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ـــئـــات من احملـــاضـــرين تـــظـــاهـــر ا
اجملـانـيـ في محـافـظـتي الديـوانـية
ــثـنى  احــتــجـاجــا عـلى اقــصـاء وا
ــوازنــة الـتي اقــرهـا حــقــوقـهم من ا
ـاضي مــجــلس الــنـواب االربــعــاء ا
ـالـية  ـان جلـنـته ا فـيـمـا اتـهم الـبر
بــرفض حتــويـل هـؤالء احملــاضــرين
الـى عـقــود . وقــال شـهــود عــيـان ان
ــئـات مـن احملـاضــرين اجملـانــيـ (ا
خـــرجـــوا بــتـــظـــاهـــرة حــاشـــدة في
الـديوانية تـنديد بتسـويف قضيتهم
ـوازنة وجعلها منحة) مؤكدين في ا
ان (احلـكـومـة احملـلـيـة في احملـافـظة
بنى مديرية أرسـلت تعزيزات أمنية 
تـربيـة احملافـظة حتـسبـا القتـحامه)
الفــتـ الى ان (احملـاضــرين أغـلـقـوا
ـديـريـة إلى إشـعـار آخر في مـبـنى ا
مـــا قـــطـــعـــوا شـــوارع رئــيـــســـة في
احملـافظـة للمـطالـبة بحـقوقهم). وفي
ئات ثنى  اشار الشهود الى ان (ا ا
مـن احملاضـرين أقـدموا صـباح امس
عـلـى اقـتـحـام مـبـنى مـديـريـة تـربـيـة
احملــافـظــة إال أنــهم خـرجــوا مـنــهـا
الحــقـا بـاتــفـاق مع الـقــوات األمـنـيـة
ـثنى حتى يـنص على إغالق تـربية ا
إشــعـار آخــر). وكـشف رئــيس جلـنـة
الـتربية الـنيابيـة قصي الياسري عن
الية النيابية اصـرار رئيس اللجنة ا
هــيــثم اجلــبـوري عــلى عــدم إضــافـة
فـقرة حتويل احملـاضرين الى عقود .
وقــال الـيــاسـري فـفي بــيـان تــابـعـته
ـان (الــزمــان) امس ان (رئـيـس الـبــر
مــحـمــد احلـلـبــوسي اوعـز بــأضـافـة
فـقـرة حتـويل احملـاضـرين الى عـقود
بــعـد غـيــاب اجلـبـوري عن جــلـسـات
الـلـجـنـة نـتيـجـة إصـابـته بـكـورونا)
واضــاف انه (بــعــد عـودة اجلــبـوري
إلـى رئــاســة الــلــجــنــة  اطـــلع عــلى
إضــافـة الــفـقــرة وقـرر حــذفـهــا وعـد

احملــاضـــرين أجــور يــومــيــة ولــيس
ــا ســبب ذلك سـجــاال بـ عــقـودا 
الـلجنـت ليصـار الى تمشيـة مقترح
اجلبوري) وتابع ان (هناك اجتماعا
سـيـعـقـد بـ جلنـته ووزيـر الـتـربـية
ومــكـتب رئــيس الـوزراء إليــجـاد حل
لـلـمـحاضـرين). وقـدم عـضو الـلـجـنة
ــكـصــوصي مــقـتــرحـاً ذاتــهــا رعـد ا
ئة من احملاضرين الستيعاب  60 با
اجملـــــانــــيـــــ في الـــــعــــراق. وقــــال
ــكــصـــوصي في تــصــريح امس ان ا
(احلــقــيــقـة الــتي يــجب أن يــدركــهـا
الـرأي العام بأن التربـية النيابية لم
تــدخـر أي جـهــد من أجل الـدفـاع عن
حـقوق احملاضـرين اجملانيـ وأنها
تـنظـر إليـهم بأنهـم شريحـة مظـلومة
خـدمت ملف التـربية دون أي مقابل
ـــدة لــيــست قـــلــيــلــة) مـــؤكــدا ان و
ــقـبـلـة (جلــنـته سـتــعـمل في األيـام ا
عــلى عـقــد اجـتـمــاعـات مع الـتــربـيـة
ــالــيــة والـتــخــطـيـط وعـلـى أعـلى وا
ــســتـــويــات من أجل الــســعي إلى ا
تــثــبــيـت كل احملــاضــرين في عــقــود
وزارية) وتـابع انه (سيـقدم مقـترحاً
يـــتـــضــمـن االســتـــفـــادة من درجــات
احلــذف واالسـتـحـداث في مـديـريـات
ـا بعـد عام الـتربـية لـكل احملافـظات 
ــــكـن وفق األرقــــام  2017 الـــــتي 
ـئة من ـتـاحة أن تـسـتوعب  60 بـا ا
الـية احملـاضـرين). وكانت الـلـجنـة ا
الــنـيــابـيـة  قــد وعـدت قــبل أيـام من
وازنة  بتـحويل احملاضرين إقـرار ا
واالداريـ واحلرفـي جـميـعهم إلى
عـقـود ضـمن مـشروع الـقـانـون. لكن
ـان عــلى الــنــســخـة تــصــويت الــبــر
ــشــروع لم يـشــهـد الــنـهــائــيـة من ا
تــــضـــمــــ فـــقــــرة تـــخـص حتـــويل
احملــاضـرين واالداريــ واحلـرفـيـ
ا تـسبب بـإثارة سجال إلى عـقود 
واسـع ب أوساط احملـاضرين الذين
وصـلت خدمة بعضهم إلى  10اعوام
بـشكل مـجاني. بدوره  اعـلن النائب

بــــاسم خــــشــــان عن وجــــود حـــراك
ـاني يـهـدف الى الــطـعن بـبـعض بــر
وازنة.  وقـال خشان فـقرات قانـون ا
فـي تـصـريح امس ان (هــنـاك حـراكـا
انـيا من الكـتل سيـاسيـة مختـلفة بـر
يــهــدف الى الـطــعن بــبـعض فــقـرات

ـوازنــة  كـون هـذه الـفـقـرات فـيـهـا ا
مــخــالــفــات قـانــونــيــة ودســتــوريـة
وبــعـضــهـا فــيـهــا ضـرر كــبـيــر عـلى
اقـتـصـاد الـعـراق) وتـابـع ان (هؤالء
الـنـواب يـجـمعـون الـتـواقـيع لـغرض
ه بـشـكل رسـمي بـعد الـطـعن وتـقـد
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شـيع امس جـثـمـان عـضـو احملـكـمة
ـتقـاعد اجلـنـائيـة العـليـا الـقاضي ا
مـحـمـد العـريـبي الى مثـواه االخـير
ـحـافـظة فـي مقـبـرة وادي الـسالم 
الـــنـــجف  فـــيــــمـــا قـــدمت اوســـاط
سياسية وقضائية  التعازي بوفاة
ـــوت امس الـــراحـل الـــذي غـــيـــبه ا
ـضـاعـفـات فـايروس االول مـتـأثـر 
كـــورونــا. وقــال مــجـــلس الــقــضــاء

االعــلى فـي بـيــان تــلــقــته (الــزمـان)
امـس ان (الـــــراحـل كـــــان من أبـــــرز
الـقضـاة اللـذين يتـحلـون بالـصفات
ـثالي وابرزها االيـجابيـة للقاضي ا
شــجــاعــته في الــتـصــدي حملــاكــمـة
رمـــوز الـــنــظـــام الـــســـابق). وعــزى
رئــيس اجلــمــهـوريــة بــرهم صـالح
بــوفــاة الـعــريــبي .وقــال صـالح في
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس (بـبـالغ
احلـزن تلقـنا نبـأ وفاة العريبي بعد
مـســيـرة حـافـلـة قـضـاهـا في خـدمـة

الــسـلـك الـقــضـائي والــقــانـوني في
الــبــلـد ودوره في مــحــاكـمــة الـذين
تـلّـطـخت أيـديـهـم بـدمـاء الـعـراقـي
األبـرياء عبر ارتـكاب أبشع اجلرائم

ضد اإلنسانية).
 بــــــدوره  قــــــال رئــــــيـس الـــــوزراء
مـصـطـفى الـكـاظـمي انه (بـكـل حزن
والـم نـــعـــزّي الــــشـــعب  بــــرحـــيل
الــقـاضي عـريــبي الـذي غـادرنـا الى
ــضــاعــفـات دار الــبــقــاء مــتــأثــرًا 
االصابة بكورونا). كما نعى رؤساء

ائــتالف الــنــصــر حــيــدر الــعــبـادي
وائــــتالف دولـــة الــــقـــانـــون نـــوري
ــالــكي وحتـالف عــراقــيـون عــمـار ا
احلـــكــيم وحتــالـف الــفــتح  رحــيل
الـعريبي   الـذي كان مثـال للقاضي
ـتفـاني بـعـملـه و مخـلـصا الـعـادل ا
لـوطنه كـما قـدم مدير مـكتب رئيس
مـــجـــلـس الـــوزراء الـــقـــاضي رائـــد
جـــوحي تـــعــازيـه ومــواســـاته الى
الــشـعب  والى اجلــهـاز الــقـضـائي

برحيل زميله العريبي. 
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سـبيل ذلك الى جانب إسهامات احلزب
ـيـاديـن الـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـية في ا
والــثــقـافــيـة وســعــيه من أجل احلــريـة
ـــقــراطــيــة والــدفــاع عن حــقــوق والــد
الـشعب بعد اخلالص من الـدكتاتورية)
هم مـشـيـرا الى انه (وفي هـذا الـظـرف ا
ر به بلـدنا نتطـلع الى مواصلة الـذي 
الـدور الـذي يقـوم به حـزبكم في احلـياة
الـسـيـاسـيـة الى جـانب مـخـتـلف الـقوى
الــوطــنـيــة الــعـراقــيــة من أجل تــلـبــيـة
طـــمــوحـــات أبــنـــاء شــعـــبــنـــا وجتــاوز
اضي ـصاعب وأزمـات ا الـتـحديـات وا
والــعـمـل عـلى بــنـاء دولــة مـقــتـدرة ذات
ســيــادة ضـامــنــة ألمن وحـقــوق جــمـيع
مـواطـنـيـهـا ومـواصـلة طـريق اإلصالح
ومـكـافـحة الـفـساد واالنـطالق نـحو أفق
الــتـنـمـيــة والـسالم واالزدهـار في ربـوع

الوطن). 

(تـأسـيسـا علـى هذه الـقنـاعـة الراسـخة
ــد احلـزب يـده الى الـداعـ كـافـة الى
قراطية احلقة واطنة والد قـيام دولة ا
والـعـدالـة االجتـمـاعـية واحـتـرام حـقوق
ـؤســسـات والـقـانـون االنــسـان دولـة ا
ويـدعوهم الى الـبدء بـاللـقاء والـتشاور
ـلـمة وجتـاوز حـالة الـفـرقة والـتـشتت و
الـــــصـــــفـــــوف وصـــــوال الى حتـــــقـــــيق
ـقراطي الواسع دني الد االصـطفـاف ا
الـقـادر عـلى تـوفيـر مـسـتلـزمـات الـبديل
الــــنــــوعـي والــــكــــمي إلجنــــاز االصالح
والــتــغـيــيـر) وتــابع ان (آمــال شـعــبـنـا
وتــطـلــعـاته حتـتـم عـلـيــنـا اإلقـدام دون
تــردد عـــلى هــذه اخلــطــوات وحتــقــيق
اهـداف انتـفاضة تـشرين وغـالبيـة أبناء

الشعب). 
وهـنـأ رئيس اجلـمهـورية بـرهم صالح 
احلـزب بـذكـرى تـأسـيـسه . وقـال صالح
فـي بـيـان تــلـقـته (الــزمـان) امس (ابـارك
العــــضــــاء ومالكــــات احلـــزب بــــذكـــرى
الــتـــأســيس الـــســابــعــة والـــثــمــانــ 
مــسـتـذكــرين الـدور الــنـضـالـي الـطـويل
الــذي مــارسه احلــزب مـع بـاقـي الــقـوى
الــوطـنــيــة في مـقــارعــة الـدكــتـاتــوريـة
والـتـضـحيـات اجلـسام الـتي دفـعـها في

ـواجهة أصـبح التـغيـير ضـرورة ملـحة 
الـتحديات التي تواجهها بلدنا) مشيرا
الـى انه (فـي ضــــوء تـــــعــــقـــــد الــــوضع
السياسي واختالل موازين القوى فأن
ـدخل إلحـداث اإلصـالح احلـقـيـقي هـو ا
الـتغـييـر الشـامل في الـبنـية الـسيـاسية
واالقـتـصاديـة واالجـتمـاعـية  والسـيـما
ـنـشـود يـشـتـرط حتقـيق ان الـتـغـيـيـر ا
ــنـــظــومــة بـــنــاء الــبـــديل الــســـيــاسي 
احملــاصـصــة والـطــائـفــيـة الــسـيــاسـيـة
والــفـــســاد وكــســر مــســـاعي احــتــكــار
سـتندة الى الهويـات الفرعية الـسلطة ا
وإعــادة إنــتــاجــهــا لــتـأســســيس وعي
اجـتـماعـي جديـد وتـوجه ثقـافي يـشكل
نــفــيــا لــثــقــافــة االســتــبــداد واالقــصـاء
ـناهضة اضي ا ولـنزعات الـعودة الى ا
لـلـحـداثـة والتـنـويـر ويـرسي االعـتراف
بــاآلخــر واحـتــرام الـتــنـوع) مــؤكـدا ان
(الـــبــديل الـــســيـــاسي الــذي نـــطــمح له
ونــعــمل من أجــله لن يــتـحــقق من دون
ـدنـيـة تــقـارب الـقـوى والـشـخــصـيـات ا
قـراطيـة وقوى انتـفاضـة تشرين والـد
وتــفـعـيل دورهـا نــحـو تـشـكـيـل الـكـتـلـة
ــشــروع الــبــديل الــوطــنــيــة احلــامــلــة 
ــقـراطي) ولــفت الى انه الــوطــني الـد
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طـــرح احلـــزب الـــشـــيــوعـي الــعـــراقي 
مـبـادرة لـتـشـكـيل جـبـهـة وطـنـيـة عـابرة
لـلـمـحـاصـصـة والـطـائـفـيـة الـسـيـاسـيـة
والــــفــــســـاد  عــــبــــر تـــقــــارب الــــقـــوى
ـقـراطـية ـدنـيـة والـد والـشـخـصـيـات ا
وقـــوى انــتـــفـــاضــة تـــشــرين  مـن اجل
ـــنـــشـــود واحــداث حتـــقـــيق االصالح ا
الـتغـييـر الشـامل في الـبنـية الـسيـاسية
واالقـتـصـاديـة واالجتـمـاعـيـة في البالد.
ـنـاسـبـة ذكرى وقـال احلـزب في بـيـان 
تـأســيـسه الـسـابـعـة والــثـمـانـ تـلـقـته
(الـزمان) امس ان (بالدنا تـمر بتطورات
مـتـسارعـة وأحـداث هامـة تـؤشر تـفاقم
االزمــة الـبـنـيـويــة وتـنـامي تــداعـيـاتـهـا
الـوخيمة عـلى شعبنا  تـتزامن مع قرب
قبلة انية ا اسـتحقاق االنتخابات البر
ـــــؤمل إجـــــراؤهـــــا في 10 الـــــتـي من ا
ــــقــــبل) واضــــاف ان تــــشــــرين األول ا
(الـــصـــراع الــســـيـــاسي الـــذي هــو في
سـتـقبل جـوهـره صـراع على خـيـارات ا
وشـكل الدولة وطبيعة النظام السياسي
واالقـتصـادي واالجتـماعي فـيها  وإزاء
انـسداد افق حل االزمـة الشـاملـة للبالد

تـشـكيل احملـكـمة االحتـاديـة العـلـيا 
فــلــغــايــة اآلن احملــكــمــة لم تــبــاشــر
عـــمـــلـــهــا بـــســـبب تـــأخـــر رئـــاســة
ــرســوم اجلــمـــهــوريــة عن اصــدار ا
اجلـمهوري اخلـاص بتعيـ القضاة

الذين  اختيارهم قبل ايام).  
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حــقق فـريق نـادي الــطـلـبـة بـكــرة الـقـدم الـفـوز
ـباراة امس السـبت عـلى فريق الـديوانـية في ا
الـتي احـتـضنـهـا ملـعب الـشـعب الدولي وذلك
ضمن مـواجهات اجلـولة الـسادسة والـعشرين
ـمـتـاز.وسـجل هـدف من مـسـابــقـات الـدوري ا
اللـقاء من فـريق االنيق مـحمـد خالـد جفال في
الـدقيـقة  20 من ضـربة جـزاء .وحلـساب ذات
يناء فوزا مهما على فريق اجلولة حقق فريق ا
 الصـناعات الكهربائية  بهدف من دون رد في
ــبــاراة الــتي جــرت  عــلى مــلــعب الــفــيــحــاء ا
ينـاء الالعب  أحمد .وسجل هـدف اللقـاء من ا
ـينـاء رصيده مـحسن  في الـدقيـقة 78.ورفع ا
ركز العاشـر فيما جتمد إلى  31  نقـطة في ا
رصيـد الصـناعـات الكـهربـائيـة عند  27 نـقطة
ـركـز 15. وخــطف نـفط مـيـسـان الـعالمـة في ا
الـكـامـلـة من فــريق  الـكـرخ بـفـوزه بـهـدف من
ــبـاراة الــتي جــرت  عـلى مــلـعب دون رد في ا
الـسـاحـر أحــمـد راضي وجـاء هـدف مـيـسـان
بـامـضـاء الالعب عـلي قـاسم في الـدقـيـقة 88
وبـذات الـنتـيـجة  تـمـكن فـريق أمانـة بـغداد من
الــفــوز عــلى فــريـق الــكــهــربــاء  وجــاء هــدف
الــعــاصــمــة  عـبــر الـالعب ســتــار يـاســ في
ـباراة.ورفع أمـانة بـغداد الـدقـيقـة الثـالثـة من ا
ـركـز الــثـامن رصــيـده إلى  36  نــقـطـة فـي ا
فيما جتمد رصيد الكهرباء عند  24  نقطة في
rOK  ÊUD  ∫W b ركز 16.               ا

ـالـيـة ـركزي  ووزارة ا قـبـل البـنـك ا
اثـبتت تراجع الـعراق بهذا اجلانب 
ونـأمل نـوجه احلـكـومة نـحـو خـبراء
عـــلـى مـــســـتـــوى كـــاف من الـــقـــدرة
والـكفاءة لتـطبيق سياسـة اقتصادية
تخرج البالد من التحديات احلالية)
وتــابع ان (هــنــاك خـطــطــا تـنــفــذهـا
اجـنـدات داخـلـيـة وخـارجـيـة ال تـريد
نـهـضـة الـعـراق اقتـصـاديـا ومـالـيا 
ـان  ومــهـمـا كـانت مـبــاحـثـات الـبـر
ـصـيـبـة الـكـبـرى في فـانـهـا ال حتل ا
ايـجاد مـعاجلة حـقيقـة الرتفاع الـفقر
والــقـضــاء عــلى الـبــطــالـة وحتــقـيق
الـرفـاهـيـة االقـتـصـاديـة في مـخـتـلف
اجملـاالت) ولــفت الى ان (االقــتـصـاد
احملـــلي بـــحـــاجـــة الى ادارة فـــنـــيــة
واســتـثـمـار صـحـيـح تـعـالج مـسـألـة
ـا يـحـدده الـعـرض ســعـر الـصـرف 
والطلب على الدوالر) ومضى االم
الـى الـــقــــول  ان (جـــهــــة مـــعــــيـــنـــة
اسـتـفردت بـرؤيـة رفع سعـر الـصرف
الـتي سـتؤدي الى كـارثة مـرتقـبة في
ظل ادارة مــيـزانـيـة الـدولـة بـطـريـقـة
ـــة بـــعــيـــدة عن الـــســـيـــاســات قـــد

االستثمارية). 
مـن جانـبه  وصـف خـبراء فـي مـركز
الــبــيــان لــلــدراســات والــتــخـطــيط 
ـوازنة بـالتـوسعـية من حـيث حجم ا
نـفقـاتهـا والعـجز فـيهـا الذي سـعمق
ــديــونـــيــة في الـــبالد. وقــال ازمـــة ا
ـوازنــة الـتي اقــراهـا اخلــبــراء ان (ا

ان قبل ايام تعد توسعية بنحو الـبر
كـبـيـر وهي االكـبـر من حـيثـم احلجم
وكـذلك من حـيث نـفـقاتـهـا اجلـارية 
اضــافــة الى حــجم الــعــجــز اخملـطط
ـاضـيـة ـوازنـات ا فــيـهـا مـقـارنـة بــا
الـتي شـرعـت مـنـذ تأسـيـس الـدولة)
ــوازنــة بــنــود مــؤكـــدين انه (هــذه ا
ولـيست برامج وأداء لتقـوم بتسهيل
عـمـليـة االصالح االقـتصـادي إذ كان
ـوازنـة ـفـتــرض أن تـتــطـابـق ا مـن ا
وتـــــتالءم مـع مــــا جــــاء فـي خــــطــــة
االصـالح الــتي جــاءت عــبــر الــورقـة
الــبـــيــضــاء الــتي قــدمـــتــهــا خــلــيــة
الـطوار وتبتنها احلكومة برنامجا
اقـتـصـاديـا لـهـا وألـزمت نـفـسـهـا في
تـنفيذهـا عبر مراحل  تـمتد ما ب 3
الى  5 اعـــوام  لـــكن مـــا حـــدث هــو
ـوازنـة الــعـكس حـيث شـهـدت هـذه ا
انــحـرافــاكـبــيـرا عــمـا مـا تــضـمــنـته
سـتراتيجية خلية الطوار ) واشار
اخلــــبــــراء الـى ان (أغــــلب فــــقــــرات
ـــوازنــة تــخــتــلـف عن مــا جــاء في ا
الـورقة البيضاء من اصالحات مالية
وهــذا يـعـطي تـصـور مـبـكـر وواضح
عـن إمــكــانــيــة فـــشل هــذه الــورقــة 
بـسـبب غـيـاب اجلـديـة واالصـرار في
تـطبيق حـزمة اصالحالت اقـتصادية
 تـكـون كـفـيـلـة بـتـحـقـيق االنـضـباط
ـــالي واالســتــقـــرار االقــتــصــادي) ا
واضـــــــــافــــــــوا انـه (مـن الـــــــــواضح
االســــتـــمـــرار فـي اعـــداد مـــوازنـــات

تـوسعيـة غير مـنضبـطة من النـاحية
ـالـية  وهـذا االمر قـد يعـمق االزمة ا
نتيجة ارتـفاع العجز فيها مـستقبال 
ـــول عن طـــريق االقـــتــراض الـــذي 
ديونية والـذي بدوره سيفاقم ازمـة ا
 وكان االجدر باحلكومة على اعتبار
انــهـا حــكـومــة مـؤقــتـة حلــ اجـراء
انـتخابات مبكرة  ان ال تـلزم نفسها
بـخـطـة اصالح طـويـلـة او مـتـوسـطة
االجل  بل تتبنى خطة قصيرة االمد
تـكون اكـثر واقـعية وقـابلـية للـتنـفيذ
من خـالل تـرشـيـد الــنـفـقــات الـعـامـة
والـغاء مـنهـا غيـر الضروري  فضال
ـنافـذ احلدودية عن الـسيـطرة عـلى ا
والـعمل عـلى جبايـة الكهـرباء وكذلك
القضاء على الفساد في الضريبة). 
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وصـف خـبـراء اقـتـصـاديـون مـوازنـة
الــعـام اجلــاري الـتي صــوت عـلــيـهـا
ـاضي  مــجـلس الــنـواب االربــعـاء ا
بــالــتــوســيـعــة من حــيث نــفــقــاتــهـا
اجلـاريــة وحـجم الـعـجـز فـيـهـا الـذي
ــديــونــيـة  وكــان ســيــعــمـق ازمــة ا
االجـدر باحلـكومـة عدم الـزام نفـسها
بــخـطـة اصالح طـويـلـة االجل فـيـمـا
طــالـبــوا بـخــطـوات مــدروسـة تــنـقـذ
رتـقبة. وقال الـعراقي من الـكارثة ا
اخلــبــيــر فــارس االمــ لـ (الــزمــان)
امـس ان (االستـثـمـار االمـثل الضخم
مـيزانية بـتاريخ العراق وعـدم تبذير
ــبـالـغ الـهــائـلــة  يــكـون عــبـر رسم ا
ســـيــاســـة صــرف ســـلـــيــمـــة تــنـــقــذ
ـؤلم وحتقق الـعـراقيـ من الـواقع ا
حـــال مـــعــاشـي افــضل) مـــؤكــدا ان
(الـــــوضـع االقــــتـــــصـــــادي ســـــيىء
والــــقــــطــــاعــــ الــــعــــام واخلــــاص
واخلـدمـات والـزراعة والـصـنـاعة في
حـــالــة يــرثـى لــهــا  بـــســبب االدارة
دة ـيزانـيـة الدولـة خالل ا الـفـاشلـة 
ــــــاضــــــيــــــة) واضـــوح االمـــ ان ا
(اصـالح االوضـاع الـراهـنــة بـحـاجـة
الـى احلـــكـــمـــة التــــخـــاذ الـــقـــرارات
ـشـاريـع الـدولة ـدروس  والـتـوزيع ا
وتــشـجــيع الـصـنــاعـات في الــقـطـاع
الـعـام) مـشـددا عـلى ان (الـكـارثة في
ــالـيـة واالقــتـصـاد تـدار من االدارة ا
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شــكـا ســكـنـة مــنـطــقـة الــزعـفــرانـيـة
بـبغداد من تعرض النساء والعوائل
الـى حــوادث ســـرقـــة حـــقـــائــبـــهن 
واحلـاق اصـابـات بـليـغـة بـبـعـضهن
نـتـيـجـة قـيـام سـائق دراجـة بـخـارية
بـرصـد ضـحـايـاه واالعـتـداء عـلـيـهن
بـالدهس ثم خطف احلـقائب والفرار
الى جـهـة مجـهولـة. وأهـاب السـكان
(بـوزارة الداخـلية  تـكثـيف اجلهود

ـالحــقـــة اجملـــرم والـــقــبـض عــلـــيه
وانــزال الـعـقـاب به) الفـتـ الى انه
(بــرغم تـدخل عـنـاصـر الـشـرطـة  اال
انـهـا اخفـقت بـالـقبض عـلـيه). وفكك
جـهاز األمن الـوطني شـبكة لـتجارة
اخملـــدرات.وذكــر اجلــهــاز في بــيــان
تـلـقته (الـزمـان) امس أنه (بنـاءً على
مــعـلـومــات اسـتـخــبـاريـة ومــتـابـعـة
مــيـدانـيـة تــمـكن اجلـهــاز من الـقـاء
الــقــبض عـلـى احـد جتــار اخملـدرات
وبـحوزته نـصف كـيلوغـرام من مادة

الـكـرسـتـال بـكـمـ مـحـكم بـبـغـداد)
ــتـهم  جــرى واضــاف انه (بــداللـة ا
اعـتقال جمـيع افراد العصـابة البالغ
عـــددهم خـــمــســـة اشـــخــاص كـــمــا
اعـــتــرف بــوجــود وكـــر خــاص بــهم
وسـط العـاصـمة  اذ تـمت مـداهـمته
ومـصادرة كـيلـو غرام من الـكرسـتال
وكـــمــيـــات من مــادتـي احلــشـــيــشــة
ــــرجــــوانــــا مع ادوات تــــعــــاطي وا
ومـــيــزان الــكــتـــروني). والــقت قــوة
امـنيـة القـبض على مـبتـز الكـتروني

ســـــاوم فــــتــــاة عــــلى  40الف دوالر
مـقابل عدم نشر صـورها. وقال بيان
امـس ان (مــكــتب مـــكــافــحــة اجــرام
الكرادة  جنـحت بالقاء القبض على
مـتهم بـقضـية حتـقيـقيـة وفق احكام
ــــادة 430 ق .ع  وذلـك لــــقـــيــــامه ا
شتـكيـة وتهـديدها بـعمـليـة إبتـزاز ا
ومــسـاومـتــهـا بـنــشـرنـشــر صـورهـا
اخلــاصـة وارقــام هــواتـفــهـا مــقـابل
احلـصـول عـلى مـبـلغ مـالي قدره 40
الـف دوالر) واضــــــاف ان (الـــــقـــــوة

تهم ابتدائيا  كما  دونـت اقوال ا
عــرض االوراق الــتــحــقــيــقــيـة عــلى
انــظـار قـاضي الــتـحـقــيق الـذي قـرر
ـتـهـم وفق احـكـام نـفـسـها تـوقـيف ا

لينال جزاءه العادل). 
وجنــا مـعـاون مـديــر االسـتـخـبـارات
الـعسكرية العميد الركن زيد حوشي
ــكـصــوصي من مــحـاولــة اغـتــيـال ا
امـس االول قــرب جـــســـر ديـــالى من
مـقبل مجموعة مسلحة. وقال مصدر
انـه ( اعـتـقـال ثالثـة أشـخـاص من

اجملـــمــوعــة الــتـي قــامت بــتـــنــفــيــذ
مــحـاولـة االغـتـيــال). وكـافـحت فـرق
ـــدني  حــــريـــقــــا انـــدلع الــــدفـــاع ا
ــخــازن في بــنــايــة مــكــونــة من 3
طـــوابق قـــرب ســـاحـــة الــتـــحـــريــر.
دني ـديريـة الدفـاع ا واوضـح بيان 
تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس أنه (فـــرق
ـديـرية سـيطـرت على حـريق اندلع ا
داخـل مــخــزن مـــخــصص لـــتــجــارة
كـمالـيات الـعجالت في بنـاية مـكونة
من ثالثة طوابق ضمن منطقة الباب

الــشــرقي قــرب ســاحــة الــتــحــريــر)
واضــاف ان (الــفـرق مــنـعت امــتـداد
الـــنــيــران الـى اخملــازن الــتـــجــاريــة
اجملـــــاورة وانـــــهـــــاء احلـــــادث دون
تـسجـيل اصابات او خـسائر بـشرية
ـادية). بدوره مـع حتجيـم االضرار ا
 كـــشف مـــصــدر عن انـــدالع حــريق
ـزاد سفوان في مـحافظـة البصرة.
ـصــدر في تــصـريح امس ان وقــال ا
ـــكـــان (عــــجالت األطـــفــــاء هـــرعـت 
ولـم يــعــرف بــعــد أســبـاب احلــادث 

احلـرائـق واألضرار الـنـاجـمـة عـنه).
ويـعد مـزاد سفـوان مركـزاً تسـويقـياً
ـــواطــني الـــبــصــرة واحملـــافــظــات

األخرى.
 وأعــلــنت الــداخـلــيــة عن حـصــيــلـة
ـارسـاتـهـا األمنـيـة في مـحـافـظات
كربالء وبابل والنجف خالل الساعة
ــاضــيـة.وذكــرت الـوزارة في بــيـان ا
تـــلــقــتـه (الــزمــان) امـس إن (مــفــارز
قــيـادة شـرطـة بــابل نـفـذت ســلـسـلـة
ـارسات أمنيـة استهدفت عددا من

ـتـهمـ وتمـكنت من إلـقاء الـقبض ا
عـلى 37 مـطـلـوبـا بـقضـايـا جـنـائـية
ومـخالفات قانونية) مبينا ان (قسم
مكافحة اإلجرام في كربالء نفذ عددا
ادت 406 مـن أوامر القبض وفق ا
و 446ق .ع) ولــفت الــبــيـان الى ان
(مـــفـــارز قـــسم مـــكـــافـــحـــة اإلجــرام
ـوجودة في سيـطرة محـور النجف ا
 اعـتقلت مـتهم مطـلوب الى مـحكمة
ادة  406 ق ـثـنى وفق ا جـنـايـات ا

.ع). 
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اشــهـر اخـصـائــييّ األورام في احملـافـظـة
ــضـاعــفـات الــفـايـروس). عــلي جـاسم 
وتــوفت امس االول اخـصــائـيــة األسـنـان
ـاس مـحـمد حـسن في مـحافـظـة دهوك ا
عـن عـــمــــر نـــاهـــز  30عــــامـــا مــــتـــأثـــرة
ـضـاعفـات كـورونـا.وأُصيـبت الـطبـيـبة
قـبل  16يـومـا بـاجلـائـحـة وقـد خـضـعت
اضي لعملية والدة قيصرية  اخلـميس ا
لـيـتـمـكن فـريق طـبـي من إنـقـاذ مـولـودها
وبــعـد ذلك تـدهـورت حــالـتـهـا الــصـحـيـة

ستشفى.  لتُفارق احلياة في ا

بــلـغت اكــثـر من  36 الـف عـيــنـة حلـاالت
مـشتبه اصابتـها بكورونا  حـيث سجلت
تخصصة  5379 اصابة مؤكدة ـراكز ا ا
بــالــفـايــروس في الـبالد) واشــار الى ان
(الــشـفـاء بـلغ  5017  حــالـة وبـواقع 40
وفـاة جديدة) وتـابع ان (عـدد االشخاص
ضاد للجائحة  بلغ الـذين تلقوا اللقاح ا
اكثر من  84 الف في عموم احملافظات).
 وأعـلـنت مـختـبـرات الـصحـة الـعـامة في
دائـرة صـحة مـحافـظـة النـجف عن إجراء
 1033 فحصاً مختبرياً بطريقة بي  ار 
سي حلـاالت مشتبـه اصابتهـا باجلائحة.
وأكـد بيـان للـدائرةوتـلقـته (الزمان) أمس
ان (عـدد اإلصـابات اجلـديدة  بـلغت 189
حـالة وشفاء  404 حـالة وبواقع  4وفياة
جــديـــدة). وســجــلت وزارة الــصــحــة في
اقليم كردستان 444  اصابة بالفايروس
ــســتــجـد.وذكــر بــيــان لـلــوزارة تــلــقـته ا
(الـــــزمــــان) امس ان (عـــــدد االصــــابــــات
ـاضــيـة بــالــفـايــروس خالل الـســاعــات ا
بــلـغت  444 اصــابـة وبـواقع 347 حـالـة

شفاء  و  14 وفاة جديدة). 
واعــلــنت نــقـابــة األطــبـاء فـي مـحــافــظـة
نـينوى  وفاة اثن من األطباء بكورونا.
وذكـرت الـنقـابة في بـيـان تلـقته (الـزمان)
امس ان (الـــطــبــيــبــة مـــر اســمــاعــيل
تـوفيت جـراء مضـاعفـات الفـايروس ولم
تمضِ  24 سـاعة على وفاتها حتى توفى

اقـتـصـاديـا ورغـبـة الـشـركـات الـفـرنـسـية
ـــخـــتـــلف بـــاالســـتـــثـــمـــار في هـــنـــاك 
الـقطاعات). ووصل بـغداد امس السبت 
وزيـر اخلـارجـيـة الـسـويـسـري إجـنـازيو
كـاسيس.وقالت وزارة اخلارجية في بيان
تــلـقــته (الـزمــان) امس إن (الــوزيـر فـؤاد
حــســ الـتــقى نــظـيــره  الــسـويــسـري 
شـترك بـ البـلدين  وبـحثـا التـنسـيق ا

شترك).  والقضايا ذات االهتمام ا
ووقّع الــعـراق ولــبـنـان  اتــفـاقــا إطـاريـا
يــنص عـلى تـوفـيـر بــغـداد الـنـفط مـقـابل
تــــقـــــد بــــيــــروت خــــدمـــــات طــــبــــيــــة
واستشفائية فيما سجلت وزارة الصحة
والـبيئة  5379 اصـابة مؤكـدة بفايروس
كـورونا وشـفاء  5017 حـالـة وبواقع 40
وفــاة جــديـدة فـي عـمــوم الــبالد . وقـالت
تـقاريـر صحـفيـة تابـعتـها (الـزمان) امس
ان (الوزير حسن محمد التميمي ونظيره
الـلـبنـاني حمـد حسن  وقـعـا اتفـاق إطار
بـــ الــبـــلــدين يـــشــمل الـــنــفط مـــقــابل
اخلدمات الطبية واالستشفائية). ويشمل
االتــــفـــاق (الـــتـــعــــاون في مـــجـــال إدارة
ـشاركة خـبراء لـبنـانيون ـستـشفـيات  ا
وفــرق طـبـيــة مـخـتـصــة تـسـهم في إدارة
مـــؤســســـات جــديــدة ومـــدن طــبـــيــة في
ـوقف الـوبـائي الــعـراق). فـيـمـا اوضـح ا
الــيـومي  الــذي اطـلــعت عـلــيه (الـزمـان)
امس ان (عــدد الـفــحـوصــات اخملـتــبـريـة
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بــحث رئـيس مــجـلس الـوزراء مــصـطـفى
انويل الـكاظمي مع الرئيس الـفرنسي إ
مــاكـرون  اطــر الـعالقـات الـثــنـائـيـة بـ
الــبــلـدين  وســبل تـوســيع الـتــعـاون في
اجملــاالت كـــافــة. وقــال بــيــان لـــلــمــكــتب
االعـالمي لرئـيس الوزراء تـلقتـه (الزمان)
امـس ان (الكاظـمي ومـاكرون بحـثا خالل
اتـصـال هـاتفي  أطـر الـعالقات الـثـنائـية
ســيــاســيـا واقــتــصــاديـا وثــقــافــيـا وفي
اجملــــاالت االخـــرى وســـبـل تـــعــــزيـــزهـــا
ـــا يــخــدم مـــصــلــحــة واالرتـــقــاء بــهــا 
) واضـــاف ان الـــشــعــبـــ الــصـــديــقــ
(اجلـــانــبـــ نــاقــشـــا مــجـــمل األوضــاع
اإلقـليمية والـدولية وسبل تعـزيز التهدئة
واالســتــقــرار  فـضــلًــا عن الــتــطـرق الى
ـشـترك) واكـد الـقـضـايـا ذات االهتـمـام ا
الــكـاظـمي  بــحـسب الـبـيـان ان (الـعـراق
مــاض في بـنــاء عالقــات تـعــاون وتـبـادل
مـتـزنـة مع كل الـشركـاء الـدولـي بـعـيدًا
عن ســيــاسـة احملــاور والـتــصـعــيـد). من
جــانـبه أشـاد مـاكـرون بـ(مـواقف الـعـراق
فـي هـذا اجملـال وجــهـود الـكــاظـمي الـتي
تـصب في صالح تعزيز األمن واإلستقرار
) مــؤكــدًا (دعم بـالده لــلــعـراق الــدولـيـ
والـرغـبة في تـوسيع الـتعـاون وباالخص
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تعـتزم وزارة الـتربـية إصـدار تعـليـمات جـديـدة عن الدوام خالل الـفصل الـثاني بـعد
ـتـحـدث بـاسم الـوزارة حـيـدر فاروق إجـراء تـقـو المـتـحانـات نـصف الـسـنـة.وقـال ا
قـبلـة إصدار السـعدون في تـصريح تـابعـته (الـزمان) امس إنه (سـيتم خالل األيـام ا
ــا بـعــد امـتـحــانـات نـصـف الـسـنــة بـعـد إجــراء تـقـو الـضــوابط اخلـاصــة بـالـدوام 

لالمتحانات).
واضـاف ان (هـنـاك تـعـلـيـمـات سـتعـلن
ــدرســيــة بـأن لــتــوجـه بــهــا اإلدارات ا
يــكــون الـدوام امــا تــفـاعــلــيـاً لــيـوم أو
يــومــ في االســبــوع او الــكــتــرونــيــا
بـالـنسـبة لـنـهايـة الكـورس األول أو ما
بـعـد نـصف السـنـة) مؤكـداً أن (الـقرار
بـــهــذا الــشــأن لم يـــحــسم حــتى االن).
وشـارك الـوزير عـلي حـميـد مـخلف في
ــنــتــدى الــعــربي لــلــتــنــمــيـة اعــمــال ا
ــســـتــدامــة الــذي نــظــمـــته مــنــظــمــة ا
االســـــكـــــوا. واكــــد الـــــدلـــــيـــــمي خالل
االجـتـماع الـذي عـقـد بتـقـنيـة االتـصال
ــرئي تـابــعـته (الـزمــان) امس (نـحن ا
ثل فـي هذه الـظروف أحـوج مـا نكـون 
ـنــتـديــات لـنــتـبــادل الـتــجـارب هــذه ا
واخلـبــرات ونـتـعـرف عـلى الـتـحـديـات
الــتي تــواجـهــهـا الــكـثــيـر من األقــطـار
الـــعـــربـــيــة ومـــا هي االســـتـــجـــابــات
الـــوطــــنـــيـــة جتـــاهـــهـــا) واضـــاف ان
(الــوزارة تــعـــمل عــلى حتــقــيق نــظــام
تـعليمي عالٍ يتمـيز باجلودة والشمول
لــتـحــقــيق تـطــلــعـات وطــمـوح أبــنـاءه
بـهدف مواكـبة حركـة التطـور العلمي)
مــشـيـرا الى انه (بــرغم الـظـروف الـتي
عـصـفت بـالـعـالم ومنـهـا الـعـراق جراء
جـائحـة كورونـا استـطعـنا االسـتمرار
بـالعـام الدراسي عـبر اتـخاذ مـجمـوعة
خـــطــوات بـــالــتــنـــســيق مـع اجلــهــات
الـصحـية تمـثلت باتـباع نـظام التـعليم
عن بُـعـد للـحـفاظ عـلى سالمـة الـطلـبة
فــضالً عن بـرامج حـقـقــهـا الـتـلـفـزيـون
الــتـربــوي عـبـر مــشـروع مــدرسـتي في
ـواد الــدراسـيـة وتــوفـيـر مـا إيــصـال ا
يـزيـد عن خـمـسـة آالف درس لـلـمـراحل
ـنتـهية) وتـابع ان (التـربية الـدراسة ا

ـيــا في مـا احــتـلت ـركـز  755عــا وبــا
ـسـتـقبل ـركـز الـثـاني محـلـيـا كـليـة ا ا
ـيـا وهي ـركـز  757عــا اجلــامـعـة وبــا
أول كـــلـــيــة أهـــلـــيــة تـــظـــهـــر في هــذا
الــتــصـنــيف في حــ جــاءت جـامــعـة
ــركــز الــثـــالث مــحــلــيــا ــوصـل في ا ا
ـيـا) مـشـيـرا الى ان ـركـز  770عـا وبـا
(نـتـائج الـتـصـنـيـف اشـرت دخـول عدد
مـن اجلامعـات احلكومـية ألول مرة في
هـذا التـصنيف وهي جـامعـات التقـنية
ثنى) وتابع ان الـشمالية و كـركوك وا
(اجلــامــعــات والــكــلــيــات األهــلـيــة في
الـعـراق تـمكـنت من حتـقـيق برامـجـها
الـتي تصب في خدمـة اجملتمع وتسهم
ـــيــة في تـــســـريـع الـــعـــجـــلـــة األكـــاد
والـثـقافـية في الـبالد) مؤكـدا ان (هذه
ــؤســسـات الــتـعــلــيـمــيــة جنـحت في ا
دخـول ميدان اجلودة والـتنافس ضمن
يـة التي كـان آخرها الـتصـنيـفات العـا
الــتــصــنــيـف) ولــفت الــبــيــان الى انه
(حــرصـا عـلى مــواكـبـة نـظــيـراتـهـا من
اجلـامعـات احلكـوميـة في أداء وحتمل
رحـلة وإدارة تـفاصيـلها مـسؤولـيات ا
وتـــكـــيـــيـف مـــتـــغـــيـــراتـــهـــا تـــواصل

اجلــامــعــات والــكـلــيــات األهــلــيـة أداء
مـتـطـلـبـات الـعـمـلـيـة الـتـعـلـيـمـيـة عـلى
ــــعــــرفـــة وأداء مــــســــتــــوى تــــقــــد ا
االخـــتـــبـــارات الالزمـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــا
وحــضـوريــا عـلى وفق بــرامج وآلـيـات
ـدمج وفـي ضـوء تـوصـيات الـتـعـلـيم ا
الــلـجــنـة الـعــلـيــا لـلــصـحـة والــسالمـة
الـوطـنيـة) مبـينـا ان (هذا الـتقـدم جاء
إدراكـا منها ألهـمية االرتقـاء والتطوير
عـــلـى صـــعـــيـــد الـــعالقـــات الـــدولـــيـــة
وتـوظـيف الـقـدرات في قـطـاعـات سوق
الــعــمل من أجل االســتــثـمــار الــعــلـمي
واالقــتــصـادي لــلـبـالد عـلى حــد سـواء
فــإن اجلــامـعــات والــكـلــيــات األهـلــيـة,
تـسـعى جـاهدة لـلـتـميـز والـتـنافس من
وارد البشرية حـيث البنى التحتـية وا
ـــاديـــة وتـــســـعى ـــســـتـــلـــزمـــات ا وا
السـتقطـاب السمـعة الدولـية عن طريق
بــوابـــة الــبــحث الـــعــلــمي والـــتــأثــيــر
اجملــــتـــمـــعـي واالبـــداع واالبــــتـــكـــار).
ي على ويـعتـمد تصـنيف اجلودة الـعا
ثالثــة مــعـايــيــر رئـيــســة هي الــبـحث
ـئة واالبـتـكارات الـعـلـمي بواقع 50 بـا
ـــــئـــــة والـــــتـــــأثـــــيـــــر بــــــواقع 30 بـــــا

ــئــة). بــدروهــا اجملــتــمــعـــــــي 20 بــا
اعــلـنت جلــنـة الــتـعــلـيم الــنـيـابــيـة عن
مــســاع لــتــحــويل امــتــحــانــات طــلــبــة
اجلــامـعـات الى الـكـتــرونـيـة. واطـلـعت
(الــزمــان) عــلى وقــيــقــة حتـمـل تـوقــيع
رئـيـس الـلـجـنـة مـقـدام اجلـمـيـلي جـاء
فــيــهــا ان (هــنــاك تــخــبــطــا في بــعض
الـتوصيات بشأن موضوع االمتحانات
لـطلبة اجلامعات) واضاف (نقترح اما
اجـراء االمتحانات الـكترونيا او اجراء
كــورس حــضــوري مـكــثف). كــمــا عــقـد
وزيـر التـعلـيم العـالي والبـحث العـلمي
نـبيل كـاظم عبد الـصاحب اجتـماعا مع
عـلومات مـجلس جـامعة تـكنـولوجيـا ا
واالتــــصـــاالت ونـــاقــــشـــوا اإلجـــراءات
اخلـاصـة بأداء االخـتـبارات والـتدريس
دمج لـلـعام في ضـوء آلـيـات التـعـليـم ا
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وأكــــد عـــبـــد الـــصــــاحب أن (اآللـــيـــات
ـصـاحـبة ـتغـيـرات ا ـدمـجـة تـعـالج ا ا
لـلعـام الدراسي احلـالي وتعـطي رسالة
عـلـمـيـة مـفادهـا اجلـامـعـات قـادرة على
ــضي ـــســـتــجـــدات وا الـــتــكـــيف مع ا

تـعمل جـاهدة عـلى توفـير بـيئـة مالئمة
من بـنى حتـتيـة ومسـتـلزمـات اساسـية
مـن اجل مـــســـاعـــدتـــهم عـــلى تـــخـــطي
شـاكل الـتي تواجـههم في الـعـقبـات وا
مـختـلف اجملاالت الـتعـليـميـة) ومضى
الـدليـمي الى الـقول ان (الـوزارة عمدت
ـعــاجلـة عــلى اتــخـاذ تــدابــيـر طــارئــة 
االزمـة وتأثيراتها على طبقات اجملتمع
والسـيـما الـطبـقة الـفـقيـرة بسـبب عدم
إمـكـانيـة تـوافر وسـائل الـتكـنـولوجـيا
وبـالتـالي تنـعكس إيـجابـيا خلـلق عالم
اكـثـر مـسـاواة وقـدرة عـلى الـتكـيف مع
ـسـتـقـبل). وشارك في اال االزمـات في ا
جـــتـــمــاع رئـــيس وحـــدة الـــتـــنــســـيق
الـتـنمـوي في وزارة الـتربـيـة والتـعـليم
دير التنفيذي ى الناظور وا األردنـية 
ـؤسـسة إنـسان الـلبـنانـية الال أرابـيان
ومـــديـــر مـــنـــتــــدى الـــبـــدائل الـــعـــربي
لـلدراسات في القـاهرة محمـد العجاتي
ــديـرة الـعـامـة لــلـمـنـظـمــة الـعـربـيـة وا
لـألشــخـاص ذوي اإلعــاقــة فـي بــيـروت

جهدة أبو خليل. 
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واحـرزت  22 جـامـعـة وكـلـيـة حـكـومـية
واهــلــيـة تــقــدمـا فـي نـتــائج تــصــنـيف
ـي خالل الــعــام جـــودة الــتــعـــلم الــعــا
اجلــاري.وقــال بـيــان لــوزارة الـتــعــلـيم
الـــعــالـي والــبـــحث الــعـــلــمـي تــلـــقــته
(الــزمــان) امس انه (بــحـسب الــنــتـائج
علنة فان  22 جامعة وكلية الرسمية ا
عـراقية سـجلت تقـدمها وحـضورها في
هـذا التـصنـيف الذي سـجل زيادة أربع
جـــامــــعـــات بـــالــــقـــيـــاس الـى نـــتـــائج
عـــــــــــــام 2020) واضـاف ان (جامعة
ــركــز األول مــحــلــيـا بــغــداد جــاءت بــا

بـالعـمليـة التعـليـمية انـطالقا من رؤية
مـرنة تـضمن كفـاءة االستمـرار بصورة
فــاعــلــة وتـلــبي حــاجــات اجملـتــمع في
اجملــاالت الـعــلـمـيــة كـافــة). وحث عـبـد
الـصاحب على (رعاية وتـنمية القدرات
ـهارات لدى الـطلبـة كونهم الـعلـمية وا
ـسـتـقـبل الـواعـد والـتـعـامل ـثـلـون ا
سؤولـية األخالقية مـعهم من منـطلق ا
ومــواكـبــة الـتـقــدم الـتــقـني في الــعـالم
لـتـحـسـ الـبيـئـة اجلـامـعـيـة وحتديث
مـسـتـلزمـاتـهـا وترسـيخ حـضـورها في
ـــعــرفــة). وأوضح أن( مـــجــتــمـــعــات ا
اجلـامعات تـلعب دورا مهـما في تـنفيذ
خـطة التنمـية الشاملـة ألنها تقوم على
مـؤشـرات الـتـخـطـيط الـصـحـيح) الفـتا
ــؤســســات الــتــخــصــصــيـة إلى ( أن ا
ستحدثة منها وفرت فرصا والسـيما ا
تــعــلــيــمــيــة مــهــمــة فــضال عن بــرامج
الـتدريب والتطوير) مؤكدا أن (الوزارة
تـعمل عـلى وفق خطـة منـظمة لـتغـطية
مـسـتـلـزمـات تـلك اجلـامـعـات لـلـحـفـاظ
عـلى منـظومـة رصينـة للـتعـليم وقادرة
ــتــغــيـرات عــلى اســتــيــعــاب جــمــيع ا

ستجدات العلمية والتقنية). وا
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األصــيـــلــة. وبــيَّن أهــمـــيــة مــوضــوعــة
الـكتاب كونه يـتناول الريادتـ الزمنية
ـذكـورين وأنَّ واإلبــداعـيـة لــلـفـنـانــ ا
ــؤلــفـ وفــرا مــادةً خـامــاً بــ أيـدي ا
الـنــقـاد. وأبـدت الـكـاتـبــة والـصـحـفـيـة
رجـاء حـمـيـد رشـيـد سـعـادتـهـا بـإجنـاز
هــذا الـكـتـاب الــتـجـربـة الــفـريـدة الـتي
تــفـتـخـر بـهـا  ألنَّه يــسـلط الـضـوء عـلى
إجنـــاز ثـالثـــة أشـــقــــاء جـــمـــعـــوا بـــ
احـتراف الطب والفن فكان هذا الكتاب
فــرصـة لــتــسـلــيط الـضــوء عــلى تـاريخ
احلـركـة الــتـشـكـيـلـيـة بـالـعـراق الـولـود
ـبـدعـ فـالعـراقـيـون يـنـحدرون من بـا
ساللـــة كــلــهــا إبــداع عـــبــر الــعــصــور.
وأضـــافـت : إنَّ الـــطب يـــرتـــبط بـــالـــفن
واإلبـــداع وهـــذا مـــا بـــيـــنه الـــكـــتــاب
وشــخــوصـه مــبــدعــون بــالــطب والــفن
وأشـــارت إلى أنَّ لـــوحـــات الـــفـــنـــانــ
(إحـسـان وأكرم وأنـور) ظلت حـبيـسة
مـنـازلـهم ال يـراهـا أحـد مـنـوهة إلى أن
احلـركـة الــتـشـكـيـلـيـة الـعـراقـيـة رافـقت
نــشـوء الــدولـة الــعـراقــيـة.  وفي خــتـام
االحـتـفالـيـة جرى تـوزيع عـددٍ من نسخ

الكتاب على احلاضرين.

