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طبعة العراق 
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التـقى رئيس الـوزراء مصـطفى
الـكـاظـمي  امـ عـام اجلـامـعة
العربية احـمد ابو الغيط الذي
وصـل امـس الى بــــــــغـــــــداد في
زيـــارة رســمـــيــة  فـــيــمـــا نــفى
مـسـؤولـون الـغـاء زيـارة رئـيس
حـــكــومـــة تـــصـــريـف االعـــمــال
اللبنـاني حسان دياب  بضغط
من الــريـاض وواشــنـطن. وقـال
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(الـكـاظـمي استـقـبل ابـو الـغيط
رافق له وجرى خالل والوفد ا
البحث الـلقـاء الذي جـمـعهـما  
في آخـــــر الـــــتـــــطــــورات عـــــلى
الـساحـت اإلقـليـميـة والدولـية
ومـخــتـلف الــقـضــايـا الـعــربـيـة
الـــــــــــــراهــــــــــــنــــــــــــة) واكــــــــــــد
بحسب البيان (أهمية الكاظمي
احلــضــور الــفــعّـال لــلــجــامــعـة
ا وتـطويـر منـظومـات عمـلهـا 
ــكـنــهــا من خــدمـة الــشــعـوب
الـــعـــربـــيـــة) مـــشــددا عـــلى ان
(الــعــراق يــتــطـلـع الى انــعــقـاد
قـبلة عبر دعم القمة الـعربية ا
دورٍ عــــربي أكــــبـــر يـــســــهم في

جهود التهدئة).
وأضـــــاف ان (الــــعـــــراق يــــدعم
مــبــادرات إنـــهــاء الــصــراع في
الــيـمن ودعـم لـبــنــان لـتــجـاوز
ظـروفه الـصـعـبـة وكـذلـك يـؤيد
عـــودة ســوريـــا الى اجلــامـــعــة
وتـــشــجـــيع احلـــوار الـــداخــلي
فيها) مبينـاً ان (أمام اجلامعة
دورا مـــهـــمــا تـــضـــطـــلع به في
تعـزيز الـتقـارب البـنّاء وجتاوز
اخلالفــات و تـعــضــيـد جــهـود
الـتـهـدئـة بـ الـدول اإلقـلـيـمـية
الفـاعلـة والتي تـرتبط بـعالقات
تـــاريــخـــيــة تــتـــجــاوز األزمــات

الراهنة).
وتابع (ينبغي ان تبقى القضية
الـفـلـسـطـيـنـيـة  في أعـلى سـلم
أولـويـاتـنـا ألنهـا تـمـثل قـضـية
ضــــمــــيـــر ووجــــدان لــــلــــعـــرب
ولـإلنـــســانـــيـــة وألن الـــشـــعب

الـفلـسـطـيني مـا زال يـعاني من
ظـروف قاسـية وظـلم تـاريخي).
من جــانـبه أكـد ابــو الـغـيط ان
(مـؤســسـة اجلـامــعـة حــريـصـة
عـلى دعـم الـعـراق في مـسـاعـيه
الــــســـامــــيـــة هـــذه) مـــثــــمـــنـــا
(اخلطـوات الشـجاعة لـلحـكومة
الـعـراقـيـة والسيـمـا مـا يـتـعلق
ـــســار االنـــفـــتـــاح الـــعـــراقي
ـتـزن عــلى مـحـيـطه احلــكـيم وا
الــــعــــربي واالقــــلـــيــــمي وروح
ـــبــــادرة اإليـــجــــابـــيــــة الـــتي ا
يـنـتـهـجـهـا). كـمـا نـاقش رئـيس
اجلــمـهــوريــة بــرهم صــالح مع
دور اجلـامــعـة في ابــو الـغــيط 
تـــعــــزيـــز الـــتـــعــــاون الـــعـــربي
ــشـتــرك. واوضح بــيـان امس ا
ان (الـــلــقـــاء نـــاقـش ســـيـــاســة
االنفتاح التي ينـتهجها العراق
لـتـثـبـيت دعـائم االسـتـقـرار في
نطقة ومصالح شعوبها) كل ا
واشـــار صــالح  خالل الـــلــقــاء
الـى ان (اجلـــهـــود الـــعـــراقـــيـــة
مــــنـــصـــبـــة عــــلى دعم احلـــوار
ـشاكل وتخفيف حدة لتسوية ا
الــتــوتــرات وتــبــنّي الــتــعــاون
ـشترك في إرساء أمن العربي ا
نـطقـة باعـتبـاره جزءاً وسالم ا
ال يــتــجــزأ من أمن واســتــقــرار
الــعـراق) مــؤكــدا (أهـمــيـة دور
اجلـامـعــة في تـعـزيــز الـتـعـاون
ـشـتـرك عـبـر تـنـسيق الـعـربي ا
واقف ب الدول األعضاء من ا
اجل إرســــاء امن واســــتــــقـــرار
ــنــطـقــة). بـدوره  اعــرب ابـو ا
الــــغـــيـط عن (دعـم اجلــــامــــعـــة
جلــهــود الـعــراق في مــكــافــحـة
اإلرهــــــاب وتــــــعــــــزيــــــز أمــــــنه
واسـتـقراره وحـمـايـة سـيادته).
وشــدد وزيــر اخلــارجــيــة فـؤاد
حسـ على دعم جـهود  تـهدئة
ــنــطـــقــة. وقــال االوضــاع فـي ا
حس خالل مؤتمر مشترك مع
ابو الغيط (بحثنا مع ام عام
اجلـامعـة الـعربـية العالقة ب
الــــــعـــــراق ودول اجلــــــامـــــعـــــة
بـــاالضــافـــة الى عالقـــاتـــنــا مع