أكـــرم الــــرســـام وإحـــســـان الـــنـــحـــات
ـصور الفوتـوغرافي الذي له الفضل وا
فـي تــأســـيس أول مـــخـــتــبـــر لألشـــعــة
الـسـيـنيـة في بـغـداد في الـعشـريـنـيات
وأنـور الـذي اشتـغل بالـكاريـكاتـير وهم
من آل الـــقـــيــمـــاقــجي تـــلك الـــعــائـــلــة
الـــبـــغــداديـــة األصـــيـــلــة. ووصـف تــلك
الـشـخـصـيـات بـأنـهـا وضـعت الـلـبـنـات
ــعــاصــر وقـد األولـى لـلــفن الــعــراقي ا
جـايـلـوا الـفـنـانـ األوائل خـاصـة عـبـد
الـقـادر الرسـام وجنـيب حافـظ ومحـمد
صـالح زكي وسـعاد سلـيم ونزار سـليم
ـدرســة حــقـيــقــيـة فـي الـفن وأســســوا 
الـعراقي. أما الـناقد صالح عـباس فقال
: إنَّ هـــــذه األســــمـــــاء الـــــتي وردت في
الـكتـاب مسـكوت عـنهـا على مـدى حقب
مـن الــــتــــاريـخ وأنَّه لـم يــــجــــد ســــوى
إشـارات عـنـهم في كـتـاب الـبـاحث أم
ـمــيـز (بـغـداد كـمـا عــرفـتـهـا) وكـتـاب ا
(فـصول من تاريخ احلـركة التشـكيلية ــ
اجلــزء األول) لـلــفـنــان شـاكــر حـسن آل
سـعيـد. ووصف بغـداد بأنَّـها كـنز كـبير
يــحــتــوي عـــلى الــكــثــيــر من الــثــقــافــة
والـفنـون حتتفظ به الـعوائل البـغدادية

ـرأة.  بـدأ تـزامـنـاً مع احـتـفـاالت عـيـد ا
احلـفل بكلمـة وكيل وزارة الثـقافة عماد
جــاسم الـتي جـاء فـيــهـا : نـتـواصل مع
ـعـرفـيـة هـذه اإلجنــازات اجلـمـالـيـة وا
ـــلــتـــقى الـــثـــقــافي وســـعـــداء بــهـــذا ا
والـتجـمع اجلـمالي بـحفل تـوقيع كـتاب
تـميزات في وزارتنا إحـدى السيدات ا
ويــسـتـعـرض الـكــتـاب سـيـرة ثالثـة من
ن بـرعــوا عـلـمـاً ــبـدعـ الـرائــعـ  ا

وفناً منذ بدء تكوين الدولة العراقية.
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ووصف الــكـتـاب بـأنَّه وثـيــقـة جـمـالـيـة
لـعراق التمدن والتنـوع والتحضر عبر
مــحــطـات فـي حـيــاة عــائــلـةٍ بــغــداديـةٍ
وبــرفـقــة لـوحــاتٍ تــمـنــحـنــا احـســاسـاً
بـالـرفعـة بـأنَّ بالدنا أجنـبت مـثل هؤالء
اخملـــلــصــ لــعـــمــلــهـم ووطــنــهم وأنَّ
الـكتاب يسـهم في ترسيخ هـويةٍ وطنيةّ
. ووعــد جـاسـم بـدعم عــراقــيــةٍ جـامــعــةٍ
ـرأة الـعـراقـية فـي مسـيـرتـهـا اخلالقة ا
وتـفــعـيل دورهـا في اجملـتـمع وعـلى كل
األصـعدة ومـنها الـثقـافية. وعـرَّف مدير
اجلـــلـــســـة الـــفـــنـــان قـــاسم الـــعـــزاوي
بـشـخـصيـات الـكتـاب األطـبـاء الفـنـان

تـرجـمـ غصت الـقـاعة ـوظـفـ وا وا
بـهم للتـوديع واالحتفـاء بجاسـم محمد
عـبـد الـرحـمن. وتضـمن االحـتـفـال على
كــلــمــة تـوديــعــيــة اخـتــصــرت مــشـوار
ـدير الـعام وسـلوكه الـوظيفي مـعاون ا
اخلـلوق مع جميع العامل ومداخالت
لـزمالء مشواره الوظيفي وأبرز مواقفه
الـوظـيـفـية. مـشـيـدين بـدوره ومـشواره
الـــنــزيه فـي الــعــمـل ويــده الــبـــيــضــاء
الـنـاصـعـة وخـروجه بـحـفـاوة الـتـوديع
حـامالً ارثـاً كـبـيرة وقـديـراً من الـسـيرة
احلــمـيـدة والـنــزيـهـة والـيــد الـبـيـضـاء
بــالـعــمل. وخــتم عـبــد الـرحــمن احلـفل
بـكلمته (ان ما سعيت له طول مشواري
الــــوظـــيــــفي هــــو إرضـــاء الـــلـه في كل
تــعـامـلي ووجـودكم الــيـوم هـو حـصـاد
مـــاســـعـــيـت لـــزرعه عـــنـــد الـــله طـــوال
مـشواري الوظيفي). كما أُقيمت ضحى
الـــثالثـــاء في قـــاعـــة عــشـــتـــار بــوزارة
الـثـقـافـة والـسيـاحـة واآلثـار أُصـبـوحة
احــتـفــائـيـة بــصـدور كــتـاب (ثالثي من
بـغداد ـ آل القيمـاقجي) إعداد وحترير
رجـاء حـميـد رشيـد والنـاقـد التـشكـيلي
صـالح عـبـاس . ويــأتي هـذا االحــتـفـاء

عـلى التقاعد وسط حـفاوة من منتسبي
ــأمـون لـلـتـرجــمـة والـنـشـر إحـدى دار ا
تــشـكـيالت وزارة الــثـقـافـة والــسـيـاحـة
واآلثــار.  وبــحــضــور مــديــر عــام الـدار
سـعـد إسـكـندر وعـدد كـبـيـر من احملـب
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بــعــد 43 عـــامــاً من الــعــمـل الــوظــيــفي
وبـلوغه السن القانوني للتقاعد اختتم
ديـر العـام جـاسم محـمد عـبد مـعـاون ا
الــرحـمن مــشـواره الـوظــيـفي بــأحـالـته
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شيء ما دب في أطـرافي السفـليـة ال أعرف مـا هو عـلى وجه التـحديد
قد يكون ذلك بـفعل األلوان التي أبـصرها من هذا العـلو الشاهق لم أر
من قـبل ألـوانـا بهـذا الـصـفـاء األزرق أزرق واألحـمـر أحـمـر امـتزجت
ألوان الفـضاء الذي يـشغـله اجلسر الـطويل بتـلك التي طُـليت بهـا مباني
ديـنة وبـالـرغم من صغـر واحكـام نـافذة الـطائـرة وصـوت محـركاتـها ا
ـتالطـمـة يُـطـرب اذنّي الـعـالي لـكـني شـعـرت ان هـديـر أمـواج الـبـحـر ا
أل عيني حتى لم أعد أرى او أسمع شوب بالبـياض  ولونها األزرق ا
شيئـا آخر فـاألمكـنة تـبدو أكثـر جمـاال عنـدما تراهـا من األعلى او هي
شاهد ع الطائر كما يسميهـا السينمائيون فجمال هـذه اللقطة يثير ا
ويـلـفـت انـتـبــاهه ويـزيــد من اجنـذابه هــكـذا رأيت جــسـر الـبــسـفـور في
ديـنة اسطـنبـول التي يبـلغ عدد زوارها  12مليون سائح زيارتي األولى 
سنويا وكانت رؤية اجلسر من بـ أبرز دوافعهم لذلك ال تستغرب أن
يـكــون اجلـســر وجـهــة سـيــاحـيــة ويـســعـدك أن تــوثق زيـارتـك بـصـورة
كان الذي تذكارية واحلقيقـة انك ال تصور نفسك فحـسب بل تصور ا
يشكل اجلسر مـركز الثقل فيـه لتقول : ( أنا كـنت هنا ) وبذلك أصبح
للجسـر قيمة جمـالية تضـاف للقيـمة التاريـخية التي تـنطوي علـيها لوحة

دينة التي يُحرك توازن كتلها مشاعر السياح. ا
للجسـور تواريخ بعـضه تكتبه احلـوادث واخرى تخـلده الفنـون فتعلق
ـسـيب اال وحضـرت في ذهـني الـفـنـانة ديـنـة ا بالـذاكـرة فـمـا مـررت 
ـسيب ) وبـالرغم من انك تـعبر الية بـأغنـيتـها ( على جـسر ا صديقـة ا
جسرا غـير الـذي تتـحدث عـنه كلـمات األغنـية لـكنك سـرعان مـا تترجل
ـمتد فيسرح بك كاني ا متـليء والفضاء ا لتتأمل جمال نـهر الفرات ا
اخليال بعيدا لتبني منتجعا سياحيا يبدد التشنج الذي يكابده اجملتمع
وحتـرر النـاس من الـبـيـوت الـتي صـارت أقـرب الى الـسـجـون مـنـها الى
سـاكن وألنهـا كذلك تـعقـدت حيـاتهـا وكثـرت مشـاكلـها وانـغلـقت على ا
نفـسهـا فمـا أحوجـنا الى االسـترخـاء ويجـيبك اجلـسر والـنهـر بصوت

سيب سيبوني ). الية ( على جسر ا واحد لقد قالتها ا
الصـدفة وحـدها وضـعـتني مع بـعض األصدقـاء عـلى جسـر اللـوزية في
لبنان فاذا بهـا قنطرة صغيـرة ولوال اللوحة الـتي تشير اليهـا لعبرناها
كـان وهواؤه العـليل الذي كنـا للتـو نتلذذ غير آبهـ وهنا غـاب جمال ا
به لتـحضـر فـيروز بـكل شمـوخـها تـتجـول في أرجـاء الوادي بـصوتـها
ـتـنــاسق مع الـطـبــيـعـة وبال تـردد تــوقـفـنــا لـنـلـتــقط صـورة لـيس مع ا
القـنـطـرة بل مع اللـوحـة ألن الـقنـطـرة بال هـوية فـيـروز من رسم هـوية

العشق لها.
وعبـرت جسـور بغـداد كـلهـا ولم تتـولد رغـبة بـالـتصـوير مـعهـا ألقول :
هذه جسـورنا بل صـورت نفسي بـهذا الـعمر او ذاك جـسور لـلوصول
الى الضـفـة األخرى ولـيس لالسـتمـتـاع بلـذة الـعبـور واللـذة تـكمن في
األشكـال وجسـورنا بال أشـكال تـميّـزها الـضفة األخـرى هي الـوحيدة
احلاضرة في ذهن من أوعز بـبنائـها بينـما غاب اجلمـال وكيف يصنع
ـدافع وأزيز الرصاص ? لـذلك مأل الساحات جميال من تشـبع بهدير ا
ـوت بــدل حـمــامـات بـنــصب الــسـيــوف واالسـود وكـل مـا يــحـيل الـى ا
السالم وأغـصـان الـزيتـون ومـعـاول البـنـاء ولم يـكن بوسـعه سـوى بـناء
شاة في مدننا جميعها جسور ال يسلكها عابرون وهذا حال جسور ا
واجلسور التي ال وظيفة لها ميتة وهكذا تولد جسورنا وتموت واقفة.
لك كن أن يـبـنى جـسرا لـلـمسـتـقبل من جـاء من الـهـامش ألنه ال  ال 
ـكـن أن يـتـحــقق عـبــورا آمـنـا صـورة واضــحـة لـلــغـد الــتي بـدونــهـا ال 
شـهـد في بالدنا ـتـصارعـ لتـصـدر ا للـمـستـقـبل وهذا حـال جـميع ا
وكل مـا يُــقـال صــور هالمــيـة أقــرب لألنـشــاء مـنــهـا الى
الــواقع. وال عــبــور بال جتــســيـر الــعـالقـة مـع اآلخـر
ويقـتضي ذلك افـقا رحـبا بـينـما لم نـتحرر بـعد من
ـاضي وقـريبه فـهل يُراد لـنا الهـوس بالـبعـيد من ا

كان ? راوحة في ا ا

حفـلت احالمي في اآلونـة االخـيـرة بـكثـيـر من االمـنـيات والـرؤى مـنـها
رؤيتي لـبئـر عمـيقـة اقتـربت منـها ورمـيت فيـها تـشاؤمي.. ولـبستُ ثـوبا
بـزهـو الــربـيع ومع احالمـي بتُ اصـدق ان كل امــنـيـة عــلى تـمـاس مع
ـكن حتـقـيـقهـا بـالـصبـر فـهـو حـجر الـزاويـة لـتـحويل كل واقع احلـياة 
األمنيـات إلى جناح.. وليس مـثل ضوء خافت دخل قـلبك فجـأة فشغل
تبناة.في االحالم ال اجدها كما يصفها البعض بأنها ايامك فاحلياة ا
مثل السراب. الـذي تراه من بعيـد رقراقاّ فاذا جـئته.لن جتده... واقول
ا يكون هـذا.السراب دافـعا لنا لـلمضي في احلـياة اجلديدة : كال ر
الى بعيد.. بـعيد لتـحقيق كل االمـاني.. وصدق الشاعـر محمود درويش
اء هذا السحاب.. ـا واصل السير بحثـاً عن ا ح قال : لوال السراب 
.. وايــضـا كــمـا اكـد الــسـيــاب في احـدى ــا كـنت حــيـاً لـوال الــسـراب : 

قصائده :.. سنمضي.. ويبقى السراب.....
ـرء تمـوت عـنـدما اعرف ان األمـاني هي مـحـرك احلـيـاة. لكن مـشـاعـر ا
يتمـنى معاجلـة الشر بـالشر واحلـقد باحلـقد والنـميمـة بالنـميمـة فالقدر
يحقق أمنياتنا لكن بطريقته اخلاصة كي يـعطينا شيئاً أبعد من أمنياتنا
اذا كـانت الـنـيــات سـلـيـمـة وصــادقـة. وتـلك من عـطــايـا اخلـالق الـكـر

وكالمي هذا نابع عن جتـربة ذاتـية وليس عن خـيال تـتوهم به االنفس..
.مـحكـوم عـلـيه ال بـتعب الـسـنـ ولكن سـكـ مع االعتـراف بـان.قـلـبي ا
باألمـاني الشـاقّة.. وهي أمـانٍ تسـعى الى الـنجـاح والسـعادة.رغم غـيوم
احلياة.. فقـد يرى النـاس اجلرح الغـائر في جسـمك لكنـهم ال يشعرون

باأللم الذي تعانيه !
صحيح ان.السراب مصطلح يُستخدم للتعبير عن مظاهر محددة ناجتة
ـظـاهـر عـلى تـوهّم رؤية من انـكـسار الـضـوء في اجلـو وتـشـتـمل هـذه ا
ائية في الصحارى أو فوق السـطوح اإلسفلتية أو اإلسمنتية السطوح ا
اجلافة تماماً بعد تسـخُّنها الشديد. كمـا تتضمن رؤية مزدوجة ألجسام
مـحـددة مــتـبـاعــدة خـلف األفق أو خـارج مــدى الـرؤيـة بــالـعـ اجملـردة
لكن.الـسـراب يـدلك ايضـا.عـلى أمل كـان.مـخزونـا في وجـدانك لم يـجد
فرصة لـلظهـور إال.عندمـا الح لك ذلك السـراب اخملبوء في حـياتك طوال
.. سراب عـلى قمة الفـرح رأيتـه..... جلجل اذني السن

في احلق صوته...انه.الرضا بالقدر جنة الدنيا..!
هل فهـمـتم مرامي سـطـوري وما بـينـهـا.? ال اعتـقد..

فهي من وحي تعب احلياة.. معذرة. 

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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ارتــفـاع نـسب الــفـقـر).  بــدروه اقـتـرح
انـية مـحمد الـية الـبر عـضو الـلجـنة ا
وظفي الـشبـكي صرف نصف الـراتب 
الـــوزارات غــيــر الــســـيــاديــة بــالــدوالر
ـعاجلة الفرق لـشهرين وبسـعر مدعوم 
بـ الـعرض والـطلب لـلعـمـلة الـصعـبة
مــا يـسـهم بــاسـتـقــرار اسـعـاره.  وقـال
الـشبكي في تـصريح امس ان (الـلجنة
حــــرصـت عــــلى اتــــخــــاذ جــــمــــلــــة من
اإلجــــراءات وتـــضـــمــــيـــنـــهــــا في نص

ــوازنـة بـغـيـة تــقـلـيل االضـرار واحلـد ا
مــنــهــا الـتي جنــمت عـن ارتـفــاع ســعـر
صرف الدوالر مقابل الدينار) الفتا الى
انـه (من بـ تـلك اإلجــراءات هـو زيـادة
تـــخـــصــيـــصـــات مـــفــردات الـــبـــطـــاقــة
الــتـمـويــنـيـة بــغـيـة انــتـظـام تــوزيـعـهـا
ــا يـؤدي ذلـك الى اسـتــقـرار شــهــريـا 
االسـعار بالسوق للـسلع االساسية مثل
زيت الــطــعـام والــسـكــر والـرز نــتـيــجـة
لـتـوازن العـرض مع الـطلب اضـافة الى

مـاليـ مع أفــراد الــعــائــلـة فــضال عن
ـتـقـاعـدين من الـقـطاع وجـود الـعـمـال ا
ـضـمـونـ وعـددهم 273 اخلــاص مع ا
ألف يـتقاضون راتبـا تقاعديا أو أجورا

 ألف دينار أي مع افراد العائلة300
بـــحـــدود مــــلـــيـــون مـــواطن مع وجـــود
نظم عـامل في الـقطاع اخلاص غـير ا
بـأعداد غـير معـلومـة واصبحـوا بجوار
خط الـفـقـر ويـقدر عـددهم مع عـوائـلهم
اكـثر من  5مـليـون مواطن) مـشيرا الى
ـن يـتـقـاضون ـتـقـاعـدين  ان (اعـداد ا
رواتــــــــــب 600 الـف ديــنـــار فـــمــادون
يـــقــدر عـــددهم مع عـــوائــلـــهم مــلـــيــون
مـواطن وهؤالء يـواجهـون صعـوبة في
تـــأمـــ مـــتـــطـــلـــبـــات الـــعـــيش في كل
اجملــــــــاالت) وطــــــــالب الــــــــســــــــوداني
بـ(مـعـاجلة االزمـة االقتـصاديـة احلالـية
في ظـل ما تـقدم وإن هـذا الـعدد الـكبـير
من الـفقراء والقـريب من الفـقر يحتاج
الى اجـراءات حماية عاجـلة ومعاجلات
جــديـة اهــمـهـا ضــمـان تــوزيع مـفـردات
الــبــطـاقــة الــتـمــويــنـيــة شــهـريــا بـدون
انـقـطـاع وكـذلك زيـادة االعـانـة الـنـقـدية
لـلمشمول بشبكة احلماية االجتماعية
مع تــوســعـة الــشـمــول لـلــمـســتـحــقـ
وإعــادة الـنـظــر بـاحلــد االدنى لـلـراتب
فـــضال عن دعـم الــزراعـــة والــصـــنــاعــة
بشكل فاعل وحقيقي لتوليد فرص عمل
اضافية حتد من البطالة وبالتالي تقلل
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زيـادة تخـصيـصات وزارة الـعمل ومنح
الـــعــــاطـــلـــ عـن الـــعـــمـل مع اضـــافـــة
) مـبــيــنـا ان تــخــصـيــصــات الــفالحــ
(الـكـرة االن في مـلـعـب احلـكـومـة بـغـية
اتـــخـــاذ اجــراءات حلـــمـــايــة االســـعــار
بـالسـوق ومراقـبة االسـواق وهو ضمن
تـخصص الـسلطـة التنـفيذيـة واالجهزة
الـرقــابـيـة) واقـتـرح الـشـبـكي (ضـرورة
ـئـة من صـرف احلـكـومـة لـنـسـبة 50 بـا
راتـب شهـرين لـلـمـوظـفـ في الوزارات
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احـصا النائب محـمد شياع السوداني
اعـداد الــفـقـراء والـشـرائح الـقـريـبـة من
خط الـفقر الـتي تضررت بـعد رفع سعر
صــــرف الــــدوالر مــــشــــيــــرا الى ان 17
مــلـــيــون مــواطن ســيـــتــضــرر من قــرار
ـان فـيمـا اقتـرح نائب احلـكـومة والـبر
ــوظــفــ اخـــر تــوزيع نــصـف رواتب ا
ـعــاجلـة الــفــرق بـ الــطـلب بــالــدوالر 

والعرض للعملـــــــة. 
dIH « jš

واشـــار الــســـوداني في بـــيـــان تــلـــقــته
(الـزمان) امس الى (وجـود نحو مـليون
و 400 الف و 975 اسـرة يعيـلها الرجل
و 417 الـف اســـرة تـــعـــيــــلـــهـــا امـــرأة
وهــؤالء يــصـنــفـون دون مــســتـوى خط
الفقر ويستلمون أعانة نقدية من شبكة
ـجموع 5.5 احلـمايـة االجتمـاعية أي 
مـليون ضمن معدل عدد أفراد العائلة 4
افـراد مضـافا لـها بـحدود مـليـون طلب
لــغـرض الـشــمـول اجلـديـد أي 4 مالي
فـرد) واضـاف ان (محـدودي الدخل من
اصــحــاب الـعــقــود واالجــور الـيــومــيـة
ــوظـفـ ضــمن الـدرجـات الــعـاشـرة وا
والــتـاسـعــة تـعـد رواتــبـهم مـتــدنـيـة ال
تـــتـــجـــاوز 500 ألـف ديـــنـــار شـــهـــريــا
وبــحـســابـات الــسـوق فـان اوضــاعـهم
ـعيـشيـة مجـاورة خلط الفـقر اذ تـبلغ ا
اعــدادهم مـلـيــون مـوظف أي بـحـدود 4
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غـــيـــر الـــســـيــاديـــة حـــصـــرا بـــالــدوالر
والــنـصف االخـر بـالــديـنـار وان يـكـون
ـا الـسـعر مـدعوم مـاب  1300-1350 
يـسـهم بـشـكل واضـح علـى ضـبط سـعر
الــدوالر في الـســوق من خالل مــعـاجلـة
قـضية وجود الطلب على الدوالر لكن ال
يــوجــد عـرض لــكن حــيــنــهـا ســيــكـون
ـوظـفــ ولـيس الــدوالر مـتــوفـر لــدى ا
صارف حيث سـيقلل الطلب فـقط لدى ا

ضاربة في اسعاره).  عليه وا
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كــشـف عــضـــو مــجـــلس الـــنــواب عن
مـحـافـظـة ديـالى مـضـر الـكـروي عن
إصدار توجيه عاجل من الـقائد العام
سلـحة مـصطفى الـكاظمي للقـوات ا

بخصوص ملف أمن احملافظة. 
وقــال الـــكــروي لـ (الـــزمــان) امس إن
(ديالى تـمر بتـحديـات أمنـية مـتعددة
األوجه فـــضًال عن مـــلف الــنـــازحــ
وعدم عـودة اآلالف منـهم إضـافة إلى
ضــرورة دعم االنـســجــام اجملــتــمـعي
والــــتــــعــــايـش الــــســــلــــمي ودرء كل
اإلشــكــالــيـات الــتي خــلــقــتــهــا فــتـرة
االضــطــرابــات األمـــنــيــة ومــحــاولــة
جماعات اإلرهاب إثارتها ب شرائح

اجملتمع) . 
وأشار الـكـروي إلى أنه (أعد ً تـقـريرا
وأرســله إلى رئــيس الــوزراء الــقــائـد
ــســلــحــة من أجل الــعــام لــلــقــوات ا
السـعي إليجـاد حـلول جـذرية خـاصة

لف اخلروقات). 
 وأضـاف الــكــروي  أن  ( الــكــاظـمي
لف أمن ديالى وتفاعل كان ً مهتمـا 
بشـكل إيـجـابي مع طـروحاتـنـا حـيال
إيــجــاد احلـــلــول لــكل اإلشـــكــالــيــات
ـنـظـورة وأصـدر ً تـوجيـهـا ً عـاجال ا
ــســتـــشــاري األمن الــوطـــني بــعــقــد
اجتـماع مـوسع مع الـقيـادات االمنـية
واحملـــافظ واجلــــهـــات ذات الـــعالقـــة
لـــــبــــحث مـــــلف األمـن بــــشـــــكل عــــام
ــهــجــرين وســبل تــدعــيم الــســلم وا
االهــــــلي وحـل كل االشــــــكـــــالــــــيـــــات

وجودة ).  ا
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ولـفـت إلى أن  ( ديــالى خــاصـرة أمن
بغـداد وبحـاجـة ماسـة الهتـمام ودعم
ـركـزيــة )  ً مـوضـحـا أن احلـكـومــة ا
(الـكــاظـمي أكـد فـي لـقـاءات مــبـاشـرة
دعمه لكل اجلـهود األمنـية التي تدفع
إلى االسـتـقـرار واألمـان في مـحـافـظة
عـــــانت طـــــويـال من ويـالت االرهــــاب
ة والتوقعات إيجابية حيال واجلر
قررات التي ستصدر ً عن االجتماع ا

الذي سيعقد قريبا ً جدا). 
ومن جـــانب آخـــر قــال الـــكــروي  ان
(ديالى تشـهد انـحسارا غـير مـسبوق
ــيـاه الــواردة الـيـهــا عـبـر في تـدفق ا
االنهـر واجلداول في ظل فـقدان نـحو
 %60من اخلـزين االسـتـراتـيـجي في
بحيـرة حمرين   مـا يجعل احملـافظة
ــا يــكــون خــطــيـر امــام مــنــعــطف ر

للغاية في الصيف القادم ) .
ودعـا الـكـروي   الى  (عـقـد اجـتـمـاع
ـائـيـة وبـقـيـة ـوارد ا طـار لـوزارة ا
اجلـهـات ذات الــعالقـة مـن اجل بـيـان
ـــشــهـــد احلـــالي ومـــاهي خـــطـــورة ا
طروحة ومكاشفة احللول والبدائل ا
الراي العام باحلقائق ليكون اجلميع
عـــلى تـــصـــور واضح من مـــجـــريــات
االمـــور خــاصـــة وان االنـــهــر فـــقــدت
ائية في %70 تقريبا من إيراداتها ا

اآلونة االخيرة ) .
واشـار عـضـو مـجـلس الـنـواب   الى
ــــــنــــــاطق ان ( حــــــفــــــر االبــــــار في ا
ـنـاطق ــا يـكـون بــديل  احلـدوديـة ر
صغيرة لكن كيف سيكون الوضع مع
ـقـدادية مـدن كـبيـرة مـثل بـعـقـوبـة وا
الـــــــتـي تـــــــضـم مـــــــئــــــــات االالف من
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دعـت الـشـركــة الـعـامـة لـلــحـديـد والـصـلب
ـعادن إحـدى شـركـات وزارة الـصـنـاعـة وا
وزارات الـدولـة وخاصـة وزارة الـنـفط إلى
ُـنــتـجـة في شِـراء األنـابــيب احلـلــزونـيـة ا
معـمل األنـابيب الـتابع لـهـا بطـاقة ( 200)
ألف طن / ســنـــويـــاً . وأشـــارَ مُــديــر عــام
الشركة عبـاس حيـال  في تصريح للمكتب
اإلعالمي في الوزارة تـلقـته (الزمان) امس
إلى (ضرورة تـفـعـيل عمل مـعـمل األنـابيب
ألهـمـيـته الــصـنـاعـيـة ولِـمــا يـتـمـتع به من
إمكـانيـات وقُدرات عـاليـة لِسـد إحتـياجات
وزارة الــنــفـط من األنــابــيـب احلــلــزونــيــة
ـياً ) وبِـمواصـفـات قـيـاسـيـة مُعـتـمـدة عـا
مـؤكـداً (عـزوف وزارات الـدولـة وبـاألخص
وزارة النفط عن شِراء األنابيب احللزونية
وعدم إلـتـزامـها بـالـعـقود الـتي  اإلتـفاق
علـيهـا سـابقـاً  كاشـفـاً في ذات الوقت عن
قُرب إكـمـال وتشـغـيل خط إنتـاج األنـابيب
ــلــحــومــة طــولــيــاً في مــعــمل األنــابــيب ا
ــشــاركــة مع إحــدى شــركــات الــقــطــاع ُ بــا
اخلاص لِـتلـبيـة طلـبات وزارة الـنفط لِـهذا
الـنوع من األنـابـيب وبِـهـذا تكـون لـلـشـركة
ـدرة عـلى تـغـطـيـة احلـاجـة احمللـيـة من الـقُ
ـلحـومة األنابـيب احلـلزونـيـة واألنابـيب ا
طلوبـة) . واصفات ا طولياً بالكميات وا
ونــفــذت الــشـــركــة الــعــامــة لــلــصــنــاعــات
الــهـــيــدرولــيـــكــيــة أحـــدى شــركــات وزارة
شروع جتهيز ونصب عـادن  الصناعة وا
وتشغـيل (كاميـرات مراقبـة في موقع سدة
هندس الكوت).  وب مـدير عام الشـركة ا
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أحـــمــد ريـــحـــان في تـــصــريـح لــلـــمـــكــتب
االعالمي في الوزارة تـلقـته (الزمان) امس
الكات الهندسية والفنية في الشركة أن (ا
باشـرت بـأعمـال جتـهيـز ونصـب وتشـغيل
ست كــــامــــيــــرات مـــراقــــبــــة بــــواقع ثالث
كامـيـرات حـراريـة وثالث كـاميـرات مـرئـية
ـدى فـي مـوقع سـدة الـكـوت وفق بـعـيـدة ا
ـبرم بـ الـشركـة والهـيئـة العـامة العـقد ا
لـلــسـدود واخلـزانــات الـتــابـعـة الى وزارة

ائية  وارد ا ا
مشيرا الى أن العمل مستـمر إلتمام عملية

وعد احملدد).  النصب في ا
vHA  eON&

وأعلنت الشركة العامة لصناعات النسيج
عن قـيــام مـصــنع الـصــوفـيــة الـتـابـع لـهـا
بـتـجـهـيـز مـسـتـشـفى بـعـقـوبـة الـتعـلـيـمي
نـتـجاتـها التـابـعة لـدائـرة صحـة ديـالى 
اخملتـلـفة خالل فـتـرة قصـيـرة جدا شـملت
شـــراشف ســـمـــائـي مع الـــوجه بـــشـــعـــار
ــذكـورة وبـعـدد (500) شـرشف الـدائـرة ا
ووسـادة ديبـاج وزن كـيـلـوغـرام عدد 503
ــنـــتــجـــة في مـــعــمل الـــغــزول وســـادة وا

والسـجـاد النـافـذ أضافـة الى جتـهيـزها بـ
274 بــطــانــيــة اشــور اكــريــلك من إنــتــاج
ـقـدسـة مطـرزة بـشـعار مـعمل الـكـاظـميـة ا
دائــرة صــحــة ديــالى.  وأشــارت الــشــركـة
الـعامـة لـصـنـاعات الـنـسـيج واجلـلود الى
زيارة قـائـمـمقـام قـضاء الـنـاصـرية الـسـيد
منيـر طاهر الـبكاء الى مـصنع منـسوجات
ـصـنع ذي قـار حـيث أطـلع بــرفـقـة مـديـر ا
نتجات السيد رزاق حس الركابي على ا
صنع وخطوط التي يتم صناعتها داخل ا
ــنـتج ــر بــهـا ا ــراحل الـتي  اإلنـتــاج وا

qLF∫ مكائن

في معمل
االنتاج
االنابيب

احملاسبي احلكومي
ـوجـودات ومــحـاسـبـة - مـحـاســبـة ا
االنــدثــارات في الـــنــظــام احملــاســبي

احلكومي
- احملـــاســبـــة احلـــكـــومــيـــة :االسس
العـامـة للـنـظـام احملاسـبي احلـكومي
مـع حتــــديـــــد انـــــواع احلــــســـــابــــات
احلـكـومـيـة في الـعـراق وشـرح نـظـام

الرواتب اجلديد 1976
وازنة في العراق . - حسابات ا

- احملاسـبـة احلكـومـية : شـرح نـظام
اعداد وتـنظيـم حسابـات الرواتب في

العراق وتطويره .
قرأت بعـد ذلك ما كـتبه عـنه في حينه
ـرحــوم االســتــاذ مـاجــد عــزيـزة في ا
موقع https://ishtartv.com وهناك
قــــال ان :" األســــتـــاذ ( حــــنــــا رزوقي
ـــالـــيــة الـــصــايـغ )  عــلـم من أعالم ا
واالقتـصـاد الـعـراقي  عـاش سـنوات
طويـلـة إلى جانب ( خـزيـنة الـعراق )
الية وخبر مفاصلها وكل ما يتعلق ا
ـالـي الـعـراقي بـهــا  وهـو اخلـبــيـر ا
عـــلى مـــدى نــــصف قـــرن  و ذاكـــرته
تـعـتـبر ( أكـبـر خـزيـنـة ) مـعـلـومـاتـية
ـالي واحملـاسبي عراقـيـة في اجملال ا
عـلـومـاتي ألنهـا حتـوي مـئات بل وا
ـواقف التي عاش علـومات وا آالف ا
مـعهـا  وعـاشت مـعه خالل عـمـله في
ـالـيــة ألكـثـر من ( 40 عـامـا ) وزارة ا

مديـرا للـمـحاسـبات
العـامـة ومسـتـشارا
مالـيـا ثم وكيال أوال
لـــــلـــــوزارة .حـــــنـــــا
رزوقي الـــصــايغ ...
الـذي وضع الـعراق
ثقته به ليساهم في
وضـع مـــــــوازنــــــــته
ــالــيــة عــلى مــدى ا
عـــدة اعــوام  عـــمل
نقـيـبا لـلـمحـاسـب
دقق العراقي وا
وأمـــــيــــنـــــا عـــــامــــا
مـــســــاعـــدا إلحتـــاد
احملــــــــــاســـــــــبـــــــــ
ـراجـعـ الـعرب وا
وخــــــــبــــــــيـــــــــرا في
اجلـامــعـة الـعــربـيـة
وصـــنــدوق الـــنـــقــد
الــعـــربي وخـــبــيــرا
مـــرشــحـــا في األ

ـــــــــــتـــــــــــحــــــــــدة  ا
ومــــــحـــــاضــــــرا في
جــــامــــعــــة بــــغـــداد

ـستـنـصـريـة والـبـصرة وا
ـنـظـمة األ وفي الـدورات اخلاصـة 
نظمة العربية تحدة لغرب آسيا وا ا
للعـلوم اإلداريـة واستاذا مـشاركا في
ــفـــتــوحــة في طــرابــلس اجلــامــعــة ا

منذ ان عـلمتُ بوفـاته صباح اجلـمعة
2013/10/18 كــتـــبتُ عـــنه  وقـــلت
ــالي واحملـــاســبي تــوفـي اخلــبــيـــر ا
العـراقي الكـبـير االسـتاذ حـنا رزوقي
الــصـائـغ . ووفـاتـه خـســارة لــلــعـراق
تـوفي في تــورنـتـو بـكــنـدا حـيث كـان
يـــقــــيم في اواخــــر ســـني حــــيـــاته ..
واالســتــاذ حــنــا رزوقـي الــصــائغ من
الرمـوز الـعـراقيـة الـكـبيـرة في مـيدان
ـــوصل ســـنــة احملـــاســـبـــة ولــد فـي ا
ـــيــزانـــيــة 1929 وهــو خـــبـــيــر في ا
الــعــراقـــيــة لــســنـــوات .. وقــد تــقــلــد
مـنـاصب مـهـمـة في الـدولـة الـعـراقـية
ـالـية  مـنهـا انه كـان وكـيال لـوزارة ا
ومديـرا لـلحـسابـات الـعام.وكـان فوق
هذا وذاك باحـثا مـتميـزا في الشؤون

صرفية. الية وا ا

وقــبــيل وفــاتـه انــصــرف الى كــتــابــة
مذكراته التي كان ينشرها "موقع أكد
االلـكـتـروني " في حــلـقـات مـتـسـلـسـة
كـشف في جــوانـبـهـا الــعـامـة اسـرارا
الـية خالل تتـعلق بـأوضاع الـعراق ا
ـاضيـة وخاصة خالل الـ (40) سنة ا
احلرب الـعـراقـية - االيـرانـية -1980
 1988وكـان عـضـوا دائـما فـي الـوفد
الــعــراقي الى دول اخلــلــيج الــعــربي
ـــنح وخـــاصـــة فـــيـــمــــا يـــتـــعـــلق بـــا
والقروض التي حـصل عليـها العراق

ابان تلك احلرب .
من مؤلفاته الـتي تعد مصـادر رئيسة

الية واحملاسبية : في القضايا ا
ـالـيـة الـعـامـة ودورهـا في - االدارة ا

التنمية االدارية
- الـــهــيـــكل الـــتــنـــظــيـــمي لـــلــنـــظــام

ـؤلـفـات في مـجال بـليـبـيـا  وله من ا
اختصاصه ما يزيد عن ( 68 مؤلفا )
من كــتب ودراســات وغــيــرهــا  وهـو
الـذي تـخـرج عـلى يـديه آالف الـطـلـبـة

في فروع احملاسبة .توفي في تشرين
االول 2013. 

واذا كان حنا رزوقي الصائغ قد غاب
عـنـا  فــإن مـؤلـفــاته وذكـريـات طالبه
سـتـبـقـى تـعـلن أصـالــة هـذا الـعـراقي
الـــذي وضع الــــعـــراق في أولـــويـــات

حياته وبقي مواطنا مخلصا لبلده.
ويـبــدو ان مــا كـتــبه عن ذكــريـاته في
الــصــحـافــة عــاد فــجــمـعـه في كــتـاب
واصــدره بــعــنــوان (شيء من تــاريخ
العـراق في النصـف الثانـي من القرن
الـعـشـرين : اربـعـون عامـا في االدارة

الية العامة).  ا
ويــقــيـــنــا ان مــذكــراتـه هــذه جــديــرة
بـــالــــقـــراءة واالطـالع فـــهـي خالصـــة
ــالــيــة جتــربــته فـي مــيــدان االدارة ا
واحملاسـبية فـي العراق وقـد عمل في
ظـروف صــعـبــة وقــال اشـيــاء واطـلع
على اشياء قسم مـنها تعد من اسرار
وخـفايـا الـدولـة الـعـراقـيـة في هـاتيك
ـســؤولـيـة االيـام الـتـي تـولى فـيــهـا ا
ـالــيـة . لـذلـك انـا اقـول ان مــذكـراته ا
تعد من مصـادر دراسة تاريخ العراق

عاصر . ا
رحم الله االستاذ حنا رزوقي الصائغ
وجــزاه خــــــيـرا عــلى مــاقــدم لــبــلـده

وامته .

{ كاتب ومؤرخ عراقي
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وان إعداد الـطلـبة لـلدراسـة اإلعدادية
قـد بــلغ 2989 طـالــبــاً وطـالــبــة  امـا
هني ـتقدمـ للفـرع ا أعداد الطـلبة ا
فــقـــد بــلغ 1106 طــالـــبـــاً وطــالـــبــة 
متوزع على 167 مركزاً داخل مركز
احملافظة باالضافـة الى مراكز جامعة
ـديـرية الـكوفـة).وأكـد الـبـديـري  أن (ا
اكــــمـــــلت اإلجـــــراءات اإلحــــتــــرازيــــة
والوقـائيـة كافـة  إلجراء األمـتحـانات

ضمن بيئة أمنة ومناسبة للطلبة ).
ديـرية نـســــــــقت مع موضـحاً  أن (ا
قـــيــادة شـــــرطـــة احملــافـــظـــة ودائــرة
ــــراكـــز الــــصــــحـــة  عــــلـى تـــأمــــ ا
األمـتــحـانـيــة من الـنــاحـيـة االمــنـيـة 
وتــســهـيل مــهــمــة الــفـرق الــصــحــيـة
ـصـابـ ـتـابــعـة وفـحص الــطـلـبــة ا

خالل اإلمتحانات).

وصــوال الـى الــتـــعــبــئـــة  مــؤكـــدا (دعــمه
لــلـمــنــتــجـات احملــلــيــة والـتــشــجـيـع عـلى
.( واطن شرائها من قبل دوائر الدولة وا
ــعـادن وعــقــد وكــيل وزارة الــصــنــاعــة وا
لـشـؤون الـتـخطـيـط يوسـف مـحمـد جـاسم
عـوقات ـنـاقشـة  الـتحـديـات وا اجتـمـاعًا 
التي تواجه معامل طحن الكلنكر بحضور
مــديــر عــام الــدائــرة الــفــنــيــة في الــوزارة
ورئــيـس جــمــعـــيــة مــصـــنــعي الـــســمــنت
دني ومـدير عام العـراقيـة ناصر إدريـس ا
الـــدائــــرة اإلقـــتـــصـــاديــــة هـــاشم عـــزاوي
ثلـ عن دائرة الـتخطـيط واإلستـثمار و
في الـوزارة ومــديـر عــام الـشــركـة الــعـامـة
ـثـل السـمـنت العـراقـية بـاإلضـافة الى 
عن مـعــامل انــتـاج الــسـمــنت من الـقــطـاع
ا فيها اخلاص في احملافظـات العراقيـة 
اقـلــيم كـردســتـان . وقــال بـيــان انه (جـرى
خالل اإلجـتمـاع مـناقـشـة كـافة الـتـفـاصيل
ـوضوع  تـوفير تعـلقـات التي حتيط  وا
ــقــتــرحـات مــادة الــكــلــنــكــر واحلــلــول وا
ـنــاســبـة الــتي تـســهم في الــوصـول الى ا

نـتــائج مـرضـيــة جلـمــيع االطـراف وقـد 
اإلتـفـاق عـلـى تـشـكـيل جلــنـة مـصـغـرة من
ثل القطاعـ العام واخلاص وحتـديد 
من كل قطاع لـدراسة موضـوع الكلـنكر من
ـا ـســتـوردة و حـيـث حتـديــد  الـكــمـيــة ا
ـــنـــتج احملـــلي اليـــلـــحق الـــضـــرر عــــلى ا
واخلــــاص وتـــقــــد تـــقــــريــــر خالل مـــدة
اقصاها شـهر لغـرض عرضها عـلى السيد
ـوافـقـات الـرسـمـية الـوزيـر الستـحـصـال ا

بشأنها).
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واجهـة اخلفية اإلسرائيلية اإليرانية في مـنطقة الشرق األوسط تتأزم يوماً بعد ا
ـنطقـة وكلمـا ساء األمر يوم وقـتالهم مـستمـر في الظل عن طـريق أدواتهم في ا
بـيـنـهم إزداد الـقـصف الـيـمـني عـلـى جنـران فـتـرد أسـرائـيل بـعـمـلـيـات نـوعـيـة

نطقة.. تستهدف ناقالت السالح والدعم اإليراني حللفائها في ا
لم يكـتفي االسرائـيلـيون بهـذا األمر فقـط لذلك إنتـقلت إلى احلـروب اإللكتـرونية
اء في طهران فضالً عن عمليات االغتياالت لتسـتهدف آخر عملياتها مستودع ا
ا دفع ايـران لتحـريك الصـراع في اليمن داخل األراضي اإليراني لـعلـمائهـا 
سيرة جتـاه الرياض وجنـران لتكون الـسعودية وتوجه صـواريخها وطـائراتهـا ا
ا دفع حلفاء أمريكـا لعرض التنازالت إليران "بقـرة أمريكا احللوب" في خطـر 
توقع أن تنهيه السعودية لتـقبل السالم في اليمن وتوقف القتال الذي كـان من ا
ملكة العربية اخلسائر الفادحة! بخمسة أيام لكنه أستمر 6 سنوات تكبدت به ا
احلوثـي حليف وهم أحـد أهم أوراق التفاوض اإليـرانية التي لن يـسمح األخير
بـوقف احلـرب فـيـهـا إذا لم تـدفع أمـريـكــا وحـلـفـائـهـا تـعـويـضـات عن اخلـسـائـر
اإلقـتـصـادية الـتي  نـتـجت عن حـصار األربع سـنـوات في فـترة تـرامب فـطـاولة

التفاوض تعتمد بالدرجة األساس على أوراق الضغط الرابحة..
ورقة الـضغط األهم هي اإلتفاق الـصيني اإليراني الـذي سيجعل أبـناء خامنائي
ضـمن احللف األقوى أقتصادياً وعسكرياً ألن 450 مـليار دوالر ستجعل إيران
عـلنة أن ضمن أسـوار حلف روسيـا والتـن الـصيني وأهم نـقاط اإلتـفاق غيـر ا
الـشمشـون الصيـني سوف يـفتتح 500 معـهدا تـكنـولوجيـا في إيران في سـنت
فقط! وفـائدة هذه اخلـطوة هي تـفعـيل اجلدار النـاري ضد الـهجـمات السـيبـرانية
ـا حــالـيـا واألخــيـر لــديه الـقـدرات الــتي تـتـفــوق فـيــهـا أسـرائــيل عـلى إيــران ر
السيـبرانية التـي ال حتتاج سوى للـمسات فنيـة أخيرة سيـضيفها الـتن األحمر

لدفاعات احلرس الثوري..
نطقة الشرق األوسط تكون األتفـاق اإلستراتيجي سيخلق خارطة طريق جديدة 
الص فـيها الـرابح األكبر.. والتي سـتحولـها سوقا لـبضائـعها وعمل شـركاتها
وأما نـصائح هـنري كـيسـنجـر قبل أسـبوع لـفـريق بايـدن الضـعيف لن تـغني عن
ــوسـاد قـد جـوع ألن ال عــوده لإلتـفــاق الـنـووي مــعـهم وذلك ألن مــصـادر في ا
ـكـنـهـا أن تصـنع ـتـلك أجـهـزة  أعـلـنت أن بـرنـامج الـطـاقة الـنـوويـة في إيـران 
السالح الـنووي فـضالً عن أن جمـاعة طـهران قـد أجتـازوا نسـبة الـتخـصيب ب

ب20%!
ـتـخاصـمـ في الـظالم ولم يـعد إذا احلـرب ضروس بـ ا
أمــام اجلــانب األمــريــكي إال أن يــرضخ ويــقــبل تــسـلــيم
نـصف الشرق األوسط للـدب الروسي الصـيني وتقبل
بـالـتـمـدد اإليـراني ألن وثـيـقـة بـكـ تـتـيح لـهـا الـتـأثـيـر
العميق في منطقة اخلليج العربي وخطط أمريكا بعزل
إيـران قـد بـائت بـالـفـشل والـطـمـوح الـصـيـني قـد غلب

غطرسة أبناء العم سام.

-1-
طلوبة لبلوغ الدرجة العالية من القدرة على كنّا نحسب أننا قطعنا كل األشواط ا

مواجهة الصعاب والتحديات أيّاً كان حجمها وايا كان مضمونها ..!!
-2-

لقد أصـبحت احلضـارة احلديثـة وما أفرزته مـن تكنـولوجيـا متطـورة صنمـاً يعبد
من دون الله ..!!

-3-
بدعون ضنـية التي بذلـها ا ولقد كـان التعويل قـوياً على ما انـتهت اليه اجلـهود ا
والنـاهضون لتـأم سالمة االنسـان من األخطار ولـكنَّ تلك احلسابـات لم تصمد

أمام جائحة كوفيد 19...
فـاجاة مرّة ـواجهة مـثل هذا اخلطـر وكانت ا ولم يكن ثـمة مِنْ تَهَـيُئوٍ واسـتعداد 
الي من البشر  كـما جعلت شعوب العالم تتسابق للـغاية وقد حصدت ارواح ا
نـاسب الـذي لم يـصل حـتى اآلن الى كـثيـر من الـبـلدان لـلـحـصول عـلى الـلـقـاح ا

والشعوب .
ـصدرة لهذا اللقـاح تشريع القوان الـتي تعفيها من ما معـنى اشتراط اجلهات ا

ساءلة في حالة تسببه بالوفيات او االعراض اجلانبية ? ا
انها مـسألة تشي بفـقدان اجلزم بآثاره االيـجابية وابقـاء باب االحتماالت الـسلبية

مفتوحاً ..!!
كن خاللـها ان تتـعرف على كل ذلك ألنّ هذا الـلقاح جـديد لم تـمض مدة طويـلة 

كل تأثيراته ..!!
-4-

وباألمس الـقريب سـبّب جنـوح باخرةٍ ضـخمـة في قنـاة السـويس الى أزمة كـبيرة
ي .. كادت ان تعصف باالقتصاد العا

-5-
والشاعر العربي يقول :

أحسنُ ما في صِفَةِ الليلِ وُجِدْ 
الليلُ حُبْلى ال يُدْرى ما تَلِدُ 

ومعنى هذا :
فاجاءات التي تخرج عن نطاق التنبأ بها كثيرة .. انّ ا

وكل ذلـك البُدَّ ان يـدعونـا الى مـراجعـة حسـابـاتنـا التـي كانت مـبنـيـة على الـغرور
واالوهام بل كانت الى االسطورة أقرب منها الى احلقيقة .

-6-                                           
مـخــطئ وواهم مـن يـبــني اســتــراتـيــجــيــته عـلـى فـصل
االرض عن الــسـمــاء فــاألمـور كــلــهــا بـيــد الــله وهـو
ـع والرحيم النقاذ وفق للصواب  وهو ا الهـادي وا
الـبــشـريــة من كل مــا يـعــتـرض طـريــقـهــا من كـوارث

وكفى به قديرا .
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وازنـة كان هـناك من كـان يشـير الى ان ح كـنت اتابع نـقاشـات الـكتل القـرار ا
وازنـة كان يـتوقف عـلى مرونة اقـليم كـردستـان.وقبوله بـشروط احلـكومة تمـرير ا
االحتـاديـة.قـيل هــذا الـكالم كـثـيـرا,وردده بـعض الـنـواب هــنـا وهـنـاك.وفي دوامـة
ـواطن انه في مكان غامض يـوشك ان يقترب علـومات يحس ا اجلدل وتـضارب ا

من فوضى عارمة تهدد اجلميع.
شخـصيـا كنت انزعـج من كل قيل عن االقـليم من انه يتـصرف وكـأنه يريـد اثبات
ـن يعـيشـون معه كـاخوة.هـذا الـشعـور كان يـجعـلني ذاته على حـساب اجلـميع 
افـكــر كـيف احـافظ عــلى انـسـجـام روحـي الـتي تـتـالـف من جـزء كـوردي واجـزاء
عراقيـة.انا في احلقيقة خـلطة معقدة جـدا اريد ان تبقى منـسجمة وهادئة.واذا ما

تهدم انسجام روحي فلن اكون على االقل مواطنا صاحلا.
ما يـقال في االعالم كـفيل بـجـعل اي مواطن يـنزعج ويـفـكر احـيانـا بعـدائيـة جتاه
االخرين.بـالنسبة لي كـنت احاول ان اكون عراقيا بـنكهة كوردية,ثم تـدخلت بغداد
لتـضيف تعـديال خاصـا على انـسانيـتي الكون مـواطنـا آمن بان احليـاة قد تـفسد

اذا لم تكن متعددة الثقافة واالراء.
لكن دعـونا نتساءل عن جـدوى وفائدة هذا اجلـدل الذي دار ب الكتل الـسياسية

وازنة بعد مرور ثالثة اشهر على تاريخ اقرارها?  وعطل التصويت على ا
قـد يـقـال ان هـذا الـتـساؤل رومـانـسي الن االجـابـة عـنه واضـحـة جدا,وقـد حتـدث
ــانـيـ صـراحــة عن مـصـالح ومــكـاسب يـســعى الـبـعض لــلـحـصـول بــعض الـبـر
عـلــيـهـا.قـيـل هـذا عـلــنـا في اكـثــر من فـضـائــيـة.هـذا يـعــني انـنـا امــام وضع غـيـر
واطن اال اليأس الـكبير من حدوث تغـيير في عقلية من صحي,ولن يكـون امام ا
ـنفـعة قـراطيـة وبـاطنه ا ـغا في ثـوب ظاهـره الـد يـحـاولون ان يـحصـلوا عـلى ا

احلزبية.
في احلـقـيـقـة انـا اود ان تـكـون امـام الـكـتل الـسـيـاسـيـة غـايـة واحدة يـسـعـى لـها

اجلميع وهي ان يكون العراق بكل مآسيه حاضرا امام اعينهم.
هل هـذه مـهـمـة سـهــلـة?.ال اظـنـهـا كـذلك فـلـيس هـنـاك مـا هـو
نصب,واالتفاق اصعب من التخلي عن االمتياز,واغراء ا
ـواطن اوال.لـكن هل الـسـيـاسي الـبـريء الــذي يـخـدم ا
هـنـاك اتـفـاق بـريء بـعـد اعـوام احملـاصـصـة الـسـوداء
صلحة دون ان تأخذ بع التي قسمت البلد بسك ا
ـ بــعـدالـة لم ـواطــنــــــ احلـا االعـتـبــار مـصـلــحـة ا

تتحقق.

حنا رزوقي الصائغ
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ــــــكـــــون احــــــيــــــا االف من ابــــــنــــــاء ا
ـــســيــحـي احــتــفـــاالت حــلـــول عــيــد ا
الـقـيـامة وفق الـطـقس الـغربي  وسط
اجـــراءات وتــدابــيــر  الـــوقــايــة الــتي
فــرضــتــهــا خـلــيــة االزمــة  لــلـحــد من
انــتــشــار فــايـروس كــورونــا ..ولــلــعـام
الـثـاني عـلى الـتوالي اغـلـقت الـكـنائس
في اقـلـيم كردسـتان لـلحـد من االنتـشار
ـــتــزايــد لـــلــفــايـــروس وسط ارتــفــاع ا
مـعــدالت االصـابـة الـتي شـهـدتـهـا مـدن
سـيحـيون القـاطن االقـليم لـيستـذكرا
في االقـليـم احتفـالهـم بالعـيد فـي العام
ــنــوال ..واضــطـر ــاضـي عـلـى ذات ا ا
مـســيـحـيـون نـازحـون في مـدن االقـلـيم
ـوصـل وحـضور لـلـذهـاب الى مـديـنـة ا
قـداس عيـد القـيامـة الوحـيد الـذي يقام
في كـــنـــيــســـة ســيـــدة الــبـــشــارة  في

ـديــنــة حـيث  اجلــانب االيــســر من ا
تـاهـيـلـها وتـعـمـيـرهـا ليـسـتـانف اقـامة
ــســيـحــيــة بــعـد احــتــفــاالت االعـيــاد ا
افـتـتـاحـهـا في اواخـر عام 2019 وقـال
الـشـماس نـبـيل ال هنـدي  انه اضـطر
لقطع مسافة 60 كم لالنتقال من مدينة
دهـــوك لالوجه في صـــبــاح الــيــوم الى
ــوصل حــيث حــضــر قــداس مــديـــنــة ا
الـعيـد في كنـيسـة سيـدة البـشارة التي
يـــرقى تـــاريخ انـــشـــائـــهــا الـى مــطـــلع
ـنــصـرم وتـعـود ســبـيـعــيـنـات الــقـرن ا

لـطــائـفـة الـسـريـان الـكـاثـولـيك ووسط
عــدد مـحــدود من الـشـمــامـســة اقـيـمت
مــراسـيم الـعــيـد في كــنـيـســة الـقـديس
بــطــرس في مــديــنــة دهــوك حـيـث قـال
ســـمـــيـــر ابــراهـــيـم  انه لم يـــحـــضــر
لـلـكـنـيـسـة لالحـتفـال بـالـعـيـد مـضـطرا
ــتــابــعــة وقــائع الــقــداس عــبــر الــبث
تـاح  على صفحة الـكنيسة ـباشر ا ا
ـــذكـــورة عـــلى مـــوقع الـــفـــيـس بــوك ا
ـتـخذة ..ورغـم االجراءات والـتـدابـيـر ا
مـن قـــبل ســــلــــطـــات االقــــلـــيـم والـــتي
حــــــــــــــــــــالــت دون اقـــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــة

الـــقــــداديس واالقـــتـــصــــار عـــلى عـــدد
ديـنة مـحـدود فان عـدد من مسـيحـيي ا
ــتــنــزهــات اضــطـــروا لــلــتــوجه الـى ا
لـالحـــــــتـــــــفـــــــال دون الـــــــبـــــــقـــــــاء في
الــبـيـوت  وقــال فـهــيم كـوركـيس  ان
ـــا يـــدفع الــــربـــيع حـل في الـــربــــوع 
ــصــايف بــالــنــاس الـى الــتــوجه الى ا
الـتي تـزخـر بـهـا مـديـنـة دهـوك لـغرض
االحــــتـــــفــــال بـــــاتــــلــــطـــــبــــيـــــعــــة الى
جــانب  االحــتــفــال بــالــعــيـد فـي هـذه
وصل االجـواء .. وابـتـهل مـسـيـحـيـو ا
في قـداس العـيد الـذي اقيم فـي كنـيسة

ســيـــدة الــبــشــارة من ان تــزول غــيــوم
الــوبــاء الــلــعــ لــتــعــود احلــيــاة الى
طــبــيــعـتــهــا وقــالت ســمــيــرة يـوسف
بــانـهـا  حتـتـفل بــالـعـيـد وسط غـصـة
كـبيـرة اذا ان عددا من اقـاربهـا وافتهم
ـنــيـة بـسـبب اصـابـتـهم بـالـفـايـروس ا
  وحـالت ظـروف تـشـتتـهم في الـلـعـ
عـــــدد مـن دول الـــــعـــــالـم  واكـــــتـــــفت
ـــواســــاة اقـــربـــائـــهـم عـــبـــر مـــواقع
الـتواصل والسوشيال ميديا  مبتهلة
من ان تـــكــون فــرصـــة حــلــول الـــعــيــد
مــنـاسـبــة لـلـتـضــرع الى الـله من اجل
زوال الــفــايــروس وعــودة احلـيــاة الى

طبيعتها .
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ن وكــانت احـدى كـنــائس اجلـانب اال
قـد اعلنت عبر كاهـنها عن اقامة قداس
ـوصل ثــاني ايـام الـعـيـد فـي مـديـنـة ا
وعــبـر االب بـيـوس عـفـاص عن رغـبـته
بـاقـامـة قـداس ثـاني ايـام الـعـيـد حـيث
يــوافق االثـنـ في كـنــيـسـة مـار تـومـا
لـلسـريان الكـاثوليك حـيث يرقى تاريخ
تـاسـيـسهـا الكـثر من 150 عـامـا وتـعد
ــهـمــة في ــة وا من الــكــنــائس الــقــد
ـديــنـة . وعـبـر مـوقع الـكـنـيـسـة عـلى ا
الـسـوشـيـال مـيـديـا  ابـرز الكـاهن عن
  بالتوجه اتـاحة وسائل نقل للراغب
للكنيسة في محلة خزرج واحياء ثاني
ايـام عـيـد القـيـامـة في حـاضرتـهـا بـعد

). ووجه  مــحـافظ الــنـجف ـواطــنـ ا
لؤي الياسري بتشكيل جلنة حملاسبة
ــتالعــبـ بــأرقــام قـطع ـعــقــبـ وا ا

األراضي داخل مديرية البلدية .
و قال احملافظ في بيـان أمس (وجهنا
بــأتــخــاذ اإلجــراءات الــقـانــونــيــة مع
ــتــاجـرين داخـل بـلــديـة ـعــقــبـ وا ا
احملــافـظــة وفق الــقــانــون) . وأكـد أن
(احملــــافـظ وجه  بــــإيـــــقــــاف تــــرويج
ـــواد 15 و 25 ـــعــــامالت حــــسب ا ا
اخلـاصــة بــبـيع األراضـي  وتـشــكـيل
ـعـقـبـ وفق جلـنـة عـلـيـا حملــاسـبـة ا
القانـون بالـتعـاون مع األمن الوطني

وهـيــئـة الــنــزاهـة) .الفــتـاً الى أنه (
إصـدار تعـلـيـمـات تـعمـل بهـا الـلـجـنة
ـادتـ آنـفتي ـراقـبـة بـيع ا الـفنـيـة  
ــقــصــرين وفق الــذكــر ومــحــاســبــة ا

ـديـريـة الـعـامـة الـقـانـون). وأكـمـلت ا
لـــلــتـــربـــيــة فـي مــحـــافــظـــة الـــنــجف
إستعداداتـها لألمتحـانات التمـهيدية
للـطلـبة اخلـارجـي  والـتي انطـلقت
امس السبت  الـساعة الـواحدة ظهراً
ـــوعـــد الــذي حـــددته وزارة حـــسب ا
ــشــاركـة 16258 الف الــتـربــيــة  و

طالباً وطالبة.
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ـدير الـعـام لـتـربـيـة احملـافـظة وقـال ا
ـكـتـبه مـردان الـبــديـري في تـصـريـح 
اإلعـالمـي (بـــــــعـــــــد أن قـــــــدم قــــــــسم
ـديـريـة إحـصـائـية األمـتـحـانـات في ا
عن إعداد الطـلبة لـلدراسة االبـتدائية
 والــتي بـــلغ عــددهــا 2287 طــالــبــاً
ـتوسطـة فقد وطالبـة  اما للـدراسة ا
بـلـغ عـددهم 9876 طـالــبــاً وطـالــبـة 

تـاهيـلها واعـادة االيقونـات التاريـخية
الـيها .. وكـان تنظيم الـدولة االسالمية
ـديـنـة بـدءا من ابــان سـيـطـرته عـلـى ا
دينة في صيف عام 2  وحتى حترير ا
عـام 2017 قـد دمـر اجـزاءا واسـعة من
الـــكـــنـــيـــســـة الـــتي كـــانت الى جـــانب
ـثـابة احـيـائـها لالحـتـفاالت الـديـنـية 
دار لــنـشــر الـكــتب الـديــنـيــة  اضـافـة
لــتـوظـيف رواق من الـكـنــيـسـة لـيـكـون
ـوصـلي ـسـيــحي ا مــتـحـفــا لـلـتــراث ا
حــيث  اشـرف عـلـيه كـاهـن الـكـنـيـسـة
االب بـيـوس عـفـاص ..وبـعـد الـتـحـريـر
وجدت الكثير من كتابات التنظيم على
جـدران الكنيسة  كما  تدمير مخزن
الــــكــــتب الــــصـــادرة عـن دار الـــنــــشـــر
واحــراقـهــا بــالـكــامل فـيــمــا اسـتــهـلت
عـمـلـيـات تـاهـيلـهـا حـيث قـام مـعـماري
فــرنـــسي بــتــرمـــيم مــذبح الـــكــنــيــســة

واعـــادتــهــا لــســـابق عــهـــده فــيــمــا 
االحـتفال بتدش الكنيسة بوضعيتها
يالد في اجلـديدة في ثاني ايـام عيد ا
ـاضي . وتامل برناديت اواخـر العام ا
ســـلـــيم من ان تـــكـــون اعـــادة تــاهـــيل
ثابة بصيص االمل كـنيسة مار توما 
الــذي يــتــلــمــسه مــســيــحــيــو مــديــنــة
ــوصل  نــحــو اعــادتــهـم لــلــمــديــنـة ا
واسـتئنـاف حياتهم فـيها وانـهاء حالة
الــنـزوح ومــرارتــهـا الــتي يـعــيـشــوهـا

لقرابة سبعة اعوام مضت .
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سـأبـدأ مـقـالـتي بــلـسـان  حـال مـئـات  اآلف مـن مـواطـني الـعـراق وهم
ن يـحمـلون اجلـنـسيـة الـعراقـيـة ساكـني الـعاصـمة الـكـورد الفـيـليـ 
بغداد بـجانبـيها الكـرخ والرصافـة حيث احيـاء حي األكراد في مناطق
جـميـلـة ومـديـنـة الـصـدر وشـارع الـكفـاح ذات الـكـثـافـة األكـثـر لـلـكورد
وشـارع فلـسطـ حيث نـصب رمز شـهداء الـكورد الـفيـليـ العـشرون
ـتنـزهات قـرب ساحة بـيروت بـعد مـعاناة من وقد تـوسط احدى ا الف 
طـالـبات ألكـثر من 12 عـاما لـيكـون رمزا لـلشـهداء الـشبـاب الفـيلـي ا
ـغيـبـ  حسب الـتـسمـية الـتي صـارت متـداولة دون ذكـر كـلمـة كورد ا
وهم الـكـورد كـقـومـيـة وشـيـعـة كـأتـبـاع مـذهب آل بـيت لـيـكـونـوا أقـلـيـة 
صطفى صلوات الله عـليهم  يعني كلتا احلـالت هم قومية ثانية في ا

البالد وأغلبية كشيعة.
مع بدايـة شهر نـيسان سيـكون ذكرى الـتهجـير القـسري وتغـييب اكثر
من عشرين الف شـاب لم تزل رفاتهم مـجهولة في تـراب العراق الذي
ـة اإلبــادة اجلـــــــــمــاعـيــة  غـيـر مــسـبــوقـة من الــــــــــقـتل كـانت جــر
وإسقاط اجلنسية ومـصادرة االمالك واالموال  والذي لم يحدث حتى
حيث امـوالهم مـجمـدة وليـست مصـادرة  الكل مع اليـهود عام 1948
ناهضة يعلم نـضال وتاريخ الكـورد الفيلـي مع األحزاب واحلركـات ا
ادي شـرف بالتـضحيـة باألنفس والـعطاء ا لالنظـمة القـمعيـة ودورها ا
سواء مع األحـزاب القـومية او االسالمـية وحـتى العلـمانـية كان هـدفها
ــسـتــبـد بــعـد 2003 حــيث صـار احلــكم بــيـد اخلالص مـن الـنــظـام ا
األحزاب السياسـية التي كانت معـارضة والتي لم يخـلوا أيا  منها من
وجـود شـبـاب الــكـورد الـفـيـلــيـ  وبـشـهــادة رؤسـاء تـلـكم األحـزاب 

لكن;وهو بيت القصيد 
وأشـيـر بـآية قـرآنـيـة (هل جـزاء االحـسان اال  االحـسـان)   لـقـد أساء
ـشـاركة سـاسـة البـالد للـكـورد الـفـيـلـيـ بـتهـمـيـشـهم وتـغـيـيـبـهم عن ا
السياسية في ادارة السلطة  وحتجيم دورهم وإدراجهم ضمن األقلية
فـهم لـيـسـوا طـائـفـة ديـنيـة بل كـورد وبـحـكم اجلـغـرافـيـة وتواجـدهم في
مـنـاطق الـعـاصـمـة ووسط وجـنوب الـعـراق صـاروا شـيـعـة وهي لـيست
تحـكمة وتدير شؤون الـسلطة  اضافة سُبة  حيث شيـعة البالد هي ا
لـذلك تـسـعى األحـزاب الى جـرهـم كـفرق مـشـتـتـة كي اليـكـون لـهم دور
وحضور  وآخرهـا كان مقعـد الكوتا الـذي  نقله من العـاصمة حيث
كثافة للفيـلي الى محافظة واسط وهم اقل عددا نـسبة لسكنة بغداد 
مـقـعـد الـكـوتـا الـيـتـيم صـار هـو االخـر فـتـنـة تـتـنـافس عـلـيـهـا األحـزاب

السياسية لسرقته.
خالل األعوام التي تلت سـقوط النظام البـائد تشكلت حـركات سياسية
ومنظمات  وأحزاب انقسمت  مع ذلك استـمر الفيلييون على أمانتهم
كاسب ووفائهم لألحزاب التي تخلت عنهم  فعـند تقسيم السلطات وا
ـكـن ان يكـونـوا ضـمـن فريـق حـمـاية هم أقـلـيـة وغيـر مـعـتـرف بـهم  
االسـتاذ الـقادم من مـنزلـه الى كرسي الـسلـطة لـيـكون الـفيـلي اخمللص

ا مدير مكتبه  مَاهكَذَا تورد اإلبل . ضمن فريق حمايته او ر
الى السـيد رئيس الـوزراء رئيس السـلطة الـتنفـيذية والى رؤسـاء الكتل

اذا هذا اجلفاء بحق الكورد الفيلي ?  السياسية  
انـتم تشهـدون قبل غـيركم بـوفاء وامـانة الـفيلـي وشـجاعـتهم بـوقوفهم
ـعـاصر  تـسـاؤل  يـتـكرر من بـوجه  اعـتى دكـتـاتـورية عـرفه الـتـاريخ ا
2003ولــيــومــنـا هــذا  اتــمــنى ان تــراجــعــوا شــريط الــسـنــوات خالل

الدورات االنتخابية  هل استغل الفيلييون وضع البلد ? 
هل شـكـلـوا فــصــــــــيال عـسـكـريــا يـهـدد بـاغالق مــنـطـقـة او قـطـــــــع

شارع? 
علـى الـعـكس تـمـامـا دائـما يـأخـرون مـطـــــــــالـبـهم تـمـاشـيـا مع وضع
ــرجـعـيـة فـي حتـريـر ارض الـوطن الــعـراق  وهم من ســارعـوا لـنـداء ا
ودفـعـوا مــجـدداً دمـاء شــبـابـهم مع بــقـيـة ابــنـاء الــــــــشـعـب  فـلـمـاذا

التمايز ? 
ـختلف مدن الـعراق من البصرة سؤال حملـني إياه رسائل الفـيلي  
ـهـجر وعـلي الـغـربي واحلـلـة والـكـوت وبدرة وزربـاطـيـة وبـغـداد وفِي ا
سنوات من التساؤل دون تغيير للوضع  سيأتي يوم
4/4  يوم الشـهيد الـفيلي وسـنقرأ عـبارات الرثاء
من رئـيس احلكـومة ورئـيس اجلـمهـورية وسـاسة

البالد  وبانهم مخلصون ومضحون  
وألنهم من (( أهل الـله ) ) جـرى علـيهم مـاجرى

 فهل من بارقة أمل للتغيير ?
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مــومــيـاوات  22 مــلــكــا ومـلــكــة من زمن
الـــفــراعـــنــة بــيـــنــهم رمـــســيس الـــثــاني
وحتـشبسـوت امس السـبت في "موكب"
غــيــر مــســبــوق عــبــر شــوارع الــقــاهــرة
لــتــســتــقــر في مــوقــعــهــا اجلـديــد داخل
صـرية في تـحف الـقومي لـلحـضـارة ا ا
جنـوب الـقاهـرة.وستُـنـقل مومـياوات 18
مــلـكــا وأربع مـلــكــات من عـصــور األسـر
الفرعونية السابعة عشرة إلى العشرين
عــلى مــ عـربــات مــزيـنــة عــلى الــطـراز
الـــفــرعــونـي حتــمل أســـمــاءهم تـــبــاعــا
بــحــسب الـــتــرتــيب الــزمــني حلــكــمــهم
اعــتـبـاراً مـن الـســاعـة الــسـادســة مـسـاء
بتوقـيت القاهرة ( 16,00ت غ).وسيسير
ــوكب قـرابــة سـبــعــة كـيــلـومــتـرات من ا
ـصـري فـي مـيـدان الــتـحـريـر ـتــحف ا ا
ـومياوات منـذ أكثر من قرن حيث مقر ا
صرية تحف القـومي للحضـارة ا إلى ا
في رحـلـة تــسـتـغـرق 40 دقـيـقــة سـتـقـام

وسط اجراءات أمنية مشددة.
وأعلنت الـسلـطات رسمـيا إغالق مـحطة
ـــتــرو في مــيـــدان الــتــحــريـــر الــســبت ا
اعـتـبـارا من الـثـانـيـة عـشـرة ظهـرا حـتى
الـــتــاســـعــة مـــســاء.كـــمــا نـــشــرت وزارة
الداخلـية قـائمة بـطرق وشوارع سـتُغلق
أيــضــا لــلــمــنــاســبــة في مــحــيـط مــسـار
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صـري زاهي حواس وقال عـالم االثـار ا
ــوكب أثـنـاء الـبث الـذي سـيــعـلق عـلى ا
بـاشر عـلى قـنوات الـتلـفزيـون لوكـالة ا
فرانس بـرس "الـعالم كـله سـيـشاهـد هذا
ـلـكي.. سـتـكـون أربـعـ دقـيـقة ـوكب ا ا
هـامـة في عـمـر مــديـنـة الـقـاهـرة".ويـفـتح
ــصـريـة ـتــحف الـقــومي لـلــحـضـارة ا ا
وهو مـبـنى حـديث في مديـنـة الفـسـطاط
ـة في ـنـطـقـة مـصـر القـد الـتـاريـخـيـة 
جنوب القاهرة أبوابه األحد بعدما فُتح

جزء منه في العام 2017. 