تـــركـــيـــا وايـــران والـــوضع في
سوريا) مشـيرا الى (اسـتمرار
الــعـــمل مع الـــدول االخــرى في
اليـجـاد كـيـفـيـة بـناء اجلـامـعـة 
الـــيـــات احلـــوار مع مـــخـــتـــلف
الــبـلــدان الــتي لــهـا تــاثــيـر في
الــوضع الــســوري) مــؤكـدا ان
(الــــعــــراق يـــهــــمه اســــتــــقـــرار
االوضــــــاع فـي ســـــوريــــــا). من
جـــانــبه  اكــد ابـــو الـــغــيط ان
(العـراق دولة مـنشـئة لـلجـامعة
الـعربـية ولـديهـا ارتبـاط وثيق
مــعـهــا وهي تــدعم اجلــامــعـة

وأود ابـلغـكم أنه خالل أقل من
 3شـهور نـأمل أن نـسـتـضـيف
الـقيـادة الـعراقـيـة لالطالع على
جـــنــاح مــقــر اجلـــامــعــة الــتي
اســــهـم بــــهــــا الــــعــــراق مــــنــــذ
وتـابع (نــأمل أن تـكـون اعــوام)
هــذه الــزيــارة تــدعم الــعالقــات
ووجـهـات الـنظـر بـ اجلـامـعة

والعراق).
واضـــاف ان (اجلـــامـــعـــة تـــمــر
بــصـعــوبــات خــاصـة بــتــمـويل
عــمــلــهــا) ومــضى الـى الــقـول
(نـــحن حتت إمـــرة الــعــراق في

لضغوط خارجية على العراق).
اعــــلـــنـت رئـــاســــة احلـــكــــومـــة
الـلبـنانـية إرجـاء الزيـارة التي
ـــقـــرر أن يــجـــريـــهــا كـــان من ا
رئيس حكومة تصريف األعمال
حـــــســــان ديــــاب ووفــــد وزاري
لــبــنــاني إلى الــعــراق. وذكــرت
احلــكــومــة في بــيـان امس ان (
ــــــراسم فـي في مــــــديــــــريـــــــة ا
أبــلـغت احلــكـومــة الــعــراقــيـة 
نـظـيـرتـهـا اللـبـنـانـيـة عن طلب
تـأجيل مـوعـد الـزيارة وذلك في
ضوء أسباب عراقية داخلية). 
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نـــــعت االوســــــاط الـــــفـــــنـــــيـــــة
الــتـــشــكـــيــلـــيــة امس الـــســبت
ــغـتــرب مــاهـود الــتــشـكــيــلي ا
وت في أحد أحمد الذي غيبه ا
مستـشفيـات العاصـمة االردنية
عـمـان بـعــد اصـابــته بـحــادثـة
سـيــر بـسـيط أدى إلى نـزف في
الـــرأس وأدخل عـــلى أثـــره إلى
بـعد ـسـتـشفى قـبل عـدة أيـام  ا
وصـوله الـعاصـمـة االردنـية من
مـــقــــر اقــــامـــتـه في الــــواليـــات
ــتــحــدة االمــريـــكــيــة بــفــتــرة ا
قــصـيــرة وســيـوارى جــثــمـانه
الـطــاهـر الـثـرى في االردن إلى
جـــانب قــبــر زوجــتـه الــفــنــانــة
الـتــشـكـيـلــيـة الـراحــلـة وسـمـاء