ـنـظـمـة الـيـونـسكـو أودري أزوالي الـتي
ومياوات ستحضر االحتفـالية إن نقل ا
صـرية تـحف القـومي للـحضـارة ا الى ا
هـو "نــتـاج عـمل طـويـل لـلـحـفــاظ عـلـيـهـا
وعرضها بـشكل أفضل".وأضافت أزوالي
ر في بيان مسـاء اجلمعة "أمام أعـيننا 
ـصــريــة".واكـتُــشـفت تــاريخ احلـضــارة ا
ـــومــيــاوات بـــالــقــرب من مـــعــظم هــذه ا
األقــصـــر اعــتــبـــارا من الــعــام 1881 ولم
ـــصـــري فـي مـــيــدان ـــتـــحف ا تـــغـــادر ا
صـريـة مـنذ الـتحـريـر بـقلـب العـاصـمـة ا
بدايـة الـقرن الـعشـرين.ومـنذ خـمـسيـنات
ـوميات مـعروضة ـاضي كانت ا القرن ا

احلرارة ومـسـتوى الـرطـوبة أكـثـر تقـدما
" ــتـحف الــقـد ـوجــودة في ا من تــلك ا
بــحـسب مــا قـالـت لـوكــالـة فــرانس بـرس
ــصـــريــات في ســـلــمى إكـــرام أســتـــاذة ا
تخصصة اجلامعة األميـركية بالقاهـرة ا
في التحنيـط.وستُعرض كل منـها منفردة
الى جانب التـابوت اخلاص بـها بطـريقة
ــدفـــونــة حتت األرض ـــقــابـــر ا تـــشــبه ا
لـلـمـلـوك مع نـبـذة تـعـريـفـيـة عن كل مـلك
ـرتـبـطـة به.ويـقـول وكل الـقـطع األثـريـة ا
ـومـيـاوات ألول مرة حـواس "ستُـعـرض ا
بطريقة جميلة ألغراض ثقافية وليس من
أجل اإلثـــارة".ويــضـــيف "لن أنـــسى أبــداً
عـنـدمـا اصـطــحـبت (األمـيـرة) مـارغـريت
ــلـكـة إلـيــزابـيث الـثــانـيـة إلى شـقــيـقـة ا
تحف .. أغمضت عيـنيها وهربت".وإثر ا
وجعـة التي تلقتـها السياحة الضربات ا
ـصـريـة عقـب ثورة 2011 التـي أطاحت ا
ـصري حـسـني مبـارك تـسعى الرئـيس ا
مــصـر إلـى اسـتــعــادة ماليــ الـزوار من
ـتاحـفهـا اجلـديدة بـينـها خالل التـرويج 
مـتــحف احلـضــارة.كـذلك ســتـفــتح مـصـر
ـتـحف خالل شـهـور مـتــحـفـا آخـر وهـو ا
ـصـري الـكـبــيـر قـرب أهـرامـات اجلـيـزة ا
الذي سيضم كـذلك آثارا فرعونـية أبرزها
مـومـيـاء تـوت عــنخ آمـون (الـقـرن الـرابع
ـيالد) ومجـموعـته كلـها التي عشـر قبل ا
ـوكب اكـتـشـفت في الـعـام 1922.وأثـار "ا
ــلـكي" تــعــلـيــقـات كــثـيــرة عــلى وسـائل ا
التواصل االجتـماعي ولم يسلم من روح
ـصـريـ الـذين الـفـكـاهـة والـتـنـدر لـدى ا
اعـتــبـروا أن جـنــوح الـســفـيـنــة في قـنـاة
الـسـويس وحـادث قــطـار الـصـعـيـد الـذي
أودى بـــحـــيــاة 18 شـــخـــصـــا في األيـــام
اضية هـما نتاج "لـعنة الفـراعنة" الذين ا
يعبّرون عن استيائهم لنقلهم من مرقدهم
صريون على وصف أي احلالي.واعتاد ا
حدث حـزين أو مأسـوي بأنه نـتاج "لـعنة
الـــفـــراعــنـــة" وهي مـــزحـــة دارجــة مـــنــذ

. عشرات السن

واحدة بجـانب األخرى في قـاعة صـغيرة
من دون شرح كاف إلى جوار كل منها.
ــومــيـاوات فـي غالف يــحـوي ــقل ا وســتُ
اثلة نيتروج حتى تـكون في ظروف 
ـــحــفظ بــهـــا حــالــيــا داخل لــتـــلك الــتي تُ

صري. تحف ا صناديق العرض في ا
ـــزود الــــعـــربــــات الـــتـي ســـتــــنـــقل وســـتُ
وميـاوات جتهيـزات خاصة السـتيعاب ا

الصدمات.
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صرية تحف القومي للحضارة ا وفي ا
ــومـيــاوات داخل صــنـاديق ـعــرض ا ســتُ
حــديـثـة مــزودة تـقــنـيــات "لـضــبط درجـة

لـــكن اجلـــمـــهـــور لن يـــتـــمـــكن مـن رؤيــة
لكـية اال اعتبارا من الثامن ومياوات ا ا
وكب عشر من الـشهـر اجلاري.ويتـقدم ا
ـلـك سـقــ رع من األسـرة الــفـرعــونـيـة ا
السابعة عـشر (القرن الـسادس عشر قبل
ـــلك رمــســيس ــيـالد) وســيــخــتـــتــمه ا ا
التـاسع من األسرة الـفرعـونيـة العـشرين

يالد). (القرن الثاني عشر قبل ا
ـلك ـوكب "الـذهـبي لـلـفـراعـنة" ا ويـضم ا
ــلـكـة حـتــشـبـسـوت رمـســيس الـثـاني وا
ــــعــــروفــــ عــــلى نــــطــــاق أوسـع بـــ ا
اجلمهور وستصاحـبه موسيقى يعزفها
ديـرة العـامة فنـانون مـصـريون.وقـالت ا
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الـتي  اإلبالغ عـنـهـا حتى اآلن لـيـسا
غـير مألـوف مقارنـة بأنواع أخرى من
ستخدمة بشكل روتيني". اللقاحات ا
ـاثـلة ولم تـصـدر تـقـاريـر عـن حـاالت 
بـعد أخد لـقاح فايـزر/بايونـتيك.وقالت
هـيـئـة تنـظـيم األدويـة إن التـطـعـيم هو
الـطـريـقـة األكـثـر فـعـالـيـة لـتـقـلـيل عـدد
الـوفـيـات واإلصـابة بـأعـراض خـطـيرة
نـــاجــمــة عـن فــيــروس كـــورونــا.كــانت

هــولـنـدا اجلـمـعــة األخـيـرة بـ الـدول
األوروبـية التي أوقـفت استـخدام لقاح
أسـترازينيكا لتطعيم من تقل أعمارهم
عن  60عـامًـا وسط مـخـاوف من وجود
صـلة بـينه واإلصـابة بـجلـطات دمـوية
نـــادرة.وجـــاءت هـــذه اخلـــطـــوة بـــعــد
تـــســجــيـل خــمس حـــاالت جــديــدة في
هـولـنـدا لـدى نـسـاء تـتـراوح أعـمارهن
ب 25 و65 عـــــــــامًــــــــــا تـــــــــوفــــــــــيت

األربــعـاء إنـهـا تـعـتــقـد أن الـلـقـاح آمن
وأن اخلـــبــــراء لم يـــجـــدوا أي عـــوامل
خـطر محددة مـثل العمر أو اجلنس أو

التاريخ الطبي.
جـــرى تــطــويـــر الــلـــقــاح مع جـــامــعــة
أكـسفـورد في بريـطانـيا وهي مـن أكثر
الـــدول تــضــرراً من فـــيــروس كــورونــا
الـــذي أودى بـــحـــيـــاة نـــحــو 127 ألف

لديها. 
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مـن جانب اخر قـرر حاكم فـلوريدا رون
دي سـانتيس حظر استخدام "جوازات
ـضادة الـسـفـر اخلاصـة بـالـلقـاحـات" ا
لــكـوفــيــد في هـذه الــواليـة األمــيـركــيـة
الـواقـعـة بجـنـوب شرق الـبالد مـشددا

على حماية "احلرية الشخصية".
ـنـع األمـر الـتـنـفـيـذي الـذي أصـدره و
احلـاكم اجلـمـهـوري موظـفي احلـكـومة
مـن إصـدار أي "وثـائق مـوحـدة" تـثـبت
أنّ شـخـصـا تلـقى لـقـاحا ضـد كـوفـيد-
19.كــمــا مــنع الـشــركــات اخلــاصـة في
فـــلـــوريــدا مـن أنّ تــطـــلب أي نـــوع من
الــوثـائق من زبـائــنـهـا يــثـبت تـلــقـيـهم
تــلـقـيـحــا أو أنـهم حـازوا مـنــاعـة بـعـد
تعافيهم من اإلصابة بفيروس كورونا.
ويــــعـــتــــبــــر األمـــر الــــذي أصـــدره دي
ســانــتــيس الــداعم الــكـبــيــر لــلــرئـيس
الــسـابق دونـالـد تــرامب والـذي يـنـظـر
إلـــيه بــاعـــتــبــاره مـــرشــحــا رئـــاســيــا
مـحـتمال أنّ "مـا يـسمـى جوازات سـفر
كـوفيد- 19حتـد من احلرية الـشخصية
ـرضى".وكان وسـتـضـر بخـصـوصيـة ا
ـاضي أنّ دي ســانـتـيس رأى اإلثـنـ ا
ـــفـــروضـــة من قـــبل هـــذه الـــشــــروط ا
احلـكومة على القطاع اخلاص ستكون

انيا قد اتخذت قرارا إحداهن.وكانت أ
ـــــــــــاثـال فـي وقـت ســـــــــــابـق هــــــــــذا
ـتوقع أن حتـدِّث وكالة األسـبوع.ومن ا
األدويــة األوروبـيـة تــوصـيـتــهـا بـشـأن
شكلة في 7 نيسان/أبريل. وهي هذه ا
أعـلـنت سـابـقًـا أن لـقاح أسـتـرازيـنـيـكا
آمن مــثـلــمـا فـعــلت مـنــظـمـة الــصـحـة

ية. العا
قـالت وكـالـة األدويـة األوروبيـة مـجددًا

"غير مقبولة".
وقـال لـلصـحـافيـ "تـود أن تذهب إلى
مـسـرحيـة. هل يـجب أن تظـهر ذلك? ال.

تود أن تذهب إلى مباراة? 
ال. تــود أنّ تـذهـب إلى مـديــنـة مالهي?
ال. نــحن لــســنــا داعــمــ لـذلـك".وجـاء
األمـر التنفـيذي بعد أنّ ذكـرت صحيفة
واشـنطن بوست أنّ إدارة الرئيس جو
بــــايــــدن تـــدرس إصــــدار قــــواعــــدهـــا
اخلــاصـة فـيــمـا تـســعى لـرفع الــقـيـود
ــرتــبــطــة بــاجلــائــحــة في الــواليـات ا
ــتـحـدة.ويـتم مـنـاقــشـة الـعـمل بـهـذه ا
الـوثـيـقة عـلى الـصـعيـد الـدوليّ أيـضا
كــجــزء من مــســعـى إلنـعــاش قــطــاعي

السفر والسياحة.
والـشهـر الفائت أطـلقت الـص جواز
ـواطـنــيـهـا يــسـمح لـهم ســفـر رقـمــيـا 
بـإثبات حـالتهم الصـحية أثنـاء السفر

من وإلى اخلارج.
وأتــاحـت الــســلــطــات "جــواز الــســفــر
الـــــصــــحـي" الــــدولـي هــــذا حـــــالــــيــــا
لـلمـواطن الـصيـني فـقط وهو ليس
إلــزامـيـا بــعـد.وكـذلك يــنـاقش االحتـاد
األوروبـي فرض قـواعد إلصـدار "جواز
الـســفـر األخـضـر" االلـكـتـروني يـسـمح
لـلـناس بـالتـحـرك بأمـان داخل االحتاد
األوروبـي أو خـــــارجـه "لـــــلــــــعـــــمل أو

السياحة".
وفي فـلوريـدا التي يـبلغ عـدد سكـانها
21 مــلـيـون نـسـمـة وتــعـتـمـد في شـكل
رئــيـسي عـلـى الـسـيــاحـة تـلــقى سـتـة
مـاليـ شــخص جــرعــة لــقــاح واحـدة
عــــلى االقل.واعــــتـــبـــارا مـن االثـــنـــ

ســتــكــون الـلــقــاحــات مــتـاحــة لــكــافـة
السكان البالغ في الوالية.
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هــواجس اخلـوف جتـعل قـلـبك يـخـفـق وتـشـغل فـكـرك فـتـمـسي شـارد
الـذهن فاقـد التـركيـز تريـد العـزلة واإلنـطواء واإلبـتعـاد عن اآلخرين
وإذا إسـتـمـرت مـعك تـلك الـهـواجس ســتـكـبـر بـسـرعـة وتـظـهـر مالمح
الـشـيـخـوخـة في تـعـابـيـر وجـهك ويـشـتـعل رأسك من الـشـيب مـبـكـرا

فكيف تكون أذا كنت ترى مظاهر اخلوف أمامك كل يوم ?
الشك في انك سـتـكره احلـيـاة تكـره الـظروف الـتي جـاءت بك في هذه
زري تفكر في األوضاع تلعن التـاريخ واجلغرافيا تنـقم من الواقع ا
الــهــجــرة تــراودك نـفــسك فـي اإلنــتـحــار يُــقــتل اإلبــداع في داخــلك
 تـغضب.. تـنـفـعل ترفع صـوتك مـحاوال إبـعـاد شبح اخلـوف تـصرخ
من وجع قــلــبك تــؤلف أغـنــيــة حـزيــنــة تـكــتب مــقــاال تـلــعن األســبـاب
ـسـبب تـرمي قـمـيـصك وتـركض في الـشـارع حـافـيـا مـحاوال رمي وا
حجـارة على عدو مـفترض تـضع لثـاما على وجـهك وحترق اإلطارات
رافـعا يـديك معـلنـا اإلنتـصـار  تعـود الى بيـتك منـتشـيا بـالفـوز فتـجد

هواجس اخلوف إلتفت لك من مكان آخر!
أعظـم إنتصـار هو أن تـواجه خوفك.. فـتنـتصر عـليه هـكذا فـعلـنا ح
آذن صارت تعلو واجهنا احلروب الطائفية التي أخذت منا الكثير وا
مـنـها صـرخـات اخلوف بـدال من صـوت التـكـبـير لـكن سـحب اخلوف
وت أحـرقت وهدمت ومـزقت فأنـتفضت جتمـعت وعادت يـصحـبهـا ا
لـها الـصـدور العـاريـة وركض صـوبهـا رجـال حفـاة فـأخافـوا اخلوف
ـوت وأورقت دماءهم عشبـا أخضر وضحـكات مألت شفاه وهزموا ا
األطـفـال وبـطــوالتـهم  صـارت حــكـايـات تـرويــهـا الـعـجــائـز في لـيـالي

الشتاء وإنتصاراتهم فخرا تتباهى به األجيال.
بـعد إنـقـشاع الـغـيوم وزوال الـهـموم بـقي اخلـوف حـاضرا حلـضور
ـنـاشـدات وكـثـير من أسـبـابه والـفـرحـة لم تـكـتمـل فرغم الـدعـوات وا
اخلطـب والبـيانـات ما زالت جتـارة اخلـوف رائجـة وزعامـات احلروب
اء ترفض أن تضع سالحهـا فهي كاألسمـاك تموت اذا خرجت من ا

وت. لكنها تريد أن تأخذنا معها.. كي 
وت تـمـشي مـعـنا تـرتــــــــــدي لـباس هـكـذا بـتنـا نـرى أشـــــــــــبـاح ا
الـدولـة حتـمل سالح الـدولة وتـركب سـيـارات الـدولة لـكـنـها تـتـظـاهر
ضد الدولـة وزعمائهـا يقودون الـدولة لكنـهم ال يعــــــــترفـون بالدولة
ال تـدري اذا صـرت مـعــهم هل أنت مع الـدولـة أم ضـدهـا وإذا صـرت
مع الــدولـة هـل انت مـعــهـا أم مــعـهم هم االصـــــــــــدقـاء واألخالء في
الـنـهـار واألعـداء في الـلـيل هم الـقـادة وهم الـســـــــــادة هم الـسـاسة
وأصـحــاب الــقــرار هم رجــال احلـروب وصــنــاع الــسالم هم الــدولـة

والالدولة.
يـســتــعــرض فـريـق مـنــهم فــنــحـمـل األعالم ونــصـفق
ويــسـتـعــرض فـريق آخـر فــنـحـمل الــورود ونـحـيي
هكـذا أصبـحت شوارعـنا تطـلق فيـها الـثيران من
صـارعـة وجتري حـظائـرهـا لـتصل الى حـلـبـة ا
الـنــاس أمـامــهـا ال يــكـاد يــســمع صـراخــهـا من

الرعب.

{ لـــنــدن- (أ ف ب) - أعـــلــنـت وكــالــة
األدويـة الــبـريـطـانـيـة امس الـسـبت أن
ســــبـــعـــة أشــــخـــاص تــــلـــقــــوا لـــقـــاح
ـضاد لفـيروس كورونا أسـترازينـيكا ا
تــوفــوا بــســبب جــلــطــات دمــويــة من
إجــمـالي ثالثــ حـالـة  تــسـجـيــلـهـا

حتى اآلن.
وقــالت الـوكــالـة إنــهـا تـلــقت حـتى 24
آذار/مـارس تقارير عن 22 حـالة تـخثر
دمــوي وريـدي دمـاغي وثـمـاني حـاالت
أخـــرى جلــلــطـــات مــرتـــبــطــة بـــنــقص
الـصــفـائح الـدمـويـة من إجـمـالي 18,1
مـليـون جرعة  إعـطاؤهـا. وأكد جون
رايـن مدير الـوكالـة في بيان أرسل إلى
ـعمق وكـالـة فـرانس بـرس "فـحـصـنـا ا

لهذه التقارير مستمر".
وأعــــلـــنت هــــيـــئــــة تـــنـــظــــيم األدويـــة
الـبـريـطانـيـة تـسجـيل ثالثـ حـالة من
حـاالت تخثر الدم النادرة في بريطانيا
بـ أكثر من 18 مـلـيون شـخص تلـقوا

لقاح أسترازينيكا.
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وقـالت هيئـة تنظـيم األدوية ومـنتجات
الـرعـاية الـصحـيـة: "إن فوائـد الـتلـقيح
ضــد كــوفــيــد- 19 مـــا زالت تــفــوق أي
ـــواطـــنــ عـــلى مـــخـــاطـــر" وحـــثت ا
االســتـمــرار في أخـذ الــلـقــاح.حـتى 24
آذار/مـارس  تـسـجيل 22 الـة جتلط
فـي اجلـــيب الــــوريـــدي الــــدمـــاغي و8
حـــاالت جتـــلط أخـــرى مع انـــخـــفــاض

الصفائح الدموية.
وأشـارت الهيئـة إلى أن "خطر اإلصابة
بـــهــذا الـــنــوع احملـــدد من اجلـــلــطــات
الـدمـويـة ضـئيل لـلـغـايـة".وأضافت في
بـيان أن "عـدد وطبـيعـة اآلثار الـسلـبية
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{ بـروكسل - (أ ف ب) - اتفقت إيران
والـقـوى الـكـبـرى في خـتـام مـبـاحـثات
اجلــمـعــة عــلى عـقــد اجـتــمـاع جــديـد
قـبل في فـييـنـا تنـضم إليه األسـبـوع ا
واشــــنـــطن دون إجـــراء مــــبـــاحـــثـــات
مـباشـرة مع طهران وذلك ضـمن دفعة
ساعٍ دبلوماسية هدفها عودة جـديدة 
ـتــحـدة الى االتــفـاق حـول الــواليـات ا
الـــبــرنـــامج الــنـــووي لــلـــجــمـــهــوريــة
ــثـــلـــون إليــران اإلسـالمــيـــة.وعـــقـــد 
والــدول اخلـمس الـتـي مـا زالت ضـمن
ـانـيا االتـفـاق (فـرنـسـا وبـريطـانـيـا وأ
) اجــتــمـاعــا عــبـر وروســيــا والـصــ
تـقنية الفيديو لبحث السبل اآليلة الى
عـودة واشنطن الى اتفـاق فيينا 2015
الـذي انـسـحبـت منه واشـنـطن أحـاديا
عـام 2018 وعـودة طـهـران الى احـترام
ــوجــبه.واتــفق كــامـل الــتــزامــاتــهــا 
اجملـتمعون عـلى عقد اجتـماع الثالثاء
ـقـبل في الـعاصـمـة الـنمـسـوية وفق ا

االحتاد األوروبي.
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وأكـدت واشـنـطن حـضـورهـا ولكن من
باحـثات مـباشرة ـشاركـة في ا دون ا
بــــيــــنـــمــــا أكـــد االحتــــاد األوروبي أن
ـنسـقـة سـتجـري "اتـصاالت اجلـهـات ا
منفصلة" ب أطراف االتفاق من جهة
ـتـحـدة.ورحـبت واشـنطن والـواليـات ا
"بـخـطـوة لالمـام" لـكـنـهـا قـالـت انـها ال
ـــا تــــتـــوقـع "انـــفــــراجـــا فــــوريـــا" وا

"مناقشات صعبة". 
وردا عـلى سؤال حـول العقـوبات التي
قـد تقـوم احلكـومة األمـيركـية بـرفعـها
رفـــضت مـــتـــحــدثـــة بـــاسم الـــواليــات
ــتـحــدة الـتــعـلــيق لـكــنـهــا أكـدت أن ا
ــوضـــوع ســيــكــون مـــطــروحًــا عــلى ا

الطاولة في فيينا.
وانـسحبت واشـنطن في عهـد الرئيس
الــســابق دونــالـد تــرامب من االتــفـاق
وأعــادت فـرض عــقــوبـات اقــتـصــاديـة
ـقابل قامت قـاسيـة على طـهران. في ا
األخـيرة بعـد نحو عـام من االنسحاب
بـــالــتــراجـع عن تــنــفـــيــذ الـــعــديــد من
ـوجـبه.وفي الـتــزامـاتـهـا األسـاسـيـة 
حـ أبـدى الـرئيس األمـيـركي اجلـديد
جـــو بــايــدن عـــزمه عــلـى الــعــودة الى

واقف بـ واشنطن االتـفاق تـتبـاين ا
وطــهــران بــشــأن من يــجــدر به اتــخـاذ
اخلــطــوة األولى اذ تــطــالب الــواليـات
ـتحدة باحترام إيران لتعهداتها أوال ا
فـي حـ تـشــدد األخـيــرة عـلـى أولـويـة
رفـع الـعـقـوبـات.وجــاء في بـيـان صـادر
ـشــتـركــة لالتـفـاق إثــر لـقـاء الــلـجــنـة ا
شارك اضية ان ا الـنووي اجلمعة ا
سـيـجـتمـعـون في فـيـينـا "لـكي يـحددوا
بـشـكل واضح إجراءات رفع الـعقـوبات
ـا في وتــطــبـيق (االتــفــاق) الـنــووي 
ذلك عــبـر عـقـد اجـتـمـاعـات جملـمـوعـات
ــعــنــيـــة".وأكــد الــبــيــان أن اخلــبـــراء ا
ـنـسـقـة "سـتـكـثّف اتـصـاالت اجلـهـات ا
نضوين مـنفصلة في فيينا مع جميع ا
ـشــتـركـة في خــطـة الــعـمل الــشـامـلــة ا
(الـتـسمـية الـرسـميـة لالتـفاق الـنووي)
ــــتــــحـــدة".وأفــــاد وزيـــر والــــواليـــات ا
اخلـارجية اإليراني محمد جواد ظريف
أن االجـتـماع سـيـعقـد الـثالثاء من دون
أي مـــبــاحـــثــات إيـــرانــيـــة-أمــيـــركــيــة

مباشرة.
وكـــتب عـــبـــر تـــويـــتـــر أن الـــهـــدف من
االجـتماع هـو "وضع اللمـسات األخيرة
بـــشــــكل ســـريع عــــلى (خـــطـــوات) رفع
الــعــقــوبـات واإلجــراءات الــنــوويـة من
أجل إلــغـاء مـنــسّق لـكـافـة الــعـقـوبـات
لـيـتبع ذلك تـوقف إيـران عن اإلجراءات

العالجية".
وأضـاف "ال اجـتـمـاع إيـرانيـا-أمـيـركـيا

إنه غير ضروري".
وأكــــد مــــســــاعــــد ظــــريف لــــلــــشـــؤون
الـسـيـاسيـة عـبـاس عراقـجي أن "الـوفد
اإليـراني لن يـفـاوض على أي مـسـتوى
مـع الــوفـــد األمـــيـــركي" مـــضـــيـــفــا أن
ــتــحـدة "لن تــشـارك في أي الــواليـات ا
ـا يــشـمل اجــتـمــاع حتــضـره إيــران 
ـشــتـركــة لالتـفـاق اجــتـمـاع الــلـجــنـة ا

النووي".
ـــتــحــدث بــاسم وفـي واشــنــطن أكــد ا
وزارة اخلـارجية األميركـية نيد برايس
أن بـالده ال تـزال مـنـفـتـحـة عـلى إجـراء
مــبــاحـثــات مــبــاشـرة.وقــال "ال نــتـوقع
حتـقيق اختراق فورا إذ ستكون أمامنا

محادثات صعبة. 
لـكننـا نعتقـد أن هذه خطـوة مفيدة إلى

األمــام".وأضـاف "ال نـتـوقع حـالـيـا بـأن
جتـري محادثات مبـاشرة ب الواليات
ـتحدة وإيران في إطار هـذه العملية ا
ـتـحـدة مـنـفـتـحـة عـلى لـكن الـواليـات ا

األمر".
ووصـف إنـريـكي مــورا الـدبــلـومـاسي
ــعـــاون لــوزيـــر خــارجـــيــة األوروبـي ا
االحتـاد اجتماع اجلمعة بـ"اإليجابي"
لـكنه حـذّر من أنه ال يزال هـناك الكـثير
الـذي يـنـبـغي الـقـيـام بـه إلعـادة إحـياء

االتفاق.
وكــتب مـورا عـبـر تـويــتـر بـعـد تـرؤسه
اجـتـمـاع الـيـوم "أمـامـنـا عـمل أسـاسي
مـن أجل الوصـول الى فرصـة أساسـية
إلحـــيــــاء خـــطـــة الــــعـــمل الــــشـــامـــلـــة
ـشتـركة".وأفـاد أفاد مـسؤول بارز في ا
االحتـاد أن بروكسل تـأمل في التوصل

"ســيــبــحث اجلــوانب الـعــمــلــيــة لـرفع
الـعقـوبات إضافـة الى عودة إيران الى

االلتزام الكامل بالتزاماتها النووية".
وكـــان لــقـــاء اجلـــمــعـــة أول اجــتـــمــاع
ــشــتــركــة" حــول االتــفــاق "الــلــجـــنــة ا
الــنــووي اإليــراني مــنــذ تــولـي بــايـدن

منصبه في كانون الثاني/يناير.
وبـقي مـصـيـر االتـفـاق الـنـووي مـعـلـقا
مـنـذ قـرار تـرامـب االنـسـحـاب األحادي
مـنه.وأبرم االتفـاق ب طهـران والقوى
الـكـبرى في الـعام 2015 بـ أعوام من
ــفــاوضـات الــشـاقــة وهــو أتـاح رفع ا
الـعديد من العقوبـات االقتصادية التي
كـــانت مــفــروضـــة عــلى اجلـــمــهــوريــة
اإلسـالمـيــة مــقــابل خــفـض أنـشــطــته
الـنـووية وفـرض قـيود تـضـمن سلـمـية

برنامجها.

إلضـاعـته. مـعـاهـدة مـحـتـرمـة بـالـكـامل
مــجـــددا (االتــفــاق الــنــووي) ســتــكــون
نـطقة إضـافة الى األمن عـلى امتـداد ا
كـنة من أجل نقاشات وأفـضل قاعدة 
سـائل أخـرى مهـمـة مرتـبـطة تـتـعلـق 
ــثل بــاالســتــقــرار االقــلـيــمي".وكــتب 
ـنــظـمـات الــدولـيـة في مــوسـكـو لــدى ا
فـيينا ميخائيل أوليانوف في تغريدات
عــبـر تـويـتــر "االنـطـبـاع هــو أنـنـا عـلى
ـسـار الصـحـيح لكن الـطـريق أمامـنا ا
لـيس سهـال وسيـتطلـب جهـودا مكـثفة.
) مستعدون عنـي يـبدو أن األطراف (ا
لـذلك".وتـابع "عـودة محـتـمـلة لـلـواليات
ــتــحـدة الـى خـطــة الــعـمـل الـشــامــلـة ا
ـشتركة ستتطلب على ما يبدو التزام ا
واشــنـطن الـكــامل بـاالتــفـاق الـنـووي"
مـــشـــيـــرا الى ان اجـــتـــمـــاع الـــثـالثــاء
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الـى اتفـاق نـهائـي على عـودة الـواليات
ــتـحـدة الـى االتـفـاق خالل الــشـهـرين ا
ــقـبـلـ أي قــبل مـوعـد االنــتـخـابـات ا
ـــقــررة في إيــران في 18 الـــرئــاســيــة ا

حزيران.
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وأوضح أن مجموعت من اخلبراء من
الـــدول الـــتي ال تـــزال مـــنـــضـــويـــة في
االتـفـاق ستـعمالن بـشـكل متـوازٍ على
أن تــركــز إحــداهــمــا عــلى الــعــقــوبـات
األمـيـركـية والـثـانـية عـلى عـودة إيران
اللــتـزامــاتــهـا.ورحب وزيــر اخلـارجــيـة
ـاني هايكو ماس بانـعقاد االجتماع األ

قبل. األسبوع ا
وقــــــال "من اجلـــــيــــــد أن كل األطـــــراف
ــعــنــيـ ســيــجــتــمـعــون في فــيــيــنـا ا
قبل".وأضـاف "ال وقت لدينا األسـبوع ا
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امستردام

عماريـة منذ انشـائها عام 1952. إذ بغـداد ا
كونة من برج تمـيزت بعمارتها الفريدة ا

وقبة زرقاء. 
ية) الن فكرة إنشاءها سمـيت باحملطة (العا
كـانت تـدور حــول انـطالق الـقـطـارات مـنـهـا
إلى دول الـعالم وتـربط ب الـشرق والـغرب
وهي حتـمل اسم بـغـداد. وقـد كـانت األحالم
تــراود األجـانب ان تــكـون كـذلـك الن لـديـهم
ة بالسـيطرة على بالد مشـاريع طموحة حـا
شـرق لكـنمـا احملطـة انتهـت إلى ان تكون ا
محلـية ويـتم منهـا تسـيير رحـالت منتـظمة
إلـى احملــافــظــات الــعـــراقــيــة األخــرى حتت
رعــايــة الــشــركـة الــعــامــة لــســكـك احلــديـد

العراقية.
جـاء التـفكـيـر بانـشائـها بـعـد انتـقال مـلكـية
الـشـركـة الــعـامـة لــسـكك حـديــد الـعـراق من
البـريطـانيـ إلى احلكـومة الـعراقـية. وكان
الهـدف هو إنشاء محطة مـركزية كبيرة على
غــرار مـحـطـة لـنـدن تـكـون مــنـطـلـقـاً جلـمـيع

خطوط السكك في العراق.  
هندس العسكري ويلسن ا

طـرحت احلـكومـة الـعراقـيـة مشـروع بـنائـها
ـية رست على شـركة انكـليزية نـاقصة عا
هي (Wilson & Mason) حـيث  تـصـمـيم
ـــعـــمـــاري ـــبـــنـى عــام 1947. اشـــتـــهـــر ا ا
االسـكـوتـلـنـدي جـيـمس مـولـيـسـون ويلـسن
عروفة. عمـارية ا (1887- 1965) بأعـماله ا
عـمل ويـلـسـون في عـدة مـكـاتب اسـتـشـاريـة
حتى مـشـاركته فـي مشـروع إنـشاء عـاصـمة
جـــديــدة فـي الــهـــنـــد الـــبــريـــطـــانــيـــة وهي
نيـودلهي. استـمر ويلـسن بالعمـل في الهند
إلى آن  جتـنيـده في اجليش الـهنـدي عام
1915وخــدم في كــتـيــبـة خــيــالـة الــبـنــجـاب

وترقى إلى رتبة عقيد. 
ـيــة األولى عـيّن بـعـد انــتـهــاء احلـرب الــعـا
دنية في ويلسن عام 1920مـديراً لالشغال ا
بـغداد وكـان عمره 33عـاماً. ثم تـمت ترقـيته
إلى مــنـــصب مــديـــر االشــغــال الـــعــامــة في
العراق. وكان عليه تشييد اجلسور والطرق
ـــدارس وبـــنـــاء الـــدوائـــر احلـــكـــومـــيـــة وا
ا حتتاجه اإلدارة سـتشفيـات وغيرهـا  وا
الــبـــريــطــانــيـــة احملــتــلــة لـــلــعــراق ومن ثم

احلكومة العراقية. 
عمارية:  ومن أعماله ا

1-مستشفى مود في البصرة 1922-1920.
ـسز بيل) في 2-نادي الـعلـوية (بـطلب من ا

بغداد 1921.
3-جـــامــعـــة ال الــبـــيت في بـــغــداد 1922-
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تــضم الـبـنـايـة الــرئـيـسـيـة صــالـة وجـنـاحًـا
خاصًا لـكبار الشخصيـات ومطعمًا ومتاجر
ومـكـتب بريـد ومـصـرفـا ومكـتـبًـا للـتـلـغراف
كن ومكـتبًـا مع مطـبـعة إلنـتاج الـتذاكـر. و
ــسـافـريـن من الـقـاعــة إلى أرصـفـة خـروج ا

وجودة خلف البناية.  القطارات ا
ساعتا احملطة الشهيرتان

إن أشــــــــــــهــــــــــــر مــــــــــــا فـي احملــــــــــــطــــــــــــة
يـة برجـاها الـلذان يـحمالن سـاعت العـا
 احـدهـما حتـمل ارقـاما انـكـليـزيـة الـصنع 
هــنــديــة عــربــيــة والــثــانــيــة حتـمـل ارقــامـا
انـكـلـيـزيـة وتــشـابه دقـات سـاعـاتي احملـطـة
ـــيــة في بــغــداد دقـــات ســاعــة بغ بن الــعــا

الشهيرة في لندن .
تــعــد الــســاعــتــان جــزءا من تــراث وتــأريخ
ـارة من الـناس يـنـظرون بغـداد حـيث كان ا
الـيــهــا بــإعـجــاب. ويــضــبـطــون ســاعــاتـهم

عليها..
ولــقِـدم سـاعــة مـحـطــة بـغـداد تـعــطـلت عـدة
مـرات كان اهمها سنة (1992) حـيث توقفت
بـشـكل نـهـائي وتـمت اعادة تـشـغـيـلـهـا بـعد
حتويـر تقـنيـتـها وحتـويلـها من (48) فـولت
الكــات الــفـــنــيــة الى (24) فـــولت وقــامـت ا
العـراقية في الشـركة العامـة للسـكك بتبديل
ــلف الـــتــالف والـــذي كــان وراء عــطـــلــهــا ا
وتـوقـفـها مـنـذ مـدة طـويـلـة كـمـا اسـتـبدلت
بـعض األجـزاء الــتـالـفـة من الـسـاعـة والـتي
أصـابـهـا الـصـدأ والـتـآكل مع أضـافـة شـعار
السـكك للساعة كما تعرضت الساعتان بعد
عــام  2003 الى عــمــلــيــات تـخــريب وســلب
ألجــزائــهـا وبــفـضـل جـهــود أبـنــاء الــسـكك
الـعـراقيـة أعيـدت احلـياة لـهاتـ الـساعـت
بعـد جلب أجـزاء بدل الـتـالفـة من بريـطانـيا
وهـمــا الــيـوم بــكــامل عــافـيــتــهـمــا وتــتـردد

دقاتهما في سماء بغداد. 
ــبــنـى مــواقف لــلـــســيــارات تــوجــد أمـــام ا
وســيــارات األجــرة وحـدائق جــمــيـلــة. كــمـا
وضعت فـيها أول قاطرة بخارية استخدمت
اني. عام 1914في الـعراق وهي من صنع أ
وبــقــيت في اخلـدمــة حــتى عـام 1951. وقـد
كـان في احتـفاالت جري وضـعهـا في هـذا ا

14تموز 1960. 
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- موسوعة ويكيبيديا
ــعـمــاري ج. م. ويـلـسـن في الـعـراق / د. - ا

صباح الناصري
- مـجلـة كـليـة اآلداب الـعدد 100  د. هـشام

صالح محسن

ومـديــر الــبــلــديــات الـعــام ومــديــر الــبــنـاء
الـية الحة والـسـكك ومسـتشـار وزارة ا وا

ومديرا احلركات والتجارة. 
وفي الـــعــام 1945 بــوشـــر بــأنـــشــاء اخلط
احلــديــدي بــ كــركــوك  –أربــيل . وشـــيــد
جـــســــر حـــديـــدي مـــشـــتـــرك لـــلـــقـــطـــارات
والسيارات بغداد وهو جسر الصرافية.  
ركـزية ـيـة ا وأنتـهى من بنـاء احملـطة الـعا
في عام 1952) محطة العالوي) وفي نفس
السـنة صـدر قـانون مـصلـحـة السـكك حيث
ـــواصالت تــــولى مـــجــــلس إدارته وزيــــر ا
ـــثل من كل وزارة ـــصـــلــحـــة و ومـــديــر ا
صلحة. الـية والدفاع وكبار الفني في ا ا

 
وتأخـر إنشـاء تسيـير أول قـطار على اخلط
القـيـاسي في الـعراق بـ بـغداد والـبـصرة

إلى سنة 1967. 
توسط بـاخلليج ظهـرت فكرة ربط الـبحـر ا
الــعــربي بــســكــة حــديــد ســنــة 1930 وهــو
مــشـــروع اقــتــرحه أحـــد مــوظــفـي الــســكك
الــهـنـديــة آنـذاك.  كــمـا ظـهــرت مـقــتـرحـات
ـــشـــاريع خــطـــوط الـــســكك عـــبــر عـــديــدة 
األراضي الــعــراقــيــة لـــكــنــهــا ســرعــان مــا
انهـارت. ومن اجلـديـر بـالذكـر إن الـتـنافس
ـانيـا وبريطـانيـا كان كـبيرا ً من اجل ب ا
إنشـاء خـطوط لـلسـكك احلـديد في الـعراق
وفي سنة 1952صـدر قانون السكك احلديد
ــرقم 24.  وفي ســنـة 1965 صـدر قــانـون ا
رقم 33  سكك حـديد اجلمهورية العراقية ا
ـؤسسـة الـعامـة للـسكك كمـا صدر قـانون ا

احلديد العراقية في 20 مايس 1987.
وهـنـاك أسـبـاب كـثـيـرة وراء تـردي الـقـطاع
بالـرغم من حاجة الـعراق للسـكك احلديدية
ـا تـقـدمه من خـدمـات منـاسـبـة الـسـعر في
ــسـافـرين والــبـضــائع من مـحــافـظـة نـقل ا
ألخــرى إال أن هـذا الـقــطـاع احلــيـوي بـقى
مـهـمال ً لـسـنـوات عـديـدة ( 1968-2003م )
وكـــانت اغــــلب اســـتـــخـــدامه في اجملـــاالت
الـعـســكـريـة اذ اســتـخـدمت خاللــهـا سـكك
ا اثر احلديـد في نقل الدبابات والدروع 
ســلــبــا ً عــلـى حــركــة الــقــطــارات من خالل
هـبوط األراضي حتت بعض سـكك احلديد
ا يضطر القطار إلى السير بسرعة (20-
30 كم/ســــاعـــة) عــــنــــد وصــــوله إلى تــــلك

األراضي.
ـيـة في عالوي احلـلـة إنـشـاء احملـطــة الـعـا
ركـزية للسكك احلديد  تعـد محطة بغداد ا
يـة  من مـعالم أو ما تـعرف بـاحملـطة الـعـا

بغداد
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عندما ترى الـكبير يتعامل مع اجلميع بعدالة حينها تستشعر ابوته احلقيقية لهم وال
كن وضـعه بـصف جهـة او طـائفـة او قـوميـة مـعيـنـة حتى انك تـأمن الـعيش بـجـانبه

وااللتفاف حوله.
هذا ما رسخه سـماحة السيـد السيستـاني في ذهن بابا الكنـيسة الكاثـوليكية ورئيس

دولة الفاتيكان وفي واذهان اجلميع اثناء احلديث معه .
ابتـدأ سـمـاحـته حـديـثه حـول الـتحـديـات الـكـبـيـرة الـتي تواجـهـهـا االنـسـانـيـة في هذا
الــعـصـر وعـمــا تـعـانــيه الـشـعــوب في مـخـتــلف الـبــلـدان من الـظــلم والـقـهــر والـفـقـر
واالضطـهاد الـديني والـفكري ,وكـبت احلريات االسـاسية ,وغيـاب العدالـة االجتمـاعية
لدى الغالـبية العظمى في كل اقطـار العالم وهذا ما يدل على ان سـماحته كان مطلعاً
ا عن كل ما يجـري في العالم ولم يكن كـما يقال عنه انه معـتكف في داره وال يعلم 

يدور من صراعات شعوبية ودولية.
ثم بـدأ يـتحـدث عن االقـرب فـاألقـرب عـنـد حتـوله بـاحلـديث عن االحـداث اجلـارية في
ـنـطـقـة ومـعــانـاة شـعـوبـهـا من احلـروب ,وأعـمـال الـعـنف ,واحلـصـار االقـتـصـادي, ا
وعمليـات التهجيـر القسري وغيرهـا ثم ركز بصورة خاصـة على الشعب الـفلسطيني

وما تعانيه االراضي الفلسطينية احملتلة.
ــا رسـالـة لـلـعـالم اجـمع ان وهي اشـارة واضـحـة لـيـست لـلــبـابـا فـرنـسـيس فـقط وا
قضيتـنا الفلسطينية لن تموت وما زالت قـائمة وراسخة في اذهاننا ولن نتنازل عنها
حتى وان تنـازل قادة بعض الدول العربية الذين باعوا قـضيتهم خوفاً على كراسيهم

ومناصبهم وان تطبيع عالقاتهم مع الكيان االسرائيلي ال تعني لنا شيء.
آسي اكد سمـاحته على دور الزعامات الدينية والروحية الكبيرة في احلد من هذه ا
ثل جزء كـبير ـا يقع عـليه من مـسؤوليـات وواجبات وانـه  وهـو في ذلك الزم الـبابا 
ـقـدار حـجمـه من سـكان الـعـالم وعـلـيه حثّ ـسـيـحـيـة وسـيـكـون له دور  من االمـة ا
عنيّة وال سيما القوى العظمى على تغليب جانب العقل واحلكمة ونبذ لغة األطراف ا
احلـرب ووقف الـتـوسع في طــلب مـصـاحلـهم الـذاتـيـة عـلى حـسـاب حـقـوق الـشـعـوب
االخرى والـسـمـاح لـهم بـالـعـيش بـحـريـة وكـرامـة والـتـأكـيـد عـلى تـثبـيـت قيـم التـآلف
والــتـعــايش الـســلـمي ,والـتــضـامـن االنـسـانـي في كل اجملـتــمـعــات ورعـايــة احلـقـوق,

تبادل ,ب أتباع مختلف االديان واالجتاهات الفكرية. واالحترام ا
كـانة العراق بعد ذلك حتـدث عن مظالم الـشعب العراقي ومـعاناته مـذكراً سمـاحته 
رجعية الدينية ختلف انـتماءاته ثم ب دور ا وتاريخه اجمليـد ومحامد شعبه الكر 
ـســحـيـ والـدفـاع عـنــهم وعن وسـائـر الـذين نــالـهم الـظـلم واألذى في في حـمـايـة ا
اضيـة ومعانـاتهم عنـدما استـولى االرهاب علـى مساحـات شاسعة حـوادث السنـ ا
في عدة محافـظات عراقية حيث مارسـوا فيها ابشع االعمال اجـرامية التي يندى لها

جب االنسانية.
لـم يتحـدث سمـاحته بـنفس طـائفي او قـومي او منـاطقي بل حتـدث بصورة اوسع من
ـذهـبـيـة او ذلك واضـعـاً نـفـسه في مـقـام االبـوة لـلـجـمـيع ولـيس في مـقـام الـزعـامـة ا

الطائفية.
لـذلك وصـفه الـبـابـا بــ "رجل الـله الـعـظيـم احلكـيم" وحتـدث عن شـعـوره بـالـفـخـر عـند
اللقـاء به واحلديث معه ووصفه "إنه رجل مـتواضع وحكيم" وقـال ان لقائي معه "كان
جيد لروحي" وهذه حقيقة ما استشعره البابا بالراحة النفسية والروحية اثناء اللقاء.
فـعالً كـان الـسـيد الـسـيـسـتـاني رجالً عـظـيـما ,ومـرجعـاً حـكـيـماً ,وابـاً روحـيـاً جلـميع
ـمـارسات الـعـراقـي ال بل لـكـافـة الشـعـوب الـتي تـعاني من الـظـلم واالضـطهـاد من ا

ذهبية. التعسفية واحلروب التوسعية والطائفية وا
مـا ذكـره سـماحـة الـسـيـد الـسـيـستـاني لم يـجـرء احـد من قـادة وزعـمـاء الـعالـم اجمع
ا ـثـله بل عـلى الـعـكس كـان اجلـمـيع يداهـن ويجـامل امـريـكـا واسـرائـيل  احلـديث 
تـقـوم به ضـد شـعـوب العـالم خـوفـاً عـلى مـصـاحلهم حـتى اصـبـحـوا اذالء امـام تلك
ـتأسلم مدع سـتبيحة للحـقوق واحلريات للشـعوب وبهذا احرج العرب ا القوى ا
 وهذا العروبيـة والقومية عندما حتدث بـلسان عربي فصيح وبوطنـية عراقية خالصة
ـؤثــر في مـاضي الـعـراق ــثل عـمق مـدرسـة الــنـجف بـتـاريــخـهـا وتـراثــهـا ودورهـا ا

وحاضره ومستقبله.

تاريخ السكك احلديد في العراق
يـــعـــود تـــاريخ إنـــشــاء أول خـط لــلـــســـكــة

احلـديديـة في العـراق لعام 1869 عـندما 
خط يربط بـغداد بالكاظـمية من قبل الوالي
مدحت بـاشا. وكانت تـستخـدم اجلياد جلر
الـعـربــات الـتي كـانت من طــابـقـ ويـعـرف
Tram- بالـكاري. وتأسست شركة ترامواي

شروع. وبعد فترة قصيرة  way الدارة ا
إنـشــاء خط مـشـابه يـربط الـنـجف األشـرف

دينة الكوفة. 
ـــانــيـــا من في 5 مـــايس 1902 حـــصــلـت أ
حلـيـفـتـهـا الـدولـة العـثـمـانـيـة عـلى امـتـياز
إنــشــاء خط سـكــة حــديـد بــنـظــام قــيـاسي.
والهـدف هو ربط آخر محـطة في األناضول
ـشـروع وهي قـونـيـة بـبـغـداد.  تـقـسـيم ا
إلى أربـع مــراحل هـي: (قــونـــيــة  –أدنــة) 
ـــــوصل) و (أدنــــــة - حـــــلـب)  (حـــــلب  –ا
وصل  –بغداد). وكان يسمى بالشمندفر (ا
 وهي كـلــمــة فـرنــســيـة األصل. وكــاد هـذا
االمتـياز ان يـصل إلى اخللـيج العـربي لوال
اعـــتـــراض االنـــكــلـــيـــز عـــلى ذلك ألســـبــاب

استراتيجية. 
ـان بـوضع احلـجر في عـام 1912احـتفل األ
ـشروع سـكة حـديد في بـغداد في األساس 
جانب الـكرخ منه و تسـيير أول قطار في
حــزيــران عــام 1914 وتــشــكــلت أول إدارة
Iraqi Republic لـلسكك احلديد في العراق

.Railways Company (IRR
ــمـتـد بـ وفي ســنـة 1911 أكــمل الـقـسم ا
(أدنــة وجـبل طـوروس). وفي الــعـام نـفـسه
وفي الـيـوم 27 تـمـوز حتـديـدا ً أقـام رئـيس
اني ببغداد احتفاال ً في الكرخ األشغـال األ
ـنـاسـبـة وضع حـجـر األسـاس لـلـمـشروع
الــذي عـرف بـ. ( B.B.B الـبــاءات الــثالثـة)

بـرل – بـيزنـطة – بـغداد (مـجـتازاً أراضي
انيـا تشيكـيا النمـسا هنغـاريا صربيا أ

بلغاريا) . 
تــشـــكــلـت أول إدارة لــلـــســكك احلـــديــد في
الـعـراق في أيـلـول عام 8191 وكـانت آنـذاك
حتت ســـيــطـــرة اجلــيش الـــبــريـــطــاني. ثم
انـتـقـلـت إلى إدارة مـدنـيــة بـريـطــانـيـة عـام
1920 ثـم إلى حتــــولت إلـى إدارة مــــدنــــيـــة
عراقية يوم  16 نيسان 1936 والذي أصبح

عيد السكك العراقية. 
وكــانـت أول رحــلــة  تــســيــيــرهــا هي من
بغـداد إلى سـمـيكـة (الـدجـيل) إلى اجلـنوب
وبــطــول من مــديـــنــة ســـامــراء عــام  1914 
121كم. وبـدأ بـتـسـيـير رحالت لـلـقـطـار ب
بـغداد والبـصرة عام 1920. في ح أنه قد
 تسيير أول قطار ب بغداد وكركوك عام
ـوصل عام 1925 وأول قـطار بـ بـغداد وا
1940 وأول قــطـار من الــعــراق إلى مـحــطـة
حـيدر باشا في إسـطنبول في  15تـموز عام

.1940
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في عـــــام 1936 جــــرت مــــفــــاوضــــات بــــ
احلـكـومة الـبريـطانـيـة واحلكـومة الـعراقـية
لنـقل ملكـية السـكك إلى العراق فـتم االتفاق
على ان تـدفع احلكومـة العراقـية مبلغ (40)
ألـف ديـنـار إضـافــة إلى شـروط أخـرى فـتم
ذلك وأصبح اسـمها (سكك حـديد احلكومة
ـــواصالت الـــعـــراقـــيــة) وربـــطـت بــوزارة ا
صـادقـة عـلى االتفـاقـية واالشغـال وتـمت ا
يــوم  16 نـيــســان عـام 1936. وأصــبح ذلك
اليـوم عيدا للسكك احلديـد العراقية حتتفل
به كل عام. وتألف أول مجلس إدارة للسكك
احلــديــد في تــمــوز عــام 1936 وتــشــكل من
وزيـــر االقــتـــصــاد ورئــيـس اركــان اجلــيش

1924
لكي في بغداد 1923 4-البالط ا

وانئ العامة في البصرة 5-مبـنى مديرية ا
1927-1925

6-كلية البنات في بغداد  1925
لك فيصل األول في بغداد  1927 7-قصر ا

تحف العراقي في بغداد  1926  8-ا
ثنى في بغداد الكرخ 1931 9-مطار ا

10-مطار البصرة الدولي  1938-1935
11-إدارة شـركة نفط العراق في كرادة مر

بغداد أوائل اخلمسينيات
 وضع احلجـر األسـاس لـبـنـائـهـا عام 1948
وشــرعت هــذه الــشـركــة بــالـبــنــاء وأجنـزته
بشكل نهائي عام  1952 بتصميم انكليزي..
وانتـقلت لهـذه البـنايـة الضخـمة ذات الـقبة
اخلـضــراء االدارة الـعـامــة لـلـســكك احلـديـد

العراقية إليها. 
W —ULF*« qO UH «

جاء الـطراز الـعام لـلمـبنى هـجيـناً بـ طرز
شـتـى غـلـبت عـلـيـهـا الـعـنـاصـر اإلنـكـلـيـزيـة
تـأخـر مع بوادر في العـصـر الفـيـكتـوري ا
احلـداثـة الـتي انــطـلـقت بـقـوة بـعـد احلـرب
ـيـة الـثـانـية كـخـيـار غـالب حـتـى عـند الـعـا
. و نـــرصـــد جنــاح اإلنـــكـــلــيـــز احملـــافـــظــ
مــعــمـارهــا ج. م. ويــلــسـون (1887- 1965)
Wilson G.M في إضـفاء سمـات محـلية من
خالل خامـة الطابوق. وقـد وظف قبة كروية
مقـطوعة (طـاسة) ومنـخفضـة نسبـيا غطى
بـهـا الـبهـو الـرئـيس. وهذا الـعـنـصر األزرق
بنى سمة محلية تتواشج الفيروزي وهب ا
مع السـماء في رمـزيتهـا وتعـد إنشـائيا من
ـــنـــتج الـــعــراقـي الـــدهــري مـــثل أمـــهـــات ا
عنـصري العـقد والـطاق. استـخدم الـطابوق
في الـبــنـاء  إضــافــة إلى بـقــاء الـواجــهـات
بــالـطــابــوق دون إكـســائـهــا. أمــا الـواجــهـة
األمـاميـة فـقـد  تـصـمـيـمهـا لـتـكـون عـالـية
كــثـيــراً عن األرض حـيث رفـع الـســقف عـلى
ثمـانية أعمدة رخاميـة بلون السفلي داكن
 والـعـلــوي أبـيض. وبـذلك تــكـون الـطـارمـة
كون من ثالثة بنى ا األمامـية بعلو سـقف ا
طــوابق. و بــنـــاء الــبــرجــ بــالــطــابــوق
وإبقـائه على طـبيـعته دون صـبغ أو إكساء.
ــرمـر كـمــا  فــرش الــقــاعــة الـرئــيــســة بــا
األبــيض واألســـود وعــلـى شــكل أرابـــيــسك
بـهـيـئـة جنـوم مـتـداخـلـة. ويـتـوسط الـقـاعـة
تمثـال للملكـة زنوبيا ملـكة احلضر. وحتيط
بــالـقــاعـة أعــمــدة رخـامــيــة بـنــفس ارتــفـاع

األعمدة اخلارجية. 
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أيضـاً في طريق الـزوال. فقـبل ثالثـة عقود
مـن رحــــيل الـــــســـــعــــداوي وضـــــعت هــــذه
اجلـمـاعـات الـتي تـتـرنح من شـدة الـسـعادة
اسم الـسـعـداوي في قـائـمـتـهـا لـلـتـصـفـيات
اجلـســديـة.  إال أنـهم لـم يـفـلــحـوا في تـلك
رحـلة بيـنمـا رحلت عن احليـاة اليوم فال ا
باس لالحـتفال بـرحيلـها بعـبارة أخرى أن
ـوت أو االســتــحـواذ عــلى حــيـاة عــقــيــدة ا
اآلخرين تـعـد جزء من مـنـهجـيـة اجلمـاعات
اإلسالميـة ألنهـا تـريد بـبسـاطـة االستـفراد
بحـياة الـدنيا دون أيـة منـغصـات فالرقص
ــوت جــزءا ال يــتــجــزأ من عــلى مــعــزوفــة ا

منهجيتهم وعقيدتهم. 
السعداوي والنظام القومي في مصر:

نـقــطـة أخـرى يـجب اإلشــارة إلـيـهـا هي أن
الـسـعــداوي لم تـكن فــقط خـصــمـا جـسـورا
ـنـتـمـية لـلـتيـارات اإلسالمـيـة وتـقـالـيـدهـا ا
ــرحـــلــة مــا قـــبل اإلنــســـانــيــة وأعـــرافــهــا
الــوحــشــيــة بل كــان يــنــظــر إلى أفــكــارهـا
وتصـوراتها ومنهـجها التـحرري في قضية
رأة كـونها معادية لـلنظام القومي احلاكم ا
سـواء كـان نـاصـريـا أو ساداتـيـا أو مـبـاركا
أو سيـسيا. ومـن يتابع سـيرتـها الـنضـالية
يجـد أن عداء القوى اإلسالمية لسعداوي ال
يخـتلف عن عداء القومـي لها إال من حيث
درجــة الــشـدة. فــمـن وضع الــسـعــداوي في
الــســجـن هــو نــظــام الــســادات وفي عــهــد
مــبــارك كــانت هــنــاك مــطــالــبــات إلســقـاط
ـصــريـة عــلــيـهــا ورفع دعـوى اجلــنـســيــة ا
احلسـبة علـيهـا لتفـريقـها عن زوجـها . وما
بــ مــبــارك والـســادات هــو نـفس الــنــظـام
العـسكـري الذي مـثلـه عبـد النـاصر وخـتمه
عبـد الـفـتاح الـسـيـسي. وإن من جتـرء على
حــبس الـســعــداوي ورفع دعــوى احلـســبـة
عـلــيـهــا لـتــفـريــقـهـا عـن زوجـهـا هــو نـفس
القـانون الـذي فرق حامـد نصـر أبو زيد عن
زوجته أو من وجه تهمة ازدراء األديان إلى
عـطـيـات تدلل دون السـعـداوي وكل هـذه ا
لبس او الغرق في اية اوهام بان القومي
واإلسالميـ وجـهان لـعـفونـة واحـدة جتاه
ـرأة ولـكن شـمـاتـة الـقـومـيـ في قـضـيـة ا
رحــــيل الــــســــعــــداوي هي األقل مــــقــــارنـــة
بـاإلسالمـيـ ألنه فرصـة لـتشـديـد الهـجـمة
الدعـائية والسياسية من قبل القومي ضد
ـفــتـوح اإلسالمــيـ في خــضم صــراعـهـم ا
على الـسـلطـة.صـحـيح أن نوال الـسـعداوي
لم تــدعُ بــشـكـل صـريـح إلى تــأسـيـس دولـة
عــلـمــانـيــة في مــصــر واسـتــبـدلـت مـقــولـة
ـجـتـمع ـدني حـيث طـالـبت  الـعـلـمـاني بـا
مــدني ودعـت إلى فــصل الــدين عن الــدولــة
والتـربية والتعليم وهذا ما لم يسر النظام
عروف عن هذا النظام القومي في مصر فا
بأنه عـبَّدَ الطريق لـتقوية األفـكار اإلسالمية
ومـؤسـسـاتــهـا الـديـنـيــة مـثل األزهـر وهـو
الـذي فــرض الـدراسـة اإلجـبــاريـة لـلـدين او
ـنـاهج الـدراسـيـة الـتـربـيـة االسالمـيـة في ا
ــســاجـد بـاإلضــافــة إلى بــنـاء اجلــوامع وا
لتـصل إلى عشـرة آالف مبـنى في زمن نظام
عبـد الناصر ــ وقـد فعل نظـام صدام حس
ـانـيـة في عـام 1996ذات أيــام احلـمـلـة اإل
الـــــفـــــعل ــ وحـــــوّل األزهـــــر إلى غـــــول في
ادي صري عبر تـمويله ودعمه ا اجملتـمع ا
ـعـنـوي ومـثـلـمـا هـو مـعـروف لـلـقـاصي وا
والـداني عن مــنـاهج األزهــر تـنـظــر فـكـريـا
ــرأة وســيــاســيــا واجــتــمــاعــيــا لــدونــيــة ا
وحتـقـيـرهـا إلى جـانب التـنـظـيـر لإلرهاب
وكـلــنـا نـتـذكــر كـيف أن األزهـر رفض إدانـة
ــوصل في داعـش بــعــد الــســيــطـــرة عــلى ا
حــزيــران من عــام ٢٠١٤ بــذريـعــة انــهم من

ـناضـلة اجلـسورة كُتب الـكثـيـر عن رحيل ا
ـئات والثـوريـة نوال الـسـعـداوي وهنـاك ا
من األصـوات إن لم نقل اآلالف دوت لـتدافع
بـــضـــراوة ضــد تـــخـــرصـــات اإلسـالمـــيــ
خـتـلف مشـاربـهم إذ يـتصـدرهم أسـاتذة
وأسـياد الـدواعش في الـعـالم وهم اإلخوان
ــــســـلـــمـــون الـــذيـن أفـــردوا ســـاعـــات من ا
مـولة من دولـة قـطر وتـفرش فضـائيـاتـهم ا
أراضي إسطـنبول لتبث منها مثل فضائية
) وغـيـرهـا إلى جـانب (الـشـرق) و(مـكــمـلـ
جتــنــيــد شــبــكــات الــتــواصل االجــتــمــاعي
وإطـالق عــشـــرات الــفـــيـــديــوهـــات لــنـــشــر
شمـاتتهم وبهجتهم برحيل من كانت شوكة
مــســتــعـــصــيــة في أفــواهـــهم. ان الــســجل
الـنـضـالي لـنـوال السـعـداوي يُـغـني الـدفاع
عـنها ويخـرس أي صوت ودون أي عناء أو
جـهـد من أن يـنـال من مـكـانـتـهـا وتـاريـخـها
واعتـبارها الـشخصي وأفـكارها الـتحررية.
ـــقــال ال نـــذهب إلى مــا إال أنـــنــا فـي هــذا ا
ذهــبـت الــيــهـــا تــلك األصـــوات من مــقــاالت
وخــواطـر وأشــعــار وكــلــمـات وتــعــلــيــقـات
بصـواب بـالـدفـاع عن نـوال الـسـعداوي بل
ـوضـوعـات سـنـســلط الـضـوء عــلى أكـثــر ا
أقـــضتْ مـــضــاجـع اإلسالمــيـــ في أفـــكــار

وكتابات وتصورات السعداوي.
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قــبل كل شيء البــد من أن نـذكــر; أن زوبـعـة
الفـرح والسـرور التي أشـعلـتهـا اجلمـاعات
ناسبة رحـيل نوال السعداوي اإلسالميـة 
هـي جــــزء مـن إعــــادة إنـــــتــــاج وجـــــودهــــا
السـياسي وبعث أفـكارها وجتـديد هويـتها
أمـام اجملــتـمع وهــذه الـزوبـعــة هي الـوجه
اآلخـر لسـيـاستـها عـنـدما تـقوم بـتـفجـيرات
إرهابـية فـي باريس وبـروكسل وإسـطنـبول
والـقـاهـرة وبـغداد او الـهـجـوم بـالـسـكـاك
دن ارة األبـرياء في شـوارع إحدى ا عـلى ا
األوربيـة مع االخـتالف باآللـيـات او طريـقة
ـعنى آخـر إن ما ذهـبت إليه التـعبـير أي 
اجلمـاعات اإلسـالميـة من االحتـفال بـرحيل
الـســعــداوي وشــمــاتـتــهم لــيس مــنــبــعــهـا
أخالقي أو كمـا يصورها عدد من مخالفيهم
ـو األخالق بـبـسـاطـة من يـقتل بـأنـهم عـد
األبرياء ويسبي النساء ويفتخر بوحشيته
وعــنــدمــا يــذبح األسـرى أمــام الــكــامــيـرات
لــيــبـثــهــا مـصــوريــهم عـلـى وسـائل اإلعالم
اخملتـلـفة دون أي حـياء فال يـنـتظـر منه أن
ـعـنى اإلنـساني. يـكـون مـعـيـاره أخالقي بـا
ـعيـار األخالقي هو نـفسه أي إذا وضعـنا ا
ــعـيـار اإلنـســاني بـالـنــسـبـة لـلــحـكم عـلى ا
ـواقف واألشياء فإنـنا بهذا قد األحداث وا

ظلَّلنا اجملتمع جتاه هذه اجلماعات.
ولـذلك فــإن اجلـمـاعــات اإلسالمـيــة تـعــتـبـر
وت حق بـنـفس القـدر يعـد كونه قـصاص ا
عادل عـلى كل من يخالـفها. ولـيس مهما أن
السـعـداوي أو غـيرهـا مـاتـوا أو رحـلوا عن
احليـاة بـسبب خـلل فـسيـولـوجي في جسم
اإلنسـان وخـاصـة أنـنـا نـعرف أن مـن يصل
إلى عمـر السعـداوي وهي بالـتسعـ عاما
فالبد من حـكم الطبيعـة أن يصدر وسيكون
ساريـا على البشـر كما هو عـلى احليوانات
والـــكــائـــنــات احلـــيــة وبـــغض الــنـــظــر عن
انتمـاءاتهم الـفكريـة والسيـاسيـة! ففسـلجة
اجلسم الـبشري بـعد سن األربعـ تتسارع
عـمـلــيـة الـهـدم فـيـهـا بـوتــيـرة اعـلى بـيـنـمـا
تتـباطأ عملية النـمو إلى حد التوقف بشكل
نهـائي. إال أن منهـجية اإلسالمـي ال تبالي
ــيـكـانـز وحـتى األطـبـاء لـهـذه اآللـيـة او ا
ا أنـهـا تعـمل مع أحد البـشريـ مـنهم طـا
مخـالفيهم ومنـتقديهم ويـتناسون أنهم هم

نـفس الـفـصـيـلة وأنـهم كـانـوا عـلى صواب
في قـرارهم. ويجدر بـالذكـر في الوقت الذي
كان فيه السفير األمريكي في القاهرة يجند
شبـاب مـصر ويـرسلـهم إلى مـحرقـة احلرب
ـة بـالـكـفار لـنـصـرة اإلسالم وإحلـاق الـهـز
ـلـحـدين عـنـد دخول االحتـاد الـسـوفـيتي وا
ألفـغـانـسـتـان في نـهـايـة الـعقـد الـسـابع من
نصرم كان األزهر يسطّر تنظيراته القرن ا
سلم) الفكـرية والـدينيـة لتعـبئـة الشبـاب (ا
وإعدادهم لـدائرة جتنـيد السفـير األمريكي
ـؤسـسـة الـسـيـاسـيـة احلـاكمـة في وكـانت ا
حيـنهـا تتمـركز في اخلـندق األمـريكي الذي
ـنـح مـالـيـة تــقـدر ب ٢ مـلـيـار دوالر شـرع 
ســنـــويــا لــلـــطــبـــقــة احلـــاكــمــة فـي مــصــر
مــالـيـة  اسـوة بـإســرائـيل بُـعـيــد اتـفـاقـيـة
كـامب ديــفـيـد. وهـذا يــكـشف عن  الـوحـدة
الــقـائـمــة بـ األزهــر والـنـظــام الـعــسـكـري
ـصري وانـهـمـا مؤسـسـة واحدة القـومي ا
للـدفاع عن سلطـة قهرية ضـد اجملتمع الذي
رأة وفي كان ضـحـيتـهـا بالـدرجـة األولى ا
ظل هذا الـنـظام االسـتبـدادي والقـروسطي
وقفت نـوال السعداوي لتجابه هذا الكم من
الترهات واخلزعبالت الفكرية واالجتماعية
ـجــمــوعــة من الــقــوانـ الــتي مــدعــومــة 
ـصـريـة ولـذلك سـنـتـهـا الـدولـة الـقـومـيـة ا
صـرية كـمـحاكم وقـوان حرصت الـدولـة ا
في دعم رجـاالت الدين والـدعاة اإلسالمـي
رأة سـواء كـان أزهـريا أو وفتـاويـهم ضـد ا
خــريـــجــا من األزهــر لــيـــنــظم إلى اإلخــوان
سـلم واجلماعات اإلرهابية األخرى. إن ا
الــســخــريــة تــكــمن بــأن رجــاالت األزهـر أو
احملـسـوبــ عـلـيـهـم عـنـدمــا يـصـدرون أيـة
أحـكـام أو فـتــاوى مـعـاديـا لـذلك الـكـاتب أو
ـنـشـور أكـان مـقـال او رواية او مـثل أو ا ا
كــتـاب ال يــوجـد هـنــاك قـانــون يـحــاسـبـهم
بـيـنـمـا جنـد عـشـرات الـقوانـ حتـاسب كل

من انتقد األزهر أو الدين اإلسالمي.
ذكورة تثـبت بشكل جازم; ان االستـدالالت ا
أن الــصــراع الـــقــائم الـــيــوم بــ الـــنــظــام
ـصـري وبـ اإلخوان العـسـكـري القـومي ا
ـســلـمــ لــيس صـراعــا من أجل حتــقـيق ا
ـساواة واحلـريـة والـرفـاه بل صـراع ب ا
جـنـاحــ من داخل الــعـائـلــة الـبــرجـوازيـة
الواحـدة. لـبـناء نـظـام رأسـمالـي يتالءم مع
الــتـــغــيــيـــرات والــتــحــوالت االقـــتــصــاديــة
ية وإن الدين الذي وقفت والسـياسية العا
نوال الـسـعـداوي ضده لـفـصـله عن الـدولة
هـو األسـاس اإليــديـولـوجي لـكال الـطـرفـ

وهـذا يفسر سـن قانون (ازدراء األديان) في
عهـد السـيسي لـلجم الـتيـار التـحرري الذي
صـرية كان الـعصب الـرئيـسي في الثـورة ا
واحلــيـلــولــة دون الـتــفـكــيــر بـصــوت عـالي
لــضـــرب مـــعـــاقل الـــتـــخـــلف والـــرجـــعـــيــة
واالسـتـبداديـة التـي يسـتنـد عـليـهـا النـظام
ـصـري. بـيـنـمـا يـتفق الـقـومي الـعـسكـري ا
الطـرفـان على تـشـديـد ظروف عـمل الـعامل
فـنــجــد أن نـظــام الــســيـسـي أول من فـرض
احملاكم الـعسكـرية على الـعمال في حال أي
اعـتراض أو احـتـجـاج يـوقف دوالب الـعمل
ؤسسة العسكرية التي ويؤثـر على أرباح ا
ـمـثـلة تـمـسك بـكل مـفـاصل اجملتـمع وهي ا
الرسـمية لـلبـرجوازية في مـصر وطـبعا إن
ــرأة جــنــســيــا واقــتــصــاديــا اســتــعــبـــاد ا
واجـتـماعـيـا بـقدر مـا انه يـخدم بـقـاء الدين
اإلسالمي والدفـاع عنه كـايدلوجـية لتـخدير
اجملــتـــمع اذا لم نــقل تـــضــلــيــله وجــزء من
ســـيـــاســـة ســـحب الـــنـــفـــوذ االجـــتـــمـــاعي
لإلسالميـ فإنه بنفس القدر أيـضاً يعتبر
الـتمـيـيـز ضـدها وإبـقـاء مـكـانتـهـا الـدونـية
ــا يــدر ربـحــا إلى عــلى جــمــيع الــصــعــد 
خزينة الدولة البرجوازية هذه الوحدة ب
ؤسسة السياسية هي ؤسـسة الدينية وا ا

من وقفت ضدها نوال السعداوي.
: السعداوي و الهوية عند اإلسالمي

ـرأة هـي مـسـالـة إن مــنـهـجــيـة اسـتــعـبـاد ا
هـويـاتـيـة بـالــنـسـبـة لإلسالمـيـ ــ ولـيس
ـرأة مـهـمـا من قـال إن اإلسالم أعـطى حق ا
ـتـشددة ”شـوهوا ولـكن هـذه اجلـمـاعات “ا
اإلسالم أو أن اإلسـالم احملـــمــــدي لم يــــكن

هــكــذا أو أن احلـــجــاب غــريب عن اإلسالم
وإن مـحـمـد لـم يـدعـوا إلى حـجـاب الـنـسـاء
ولــكن خص زوجـــاته أو أن احلج تـــقــلــيــد
وثــني كـــمــا تــصــفه نــوال الــســعــداوي في
كتـاباتها أو يذهب بعض الكتاب أن تاريخ
اإلسالم هـو مختلق ولـيس هناك دين اسمه
إسالم وكـل الـــــقــــــصص والــــــروايـــــات عن
اإلسالم وأبـطاله من نسيج اخليال كل هذا
ال يــــنــــهـي تــــطــــاوالت االرهـــــاب االسالمي
وادواتـه ومـــذاهـــبه فـي اجملـــتـــمع وبـــغض
هم النـظـر عن صحـته من عـدم صحـته ــ فـا
الــيــوم هــنــاك صــراع بــ جــنــاح مــتــمـدن
وإنـسانـي و تـقـدمي وحتـرري وجـنـاح اخر
ت بــأيــة صــلــة إلى رجــعي ووحــشي وال 
  وقـضـيـة مـسـاواة اإلنـسـان واإلنـســانـيـة
رأة الـتامة مع الـرجل تطرح نـفسهـا بقوة ا
فـي خــضم هــذا الــصــراع في اجملــتــمــعــات
الــبــشـريــة وخـاصــة في اجملــتـمــعــات الـتي
وجـــدت اجلــمـــاعــات اإلسـالمــيـــة الــبـــيــئــة
اخلـــصـــبــة حلـــضـــانـــتــهـــا. أي أن مـــيــدان
واجـهة الـيوم مع تـلك االجنـحة الـرجعـية ا
االسالميـة هـو ميـدان السـيـاسة وهـو الذي
يـحــسم وجـود اإلسالم الـسـيــاسي الـفـكـري
واالجتـماعي فـي اجملتـمع مع التـأكيـد على
اهمـية النـضال الـفكـري ضد االيـديولـوجية
اإلسالميـة لهذه اجلـماعات.إن احلـفاظ على
رأة جزء من الـهوية األيديـولوجية دونيـة ا
ـخـتـلف والـسـيـاسـيـة لـلــقـوى اإلسالمـيـة 
تصـنيفـاتهـا سواء كانـت سنيـة أو شيـعية
متـشددة أو معتدلة متطرفة أو مهادنة من
هـنـا عـلـيـنـا الـبــحث في ثـنـايـا أفـكـار نـوال
الـســعــداوي الــتي اخــتــلــفت عن كل الــذين
هـدرت دمـائـهم من الـكـتـاب واألقالم وحـتى
ـمـثـل أو أصـدرت عـلـيـهم أحكـام قـاسـية ا
من قــبـل ســواء كــجــمـــاعــات إرهــابــيــة أو
ـصـرية مـؤسـسـات مـثل األزهـر او الـدولـة ا
بـــدءا من عـــلي عـــبــد الـــرازق وطه حـــســ
وجنــيب مــحــفـوظ وحــامــد نـصــر أبــو زيـد
وفرج فـودة والسـيد الـقـمني ووحـيد حـامد
وعادل أمـام والـعشـرات غـيرهم. إن مـا مـيز
الــســـعــداوي عن بـــقــيـــة الــكـــتــاب واألقالم
عـروفة انها ذهبت أبعـد من مسالة حرية ا
الرأي والـفكر والعقيدة واحلـرية السياسية
وجتـديـد اإلسالم ولـذلـك جنـد شـدة غـضب
ؤسـسة الديـنية والـسيـاسية والـتي تنتج ا
كل حلـظـة ودقــيـقـة وسـاعـة وبـشـكل يـومي
ثقافـة اجتـماعيـة وسياسـية مـعادية لـلمرأة
واإلنـسـان عــمـومـا واحلـط من قـيـمــته عـبـر
ــأجــورة من وســائل إعالمــهــا واقـالمــهــا ا
رجـال الـدين والـكـتـاب والـقـوانـ الـرادعـة
نــــقــــول شــــدة ذلك الـــــغــــضب عــــلى نــــوال
الــسـعـداوي أكــبـر من غـضــبـهـا عـلـى بـقـيـة
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ان الـســعــداوي وضـعـت عالمــة اسـتــفــهـام
عـظـيـمـة عـلى  انـسـانـيـة اجملـتـمع بـرمـته
قضية طرحت فيها سؤال واضح وكبير عن
مصـادر حقانيـة اجملتمع الذكوري واالسس
الـتي تـسـتـند الـيـهـا? وضـعت كل الـفـلـسـفة
والـفــقه والــتـاريخ والــفـكــر االسالمي الـذي
رأة واسـتالب انسانـيتها يبـرر استعـباد ا
ـعـادالت في مـحل شك سـلـبي وقـلـبت كل ا
الذكـورية في اجملتمع عـلى راسها. ان السر
يـكـمن في تـلك الـهـجمـة عـلى  الـسـعداوي
هي انهـا حاولت تـمزيـق هوية االسـالمي

هــويـة االســتـعـبــاد اجلـنــسي لـلــمـرأة وقـد
جنـحت في مـسـاعـيـهـا تـلك. وأنـهـا لم تـقف
عـنـد هـذا احلـد بل راحـت تـتـحـدث بـصوت
ــتـعـة عـالي وجــريء بـأن لــلـمــرأة احلق بـا
اجلـنـسـيـة كمـا هـو لـلـرجل وراحت تـكشف
بـشـكل عـلـمي في كـتـبـهـا (الرجـل واجلنس
ـرأة واجلـنس األنـثى هي األصل الـوجه ا
العـاري للـمرأة الـعربـية) التـي كانت مـقدمة
لـــهــيــجــان الــقــوى الــقــومــيــة واإلسالمــيــة
واحملـافــظـة ضـد نـوال الــسـعـداوي بـأن
بـقــدر مـا الـرجل بــحـاجـة إلى اجلـنس
رأة بـحـاجة إلى بـنفس الـقـدر أن ا
جــنـس. ولــيس هـــذا فــحـــسب بل

ـعـاول الـفـكريـة والـعـلـمـية ذهـبت لـتهـدم بـا
ُـسلم به واالجـتـمـاعـية اجلـدار الـتـاريـخي ا
لــلـحــقــوق االحــتــكـاريــة لــلــرجل واجملــتـمع
الـذكــوري وراحت تـعــرض تـلـك احلـقــانـيـة
زيـفة الـتي انتـزعهـا اجملتـمع الطـبقي إلى ا
هتك واسع. تـلك احلقوق مـتمثـلة في قوامة
ـرأة وتـعـدد الزوجـات وغـشاء الرجل عـلى ا
الـبــكـارة واخلـتــان. فـإذا كــان لـلـرجل احلق
طـلقة بـتعـدد الزوجات تـعة اجلـنسيـة ا با
فالـسعداوي أثـبتت وفي كـتبـها الـعلـمية أن
رأة اجلـنسـية مـتساويـة مع الرجل حاجـة ا
رأة إذا لم نـقل هي األعلى منه وإن جـسد ا
فــســلــجــيــا ال يــخــتـــلف عن جــســد الــرجل
وباسـتـدراج منـطـقي إذا قـبل الرجل بـتـعدد
الزوجـات فيـجب على اجملـتمع بـقبـول تعدد
األزواج. إال أن الـسـعـداوي لـم تـقل ذلك لـكن
حـرضت اجملتمع وهزت كل أركانه ووضعت
الهـوية اإلسالمـيـة الذكـورية والـقـائمـة على
االســتــعـــبــاد اجلــنـــسي لــلــمـــرأة في مــهب
كمن ضعف الريح.لـقد مسـكت السعـداوي 
اإلسالمــيـــ إذ قـــامت بــغـــزو مـــلــكـــوتــهم
الــدنـــيـــوي ومـــســكـت ال من أيـــديــهـم الــتي
تـوجـعـهم بل قـامـت بتـوجـيه ضـربـات حتت
احلـزام فبدأوا يتـلوون من الوجع. وكم من
أولـــئك اإلرهـــابــــيـــ كـــانـــوا قــــد غـــلـــفـــوا
“عـوراتـهم ”أحـسن تـغـلـيف عـشـيـة قـيـامـهم
بـعــمــلــيــات انــتــحــاريــة لــلــحــفــاظ عــلــيــهـا
واستخدامها في العالم اآلخر مع احلوريات
ذات غـشاء الـبـكارة الـرقمي (Digital) الـتي
تـلتـئم أوتومـاتيـكيـا بعـد كل عمـليـة جنـسية
يـثـولوجـيـا اجلنـسـية في اإلسالم- (انظـر ا
ـــتـــمــــدن). وإذا مـــا دقـــقــــنـــا في احلــــوار ا
رأة واجلنس عند كل اجلماعات موضـوعة ا
ـخـتـلف مـذاهـبـهـا فـان إبـاحـة اإلسالمـيـة 
رأة جـنسيا مسالـة محورية في عقائدهم ا
ولـذلك تـفـرعت مـنهـا اجـتـهادات وتـنـظـيرات
لتـبرير اشكال من اإلباحية اجلنسية لصالح
الــرجل لــصـالح اجملــتــمع الــذكـوري وحتت
أســمــاء مـخــتـلــفـة  وهي تــعـدد الــزوجـات
ــــســــيـــار زواج الــــزواج الـــعــــرفـي زواج ا
تـعة. لقد خاطبت السعداوي بكل صراحة ا
وجـــرأة اجملــتـــمع الــذكـــوري الــذي حتــرسه
ؤسـسة الدينية والسياسية لتقول لهم إن ا
ذكوريـتكم ال تؤهل ألن يكـون لكم حرمكم أو
ــتــعــة اجلــنــســيـة حــر الــسـلــطــان. وان ا
واحلــاجـة اجلــنــسـيــة هي مــتــسـاويــة عــنـد
رأة. لـقـد نـسفت الـرجل بـنـفس الـقدر عـنـد ا
ملـكـوتـهم الذكـوريـة بل وحـتى بددت أحالم
اخملدوعـ بـاحلصـول عـلى حـساب مـفـتوح
من احلـوريات في العـالم اآلخر. فـذلك العالم
ـسلم الذي ؤسـسة الديـنية إن ا صورتـها ا
يـضــحي بــنـفــسه يــذهب إلــيه وال يــعـمل
ويــعـــيش بـــعــطـــالــة وان وظـــيـــفــته
األساسـية التي تتـحول إلى متعة
ــارســة اجلـنس أبــديــة هـو 
مع احلـوريات بشكل مفتوح
ــصــدر الــسـابق). (نــفس ا
لــقـد هــتــكت الـســعـداوي
بــشــكل عــلــمي الــهــالــة
ـزيـفـة على ـقدسـة ا ا
غـشـاء الـبـكـارة عـبر
هــــتـــكـــهـــا لــــلـــفـــكـــر
الــذكــوري الـذي
ـــد ذلك خـــلـَّ
الــغــشــاء
ووضـع
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إختزلتْ آخـر ثالثة أيام من عمر صديقي القاضي محمد العريبي أربع عاما تبدأ
بالـيوم االول من الدوام في كلية القـانون.. جامعة بغداد  1987 وتـنتهي برفيف روحه

نحو السماء محلقة في فضاءات رحمة الرب يوم  2 نيسان  2021 صريع كورونا.
األيـام الــثالثـة األخــيـرة مـن حـيـاتـه وهـو يــقـاوم الــفـايـروس بــوهن جــسـده واصــلـنـا
ـراسالت.. أمـازحه فـيـضـحـك: "محـمـد عـريـبـي كـوم واحلمـزة مـا ابـقـى وراك سـاعة ا
" واحلـس (ع) امـوت وراك.. ساعـة السـودة اللي عـرفتك بـيهـا... كوم دخـيل احلس
ـشـاكـسة بـرغـم فارق في ضـحك يـعـيـدنـا الى لـغـة الـشـبـاب.. طالبـا مـتـنـاغـمـ في ا
عتـقل لنـتزامن في الـصف االول من كليـة القـانون أنا خـمس سنـوات قضيـتهـا في ا
تـولد 1964 وهـو 1969 ال حـدود بـيـنـنـا... توطـدت صـداقـتـنـا في مـعسـكـرات الـطـلـبة

1988 ح أنقذت حياته بشجاعة ما زال يحملها لي!
وعندما أقـول ال حدود بيننا فأنا أسرد قصة سـليل مشيخة آل بو محمد الذي يأنف
أن يطلـب من أحد سواي.. وعـلمـني أال أطلب من سـواه.. جيب واحـد.. حتى لـو بقيت

أضرس متضورا من اجلوع "أكدكد" بإبهامي وال أطخ الراس.
ـسـؤولـيـة أخالقـيـة ال فـاصل مـكـثـنـا عـلى صـداقـة مـقـيـمـة كل يـتـولى شـؤون اآلخـر 
إجـتمـاعي او مالي او وظـيفي.. نـقف واحدنا لـآلخر حـد قطع الـنفس الـذي لم أستطع

تــأمـيـنه له أمـام عـصف كـورونـا
اجلــــائـــــحــــة.. وعــــزائي أنــــهــــا
جائحة تعني في قاموس اللغة
الـعـربـيـة: الـداهـيـة الـتي ال راد

لها!
وفعال ال راد لـها عندما يظهر
وزير صـحة دولـة علـمانـية في
أوربـــا مـــصـــرحـــا لـــوســـائل
اإلعالم: إســــتـــســــلم الــــعـــلم
لــلـفـايـروس وعـجـزت الـطب..
ـــــلك ســــــوى الـــــتـــــوجه ال 

بالدعاء الى الرب.
مـــاذا يــســتــطـــيع ان يــفــعل
منـير حداد حملمد العريبي
عــــنـــدمــــا يــــتـــحــــول وزيـــر
خــارجــيــة دولــة عــلــمــانــيـة
عـــــظـــــمـى الى روزخـــــون

مستلب! 
أخي ونــــــعـم األخ طـــــوال
أربع عقود إختلفنا قليال
وتوافقنا كثيرا ثم توافقنا

كــثــيـرا حــ أبــرمـنــا عــقـدا غــيــر مـوثق إال فـي ضـمــيـر
الصـداقة أن تـعلمـني حمـاستك "الـقانوجنـية" مـخلصـا لألنظـمة والدسـاتيـر في بطون
ـيـداني لـلـعـمل في سـبـيل إحـقـاق احلق وإرسـاء الـكـتب ومـطـبـقـة عـلى ارض الــواقع ا

دعائم العدالة برغم إمتالء الكون من حولنا بالظلم واجلور والباطل.
عـبـد"× علـمـتني اإلعـتـداد بالـنـفس والكـبـرياء ـعـبـود وا أخي مـحـمد.. "وأنت الـعـبد وا
والتـرفع مـن دون إهانـة اآلخـرين او إسـتـصـغـارهم وهي مـعـادلـة ال يـجـيـدها إال إبن
شـيـوخ.. أخـوة بـاشـا.. آل بـو محـمـد الـذين شـغـلـوا الـعـمـارة واجلـنـوب والـعراق كـله

آثرهم عالية اجلناب.
ا أحـتكم الى نصـوص القـانون وتشـريعات عـلمتـني التـأني.. اآل أتسرع بـاإلجتـهاد إ
الدسـتور.. عـلمـتني الـكرم والـتصـرف مثـل الشـيوخ فـقد إكـتسـبت الشـعور بـكبـرياء

شيخة من التماهي معك. ا
ـقاضـاة أركـان النـظام الـسـابق فمـت متـأثرا رشـحـتك الى احملكـمـة اجلنـائـية الـعـليـا 

بخذالن السلطة لك وجحودها وتنصلها من وعود الشرف والتنكر لفضلك.
كل هذا العبء مـن اآلالم منيت به عـندمـا إنحلت احملـكمـة واردت العودة الى الـقضاء

ا قدمته للوطن! او احللول في منصب يليق 
ـالي بترشيحك ا غرموك عشرات ا ولم يكتفِ دهـاة السلطة بـعدم إلتزامهم إيـاك إ
الى مـجـلس الـنـواب وجتـيـيـر أصـواتك لـتـصـعـد بـهـا الـدالالت واحلـفافـات والـ... الى
مــجـلس الــنـواب وإقــصــاؤك أنت الـعــصـامـي الـعــظـامي.. إبـن شـيــوخ وقـاضٍ يــعـني
"مـتـوسط ونـازل" فكـيف ال تـمـوت قـهرا وألـتـحق بك ويـلتـحق بـنـا الشـرفـاء والـكل يرى

نازلة غير العادلة ب شريف أعزل وسواه مسلحاً... ا
سـرني أنـنـي وفـرت لك سـعــادة الـتـأمل في وصـف حـنـا بــطـاطـو ألمـجــاد أهـلك حـ

" ـناسـبة إفـتتـاح مكـتبك الى جـانب "مقـاتل الـطالـبي أهديـتك كتـاب "تاريخ الـعراق" 
الذي تستمتع بقراءته منذ كنا طالبا في الكلية..

آخـر الـداء الـكي رضـيت بـالـعـمل مـحـامي حـ أغـلـقـوا األبـواب بـوجـهك.. عـامـدين;
جـزاء إخالصك للـعـراق وتلك صـفـة تؤرقـهم; فال بـد أن يـستـبعـدوك بـضراوة; كي ال

ينكشف فسادهم أمام نزاهتك.
أبـكـيك حــتى تـنــقل االرض دمـوعي الـى الـسـمــاء وأنـا أسـتــودعك ثـرى مــقـبـرة وادي
السالم في ظل حامي احلمى.. داحي باب خيبر.. علي بن ابي طالب.. عليه السالم.

{ محمود درويش قصيدة (أحمد العربي)
{ قاض ‰œU  dOL

بغداد

نوال السعداوي

ترامواي الكاظمية الرابط ب بغداد والكاظمية بداية القرن العشرين ية اني 1914تخطيط اولي للمحطة العا اقدم قاطرة بخارية من صنع ا

ت طقوس مـرعبة عليها بالنسبة للمرأة فقد
ــرأة وكــيـنــونـتــهـا قــوضت كل شــخـصــيـة ا
وكـرامـتـهـا وحـصـرتـهـا به. وهـكـذا تـسـتـمـر
ـتـعة ـرأة بـا الـسـعـداوي بـالـدفـاع عن حق ا
اجلـنـسـيـة لـتـشـعل حـربـا أخـرى ضـد خـتان
الـــنــــســـاء وهـي من األوائل أعــــلـــنـت عـــلى
ـرأة اجملــتــمع إن اخلــتـان مــضــر بـصــحــة ا
اجلنـسية التي ستؤثر بالتالي على صحتها
الــنـفـسـيــة كـمـا هــو مـضـر بـالــرجل أيـضـا.
تعة اجلنسية فلـيتخيل العالم الذكوري إن ا
أصبح حق الـنساء وليس حـكرا عليه وهذه
ضربـة أخرى للمجتـمع الذكوري الذي تستر
بــشــكـل مــبــاشـــر وغــيــر مـــبــاشــر بـــعــبــاءة
االيـدلــوجـيـة الـديـنـيـة أو بــعـبـاءة الـتـقـالـيـد
رأة من واألعراف االجـتماعيـة على حرمان ا

تعة اجلنسية. حق با
إن جـــســارة نــوال الــســعــداوي كــامــرأة في
مــــــجــــــتـــــــمع وفـي ظـل نــــــظــــــام قـــــــومي ــ
ديـني  اســتـبــدادي قل نـظـيــرهـا. فـهي أول
عول لتـهد كل التابوهات امرأة مـسكت با
رأة وهـي من مـهدت الـتي حتط من قـيـمـة ا
ـرأة في مـصر الطـريق كي تـتحـول قـضـية ا
ية وتـكون مصدر ومنـطقتنـا إلى قضيـة عا
الي من الـنساء يدا بيد مع إلهـام لنضال ا
ـنــطــقـة من أجل الــرجــال الـتــحــرريـ فـي ا
سـاواة الكاملـة للمـرأة مع الرجل إنها من ا
ـالي مـسـكت أول مـعـول لـتـحـفـز الـيوم  ا
ـعـاول  كي تـهـدم كل مـن االحـرار لـتـحـمل ا
األفكـار والـتصـورات واألحـكام الـقـروسطـية
وتعـيد بحَـمَلَـتهـا إلى كهـوف عصـور ما قبل
التـاريخ.  لـقد كـان جـيلـنا مـن احملظـوظ

الـــذي قـــرأ وتـــعـــرف عـــلى كـــتـــابـــات نـــوال
السـعداوي وعـاش عصـرها ونـحن مديـنون
لـهـا ألنـهـا ابــصـرتـنـا عــلى قـذارة الـذكـوريـة
لـلـتـخـلص مـنـهـا وكـشـفت لـنـا حـقـيـقـة مرة
وهي بــشــاعــة أن تـعــتــاش عـلـى اسـتــعــبـاد
انـســان وحتط من قـدره دون اي وجه حق ال
يقل بـاي شيء عقال وفكرا وعطاءا وانسانية
عن الرجـل وهي من سهلت لنا الطريق نحو
ــضي في طـريق الـنــضـال من أجل حتـقـيق ا
ـسـاواة لـيس لـلـمـرأة فحـسب بل احلـريـة وا
جلمـيع أقسام اجملـتمع. وعـندما يـجد اولئك
الـذين تـقــمـصـوا شـكل وجـلـد االنـسـان ومن
الي شمـتوا برحيل نوال السعداوي بأن ا
ـساواة ترتـفع عندها من مشـاعل احلرية وا
يـدركـون أن حلـظات الـنـشـوة والغـبـطـة التي
وت; تـمـتـعـوا بهـا لم تـكن أكـثـر من شـهـقـة ا

موتهم الفكري والسياسي واالجتماعي.
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ـثـلي أنديـة الدوري عقـدَ وفدا االحتـادين الـدولي واآلسيـوي اجـتمـاعاَ تـشـاورياَ مع 
متاز للموسم  2019_2018 بحضور األم العام للـهيئة  التطبيـعية محمد فرحان. ا
ثـل نادي الـقوة ـشـمولـة بـغيـاب  ـثـلي جمـيع األنـدية ا وشهـدَ االجـتمـاعُ حـضور 
ـثال االحتـادين الـدولي واآلسـيـوي إلى وجـهـات الـنـظـر اخملـتـلـفة اجلـويـة. واسـتـمعَ 
ـمـتـاز والتـي تنـاولت ـثـلي أنـديـة الـدوري ا ـقتـرحـات اخلـاصـة الـتي طُـرحت من  وا
ؤتمر االستثنائي الذي مختلف القضايا والفقرات في النظام األساسي قبيل موعد ا
سيـعقـد الـيوم األحـد وصـوال إلى إقامـة انتـخـابات مـكتـب تنـفيـذي في شـهر حـزيران

دة أربع سنوات مقبلة. قبل يعمل  ا
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قــال أمـ ســر نـادي الــزوراء شـاكـر
اجلــبــوري ان الـنــادي أكــبـر من أي
منصب في احتاد الكـرة وفقاً لقوله.
وذكر اجلبوري في تـصريح صحفي
نـادي الزوراء أكـبر مـن احتاد الـكرة
كـون فــيه مـشــاق وعـمل كــبـيــر جـداً
ومـتعـة أيـضاً وال نـقـصد االسـتـفزاز
من ذلك مـبـيـنـا ان الزوراء رقم  1في
العـراق ولكن ميـزانيته خـاوية جداً.
وأضـاف من يـوم اعالن وزيـر الـنـقل
ـــؤســـســة بـــاعـــتـــبــار ان الـــوزارة ا
يزانية لنا الراعية للنادي بـصرف ا
قبل خمسة أشهر لكن لم تصرف اي
ميـزانيـة حتى اآلن اال الـنزر الـقليل.
وأكــد اجلـبــوري ان الـزوراء يــعـاني
مـاديــاً من تـأسـيــسه ووزيـر الـقل لم
يـف بــــوعــــده بـــســــبـب عــــدم اقـــرار

ــالـيــة لـعـام  2021طـيــلـة ــوازنـة ا ا
ـدراء ــاضــيـة ولـألسف ا األشــهــر ا
العـام لم يتـفاعلـوا مع اي توجيه
من الــوزيـــر بــخــصـــوص االنــفــاق.
وأقتـرح ربط تـمـويل الزوراء من اي
شــــركـــة رابـــحــــة في وزارة الــــنـــقل
كالـنـقل البـحري او شـركة اخلـطوط
اجلوية العراقية وغيرهما مبينا ان
ما يـصرف لـلزوراء ال يقـارن بنـسبة
ــئــة ألمــوال األنــديــة األخــرى. 5 بــا
ثـلي أنديـة الدوري وعن أجتـمـاع 
ــثـلـي الـفــيـفـا ـمــتـاز الــيـوم مع  ا
واالحتـــاد اآلســـيـــوي بـــخـــصــوص
الــنـــظــام األســـاسي الحتـــاد الــكــرة
ـقـبـل قـال أمـ سـر نـادي الـزوراء ا
ان االحتاد الدولي جـاء لبغداد حلل
التـقاطـعات بـعمومـية الـقدم مـشيرا
ثـلي اجلـوية وزاخـو أبرز الى ان 

الـغــائــبـ عـن اجـتــمــاع االحتـادين
الدولي واآلسـيوي في بـغداد الـيوم.
واوضح اجلــبــوري مــوقـف الـزوراء
مـن لـوائح الـنــظـام بـالــقـول ال نـريـد
ــنــاصب وبـــالــنــســبــة أزدواجــيـــة ا
رشـحـ فال جند مـشكـلة لـشهـادة ا
حلــــمل رئـــيـس االحتـــاد لــــشـــهـــادة
االعــــداديـــة ونــــحن مـع ان يـــتــــولى
رئيس االحتـاد دورتـ وليس أكـثر.
وأضــاف الــنـظــام االســاسي الحتـاد
الكـرة سـيقـر في اجتـماع يـوم األحد
ـقبل بـعـملـية تـصـويت منـوها الى ا
ان  13 ناديـا يؤيـد النـظام األساسي
لعام  2021 وسبع أنـدية من الدوري
ــــمــــتـــاز مـع الـــنــــظــــام األســـاسي ا
لعـــــــــام 2017. وتابع لم نناقش مع
الــفــيــفـــا ســوى الــنــظــام االســاسي
واجراء االنـتـخابـات منـوها الى انه
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نتخب االوزبكي والتي انتهت بعد انـتهاء مباراة منتخبنا الوطـني امام مضيفه ا
لـصـالح االول بـهـدف وحـيـد باشـرت الـصـحـافـة ووسـائل االعالم بـقـراءة سجل
درب السـلوفيني كاتانيتش مع منتخبنـا وابراز محطات الفوز ومقارنتها بعدد ا
نتخب نتخب اضافة لنتـائج التعادالت التي حظي بها ا الهزائـم التي مني بها ا
ـذكور بـكم كبـير من نـتائج قـارنات سـجال مهـما ومـتميـزا للـمدرب ا اذ اثبتـت ا
ـبـاريـات وادراك الـفـوز في ضـوء تـلك الـقـراءة الـتي الـفـوز وقـدرته عـلى قـراءة ا
تبـرز مع احداث الشوط الثاني فضال عن التغييرات التي يجريها وجناحها في
ـنتـخب من تنـشـيط صفـوفه وتـفعـيل خط الوسط ابـراز خـطة لـعب بديـلـة تمـكن ا
الدراك اهمـيته من اجل تمت خطوط الدفاع وابعاد الكرات اخلطرة عن حدوده
همة ـطلوبة الحـداث الثغـرات واالختراقـات ا اضافة لـتموين الـهجوم بـالكرات ا

نتخب. التي تنتج عن هدف مباغت لصالح ا
ـؤشــرات االيـجـابـيــة الـتي طـرزت مــسـيـرته مع  عــمـومـا فــان كـاتـانـيــتش ومع ا
كن الحظـات التي  ـكن قراءته في سـجل ا نـتخب فـعليـنا االلـتفـات الى ما  ا
ـذكور مع االخـذ بنظـر االعتـبار الفـترة التي درب ا ان نلـمسهـا ازاء ما حـققه ا
ـنتـخب عـاطال عن اداء اي مـباراة بـسـبب االجراءات الـوقـائيـة التي بقي فـيـها ا
نـتخب ذاته مع ـقارنـة اداء ا عاشـها الـعالم لـلحـد من فايـروس كورونـا اضافة 
رة ية دفعت الثمن غاليا ازاء فـترة التوقف التي لم تكن ايجابية با منتـخبات عا
تذبذبة التي ظهرت من خاللها. على واقع اي منتخب او نادي بدليل النتائج ا
ـبـاريات الـوديـة التي تـوفـرت لكـاتـانـيتش من اجل الـوقـوف على ومع ذلك فان ا
هييء الذي ناسب وا نتـخب لم يقف على التشكـيل ا اوراقه ابرزت حـقيقة ان ا
ـسـتوى احلـقـيقـي للـمـنتـخب فـضال عن اختـيـارات القـائـم من خالله مـعـرفة ا
تـقارب ـستـوى ا ـباريـات الوديـة من خالل اختـيار ا ـنتـخب اليـة اجراء ا على ا
ـنتـخب على ضـوء تلك ـزدوجة وتـهيـئة ا ـنتـخبـات مجـموعـتنـا في التـصفـيات ا
كن ان تتـطور ما دامت مـنتخـبات شرق اسيـا في تطور دائم سـتويات الـتي  ا
ـومـة اجرائـهـا للـمـبـاريات الـوديـة الظـهار نـفـسهـا كـخـصم عنـيـد اليـقبل ومع د

اخلروج من اجملموعة بكم كبير من اخلسائر.
باريات التي خـاضها كاتانيتش جرت بغياب تـابع سيلمس ايضا ان اغلب ا وا
ـذكــور عـلى ورقـة الالعـبـ ـدرب ا احملــتـرفـ لـيـلـمـس بـشـكل كـبـيــر اعـتـمـاد ا
ـنـاسـبـة الـتي يـتـمـتع بـهـا الالعـبـ احملـتـرف احمللـيـ وعـدم الـتـفـاته لـلـقـدرة ا
ــبـاريـات ـتـلــكـوهــا والـتي تــرجح كـفــة فـرقــهم وانـديــتـهم في ا واخلــبـرة الـتـي 
احلـاسـمة نـظـرا لالجـواء احمليـطـة التـي جترى فـيـها مـبـاريـات تلك الـفـرق وعدم
مـقـارنــتـهــا بـاي حــال من االحـوال مع اجــواء الـدوري اخلـاص بــكـرتــنـا والـذي

يختلف تماما عن الدوريات االخرى.
وتـبـقى التـساؤالت مـرهـونة بـقدرة كـاتـانيـتش علـى توظـيف جرعـة الـتفـاؤل التي
ـنـتـخب الـوطـني في الـفـترة الـسـابـقـة لـيمـنح من ابـرزتهـا سـلـسـلـة نتـائـجه مع ا
خـاللـهـا طـمـوحـات مـتـابـعي الـكـرة الـعــراقـيـة وجـمـاهـيـرهـا في ان يـلـونـوا افـاق
تبقـية التي سيكون موعدهـا حزيران (يونيو ) القادم باريات ا تصوراتـهم عن ا
حلجـز بطاقة التـاهل وهي ستكـون ضد كال من منتـخبات كمبـوديا وهونغ كونغ
وايـران حـيث اثـبـتت مـبـاريـاتـهـم الـتي خـاضـوهـا في فـتـرة االعـداد جـاهـزيـتـهم
ـثـابة الـبـروفة ـبـاريات الـرسـمـية الـتي سـتكـون  تـرقـبا النـطالق ا واسـتـقرارهم
ـباريـات ووضع الـتكـتيك الـنـهائـية لـسـجل كاتـانـيتش وقـدرته عـلى قـبراءة تـلك ا
ـقـيت ـنـاسـب الـبـعـيـد كـلـيـا عن قـولـبـة العـبي مـنـتـخـبـنـا في االطـار الـدفـاعي ا ا
كـن ان يصنـع الثـغرات التـي تفتـح الطريـق لالعبي مـنتـخبات والتـمركـز الذي 
اخلصـوم من تسـجيل اهـدافـهم بل ستـون فرصـة لتـحـس هـذا اخلط وتدعـيمه
ا حضرا طلـوبة باالعـتماد علـى عاملي اخلبـرة والشبـاب الذين لطـا بالصـورة ا
ـقابـل فان خط الـهـجوم اثـبتت مع اسمـاء العـبي هذا اخلـط اما في ا
قدرته عـلى الـتـجـديد وابـراز دور الالعـبـ الهـدافـ وقـدرتهم
ـتابـعة وتسـجيل انـصاف الفـرص وهي خاصـية برزت على ا
ـدرب كاتـانـيـتش وحتـسب له عـبـر سـجله من خالل قـراءة ا

الكروي التدريبي مع منتخبنا الوطني.

وبـــــــعـــــــد اجــــــراء
انــتــخــابــات احتـاد
الــــكــــرة قــــد يــــكـــون

لـبـغـداد احتاد فـرعي.
وقـال حتى الـلـحـظة لم
يــبـلــغـنــا وزيـر الــشـبـاب
عـــدنــان درجــال عـن نــيــته
الــتـرشــيـح لــرئــاســة احتـاد
ــتــلك الــقــبـول الــكـرة لــكــنه 
الـــواسع من الـــهــيـــأة الــعـــامــة
ولــديه مـؤهـالت كـافــيـة لـلــتـرشح
ـنـصب وال تـوجـد اي قـوان الى ا

مـفـصــلـة له. وأخـتـتم كالمه بـالـقـول
عـمل الهيـئة الـتطـبيعـية فـيه الكـثير
من االيـجــابـيـات ولـكن هـنـاك بـعض
الــسـلــبـيــات مـشــدداً عــلـيــنـا إبــعـاد
ــصـالح الــشــخـصــيــة لـتــصــحـيح ا

سار. ا
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{ مدريد- وكاالت: جاء موعد مباراة
الكالسيكـو أمام برشلـونة في توقيت
صعب بـالنـسبة لـريال مـدريد كـونها
تـتـوسط مبـاراتـ في غـايـة األهـمـية
أمــام لـيــفــربـول بــربع نــهـائي دوري
أبــطـــال أوروبــا. ريــال مــدريــد يــريــد
الـفوز عـلى بـرشـلـونة لـتـعـزيـز آماله
في االحـتـفـاظ بـالـدوري اإلسبـاني ال
تصدر سيما وأنه يـبتعد حالـيا عن ا
أتلـتـيكـو مـدريد بـفارق  6نقـاط لكن
هذه الرغـبة تـصطدم بـنيته اسـتعادة
ـيـرجني لـقب دوري األبـطـال. يـدرك ا
ــدرب الـفـرنـسي زين الـدين بـقـيـادة ا
زيــدان أنه ال مــجــال لــلــتــعــثــر أمــام
بــرشـلـونــة الـذي يــتـقـدمه كــذلك عـلى
سـلم تـرتـيب الـدوري ولـهـذا الـسـبب
فإن عـقـله سيـكون مـشـتتـا ففي وقت
يــتــلــهف فــيه لــتــقــلـيـص الـفــارق مع
أتـلتـيـكو يـبـحث أيضـا عن مـكان في

سابقة القارية. نصف نهائي ا
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ــــبـــاراة األولى بــــ ريـــال مـــدريـــد ا

قبل وليفربول ستـقام يوم الثالثاء ا
على ملـعب ألفريـدو دي ستيـفانو ما
ـــلــكي مـــطــالب يـــعــني أن الـــفــريق ا
كـنـة قبل بـتحـقـيق أفـضل نتـيـجـة 
ـــواجــهـــة في الـــقـــسم الـــثـــاني مـن ا
األسبوع التـالي. وفي ظل غياب قائد
الـــفـــريق وجنم دفــــاعه ســـيـــرجـــيـــو
راموس لـإلصابـة يـجد زيـدان نـفسه
مجبرا عـلى إحداث توازن صعب ب
األدوار الهجومية والدفاعية رغم أن
ـــلك ــــبـــاراة تــــقـــام عــــلى أرضـه.  ا
لـــيــــفــــربـــول عــــلى الــــرغم مـن عـــدم
استقرار مـستواه في األشـهر الثالثة
األخـيـرة تـرسانـة هـجـومـيـة مـرعـبة
ـعهود محمد صالح بقيادة الثالثي ا
وسـاديـو مـانـي وروبـرتـو فـيـرمـيـنـو
كـمـا انـضم إلـيـهم الـنـجم الـبـرتـغـالي
ديـوجــو جـوتـا الــذي عـاد إلى أفـضل
مسـتـوياته بـعـد شفـائه من اإلصـابة.
أمام هـذه القـوة الـهجـوميـة سيـكون
لــزامــا عـلى ريــال مــدريــدا احلـذر في
ناطق اخللفيـة ال سيما في العمق ا

خـــصــــوصــــا وأنه ال يــــوجـــد بــــديل
مـنــاسب لـرامــوس وهـو مـا أثــبـتـته
ــوسم رغم مــبــاريــات عــديـدة هــذا ا
اجملـهـود الـكــبـيـر الـذي بـذله نـاتـشـو

باريات. فرنانديز في بعض ا
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فـي حـــال حــقـق ريـــال مـــدريـــد فــوزا
كـنه خوض مريـحا عـلى ليـفربـول 
مــواجـهــة بــرشـلــونــة بـأعــصـاب أقل
تـوتـرا وسـيـكـون أمـام زيـدان خـيار
إشـراك جـمـيع من لـعب أمـام الـفـريق
اإلجنليـزي واضعا في عـ االعتبار
إشـــراك مـــجــــمـــوعـــة مـن الالعـــبـــ
اآلخرين في لـقاء إيـاب نصف نـهائي
األبــــطــــال بــــعــــدمــــا كـــــسب عــــامل
االطـمـئـنــان عن جـدارة واسـتـحـقـاق.
أمـــا اخلـــســــارة أو عـــدم تـــســــجـــيل
األهـــداف عــلى أقل تـــقــديــر فـــإنــهــا
سـتـضع زيـدان في مـأزق حـقـيـقي ال
سـيمـا وأن تـشـكيـلـته احلـاليـة تـبدو
أقل قوة ومـناعـة عمـا كانت عـليه في
الــــفــــتـــــرة األولى الــــتـي قــــضــــاهــــا

األسـطـورة الـفـرنـسـيـة كـمـدرب لـريال
مــدريــد. حــيــنــهـا ســتــتــأثــر احلــالـة
الـذهـنـيـة لالعـبي الـفـريق اإلسـبـاني
خصوصا وأن نتيـجة الكالسيكو لن
تـكـون حـاسـمــة بـشـكل قـطـعي لـشـكل
نافسة وهو ما يعني أن تفكير جل ا
العـبي الـريـال سـيـكـون مـنـصـبا عـلى
إياب مـواجـهة لـيـفربـول رغـبة مـنهم
في تـعـويض مـا فـاتـهم ذهـابـا. تـمـلك
فـاتـيح الـالزمة مـواجـهـة لـيـفـربـول ا
لـريـال مـدريــد من أجل حـسم مـوقـعـة
الــكالســيـــكــو وهـــنــا تــكـــمن الــقــوة
الـذهـنـيـة لـالعـبي الـقـلـعـة الـبـيـضـاء
فــإمــا أن يـســتــسـلــمــوا لــضـغط
مواجهـة ليفـربول ليـدخلوا
لقاء برشلونة بأعصاب
متوترة أو يتمتعوا
ناسب بالتركيز ا
في لـقـاء الـذهاب
واخلـروج مـنـها
بــأقـل األضــرار
وبــالــتــالي نــقل
تـركـيـزهم لأليـام
األربـعــة الـتــالـيـة
نحو قمة الليغا.
b½ôU¼ q³I²

يـواصل ريـال مـدريد
ســـعـــيه لـــلـــتـــعــاقـــد مع
النرويجي إيرلينج هاالند

مهـاجم بوروسـيا دورتـموند
قبل. يركاتو الـصيفي ا خالل ا

وكان رايـوال ووالـد هاالنـد قد عـقدا
اجـتــمـاعًــا مع خـوان البــورتـا رئـيس
ـديـر بـرشــلـونـة ومـاتـيـو ألــيـمـاني ا
الـريــاضي لـلــنـادي قـبـل الـذهـاب في
قـابلـة مسـئولي ريـال مدريد. سـاء  ا
ووفقًـا لشـبـكة ديـفنـسا سـنتـرال فإن
هاالند سـيكـون العبًا جـديدًا في ريال
مدريد خالل شـهر يونـيو/حزيران أو
. وأشارت إلى قـبـلـ يـوليـو/تـمـوز ا
أن مـــســئـــولي ريــال مـــدريــد أجــروا
محـادثـات عمـيـقة مـع رايوال وهـاالند

ــلـــكي. حــول مـــســـتـــقـــبل الـــنـــادي ا
وأوضحت أن
قـــــــــــــادة
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ريــــال مــــدريــــد عــــرضــــوا مــــشـــروع
سـانـتـيــاجـو بـرنـابـيـو اجلـديـد عـلى
والـد هـاالنـد خـالل الـلـقـاء الـذي عُـقـد
ــاضي. وقــالت الــشـبــكـة اخلــمـيس ا
ــيـرجني اإلســبــانـيــة إن مــسـئــولي ا
اذج عرضوا على والد هاالند عدة 
للشكل الذي سيكـون عليه سانتياجو
برنـابـيو بـعـد التـطـوير ووعـدوا بأن
ــلـــعب مــركــزًا لـــلــريــاضــة يــصــبح ا
يـة. وأضافت أن مـسئـولي ريال العـا
مـدريــد أغـروا والـد هـاالنـد بــالـنـقـلـة
التي سـيحـدثهـا سانـتيـاجو
بـرنابـيـو لـلـنادي وأنه
ـســتـقـبل مـلــعب ا
بـعــد تـطــويـره
بــــــــأحــــــــدث
الـتـقـنـيـات
التـكـنول

وجية. 

رتقبة واجهات ا }UÞuG ∫ يتعرض الريال الى ضغوطات لزخم ا

هــــــــــــذه الــــــــــــصــــــــــــعــــــــــــوبـــــــــــات.
{ من افـضل مدرب اشـرف على تـدريبك

نتخبات او في بدايتك ? في ا
-افضـل مدرب كـان سيـدكـا والكـاب
حـكـيم شاكـر اكـثـر مدربـ اسـتـفدت

منهم واضافوا لي الكثير.
{ كـاب نحن نعلم ان كل العب في بداية
مشـوارة يتـأثر بشـخصـية ريـاضيـة يطمح
ن ان يــــصـل الى مـــــســــتـــــواهـــــا.. انت 

تـأثرت?
-انـــا مــــتــــأثـــر مــــنــــذ الـــصــــغـــر ب
(رونــالـديـنــيـو ) كـنت اتــابـعه دائـمـاً

واجده محترفاً في كرة القدم.