االغا. 
ونعى وزيـر الثقـافة والسـياحة
واآلثـــــــار حــــــــسـن نـــــــاظـم إلى
ـيـة األوسـاط الـفــنـيـة واألكــاد
رحــيـل أحــمـــد قــائال(هـــا نــحنُ
نـودع عـلـمـاً فنـيـاً بـارزاً وقـامةً
ابداعـيةً سامـقةً أال وهو الـفنان
التشـكيّلي الـكبير مـاهود أحمد
الـذي يأتي رحـيـله بعـد يومٍ من
رحــيل الــفـــنــان بالسم مــحــمّــد
لــــيـــضــــيـف وجـــعــــاً آخــــر إلى
أوجـاعـنا).مـضـيـفا(هـكـذا نودع
رمزاً عـراقياً أصـيالً من رموزنا
ـبـدعــة فـله الــرحـمـة الـفــنـيــة ا

ــغـفـرة والــرضـوان وألهـله وا
وأصـــدقــائـه وطالبه الـــصـــبــر
اجلـمــيل). كـمــا نـعــته جـمــعـيـة
الفنان الـتشكيلـي العراقي
ونـقـابـة الـفـنـانـ الـعـراقـي و
ـلتقى الـعراقي للـثقافة رئيس ا
والـــفــنـــون فـي عـــمـــان ضـــيــاء
ـدير الـعام الراوي .فـيمـا قال  ا
لــدائــرة الــفـنــون الــعــامــة عـلي
عــويــد (تــلـقــيــنـا الــيــوم بــبـالغ
احلزن نبأ وفاة الـفنان الدكتور
مــاهــود أحــمــد في الــعــاصــمـة

األردنية عمان).
وأضاف (نتقدم بخالص العزاء
ــواسـاة الـى ذويه ومـحــبـيه وا
والـوسط الــفــني ونــســأل الـله
تـــعـــالى أن يـــتــغـــمـــده بــواسع
رحــمــته ويــلــهم ذويـه الــصــبـر

والــسـلــوان.. إنـا لـلـه وإنـا الـيه
راجـــعــــون). واشـــــــارت وزارة
الثـقـافة في بـيان الـنعي الى ان
(الـراحل مـاهـود أحـمّـد ولـد في
مـحــافــظـة مــيـســان عـام 1940
أكـمل دراسته الـفـنيـة في معـهد
الــفــنــون اجلـمــيــلــة في بــغـداد
ـاجـسـتـير  1959نـال شـهـادة ا
في الـــفـــنــون فـي روســيـــا عــام
( 1967مــــعـــهـــد ســـوريـــكـــوف
لـلـفنـون) نـال درجة الـدكـتوراه
بـالـفـلسـفـة في الـفن من روسـيا
عهد العالي للدراسات (1979ا
النظرية  –موسكو).حصل على
درجــة االسـتــاذيــة من جــامــعـة
بغـداد عام 1996 . وهو عـضو
نــقــابـة الــفــنـانــ الــعـراقــيـ
وجـــــمـــــعـــــيــــــة الـــــفـــــنـــــانـــــ
وجـــمـــاعـــة الـــتـــشــــكـــيّـــلـــيــــ
وجـمــاعــة بـغــداد لــلـفن الــرواد
احلديث وله الـعديـد من الكتب
ؤلفـة في مجال الـفنون فضالً ا
عن الــــعـــديــــد من الــــبــــحـــوث
ــقـاالت الــفــنـيــة والــنـقــديـة وا
والشعر.كـما ساهم في تأسيس
مـجـلــة (مـجـلـتـي) لألطـفـال.وله
مـقــنـيـات ألعــمـاله فـي مـتـاحف
الــــعـــالم.ومن أشــــهـــر أعـــمـــاله
ـية (الفـارس األزرق قارئة العا
ـــيّـت احلي عـــودة الـــبــــخت ا
الــرأس مـــلــحـــمــة كـــلـــكــامش

العشاء األخير).
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اشـرت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة 
ـــــواطـــــنــــ عـن اخــــذ عـــــزوف ا
ضادة لكورونا  رغم اللقاحات ا
تـوفرهـا في مـراكـز التـعـلـقيح في
بــغــداد واحملــافــظــات. وســجــلت
 6779 الـــوزارة امس الـــســبت 
اصــابــة مــؤكــدة بــاجلــائــحــة في
ــوقف عـــمــوم الـــعـــراق . واكـــد ا
الـوبـائي الـيـومي  الـذي اطلـعت
عـــلـــيـه (الـــزمـــان) امس ان (عـــدد
بلـغت الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة  
اكـثـر من  41الف عـيــنـة حلـاالت
مشتبه اصـابتها بـالفايروس  اذ
 رصـد  6779اصــابــة مــؤكـدة
في عـمـوم البالد) واشار الى ان
(الشفاء بلغ  4891حالة وبواقع
 37وفــــاة جــــديــــدة). وتــــابع ان
(اكـــثــــر من  133الف شـــخص 
تـلـقـوا الـلـقـاح مـنـذ بـدء عـمـلـيات
الــتــطــعــيم في الــبالد  وان يـوم
امـس لم يـــــتـــــلـــــقى اي شـــــخص