احملــافـظــة عــلى الــلــيــاقـة الــبــدنــيـة
واستمرار التمرينات.

{ هل هنـالك فـترة تـعـتبـرهـا افضل فـتره
ب النسبة الك ?

- مـنـذ بدايـتي كـانت جـمـيع فـتراتي
في الــقـمه ولـكن هــذا لـيس غـرور او
تكـبر ولـكن هذا تـقيـيم النـاس حملمد
ارباط وهـذا يـزيدني فـخر ان الـناس
ـسـتـوى انـا بـالـطـبع حـدثت تـقـيم ا
مــعي مــشــاكل واصــابـات ابــعــدتـني
كــثـيـرا عن كــرة الـقـدم ولــكن بـفـضل
الــله ومـســانـدة اقـاربـي واصـدقـائي
بــاالضــافــة الى الــتــمـاريـن جتـاوزت

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق?
-يــعــتــبــر واقـع الــريــاضــة عــمــومــا
وباخلصوص كرة القدم جيدة لكنها
تفـتـقر الى بـعض االشيـاء البـسيـطة
مــثال عـدم تـوفــر مـدربـ مــحـتـرفـ
وعـدم دعم االنـدية الـصـغـيرة لـكـنـها
ـكن ان حتل وعـمومـا اجد مشـاكل 
واقع الـــريـــاضـــة في بـــلـــدنـــا جـــيــد

وجميل.
ـكن لك االعـتـزال عن لـعـبـة كرة { مـتى 

القدم ?
-حـينـمـا ارى نـفسي ال اجـيـد الـلعب
ــارســة الــتــمـاريـن ولـكـن يـجب او 

احرزتهة من خالل مشوارك?
-كــــان من افــــضل اهـــدافـي هـــو في
مــــرمـى الــــقــــوة اجلــــويــــة شــــعـــور
اليـوصف ان حتـرز هـدف عـلى نادي

قريب لروحك.
{ كـاب مـحمـد من خالل مشـاركتك في
باراة الدوري ضـد كوريـا الشمـاليـة في ا
الوديـة مـاهو شـعـورك في هـذه النـقـلة في

مشوارك الرياضي ?
-اكيد تـعتبر نـقلة قـوية ويجب على
الالعب ان يسـتـفيـد من هكـذا نقالت
جـمـيـلـة وكــبـيـرة ويـطــمح لـتـطـويـر
قابل نفسه اكثر واكـثر الن الفريق ا
افـضـل بــكـثــيــر من حــيـث الـتــدريب
وغــيــره و يــعــتــبــر مــنــتــخب جــيــد
ويتعامل باحترافية مع العبيه والنه
هــــنـــالـك اربع بــــطــــوالت اســـيــــويه
نـتـواجه مع الـفـريق الـكـوري فـيجب

على الالعب ان يتطور.
{ نــــعـم هل واجــــهت عــــقــــبــــات اثــــنـــاء

مشوارك وكيف جتاوزتها ?
-الـعـقـبـات دائمـا حتـدث مع الالعب
وخاصـة الالعب الـعراقي بـسبب ان
ثـقافـته وحـياته تـخـتلف عن الالعب
االوربي لـكن يـجب الـتخـلص من كل
ـشــاكل بـعــقالنـيه الــعـقــبـات وحـل ا
وتــــطــــور وجتــــاوزتــــهــــا من خالل
سـتمـر واالستـماع دائـماً التـدريب ا

شرف على الفريق. درب ا الى ا
{ مــــاذا تـــــصـف واقع الـــــريــــاضـــــة في
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 محمد جـبار رباط زيرجـاوي مواليد

 في البصرة 1993 يونيو  29
الـعـراق العب كرة قـدم عـراقي يـجـيد
ن الــلــعب في مـركــز الــظـهــيـر اال
ومـــــحـــــتـــــرف في نـــــادي نـــــفط
اجلـنــوب الــدولي في الـدوري
ــمــتــاز. في 26 الــعـــراقي ا
مارس  2011 لعب رباط
أول مــبــاراة دولـيــة له
مـع الــــعــــراق ضـــد
كـوريـا الــشـمـالـيـة

في مباراة ودية.
{ في اي نـــادي بـــدأت

مشوارك الكروي ?
يناء -بدأت في نادي شبـاب ا

في البصرة.
{ مـاهـو افـضل نـادي حـالـيا

من وجهة نظرك ?
ـفضـل نادي -الـنـادي ا
الــــقــــوه اجلـــويــــة من
الصغـر كنت افضله
ويــعــتـــبــر حـــالــيــا

نادي مستقر.
{ نـــعـم من خالل
بـدايـة مـشـوارك
الكروي احرزت
عــــــدة اهــــــداف
مـاهــو افـضل
هــــــــــــدف

d…∫ جانب من مباراة بكرة القدم

اضي هز اركان الريـاضة الكربالئية اعتقال رئيس نادي في تسـعينات القرن ا
كـربالء ونـائـبه وامـ سره إلخـبـار كـاذبـة لوجـود خـروقـات مالـيـة في حـسـابات

نادي كربالء.
مـرت االيـام.... واالســابـيع... واالشــهـر.الاخـبــار تـذكـر وعــنـد شـهــر الـسـادس
ـالـيـة بـتـدقـيق  مـلـفـات وسـجالت ـبـيـة كـتـابـا إلى ديـوان الـرقــابـة ا ارسـلت األو
الـنـادي احلسـابـيـة وصـحت اخـتـفاء  900 ديـنار عـراقي ولـهـذا الـكـتـاب افـتحت
ـلف الى القضاء ـبية كتـابا اكثـر تشددا بـاحالة ا ابواب الـفرج ثم أصدرت األو
الـية بـرأت األنصاري العـراقي في محـكمـة كربالء عـلى الرغم من أن الـرقابـة ا
وعريبي والصراف وبعد وصولهم الى تسفيرات كربالء كنت اول كربالئي يعلم
ـكان واتصـالي باالنصـاري لضرورة ايـجاد محـام لغرض بوصـولهم الى هذا ا
الـدفـاع عن هـذه الـقـضـيـة وظـهــر في مـابـعـد ان هـنـاك عـدم رغـبـة من احملـامـ
ـلف والدفـاع عنه كـون تلك الـقضـية تـعد األولى من والقـضاة في دراسـة هذا ا
ـشـتكي ابـن رئيس الـدولـة إال ان الـقاضي نـوعـهـا التي شـهـدتـهـا كربالء كـون ا
ـلف واصدار الـشـجاع عـبـد الكـر الـعيـثـاوي تصـدى بكـل بسـالة لـي دراسة ا
قيم في السويد حاليا في الدفاع قرار فـيما تطوع احملامي حسن اخلفاجـي ا
ــرافـعــة أصـدر الــقـاضي قــراراً بـإطالق سـراح ــلف وبـعــد حتـديـد ا عن هـذا ا
األنصـاري وعريـبي والصـراف لعـدم ثبـوت االدلة وبـراتهم من
ــالــيــة. بــعــد عـام  2003 اخــتــرقت قــبل ديــوان الــرقــابــة ا
االحتـادات وهـيـئــات اإلدارة في بـغـداد واحملــافـظـات ومن
هب ودب من اصــحــاب  فــاقـــدي الــواجــهــة والــفــاســدين
الية واألميـ وسط صمت حكومـي عجيب عن السـرقات ا
ليارات التي صرفت بال حسيب وال رقيب. التي جتاوزت ا
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إيرلينج هاالند
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{ مدريد- وكاالت: يـضع مسؤولو برشلونة سيناريوهات بديلة لفشل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هاالند
قبل.  كـان خوان البورتا رئيس برشلونة عـقد لقاء منذ أيام مع مينو مهاجم بوروسـيا دورتموند الصيف ا
رايـوال وكيل هـاالند وألـفي والده لكـن يواجه البـارسا مـنافـسة شـرسة على الـصفـقة من ريـال مدريـد وأندية
يركـاتو بـرشلـونة لكن إجنلـترا.  وحـسب صحـيفـة موندو ديـبورتـيفـو فإن هاالنـد ال يزال الـهدف الـرئيـسي 
عـركة وقد تـتعـقد الـصفـقة إذا أصـبح سعـر الالعب باهـظًا.  وأشارت فـرده في ا يـدرك البـارسا أنه لـيس 
قبل.  وأوضحت إلى أن بوروسيـا دورتموند يرفض فكرة بيع هاالنـد ويرغب في استمراره خالل الصيف ا
الصحـيفة أن برشلونة يـبحث عن إنعاش النادي مـاديًا لكن عليه خفض فـاتورة الرواتب وبيع الالعب أولًا

إذا أراد ضم هاالند وهذا ليس باألمر السهل.
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{ ريـــو دي جـــانــيـــرو-(أ ف ب): أعــلن
مـنـظمـو دورة ريو دي جـانيـرو الدولـية
ضرب االبرز في قارة أميركا فـي كرة ا
نافسات بسبب فشل اجلنوبية إلغاء ا
الـــبــرازيـل في الــســـيـــطــرة عـــلى وبــاء
فــيـروس كــورونــا. وقـال الــقـيــمـون عن
الـدورة في بـيان "نـظـراً لسـيـناريـو عدم
الــيـقـ بــشـأن الـســيـطـرة عــلى الـوبـاء
الــنــاجم عن فــيــروس كــورونـا لـن يـتم
تـنظـيم أوبن ريو في عام 2021. واشار
قبلة من دورة الـبيان إلى ان النسـخة ا
ريـــو ( 500 نـــقـــطــة) ســـتـــقـــام في عــام
ـقرر تـنظـيم دورة ريو.2022 وكـان من ا
ـفـتـوحـة في مـنتـصف شـبـاط/فـبـراير ا
إالّ أن الـقيـم عـليـها عـمدوا إلى 2021
وعـد إفـساحـاً في اجملـال أمام تـعـديل ا
ـفتوحة أولى إقـامة بطـولة أستـراليا ا
ـؤجلـة بـدورها بـطـوالت غرانـد سالم ا
ــدة  15يـــومــاً (أقـــيــمت من  8 إلى 21
شـباط/فبراير) بسـبب تداعيات جائحة
"كـوفـيـد- 19 أيـضـاً. وأقـيـمـت الـنـسـخة
االخـيـرة من الـدورة الـبـرازيـلـيـة من 17
حـتى  23شـبـاط/فـبـرايـر  2020 وأحـرز
لـقبـها التـشيـلي كريسـتيـان غارين قبل
ايــام قــلــيــلــة من اكــتــشــاف أول حــالــة
كـورونا في البالد التي تشهد أكبر عدد
مـن الـــوفــيـــات (أكـــثـــر من  320 ألـــفـــا)
تحدة وحـاالت إيجابيـة بعد الواليـات ا

األمـيركـية.وتـكافح الـبرازيـل منـذ أشهر
لــلـحــد من سـرعـة تــفـشي الــوبـاء الـذي
أودى بـحـيـاة  66 ألـف شـخص الـشـهـر
ــاضـي وهــو ضــعف عــدد الــوفــيــات ا
ـسجل في تـموز/يـوليو  2020 والذي ا
كـان الشـهر األسـوأ منـذ انتـشار الـوباء
فـي البالد. كما أثار عدد من أبرز العبي
الـــتــنـس في الــعـــالم جـــدال في الــوسط
الـرياضي بعد إعالنـهم عدم رغبتهم في
الـتــلـقـيح ضـد فـيـروس كـورونـا. ودعت
رابـــطـــة مــحـــتـــرفي الـــتـــنس ورابـــطــة
مـحترفات التنس إلى حتص الالعب
بـالــلـقـاحـات ولـكن اجلـمـعـيـتـ أكـدتـا

أنهما لن جتبرا أحدا على األمر.
وقـد عبر جنوم كبار في رياضة التنس
بـيـنــهم نـوفـاك دجـوكـوفـيـتش وإيـلـيـنـا
ســفــيــتــولــيــنــا عن حتــفــظــات بــشــأن
الــلـقـاحـات.وكـان دجــوكـوفـيـتش صـرح
ـاضي بأنه "مـعارض لـلتـلقيح" الـعام ا
قـبل أن يـشـارك في جولـة اسـتعـراضـية
مـثــيـرة لـلـجـدل في صـربـيـا وكـرواتـيـا
حـضـرهـا جـمهـور. وكـشـفت فـحـوصات
الحــقــا إصـابــة دجــوكـوفــيــتس وثالثـة
العـب آخـرين بالـفيـروس.وزعم بـعدها
أن تـصريحاته بشأن اللقاحات أُخرجت
مـن سيـاقـهـا في وسـائل اإلعالم قـائال:
"مــشـــكــلــتي مع الــلـــقــاحــات هي أنــني
أرفـض أن يــجـــبــرنـي أحــد عـــلى وضع

شـيء في جـسـمي".وقـد اشـتـد الـنـقـاش
بــشـأن الــلـقــاح في األسـابــيع الــقـلــيـلـة
ـاضيـة.وأحلت هيـئات صـحيـة دولية ا
ية على أن بـينها مـنظمة الـصحة العـا
فــوائــد الـلــقــاحـات تــفــوق أي مـخــاطـر
مـحـتـمـلـة لـها.وفي مـؤتـمـرات صـحـفـية
ـفـتـوحـة عـلـى هـامش بـطـولـة مـيـامي ا
ــقــامـــة حــالــيــا ســأل الــصــحــفي بن ا
روثــــنـــــبــــرغ عــــددا من الـالعــــبــــ عن
اســتـــعــدادهم لــتــلــقـي الــلــقــاح.وقــالت
ـيا أرينا سابالينكا ـصنفة الثامنة عا ا
"إنـهم يـصـنـعـونهـا بـسـرعـة دون إجراء
عرفة ما الذي سيحدث" جتـارب كافية 
ولـكنها أضافت أنها ستتلقى اللقاح لو
اضـطـرت لـذلك.أمـا الـالعـبـة األوكـرانـية
إيـليـنا سـفيتـوليـنا فـقالت إنـها حتدثت
مع عــدد من أصــدقــائــهــا فـنــصــحــوهـا

بالتريث وانتظار ما الذي سيحدث.
وقـالت رابطـة العبـات التـنس عقب هذه
الـتصـريحـات في بيـان إنهـا ستواصل:
"تـثــقـيف العـبـاتـهـا بــفـوائـد الـلـقـاحـات
وأهـمـية الـتلـقيح".وأضـافت أنهـا تؤمن
بــالــلــقـــاحــات وتــشــجع اجلــمــيع عــلى
الـــتــلـــقــيح.ومـن الــرجــال قـــال أنــدريه
ـــصــنـف ضــمن الـــعـــشــرة روبـــلـــيف ا
ـنـحك ـيـا إن: "الـلـقـاح لن  األوائـل عا
أي أفـضـليـة اآلن".وأشـار إلى أنه مازال
ــشـاركـ في الـدورات عــلى الالعـبـ ا

عـــدم الـــتــواصل مـع أشــخـــاص خــارج
دائـرة اجـتـماعـيـة محـددة. وأضـاف "لو
طلب مني أن أختار فلن أتلقى اللقاح".
وجــاء في بـيـان أصـدرته رابـطـة العـبي
الــتـنس الــثالثـاء أنـهــا تـوصي بــتـلـقي
الـلـقاحـات بنـاء على أدلـة عـلمـية تـثبت

{ مدن - وكـاالت: سجل باسكال سياكام
وسم وفي 36  نقـطة في أعلى رصيد له با
يــوم عــيــد مــيالده الـ 27 لــيــقــود تــورونــتـو
رابــتـــورز لــلـــفــوز  77-130 عـــلى جـــولــدن
ستـيت وريورز قـليل احلـيلـة في دوري كرة
اضية. السلـة األمريكي للمحترفـ الليلة ا
وتـقدم رابـتـورز بـفارق  61 نـقـطـة وهو رقم
قـيـاسي لـلفـريق ألكـبـر فـارق ليـتـعـافى بـعد
شـهـر بـائس ويـحـقق فـوزه الـثانـي في آخر
 مبـاراة ويتـخلص من سلـسلة من أربع 15

هزائم. 
وند جرين وفي غيـاب ستيفن كوري ودرا
خـسـر وريــورز لـلـمـرة الــسـادسـة في آخـر
سبع مـبـاريات وسـجل أنـدرو ويجـيـنز 15
نــقـطــة جلـولــدن ســتـيت. وأحــرز جـيــسـون
تـيتوم  26 نـقطة وأضاف جـايلن براون 22
نـقطة واستحوذ على  11 كرة مرتدة خالل
فـوز بــوسـطن ســيـلــتـيـكس  102-118عـلى
هــيــوســتــون روكــتس. وتــغــلب تــشــارلــوت
هــورنـتس  97-114 عــلى إنـديــانـا بــيـسـرز
ـفــيس جــريـزلــيـز 120-108 كــمــا تـفــوق 

على مينيسوتا تيمبرولفز.
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{ بـاريس (أ ف ب) : سـيضـطـر باريس
ســـان جــرمــان الـــفــرنـــسي الى خــوض
مــبـاراة األربـعــاء ضـد بـايـرن مــيـونـيخ
ـــاني فـي ذهــاب ربـع نــهـــائي دوري األ
أبــــطـــال أوروبــــا من دون جنـم وســـطه
اإليـطالي ماركو فـيراتي وذلك الصابته
بـــفــيــروس كـــورونــا بــحـــسب مــا أفــاد
اجلـمـعـة الـنـادي الـبـاريـسي.وقـال سان
جــرمـــان في بــيــان إنه بـــعــد ســلــســلــة
االخـــتــبــارات الـــدوريــة الـــتي أجــراهــا
"تـــأكــدت إيـــجــابـــيـــة (فــحص) مـــاركــو
فــيــراتي. ســيــحــتــرم بــالــتــالـي الــعـزل
وتـــطـــبـــيـق الـــبـــروتـــوكـــول الـــصـــحي
ـــنــاسب".ويـــأتي اإلعالن عـن إصــابــة ا
فـــيــراتي بـ"كـــوفــيــد- 19 قـــبل يــوم من
ـصـيـريـة لـسـان جـرمـان في ـبــاراة ا ا
الــــدوري ضــــد ضــــيــــفه لــــيـل الـــذي
يـتشـارك الصدارة مع حـامل اللقب
بــعــد  30مــرحــلــة وقــبـل الــلــقـاء

أخبار النجوم
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- وكاالت: يدخل بيب جوارديوال مدرب { برل
مانـشستر سيتي هذا األسبوع مهمة صعبة
إلنـهاء عقدة خاصة له مع الفريق اإلجنليزي
وذلك عــنــدمــا يـــواجه الــثالثــاء بــوروســيــا
دورتـــمـــونــد فـي ذهــاب ربـع نــهـــائي دوري
أبــطـــال أوروبــا.  ومــنــذ تـــولي جــوارديــوال
انـشـستـر سـيـتي في صيف هـمـة الفـنـيـة  ا
لم يـتمكن من تـخطي عقـبة ربع نهائي 2016
دوري األبـطال حـيث ودع في موسمه األول
أمـــام مــونـــاكــو الـــفــرنـــسي من دور الـ 16 
ـواسم وبـعـدهـا خــرج من ربع الـنــهـائي في ا
الثالثـة الـتالـية أمـام لـيفـربـول وتوتـنـهام ولـيون
لك جوارديـوال فرصة ثـمينة علـى الترتيـب.  و
ـسـتوى ـوسم مـتسـلـحًـا بـا إلنـهـاء عـقـدته هـذا ا
ـمــيـز الــذي يـقــدمه فـريــقه وسـجــله اجلــيـد أمـام ا

انية في دوري األبطال والتي لم يعرف طعم الـفرق األ
ة أمـامهـا من قبل.  كانـت البدايـة عنـدما كـان مدربًا الهـز
لبـرشلونـة وحينـها واجه بايـرن ميونخ في ربع نـهائي موسم
وفاز عـلى مـلعـبه ذهـابًا بـرباعـيـة نظـيـفة وتـعادل 2008-2009
في اإلياب  1-1 ليـتأهل إلى نـصف النهـائي ويتوج بـلقب تلك

النسخة.  
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{ لندن- وكاالت: أكـد يورجن كلوب مـدرب ليفربـول أنه ال يتفهم قـرار جاريث ساوثجيت
مدرب إجنـلتـرا باسـتبـعاد تـرينـت ألكـسنـدر أرنولـد من تشـكيـلته بـتصـفيـات كأس الـعالم

ـدافع لـلرد بـشـكل إيـجـابي. وخـرج أرنولـد من تـشـكـيـلة إجنـلـتـرا الـتي ضمت 26 وحـفـز ا
واجهـة سان ماريـنو وألبانـيا وبولنـدا في تصفيـات كأس العالم  2022 بـعد أن قال العـبًا 
ساوثـجيت إن تراجع مستوى الالعب البالغ عمره  22عاما كـلفه مكانه بالقائمة.  وأضاف
كلـوب: إذا لم يكن ألكـسندر أرنولـد ضمن تشكـيلة إجنلـترا فال بد أنهـا تشكيـلة بارعة إلى
أقصى حد. أنا مـندهش لعدم ضمه وأنـا مدرب وأتخذ القـرارات يوميا بشـأن التشكيالت.
ـوذجا وتابـع: أحتـرم جـاريث وقـراراته الـشـخـصـية لـكـنـني ال أفـهم ذلك ألن أرنـولـد كـان 
ـاضـيـ وهـذه هي احلـقـيقـة وفي سن ـوسـم ا ـيـة في ا ـن في الكـرة الـعـا لـلـظـهـير األ
صغـيـرة جدا.  وكـان ألكـسـندر من أكـثر الالعـبـ تعـرضا لالنـتـقاد خالل حـمـلة لـيفـربول
ـوسم لكـن كلـوب يعـتقـد أنه استـعاد الـكارثـية لـلدفـاع عن لقـبه بـالدوري اإلجنـليـزي هذا ا
مستواه بـعد بداية صـعبة شهـدت إصابته بفـيروس كوفيد 19. وواصل: احـتاج إلى بعض
ـوسم وبـعــدهـا أصـبـح من أكـثـر الـالعـبـ ثــبـاتـا مــشـيـرا إلى أن الـوقـت لالنـخـراط فـي ا
ـاني: لم يكن درب األ نـتخب.  وأوضح ا كنـه أن يستـفيـد من استـبعـاده من ا ألكـسنـدر 
طلوب نتخب لـذا استغل الوقت في التدريب في أعلى مسـتوى وأظهر رد الفعل ا مع ا

وهو طموح جدا وأنا واثق من أنه يريد العودة للمنتخب.

{ رومـا- وكاالت: وجه جـمـهور يـوفنـتوس رسـالة قـاسيـة لالعبي الـسيـدة العـجوز الـيوم
ـوقع فـوتـبول إيـطـالـيا السـبت قـبل خـوض ديـربي توريـنـو في الـدوري اإليـطالـي.  ووفقًـا 
وضع جـمهور يـوفنـتوس الفـتة خـارج ملـعب أليـانز سـتاديـوم وكتـبوا عـليـها أنـتم تهـتمون
.. ركـزوا على الـديربي وأظـهروا بـعض النضج!!. الي واقع الـتواصل والـرعاة وا فـقط 
جاء ذلك بـعد خـروج يوفـنتـوس من ثمن نـهائي دوري أبـطال أوروبـا أمام بـورتو بـاإلضافة
نـافسة عـلى لقب إلى اخلسـارة ضد سبـيزيـا التي أضـعفت فـرص السـيدة الـعجـوز في ا
الـدوري اإليـطالـي.  وكان أنـدريـا بـيرلـو مـدرب يـوفنـتـوس اسـتـبعـد آرثـر مـيلـو وويـسـتون
مـاكـيـني وبـاولـو ديـباال مـن قائـمـة الـديـربي بـسـبب مـخـالفـة الـثالثي لـلـقـواعـد في إيـطـالـيا

بالتواجد في حفل خاص.

{ مــيـالنــو - (أ ف ب): أعـــلن نــادي
يـوفـنــتـوس ثـالث الــدوري اإليـطـالي
لكـرة القـدم اخلميـس إصابة مـدافعه
لــيـــونــاردو بـــونــوتـــشي بـــفــيــروس
شـاركة كوفـيد- 19 بعـد عودتـه من ا
مع منتخب بالده في النافذة الدولية
ـؤهـلـة إلى لـلـتـصـفـيـات األوروبـيـة ا
مونديال قطر  2022 فيما خرق ثالثة
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ـــرتــقب األربــعـــاء في مــيـــونــيخ ضــد ا
بــــايـــرن في ذهـــاب ربـع نـــهـــائي دوري
ــوسم األبـــطـــال في إعــادة لـــنـــهــائـي ا
ـاضي الذي خـسره الـنادي الـباريسي ا
صـفـر-1. لـكن مـشـاركة ابن الـ 28 عـامـاً
فـي هــــــاتـــــ
ــبــاراتــ ا
الـهـامـتـ
لـم تـــــكن

فــوائــدهـا الــصـحــيــة واحلـمــايــة الـتي
تـوفرهـا.وقالت الالعـبتـان أشلي بارتي
ونــاومي أوسـاكــا إنـهــمـا ســتـتــلـقــيـان
الـلقـاح. أما سـيمـونا هـاليب فـقد تـلقت
فـعال اللقـاح في بلدها رومـانيا وكانت
مـن األوائـل في ذلـك مـن بــــــ العـــــــبي

الــتـنس. وفـي نـوفــمـبـر/ تــشـرين
الثاني قال أندي موري إن العبي
ــا مـطــالــبـون بــتــلـقي الــتــنس ر
الـلــقـاح من أجل مـواصـلـة الـلـعب
مـضـيـفـا أنه يـأمل "أن يـفـعـلوا ذلك

لصالح الرياضة".

{ مـدن - وكاالت: أعلن االحتاد الدولي
لـلتـزلج أن مديـنة لـيلـهامـر النـرويجـية
سـتسـتضيـف نهائـيات كـأس العالم في
تـــــزلج اخـــــتـــــراق الـــــضــــاحـــــيـــــة في
ــقــرر ــقـــبل. وكــان مـن ا آذار/مـــارس ا
إقــامـة الــبـطـولــة خالل الـفــتـرة من 19
ــقــبل في بــكـ إلى  21 آذار/مــارس ا
ـبيـاد الشـتوي كـبطـولة جتـريبـية لألو
قرر في  2022 هـناك لكن  إلغاؤها ا
مــبـكـرا بــسـبب وبـاء فــيـروس كـورونـا.
و إلـغـاء األحداث الـتي كـان يفـترض
أن تـقـام في ليـلـهامـر أيـضا في كـانون
ـاضي بسـبب الـلوائح أول/ديـسـمبـر ا
الـصارمة اخلاصة بفيروس كورونا في
ـكـنهـا اآلن اسـتـضـافة الـنـرويج. لـكن 
ــتــزجلــ الـــنــهــائـــيــات خــاصـــة أن ا
ســيــكــونـــون مــتــواجــدين بــالــفــعل في
الــبالد خلــوض أحــداث تـســبــقــهـا في
أوسـلـو. وقـال االحتـاد الـدولي لـلـتزلج:
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يورغن كلوب

 إعـطاء الضوء األخـضر إلقامة كأس
الـعــالم لـتـزلج اخـتـراق الـضـاحـيـة في
الــنـرويج بــفـضل مــوافـقــة الـســلـطـات
الـصـحيـة الـوطنـيـة.  كمـا أوصت جلـنة
من اخلــبــراء في احلـكــومـة اإليــطـالــيـة
بـإقـامــة بـطـولـة الـعـالم لـلـتـزلج األلـبي
ـقررة في مدينـة كورتينـا دي أمبيزو وا
قـبل بدون حـضور اإليـطالـية الـشهـر ا
اجلــمــاهــيــر وذلك في إطــار اإلجـراءات
ــشـددة لـلـحــد من تـفـشي االحــتـرازيـة ا
ـستـجد. اإلصـابـات بفـيـروس كورونـا ا
وأعـطى العلماء الضوء األخضر بإقامة
ـقــررة من الــثــامن إلى 21 الــبــطــولــة ا
ـقـبل بدون جـمـاهـير. شـبـاط/فـبرايـر ا
وذكـر وزير الـرياضة اإليـطالي فنـشنزو
ســـبـــادافــورا عـــلى مـــوقـع فــيـــســـبــوك
لـلتواصل االجتماعي إن اللجنة شعرت
ـثل خــطـرا ـشــجـعــ  بــأن حـضــور ا

كبيرا في الوقت احلالي.

مـحـسومـة حتى قـبل اصابـته بفـيروس
كـورونــا وذلك بـسـبب كـدمـة في فـخـذه
األيـسـر.وسـيـدخل الـدولي اإليـطالي في
ــدة ســبـــعــة أيــام وإذا حـــجــر صــحـي 
جـاءت بعـدها نـتيـجته سـلبـية سـيكون
ـقـررة في 13 ــبـاراة اإليــاب ا مــتـوفـراً 
ـرة الثـانـية احلـالي في بـاريس. وهي ا
الـتي يـصـاب فـيـها فـيـراتي بـالـفـيروس
خـالل الـــعـــام احلـــالي إذ اضـــطـــر الى
ـــبــاراتـــ في الـــغـــيـــاب عن الـــفـــريق 
الـدوري في نهـاية كانـون الثاني/يـناير

وأوائل شباط/فبراير. 
ويــشــكل غــيــابه ضــربــة قــاســيـة
ـدربه األرجنتيـني ماوريسيو
بــوكـيـتــيـنــو الـذي يـفــتـقـد
األربــعــاء العب الـوسط
اآلخـــــــر مــــــواطـــــــنه
لـياندرو باريديس
بسبب اإليقاف.

بحـسب مـا أشارت تـقاريـر صـحفـية.
وشهدت أروقة نادي يـوفنتوس أزمة
أخــرى اخلــمـــيس بــعـــدمــا تــداولت
الـصـحف قــضـيـة مـداهــمـة الـشـرطـة
لــفــيال الالعب األمــيــركـي ويــســتـون
مـاكـيـني خالل حـفل أقـامه بـحـضـور
زمــــــيـــــلــــــيه الــــــبـــــرازيــــــلي آرثـــــور
واالرجنتيني باولـو ديباال ما يشكّل
خرقا لقيود مكـافحة فيروس كورونا

في إيطاليا.
وأشــارت الــعــديــد من وســائل إعالم
مـحلـيـة إلى ان الـشـرطـة عـمدت إلى
ـشـارك تغـر الالعـبـ الثـالثة وا
في احلـفل بانـتـظـار أن تـتـخذ إدارة

الـ"أتسوري" أصـيبوا بـالفيروس
خالل الـنـافـذة الـدولـيـة عـلـما أن
إيطـالـيـا حقـقت الـعالمـة الكـامـلة
في الــــنــــافـــذة الــــدولــــيـــة االولى
بــفـــوزهــا أيـــضــاً عـــلى إيـــرلــنــدا
الـشـمــالـيـة وبـلــغـاريـا بـالــنـتـيـجـة

ذاتها.
ـنـتـخب اإليطـالي بـأكـمله وخضع ا
لالختبار في صوفـيا االثن وجاءت
النـتـائج سلـبـية لـكن أحـد العـامـل
اشتكى الـثالثاء من عـوارض خفـيفة
مصـحـوبة بـالـتهـاب في احلـلق قبل
أن يتم عزله وعاد إلى إيطاليا حيث
جـاءت نـتــيـجـة اخــتـبـاره إيــجـابـيـة.

نـادي يـوفـنـتـوس إجـراءات تـأديـبـية
بحـقـهم ولـكن من دون أن ترشح أي
معلومـات بهذا الشـأن حتى الساعة
بــحــسـب مــا أفــاد مـــصــدر من داخل

النادي.
وقـدم ديـباال اعـتـذاره حـيث كـتب في
حسـابه عـلى انـسـتـاغـرام "أعرف أنه
ر في هـذه االوقات الـصـعـبـة الـتي 
بـــهــا الـــعـــالم مع كـــوفـــيـــد كــان من
االفـــضل أال أرتـــكـب خـــطـــأ ولـــكـــني
أخطأت لتنـاول العشاء في اخلارج".
وأوضح "لم تـــكن حــفـــلــة ولـــكــنــني
ارتـكـبت خـطـأ عـلى أي حـال وأعـتذر

لذلك".

وأجريت فحوصات إضـافية لالعب
الدولـي اخلمـيس فور عـودتهم إلى
أنـديـتهـم وجاءت جـمـيـعـهـا سـلـبـية
كمـا أكـد نادي نـابـولي بشـأن العـبيه
هـاجم لورنـتسـو إنسيـنيي الثالثـة ا
ـدافع واحلـارس ألـيــكس مـيــريت وا
جـوفـاني دي لــورنـتـســو عـلى غـرار
حــارس مــرمى مــيـالن جــانــلــويــجي
دونـــارومــا الـــذي جـــاءت مـــســحـــته

سلبية. 
أما ثالثي إنتر متصدر الدوري وهم
نـيـكـولـو بـاريال وسـتـيـفـانو سـنـسي
وألــيـســانــدرو بــاسـتــوني فــتــدربـوا
ـفـردهم بـانـتـظـار صـدور النـتـائج

شاركة مع منتخب بالده في النافذة الدولية للتصفيات األوربية WÐU∫ يوفنتوس يعلن عن إصابة مدافعه ليوناردو بونوتشي بكورونا بعد عودته من ا ≈
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من العـبـيه قــيـود مـكـافــحـة اجلـائـحـة.
وقال نـادي الـسـيـدة العـجـوز في بـيان
إن "بونـوتشي خـضع الختـبار كـوفيد-
 وجاءت النتيجة إيجابية" مضيفاً 19
أن الالعـب "يــــخــــضع لــــلــــحــــجــــر في
واسم منـزله".ولـفت حامل الـلـقب في ا
اضـية أيضـاً إلى أن مدافعه التسـعة ا
( عــامـاً ــيــرال ( 23 الــتــركي مـــيــريه د
أصـيب بـالـفـيـروس أثـنـاء تـواجـده مع
منتخب بالده وعـاد إلى تورينو على
مـ رحـلـة طـبـيـة مـصـرح بـهـا من
قبل السلطات اخملتصة ويلتزم
احلـــجـــر الـــصـــحي فـي فـــنــدق
ـدافعان عن النادي.وسـيغيب ا
مـبـاراة الـديـربي أمـام تـوريـنـو
رحلة  29من الـ السبت ضمن ا
"سيري أ" عـلما أن يـوفي يحتل
نقـطة ركـز الـثالث بـرصـيد  55 ا
مع مــبـاراة أقل ومــتــســاويـاً مع
أتاالنتـا ومتأخـرا بفارق  10نقاط
ــتــصــدر.وقــال االحتـاد عن إنــتــر ا
اإليـطـالي لـكـرة الـقـدم األربـعـاء بـعد
ـــنـــتـــخب -2صـــفـــر عـــلى فـــوز ا
لـــيــتـــوانــيـــا خالل اجلـــولــة
الثـالـثة من الـتـصفـيات
إن أربـــــــــعــــــــــة من
أعـــــــــــضــــــــــاء
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ـوظـفـ :إنَّ كـلَّ هـذه الهـيـئـات يُـطـلق ا
عـلـيهـا اسم احملكـمـة مع أنهـا ال قاضي
واحـداً فـيـهـا وإنَّ جلَّ مَن فـيـهـا هم من
أسـاتذة اجلـامعـة القـانونـيِّ أو بعض
. فــإطالق اسم ــوظــفــ الـقــانــونــيِّـ ا
احملـــكـــمـــة وعــلـى الــعـــمـل الــوظـــيـــفــة
الـقضائية هو بحسب طبيعة العمل إذ
إنـهـا تُصـدر قـراراتٍ على وفـق القـانون
كـمـا يصـدرهـا القـضـاء وتقـبل الـطعن
ـقـضي ومـن ثم حتـوز حـجـيَّـة الـشيء ا

فيه.
 2ـ مـــحــكــمـــة الــكــمــارك :وتـــتــألف من
قــاضـيـ ومــوظف من الـكــمـارك حـائـز
الـشهادة اجلامـعية األوليـة في القانون
ال تـقل درجـته عن الثـالثـة يُسمـيه وزير
ـادة  245مـن قـانـون الـكـمارك ـالـيـة ا ا
لــعــام 1984الــنــافــذ. وبــحــسب الــنص
األصــلي قـبل الــتـعـديل كــانت احملـكـمـة
تـــتـــألـف من قـــاضٍ واحـــدٍ ومـــوظـــفــ
قـانـونـيـ اثـنـ من الـكـمـارك.فـهي إذاً
مـحـكمـة رغم أنَّ أحـد أعضـائـها الـثالثة

موظف من الكمارك.
 3ـ الـهيئة التـمييزية لـلكمارك :وتتألف
ـديرين العام في مـن قاضي وأحد ا
ــادة  250 مـن قــانـون ــالــيــة.ا وزارة ا

الكمارك لعام  1984 النافذ.
 4ـ مـحكـمة األحداث :وتـتألف من ثالثة
أعــضـاء أحـدهم من الــقـضـاة والـثـاني
مـن القـانونيِّـ والثـالث من اخملـتص
فـي الـــعـــلـــوم ذات الــــصـــلـــة بـــشـــؤون
كــــــعــــــلـم الــــــنـــــفـس وعــــــلم األحــــــداث
ادة  545مـن قانـون رعـاية االجـتـمـاع.ا
1983 األحــــــــداث رقم  76لـــــــســـــــنـــــــة 
النافذ.فهي محكمة ثالثية أحدهم قاضٍ
والـثـاني قـانـوني والثـالث إمـا مـختص
فـي عـلم الـنـفـس أو عـلم االجـتـمـاع وال
عـالقة للثاني والثالث بالقضاء بحسب

التخصُّص كما هو واضح.
ــركــزيـة :وهي  5ـ مــحــكــمـة االحــداث ا
تـتـألف بالـطريـقة ذاتـهـا التي يـتم فيـها
تـــألـــيف مـــحـــاكم األحـــداث في مـــراكــز
احملـــافــظـــات أي من قــاضٍ وقـــانــونيٍ
ومــــخـــتـصٍ في عـــلـمٍ الـــنـــفـس أو عـــلم

االجتماع.
6- احملـكمة اإلداريـة اخملتصة بـالعقود
ــادة  8من احلـــكــومـــيــة :لـــقــد كـــانت ا
تـعلـيمات تـنفيـذ العـقود احلكـومية رقم
لغاة بالتعليمات رقم  1لسنة  2007-ا
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قامت العالقة ب مكونات الشعب العراقي على اربعة مباد هي :
اوال: إنّ كل فـردٍ من ايّ مكّـون هو مواطن عـراقي له وعلـيه ما حـددّه الدستـور العراقي من
تـاز على اي فردٍ آخـر اال من خالل الدستـور  فالكـل سواسية حـقوق و واجبـات وهو ال 
صالح الفئوية شط امـام القانون و الدستور.ثانيا: إنّ مصلحة الوطن هي فوق ا كاسنان ا
ال الـعام دون اآلخـرين  الن اي اسئـثار سـياتي  واحلزبـية  وال يـحق الحدٍ االسـتئـثار بـا
ا مُـتّع به غني والله في قـبال حرمان اآلخـرين كما قـال سيد الـبلغاء " فـما جاع فـقير اال 
ـثـابـة جتـاوز على تـعـالى سـائـلهـم عن ذلك" فـمطـالـبـة اي مـكّـون بـزيادة عـلى حـصـته هي 

باد العدالة . حقوق االخرين  و هو نقض 
فــرفـاهــيـة الــوطن من رفــاهـيــة اجلـمــيع فـوجــود احلـرمــان في اجلــزء سـيــتـرك آثــاره عـلى
اجلميع.ثالثا: الـتعايش السلمي ب مكونات الشعـب التي تشكّل نسيجا واحدا مترابطا ال
كـونـات التي آلت ـكن فـصل مكّـونٍ عن آخـر لوجـود عـوامل التـوحّـد والتـكامـل ب هـذه ا
على نـفسهـا ان تعيـش بامن وسالم على رقـعة اجلغـرافية الـعراقيـة. فأي اعتـداء من مكون
عـلى حق مـكــون آخـر سـيــؤدي الى انـهـيــار مـبـدأ الـتــعـايش الـســلـمي الـذي يــقـتـضي حل
ـكـونـات عـلى اسـاس احلـوار والـتـفـاهم وصـوال الى احلـلـول ـشـكالت و اخلالفـات بـ ا ا

صلحة العامة. هاترات والتهديد الذي يضُر با الناجعة   وليس استخدام اسلوب ا
VBM  vI —«

رابعـا: إن كل فردٍ من مـكونٍ مهـما عـلت رتبتهُ وارتـقى منـصبه ال يعـبّر اال عن نـفسه وليس
ـثل اال نفـسه كـما قـال تـعالى " وكل عن مـكـونه. فكل مـا يـقوله او يـفـعلـه او يصـرح به ال 
كون . انـسان الزمـناه طائره فـي عنقه"وال يـجوز االحتجـاج بقوله او فـعله انه فـعل وقول  ا
ومن هـنا فايُ تـصريح من سـياسي هو مـسؤول عن نـفسه وليس مـكونه او قـومه او مذهبه
ـكـونات ـكـون وال اثر لـتـصـريـحاتـه على عالقـة مـكّـونه مع ا وال ينـعـكس ذلك عـلى مـوقف ا
االخرى الـتـي آلت عـلى نـفـسـهـا ان تـعـيش عـلى ارض الـوطن مـتـآخـيـة مـتـعـاونـة  لتـحـقـيق
ــة قــائــمــة عــلى الــعـدل اهـداف مــشــتــركــة يــحــقق لــهــا مــا تـصــبــوا الــيه من حــيــاة كــر
باد االربعة عاش العراق منذ  2003متضامنا متحدا يدا بيد في ساواة.وعلى هذه ا وا
مواجهة التـحديات سواء كانت سياسية او اقتصادية بروح واحدة واهداف مشتركة . وقد
شاهـدنـا كـيف توحّـد الـشـعب العـراقي بـجـميـع فئـاته و مـكـوناته في مـواجـهـة داعش الذي
احتل ثلث مساحة العراق  و جتاوز على جميع ابناء الشعب العراقي من مختلف مكوناته
و شرائحه واديانه و مـذاهبه . فقد قام جميع ابناء الشعب الداء واجبهم الوطني  فقد هبّ
ابناء اجلنوب والـوسط لنصرة ابن الشمال تاركا الغالي والنفيس مضحيا باسرته و شغله
ــوصـل وصالح الـــدين واالنــبـــار ضـــاربــا اروع مـــثلٍ في و ابـــنـــائه من اجـل اخــوته فـي ا

التضامن الوطني.
ومرة اخـرى عـنـدمـا عـصف وبـاء كـورونا الـبالد و تـوقـفت احلـيـاة في جـمـيع احملـافـظات .
وجدتَ االنـسانَ الـعراقي يـتقاسـم الطعـام  والدواء  واالوكـسجـ بيـنه وب اخـيه العراقي

االخر .
عاصر انه شعب واعٍ يدرك معنى الوطنية  وانه لقد اثبتّ الـشعب العراقي خالل تاريخه ا
ـواطن االخـر الذي واطـنـة و مـا عـليـه من التـزامـات جتـاه ا شعب مـسـؤول يـعـرف مـعنـى ا
ـقـدسـة بـغض الـنـظـر عن ديـنه وقـومـيتـه و لـغتـه ولونـه وانـتمـائه يـعـيش عـلى هـذه االرض ا
ـذهبي.فكان على السيـاسي ان يتصلوا بـهذا الشعب و ياخذوا منه درس العشائري او ا

سؤولية . واطن ويكونوا على قَدَرِ ا الوطنية وحب ا
عليهم ان يدركوا ان الشعب العراق يريد التعايش ال الفرقة.

وانه يـريد اخلير جلـميع ابنائه  يـريد ان يتنـعم اجلميع بخـيراته بصورة عـادلة ومساوية ال
فـرق ب كـردي و عـربي وال شـمـالي و  جـنوبي بـدون تـعـالي وال تـمـايز مـكـون عـلى مـكون
آخر.و عـلى السـلطـات أن تعـبّر عن هـذه االهداف و االمـاني النهـا جاءت خلـدمة الـشعب.و
عـلى محلس النـواب اليوم ان يحـتكِم الى تلك الـتطلعـات الشعـبية وان يُركـز كل جهده على
ـوازنـة الـتي بـاتت مـحل اَخذ وردٍ ال تـرجـمة تـلك االهـداف في مـواقـفه وقـراراته  ومـنـهـا ا
نقـول مساومـات و صفـقات مع حسن الـظن بنـواب الشعب الـذين يواصـلون اللـيل بالـنهار
دة ـا احـتـاجـوا كل  هـذه ا ـبـاد الـتي ذكـرناهـا  ـوازنـة ولـو انهـم اتبـعـوا ا القـرار هـذه ا
وازنه ريـرة و لم يحمّلوا الـشعب هذا االنتظـار الطويل في اقرار ا ـناقشات ا الطويلة في ا
وازنـة سيحسـب من حياة الـشعب ويزيد  فـكل يوم يتـاخر فيه مـجلس النـواب عن اقرار ا
صلحة العامة فوق من معاناته معاناةً مضاعفة  فمتى يعي اجمللس هذه احلقيقة ويضع ا

صالح   خطاب للجميع وليس لكتلة دون اخرى. كل ا
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بغداد

  يــذهب الـكـثـيـرون -كـمـا الحـظـتم في
وســــائل اإلعـالم اخملـــتـــلــــفـــة- إلى أنَّ
احملــكـمـة االحتــاديـة الـعــلـيـا يـجب أن
وأنَّ خبراء تـقتـصر عـلى القـضاة فـقط
الـفقه االسالمي وفقهاء القانون ما هم
إال خــبــراء فــنــيّــون ومــســتــشــارون ال
بـحسب رأيهم أكـثر.والـسبب في ذلك 
أنَّ الـدستور أطلق على الهيئة اسم أو
وعـبّـر عنـهـا بأنـها مـصـطلح احملـكـمة 
هــيـئــة قـضـائــيـة مـســتـقــلـة ; فـهي إذاً
مـحكـمة يجب أن تـضمَّ قضـاةً فحسب
وال يـجـوز أن يدخل فـيـها أي فـردٍ آخر

من غير القضاة .
وهـو كالم لـيس بـصحـيحٍ  وال أساس
لـه ال من الدسـتـور وال من الـقـانون.إذ
إنَّ إطـالق اسم احملـــكــــمـــة عـــلى هـــذه
الــهـيـئــة ال يـتـعـارض مع خــصـوصـيـة
تـأليفـها من النـاحية الـدستورية ; ذلك
أنَّ الـغـايـة من اإلطـالق بحـسـب الفـقه
الــدســتــوري أنــهــا تــمــارس وظــيــفــةً
قـضـائـيـةً بـاحملـصِّـلـة ألنَّ لـهـا الـوالية
وألنَّ قراراتـها حتوز الـعامـة من جهـةٍ 
ـقضي فـيه وتكـون حجةً قـوة الشيء ا
عــلـى الــكـافــة مـن جــهـةٍ أخــرى.ولــذلك
تُـطلق الـدساتير الـدولية اسـم احملكمة
وتصفـها بالـ الـهيئة عـلى هذه الـهيئـة
ـسـتـقـلـة رغم أنـهـا قـد ال الــقـضـائـيـة ا
تــــضمّ قــــاضـــيــــاً واحــــداً في جتـــارب
.بـل إنَّ الــدســاتــيـر دســتــوريــةٍ مــهــمــةٍ
بـحـسب الـتجـربـة الـدوليـة تُـطـلق على
أعـضاء احملكمة الدستورية كافةً صفة

. والـنمط الثاني الـتي سنعرضـها الحقاً
-الـــقـــضــاء اإلداري- : وهـــو الــقـــضــاء
ــثـــلــهـــا في ذلك ـــنــوط بـــاإلدارة  و ا
مـجـلس الدولـة -مجـلس شورى الـدولة
في بعض مسميات الدول- ومؤسساته
مـن محـكمـة الـقضـاء اإلداري ومـحكـمة
ــوظــفــ واحملــكــمــة اإلداريـة قــضــاء ا
الـعلـيا.وهـذا القـضاء يُـسمى قـضاءً في
دول الــعــالم  وُيــصــدر قـراراتٍ مــهــمـةً
وخـطيرةً مع أنه ال يضمُّ قاضياً واحداً
بـل إنه في كثـيـرٍ من الـدول يـتبع وزارة
الــعــدل ولـيس مــســتـقالً كــاســتـقاللــيـة

القضاء العادي.
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أما النمط الثالث -القضاء الدستوري-
ـــنــوط بــاحملـــكــمــة : فـــهــو الـــقــضــاء ا
الــــــــــدســــــــــتــــــــــوريــــــــــة أو اجملــــــــــلس
الــدســتــوري.ويــجـنح بــعض الــفــقــهـاء
لــتـسـمـيـته الــقـضـاء الـسـيـاسي ; وذلك
لـــوجــود بــعض األبــعــاد الــســيــاســيــة
الـبـارزة فـيه.ومع ذلك فـهـو يُـعـرف على
مـستوى العالم بـاسم القضاء.وال يعني
ارسته مـن القضاة  بل ذلـك ضرورة 
يـــعـــني -كـــمـــا الـــقــضـــاء اإلداري- أنه
ـتـمثـلة ـارس الـوظيـفة الـقـضائـية  ا
بـــــاتــــبــــاع اإلجـــــراءات الــــشــــكـــــلــــيــــة
ــــوضـــوعـــيـــة فـي نـــظـــر الـــدعـــاوى وا
نـظمة الـدستـورية وإعـمال الـقوانـ ا
ـرافــعـات لــهــذا الـعــمل  مـثـل قـانــون ا
ـدنـيـة وتـكـون قـراراتـه بـاتـةً ومـلـزمةً ا
قضي فيه  ولها وحتـوز قوة الشيء ا
احلـجـيَّـة على الـكـافة ; وذلك هـو مـعنى
إطـالق صـفــة الـقــضـاء عــلى الــنـمــطـ

الثاني -اإلداري- والثالث-الدستوري-
ــانع من .     وكـــمــا أنَّ الــدســـتــور ال 
ـارسـة الـوظيـفـة أو العـمل الـقـضائي
مـن أعضـاء ليـسوا بـقـضاةٍ بل ويُـطلق
عـلـيـهـم قـضـاة وعـلى الـهـيـئـة مـحـكـمة
ـانع من إطالق اسم فـكـذا الـقـانـون ال 
ــارســة و احملـــكــمـــة عــلـى الــهـــيــئـــة 
الـوظيـفة الـقضائـية من أعـضاءٍ لـيسوا
. وسأذكر حملـةً موجزةً عن بعض قـضاةً
احملـاكم التي تـنعـقد بـحضـور األعضاء
ارسـون الـوظـيـفة مـن غيـر الـقـضـاة و
الــقـضـائـيــة رغم أنـهم لـيــسـوا بـقـضـاةٍ

وهي : 
1ـ احملــكـمـة االداريـة الـعـلـيـا ومـحـكـمـة
الـــقـــضــاء االداري ومـــحــكـــمــة قـــضــاء

الـقـاضي رغم أنَّ أغـلـبيـتـهم لـيـسوا من
الـــقـــضـــاة.وأكـــثـــر من ذلـك إنَّ جتـــربــة
اجملـلس الدستوري وهو مجلس يكون
الــبــعــد الــســيـاسـي فـيـه واضـحــاً هي
أيـضـاً تُـطـلـق اسم احملـكـمـة أو الـهـيـئة
الــقـضــائـيـة عــلى عـمل اجملــلس.ويـكـاد
الـفقه الدسـتوري في فرنسـا وفي لبنان
يُـــجــمع عــلـى أنَّ اجملــلس الــدســتــوري
". وفضالً عن ـارس "وظـيـفـةً قضـائـيـةً
ذلـك كـله إنَّ احملــكــمـة الــدسـتــوريـة هي
مـحـكمـة ذات طـبيـعةٍ دسـتـوريةٍ خـاصةٍ
تـمـارس الـقـضاء الـدسـتـوري  ولـيست
مـحـكمـةً عـاديةً تـابـعةً لـلـقضـاء الـعادي
تـمـارس الـقضـاء الـعادي  والـفـرق ب
.إذْ من تخصِّص االثـن واضح لدى ا
ـاطــاً ثالثـةً : ــعــروف أنَّ لـلــقـضــاء أ ا
وقـــــضـــــاء فــــــثـــــمـــــة قـــــضـــــاء عـــــادي

وقضاء دستوري. إداري
فـاألول -القضاء العـادي- : هو القضاء
ـتمثل باحملاكم عـلى اختالف أنواعها ا
ودرجاتها وصوالً إلى احملكمة العليا -
أو كـــــمــــا تــــســــمى فـي بــــعض الــــدول
ــحـكـمـة الـنـقض أو الـتـمـيـيـز-.وهـذه
احملــــــــاكم ال تُــــــــمـــــــارَس إال مـن قـــــــبل
الـقضاة.فالصفة القضائية تعدُّ في هذا
بل وقـيـداً الــنـمط صــفـةً أصـيــلـةً الزمــةً
ـــــارســــــة هــــــذا الـــــنــــــوع من عــــــلـى 
الــقــضـاء.ومـع ذلك سـنـالحظ أنَّ بـعض
الــقـوانــ قـد تــمـنح بــعض األفـراد من
غــيـر الــقـضـاة مــكـنـة الــولـوج إلى هـذا
الـقضـاء في بعض األمور الـتخصُّـصية

ـراكز الـقانـونية ـا يتـعلـق بتـغيـير ا
لــــوزراء ووكـالء ومــــديـــريـن عــــامـــ

وغــــيـــرهم والـــتـي بـــدورهـــا أحـــدثت
تـأثيـراً كبـيرًا في مـسار الـدولة ـ سـلباً
أو ايـــجــابــاً ـ ومع ذلك فــلــيس فــيــهم
قــاضٍ واحـد.فـإذا كـانت مــحـاكمُ بـهـذه
اخلــطـورة وإذا كـان بـعــضـهـا يـصـدر
قــراراتٍ سـالـبـةً لـلـحـريـة يـنـبـغي أن ال
تـصدر إال عن اجلـهاز الـقضائي  ومع
ذلـك أصـدرهــا بــعض األفــراد الـذين ال
عـالقة لهم بالقضاء. فكيف تستكثرون
ونـــحــوه أن يـــقـــوم فــقـــيه الـــقـــانــون
بــتـفـســيـر نـصــوص الـدسـتـور مع أنَّ
ـنطق الدسـتوري في العـالم يؤكد أنَّ ا
هــذا الــفـقــيه هــو األقــدرُ واألفـضلُ في
تـفـسـير الـدسـتور مـن القـاضي ; ألنـها
صـنعته وليست هي صنعة القاضي!!
ومـع ذلك فــــالـــدســـتــــور الـــعــــراقي لم
يــسـتـبـعـد الـقـضـاة إلن لـهم دوراً ورد
ادة 93 في بعض االختصاصات في ا
مـن الــــدســــتـــــور مــــثل الــــفـــــصل في
ــنـازعـات الـتي تـنـشـأ بـ احلـكـومـة ا
االحتــــاديــــة وحــــكــــومــــات األقــــالــــيم
واحملــافـظـات إذ الـقـاضي يـكـون هـنـا
أقـدر من فـقـيه الـقـانـون وهـكـذا يـكون
اخلــبـيــر في الـفــقه االسالمي أقـدر من
الـقاضي ومن فقيه القانون في تفسير

ثوابت االسالم وهكذا.  
وتــأســيـســاً عـلى كـل مـا تــقـدم ال يُــعـدُّ
ـصـطلح مـحكـمة اسـتـعمـال الدسـتور 
بــصــدد احملــكــمــة االحتـاديــة الــعــلــيـا
دليالً ووصـفهـا بأنـها هـيئـة قضـائيـة 
عـلى أنَّ أعضاءها يجب أن يكونوا من
بل تـعـني أنَّـهـا تـمارس الـقـضـاة فـقط 
وظـيـفـةً قـضائـيـةً بـاحملصِّـلـة ; ألنَّ لـها
وألنَّ قراراتها الـوالية العامة من جهةٍ 
قـضي فيه وتكون حتـوز قوة الشيء ا
حـــــجَّـــــةً عــــلى الـــــكـــــافــــة من جـــــهــــةٍ
أخــرى.وســتـرون حــيــنـمــا نــتـكــلم في
الـتـجـارب الـدولـيـة في تـكويـن احملاكم
الـدسـتـورية واخـتـيـار أعضـائـهـا كيف
وليس أنـهـا تتـكـون من فئـاتٍ مـتعـددةٍ
ـــــا بل ر مـن الـــــقـــــضـــــاة فـــــحـــــسـب
سـتفاجئون حينما ترون أنَّ القضاة ال
ـثِّـلـون سـوى األقـلـيـة في أغـلـب هذه
وأكــثــر من هـذا لــيس ثــمـة الــتــجـارب
قــــاضٍ واحـــد في بـــعــــــضـــهـــا-كـــمـــا

  .- سيتضح الحقاً
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كربالء

 1لـسـنـة  2008- تـنـص علـى تألـيف
مــحــكــمـةٍ إداريــةٍ تــخـتـص بـالــعــقـود
احلــكــومــيــة تــكــون بــرئــاســة قـاضٍ
يُــنـسَّب مـن مـجـلـس الـقـضــاء األعـلى
ـثلٍ عن وزارة الـتخـطيط وعـضـوية 
ــائـي ال تــقل درجــته والـــتــعــاون اإل
ـثلٍ عن الـوظـيـفـيـة عن مـديـرٍ عـامٍ و

 . قاول العراقي احتاد ا
7- مـــنح ســـلـــطــة قـــاضي جـــنح إلى
رور :تـمنح ـرور ومفـوض ا ضـابط ا
رور رقم  8لسنة ادة  8من قانون ا ا
ـرور ســلـطـة  2019الــنـافــذ ضـابـط ا
قـاضـي جنـح في فـرض الـغرامـات.بل
أكــثــر من ذلك إنَّ الــفــقــرة ب من هـذه
ــادة تـعـطي هـذه الـسـلـطـة -قـاضي ا
ـــرور. فـــإذا كـــان ـــفــــوض ا جــــنح- 
ـرور يُـمـنح سـلـطـة قـاضي مــفـوض ا
جـنح  وهي سـلطـة أصـيلـة ال يتـمتع
بـــهـــا ســـوى الـــقـــاضي  فـــمـــا بـــالك
بــــتــــفــــســــيــــر الــــدســــتــــور من قــــبل
ـتـخـصِّـصـ من فقـهـاء الـقـانون أو ا
وهم مـن بعض الـشخـصيـات العـامة 
ـهـمـة من الـقـاضي  أقـدرُ عـلـى هذه ا
نـعها الـبعض متـذرِّع بأنَّ والـتي 
احملــكــمـة الــدسـتــوريـة هي مــحـكــمـة
ويـجب أن ال يـكـون فيـهـا إال القـضاة.
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ــذكـــورة في أعاله  إنَّ كـل احملــاكـم ا
ـا يـشـبــهـهـا هي مـحـاكم وغــيـرهـا 
بـــكل مــعـــنى الــكـــلــمــة وقـــد يُــصــدر
بـعضها قراراتٍ سالـبةً للحرية توقع
عــقـوبـاتٍ بـاحلــبس أو الـسـجن ومع
ذلـك فبعض أعـضائهـا ليسـوا قضاةً.
كـما أنَّ مـحكـمة الـقضاء اإلداري ومِن
فـوقـهـا احملكـمـة االداريـة العـلـيا هي
فـي غايـة األهمـية ولـعـلهـا تأتي بـعد
احملـكـمـة الدسـتـورية في األهـمـية من
ـقـارنـة مع هـذه الـنـاحـيـة ـ ال نـعـني ا
عـمل احملاكم الـعاديـة التابـعة جمللس
الـقـضـاء االعـلى ـ  فـلـقـد قـضت مـثالً
فـي بــعض قــرارتــهــا بــبــطالن إقــالــة
مـــحــافظٍ مــا ســبق أن أقــالهُ مــجــلس
وقـد وأَعَــادتهُ لـلـمــنـصب  احملــافـظـة 
قـــضـت في قـــراراتٍ أخــرى بـــصـــحــة
إقـــالــتهِ مـن اجملــلس ولم تـــســمح له
بـالعودة إلى منـصبه وهكذا أصدرت
قـراراتٍ في غـاية األهـمـية واخلـطورة
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ـان عــلى خالف ذلك  كــمـا يــبـاشــر الـبــر
مــهــامه الــتـشــريــعـيــة عن طــريق اتــخـاذ
الـقرارات التشـريعية وهي تـخضع لرقابة
احملـكمة االحتادية الـعليا استـناداً للمادة
ادة 4/ثـانـياً 93/ ثـالـثـاً من الـدسـتـوروا
من قــانــون احملـكــمــة االحتـاديــة الــعـلــيـا
الـصادر بـاالمر التـشريعي رقم  30 لـسنة
ــادة  6 مـن الــنـظــام الــداخــلي  2005وا
لــلــمــحـــكــمــة االحتــاديــة الــعــلــيــاً رقم 1
لــسـنـة 2005  امــا الـقـيــمـة الـقــانـونـيـة
لـلـقـرارات الـتـشـريـعـيـة فـيـذهب اسـتـاذنا
الـدكتور غـازي فيصل مـهدي الى انها في
مـرتبة وسط دون الـقانون وفـوق النظام 
واذا مـا سـلمـنـا برأي احملـكـمة االحتـادية
فـي قــــراراهـــــا انـف الــــذكـــــر وحـــــيث ان
ا قـراراتها باته وملـزمة للسلـطات كافة 
في ذلـك احملكـمة االحتـاديـة العـلـيا ذاتـها
كـان االجـدر بهـا الـغاء الـقـرار التـشـريعي
رقم  44لـسـنـة  2008 لـعـدم اخـتـصـاص
اجملـلـس بـاصـدار الـقـرارات الـتـشـريـعـيـة
وعــدم االكــتـفــاء بـااللــغــاء اجلـزئي لــهـذا
الـقرارالتشريـعي وحتديداً الفقره  6منه 
الن االلـــغــاء اجلـــزئي اقــرار ضـــمــني من
جــانب احملــكــمــة بــاخــتــصــاص مـجــلس
الـنـواب باصـدار الـقرارات الـتـشريـعـية  
كـذلك يـعتـبر االلـغـاء اجلزئي تـناقـضاً مع
مـــضـــمـــون قـــرارهـــا فـي الـــدعــوى 140
و141/احتــــــــــــــــاديـــــــــــــــة / 2018 فــي
12/23/ 2018 وهــنـا وقــعت احملــكـمـة
االحتـاديـة الـعـلـيـا في حـومه الـتـنـاقض 
وهذا امر خطير في حال حدوثه في اعلى
جــهــة اقــضـائــيــة مــسـؤولــة عن حــمــايـة
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2. كـان على احملكمة االحتـادية العليا اذا
مـا وجـدت خرقـاً صارخـاً في الدسـتور ان
ـدعـي في الـدعـوى ال تــكـتـفـي بـطـلــبـات ا
الــدســـتــوريــة وحــصــرهـــا في الــفــقــرات
ا يجب ـطعـون بعـدم دستوريـتهـا  وا ا
ان تــمــارس رقــابــة الـتــصــدي من تــلــقـاء
نـفسها لـكل خرق للدسـتور  والسيما اذا
مـا وجدت احملـكمـة عنـد فحص دسـتورية
فـقـرة في قـرار تـشـريـعي كـونـهـا مـرتـبطه
بــبـقــيـة فــقــرات الـقــرار ارتـبــاطـاً اليــقـبل
الـتـجـزئـة بـاعـتـبـار تـرابط فـقـرات الـقـرار
التشريعي حقيقية قانونية التقبل الشك 
وحـتى وان راودت احملـكمـة شكـوكاً حول
ارتـباط الفـقرة محل الـطعن ببـاقي فقرات
ــكن ان تـخـضع الـقـرار الــقـرار  فـانـهـا 
الـتشريعي كله للـفحص ويعد ذلك رخصة

االحتـادية العـليا في تـسبيب قـرارها بعدم
دسـتوريـة الفـقرة  6 مـن القرار الـتشـريعي
رقم  44 لــسـنـة   2008 فـي كـون مـجـلس
لك اختصاص اصدار القرارات النواب ال
الــتـشـريــعـيــة وان اخـتـصــاصـة اســتـنـاداً
لـلمادة 61/ اوالً مـن الدستور تـنحصر في
سـن الــقــوانـــ االحتــاديــة  هـــذا وكــانت
احملــكـمــة االحتــاديـة الــعـلــيـا قــد اصـدرت
ــــوجب الـــدعـــوى  140 ومــــوحـــدتـــهـــا
الــدعــوى 141/ احتــاديــة/  2018 قــراراً
بـــتــاريخ 12/23/ 2018 يـــقــضي بــعــدم
دســتـــوريــة بــعض الــفــقــرات الــواردة في
قـانون مـجلس الـنواب وتـشكيالته رقم 13
لـسـنة  2018ومـنـها الـغـاء الفـقـرة سابـعاً
ــادة  17 مـن هــذا الـــقــانـــون والــتي مـن ا
مــنــحت مــجــلـس الـنــواب ســلــطـه اصـدار
قــرارات تـشـريــعـيــة  مـؤسـســة حـكم عـدم
ادة 61/ اوالً من الـدسـتـوريـة عـلى نـص ا
الــــــدســــــتــــــوروالــــــتي نــــــصـت عــــــلى ان
اخـتصـاصات مـجلس النـواب تنـحصر في
سـن الـقــوانــ االحتــاديــة ولم يــرد ضـمن
صالحــيــاته اصــدار قـرارات تــشــريـعــيـة 
وهــذا الــقــرار هــو مــحل نــظــر الن مــعــظم
ـانـات الـعـالم تــسن الـقـوانـ وتـصـدر بــر
قـــرارات تـــشـــريــعـــيـــة وقـــرارات اداريــة 
والـقــرارات الـتـشـريـعـيه بـهـذه الـصـورة ال
تـتضمن قواعد عامـة مجردة وسميت بذلك
بـاعــتـبـار جـهـة اصـدارهـا وفــقـاً لـلـمـعـيـار
الــعــضـوي  امــا الـقــرارات الــتـنــظــيـمــيـة
الـداخـلـيـة الـتي تـصـدرهـا رئـاسـة مـجـلس
الــنــواب الغــراض ادارة مــوظـفـي اجملـلس
وتـنـظـيم شـؤنـهم الـوظـيـفـيـة فـهي قرارات
اداريـة تــخـضع لـرقـابـة الـقـضـاء االداري 
ـــادة 59/ثـــانـــيـــاً من فـــضـالً عن ذلك ان ا
الـدسـتور نـصت عـلى  تـتخـذ الـقرارات في
جــلـــســات مــجــلس الــنـــواب بــاالغــلــبــيــة
الـبسيطه بعد حتـقق النصاب  مالم ينص

من قـبيل اثارة دفـع يتعـلق بالنـظام العام
تـثـيره مـن تلـقـاء نفـسـها وتـسـتثـمـر كون
الـــطـــعن قـــائم امـــامـــهـــا فــعـال الغــراض

التصدي .
3. ان الــــغــــاء الــــفــــقــــرة  6مـن الــــقـــرار
الـتشريعي  44 لـسنة  2008 كـان بسبب
مـخـالـفـتـهـا لـلـمـبـادىء الـدسـتـورية الـتي
ساواة ب العراقي تتعلق بكفالة حق ا
ــادة  14من امـــام الـــقــانـــون اذ نـــصت ا
الـدسـتور عـلى ان  الـعراقـيـون متـساوون
امـام الـقانـون دون تمـييـز بسـبب اجلنس
او الـعرق او الـقومـية او االصـل او اللون
ـعـتـقـد او الرأي ـذهب او ا او الـدين او ا
او الـوضع االقتـصادي  وكذلـك خملالفـتها
ـتعـلقه بـكفـالة تـكافـؤ الفرص ادة  16ا ا
جلـميع العراقي حيث جاء في نص هذه
ـادة  تكـافؤ الـفرص حق مـكفـول جلميع ا
الـــعـــراقــيـــ  وتـــكــفـل الــدولـــة اتـــخــاذ
االجــــراءات الالزمــــة لــــتــــحــــقــــيق ذلك 
ــســاواة وتــكـافــؤ الــفــرص تــقـتــضي فــا
ــسـاواة امــام الـوظــائف الـعــامـة سـواء ا
كـانت وظـائف عـلـيـا ام دنيـا  فـالـفـقرة 6
مـن الـقـرار الـتـشـريـعي  44لـسـنـة 2008
ساواة ضـمون ا تـضمنت خرقـاً صارخاً 
واطن وتكافؤ الفرص النها ميزت ب ا
في شـغل الوظائف ومنها العليا كما انها
خـــرقت مــبـــدأ الــكــفـــاءه واالســتـــحــقــاق
واالخــتـصــاص واالهـلــيـة في شــغل هـذه
الــوظـائـف وهـذا وحــده كـاف اللــغـاءهـا 
فـالـفـقرة  6 عـادت بـالوظـيـفة الـعـامة الى
the spoil sys- نـظام الغنائم واالسالب
 tem الـذي كـان مـعـمـوالً به في الـواليات
وجب ـتحدة االمريكية عام  1832م و ا
هـــذا الــــنـــظـــام يـــتم تــــوزيع الـــوظـــائف
ــنـاصب عــلى اعـضــاء احلـزب الــفـائـز وا
ـوظـفـ الـذين كـانـوا واعـوانـه بـدالً من ا
ـبـدأ يــنـتــمـون لـلــحـزب اخلــاسـر طــبـقــاً 
the spoils to الــغـنـائم تــمـنح لــلـظـافـر
 the victor ان تـقسيم الوظـائف العليا
ـوجب الـفـقرة  6مـن القـرار الـتـشـريعي
عـلى القوائم والكتل السـياسية واعبارها
اسـتحقاقاً انتخابـياً مفروغ منه يعود بنا
الى زمـن االحتالل الـعثـماني لـلعـراق عام
1534م حــيث كــانت الــوظــائف الــعــلــيـا
ومــنـهــا وظـيــفه الــوالي تـوزع كــمـنح من
ــوالـ لــلـبـاب الــسـلــطـان لـلــمـقــربـ وا
الـــعــالي  ولــذلك جـــاء قــرار الــغــاء هــذه
الـفقرة مـوافقاً لـلدستـور وداعماً لـلحقوق
واحلــريـات الــتي كـفــلـهــا دسـتـور 2005
والـذي منع االنـتقـاص منـها اوتـقيـيدها 
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ـبـدأ احملـاصصـة الـسـيـاسـية في وضـربـاً 
ـؤكـد هذا تـوزيع الـوظـائـف الـعلـيـا ومـن ا
احلـكم يسري من بـاب اولى على الوظائف
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4. اكـد القرار على عدم اختصاص القوائم
والـكـتل الـسيـاسـية في تـرشـيح من يـشغل
الــوظـائف الــعـلـيــا الن الـدســتـور حـدد في
ادة 61/ خـامساً منه اختصاص مجلس ا
نصوص الـنواب بالـتعيـ في الوظائـف ا
ـادة بناءً على  اقتراح من عـليها في هذه ا
مـجلس الـوزراء ومجـلس القـضاء االعلى 
واحلــقـيــقـة ان الــواقع يـشــيـرالـى ان آلـيـة
تـعـي وتـرشيـح شاغـلي الوظـائف الـعلـيا
غــيــر مــحـــكــمــة وتــســمح بــاحملــاصــصــة
الــسـيـاسـيـة بــوضـعـهـا احلــالي  فـمـعـظم
تـرشيحات مجلس الوزراء لشغل الوظائف
الـــعــلــيـــا ذات طــابع ســيـــاسي وحــزبي ال
تــعــتــمــد عــلى اسـس ومــعــايــيــر شــفــافـة
لـلترشيح كـالكفائـة واالستحقـاق والنزاهة
واالخـتصاص واخلـبرة والتـدرج الوظيفي
وعـدم الـتـحـزب او احلـياديـة الـسـيـاسـية 
شرع تنظيم معايير للترشيح ذلك الغفال ا
بـشكل دقيق وشفاف يحـرج جهة الترشيح
فـي حــــال جتـــــاوزهـــــا  ولــــذلـك نــــرى ان
الـتـرشيح لـشغـل الوظـائف العـلـيا يـخضع
في الـغالب لالخـتيار احلـر لرئـيس مجلس
الـوزراء وليس مجلس الوزراء حتى ووفقاً
العــتـبـارات سـيــاسـيـة وشـخــصـيـة والـتي
تـصطـدم في بعض االحيـان برغبـات الكتل
ـسيـطـرة في مجـلس الـنواب الـسـياسـيـة ا
فال تـوافق عـلى الـتـعـيـ او يـكـون تـعـي
ـرشـح وفـقـاً لـتسـويـات تخـدم مـصالح ا
اجلــهـتــ  وهـذه احلــالـة تــفـســر شـيـوع
ـنـاصب بـالـوكـالـة لـفـترات ظـاهـرة شـغل ا
طــويــلــة  حــيث جــاء في حــيــثــيــات قـرار
احملـكـمـة االحتـاديـة العـلـيـا  ...وان الـسـير
بـخالف مانـص الدستـور علـيه قد خـلق ما
يـدعى بـاحملاصـصـة السـياسـيـة في توزيع
ــنــاصب الــتي ورد ذكــرهـا ومــا جنم عن ا
ذلـك من ســلــبـــيــات اثــرت عـــلى مــســارات
الـدولـة في غيـر الـصالح الـعـام  فضالً عن
ـساواة بـ الـعـراقـي ـبـدأ ا مـخـالـفـتهـا 
ادة  14 مـن الدسـتور الـذي نـصت عـليـة ا
... وخـالـفت الفـقرة مـوضوع الـطعن مـبدأ
ادة 16  تـكافؤ الفرص الـذي نصت عليه ا
من الـدستور التي كـفلت جلميـع العراقي
ان يــنـالــوا فـرصـهم عــلى اسـاس الــكـفـاءة
والـتخصص وغيـرها من متطـلبات اشغال
ــــادة الــــوظــــائـف الــــعــــامــــة  والــــزمت ا

ـذكــورة الـدولــة بـكــفـالـة الــدســــتــوريـة ا
بدأ .....  تطبيق هذا ا

5.  ان قــرار احملـكـمــة االحتـاديـة الــعـلـيـا
اخلــاص بــالــغــاء الــفــقـرة  6 مـن الــقـرار
الـتـشـريـعي رقم  44 لـسـنـة  2008 قـرار
بـات وملـزم للسـلطـات كافة االانه لم يـنفذ
لــغـايـة كـتـابــة هـذا الـتـعـلــيق بل شـهـدنـا
تـــعــيـــيــنـــات في وظـــائف عـــلــيـــا خالفــاً
ـــــــضـــــــمــــــــونه بـــــــعــــــــد صـــــــدوره في
10/28/ 2019وهــــذه تـــشـــكـل مـــخـــاله
دستورية اخرى  وكنا نتامل من احملكمة
وقـرة ان تضمن قـرارها فقرة االحتـادية ا
حــكـمــيـة ايــعـازيـة جملــلس الـنــواب لـسن
تــشـريع يـنـظـم مـعـايـيـر اقــتـراح تـرشـيح
ن يــشـغل هـذه الــوظـائف عـلى وتــعـيـ 
اسس مـهنية وعلميـة واعادة النظر بكافة
الــتـعـيــيـنــات والـتــكـلـيــفـات بــشـغل هـذه
الــوظـائـف خالل مـدة مــعــقـولــة لـضــمـان
تــنـفــيـذ هــذا الـقـرار واحــتـرامه مـن كـافـة
الـسلـطات  كمـا ندعـو احملكمـة االحتادية
دة الـكافـية او الـعـليـا الى االخذ بـفكـرة ا
ـــعـــقــولـــة الـــتي اخـــذ بـــهــا الـــقـــضــاء ا
انيـا واسبانيا الـدستوري في ايطـاليا وا
شـرع لتالفي مـن خال توجـيه ايعـاز الى ا
حــالـة االغـفـال الـتـشـريــعي الـذي كـشـفـته
احملــكـمـة االحتـاديـه الـعـلـيــا عـنـد فـحص
ـــطـــعــون بـــعــدم الـــقــانـــون او الـــقــرار ا
دسـتوريته لتالفيه خالل مدة معقولة فاذا
شرع دة دون تالفيه من جانب ا انـتهت ا
فـان ذلـك يـشـيـر الى عـدم االسـتـجـابـة من
ـكن لـلمـحكـمة ـشرع وعـند ذاك  جـانب ا

ان تعلن عدم الدستورية .
6. كـان بامـكان احملكـمة االحتـادية العـليا
الـغاء الـفقرة  6 مـن االمر الـتشـريعي رقم
 44 لـــســـنــة  2008 بـــاثـــر رجــعي  وان
ـا تـنـص عـلى ذلك في قـراراهـا اسـتـنـاداً 
ــرقم جـــاء في قـــراراهــا الـــتــفـــســيـــري ا
28/احتـاديـة / 2018 في 2018/2/12
والــذي نص عـلى ان االحــكـام والـقـرارات
الـتي تصـدرها احملـكمـة االحتاديـة العـليا
تـكـون نافـذه اعتـبـاراً من تاريخ صـدورها
مــالم يــنص في تـلك االحــكـام والــقـرارات
عـلى سـريان نـفـاذها من تـاريخ مـحدد في
احلـكم اوالقـرار  او ينص عـلى سريـانها

على واقعه محددة فيها .
7. واخــــيــــراً البــــد من االشــــارة الى دور
الـقـضاء الـواقف واجلـندي اجملـهول وهم
زمالئــنـا احملـامـ الـذيـن حتـمـلـوا عـبىء
حتـريك هـذا الطـعن الـدسـتوري وهـو امر

يستحق الثناء والتقدير.

اصـدرت احملكمة االحتادية العليا بتاريخ
ــــرقـــمـــة 10/28/ 2019فـي الـــدعـــوى ا
89/احتـــاديــة/ 2019قـــراراً تــاريـــخــيــاً
ـــؤســـســـة شـــجـــاعـــاَ يـــحـــسب لـــهـــذه ا
عـنية بحمـاية الدستور  اذ الـدستورية ا
الـــغى هــذا الــقـــرار نــظــام احملـــاصــصــة
الـسيـاسية فـي شغل الوظـائف العـليا في
الـدولـة الـعـراقـيـة  وسـنـحـاول الـتـعـلـيق
ــهـم ضــمن احملــاور عـــلى هــذا الـــقــرار ا

االتية:
اوالً: خـالصة موضوع الطعن : سبق وان
اصــدر مـجــلس الـنــواب الـعـراقـي الـقـرار
رقم  44لـسنة  2008والذي الـتشريعي ا
صـادقه مجلس الرئاسة فـي حينها ونشر
في جــريــدة الـوقــائع الــعـراقــيــة بـالــعـدد
 4102في 12/24/ 2008 وقــد تـضـمن
الـقــرار الـتـشـريـعي مـخـالـفـات دسـتـوريـة
منها ماورد في الفقرة  6منه التي كرست
احملاصصة السياسية في شغل الوظائف
الـعـليـا في الدولـة الـعراقـية  وقـد انصب
الـطـعن بعـدم دستـوريـة هذه الـفقـرة التي
ـتــفق عـلـيه من نــصت عـلى ان  تـنــفـيـذ ا
مـطالـيب القـوائم والكتل الـسيـاسية وفق
ـناصب اسـتـحـقـاقـها في اجـهـزة الـدولـة 
وكـالء الـــوزارات ورؤســــاء الــــهــــيــــئـــات
ـؤسـسـات والـدرجـات اخلـاصـة وعـلى وا
ـصــادقـة مــجــلس الـنــواب االســراع في ا

على الدرجات اخلاصة .
ثــانــيــاً : خالصــة قــرار احلـكـم : اصـدرت
احملــكـمـة االحتـاديــة الـعـلـيــا قـراراً بـعـدم
دسـتورية الـفقرة  6مـن القرار التـشريعي
رقم  44لـــســـنــة  2008والـــغــاء الـــعــمل
ـبادىء الدسـتورية ـوجبهـا خملالفـتها ا
/ج و 14و16 ـــواد 2/اوالً الــــواردة في ا
و61/ خــامــســاً من دســتـور جــمــهــوريـة

العراق لسنة 2005.
ثــالـثـاً : الـتـعـلـيق :1. اسـتـنـدت احملـكـمـة
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بـيـنـمـا االصـرار عـلى اجلـدال واجملـادلة
تــــؤكــــد شــــدة اخلــــصــــومــــة فــــاجلـــدل
ا ـمـاحكـات والـسجـاالت العـمـيقـة ا وا
تـزيـد من حـالة اجلـفـاء والـتبـاعـد والتي
تــــفــــضي بــــدورهــــا الـى الــــصــــراعـــات
واحلـروب والرابح حقيـقي منها  بـينما
فـي احلوار الـسـلـيم تـضـمحـل اخلالفات
وتـــزول اســـبــاب الـــصـــراع الـــعــنـــفي ,
فـــاحلــوار هــو الــطــريـق لــلــوصــول الى
بــوابــة اجالء احلــقـائق وتــفــعـيـل صـيغ

شترك الوطني . ا
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وابـرز عـنـاصر احلـوار او من شـروطات
احلوار هي :

اوال . اخراج الذات من دائرة االختالف 
ثــانــيـــا . االســتــعــداد الــنــفــسي الــدائم
واالعـــتـــراف بـــاآل خـــر وجـــودا وفـــكـــرا

وروحا ومشاعر 
ـقــتـضـيــات الـعـدالـة ثــالـثـا . االلــتـزام 
وضوعية ونبذ االساليب العدوانية  وا
رابــعـا . االســتــنـاد عــلى مـنــهج الــدلـيل
والــبــرهــان ونــبــذ حــاالت االتــهــام بــكل

مستوياته .
خـامسا . ادراك مـدى خطورة الـتحديات
الـداخلية واحلارجيـة التي تلزم اجلميع
الى تــعــمــيق خـيــار احلــوار بـأعــتــبـاره
الــطــريق احلــضــاري لــتـعــزيــز مــفــهـوم

الوحدة الوطنية .
مدخل الى مفهوم احلوار الوطني :

مـنـذ ان طـرح مـوضـوع احلـوار الـوطني

عن اخلـصـومـة والـتـعـصـب .  ولـهـذا فأن
عــمـلـيــة احلـوار تــتـجه الى تــفـكـيك واقع
ســـيىء يـــضــغـط عــلى كـال الــطـــرفــ او
ـــتــــعـــددة وهــــو اي احلـــوار االطــــراف ا
يـستهـدف معاجلة مـشكلـة او عدة مشاكل
قـد تكون اجتماعيـة او سياسية او فكرية
او جـمـيعـهـا قائـمـة حاضـرا أو مسـتـقبال
ولــذلك فــأن احلـوار يــسـعى الى تــوسـيع
ــشـتــركـة وضـبط الــنـزعـات ــسـاحـات ا ا
االسـتـئـصـالـيـة وااللـغائـيـة والـتـعـصـبـية
والــعــمل عــلـى تــقـريـب وجــهــات الــنــظـر
وتخفيف من حدة التشاحن وبلورة نسق
ـشتركـات وفتح نـافذة لتـوحيد رؤيا من ا
ـشــاكل واالزمـات  ـعــاجلــة ا مــشــتـركــة 
فـاحلوار قـيمـة اسالميـة وحضـارية هدفه

التواصل والتعايش .

فـي الــــعـــــراق ظــــهـــــرت الـــــعــــديـــــد من
االلــتـبــاسـات واالسـئــلـة واالعــتـراضـات
حــول احلـوار الـوطـني . مـاهـو الـغـرض
مـن احلوار الوطني ومع من يتم احلوار
ـكن حتـقيـق الغـايـة من احلوار وكـيف 

الوطني ? 
بـــدون الــدخــول في تــفـــاصــيل ادبــيــات
احلــوار الــوطـني نــقــول بـأخــتــصـار ان
احلـوار الـوطـني بـات ضـرورة كـصـيـغـة
مـنـاسـبـة ومع ازديـاد الـضـغط الـشـعـبي
ـشــاركـة وصـوال الى مـسـرح بــقـضـايـا ا
االحــــداث الــــســــيـــاســــيــــة واالمــــنــــيـــة
والــعـســكـريــة  والـتي تــدعـو الى وضع
صـــيغ من احلـــوار تــشـــمل مـــجــمـــوعــة
ـصـلـحة واسـعـة من اجلـهـات صـاحبـة ا
مـن اجل الـــبـــحث في اســـبـــاب الـــنــزاع
ـتعـددة االبعاد  وهـو عملـية سيـاسية ا
بــالــدرجــة االولى تــتــولى ادارتــهــا أيـاد
وطـنيـة تسـتهـدف تولـيد تـوافق وتقارب
بـــ االراء والــــقـــضـــايـــا من اجلـــهـــات
ــصــلـــحــة في اوقــات الـــوطــنــيـــة ذات ا
االزمــات احلـادة .. او بــعـبـارة ادق رسم
ـنـع انـدالع الـصـراع او اســتـراتـيــجـيـة 

احلرب االهلية .
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وابــرز اهـداف احلـوار الــوطـني تــتـمـثل
بـــكــــونه آلـــيـــة الدارة االزمـــات وكـــســـر
اجلــمـود الـســيـاسي وحتـقــيق الـتـوافق

تنازعة . السياسي ب االطراف ا
وهــذا لن يــتــحــقق مــالم تــتــوفـر االرادة

ـشاركة في الـسيـاسية واتـفاق االطراف ا
ـلـفـات الـسـابـقـة وتـصـفـير فـتح جـمـيـع ا
ـشـكالت ومـعاجلـة مـسـببـات االخـتـناق ا
والـقضـايا الـعالقـة  وبالـتأكـيد ان وجود
الــنـيـة الــصـادقــة شـرط اسـاسي لــنـجـاح
احلــوار الـوطــني  ولـكي يــنـجح احلـوار
الــوطـني وجــوب ابـعـاد اصــحـاب الــفـكـر
الــتـعـصـبي والـطــائـفي وكل من له عالقـة
ـسـتــفـيـد من حـالـة بــقـضـايـا الـفــسـاد وا

االحتراب والتنازع اجملتمعي .
ومـن اهم اهـــداف احلــوار الـــوطـــني هــو
واطن  صالح العليا للوطن وا حتقيق ا
ووضـع حـد لـكـافـة اخلالفـات والـنـزاعـات
ـــوجــودة بـــ االطــراف الـــســيـــاســيــة ا
والــعــمل اجلـاد عــلى حتــقــيق مـصــلــحـة
واطن مـوحـدة وهي مـصـلحـة الـعـراق وا
الـعراقي وتعزيز الهوية الوطنية الرابطة
الـوحــيـدة والـضـمـانـة االكــيـدة لـتـحـقـيق
االســـتـــقــرار والـــتـــقـــدم واالمن والـــســلم
اجملـتمعي . والـسؤال الذي يـفرض نفسه

ماهو االطار العام للحوار الوطني ?
كن ـهـمـة التـي  ونـورد بـعض الـنـقـاط ا
اعـتـمادهـا كـخريـطة طـريق حلـوار وطني

عراقي :
اوال : يـجب الـتـفـريق ب مـفـهـوم احلوار
صاحلة الوطنية  الوطني وب مفهوم ا
شاركة فـاالول يستخـدم لغرض توسـيع ا
اجملـتـمـعـيـة والـسيـاسـيـة مـعـا وهـو جزء
ـصـاحلة واحـد ومـهم تـمـهـيـدا لعـمـلـيـة ا

الوطنية .

ثـانيا : شرعيـة احلوار الوطني يجب ان
تـسـتـمـد من اجملـتـمع احملـلي بـكل فـئاته
ــ ـــثــقـــفــ واالكـــاد واطـــيــافـه من ا
والـنخب السـياسيـة الوطنـية ومنـظمات
ـثـلـ مـن الـشـبـاب ـدنـي و اجملــتـمع ا
ـكـن اخـتــيـار والــطــبـقــات الـكــادحــة و
نضوية بـعض الشخصيات السياسية ا
ؤمـنة بـقضـية احلوار حتت االحـزاب وا

الوطني ان تتولى ادارة احلوار .
ثـالـثـا : قـياس فـعـالـيـة احلوار  تـعـتـمد
اوال عــلى مــشـاركــة جـمــيع الـفــرقـاء في
احلــوار بــشــكل فــعــال ومــصــداقـيــة في
الـرؤيـة والهـدف  وبـالتـأكيـد ان فـعالـية
احلـوار تقاس من خالل النتائج  خاصة

في مرحلته التمهيدية .
رابـعا : وضع سـينـاريوهـات مسـتقـبلـية
ـســتـويـات احلــوار الـوطـني لالرتــقـاء 
بــدءا من اعـتـمـاد هـيـئــة وطـنـيـة تـتـولى
اجملــاالت الــتــنـظــيــمــيــة والـتــمــويــلــيـة
واالعالمـــــــيـة وتـشـكـيـل جلـان مـتـابـعـة
لــــهـــــذا الــــغــــرض  ووصــــــــــــــوال الى
تــســويــة ومــصــاحلــة وطــنــيــة شــامــلـة

وحقيقية . 
واخــيـرا ولــيس آخـرا نــقـول ان احلـوار
الـوطــني هـو مـرحـلـة انـتــقـالـيـة لـبـوابـة
ـصـاحلة الـوطنـية واالخـيرة هي آالـية ا
كن ان تـتـحقق الـعـدالة االجـتـماعـيـة ال
مـن دون وجود قـادة جـاديـ وملـتـزم
ومــؤمـنــ بـقـضــيـة الــوطن ومـصــلـحـة

واطن اوال واخيرا . ا

البــد من نــافــلــة الــقــول ان الــصــراعـات
والــنــزاعــات الــدائــمــة التــنــشـأ بــســبب
ـا بــسـبب عـدم االخــتالف والـتــنـوع وا
وجـود نسق مشترك يجمع الناس ضمن
دوائــر مـشـتـركـة لـلــتـعـايش والـنـهـوض

نحو حياة اجتماعية آمنة . 
وعـليه فان احلوار بكافة مستوياته بات
ضـــرورة مـن اجل تـــعـــمــــيق وتـــوســـيع
شتركـة وكذلك قنوات للفهم ـساحات ا ا

تبادل ب اجلميع . واالدراك ا
ومــفـهــوم احلـوار يــخـتــلف عن مــفـهـوم
اجلـــدل  فـــاالول اي احلـــوار هـــو احـــد
انـواع احملـادثـات الـتي تـهـدف الى بـناء
مــفــهـوم مــعــ حــول مـوضــوع مــا بـ
فـريقـ متـكافـئ اليـستـأثر به احـدهما
عـلى االخر واهم شروطه الـهدوء والبعد
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الوعي القـانوني لـصاحب احلق الـقانوني هـو السالح األكـثر تأثـيرا عـند توفـر بيـئة سيـاسية
وقانونية مستقرة  فضال عن انه السالح الوحيد عند عدم توفر تلك البيئة .

ـظـلومـ  وهـذا شرف لي ال بـعده ـغـتصـبة وا يـتصل بي الـكـثيـرون من اصـحاب احلـقوق ا
شرف  فيبـدأ احدهم بشرح قـضيته وكـأني لم اسمع العشـرات ان لم تكن اآلالف  ويشرح
نحلة كـيف احالوا معامـلته الى مديرية الـتقاعد العـسكري او مديريـة احملارب / الكيـانات ا
ـمل وكان قرارهم برفض طـلبه او قالوا له أن او هـيئة التـقاعد الوطـنية وكل ذلك بالـتفصيل ا
األمـر يـنتـظـر قـرار جلـنة وألى آخـره من صـور الـفـساد االداري  الـذي هـو عـادة يـفضي او
ا اضطر مواطن الي  والدلـيل هو انه لو سارت االمـور بشكل شفـاف  يهدف الى الفـساد ا
ـتعـمد الـهدف مـنه احلصول كن الـقول ان تلـك احلواجز والـتأخـير ا لدفع الـرشى  وعلـيه 
على تلك الرشى احملامـاة رسالة قبل ان تكـون حرفة  ولذلك ومنـذ سن ال اظهر لـلمتصل
احلاجة الى محـام بل انصحهم بأن الدستـور ال يحصن اي قرار اداري حتى لوكان صادرا
من مجلس الوزراء من الـطعن لدى القضاء  بل ان حتى القانون هو غير محصن من الطعن
بدستـوريته لـدى احملكـمة االحتاديـة العـليا  اال ان احلـالة الـثانـية تشـترط وجـود محامي من

الدرجة (ج) .
واطـن عن القـضاء كيف يـتم اسـتكـمـال خارطـة الـطريق لـتـحصـ الـفسـاد?? انه يتـم بعـزل ا
فـضال عن الـتـشـويش بـإن الـقـضـاء فـاسـد فال تـضـيـعـوا وقتـكم وادفـعـوا بـالـتي هي احـسن
كن ان تـخلوا ايـة جهة (التـوريق) .. وهنا اعـترف لـكم ان الفسـاد حالـة عامة في الـبلـد وال 
ـتـواضـعـة قـد تـتـيح لي الـقـول ان درجـة الـفـسـاد في مـنه  ولـكن بـدرجـات  ولـعل خـبـرتي ا
الـقـضـاء هي االقل في الـوقت احلـاضـر ألسـبـاب عـدة منـهـا انه يـتـعـامل مع مـواد قـانـونـية ال

ؤسسات االدارية . يتمكن من نسف الكثير منها كما يحصل في ا
شمول عـليه ينـبغي على كل صـاحب حق التزود قـدر االمكان بـالوعي القـانوني  فال يجـوز 
ـصادرة ال يـقتني سـاءلة ان ال يقـتني الـقانـون نفـسه او مشـمول بقـانون احلـجز وا بـقانـون ا
وحـد .هذا كله مـا يجعلك مـسلحا الـقانون  ?72او صـاحب حق تقاعـدي ال يقتني الـقانون ا
وتعرف ان الـذهاب للـقضاء يـتطـلب منك ان تقـدم طلبـا رسميـا للـجهة الـتي ظلمـتك قبل مرور
شهر على ظلـمك بعدها تظلما بعدها القضاء أن اجابتك او لم جتبك تلك اجلهة ضمن الفترة
القانـونية (االجـابة ينـبغي ان تـكون رسمـية ومسـببة) ولـيست كـإجابات الـقسم العـسكري او
دائرة التقاعد العسكري   وال نبق نراجع هنا وهناك ونضيع وقتنا وحقوقنا في الوقت ذاته
ـادة  329من قـانـون الـعـقـوبـات الـرقم  111لـسـنـة ..  ال بـد لـكم ايـضـا ان تـطـلـعـوا عـلى ا
كنه اقامة الدعوى في محاكم التحقيق على حتى عدل لتجدوا ان اضعف مواطن   1969ا
رئيس مـجلس الـوزراء او أي من الـسادة الـوزراء كونـهم يـحمـلون صـفـة ( موظف حـكومي )
ـادة الـتي نـصت عـلى (( يـعـاقب بـاحلـبس او الـغـرامة... كل ـوجب تـلك ا يطـلب مـقـاضـاته 
مـوظف ... اسـتــغل وظـيـفـته في وقف او تــعـطـيل االوامـر الـصــادرة من احلـكـومـة او احـكـام
الــقــوانــ واالنــظــمــة او اي حــكم او امــر صــادر من احــدى احملــاكم او اي ســلــطــة عــامــة
ادة عـلى (( يعـاقب بالـعقـوبة ذاتـها كل موظف .. مخـتصـة.... )) وتنص الـفقرة 2من نـفس ا
امتـنع عن تنـفيذ حـكم او امر صادر من احـدى احملاكم او من ايـة سلطـة عامة مـختصـة بعد
مـضي ثمانيـة ايام من انذاره رسميـا بالتنفـيذ...)) واحلالة الـثانية افضل كـونها اسهل حيث

وظف وهو سيرعوى على االغلب قبل احملاكمة. الذهاب الى كاتب العدل وانذار ا
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لو تصرفنـا جميعا بهذه الروحـية اال نكون مساهمـ في القضاء على ربع  الفساد االداري
الـي ?? وأليس ذلك افضل مـن ان نكون راشـ ومنـبطـح امام الـفاسـدين  او منـتظرين وا
ان يـنـصـلح اجلـهــاز االداري من الـداخل بـقـدرة قــادر خـصـوصـا وأن الـفــسـاد بـات شـبـكـة
الي وال نخسر شيئا اذا دخلنا كـافحة الفساد ا متضامنة متـكافلة ??هيأة النزاهة منشغلة 
ـالـيـة وأن قـرار رفع احلـجز مـوقـعـهـا وقـلـنـا لهـا مـثال ان الـفـسـاد االداري عـارم في وزارة ا
ـرقم كـذا بـاسم فالن صدر من االمـانـة الـعـامة قـبل سـنـت ولم تـرفع احلـجـز حلد اآلن . . ا
كن لـوزارة ان تهـمل الف انذار والف دعوى ـكن للـنزاهـة ان تهمل الف طـلب  وهل  وهل 
قضائية ?? اجلواب لـكم انها ثورة سلمية قانونية ضد الفساد  وسنحصد ثمارها عاجال ام
آجال وال تسـوا وأكـرر انه ان كـان  لـديك حق لـدى هيـئـة الـتـقاعـد قـدم طـلبـا رسـمـيـا واطلب
تـقاعـدين او محكـمة الـقضاء االجـابة الـرسميـة واطعن بـالقـرار لدى مجـلس تدقـيق قضـايا ا

االداري وهكذا.
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تـرجم والناقـد األدبي السويـسري فيـليب جـاكوتيه الـفائز بـعدد من اجلوائـز بينـها "غـونكور" لـلشعـر إذ توفي في فرنـسا ليل ـوت الشـاعر وا غيّب ا
ـنزله في غـرينيـان (جنوب األربعـاء إلى اخلميس عن  95 عاما بـحسب مـا قال جنله لـوكالـة فرانس برس.وأوضح أنـطوان جـاكوتيه إن والـده توفي 
شـرق سويـسرا) وسـيتم دفـنه "في خصـوصيـة تامـة".وكان فـيليـب جاكوتـيه النـاطق بالـفرنـسيـة مع رينـيه شار وسـانت جون بـيرس الـشعـراء الثالثة
ـانية عـدة من أبرزها رموقـة.وحصل جاكـوتيه على جـوائز فرنـسية وأ الوحـيدين الذين نُـشرت أعمـالهم وهم عـلى قيد احلـياة في مجـموعة مـكتبـة "ال بليـاد" ا
عـاصرين الذين تناولهم عدد كبير من األطروحات واألعمال "غونكور" لشعر عام  2003واجلائزة الوطنية الكبرى للترجمة 1987 وهو يُعتبر أحد الشعراء ا
النقديـة.وولد جاكوتـيه في مدينة مودون في  30حزيران 1925 وعاش القـسم األكبر األكبـر من حياته في غرينـيان.وأصدر جاكـوتيه عمله األول عام ?1945
أما باكورة دواوينه الـشعرية فكانت عام  1953عن دار "غاليمـار".وساهمت ترجماته في جـعل عدد من الكتاب مـعروف في فرنسا ومـنهم النمسوي روبرت

موسيل والروسي أوسيب ماندلستام واإليطالي جوزيبي أونغاريتي وسواهم.
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الـصـامـت في سـيـره ونـظـراته يـخـتـصر
الــطــريق نــحــو مـنــزله مـن خالل عــبـور
الـسـاحـة الـواقـعــة أمـام مـنـزلي بـاجتـاه
بـــيــته الـــذي يــقع فـي الــزقــاق الـــثــاني
ســرعــان مــا تــخـرج طــفــلــة راكــضـة من
مـــنـــزلــهـــا نـــحــوه قـــافـــزة في الـــهــواء
شهد ليلتقطها ويدور بها حول نفسه 
راقـص الح لي أن هـــذه الــــطـــفــــلـــة هي
قـعد نـفسـها من جتـلس بجـانبي عـلى ا
ــدرســة كــنــا حــيــنـهــا في الــصف في ا
الـثـاني الـشعـبـة ب أنـهـا نـفـسـهـا لـيلى
درويش هـكـذا اتـذكـر إسـمـهـا جـيـدا لم
ـنـزل أكن أعـرف أنــهـا تــسـكن في ذلـك ا
الذي يطل عليـنا من وراء الساحة ببابه
اخلــلــفي. ويــبــدو أن في لــيــلـى صــفـات
ـفــتـول الـعـضالت إذ الـوالـد الــطـويل ا
كــانت بـنــتـا شــرسـة واخــافـهــا كـيف ال
ـقـاتل في صنف وهي حتـتـمي بأبـيـها ا
الـقـوات اخلـاصـة ذلك الـصـنف الـذي ال
ـنـكـب يـقـبل فـيه إال مـن كـان عـريض ا

نـاكب الـعريـضة بـعد قـبل أن تنـقـرض ا
مـرور ثـالث سـنــوات عــلى بــدء احلـرب
لــيـــضــحى هــذا الــصــنف ال يــفــرق بــ
طويل وقصـير فالكل وقـود تكفي إلبقاء

نار احلرب مشتعلة.
 كان يأتي بحدود الساعة الثالثة ظهرا
في مــشــهـــد بــات مــألــوفـــا لــدي لــيــلى
درويش تـنـظر ابـيـهـا قرب الـبـاب ما أن
تلوح لها قـامته حتى تهرع مـقبلة عليه
قافزة على صدره ليحتضنها ويشمها.
هـذه الـوداعـة والـشـوق في لـقـاء الـوالد
لـم اكن اشــــاهـــدهــــا في لـــيــــلى درويش
عـنــدمــا تـكــون قــربي في الــدرس حـتى
كـنت أشك أنهـا نفـسها تـلك البـنت التي
تـسـتـقـبل والـدهـا كـانت تـصـرخ بي كي
أفـسح لـهـا مـجـال لـلـمـرور إلى مـقـعـدها
قـرب احلـائط لم أكن أجـرؤ عـلـى الـقول
إنـني أسـكن بـقـربـك يـا لـيـلى أشـعـر أن
لديـهـا شـيئـا ثـمـينـا يـغـنيـهـا عن الـلعب
ومـــجــاراة األطـــفـــال بل هي أقـــرب إلى
الغرور والتباهي لذلك ال تكلم أحدا في

الشعبة.
ــــعـــتـــاد اســــتـــمـــريـت في جــــلـــوسي ا
واستمرت ليـلى بعناق أبيـها يعود بها
ـنـزل بعـد هـروبهـا من أمـها لـلـقاء إلى ا
درويش حـيـنـمـا تـعـانق والـدهـا وتضع
رأسها عـلى كتفه ال تـكلف نفـسها حتى
رفع بـصـرهـا بـاجتـاهي فـأنـا أقـرب إلى
الـعــدم في نـظــر لـيـلى عــنـد هـذا الــلـقـاء

ما اجمل شمس الشتاء الباردة أشبه
صـباح مـعلق يـضئ أتربـة الشوارع
تصاحلة مع هذا الفصل تغفو على ا
جــوانب الـطــرق في ســبـات مــنـتــظـرة
فــصل الــصــيف وخــطــوات الـالهــثـ
ركـبـات إليقـاظهـا وجـعلـها وعـجالت ا
تـــتـــراقص في الـــهـــواء تــســـحـــبـــهــا
ـتعـرقـة لتـبـصقـها خـراطـيم الوجـوه ا
من جـــديـــد عـــائـــدة بــهـــا إلى األرض

أشبه بدورة حياة شوارع بغداد.
ـارين ـنــزل أراقب ا أجــلس في بــاب ا
غيـر اآلبـهـ بـجـلـوسي عـلى الـقـطـعة
االسـمـنـتـيـة أمـام الـدار سـوى أطـفـال
ترمـقني بـعدوانيـة تارة وبـخوف تارة
أخـرى يــسـيـرون حـامــلـ حـقــائـبـهم
ــدرســـيــة أو مــاســكــ بــدراهــمــهم ا
ذاهـب صـوب الدكـاكـ لشـراء بعض

رطبات. احللوى أو ا
ـدرسة ضمن الـوجبة كان دوامي في ا
ـدرسـة رامـيا الـصـبـاحـيـة أعـود من ا
حـقيـبـتي مـا استـطـعت من قوة أرمي
بــعـدهـا مالبـسـي وحـذائي كي ابـحث
عـنــهم في الــيـوم الــتـالي أكل حــسـاء

الدجـاج مع الرز وجـبة أشـبه بداومي
كل يوم أرى نفس الـدجاجة تـسبح ب
عــــصــــايـــــا نــــومـي بــــصـــــرة وبــــعض
الـبـصـيالت في بـركـة صـفـراء تـعـلـوها
طـبـقـة دهـنيـة مـثل بـقـعـة زيت أصابت
كبـد البـحر بـعدهـا أذهب للـجلوس في
ـنـزل بـانـتـظـار جتـمع الـصـبـيـة بـاب ا
بكراتـهم الزجاجـية وبيـجاماتهم ذوات
اجلـيوب الـدفـيـنـة حـامـلـة في طـيـاتـها
الـــكـــرات الـــزجـــاجـــيـــة أو مـــا يـــعــرف
بــالـدعــابل. وفي فــتـرة انــتـظــاري تـلك
أراقب كل شـــاردة وواردة في زقـــاقـــنــا
الــذي بـــات عــمـــره الــيـــوم مــا يـــقــارب

الست عامًا.
في أيـام شــهـر كــانـون األول من الــعـام
عتاد على ١٩٨٣ وفي أثناء جلـوسي ا
قـطـعــتي األسـمـنـتــيـة أمـام الـدار كـنت
أشــاهـد شــابـا طــويالً يـرتــدي الـبــدلـة
الـعـسـكـريـة اخلــاكي ويـضع قـلـنـسـوة
ـعــتـاد فــوق رأسه ولــيـست الــبــيـريـه ا
رؤيـتــهــا فـوق رؤوس اجلــنــود عـرفت
بـــعـــدهـــا أن هـــؤالء كــانـــوا من صـــنف
الـــقــوات اخلــاصــة كـــان هــذا الــشــاب

الــعــنــاقي. كــان شــعـرهــا أشــبه بــشــعـر
الصين اسودا ناعما وقصيرا مدورة
الوجه سمراء ترتدي الصدرية الزرقاء
درسة وثوبها والقميص األبيـض في ا
ذو األزهـار في حلـظـات الـلـقـاء لم أرهـا
في الـــشــارع يــومــا ســـوى في حلــظــات
اسـتـقـبـالـهـا لـوالـدهـا وال أعـرف مـا إذا
ــتــنـحي ـنــزل ا كــانت تــسـكن فـي ذلك ا
جانـبا عن قطـعة األرض الفـارغة قد أعد
خصيصا لتصوير مشهد استقبال ليلى
درويش بــوالــدهــا. أمــا أن تــلـك قــطــعـة
األرض الفارغة ابت أن يبنى عليها بيتا

ما دامت تطأها أقدام ليلى.
مرت األيـام وصرت ال آبه بـلقـاءات ليلى
بـدرويـشـهـا حـتى شـعـرت أن الـلـقـاءات
انـتــهت لـكـن كـيف لـي سـؤال لــيـلى عن
ذلـك وأنـا أخـشـى من ردود أفـعــالـهـا ال
أتذكر أن كانت تتـكلم معي أصال فليس
من مـوقف لي مــعـهـا اسـتــطـيع روايـته
األمـــــر الــــذي دفـع بي إلى ســـــؤال اخي
الـكبـير الـذي بـات عمـره في ذلك الوقت
يــؤهــله لــدخــول اخلــدمـة الــعــســكــريـة
واتــضح أنه يــعـــرف درويش كــشــخص
نزل الصغير بنى منذ فترة قليلة ذلك ا
ويخـدم اآلن عسـكريـا في صنـف القوات
ـنـزله اخلـاصـة أمــا مـجـيــئه الـيــومي 
فكان بـسبب انخراطه في دورة تـدريبية

ببغداد.
لم أرَ مشهد العناق أمامي طيلة فترة ما
بـعـد امـتـحـانـات نـصف الـسـنـة إلى أن
جاء يومـا من أيام آذار من العـام نفسه
اجـلـس كـعـادتي بـانـتـظار جتـمـع أطـفال
الزقاق مـاسكا كراتي الـزجاجية أتأمل
ـليء فـيـهم وأفــرز اجلـديـد عن الــقـد ا
بــاحلـــفـــر واألخــاديـــد بــفـــعل مـــنــازالت
الـدعــابل وضـربـات االطــفـال الـقــاسـيـة
عــنـدمــا يـرمـون كــرتـهـم الـزجـاجــيـة كي
ـنـافس محـاولـ ليس تـصـطدم بـكرة ا
ــا كــســر كـرة فــقط كــسب اجلــولــة وإ
اخلصم الزجاجية إمعانا بتأكيد النصر
واذالل خصومـهم أمام بقـية األطفال. لم
يــكـن في زقــاقـي العب كــرات زجـــاجــيــة
مــحــتــرف كــنــا أشــبه بــهــواة نـخــشى
ـة ونـلــعب عـلى قــدر احلـال آمـا الـهــز
ـافـيــات في لـعب الـدهــاة أشـبـاه قــادة ا
هذه الكرات فـهم يأتون من أزقة أخرى
ـنافـسة مـعهم نـخشى الـلعب ودخـول ا
وإن جتـــــرأت أنـــــا أو أحـــــد رفـــــاقي في
الـزقـاق في مـنـازلتـهم خـرجـنا وجـيـبـنا

الـسـري في الــبـيـجـامــا خـالي الـوفـاض
وعـيـونـنــا مـلـيـئـة بـالـدمـوع.وبـيـنـمـا أنـا
جـــالس الحــظـت ســيــارة نـــوع تــويــوتــا
تاكـسي حتمل على ظـهرها نـعش مغطى
بـالـعـلم العـراقي مـرت مـتخـطـيـة زقاقي
وهـــو أمــر اعـــدت مــشـــاهــدته فـي فــتــرة
الـثـمــانـيـنـات .عـدت لـكــراتي الـزجـاجـيـة
انـظر إلـيهـا حتى سـمعت جـلبـة وصراخ
وعــويل لـيـس بـبــعـيــد هـرعـت يـدفــعـني
الــفـــضـــول إلى مــصـــدر هـــذه اجلــلـــبــة
فوجـدت جمـهرة من النـاس تقف بـالقرب
من دار درويش من جهة البـاب الرئيسي
ـطل على لـلـبيت ولـيس الـبـاب اخللـفي ا
زقـاقنـا اقـتربت من احلـشـد فرأيت لـيلى
بـثوبـها الـزهـري حتتـضن نعش درويش
وتـبـكي بــصـوت أشـبه بـبــكـاء طـفل فـقـد
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تاهت من نزق اآلهات
على غفلة من سبات األيام

في ليلة نورانية
وحدانية كليلة القدر

فيها هاجت وتمواجت في دواخلي
ألوان العشق 

فرسمت لوحة أزلية على شفــق
الزمان

حتفة من ألوان مرمرية
رُسمت بيد فنان أسطوري 

أدور وأدور 
على صوت معزوفة الزمان 

كراقصة أتزحلق  في خفة على صرح
من جل

أرسم وأنحت حروف عشقٍ على
إشعاعات ضوء الروح باأللوان  
على صفحات موسومة بلون الفرح

النازف حباً
هورة بختم كل األعياد 

عاني الوجودية حروف كُتبت بكل ا
وبكلّ األبعاد 

في دوائر ودوائر تاهت مع القلب
عشقاً

كهاالت عشق 
على ضفاف زمان وحيد

  ووحي مستنير
أدور وأدور 

حول ذاتي العاشقة

أرسم بلون كحل الع األسود 
دوائر تاهت على شفق الوجود

أذوب عشقاً
كألوانٍ زاهية رُسمت على عجل

في نفثات نورانية من وحي السماء
ولوحاتٍ متناثرة من
أقواس اإللَه السرمدية

أدور وأدور
في دوائر  متلوّنة بألوانٍ
شعشعت من قلب الذات

ألوان طيف عاشقة بهيّة
رُسمت ذات سحر
في وجد عاشقٍ وَلِه
سكنت على  أطياف

وحدة 
كأفالكٍ أنارت الديجور
في ليلٍ متوحّدٍ متوحش

بربريٍّ 
كطيف لوحةٍ من الزمن

الغابر
أدور ويدور فيّ الكون 
كأطياف ألوان نازفة
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بيروت

كأفالكٍ سماوية
أشعّت وأضاءت

رسمت إشعاعاتها ذات دهشة 
كأضواء تائهة على دفاتر الزمان 

صفحات وصفحات 
حتكي حكايات عشقٍ باقٍ  حبٍّ

ووصلٍ ونزفٍ وفراق
حُفرت صورها في غياهب اللذّات

هاجرة ا
متنمّرة تتبختر مزهوةً في أبحر

ذاكرةٍ ضائعة
تائهة

كحلقات زحل  برزت أنواراً بعد
خفاء 

ذات ألوانٍ من أن الذات متمايزة
فيها قصّص من  ألوان زهت

وأشّعت من ب األفالك  
سعيدةً  مستبــشرة بذاتِ جمالٍ

أخّاذ  
جميلة جميلة  كعالمات ترقيم

فوسفورية  ساطعة
كحروف قصيدٍ رائعة 

تهاوت فجأةً في حلقات ودوائر
أتت أُكُلها  ذات زمـــنٍ مرادف

مؤتمنٍ على ماضٍ
ومستقبل وحاضر 
فيها روح عاشقة 
سطّرت حروفها

أنوار على صفحات الزمان
رسمت بريشتها 

لوحة عشق سرمدي 
فيها حكايات وصور

وفيها طيف وحي نازفٍ 
متلوّن

من كل األلوان.

وآبــيـضّت عــيـنــاهـا من الــبُـكـا الــشـيبُ
وال وصاح الـفراق ياهال
قُــبْـلــة يـرســلُـهــا الـبــحـرُ
يَـبُـستْ شَـفَـتي عـلى لـهـا
ومـاعـاد هـديلُ شـفـتـيـهـا
فُـمي احلــمـامِ لــصـوتِــهـا
وقـلبي عِـطش لـشفـتّـيهـا
خَـــــجِل يـــــشـمُّ رائـــــحــــةَ
وال يـــــجيءُ اخلــــمـــــيس
الى خــمـيــسـهــا احلـزين
إسـمحي حـديقـة الـكالم 
لـي أيـــتّــهـــا الـــســـاكـــنــة
أن أسـرج أعـمـاق روحي
قــصـائــدي فـوق صــهـوة
قــصــائــدي الــتي ــدى ا
تــبـكي بــ يــديك كــلــمـا
وأرخى الليل غاب القمر

(إجـا الــلـيل شــيـخـلص سـدوله بــدمي
أهـرعُ الى الـلـيل ) كـنت آذا جنّ لـيـلي
أفتش فـيها عن شـالها حقـيبة غـيابِـها
األحـــــــــمـــــــــر أمــــــــسـح بـه وجـــــــــهي
وابــــــــحث عـن بــــــــقــــــــايــــــــا أشــــــــمـه
ـرسـومــة عـلى قــصـائــدي ا قـصــائـدي
أغــفــو عــلى كــتف زيــتــونــة نــهــديــهــا
ـفـضـلـة (كـيـفك أنت مـلّي ا أغـنـيـتـهـا 
أنت )) فــتــضيء عــيــونــهــا بـذاكــرتي

ويصير الرحيلُ ذكرىً بعيدة...

 Í—u '« —U '« b

وصل ا

لـعبـته األثيـرة لم جتلب انـتبـاهي عويل
وصــراخ الـنــسـوة الــنــاثـرات شــعـورهن
بـقـدر بـكـاء ليـلى الـذي كـان خـارج إيـقاع
الـعـويل فـقـد فـاجـأها درويـش وجاء من
ـنزل الـبـاب الـرئيـسي ولـيس من خـلف ا
متـسـلال لـلـقـاء لـيلى كـنت طـفـلًـا ال يـفقه
هذه الصورة الدراماتـيكية كل ما هنالك
تطـابقت صـورة االحتـضان في مـشهدين
مـخـتـلـفـ قـد يـكـون الـسـبب فـيـهـمـا أن
ـعـتاد درويش أخـطـأ اجملئ من طريـقه ا
ــا كــان يــكــره الــدخــول من الــبـاب ولــر
ـا يــتــطــلـبه الــرئــيــسي فـبــابه أوسـع 
جـسده أو أن لـيلى لم تـعد تـنتـظره عـند
الـبـاب اخلـلـفي لـذا اضـطـر الـدخـول من
ـنـزل الـرئـيــسي عـدت أفـكـر كـيف بـاب ا
ـدرسـة عن هذا سـأحتـدث مع لـيـلى في ا

شـهد وال أعـرف إن كانت لـدي نشوة ا
وجــود مــوضــوع اســتـــطــيع من خالله

التحدث مع ليلى.
مــــرت عـــدة أيـــام ولم تــــأت لـــيـــلى إلى
ـدرسـة ولـم أشـاهـدهـا قـرب مـنـزلـها ا
حـتى  نـقلي مـع مجـمـوعة كـبـيرة من
التالميذ إلى مدرسة جديدة وأيضا لم
تـكن لـيـلى بـيـنـنـا.عـدت لـلـجلـوس عـلى
مـصــطــبـتي االســمــنـتــيــة بـعــد إكــمـال
االمــتـــحــانـــات شـــاهــدت أنـــاس جــدد
يـسكـنون بـيت ليـلى بعـد أن غاب عـنها
درويش وبــغــيـــابه بــدء نــاس آخــرون
يـبـنــون مـنـزال فـوق مـكــان عـنـاق لـيـلى
بـأبــيـهــا درويش لـيـغــيب مـنــزل لـيـلى
تـمـامـا عن عـيـني وتـبـقى صـورة لـيـلى

معلقة بأبيها.
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جنومـهـا آرحتـلتْ لم يـعـدّ لـلـذكـرى قـمـر
وسـمـاؤها وجعُ خـلف الـغـيوم الـبـعـيدة
هي يضيءُ ماتـبقّى من دخان سـجائرها
تـرسـم رائـحــة اخلــمـيس عــلى قــمـيص
وتــــــغــــــطــــــيّـه بــــــأغــــــصــــــان قــــــلــــــبـي
لكِ أسرج ضوء وعشبـة أيامي قصائـدي
وأعلقّه على نوافذ نشيد ليل طويل دمي
ــهــاجــرةُ الى لـــتــرحلَ الــطــيـــورُ ا األرق
عـيـنــيك عـيـنـاك الـلـتــان تـشـرق مـنـهـمـا
أركضُ هـا أنــا مـحضُ ذكـرى الــشـمـوس
وأغـلق خــلـفي بـاب خـلف ســراب يـنــأى
بـــدمــــعـــة أطــــفيءُ حــــرائـــقـه  الـــبــــحـــر
أضـــــحكُ مـلء فَــــمـي وأحــــضن حـــــرفي
ألـهـو كـطـفلٍ عـلى رملِ مـويـجات الـبـحـر
أشـمُّ كــاجملـــنـــون شــالـــهــا طـــفـــولــتـــهــا
على وألوّحُ به لـطيـورٍ هاجـرت  األحمـر
ســمــاهــا الـــتي عالهــا هــودج ســمــاهـــا

  
××××××      
ولِدتُ وبَصري
غابَ عَنهُ الْوَعيُ
مُنْذُ أيَّامِ صِغَري

الْوَحشَةُ
عَتَمتْ نافِذَةَ  الْأملِ

أنياب  عضَّتْ على كراماتٍ 
شُيدَتْ لِوَطني

مُنْذُ الْبَدءِ و الْأزَلِ
لَمْ يبقَ السَّعدُ في جُملةٍ 

تَسرُدُ لِلْمَسَرَّةِ
وِرداً مِنَ  اَخلبَرِ

كَفُّ الْغَدرِ والظُّلْمِ و الْفِتَنِ 
مَسَحتُ فَمَ كُل نَبْعٍ

ما عادَ لهُ آية مِنَ الْأثرِ
بذَرَ الْقَحلُ في الْأرضِ سُمَّهُ

الْجَفافُ مَسرَحُ مَأساةٍ
األيادي للسَّماءِ عارجَة
تَرجُو هُطُولَ الْمَطَرِ

كَرِهتُ كلَّ غدٍ 
يحملُ على كاهلهِ أُمنيتي

كلُّ غدٍ لوطني
كذِب و زَيف

وعهد مِنَ  الْوثَنِ

حتَّى النَّهارُ يضعُ الظُّلْمَةَ
على كفي و مائدتي

والْليلُ يَعزمُني على الْبُكاءِ
ولَوْحٍ مِنَ الْمِحَنِ
أُحِبُْ مِثلَ غيري

أنْ تغازلني فرحةُ وطني
زُهور ترقُصُ مع الْكلماِت
وجنَّة تنسِجُ بُيوتَ خُلدٍ

ال مثيلَ لها مِنَ الْمُدُنِ
كُلُّ يومٍ

تَعترضُ على  الْقادمِ  أسئلتي
يوماً أسير 

ويوماً أحتمي بِالتُرسِ 
وبِالْمِجَنِ

قَدْ خَدَّرتُ عمداً
كُلَّ سياحةٍ ألجنحتي

ُ في عُزلةٍ الْع
والْقلبُ صامَ عن الْإشتهاءِ 

مِنْ  ريحةٍ نتنةٍ
حَلَّتْ على قلبي
وعلى الْوطنِ

لنْ أتوقفَ عنِ السَّيرِ
رَغمَ جُرحِ أجْنحتي

فإنَّ معَ الْعُسرِ يُسراً 
وحتماً هناك مخرج 

يأتينا من الْقدرِ.
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ـذهبـية ليس هـناك حـيـادية بـ االنـتمـاء للـوطن والـدولة كن جـهـة وب االديـوالجـيات واحلـزبيـة وا
ـتكورة حول ذاتهـا ومفاهيمـها وسياسـاتها من اجلهة االخـرى  فحديث رئيس الوزراء والـعرقية ا
ي واالدباء واالعالمي مع ثقف والصحفي واالكاد مصطفى الكـاظمي حول أهمية تضامن ا
الـدولة فـي مواجـهـة سـياسـات الـقـوى واجلـماعـات وبـعض الـكـيانـات واالطـراف الـسـائبـة الـرامـية
ـواقف تاريـخـية لـلـصراع الـذي حـدث ب لـتـهمـيش واضـعـاف الدولـة  هـو بالـضـرورة انعـكـاس 

مثقفو بناء الدولة وب الفكر الرافض والظالمي واالستحواذي .
تنورة لقد قدم العديـد من العلماء واالدباء والتنـويريون حياتهم قربانـا من اجل بناء دولة اجلميع ا
/  لـقـد حـدث هـذا في كل مـراحل مـاقبل الـنـهـضـة الـصـنـاعيـة ومـابـعـدهـا  حـتى تـمكن احلديـثـة
ثـقف والعلماء واالدباء واصحاب الرأي التنويري من تثبيت اركان الدولة . واالن ضحون من ا ا
جاءت دعوة الكاظـمي استنادا جملريـات التاريخ وتعبـيرا عن شعور رأس السـلطة بضرورة وقوف

هذه الشرائح في اجملتمع بجانب الوطن والدولة .
ا في مـرحلة تهـميش الدولـة وجعلهـا سائبة نحن في الـعراق لسنـا في بداية الـتكوين للـدولة  وا
ب االقوام والطوائـف واجلماعات  ونعـتقد ان هذا الوضع هـو اخطر من ذاك لكون الـفاعل فيه
تـلكون كل مـقومات االصرار عـلى تهد الـدولة  وهنـا تاتي مناشـدة الكاظـمي للصـحفي وكل

وقف . اصحاب الرأي السديد والفكر احلداثي الى التضامن مع الدولة عبر الكلمة وا
واقف  فالبالد بحاجة الى عمـلية نهوض حقيقي  وهذا لم يعد هناك مسـوغا للمجاملة واخفـاء ا
ـواقف وشجـاعة الـرأي  وتـشخـيص اخللل واالطـراف الـتي تعـمل على اليـتـحقق اال عـبر وحـدة ا

تفكيك كيان الدولة فهذه مسؤولية اجلميع .
صلحة الوطـنية وضد بناء دولة تذبذبة والسكـوتية هي بالضرورة ضـد ا واقـف ا الكل يعلم بأن ا
جـامعـة وقوية وقـائدة لـلبالد ضـمن سياقـات مؤسـساتيـة قانـونيـة حداثيـة  ونحن االن عـلى لبواب
ـثـقفـون واصـحاب الـرأي الواضح انـيـة فالبد من عـمـليـة الـتغـييـر وهـذه مهـمة ا االنـتخـابـات البـر
ـذهـبـية الـعـرقـيـة واحلـزبـية ان االصـطـفـافـات ا الـسـديـد من كل مـكـونات اجملـتـمع  فـالـعـودة لـبـر
ـواطن واخلطوة ماقبل االخيرة لتدمير مابقي من ذهـبية هو بالنتيجة انتهاك حلقوق ا والكتلوية ا

الدولة .
ـثـقـفـون واالدبـاء ـواجـهـة  وعـلـى ا لـقـد قـدم الــشـبـاب الـعـراقي ســيال من الـدمـاء في ســاحـات ا
واصـحاب الرأي تقـد الفكرة والرأي الـواعي للجماهـير لكي تخـتار ماينصف الـعراق ويعزة ب

منظومة دول الشرق والعالم .
صالح ـجملـها معـركة ا ـوازنة التي استـمرت اربعـة اشهر هي  اجلمـيع يدرك ان معـركة اقرار ا
كن الـتفكـير به  فـالعـودة لهـؤالء هو انـتهاك واطن هـو اخر مـا بـ الكـيانات الـسيـاسيـة  وان ا

صارخ حلضرة الوطن ومستقبل وجوده .
نطق ان يكون اقتصاده رهنا عقول وا نطق ان يرتهن العراق للدول االخرى  وال من ا ليس من ا
ـا ترفضه  مـثلما ن يتعـاقد وترفض  الـية الدولـية  تقـبل  نظـمات ا بالشـركات والكـارتالت وا

حدث لالتفاقات االقتصادية مع الص .
اضي ونتـناولها الحقـا بالتفصيل وهـنا نود ان نستـذكر قضية حدثـت في السبعينـات من القرن ا
اضي اسـتقرض نظام انور السـادات من البنك الدولي مبلغا من وهي ..في عام 1977من القرن ا
ـواد من بيـنهـا ( العـيش) اخلبـز واحملروقات وفـي اليوم ال فـاشتـرط البنـك رفع اسعـار بعض ا ا
وتـراجع الــرئـيس انـور الـسـادات  نـقـول ذلك مـجـرد ـصـري في كل مـدنه  الـتـالي ثـار الـشــعب ا
ؤسسات الـدولية فعليك أن تـقدم مقابلها االشارة فاذا استـقرضت من هذه ا

طالب االخرى . مايفيدها  وارتفاع الدوالر واحدا من ا
شاركة بـالتغيير من اجل وطن هم عليـنا جميعـا ادراك ضرورة ا ا
عزيز وشعب يـستحق احلقوق ودولة قوية ضامـنة للجميع وسلطة
يهابـها الكل وجيش وقـوى أمن وشرطة اليـستطـيع أحد جتاوزها
 وهـكـذا تـكـون دعـوة الـكـاظـمي لـلـمـثـقـفـ واصـحـاب الـرأي قـد

اختارت طريقها صوب اجلميع .. 
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اعـتمدت الكـثير من الشـعوب واال منـاهج تستجـمع النقـاط البيضـاء في اصوات مراكز
ـنشودة  ..لـعل جتربة التـفكيـر في ثوب الواقع االسـود لتفـتح ثغرة تـتوسع نحـو احللول ا
اذا  ال تنجح ناهج ..السـؤال   رواندا بعد سـنوات من احلرب االهـلية األقرب الى هـذه ا
ا سبق لنـظرائهم  في دول مثل ماليزيا وسنغافورة مراكز التفـكير العراقية في االتيان  
 وتـونس واجلـزائــر  من فـرضـيــات اإلسـتـمــاع لـصـوت الــعـقل  ولـيـس اصـوات تـضـارب
االجندات احلـزبيـة والهـويات الفـرعيـة?? في ورشة عمل نـظمـها مـركز النـهرين لـلدراسات
ـسـتـشـاريـة االمن الـقـومي عن دور مـراكـز الـبـحـوث والـدراسات االسـتـراتـيـجـية  الـتـابع 
راكز  الـتي تتطوع  في الـعراقية... طـرحت تشكيل  مـجلسـا للحكـماء  من قيـادات هذه ا
ـشورة واخلـبـرة لـكي يسـتـمع لـها مـتـخـذي  القـرار  ... وسـرعـان ما تـبـرع احد تقـد  ا
ـراكز الـتفـكيـر العـراقي عـلى الواتـساب  ..لـكن بال برنـامج عمل الـزمالء  بـتاسـيس نواة 
تـطبـيقي يـشارك فـي النـسغ الصـاعد  من قـاعـدة صنـاعة الـقرار نـحـو متـخذي الـقرار او
ـطــالب فـهـم افـضل مــنـهم لــتـكــون مـخــرجـات اتــخـاذ الــقـرار  مـبــنـيــة عـلى االسـتــجـابــة 
سـينـاريوهـات  صنـاعة الـقرار  .الـنـموذج الـثاني الـذي ناقش أزمـة السـيادة الـعراقـية من
كـن اعتـباره جـهود مـبـدعة في هـذا السـياق قبل مـلتـقى بـحر الـعلـوم  ومعـهـد العـلمـ  
لـتـمـظهـر  قـدرات بـنـاء الـقدرات الـفـكـريـة في مـراجـعة نـقـديـة حـقـيقـيـة من داخل الـعـمـلـية

السياسية  ..بانتظار حتوله الى برامج عمل تطبيقية  في خطوة الحقة. 
وذج مـتجدد لبناء الـقدرات في حوكمة ادلـة العمل السياسي ما ب النمـوذج ..يظهر 
ـوازنـة العـامة وابـرزها مـوازنة وذج له مـا يحـصل سـنويـا في إقرار قـانون ا لـعل اقـرب 
انيـة.. تبدا بـادراك  جميع ٢٠٢١ هنـاك ادلة عمل تـطبيـقية الدارة نـزاهة التـشريـعات البـر
وازنة هماتها الرقابية كمدخالت للتشريع.. وبالتالي تكون ارقام ا جلان مجلس النـواب  
دني ـشاركـة مع اجملتـمع ا الـعامـة  معـروضـة في تفـاصيل الـتفـاصـيل  امام كل جلـنة بـا
ناقشات  في مرحلـة التخطيط ..وعندما حتول إلى ارقام  تكون ـهنية الثراء ا والنقابات ا
ـناقشات  داخل تخـصصة  ..حـتى ال تأخذ  ا اني وجلـانه ا ايـضا حتت اإلشراف  الـبر
مجـلس النـواب اكثـر من جلـسة واحـدة ثم الـتصـويت  ..ومثل هـذه  االدلة مـتوفـرة وسبق
الية  دورات عنـية في وزارتي التخطيط وا وان خاض  اعضاء مـجلس النواب واجلهات ا
ـائـي واالحتاد تـحـدة اال بـنـاء قـدرات نـظـمت من قـبل جـهـات دولـيـة مـثل بـرنـامـج األ ا
ـفتـوحة ) ..فلـماذا  لـم تطبـيق خطـوات  ما  الـتدريب عـليه ـوازنة ا األوروبي بعـنوان ( ا
واقف وردود األفعال وتـصارع القوى  في كل عام القرار  قانون لتجاوز  عـقدة منشار ا
ـانـيـة ادوار مـراكـز ـاذا  غـيـبت قـيـادات الـكـتل الـبـر ـوازنـة الـعـامـة??? والـسـؤال االخـر  ا
كن من وجـهة نظر متخصصة  عدم تكرار التفكيـر العراقية وما طرحته من حلول  كان 
?? ذات الـســؤال يـنـطـبق عــلى مـنـاقــشـات مـتـعــددة األطـراف  لـلـورقـة  وقـائع مــا حـصل 
البيضـاء لإلصالح االقتصادي  التي تـمت دعوة فقط من يؤيـدها  واستبعـد  من ينتقدون
راكـز التفـكير ـقراطـيا!!! لذلـك  اكرر  الدعـوة   ما ورد فـيها... في نـظام يـفترض  انه د
ــنــاصـرة وبــلـورة  مــواقف جتــدد  الـضــغـوط الـعــراقي لــنـظـم أمـورهم في الــتــحـشــيـد وا
اإليجابية  على امـراء الطوائف السياسـية بأهمية تولـيد تقاليد  تـورث االبداع في التفكير
االيـجـابي لـلـحلـول  ..قـبـلت من مـتخـذي الـقـرار  ام ال تـقبل ...
ـراكـز  ان تـتـظـاهـر في سـاحـات الـتـحـرير عـنـدهـا علـى هذه ا
ـقـراطـيـة  عـنـد الـتــشـريـنـيـة تـبـحث عن #وطـن  مـا دامت الـد
ـانـيـة  فقط تـسـتـمع الصـواتـهم وأصوات قـيـادات الـكتـل البـر

من يصفق الجندات احزابهم ... ولله في خلقه شؤون.

يعرف االغتراب بحـسب علماء النفس االجـتماعي على انه حالة نـفسية اجتمـاعية تسيطر
بشـكل تام على الفرد  ,يتحـول من خاللها الى شخص غريب بعـيد عن الواقع االجتماعي

في بعض نواحي .
وهي تـعكس حـالة شـعوريـة نفسـية تـعزل الـفرد عن مـحيـطه نتـيجـة لعـدم قدرة الـفرد على
استيـعاب األوضاع الـسياسـية واالجـتماعـية والنـفسيـة أو مجـاراتها والـتعايش مـعها في
حـالـة تفـاعل دائـمـة لدرجـة أنه يـكـون غيـر قـادر عـلى قبـولـهـا أو حتى مـسـايـرتهـا بـشكل
حـيادي فـيـكون انـعـكاس تـلك األحداث عـلى تـفكـيـره ورؤيته وسـلوكـه نازعـا أو مائال الى

الشعور بالغربة حتى مع الوسط الذي نشأ وترعرع فيه.
ان الفرد يصيـبه الشعور باالغتراب عن االخرين حينـما ال تكون عالقته متجه نحو العمق
أي عندما تكون عالقـته مزيفة وغير حقيقية بحيث يصبح الفرد مجرد صفر على الشمال

في الوجود اجلمعي لالخرين .
قابل ان فـاالغتراب ان جتـد من اليجد قـوت يومة في بـلد عائم عـلى بحيـرات من النفط بـا
ـال الـعـام ,وان جتـد جتـد الـفـاسـدين قـد اصـبـحــوا من اثـريـاء الـبـلـد عن طـريق  سـرقـة ا
ساس به ,وان يجد العالم نفسه غريب في اجملرم يـترنح  في حريته ب الناس من دون ا

علمه وال يجد من يقرأ له او يستمع له .
السلطـة اجملرمة هي من جتعل ابناء اجملتمع غرباء في اوطانهم فهي حتاول نشر الفساد
في كل مـفـاصل احلـياة واضـعـاف الـتعـلـيم والصـحـة والـبيـئـة ودمار الـصـنـاعة والـتـجارة
تـاجرة في الـقانون  ,يتـحول الشـريف غريب في وطـنة واجملرم وخلق فـوضى من خالل ا
هـو صاحب احلق والـسلطـة وهذا يدلل عـلى ان احلكومـة حتولت بيـد اجملرم  ,الـشرفاء

في الوطن غرباء مسلوب احلق واالرادة 
فـاالغـتـراب الزائـد يـجـعل من الـتـهـويل سمـة بـارزة في حتـلـيل االحـداث مـقتـرنـة بـاالفـكار
عروف عـنها تنتشر ب الـطبقات الفقيرة والـساذجة وكذلك اجملتمعات التي الالعقالنية ا
ـثـقف تـعـيش حتت وطــأة احلـروب فـتـرات طـويـلــة الى ان يـصل انـتـشــارهـا الى الـوسط ا
وعقـالء الـبلـد وهـذه هي الـطـامـة الـكـبـرى الى ان يـصل الـشك في كل شـئ حتـى بـالقـاتل
واجملرم ,تـتهم احلكـومة اجملرمـة الفاسـدة هي من تفتـعل القتل وتـأتي باالبريـاء لالعتراف

بدل اجملرم احلقيقي .
ان انـتشـار الـشك والـظن يـدلل على الـفـوضى وحتـول في الـقيم الى
ان اصـبح الـفـاســد يـفـتـخـر بــنـفـسـة ال  بل مــحـتـرم بـ الـنـاس
ويـتـبـجح بــفـسـادة وان يـعـتـلي مـنــصـة اجملـالس االجـتـمـاعـيـة
وصـدارة الــديـوان االجــتـمـاعـي والـســيـاسي والــديـني .وكل
شاريع واخلطط قترحـات معطلـة اال ا شاريع واخلـطط وا ا
ـال الـعـام والـتـحـايل عـلى الـقـانـون واالفـكـار الـتي تـسـرق ا

وعلى الناس في سلب حقوقهم وارواحهم.
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وَأَشْـفَـقْنَ مِـنْهَـا وَحَـمَـلَهَـا الْـإِنـسَانُ ـ إِنَّهُ
كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا". فاالمانة هي الوجه
الـتـقبـلي لـلخالفـة واخلالفـة هي الوجه
الــــفــــاعـــلـي لالمــــانــــة كــــمـــا بــــ في

وضوعي". محاضرات "التفسير ا
وبـ في نفـس احملاضرات ان -4
عـرض االمـانة هـو "هـو عرض تـكـويني
ال عـــرض تــشـــريــعـي" كــمـــا ان قــبــول
الـعرض تـكويـني ايضـا بحـكم دخـولها
فـي تــكــويــنـه االنــســاني وفـي تــركــيب
مــسـاره الـتـاريـخـي. وقـد كـتب لي احـد
اساتذة احلوزة العلمية في النجف انه
بـاالمـكـان اسـتـفـادة عـدة امـور من هـذه
ـســألـة مـنـهـا: تـقـريـر وامـضـاء حلـكم ا
الــعــقل الــعــمــلي بــان حــقــيــقـة احلــكم
والــســلـطــة هــو تـدبــيــر نـوع االنــسـان
لـنـفـسه و ان ضـرورة انـسـجـام احلـكم
الـشـرعي مع احلكم الـعقـلي وان احلكم
الـشـرعي تنـزل الحكـام العـقل العـملي 
تــقــتـضي كــون احلــكم لــنـوع االنــسـان
ولـــــيس لـــــفــــرد خـــــاص و ان احلــــكم
بـاالولــويـة حـكم الـنـبي او االمـام عـلـيه
ــقـطع تــاريـخي خـاص الــسالم جـاءت 
وهـو حـال وجوده عـليه الـسالم . وهذا
اليـــتـــنـــافى مع عـــمـــوم اجلـــعل لـــنــوع

االنسان بلحاظ افق الزمان . 
5- واالســـتـــخالف هـــو الـــعـــنـــصــر
ـكـونـة الــرابع في الـعالقــة الـربـاعـيــة ا
لـلـمجـتـمع في رؤيـة الصـدر لـلمـجـتمع
كــمــا انه ســنــة تــاريــخــيــة من الــشــكل
الـثـالث اي السـ التي تـقـبل التـحدي

والعصيان لفترة ما.
ان اخلـالفــة اســـاس لــلـــحــكم -6
واحلــكم بـ الــنـاس مــتـفــرع من جـعل
اخلـالفة ومـصـطلح "احلـكم" هـنـا ليس

عنى "القضاء" حصرا.
وعـــلــيه قـــرر الــصـــدر ان الــله -7
انــاب اجلــمــاعـة الــبــشــريـة فـي احلـكم
وقــيــادة الـكــون واعــمـاره اجــتــمـاعــيـا
وطــبـيـعــيـا. وعـلى هــذا االسـاس تـقـوم
نـظرية حـكم الناس النـفسهـم وشرعية
ـارسة اجلماعة البشرية حكم نفسها

بنفسها بوصفها خليفة عن الله.
وفـــــرّع  الــــصــــدر عـن فــــكــــرة -8
االسـتخالف اربـعة مفـاهيم فـرعية هي:
انـتـمـاء اجلـمـاعـة الـبـشـريـة الى مـحور
واحــــد هــــو الـــلـه اقـــامــــة الـــعـالقـــات
االجـتمـاعيـة على اسـاس العـبوديـة لله
وحتــريـر االنـســان من كل الـعــبـوديـات
لـــغــيـــر الــلـه وجتــســـيــد روح االخــوة
سؤولية. العامة ب الناس واخيرا ا
سـؤوليـة عـند الـصدر تـعـني ا -9
ان اجلـماعـة البـشريـة بوصـفهـا خلـيفة
لـله ليست مخولة بان حتكم بهواها او
ـنفـصل عن تـوجـيه الله بـاجـتـهادهـا ا
ــا حتــكم بــاحلق وتــؤدي الى الــله وا
امـانـته بـتـطـبـيق احـكـامه عـلـى عـباده.
وبـــ ان احلــكم الـــقــائم عـــلى اســاس
االســـتــخـالف مــلـــزم بــتـــطــبـــيق احلق
والـــعــدل ورفض الـــظــلم والــطـــغــيــان.
وبــهـذا مـيـز الـصــدر حـكم االسـتـخالف
ـقـراطي الـذي ال يـجعل عـن احلكم الـد
االمــة مــســؤولــة بـ يــدي احــد وغــيـر
ـقـيـاس موضـوعي فـي احلكم مـلـزمـة 

بل يكفي ان تتفق على شيء. 
واعــتـبـر الـصـدر ان اخلالفـة -10
تـوفر الفرصة احلـقيقة للـنمو احلقيقي
الـذي عرّفه بان يحقق االنسان في ذاته
تـلك الـقـيم الـتـي يؤمـن بـتـوحيـدهـا في
الـــلـه من خالل اتـــخـــاذ صـــفـــات الـــله
مــؤشـرات لـلـسـلــوك واهـدافـا لالنـسـان

اخلليفة.
وتـمـارس االمـة خالفـتـها عن -11
طـريق الـشورى مـا لم يـرد نص خاص
عـلى خـالف ذلك وبـرأي االكـثـريـة عـند

االختالف.
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اسـتـنـد الـصـدر في الـتـنـظـيـر لـلـدعـامة
الــثـانـيـة الى ثـمــان ايـات قـرآنـيـة لـعل
اهــمــهــا قــوله تــعـالـى في االيـة 44 من

فـي "االسس" حـــيث كـــتب فـي االســاس
الــتــاسع مــا خالصــته ان عـلـى احلـاكم
امـــا ان يــكـــون مــجــتـــهــدا او يـــخــتــار

اجتهادا من تلك االجتهادات")
احلـالـة الـثـالثـة مـنـطـقة الـفـراغ: تـقوم
الـسـلـطة الـتـشريـعـيـة التي تـمـثل االمة
بــسن مــا تــراه صــاحلــا مـن الــقــوانـ

بشرط عدم تعارضه مع الدستور.
ارسـة السـلطة ثـالثـا  اسنـد الصـدر 
الـتشريعية والـتنفيذية الى االمة وهي
ســـلــطـــة مــســـتــمـــدة من االســـتــخالف
ـستمد من مصدر الـسلطات احلقيقي ا

اي الله.
وفـي الــتـــفــصـــيل نص الـــصـــدر عــلى
االخـتصـاصات او الصالحـيات التـالية

لالمة:
انـــتـــخــاب رئـــيس الـــســلـــطــة -1

رجعية. رشح من قبل ا التنفيذية ا
2-انـتخاب اجمللس اي مجلس اهل

احلل والعقد.
وقـد بـ اخـتـصـاصـات اجملـلس بـاربع

نقاط.
عـبـر الـشرعي عن ـرجع هـو ا رابـعـا ا
االسـالم هـو الــنـائـب الـعــام عن االمـام
وبــــنــــاء عـــــلى ذلك مـــــنــــحه الــــصــــدر

الصالحيات التالية:
ـمـثل االعلـى للـدولـة والقـائد ا -1

العام للجيش.
ــــضـي تـــرشــــيح يــــرشح او  -2
االشخاص لرئاسة السلطة التنفيذية.
ــوقـف الــدســتــوري تـــعــيــ ا -3

للشريعة االسالمية. 
. 4-البت في دستورية القوان

انشاء احملكمة العليا. -5
ظالم. انشاء ديوان ا -6

رجع بـتـالـيف "مـجلس" لم كـمـا يـقـوم ا
يـسـمه الـصدر مـن ١٠٠ عضـو "تـمارس

رجعية اعمالها" من خالله. ا
رجـعية حـقيقـة اجتمـاعية ـا كانت "ا و
ـرجـعـيات في االمـة" فـفي حـالـة تـعدد ا
ـتكـافئـة من ناحيـة الشـروط الشـرعية ا
احـال الــصـدر الى "االمـة امـر الـتـعـيـ

من خالل استفتاء شعبي عام"
خــامـســا مـســاواة جـمـيـع افـراد االمـة
امـام الـقـانـون وهم احرار فـي التـعـبـير
ارسة العمل السياسي. عن ارائهم و
سادسا وفي هذه النقطة وضع الصدر
 لــلــجــمــهـوريــة االسالمــيــة االيــرانــيـة

اهدافا تاريخية بحكم رسالتها.
ـبـدأ الــتـسـاؤل فـيـمـا اذا ويــثـيـر هـذا ا
ـبـاديء الـدسـتــوريـة الـسـابـقـة كــانت ا
الـتي وضـعـهـا الـصـدر تـمـثل اجـتـهاده

اخلاص بايران ام انه اجتهاد عام?
وفي نـهـايـة هـذا الـتفـصـيل اسـتـخلص

الصدر االفكار التالية:
الـفـكـرة االولى: ال واليـة بـاالصل اال لله

تعالى.
الفكرة الثانية: النيابة العامة للمجتهد

طلق العادل الكفوء. ا
الفكرة الثالثة: اخلالفة العامة لالمة.
الـــفـــكـــرة الـــرابــعـــة: فـــكـــرة اهل احلل

والعقد.
ويبقى سؤال اخير:

اال تـتعـارض الصالحيـات التي منـحها
الــصــدر لـلــمــرجع مع فــكــرته الـقــائــلـة
بـــفـــصـل مـــوقع الـــشـــهـــادة عن مـــوقع
اخلالفـة وعدم جواز جـمعهـما معا في
شـخص واحد غـير مـعصـوم? وبالـتالي
مـنوحة للمرجع تـوسيع الصالحيات ا
عـلى حساب صالحيـات االمة وموقعها

بوصفها خليفة لله في ارضه?
 وقـد علّق االستـاذ في احلوزة العـلمية
عـلى هـذه الـنـقـطـة بـان تـكـيـيف الـسـيد
رجع ) و( ـفـهـوم ( شـهـادة ا الـشـهـيـد 
خالفــة االمــة ) في الـلــمــحـة الــفــقـهــيـة
دسـتوريا تاثر بواقع ايران زمن الثورة
ــنــاصب الــتي اعــطــاهـا اذ ان بــعض ا
ـــــرجـع ( قــــيـــــادة اجلـــــيش ) ـــــوقع ا
ــــراقـــبـــة التــــنـــســـجـم مع مـــفــــهــــوم ا

والشهادة.
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وْرَاةَ فِيـهَا ائـدة:"إِنَّا أَنـزَلْنَـا التـَّ سـورة ا
ونَ الَّذِينَ بِيـُّ هُـدًى وَنُـور ـ يَحْـكُمُ بِهَـا النـَّ
ونَ ـانِــيـُّ ـذِينَ هَــادُوا وَالــرَّبـَّ أَسْــلَــمُــوا لِــلـَّ
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ

." وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ
ومــنـهـا اسـتـنــتج ان خط الـشـهـادة مـر
بــثالث مـراحل مـرحــلـة الـنــبي مـحـمـد
(ص) ومـرحـلـة االئـمـة الـتي انتـهت في
ـرجعية عام 329 هـجرية ثم مـرحلة ا

وهو موضوع بحثنا الراهن.
وقد ب ان خط الشهادة وخط اخلالفة
كــانـــا مــنــدمــجــ فـي شــخص الــنــبي
واالمــام لــكن "هــذا االنــدمــاج ال يـصح
اسـالمـــيــــا اال في حــــالـــة وجــــود فـــرد
ـارس اخلط مـعصـوم قادر عـلى ان 
مــعــا وحـ تــخـلــو الــسـاحــة من فـرد
ـكن حـصـر اخلـط في مـعـصـوم فال 
ـرجع شخص فـرد واحـد" كـما قـال. فـا
مـن االمــة وهـــو "مــعـــ من قــبـل الــله
تــعــالى بــالـصــفــات واخلــصـائص اي
بـالـشـروط الـعـامـة .... ومـع مـن قبل
االمـــة بــالــشـــخص اذْ تــقـع عــلى االمــة
مـسـؤولـية االخـتـيـار الـواعي له". وهذا
يــعـني ان الـفــقـيه اجلـامع لــلـشـرائط ال
ـارسـة سـلطـة الـشـهـادة ما لم ـكـنه 
يــتـحــقق اخـتـيــار االمـة له. ولــهـذا قـال
ــرجــعــيـة الــصــدر في مــكــان اخـر ان ا
حـقيقة اجتماعـية موضوعية في االمة.
واعطى للمرجع ثالث مسؤوليات هي:
اوال احملافظة على الشريعة والرسالة.
ثــانـيـا ان يــكـون هـو في بــيـان احـكـام
االسـالم ومــفـــاهـــيـــمه بـــحـــيث يـــكــون
ــوضــوعي ــقــيــاس ا اجــتـــهــاده هــو ا
لـالمة وتمـتد حتديـد الطابع االسالمي
ــتــحــركــة الــزمــنــيــة من لــلــعــنــاصــر ا

التشريع.
ثــالـثـا ان يـكـون مـشــرفـا ورقـيـبـا عـلى
االمـة واعـادة االمـور الى نـصـابـها اذا
انـحــرفت عن طـريـقـهـا الـصـحـيح. كـمـا
اعــطــاه مــســؤولــيــة مــؤقــتــة من خالل
انــدمـاج خـطي اخلالفــة والـشـهـادة في
مـكنـة في حالـة تولى احلكم احلـدود ا
"نـظـام جـبـار" يـقـصي االمـة عـن  حـقـها

في اخلالفة العامة. 
فـاذا مـا "حررت االمـة نـفسـهـا" فان خط

اخلالفة يعود اليها. 
اعـتـقـد الـصـدر ان نـظـريـته هـذا حتـقق
رجع واالمة سـؤوليات بـ ا تـوزيع ا
او بــ االجـتـهــاد الـشــرعي والـشـورى

الزمنية.
اال انـه قال في خـتـام حديـثه ان الـفـقيه
ـارس دورين احدهمـا رباني بوصفه
شـهـيدا عـلى االمـة والثـاني بـشري في
اطــــار اخلالفــــة الــــعـــامــــة لالنــــســـان
ويـسـتـمد هـذا الـدور قيـمـته وعـمقه من
مـدى وجـود الـشـخص فـي االمـة ومدى
ثقتها بقيادته االجتماعية والسياسية.
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كـتب الـسـيـد الـصـدر الـشق الـثـاني في
فـكـره الـسيـاسي في "الـلـمحـة الـفقـهـية
الــتــمــهــيــديــة لــدســتــور اجلــمــهــوريـة
االسـالمـيـة في ايــران" وهـو يـســتـبـطن
ـعنـوية لـلشعـب االيراني على احلـالة ا

ضوء تعاليم االسالم. 
وقــد نـص الــصــدر في الـــلــمــحــة عــلى

باديء الدستورية التالية: ا
اوال ان الــلـه هــو مــصــدر الــســلــطــات

جميعا. 
ثــانــيــا ان الــشــريــعــة االسالمــيــة هي
مـصدر التشـريع. وهنا ميـز الصدر ب

ثالث حاالت:
احلـالة االولى احكام الـشريعة الـثابتة
بــوضـوح فـقـهي مــطـلق بـقــدر صـلـتـهـا
بـاحليـاة االجتمـاعية. وهـذه جزء ثابت
مـن الدسـتـور سواء نـص علـيـها او لم

ينص. 
احلــالـة الــثـانــيـة تــعـدد االجــتـهـادات:
تـــخــتـــار االمــة مـن خالل ســلـــطــتـــهــا

التشريعية احدها.
(تـخـتـلف هـذه الـفـكـرة عـن رأي الـصدر
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لـئن كـان الـدعـوة الـعـبـاسـيـة اسـتـثـمـرت
ــنــاطق الــشــرقــيــة (ايــران احلــالــيـة و ا
افــغـــنــســتــان) وجــمـــهــورا غــيــر عــربي
ـان لــيــكــونــوا مــادتــهم الــبــشــريــة لـال
بــدعـوتـهم لـلـثــورة عـلى الـدولـة االمـويـة
الــقـومــيـة فــقـد اســتـثــمـر الــفـاطــمـيـون
ـطـلـة افـريـقـيـا عـلى ـنـاطـق الـغـربـيـة ا ا
ـتـوسط لـتـكون شـريط الـبـحـر االبيض ا
مــجـتــمـعــاتـهــا مـادتــهم في اقــامـة دولـة
اتـسـعت خـالل سـنـوات لتـحـتـل مـسـاحة
واسـعة وتقف في مـواجهة خلـيفة بغداد
الـعباسي و خـليفة االمـوي الذي حتول
مـــن الجــــئ الـــى حـــــــــــــــــــــــــــــــــــاكـــم فـــي

االنــــدلس.الـــفــــاطـــمــــيـــة لـــقـب اتـــخـــذه
اسـمـاعـيــلـيـو الـسـلـطـة لـتـأكـيـد نـسـبـهم
مـباشرة للنبي فـأم اسماعيل هي فاطمة
بــنت احلــســ خــاصــة انــهم واجــهـوا
حــمالت تـســقـيط و تــشـكــيك و تـشــهـيـر
ادعت فـيه الـعـبـاسيـة كـذب خـصـومهم و
مـنافـسيـهم الذين اقـلقت سـيطـرتهم على
الــشـمـال االفـريـقي بــغـداد فـيـمـا يـخص
صــحــة الـنــسب لــيس فــقط لـفــاطــمـة بل
لــلـعــرب اســاسـا مــروجـ عــنــهم انـهم
مــجـهـولـو الـنــسب وفي احـسن االحـوال
ستـعربة غـايتهم فـهم من عوام الـفرس ا
ضـــرب الــوحـــدة االسالمـــيــة بـــتــمـــريــر
مــنـحـرف مـعــتـقـدهم الـيــهـودي وقـد ايـد

مـسـلم اخلراسـاني مع فـارق منـحدرهـما
االجـتـمـاعي و الـعـرقي الجنـاح االنـقالب
الـعبـاسي ثم قتال بيـد عبدالـله االصغر(
ابـــو الــعـــبـــاس الــســـفــاح) و عـــبـــدالــله
ـنصور) قـتل الفاطمي الكـبر(ابوجـعفر ا
االول عـبيدالـله  بن احلس داعي دعاته
احلــــســـ بن زكــــريـــا( ابـــو عــــبـــدالـــله
الـشـيـعي) و اخ لـه كـنيـتـه ابـو الـعـباس
ؤرخـون انه شعورا من وهـو ما فـسره ا
احلـاكم بالـضيق من شعـبيـة ينالـها احد
حـــاشـــيـــته او مـن له فـــضل في حتـــويل
مـسـار الـتـاريخ لـصالح سـلـطـة ال يـتـقبل
فـــيــهــا احلـــاكم ان يــنــازعـه شــخص في
صــورة احلــاكم االوحــد.ســيــطــرت عــلى
الــدولـة الــفــاطـمــيـة فــكـرة وراثــة احلـكم
مـــثـــلـــمــا ســـيـــطـــرت عـــلى االمـــويــ و
الـعـبـاسـيـ لكن سـيـطـرة الـوراثـة التي
كـتوب سـنـها الـدسـتور الـفـاطمي غـيـر ا
سبقها تفعيل و ادامة الوراثة داخل فرع
من جـعفـر بن محـمد(الـصادق) اي وراثة
االمـامـة الـتي جتـعـل من البـسـهـا زعـيـما
روحـيـا حـتى بدون دولـة وبـرغم ان هذا
الــطــريق لم يـســلــكه عـلي بـن ابي طـالب
خالل فـتـرة حـكم اخلـلـفـاء الـثالثـة قـبله
قتضى ومـع سكون احلسن عن الـعمل 
مـعـنى االمـامـة العـقـائـديـة و السـيـاسـية
بــعـد الـصـلح وكـذلـك الـثـمن الـذي دفـعه
احلــــســـ ثـم الـــتــــراضي احلــــذر بـــ
االمـوي فالـعباسـي على وجـود زعامة
ال تــخـرج عن كــونه عـمــادة بـيت يــتـصل
بـالنبي نـسبا مكـنت حملمد الـباقر و ابنه
جـعفر العمل دون اثارة حفيظة اخلالفة
بـــحـــيث ال يــزيـــد عـــنــوان و مـــضـــمــون
ـنــظـورة بـعــ الـدولـة عن اعــمـالـهــمـا ا
الشـتغال بـالدين تعلـيما اال ان جيال من
االحـفـاد الـعـلـويـ لم يـكن لـيـقـنـع بـعدم
تـكرار جتربة احلس و زيدا بن علي  و
مـحمد بن عبدالله احملض في الثورة وال
ـا كان يخطط له عـدم من التفـكير مـليا 
ا فهم ان الحظ مـحمد بن احلنفـية الذي 
 له في وراثة اخيه احلس بعد قتله في
كــربالء لـيـكـون زعــيـمـا لـلـبــيت الـعـلـوي
بـأعتـباره اكـبر ابنـاء علي االحـياء فراح
يـعـمل بـسـريـة على انـشـاء تـنـظـيم سري
يــســتـثــمــر في اخــطـاء االمــويــ الـذين

مـارسوا الـيمـ القومي الـعشـائري ضد
غـير العـرب من رعايا اقـاليم الـفتوحات(
االحـــتالل) االسالمـي وتــوجـــيه شـــعــور
ــرارة الـشـعــبي جـراء تــهـشـيم الــبـنـاء ا
االجـــتــمـــاعي في تـــلك االقــالـــيم بـــغــيــة
اخــضــاعـــهــا و ضــمن اســتــمــرار تــدفق
امـوالهـا خلـزينـة الدولـة فبـدأ مسـتفـيدا
مـن مــجـــال االخـــتالل فـي الـــعالقـــة بــ
االمـويـ و الـزبـيـري فـمـد يـده بـسـرية
ـهمـلـة الـتي رعـهـا ابوه نـحـو اجلـمـوع ا
دة سـاواة الـقصـيـرة ا عـلـيـا من خالل ا
ـوالي في بـقــصـر مـدة حـكم عـلي وهم ا
ـــســوا من والة شـــرق اخلالفـــة والــذين 
عـلي اختالفا افضل من والة عثمان ومن
ـا كان ذلك بـعـده والة معـاوية و يـزيد و
االمـر ال يـكـفي وحـده لـلتـجـنـد في خـدمة
الـــعـــمل الـــســري الـــذي له عـــقـــوبــاته و
ـعـروفـة ان جـرى كـشـفه فـكان عـواقـبه ا
ـبـالغ فـيـها من البـد من تـقـد الـسـرية ا
جـهــة و اسـتـحـداث مـضـمـون و عـنـوان
لــلـقـائــد يـزيــد عـلى ان يـكــون صـاحلـا و
مـصلـحا في حـال وصوله للـسلـطة نزوال
ــظـالم بل يـجب ان مـن شـعـوره فـقط بـا

ه عــلى انـه وريث نــبــوة يـــجــري تــقـــد
ــرحــلــة وتــضـمن بــتــعــديالت تــنـاسب ا
استمرار توجهه الدامة الصراع خفيا ما
تـطـلب االمـر بـتـبـاع تـكـتـيـك االسـتـتار و
اســتـخـالص حـلــقـة ضــيــقـة من االتــبـاع
ا يشبه البث مـهمتها ايصـال الرسائل 
السري و تنظيم احلصول على التمويل.
ا قلدوا كن القطع ان االسماعيلية  قـد 
الـعبـاسي فـي اساليب اعـمالـهم النشاء
دولـة ثم تهديد الدول القائـمة( العباسية
ا قـلدوا عـمهم ـهجـر) ا و االمـوية في ا
مـحمـد بن احلنـفية ( مـحمـد بن احلنـفية
نــقل زعـامــته في الــتـنــظـيم الــذي مـادته
الـبشرية هم االيـرانيون نقـلها البنه ابو
ـا مـرض سـلـمـها البـن عمه هـاشم الـذي 
عــلـي بن عــبــدالــله بـن عــبــاس) لــكــنــهم
اضـافـوا انتـقالـة في الفـكـر فبـدل القـيام
عــلى الــدولــة قــامـوا بــأنــشــاء دولـة في
ـنـاطق الـرخـوة الـتي اخـتل فـيـهـا حكم ا
ـا فـيـهـا من الـعـبـاسـيـ في افـريـقـيـا 
قــومـــيــات ضــيــعم الــعـــبــاســيــون بــعــد
ـؤيــديـهم من اهــالي شـرق اكــتـفــائـهـم 

اخلالفة.
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تــتــضـمـن هـذه الــورقــة عـرضــا الفــكـار
الـسيـد محـمد بـاقر الـصدر بـشأن فـكرة
الــدولــة والــعالقــة بـ الــفــقــيه واالمـة

وصالحيات كل منهما. 
وال تـتضـمن الورقة حتـليال او منـاقشة
لـهـذه الـتـصـورات الني تـركت ذلك الى

فرصة اخرى. 
لـكـني  قـسـمت الـعـرض الى مـرحـلـت
هـمـا: مـرحلـة حـزب الدعـوة االسالمـية

ومرحلة الثورة االسالمية في ايران.
ومـن خالل العـرض قد يرى الـبعض ان
ـرحلت او افـكار الصـدر كانت نتاج ا
ـرحلـت انـها كـانت متـأثرة بـظروف ا

وهي ظروف مختلفة. 
ـرحلـة االولى كان الـفكـر يتـحرك فـفي ا
فـي اطـار حــزب طــلــيــعي عــلى الــنــمط
ـاركسي-اللينيني الذي يعطي لنفسه ا
حق حــكم الـنــاس والـوصــايـة عــلـيـهم
بــحــجـة عــدم الــوعي  في حــ مــثـلت
ـرجعية ـرحلة الـثانيـة ذروة صعود ا ا
ـثــلــة في شــخص االمـام الــشــيـعــيــة 

اخلميني الراحل (رض).
ــــكن لــــلــــقــــاريء ان يــــلـــمـس اثـــار و
ـرحلت على الفكر الفقهي السياسي ا

للسيد الصدر.
ولـست ادري لـعـله كان سـيـكتب شـيـئا
اخـر لو بـقي لـليـوم. فالـثابت عـلى عقل
الــصــدر انه عـقـل ديـنــامــيـكي مــتــطـور

نقدي منتج بثراء للفكر. 
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ـرحـلـة كـتـب الـصـدر الـشاب في هـذه ا
"االسـس االسالمــــــيـــــة" او "اسس
الــدولـة االسالمــيـة" عــلى شـكل
مــواد دسـتـوريـة بـلغ عـددهـا

 33 اسـاسـا كـمـا اتـذكر.
كــتــبــهــا بــاعــتــبـار ان
حـزب الـدعـوة وهو
مـن ابـرز مؤسـسـيه
كـــــان يــــســـــعى الى
اقــــــامــــــة الــــــدولـــــة

االسالمية. 
وفـي مـرحـلــة الحـقـة
صــــــدرت نـــــشـــــرات
حـزبيـة بشـرح بعض
هـــــــــــــــــــــذه االســس.
ــتـعــارف عـلـيه االن وا
ان هــذه الـشـروحـات

او اغــلــبــهــا
كـــان

يــعـتـبـر شـكال صــحـيـحـا مـا دام ضـمن
ا قيدنا الكيفية احلـدود الشرعية  وا
الـتي تمـارس بهـا األمة حق احلـكم بان
تـكون ضـمن احلدود الشـرعيـة  النها ال
يــجـوز لـهــا ان تـخــتـار الـكــيـفــيـة الـتي
تـــــتـــــعـــــارض مع شيء مـن االحـــــكــــام

الشرعية".
وفـي االســاس الــســابـع وضع الــصــدر
قـــيـــدا اخــر عـــلى االمـــة هـــو "الــوعي"
ـــــارســـــة وقــــــال:"ومن الـــــواضـح ان 
اخـتـيـار شـكل احلـكم واجلـهـاز احلـاكم
بـهـذه الشـروط تتـوقف عـلى وعي االمة
لـالسالم من جـهــة ووعـيــهـا لــلـظـروف
احلـيـاتـيـة والـدولـيـة من  جـهـة اخـرى;
فـــاذا  لالمـــة بــشـــكل عــام مـــثل هــذا
الــوعي فـان بـاسـتـطـاعــتـهـا ان تـخـتـار
شـــكل احلـــكم وان تـــنـــتـــخب اجلـــهــاز
الــكفء لــرعـايــة شـؤونــهــا ويـتــسـاوى
ــارســـة هــذا احلق كل حـــيــنـــئــذ فـي 
ن ـكلـف باحـكام االسالم من االمة  ا
ــســلــمــ بــلـغ ألــسن الــشــرعــيــة من ا

سلمات." وا
والـسؤال هـنا: مـاذا نفـعل اذا قررنا ان
ــســتـوى من االمــة لم تــصل الى هــذا ا

الوعي?
يـجــيب الـصـدر او كـاتب الـنـشـرة:"امـا
اذا لم تـكن هـذه الشـروط متـوفرة لـعدم
وجـود الـوعي الـعام لالسالم وبـالـتالي
عــدم مــعـرفــة احلـدود الــشــرعـيــة الـتي
يـــجـب ان تـــراعى فـي اخـــتـــيـــار شـــكل
ـا يـتـفق مع احلـكم واجلـهـاز احلـاكم 
مـــصــلــحـــة االسالم واالمــة فـــانه البــد
لـلدعوة بـوصفهـا طليـعة االمة الـواعية
حلـدود االسالم ومـصـلـحـته والـواعـية
لــظــروف االمــة ومـصــاحلــهــا ان تــقـيم
شـكال للـحكم االسالمي وتـختـار جهازا
ـنـاسب حــاكـمـا حـتى يـجـيء الـظـرف ا

الستفتاء االمة الختيار شكل احلكم".
يــــــقــــــال ان الــــــصـــــدر عــــــدل عـن رأيه
بخصوص الشورى بعد ذلك لكن ليس
بـ يـدي نص مكـتـوب كي استـنـد اليه
ـــرحـــلــة ـــســـألـــة. ا فـي عـــرض هـــذه ا

الثانية: الثورة االسالمية
ــرحــلــة الــثــانــيــة الــتـي شــهـدت في ا
انــتـصـار الـثــورة االسالمـيـة في ايـران
بــقـيـادة االمـام اخلـمــيـني قـدم الـصـدر
رؤيــة لـلـمــجـتـمع االسـالمي من شـقـ

الــشق االول في بـحث "خالفـة االنـسـان
وشـهـادة االنـبـيـاء" والـشق الثـاني في
"الـلـمحـة الفـقـهيـة الـتمـهيـديـة لدسـتور

اجلمهورية االسالمية في ايران".
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فـي "خالفة االنـسـان وشـهادة االنـبـياء"
افـتـرض الـصـدر ان اجملـتـمع االسالمي
يـــقـــوم عــلى دعـــامـــتــ هـــمـــا: خالفــة

االنسان وشهادة االنبياء. 
الدعامة االولى: االستخالف

اسـتـنـد الـصـدر في الـتـنـظـيـر لـلـدعـامة
االولـى الى خمس ايـات قـرآنـية اهـمـها
قـــوله تـــعــالـى في االيـــة ٣٠ من ســورة

البقرة التي تقول في مطلعها: 
"وَإِذْ قَـالَ رَبُّكَ لِـلْـمَـلَـائِـكَـةِ إِني جَـاعِل فِي

." الْأَرْضِ خَلِيفَةً
وبـدون ان يدخل في بحث لغوي لشرح
معنى كلمة "خليفة" ذكر الصدر النقاط

التالية:
1-ان الـلـه شرّف االنـسـان بـاخلـالفة

على االرض. 
وان هـــذه اخلـالفــة لـــيـــست -2
ـا للجـنس البشري خـاصة بادم ا

كله.
3-ان اخلـالفــة عــمــلــيــة ذات
وجــهـ فـهـي اسـتـخالف من
جــانب الـله وهي امـانـة من
جــانب االنــسـان اســتـنـادا
الـى قــولـه تـــعــالـى: "إِنَّــا
عَــرَضْـنَـا الْـأَمَـانَـةَ عَـلَى
الـسَّـمَـاوَاتِ وَالْـأَرْضِ
وَالْـجِـبَالِ فَـأَبَيْنَ أَن
يَــــحْــــمِــــلْــــنَــــهَــــا

ت بـقـلم الـصـدر نـفـسه. وعـندي شك او
ظـن (لــيـس من فـــصــيـــلـــة االثم) في ان
ــا شــاركــوا في اشــخـــاصــا اخــرين ر

كتابة الشروحات. 
وبـــعــــد ان بـــ الـــصـــدر في االســـاس
الــرابع انـواع الــدول انـتـقـل الى بـيـان
"شــكل احلـكم في االسالم". وهـذا داخل

ضمن هذه الورقة. 
وقال الصدر ان هناك شكل للحكم في
االسـالم هـــمـــا: الـــشـــكل االلـــهي الـــذي
يـسـتـمـد صالحـيـاته مـن اللـه مـبـاشرة
ــارس احلـكم بـتـعـيـ الـهي خـاص و
دون دخـل الخــتـــيــار الـــنـــاس وارائــهم
ـعــصـوم نــبـيــا كـان او وهــذا يـخـص ا

اماما.
امــا الـشــكل الــثـاني فــهـو الــشـورى او
حكم االمة. واستند الصدر في هذا الى
االيـــة 38 مـن ســـورة الـــشــــورى الـــتي
" حيث قال تقول:"وَأَمْرُهُمْ شُورَيـ بَيْنَهُمْ
ان هـذه االية "تدل عـلى ارتضاء طـريقة
الـشـورى وكـونـهـا صـحيـحـة حـيـنـما ال
يـــوجـــد نص مـن قـــبل الـــله ورســـوله".
وانــتـــهى الى الــقــول:"ان الــشــورى في
عـصـر الـغـيـبـة الـكـبـرى شكـل جائـز من
احلــكم فـيــصـبح لالمــة اقـامـة حــكـومـة
تـــمــارس صالحـــيــاتـــهــا فـي تــطـــبــيق
االحــكــام الــشــرعــيــة ووضع وتــنــفــيــذ
ـستمدة مـنها وتخـتار لتلك الـتعاليم ا
احلـكـومة الـشـكل واحلدود الـتي تـكون
اكـــثــر اتـــفــاقــا مـع مــصــلـــحــة االسالم
ومــصـلـحــة االمـة. وعــلى هـذا االسـاس
فـــان اي شـــكل
شـــوري من
احلــــــــكم
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ة الـسـيد عـبد الـواحد ـتقـاعـد محـمد راضـي جعـفر الـبيـاتي وكـر عقـيلـة الـلواء ا
ـوسـوي ووالدة كل من الـعـقـيد ريـاض وعـلي والدكـتـورة رنا ونـعـتذر عن عـباس ا

اقامة مجلس الفاحتة بسبب االجراءات الوقائية.
انا لله وانا اليه راجعون

حـمــلـة الـعـبـاسـيـ رجـال دين شـيـعـة و
سـنـة اما خـشيـة السـلطـان او خلصـومة
واضـحة ب فرق الشيعة وهي خصومة
تـعمقت فـي مسارها بـعد وفاة اسـماعيل
بـن جعـفـر الصـادق و مـا تـرتب على ذلك
مـن نزاع بـ ابـنه محـمـد و عـمه موسى
بن جــعـفــر حـول افــقـيــة االمـامــة ولـيس
عـمـوديتـهـا ما يـعنـي ان موسى قـد اخذ
من مـحمد بن اسماعيل ابن اخيه ميراث
االمـامـة(الـزعـامة) وهـو مـا ادى بـعد ذلك
ـؤلب الن يـكون مـحمد نـفــــــــسه احد ا
. ادت عـــلى عـــمـــه عـــنـــد الـــعــبـــاســـيــ
تــخــريـجــة الـغــيــبـة الــتي اســتــخـدمــهـا
االسـمـاعـيـلـيون والـتي اسـتـخـدمـهـا قبل
ذلك انــصـار مـحـمـد بن احلـنـفـيـة نـتـائج
مـثمـرة في تركيـز عقيـدة الفرقـة اجلديدة
الـتي كـان لـهـا بـعـد سـنـوات من اخـتـفاء
مـحـمـد بن اسمـاعـيل(مـوته) ان تـقيم من
ارثـه االسطـوري و من اعـتـماد عـ الـية
بـالغة في سرية الدعوة الـعباسي في ا
و تـنـظـيمـهـا ان تـعلن دولـتـهـا الشـيـعـية
ـــغــرب الــعــربي الى الـــتي امــتــدت من ا

الشام.
عقيدة مختلفة و اداء واحد

دعاة ثم ضحايا
مــثـلــمــا عـمل ابــو ســلـمــة اخلالل و ابـو

خريطة الدولة الفاطمية 

محمد باقر الصدر
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أحـدكم أن القـرون القادمـة ستنـتج لنا
مـارل مـورنو أخـرى وسلـفادور دالي
آخر وفيروز أخرى وحنجرة مثل تلك
الـتي حـمـلتـهـا األسـطورة أم كـلـثوم أو
راويـاً مـدهشـاً مـثل الـذي فعـله غـابريل
مـاركيز ولكنه وللمـفارقة قد تنجب لنا
جـنراالً مثل موسوليني الذي يقول : ال
أشــهى من جـســد وطـني غـيــور مـعـلق
ـقــلـوب.ولن تــنـجب عــلى مــقـصــلـة بــا
العصور القادمات مراهقة مثل مراهقة
تـلك التي عشقت أبـناء القـرن العشرين
عــيـون بـريــجـيت بـاردو وزبــيـدة ثـروة

واغاني عبد احلليم حافظ.
ــاضي كــان في ســـبــعــيــنــات الــقــرن ا
صريـة قويا وكنا حـضور الصحـافة ا
جنـلـبـها الى مـدرسـتـنا لـقـضـاء الوقت
في مـتعـة قراءتـها ولنـكون قـريب من
ـثلي السينما أجـفان من نحبهم من 
فــــــكــــــنــــــا جنــــــلب صــــــحـف األهـــــرام

الـذين يـركـبـون اآلن أعـتـاب اخلـمـسـ
مـن أعـمـارهم عـاشــوا واحـدا من اكـثـر
قــــرون األرض جـــــنــــونــــاً وخــــصــــبــــاً

وسريالية وشهوة ومفارقات.
اسي لـقد كان القرن الـعشرين القرن ا
لــكل مـا مـضى وسـيــأتي فـهل يـصـدق
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بــدأ اخملــرج الـســيــنـمــائي الــروسي يـوري
ـــوسم الـــثـــاني من تـــيـــورين بـــتـــصـــويــر ا
مسـلسل الوبـاء التلفـزيوني الشـهير. أفادت
ـنــتـجـة بــذلك شـركـة  Production 3-2-1ا
ـــوسم لألفـالم. وبـــحــــسب اخملــــرج فــــإن ا
ــــوسم األول الــــثــــانـي ســــيــــخــــتــــلـف عن ا
لـلــمـســلـسل تــمـامـاً. وقــال إن شـخــصـيـات
ـوسم األول حاولـوا النـجاة من الـفيروس. ا
ـوسم الـثــاني لـلــمـسـلــسل فـإنـهم أمــا في ا
ـتـغـير يبـحـثـون عن أمـاكن لـهم في العـالم ا
اجلــديـد. وأوضح قـائال: إنــنـا انـطــلـقـنـا من
ــوسم األول لــنـصـور مــبـاد قــام عـلــيـهـا ا
ــشـاهـدين قـصـة وجـود أخــرى. يـذكـر أن ا
ـوسم والـنـقـاد الــروس واألجـانب مـنــحـوا ا
. وقد األول للـمسلسل الروسي تقيـيماً عالياً
Netflix اشـتـرته مـنـصـة اإلنـتـرنت الـدولـيـة
ــســلـسـل في األســبـوع األول حـيـث دخل ا
شـاهدته في قائمة أكـثر األفالم شعبية في
ـــســـلــــسل الـــروسي 56  بـــلـــداً ثـم دخل ا
ــســلـسالت الـ 10 غــيـر تـصــنـيـف أفـضل ا
ـنـصـة الـنـاطــقـة بـالـلـغــة اإلجنـلـيـزيــة عـلى ا
وسم الشـهيـرة. جديـر بالذكـر أن تصـوير ا
األول لـلـمـسـلـسل جـرى قـبل انـدالع الـوبـاء
ي لــفـيـروس كــورونـا بــكـثــيـر. ويـروي الــعـا
يت من هونغ كونغ قـصة انتشار فيروس 
عبـر الـعالم بـأسـره. وتنـبـأ سيـنـاريو الـفـيلم
تعـلقة بفـيروس كورونا ـواضيع ا في أهم ا
وتــاريـخ انــتــشـــاره في الــعــالـم فــضال عن

صائر الدرامية ألبطال الفيلم. خطوط ا

عـن إغراء عيون زبيدة ثروة فيه قوله :
عـيـونـهـا والـفـقـر تـوأمـان ولـهذا خـلق
الـله العشب االخضر ليجعل من عينها
سـجادة خضراء اتمـدد فيه معها ولكن

بأحالمي فقط.
ـا عـبد احلـلـيم وأغانـيه وحـدها من ر
تــوحـــد الــرغــبـــة فــيــهــا الـى انــتــظــار
اجلــريـدة واجملـلـة الـقــادمـة من مـصـر.
ــا أفـالمه بــاألســود واالبــيض مع ور
زبـيدة ثروت وهند رستم وبرلنتي عبد
احلــمــيـد ونــاديــة لــطـفي ومــر فــخـر
ة مـختار وشادية الـدين وصباح وكر
في مــعـبـودة اجلـمـاهـيــر مـثـلت شـيـئـا
مـــهــمـــا من حــنـــ الــذاكـــرة الى ايــام
راهقة وشباب رسائل احلب الصبا وا
اخلــجــولــة عــنــدمــا كــنـا نــحــفظ تــلك
األغـاني عـلـى ظـهر قـلـب ويوم ازدادت
زمن على عبد وطـأة مرض البلهـازيا ا
احلـلـيم والـذي الزمه مـنذ طـفـولـته كـنا

واجلــــمـــــهــــوريــــة ومــــجـالت الــــهالل
والــكـواكب.وبــسـبـب الـســيـنــمـا وهـذه
الــــصـــحف واجملالت صــــرنـــا نـــعـــرف
ـصـري اكـثر من أي طـبـيـعـة اجملتـمع ا
ـعـلـمـ مـجــتـمع اخـر حـتى أن احـد ا
ـصـري قـال مـرة :انه يـعـرف عـادات ا
االجـــتــمـــاعــيـــة اكــثـــر من عــادات اهل

وصل وتكريت. ا
قــلت له : هــذا ألنك دفــعت بــدالً نـقــديـاً
ولـم تــخــدم فـي اجلــيش ولـــو خــدمت
لـعـرفت تـفـاصـيل حـيـاة الـنـاس في كل

مدن العراق.
وهـكـذا يصـبح ورق اجلرائـد مثل ورق
ـعـطـرة بـأحمـر شـفـاه لـلـقاء ـنـاديل ا ا
غـرامي حـار نـتـتـبع فـيـهـا مـا نـحب ان
نـعرفه عن أولئك الذين يصـنعون متعة
أرق لـــيــلــنـــا الــطـــويل ونــحن نـــســمع
أغـانـيـهم أو نـشـاهـد فـتـنـة اجلـسـد في
ـمـثالت فـأحـدهم كـتب مـرايـا صـدور ا

قـلـقـ ونـتـابع أخـبـار عالجه في لـندن
والــقــاهــرة وبــيــروت لــكــنــنـا بــســبب
حــاجـتــنـا الـروحــيـة الــدائـمــة لـصـوت
الــعـنـدلـيب نــرفض ان نـصـدق أن عـبـد
احلــلــيم ســيــمـوت بــعــدمــا لم يــصـدق
لـكي السـاحر ألم الـكـثيـر أن الصـوت ا

. كلثوم قد مات ايضاً
ـذياع خـبر مـوته حزن ذات يـوم نقل ا
مــحـــبّــوه في ادارة مــدرســتــنــا وغــيــر
وتـه بسـبب مـا نـقرأه عن ـصـدقـ  ا
ــصــريــة عن إشــاعــات في الــصــحف ا
أخـبار مـرضه والبـعض يعدهـا مبـالغاً

فيها.
لــكن مــانــشــيت جــريــدة اجلــمــهــوريـة
ــصــريــة الـذي وصل الـى مـدرســتــنـا ا
حــــسم كـل تـــلـك الـــتــــســــاؤالت وقـــرأه
اجلـميع وهو يحمل عبارة رثاء واحدة
مـن أجل عــبــد احلـلــيـم ( أخـيــرا وصل

الى السماء ).
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كــشــفـت قــنــاة (الــشــرقــيــة) عن بــعض من
بـرامجـها للـدورة الرمـضانيـة التي تـنطلق
بـعـد ايـام والـغـنـيـة بـكل مـا هـو هـو جـديد
ضـمن مـيزانـية ضـخمة وانـساني ومـتمـيز
بـضمـنهـا سبـعة اعـمال درامـية وبـاشتراك
اكـثر من مـائة فنـان وفنانـة. وفي مقدمـتها
اجلـزء الـثـاني من مـسـلـسل (هـوى بـغداد)
ــــاضي واحلـــاضـــر ــــتـــزج فـــيه ا الـــذي 
كـتــبه واخـراجه وحــكـايــا دجـلـة والــفـرات
مـهــنـد ابـو خـمـرة وبـطـولـة زهـراء بن مـيم

وعلي عجينة ونخبة من جنوم العراق.
ـــشــاهـــد اجلــزء الـــثــاني من ويـــتــرقب ا
ـسـلـسل الـعـراقي (كـمـامـات وطن 2) ا
لــــلـــنـــجـم ايـــاد راضي الــــذي حـــظي
بـنـسـبـة مـشاهـدة عـالـيـة في رمـضان
ــــاضـي وهــــو من اخــــراج ســــامــــر ا
حكمت.. مدير ادارة االنتاج مصطفى
ـــســلــسل الــذي يــعــرض في . ا كــر
حــلـقــات مـنـفــصـلــة لـوحــات درامـيـة
وكــومـيــديــة مـنــوعـة حــاالت ســلـبــيـة
مـوجـودة في اجملـتمع بـاسـلوب الـنـقد
الـــصـــريح وال يـــخـــلـــو من الـــتـــعــرض
لـلـسـيـاسـة.. الـعـمل كـتـبه مـجـموعـة من
الـكــتـاب الـعـراقـيـ و الـعـرب.. و شـارك
راضـي في بـطـولـة الـعـمل عـدد من جنـوم
الـشاشة العراقية الـذين حلوا ضيوفاً على
حـلـقـات الـعمـل.. من بيـنـهم سـامي قـفـطان
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وزير الـتعليم الـعالي والبـحث العلمي الـعراقي السابق
يــــشـــارك الـــيــــوم االحـــد في الــــنـــدوة االفـــتــــراضـــيـــة
دارس تـخصـصة بـالـتعـليم الـتي اقامـتـهت جمـعيـة ا ا
ـتحـدة حتـت شـعار ـمـلـكـة ا الـعـربـيـة الـتـكـمـيـلـيـة في ا

.( (بالتعليم تنهض األ
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طـربة اللـبنانـية احيـت اجلمعة ا
ـاضـية حـفال في قـصـر الـقـبة ا
بـالقاهـرة قدمت خالله مجـموعة

من احدث اغنياتها.
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تحدة قيم في الواليات ا غتـرب ا التـشكيلي العراقي ا
االمـريـكـيـة تـعـرض الزمـة صـحـيـة أثـر تـعرضـه حلادث
سيـر بعد أيام قليلـة من وصوله الى العاصمة األردنية
عمان وتلقى امنيات االوساط الفنية بالشفاء العاجل.
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مـثلة االردنية اعلنت اصـابتها وابنتهـا منيا بفايروس ا
كــورونـا وبــادر عــدد من الــنــجـوم وأصــدقــاء عــيـسى

بدعوات الشفاء العاجل وتقد الدعم لها.
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ـصـور الـفـنـان الـعـراقي ضـيـفـته اجلـمـعـة اجلـمـعـيـة ا
العراقية للتصوير ضمن موسمها الثقافي للحديث عن
مسيرته في ندوة بعنوان (من الهواية الى االحتراف).
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الـسـارد الـعــراقي سـتـكـون حـيـاتـه مـحـور فـيـلم جـديـد
بعنوان (شكراً ياعمر) ضمن مشروع تخرج من معهد
الـفـنــون اجلـمـيــلـة سـيـنــاريـو وحـوار ســرمـد عـدنـان و
تــصـويـر ذو الـنــورين ابـراهـيم االشــراف الـفـني فـؤاد

شهيد.
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الـنائب ووزيـر النـقل العـراقي الـسابق شـارك في ندوة
نقـاشية الـكتـرونية اقـامهـا مركز الـقرار الـسياسي عن
(االتفـاقيـة الـعراقـية الـصيـنـية ومـبادرة احلـزام وطريق

احلرير).
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ـفـرق بـاالردن اعـلن ان الـبيت مديـر بـيت الـشـعـر في ا
ي في دائرة نـاسبـة يوم الـشّعـر العـا اقام احـتفـاليـة 

دة ثالثة أيام. كتبة الوطنية و ا
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اسـتـخدمت الـشرطـة الـبلـجيـكـية الـغاز
ياه لتفريق ـسيل للدموع وخراطيم ا ا
حـشد من األشخـاص جتمعـوا حلضور
حـفل مــوسـيـقي وهـمي أُعـلن عـنه عـبـر
مـنصـات الـتواصل االجـتمـاعي كدعـابة
"كـــذبـــة أبـــريل".وحـــضـــر نـــحـــو ألـــفي
شـــخص احلـــدث في مـــتــنـــزه "بــوا دو
كـامبر" فـي بروكسل في حتـد للتـدابير
ـواجــهــة انــتــشــار فــيـروس ــتــخــذة  ا
كــورونــا فـي الــبــلــد.وعـــنــدمــا وصــلت
الــشــرطــة ســـيــرا عــلى األقــدام وعــلى
ظـهـور اخليل صـرخ بعض األشـخاص
"احلــريـــة!" وألــقــوا مــقـــذوفــات.وقــالت
الـــشــــرطـــة إنــــهـــا اعــــتــــقـــلت أربــــعـــة
أشـخاص.وقال مـسؤولون إن ثالثة من
ضـباط الشرطة أصيبوا في اشتباكات
وذكـــرت وكـــالـــة رويـــتـــرز لألنـــبـــاء أن
شــخـصــ آخـرين عــلى األقل أصــيـبـا.
ـــوســـيــقي ـــشـــر إعالن عن احلـــفل ا ونُ
ـوقع فـيسـبوك في مـارس/ آذار.وقال
ـنظـمون إن الدعـوة كانت خـدعة لكن ا
الــكـثـيــر من األشـخـاص تــوافـدوا عـلى
ــكـان.وقــال طــالب حــضـر الــتــجـمع ا
لـوكـالـة رويــتـرز لألنـبـاء: "كـلـنـا نـشـعـر
بـاكــتـئـاب سـأبــلغ الـثـامــنـة عـشـرة من
عـمري بعد أسبوعـ ونريد االستمتاع
بـشبابنا لم نأت إلزعاج الشرطة ولكن

ÊU e « ≠ ÊbM

ــغــنـيــة األمـريــكـيــة بـريــتـني كــشـفت ا
سـبيـرز أن الفيـلم الوثائـقي األخير عن
حـيـاتـهـا وتـرتـيـبـات الـوصـايـة عـلـيـها
دفــعــهــا إلى الــبــكــاء. وقــالت إنــهــا لم
تـشاهد الـفيلم فرامـينغ بريتـني سبيرز
بـالـكـامل لـكـنـهـا انـزعجـت من األجزاء
الـتي رأتهـا. وكتبت جنـمة الـبوب على
مــوقع انــسـتــغــرام لم أشــاهـد الــفــيـلم
ــا رأيـته الــوثــائــقي لـكــني شــعــرت 
بــاحلـــرج من تــســلــيـط الــضــوء عــلي.
وقـالت سـبـيـرز الـبـالـغـة مـن الـعـمر 39
ـدة أسبوعـ بعد بث عـاما إنـها بكت 
ـنشـور هـو أول تعـليق الـفـيلم. وهـذا ا
مـباشر لها على الـفيلم الوثائقي الذي
ركـز عــلى حـيـاتـهـا ومـشـاكل صـحـتـهـا
نـشور مـقطع فـيديو الـعقـليـة. ورافق ا
لــلـمـغــنـيــة وهي تـرقص وتــعـزف عـلى
ــشـهـورة أغــنـيـة فــرقـة إيــرو سـمـيث ا

مجنون. 
وقــالت: كــانت نـظــرة الــنـاس حلــيـاتي
لـفتـرة طويـلة مـبنـية عـلى التـكهـنات...
وهــكـذا شـاهـدوهـا وحـكــمـوا عـلـيـهـا.
ــتـابــعـيــهـا الــبـالغ وأضــافت سـبــيـرز 
عـددهم  29 مـلـيـونـا في رسـالـة نـشرت

الــثـالثــاء: يــتــطــلب األمــر قــدرا
كبيرا من القوة للثقة بالعالم مع
ضـــعــفك احلـــقــيـــقي ألنـــني كــنت
دائــمــا مــحــكــومــاً عــلي ومُــهــانــة
ومُـــحــرجــة من قـــبل وســائل اإلعالم

ومـــا زلت كـــذلـك حـــتى يـــومـــنـــا هــذا.
وأضـــافت: مـع اســتـــمـــرار الــعـــالم في
الــدوران واســتـمــرار احلــيـاة مــازلــنـا
ضـعفـاء وحسـاس مـثل بقـية الـناس.
واخـتـتـمت حـديـثـهـا قـائـلـة: لـست هـنا
ل. أنا ألظـهـر أني مـثالـيـة... الكـمـال 
هـنـا ألبثّ اللـطف. وقالـت سبـيرز بـعد
مـشـاهـدة أجـزاء من الـفـيـلم الـوثـائقي:
ـدة أسـبـوعـ ... ما زلـت أبكي بـكـيت 
أحـيانا أنـا أفعل ما بـوسعي بالـنسبة
إلى حـالتي الـنفـسية مـحاولـة احلفاظ
عــــلى فــــرحــــتي وحــــبـي وســـعــــادتي.
وتــخــضع حــيــاة سـبــيــرز وشــؤونــهـا
الـتــجـاريـة لـلـوصـايـة الـتي أمـرت بـهـا
احملـكـمـة مـنـذ عـام  2008 بـعـد انـهـيـار
ـأسـاوي. وطـلب مـحـامـيـهـا حـيـاتـهـا ا
رســــمــــيـــــا في وقت ســـــابق من هــــذا
الـــشــهــر من الــقـــاضي عــزل والــدهــا
جـــيـــمـي من دوره في اإلشـــراف عـــلى

شؤونها الشخصية.
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طعوم ? اللقاح اعني ? ال. هل أخذت ا
ـي.. انـا اخـذته وصـحـتي تـمـام.. احـتـاج شـجـاعـة فـائـقـة..كان  انـت غـلـطـان ياز
صاحـبي اصـغـر مـني بـعـشـر سـنـ قـد اخـذه فـانـتـابتـه اعراض هـي ب الـوهن
والغثيان لكنه االن في صحة كافية تؤهله لالقبال على احلياة اكثر من ذي قبل.

 ان الذين يفتون في عضدك اكثر من الذين يشدون على ساعدك.
ـاثــلــني في الـسـن : انت شـخــصـيــة عـامــة لـو نــشـرت  اردف صــاحـبي الــذي 

صورتك وانت تتلقى احلقنة اعلى الكتف الصبحت مثاال يحتذى !
ا حتـاشيـا لتـميـيزهم سـؤول بـعيـدا عن االضـواء ر  في بالدنـا اخذهـا كبـار ا
عن عمـوم النـاس. في العـراق اصبـح تعـاطي اللـقاح مـشاعـا وال خشـية والخـفية

منه.
قارن كما قال لي يوما الفقيه  خذه قـبل رمضان ; فاجلرعة مفطره وفق الفـقه ا
عبـد احلميـد العبـيدي ايام كـنت اقدم برنـامج حوار في الشـريعة عـلى الفـضائية

العراقية عام 1999.
هل تسمح لي ان اعطس في البلكونه ?

 قال لي مازحا  –جادا..لكنه عطس في الصالة  –ضحكنا كثيرا..
 هو طبيب يعرف فؤائد العطاس يجملها كأنه مستضاف في برنامج صباحي :
اذا يـعطس اإلنسـان? يتخـيل ان مذيعة رشـيقة تـضع ساقا عـلى ساق ثم يجيب

موجها كالمه الي..
يـشـكل الـعـطس آلـيـة دفـاعـيـة خـاصة بـاجلـسم ضـد مـهـيـجـات الـغـشـاء اخملاطي
ـهيـجات بـالـزكام الـغبـار وحبـوب الـلقـاح وباإلضـافة لـوبر لألنف وتتـمـثل هذه ا
احليـوانات وبـذلك فـإنّ العـطس يعـتبـرأفضل وسـيـلة لـتنـظيف مـجرى الـهواء من
ـواد العالـقة في بطـانة األنف فيـمكن الشـخص بعد ذلك من تـنفس الهواء هذه ا
الـنـقي بـشـكلٍ جـيـد. يـعد الـعـطـاس آلـيـة دفـاعـية فـسـيـولـوجـيـة ويتـم من خاللـها
ـهـيـجـة الـعـالــقـة في بـطـانـة األنف وذلك من أجل حتـسـ ـواد ا الــتـخـلص من ا

جودة التنفس لدى الشخص.
 تتـجنب زمـيلـتنـا فتح صـفحـتهـا على مـواقع التـواصل النهـا تتـعرض الـى رشقة
اخـبـار صـادمــة عن زمالء وزمـيالت يـنـفـقـون الـكـثـيـر من دخـلـهم الـشـهـري عـلى
ـعـقـمـات والـرشـاشـات والـبـخـاخـات لـكنـهـم رغم احلـذر يـقعـون في ـطـهـرات وا ا

الضرر
 وكأن الكورونا تتمثل بقول الشاعر :

َأرَىَ الْمَوْتَ يعتامُ الكرَامَ ويَصْطَفِي عَقيلَةَ مالِ الفاحِشِ الْمُتَشَددِ
قال صـاحبـي..تعـال ياغـوغل قل لنـا : شنـو معـنى يعـتام ?.. قـلت هي لطـرفة ابن
الـعـبـد احـفــظـهـا من االعـداديــة كـنت افـضل طــالب في درسي االدب والـبالغـة..

ا يختار صح ? يعتام ر
عنى منسوخا : قال صاحبي الذي افلح بعد عناء في التوصل الى ا

ـال والنـسـاءِ الـواحـدة عقـيـلـة الـفاحش: االعتـيـام: االخـتـيار. الـعـقـائل: كـرائم ا
ـشـفى الـقـريب تـعــال شـجـعـني عـلى أخـذ الـلـقـاح لـقـد الـبـخــيل.  انـا رايح الى ا

وصـلتـني رسـالـة مفـادهـا انهم حـددوا لي مـوعـدا بالـسـاعة
علومات على والـدقيقة الخذ اللقاح عليك ان تدون كامل ا
ــعـلـومــات وفق مـاعــلـمـني لء ا ـنـصــة.. سـوف اقـوم  ا

صاحبي..
 قلت انني افضله ان يكون فايزر.

 قال : هذا هروب.. قابل روحك اغلى من ارواحنا ?!

دوسلدورف
qNKN  b³Ž rOF½

عبد احلليم حافظ
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ـهـرجان مـراكش الـدولي وجائـزة الـتنـوية
اخلـاص من مـهرجـان عـمّان الـدولي. وسبق
أن  عـرض الفـيلم في الـصاالت السـعودية
الـتجـارية بـشهـر نوفـمبـر الفـائت. فيـلم آخر
زيـــارة - والــذي حــظي عــلى دعم من مــركــز
ي (إثراء) بعد ـلك عبدالعزيز الثقافي العا ا
ــســابـقــة أيــام الــفــيـلم فــوز نص الــفــيــلم 
الـــســعــودي ســنــة 2017- يـــعــد الــتــجــربــة
األخـــراجــيـــة الــطـــويــلـــة األولى لــلـــمــخــرج
عـبـداحملـسن الـضـبـعـان ومن كـتـابـة الـكاتب
فــهـد األسـطـاء والـضـبـعـان وانـتـاج مـحـمـد
احلـمود وقـاد الفريق الـفني مـدير التـصوير
الــتـونــسي أمـ مـســعـدي. الــفـيـلم بــطـولـة
الـــفــنــان أســامه الــقس وعــبــدالــله الــفــهــاد
ومـشاركة فهد الغريري مساعد خالد غازي

حمد وشجاع نشاط.
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بـدأ اجلـمـعـة عـرض الـفـيـلم الـسـعـودي آخر
زيـارة على مـنصة الـبثّ الرقـمية نـتفـليكس
يـــأتي ذلك عـــقب عــرض الــفـــيــلم في 21 من
ـاضي عـبـر قـنـوات   ART الـفـيـلم مــارس ا
الـــــذي شـــــارك رســـــمــــيًـــــا في مـــــهـــــرجــــان
كـارلـوفـيـفـاري بـالـتـشـيـك كـمـا فـاز بـجـائزة
جلـنة التحكـيم في مهرجان مراكش وشارك
ــانــيــا الـــفــيــلم في عــدة مـــهــرجــانــات في أ
وإيـــــطـــــالــــيـــــا وتــــونس ومـــــصــــر واألردن

واإلمارات.  
الـــفـــيـــلم الـــذي حـــاز عـــرضه الـــدولي األول
ــــهـــرجــــان كـــارلــــوفي فـــاري الــــدولي في
ـاضي علـى أصداء نـقـدية عـالـية الـصـيف ا
ـسـابــقـة شـرق كــأول فـيــلم عـربي يـشــارك 
الـغـرب سـبق وفاز بـجـائزة جلـنـة التـحـكيم

انـــتــبه لـــصــحــتـك. راجع خــطـــواتك واهــتـم بــتــقـــيــيم
إمكانياتك.يوم السعد االربعاء.
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ــشــاعـرك ال تــكن عــمـلــيـا يـجب أن تــتــرك مـســاحـة 
بصورة جادة طول الوقت.
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الـتـوتـر يـدفـعك لـلـتـعـامل بـعصـبـيـة مع من حتـب وقد
تُفرض عليك مسؤوليات عائلية.
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يـستـحـسن أن تعـبر عن مـشـاعرك من وقت آلخـر.يوم
السعد االربعاء.
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تــمـــاسك وحــافـظ عــلى تـــقـــويــة الـــروابط الــعـــائــلـــيــة
واالجتماعية والعاطفية باحترام اجلميع.
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يــجب أن تـذهب لــلـطــبـيب كل فــتـرة لالطــمـئــنـان عـلى
صحتك.رقم احلظ 
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يــجب أن تـــقــلل من غـــضــبك وتـــعــامل بـــحــرص مع
األشخاص الغرباء.
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تــوقف عن الـسـيــطـرة عـلى من حــولك يـجب أن تـقف
وقفة جادة مع نفسك.
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تتميـز بالعملـية الشديدة كـما أنك طول الوقت تسعى
لتحقيق أحالمك.
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ال تـمــنح الـعـمـل فـرصـة ألن يــوتـرك أو يـضــغط عـلى
أعصابك رقم احلظ.3
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الـعمل ال مـجال فـيه لألمور الـشخـصيـة ال تخـلط ب
األمرين.رقم احلظ.8
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تـشعـر بالـفراغ هـذه الفـترة لـكن حب جديـد قادم لك
فى الطريق.

 u(«
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الكلمات التي لها مكانها
ــنـــاسب داخل الـــشــكل ا
اعـد تـرتــيـبـهـا واكـتـشف

فقودة: الكلمة ا
(مـــــنــــطـــــقـــــة في دبي 6

حروف):
حــــريــــات  –مــــصــــنع –
عقاب  –روبل  –انواع –
فرج  –خس  –اسعاف –
عروض  –أوكار  –سفير

–أذاع  –فل.
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إلظـهـار أن لـديـنـا حـيـاة أيـضـا ونـرغب
ـوجب الـقـيود في االسـتـمـتـاع بـهـا".و
الـتي تفرضها بلجيـكا للحد من انتشار
فـيروس كورونا تقتصر التجمعات في
ــــفــــتــــوحــــة عــــلـى أربــــعـــة األمــــاكن ا
أشــــخـــاص.ويــــقـــول االدعــــاء إنه بـــدأ
ـنـشور ـعـرفـة مَن كـان وراء ا حتـقـيـقـا 
ـوقع فـيسـبوك.وقـال عـمدة بـروكسل
فـيلـيب كـلوز إنه مـتفـهم لرغـبة الـناس

في اخلـروج في فصل الربـيع لكن مثل
هــذه الــتــجــمــعــات لن يــتم الــتــســامح
مـعها.وسـجلت بلجـيكا الـتي يبلغ عدد
سـكانـها  11.5 مـلـيون نـسمـة ما يـربو
عـلى  882 ألف حـالـة إصـابـة بـفـيروس
كـورونا و 23 ألف حـالة وفـاة.وبلجـيكا
واحـدة من الدول األوروبية التي تشدد
الـقـيود فـي الوقت احلـالي وسط تـزايد

في عدد حاالت اإلصابة بالفيروس.

ونــاهي مـهـدي و كـاظـم الـقـريـشي و مـازن
مــحـمـد مـصـطــفى و صـبـا ابـراهـيم و االء

جنم و بيداء رشيد و بتول كاظم.
وتــقــدم االعـالمــيــة شــيــمــاء عــمــاد زبــيــر
بــرنـامج انــسـانـي بـعــنـوان(عــلى نـيــاتـكم
تـرزقـون)اغنـية مـقـدمة الـبرنـامج لـلمـطرب
هندس.وعنه قـالت زبير(انتظرونا مـاجد ا
فـي رمـضـان عـلى الـشــرقـيـة في واحـد من
أضخم البرامج في تاريخ االعالم العراقي
هـندس الذي وضع وشـكرا لـلنجم مـاجد ا
بــصـمـته االبـداعـيــة في االغـنـيـة اخلـاصـة

بالبرنامج لكم محبتي).
) يـجــسـد ابـطـاله وفي مــسـلـسل (الــعـدلـ
أدواراً عــاشـوهـا وأحــداثـاً صـنــعـوهـا في
درامــا حتــبس األنــفــاس مـحــورهــا قــصـة
تـألــيف غــرفـة الــكــتـابــة واخـراج تــشــرين
حــسن حـسـني.وهـنــاك مـسـلـسل (جـوري)
درامــا من تـالـيـف احـمـد عــثـمـان واخـراج
ـنطـقة احلـمراء) عـلي عـباس ومـسلـسل (ا

شاركة ابرز النجوم. لباسم قهار 
وهــنـاك بــرنـامج كــومـيــدي مـنـوع غــنـائي
تــــــــراجــــــــيــــــــدي
بـعنوان(كوفيد
ي هــــــاوس)
ــاريــــــقــــــدمه اخــراج ا شــبـــاب بــاســلــوب ســاخــر

الـسبتي. وبرنامج (رمضان بالص) تقدمه
ـــقـــدمـــات الـــذي يـــضم مـــجـــمـــوعـــة من ا

مفاجاءات عدة.

بريتني
سبيرز
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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

قبل يـوم صدر في لندن كتاب السـيرة الذاتية لنجـمة سينمائية
الـتي أصبـحت منـذ تـسعـينـيات الـقرن ـية هي شـارون ستـون عا
ـاضي واحدة من أكـبر جنـوم هوليـود بفـعل أدوارها في أفالم ا
ال تـزال مـاثــلـة في ذاكــرة جـيل كــامل مـنــهـا (اسـتــعـادة كــامـلـة)

و(غريزة أساسية) و (كازينو).
يـــكـــشـف الـــكـــتـــاب عن  حملــــات انـــســـانـــيـــة وأخـــرى شـــديـــدة
اخلصـوصية في العالقات العـائلية للمـرأة القوية التي تقف وراء
ـعلـومات مـا كان مـتاحاً أن صورة جنـمة الـسيـنمـا الفـاتنـة.تلك ا

يعرفها أحد لوال أن قررت ستون البوح بها في مذكراتها .
شاع لـدى كثير من الـناس انّ الفنانـة ح تكتب مـذكراتها البدّ
أن تتـناول فضـائح معينـة من خالل ذكر شخـصيات سـياسية أو
نافـذة في اجملتمع وعالقات غـرامية وربّما صـفقات. هذه االمور
ـية أو محلية في دولنا أيضاً قد تـرد في حياة أكثر من فنانة عا
ألنهـا جزء من احلياة لكن ليس كل ما يـرد قد يكون على شاكلة
ماورد في فـيلم الـراقصـة والـسيـاسي مثالً لـنبـيلـة عبـيد وصالح

قابيل. 
 حتدثت فنانات مصريات في اواخر أيامهن عن سياسي كانوا
عـلى صـلـة بـهن أو انـخـرطـوا مـعـهن في زواجـات سـريـة وهـناك
فــنــانـــات رحــلن من دون أن يـــتــحــدثن عـن اي جــانب ذي طــابع

شخصي بالرغم من انهم كنّ جنمات الشاشة عدة عقود.
الـفـنـان ذو الـتـجـارب الـسـيـنـمـائـيـة الـكـبـيرة هـو عـ اخـرى في
ــا تـرى زوايـا ال يـنـتـبه لــهـا االخـرون كـثـيـراً وحـ اجملـتـمع ر
تروي فـنانة مثالً فصوالً من حياتهـا وعالقاتها بوجوه السياسة
ال والـفن تسـتطيع أن تـعطي صوراً ال تـتوافـر لدى البـعيدين وا
عن هذه االوسـاط أو انها تسلط الضـوء على جوانب ال تظهر في
عروف حلياة السياسي أو رجل اجملتمع الالمع. السياق العام ا
ـاذا بــعـد انـفــتـاح وسـائـل الـتـواصل والــنـشـر واالعالم ال ادري 
والسـفر  ال جند سيراً ذاتـية يكتـبها بأنـفسهم فنـانون عراقيون
كـبـار في جتاربـهم الـتـمثـيـلـية أو الـغـنـائيـة بـعـد أربعـة أو خـمـسة

عقود في الفن. 
لـعل الـسـيـرة الــذاتـيـة لـلـفـنـان لـيـسـت له وحـده بـعـد اصـبح مُـلكَ
نح ذلك اجلـمـهـور دفقـة من صـراحة جمـهـور كبـيـر  والبـد أن 

ا ينفع اآلخر. في قراءة احلال الشخصي أو العام 
عيـون الفنان من اصحاب التجارب الغنية تستطيع تقد قراءة
ـرور عـلى جتـاويـفـهـا وكـوالـيـسـهـا من ـرحـلـة من احلـيـاة عـبـر ا
خالل الفن ومـعطيـاته لكـنها قـد تكون كـشفـاً لطبـقات اخرى من
نـفـســيـة اجملـتـمع الــذي اعـتـاد االخــرون ان يـكـتـبــوا تـصـوراتـهم
ـيـة غالـبـاً ما الـبـحثـيـة والتـاريـخـية عـنه من خالل دراسـات اكاد
كانت الـشهـادات احليـة فيـها ضـعيـفة او مـختـصرة أو مـتجـاهلة

 . لشريحة الفنان
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ـصاحـبة الصـداع النـصفي هـو األلم الـنابض مع تـدفقـات الدم ا
لضـربات القـلب الذي بسبب الـتوسع الوعـائي الدموي في جانب
مـن جــوانـب الـــرأس وهــنـــالـك من أكـــتـــشف أن أحـــد األســـبــاب
الرئيسية هو تلف خاليا عصبية حسب دراسات طبية في جامعة
ـؤلـم وطـبـيـعي أن تـلف اخلاليـا هـارفــرد األمـريـكـيه في اجلـانب ا
العـصبـية ليس له عـالج في الطب ولكـني أكتـشفت أن عالج تلف
ـشـلـولـ احملـتـاجـ اخلاليـا الـعـصــبـيـة الـذي أصـرفه لـبـعـض ا
لــتـنـمــيـة اخلاليــا الـعــصـبــيـة كــان هـذا الــعالج الـعــشـبي مــفـيـدا

للمصاب بداء الشقيقه مع قليل من التوصيات ويعتبر 
داء الــشـقــيـقــة من أكــثـر األمــراض شـيــوعـا في الــعـالم ويــتـمــيـز
ـدة أربع سـاعـات الـى ثالثـة أيـام يـصـاحـبه بـالـصــداع الـشـديـد 
غثـيـان ونـوبات من الـتـقيء بـعض االحـيان وأنـزعـاج من األضواء
والـروائح والــدخـان والـضـوضــاء وله تـأثـيـرات ســلـبـيـة عـلى أداء
ـا يـصـيبه بـالـكـآبة واألحـبـاط خـاصة ـهامه احلـيـاتـية  ـصـاب  ا
خالل أصـابـتـه بـالـنـوبـة الـتي قـد تــتـكـرر ثالث مـرات في الـشـهـر
الـواحــد ولـذا يـجب جتــنب الـكـآبــة واألحـبـاط بــشـكل دائم وخـلق
ـارسة الـتـنفس الـعـميق خالل أجواء مـناسـبـة للـتـأمل والفـرح و

ارسة اليوغا فهي نافعة من خالل طريقة التنفس اليوغي.
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ؤكـد أن الشقيقة حالة والصداع التوتري حالة أخرى ولكن من ا
الــصـداع الــتـوتــري يـعــتـبـر مــهـيـج آلالم الـشــقـيـقــة ولـذا يــنـصح
ــشـاكل ــصـاب نــفـسه  بــاألبــتـعــاد عن الـتــوتـر الــنـفــسي وزج ا
االخـرين أو كـثـرة التـفـكيـر ونـشرات األخـبـار أومـتابـعـة التـقـارير
السـياسية التي توتر النفس خالل هذه السنوات التي أبتلى فيها
مـجـتـمـعـنـا بشـكل خـاص أضـافـة الى تـوصـيـات أخرى تـأتي من
ــقــالـة وكــذلك يــعـتــبـر طــنــ األذن هـو أحــد عـوامل خالل هـذه ا
الشـقـيقـة بـسبب عـدم توازن الـضـغط في الـرأس ولذا يـجب أخذ
الـتـوصيـات الـوقـائيـة بـع األعـتـبار وكـذلك وجـوب ترك الـتـدخ
وجتنب شـرب الكحول واألنتـباه الى العوامل التـاليه التي تساعد
على مضاعفة آالم الشقيه ومنها التهابات اجليوب األنفية وقصر
شـاكل التنفسـية والشخير النـظر ووجود حلميـات زائدة تسبب ا
وكذلـك عدم األكـثـار من تـنـاول الـشاي والـقـهـوة وضـرورة أجراء
فحوصات الدم والهرمونات أذا كان فيها أضطرابات بسبب ورم
في الغـدة النخامية والغدة الدرقـية ومشاكل اجلهاز الهظمي مثل
ـعــدة بـسـبب تـنـاول أضـطـرابـات الــقـولـون الـعـصــبي ومـشـاكل ا
ـسـكـنـات بكـثـرة لـكـونهـا تـؤدي في اآلخـر الى زيـادة في نـوبات ا
ـصـاب بالـشقـيـقة بل تـزيد الـشـقيـقة ومـشـاكل منـاعـية ال تـخدم ا

شاكل الهظميه  أيضا ا
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األدويـة الـكيـميـائيـة لـيست شـافيـة لـكونـها مـسـكنـة بشـكل خاص
وبعـضهـا من أدويـة الـصرع ال تـمت بـصلـة بـداء الشـقـيقـة سوى
سكنات األخرى عوامل أنهـا مسكن من النوع األكثر تأثيرا من ا
صـابـون باألنـيمـيا أخـرى يـجب األنتـباه الـيـها ومـتابـعتـهـا بدقـة ا
ا يسـبب بنقص األوكسج في الدم يعـانون من نقص احلديد 
ــا يـســبب الى صـداع وقــلـة وصــول األوكـســجـ الى الــرأس 
ـارسون وكذلك قـلة األمالح في الـطعـام خاصـة بالـنسـبة لـلذين 

الريجيم القاسي لتقليل أوزانهم..
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اء ـعد بـواسطـة اخلالط مضـاف اليه ا تنـاول عصـير الـكرافس ا
عـدل عشرة غـنسـيوم وتنـاول فيتـام د  يومـيا تقـريبا وتـناول ا
خ الى عـشـريـن مـلـغـرام يـومـيـا فـهـو يــسـاعـد عل ضـبط ضـغط ا
ناعه وكذلك معدن الزنك وتناول التـمر فهو كنز للمعادن ويعـدل ا
ـؤديــة الى الـغــثـيـان ـعــادة ا ـســاعـدة عـلـى سـد نـقص بــعض ا ا
والصـداع وكذلك تـناول شـاي األقحوان والـبابـوجن وشاي عـشبة
يوحـنا ليال لـلمـساعـدة على النـوم الهـاديء وتقـليل نسـبة تـدفقات
ـؤدية الى شـدة الصـداع واستـعمـال زيت القـرنفل أو زيت الدم ا
ـضادة لـلصـداع وكذلك راهـم الصـينـية ا وجـود في ا النـعنـاع ا
ـردقـوش وبعـض الدول تـنـاول شـاي ا
العـربيه تـسميه عـشبة الـردقوش وهذا
الـشاي يساعد علـى توازن الهرمونات

في اجلسم.

{ تـــونس (أ ف ب)  –كـــان مـــغــني
الـراب الـتـونـسي الـفـرنـسـي سواغ
مــــان يــــلــــهب مــــواقع الــــتــــواصل
ــصـورة ــقــاطــعـه ا االجــتــمــاعي 
الـتي تـظـهـره يـشـعل أوراقـا نـقـدية
مـن فــئـة  500 يــورو لــكــنه حــالــيـا
مـوضع مالحقـة قضائـية لالشـتباه
ـعـجـب بـاحـتـيـاله عـلى عـشـرات ا

في عـملـيات ال تقل قـيمـتها عن 1,5
مليون يورو.

ــــغـــني الـــبـــالغ  34عـــامـــا وكـــان ا
ـتحدر من مديـنة نيس الـساحلية ا
جـــنـــوب شـــرق فـــرنـــســـا واســـمه
األصــلي عــتـاب زعــيـبت أوقف في
تـموز/يوليو  2019 وأودع السجن
فـي تـــــونس بـــــســـــبـب حتـــــويالت
مشبوهة على حسابه من سويسرا

بأكثر من  6مالي يورو. 
وحــكم عــلــيه الــقـضــاء الــتــونـسي
االثــنـ بــعـقـوبــة الـســجن خلـمس
سـنـوات وبـدفع غرامـة بـقـيمـة مـئة
ألـف ديـنـار  30 ألـف يـورو بـتــهـمـة

تبييض األموال واالحتيال.
كــــمــــا صـــــودرت أمالك له تــــقــــرب
قـيـمـتـهـا من خـمـسـة ماليـ يورو
فــيـمــا تـتــواصل الــتـحــقـيــقـات في
فـــرنــســـا وتــونـس في حق مـــغــني
الــراب الــذي حـقق شــهـرة واســعـة
ـاركة التـجارية لوي بـوشم شعار ا

فويتون على رأسه.
وهـو عُـرف عـلى وسـائل الـتـواصل
البـــسه الـــبــاذخــة االجـــتــمـــاعي 
الــبـراقـة قــبل أن يـظــهـر في بـرامج

تلفزيونية في فرنسا وتونس.
قـــدم زعــيـــبت نـــفــسه بـــاسم ريــان
ســـانــشـــيـــز الــذي تـــركــتـه والــدته
الـــيــهــوديـــة الــتــونـــســيــة ووالــده
الــــبـــرازيــــلي وعـــاش مــــشـــردا في
الــشــارع. لـــكنّ أفــرادا من عــائــلــته
أكـــدوا في مـــداخالت إعالمـــيــة في
وســـائل اعالم تـــونــســيـــة أنه ولــد

ونشأ في عائلة تونسية فرنسية.
وهــو شـكّل ظـاهــرة عـلى االنـتـرنت
ـاضي وجـمع مـنـذ مـطـلع الـعـقـد ا

ـال حـ كـان مـنـسق الـكــثـيـر من ا
أسطوانات في دبي. 

ويــديــر ســواغ مــان امــبــراطــوريـة
افــتـراضـيـة عـلـى مـواقع الـتـواصل
عــبــر اإلنــتـرنـت إذ يـتــابــعه مــئـات
اآلالف عـــلى مــخــتــلـف الــشــبــكــات
االجــتــمــاعــيــة. وقــد تــعــمّــد إثــارة
اجلدل في إطالالته اإلعالمية خالل
الـسـنـوات األخـيـرة خـصـوصا من
خـالل ارتـدائـه مالبس من مــاركـات
ية ومجوهرات وساعات فارهة عـا

وظهوره بأفخم السيارات.
وهــو قــال في حــوار مع صـحــيــفـة
لـومـونـد في الـعام  2015 إنـه يـثـير
ضـجة تـعمّـر طويال. ويـؤكد حـققت
ثـــــــروتـي مـن االنـــــــتـــــــرنـت ثـم من

العقارات في ميامي ودبي.
كــمـا أشـار خالل إطاللـة عـبـر قـنـاة
كـانـال بـلـوس الفـرنـسـية في 2016
إلـى أنه يـسعـى لـترسـيـخ فكـرة أنه

باالمكان جتاوز كل الصعوبات.
لـكنّ شـهادات كـثيـرة انتـشرت عـبر

مـواقع الـتواصل االجـتـماعي خالل
الــســنـوات األخــيـرة اتــهــمـهــا فـيه
أصــحـابـهـا بــاالحـتـيـال عــلـيـهم ثم
أنشأوا منظمة اثر ذلك في فرنسا.
نـظمـة التي حتمل وبـحسب هـذه ا
عــنـوان ســواغ أوكــسـيــلـيــوم فـإن
قـائـمـة ضحـايـا عـمـليـات االحـتـيال
ــــفـــتــــرضـــة تــــضم خــــصـــوصـــا ا
الـعشرات من معجـبيه الشباب ب
سن  13و 35 عــامــا وغــالــبــيــتــهم
سيرته يـتابعـونه بهدف االقتـداء 

وتكوين ثروة في وقت وجيز.
وجهة إليه كان ووفق االتهامات ا
مـغني الـراب يطلـب إيداعات مـالية
لــتـــمــويل مــشــاريـع إنــســانــيــة أو

خيرية أو دينية أو جتارية.
فترض وتشمل الئحة الضحايا ا
عـشـرات الـتونـسـي واجلـزائـري
والـفرنسي والكندي وقد دفعوا
مــبـالغ مــالـيــة تـراوح بــ بـضــعـة
آالف ومـــــــــــــــــئــــــــــــــــــات اآلالف مـن

اليوروهات.
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{ بـــــاريس (أ ف ب)  –تـــــمــــكــــنت
ـغـنيـة األمـيركـيـة النا دل راي من ا
أن تـثـبت نفـسهـا كمـؤلفـة أساسـية
وغـــــزيــــرة اإلنـــــتـــــاج في مـــــجــــال
مـوسـيـقى الـبـوب بـفـضـل ألـبـوم
نـــاجــحـــ أصــدرتـــهــمـــا في ثالث
ســـنـــوات بـــعـــدمـــا تـــعـــرضت في

بداياتها النتقادات قاسية. 
وبـــ ألــبــومـي نــورمــان فـــاكــيــنغ
روكـويل! وكـمـتـريلـز أوفـر مـانـتري
كــلــوب الــصـادر حــديــثــاً أصـدرت
الـفـنـانة األمـيـركـيـة ديوانـاً شـعـرياً
بـعــنـوانـفـايـولت بـنت بـاكـوراردس
أوفـر ذي غـراس أرفـقـت قـصـائـدها

وسيقى.  با
وكـمـتـريـلـز الذي صـدر في آذار عن
ــدد بـــولــيـــدور/يـــونــيـــفــرســـال 
ــفــعــول الــســحــري الــذي أحــدثه ا
نــورمــان  2019 وكـالهــمــا أُنــتِــجـا
بــاالشـــتــراك مع جــاك أنــتــونــوف
مــهـنـدس الـصـوت الـذي عـمل عـلى
إضـفاء مـزيد من الـرونق على حزن

غني وكاتبة األغنيات. ا
وفي أسـطـوانـتـهـا اجلـديـدة تـأسر
ـستـمع فوراً بـأغنـية النـا دل راي ا
وايـت دريس التي تـؤديـها بـصوت
صـافٍ عـلى بـحّـة جـمـيـلـة في ح
تــــقـــفـل األغـــنــــيـــة الــــرئــــيـــســــيـــة
كـيــمـتـريـلـزعـلى وقع طـبـول رتـيب.
وفـي نهـايـة األلبـوم تؤدي دل راي
أغـنــيـة فـور فـري لـلـمـغـنـيـة جـوني

ميتشل. 
وبـقـدر مـا تـتـسم النـا دل راي التي
تــعــتــزم إصــدار ألــبــوم جــديــد في
نـهـايـة  2021 بـغـزارة اإلنـتاج هي

قابالت اإلعالمية.  مقلّة في ا
ويـعود حتـفظـها اإلعالمي هذا إلى
رد الــفــعل الــنــقــدي الـقــاسي عــلى
ألــبــومــهـا الــضــخم بــورن تـو داي

 2012 إذ قـوبــلت بـالـتـهـكم بـسـبب
جلـوئهـا إلى اجلراحـة التجـميـلية
فــيـــمــا اعــتــبــر بـــعض الــنــقــاد أن
جنـــــومــــــيـــــتــــــهـــــا صـــــنــــــيـــــعـــــة

االستوديوهات.
ـــغــنـــيـــة جملــلـــة مـــوجــو وقـــالت ا
ــوســيــقــيـة الــبــريــطــانـيــة وهي ا
وسـيلة اإلعالم الوحيدة التي أدلت
ــنـاســبــة صـدور بــحــديث فــيـهــا 
ألـبــوم كـمـتـريـلـز اجلـديـد الـصـورة
الــتـي أعــطِــيَت عــني في الــبــدايــة
ومـفادها أنـني أتظاهـر باإلحساس

 . والعواطف لم تعجبني حقاً
وفـي حـديث لـوكـالـة فـرانس بـرس
رأت الـصحافية ومؤلفة غيرلز روك
(دار نـيل) صوفي روزمون أن حالة
النـا دل ري تـعـبّـر بـشـكل كـبـيـر عن
الـطـريـقة الـتي تُـعـامَل بـها الـنـساء
ــجـرد أن + ــوســيــقى  فـي عـالم ا
يــدّعـ + أن لــديــهن حـداً أدنى من
الـثقـافة. ونـظراً إلى كـونهـا شديدة
االهــتــمــام بـأزيــائــهــا وتـســتــثــمـر
جـاذبــيـتـهـا تـكـوّن عــنـهـا انـطـبـاع
بــأنــهــا ال تـفــعل أكــثــر من تــصـفّح
مـجــلـة +فـارايـتي+ بـيـنـمـا هي في
. ولـــيـــست الـــواقع تـــقـــرأ كـــثـــيـــراً
إلــيـزابـيث وولـريـدج غـرانت (وهـو
اســمـهــا احلـقــيــقي) أول من عـانى
الـقـسـوة الـذكـوريـة لـقـسم من نـقاد
مــوسـيــقى الـروك. وذكّــرت صـوفي
روزمـون بـأن مجـلـة روليـنغ سـتون
ـوسيقي رصـدت جميع الرجال (ا
) الـذين واعـدتـهم جوني ـعـروفـ ا
ميتشل في بداية مسيرتها الفنية. 
وأُطـلِقت على جـوني ميتـشل اآلتية
مـن حي لــوريل كــانــيـون فـي لـوس
ــعــروف بــأنـه يــخـرّج أجنــلــيس (ا
ـواهب الـفـنـية) تـسـمـيـة كوين أو ا
إل لـيه وهـو لـقب يـقوم عـلى لـعـبة

كــلــمـات إذ يــلـفـظ كـوين أو إل إيه
(مـلكـة لوس أجنـليس) ولـكن يُفهَم

ضاجعة. منه أنها ملكة ا
ولـم تَـســلَـم النـا دل راي أيــضــاً من
انـتـقادات عـازفـة الغـيتـار الـسابـقة
الــشـهـيــرة في فـرقـة ســونـيك يـوث
كـيم غوردن التي كتبت في سيرتها
الذاتية غيرل إن إيه باند أن فتيات
مـن مثل النا دل راي يجـهلن ماهية
الـنــسـويـة ويـعـتـقـدون أنـهـا تـعـني
(…) مـضاجعة رجال مـقرف وكبار
الـسن.  لـكنّ صـوفي روزمـون تـقلل
من أهمية كالم غوردن مشيرة إلى
أنها مفرطة في اللؤم مع اجلميع.
ولــكن مـنـذ صــدور ألـبـوم نـورمـان
أجــمع الــنـقــاد عـلى اإلشــادة بالنـا
ديـل راي  35عـــــــامـــــــاً. والحـــــــظت
روزمــون أنــهــا تــســتــكــشف أكــثــر
أراضي أمـيـركا الـشمـالـية وتـطرح
االســئــلــة (…) عن الــنــظــام األبـوي

وغياب التنوع اجلندري. 
ـن حتــيط وتـــعـــرف النــا دل راي 
نــفـسـهـا. فـي بـدايـتـهــا اسـتـعـانت
صورة وودكيد ـخرج األغنيات ا
ـغـنـ آخريـن منـهم ذي ويـكـند و
وتـرافيس سكـوت وسيلـينا غـوميز

وسواهم.
وفي اســتــعـادتــهـا ألغــنـيــة جـوني
مـيتشل اسـتعانت أيـضاً بأصوات
غنيات زيال داي وويز صديقاتها ا
بـالد. ولـــيـــست جـــونـي مـــيـــتـــشل
الــوحـيـدة من الـكــبـار الـذين تـوجه
إليهم حتية ألن النا دل راي تعرّف
عن نـفـسـهـا غـالـبـاً عـلى أنـهـا فـتاة
عـصـابـة نانـسي سـيـناتـرا. وعـلقت
سـينـاترا عيـر مجـلة روليـنغ ستون
قـائـلـة لـقـد أعـطـتـني هـديـة جـمـيـلة
بـقـولـهـا هـذا وأعـادت أعمـالي إلى

الواجهة.

هـويتها احلقيقية معلنة لهم: إنها
كـذبـة نيـسـان/أبريل! وهـذه لـيست
ــرة األولـى تــفــاجئ جــيل بــايــدن ا
الـركـاب عـلى طـائـرة. فـعـنـدمـا كـان
زوجــهــا نــائـبــاً لــرئــيس الــواليـات
ــتــحــدة دخــلـت ذات مــرة إحـدى ا
مـقـصورات الـطائـرة الرئـاسيـة إير
فــورس وان وصـرخت بــوو! بـوجه
أول شــخص فـتح بــابـهــا بـحـسب
وســائل إعالم أمـيــركـيــة. واعـتـرف
الــصــحـافــيــون الـذيـن رووا وقـائع
مــزحــة جـيل بــايـدن بــأن تــنـكــرهـا
انـطلى علـيهم معزّين أنـفسهم بأن
أفــراد فـريــقـهــا حـتى لـم يـتــعـرفـوا
عـلـيهـا. وأشار الـتـقريـر الصـحافي
إلـى أن قـــــــطـــــــعـــــــة اآليـس كــــــر
غـلـفـة بـالـشـوكـوالتة بـالـفـانـيـلـيـا ا

كانت لذيذة الطعم.

{ واشـــــنــــطن (أ ف ب)  –بــــادرت
الــســيــدة األمــيــركـيــة األولى جــيل
بــايـــدن اخلــمــيس مـــتــنــكــرة بــزيّ
ثـلجـات على مـضيـفة إلى تـوزيع ا
ركـاب كـانـوا يـرافـقـونـهـا في رحـلة
ـنــاســبـة بــالــطـائــرة في مــزحــة 

األول من نيسان/أبريل.
وتــســلّم أفــراد الــطــاقـم وعــنــاصـر
االسـتـخبـارات والصـحـافيـون قطع
ـثلّجـات من امرأة سمـراء قصيرة ا
الـشعر تـضع كمامـة سوداء وشارة
حتــمل اسم جـازمـ جـالت بـيـنـهم
ــرات الــطــائـــرة الــتي كــانت فـي 
عـائدة بها إلى واشـنطن بعد زيارة

لوالية كاليفورنيا.
وبـعد خمس دقـائق أطلت جازم
مـجدداً عـلى الصـحافـي وخـلعت
ـسـتــعـار وكـشــفت لـهم شــعـرهــا ا

{ رومـــــــا (أ ف ب)  –عُــــــــثـــــــر في
إيــطـــالــيــا عــلى لـــوحــة من الــقــرن
الــسـابع عــشـر لـلــرسـام الــفـرنـسي
نـيكوال بوسان سرقها النازيون في
فــرنـســا سـنـة  1944 وأعــيـدت إلى
أصـحابهـا األصليـ على ما أعلن
الـدرك اإليـطـالي اخلـمـيس. وكـانت
هذه اللوحة الزيتية قد سُرقت على
ــان خالل احـــتاللــهم يـــد جــنـــود أ
مـنـطـقـة بـواتـيـيه في وسط فـرنـسا
الـغربي من داخل مـنزل أصحـابها
الـقـانونـي وفق بـيان الـدرك. وقد
بـدأ مـالكـو الـعمل عـمـليـات الـبحث
عــنـه مــنـذ  1946 وهــو أدرج ســنـة
ــــقــــتــــنــــيــــات  1947 فـي ســــجل ا
ـسـروقـة في فرنـسـا خالل احلرب ا
ـصدر ـيـة الـثانـيـة بـحـسب ا الـعـا

عينه. 
وأعـــيــد إطالق الـــتــحــقـــيق الــعــام
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حـول أوروبـا في العـقود الـتي تلت
سـرقتها. وكان جامع حتف إيطالي
اشــتـرى الــلـوحـة في  2017 وأعـاد
هنة بـيعهـا إلى زميل إيطـالي في ا
عـــرضــهــا في  2019 فـي هــولــنــدا.
ـعرض تـعـرف خبـير وخـالل هذا ا
فـنـون هـولـنـدي مـقـيم فـي إيـطـالـيا

إلى اللوحة.

ـاضي بـعـدما تـقـدمت سويـسـرية ا
فـي سن  98 عـــامــــا وأمـــيـــركي في
اخلـــامــســـة والـــســتـــ بــشـــكــوى

بواسطة محاميهما اإليطالي.
وجنـــحت وحـــدة من قـــوات الــدرك
مــتــخـصــصــة في حــمـايــة الــتـراث
الـثـقـافي في حتـديد مـوقع الـلـوحة
الـتي كـان يـصعب تـعـقب تنـقالتـها

ــا في ذلك أتــاحت طــرق الــعــمل 
العمل عن بعد واستخدام التقنيات
اجلـــديـــدة  فــرصًـــا لـــلـــمـــوظـــفــ
ـصاب بالتوحد وبخاصة الذين ا
كـانوا واجهوا سابقًا صعوبات في
الــتـطـور فـي بـيـئــات أمـاكن الــعـمل
الـتقـليـدية.  يـركز االحـتفـال بالـيوم
ـرض الـتـوحـد ي لـلـتـوعـيـة  الـعـا
لــــــعـــــــــــام  2021 الــــــذي صــــــادف
اجلـمـعـة عـلى هـذه القـضـايـا بـعـقد
فـعالية عبر اإلنـترنت تشمل حلقات
نــقــاشـيــة مع أشــخـاص مــصــابـ
ن واجـهـوا بـأنـفـسـهم بـالـتـوحـد 
تــلـك الــتــحــديـــات وشــاهــدوا هــذه
الـفـرص اجلـديدة في سـوق الـعمل.
يـقوم على تـلك الفعـالية إدارة األ
ي وإدارة ـتـحـدة لـلـتـواصل الـعـا ا
ـتحـدة للشـؤون االجتمـاعية األ ا
واالقـــتـــصـــاديـــة بـــالـــتـــعـــاون مع
صــنـدوق اسـبــشـيـلــيـســتـيـرن. هي
كـتسبة من ـعرفة ا االسـتفادة من ا
ـــصـــابــ تـــوظـــيف األشـــخــاص ا
بـالـتــوحـد لـدعم إيـجـاد فـرص عـمل
ليون شخص في هـادفة ومرضية 
عـالم يـتيح تـكافـؤ الـفرص لـلجـميع

في سوق العمل.

وجـود بيـئة عمـل مفتـوحة وشـاملة
ومتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة.
ودشن بـعض أربـاب العـمل مـؤخرًا
بـرامج تـوظـيف شـامـلـة تـسـتوعب
األشـــخـــاص الـــذيـن يـــعـــانـــون من
ـتــشـعـبـ الــتـوحـد واألشــخـاص ا
وهم الـذين يـعـانـون من حاالت ذات
الـــصــلــة مـن مــثل اضـــطــراب فــرط
احلـــــركــــــة ونـــــقـص االنـــــتــــــبـــــاه
والـوسواس الـقهـري وما إلى ذلك.
ـكـتـسـبـة من وبـنـاءً عــلى اخلـبـرة ا
هــذه الـبـرامج وبـدافـع من الـرغـبـة
ـسـؤولـية االجـتـمـاعـية في حتـمل ا
واكـتسـاب ميزة تـنافـسية من خالل
االســـتــفـــادة من مــهـــارات وقــدرات
مـجموعة مواهب أكثـر تنوعًا يقدم
عــدد مـتــزايــد من أصـحــاب الــعـمل
ــاذج في جـعل مـكــان الـعـمل اآلن 
ـارسـات التـوظيف أكـثر شـموالً و
بـشكل عـام. وقد أثرت اجلـائحة بال
شك عـلى جهـود الشـركات لـتطـبيق
هــذه الــنــمــاذج اجلــديــدة في وقت
ي بـأسوأ ـر فـيه االقـتـصـاد الـعـا
ركـــود اقــتـــصــادي مـــنــذ الـــكــســاد
اليـ الـعــظـيم مع فـقـدان مـئـات ا
من الـــوظــائـف. وتــزامـــنــا مع ذلك

بـالعـمل الالئق والنـمو االقـتصادي
 —في تــعــزيـز الــعــمـالــة الــكـامــلـة
ـنـتجـة والعـمل الالئق لـلجـميع وا
ن فـيـهم األشـخاص ذوو اإلعـاقة.
ـادة  27 مـن اتـفــاقــيـة وتــعــتــرف ا
ـتــحـدة حلـقـوق األشـخـاص األ ا
ذوي اإلعـاقة كذلك بـحق األشخاص
ذوي اإلعــاقـة في الــعـمل عــلى قـدم
ــســـاواة مع اآلخــرين" وضــرورة ا

الـسـبعـة عـشر الـتي اعـتمـدهـا قادة
ــتــحــدة في عـام الــعــالم في األ ا
 2015مـخططًـا للتـصدي للـتحديات
ا الـرئيـسة الـتي يواجـها الـعالم 
في ذلـك اسـتــراتـيــجـيــات احلـد من
أوجه الـتـفـاوت الـتي تـعـيق ازدهار
الــنــاس والــكــوكب. ويــتــمــثـل أحـد
مــــقـــاصــــد الــــهـــدف  8مـن أهـــداف
سـتدامة  —الـذي يتصل الـتنمـية ا

شكلة وفـاقمت اجلائحة من ذلك. فا
ارسات التوظيف تفاقمت بسبب 
ـعتـرف بهـا مـنذ فـترة الـتـميـيزيـة ا
طـويـلـة وبـيئـات الـعـمل الـتي تـمثل
عـقبات رئيسة للـمصاب بالتوحد;
كل ذلـك يسهم في البـطالة أو نقص
سـاعـات الـعـمل ألغـلـبـيـة كـبيـرة من

اصب بالتوحد. البالغ ا
ـسـتـدامة وتـقـدم أهـداف التـنـمـية ا
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كــشــفت جــائـحــة كــوفــيـد -  19عن
تـفاوتـات صارخـة في جمـيع أنحاء
الــعـــالم ال ســيــمــا فـي مــا يــتــصل
بتوزيع الدخل والثروة واحلصول
عـلى الـرعـاية الـصـحـية واحلـمـاية
ـــــوجب الـــــقـــــانـــــون واإلدمـــــاج
صابون ا واجه ا الـسياسي. ولطـا
بـالـتــوحـد هـذه الـتـفـاوتـات كـثـيـرا

لندن  –الزمان 
اجنبت ريبـيكـا روبرتس أمـراة توأمـا بعد
مـــحـــاوالت مع شـــريـــكـــهــا ريـس ويـــفــر
استمرت العوام من اجل احلمل بطفلهما
األول  وعنـدما أجرت روبرتس فـحصها
ــوجـات فـوق الــصـوتـيــة في األسـبـوع بـا
الــــثـــانـي عــــشــــر من احلــــمل قــــالت إن
حــمـاســتـهــا حتـولت إلى صــدمـة عــنـدمـا
اكـتـشف األطــبـاء طـفـلـهــا الـثـاني. وقـالت
روبــرتس  39 عــامــا من إنــكــلــتـرا في
مقابـلة متلـفزة (لقد كـان أمرا صادما أن
يـتم إخبـارنـا بوجـود طفـل بـدال من طفل
واحـد ,ثم أخـبــروني أن هــنـاك فــرقـا في
ـدة ثالثة أسابـيع ب الطـفل لم احلجم 
يــســتــطع األطــبــاء فــهــمه) ,واضــافت ان
(األطبـاء واجهوا صعوبة في فهم ما كان
يـحـدث مع حـملي  ,ألنه حـدث نـادر جدا
ــرات حـدوثه لـدرجــة أن الـعــدد الـفــعـلي 
غير مـعروف). ووفقا لتأكيد ديفيد ووكر
اختصـاص أمراض الـنسـاء والتـوليد في
مسـتـشـفى رويـال يـونـايـتـد في بـاث فأن
(تــشـخــيص هــذه احلـالــة عـلـى أنه حـمل
زائد وهي ظـاهرة يحـدث فيهـا حمل ثانٍ

جديد أثناء احلمل األولي).
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