اجلــــرعـــات  وهــــذا قـــد يــــؤخـــر
خـطــوات اإلسـراع نــحـو حتــقـيق
ـناعـة اجملـتـمعـيَّـة من اجلـائـحة ا
والــقـــضــاء عــلــيـــهــا). وحــســمت
الــوزارة الــســجــال بــشــأن فـرض
احلـــــظــــر الـــــشـــــامل في شـــــهــــر
رمـــضــان.وقــال مـــديــر الـــصــحــة
الـــــعــــامـــــة في الـــــوزارة ريــــاض
احللـفي في تـصريح امس انه (ال
ـــــا تـــــداولــــتـه مــــواقع صـــــحــــة 
الــتـواصـل بـشــأن فــرض احلــظـر
الـشامـل في رمـضان) مؤكـدا انه
ـــعــلـــومــات). (ال صـــحــة لـــهــذه ا
ـرجع مـحمـد الـيعـقوبي واجاب ا
عــلى سـؤال بــشــأن أخـذ الــلــقـاح
والذهـاب لـلحج أو عـدم الـتطـعيم
والــتـــخـــلف عن احلج  قــائال ان
(الــــتـــطـــعــــيم ضـــد األوبــــئـــة من
مقـدمات الواجب  فيـجب القـيام
بـه كــتـــحـــصـــيل جـــواز الـــســـفــر
واالتفاق مع متعـهد الرحلة وإذا
كانـت لدى الـشـخص مـخاوف من
أخذه  فـعــلـيه الـتــطـعـيـم بـلـقـاح

اخر امـا إذا كان مـصـاباً بـبعض
األمــــــراض أو لـه وضـع صــــــحيّ
خاص بحـيث يضرّهُ أخـذُ اللقاح
ضرراً بلـيغـاً أو حصل في موسم
ـــخــاف مـــنه  فـــأنه احلج وبـــاء يُ
يـجـوز تـأجيـل حقـهُ الى عـام اخر
وعـدم الـسفـر وإن كـان في وضع
يـعــجـز مــعه كـلــيـاً عن أداء احلج
فـله أن يـنيب ـقـبـلة  في االعوام ا
غــيـره ألداء احلـج بـاالســتــطــاعـة
الـــــتي عـــــنــــده وإذا جتـــــددَّت له
ناسك فيؤدّي ا القدرة واستطاع 
بـنـفـسه). فـيـمـا دعـا رئـيس كـتـلـة
حتالف عراقيون هـشام السهيل
قيادة عمليات بغداد الى التعميم
عــلى مــفــارزهـا بــتــســهــيل مـرور
الكـــات الــطــبـــيــة والــعـــامــلــ ا
ـستـشـفيـات اثنـاء مدة احلـظر با
.وقـال الــسـهــيل في بــيـان تـلــقـته
(الـــزمـــان) امس انه (وصـــلـــتـــنــا
حيث شكـوى من قاطع الـرصافـة 
ـفارز الـقـريـبة من منـعت احـدى ا
بنـايـة االمن الـسابق  طبـيب من

ــرور بــرفـــقــة والــده الــذي كــان ا
يعـاني من اخـتنـاق وكادت روحه
ان تـزهق لـوال عـنــايـة الـله وبـعـد
نــــصـف ســـاعــــة مـن ســــمح لــــهم
رور) داعيـا قـيادة الـعـملـيات با
ـــفـــرزة الـى (مـــحـــاســـبـــة هـــذه ا
وتخصيص هاتف للعمليات حلل
ـسـتشـفـيات مـشاكل الـعـامـل بـا
والســــيـــمــــا اخملـــتـــصــــة بـــوبـــاء
كــــورونـــا). وعــــد نـــواب قـــرارات
الــوزارة  بــالــزام الــعــامــلــ في
ــوالت ومن يــرومـون ــطــاعم وا ا
الــســـفــر الـى اخلــارج امـــتالكــهم
بـطـاقــة الـتـلـقــيح اجـراءات غـيـر
قانونـية ومـخالفـة للبـروتوكوالت
الــدولــيـــة في مــواجــهــة الــوبــاء.
وانــــتــــقـــد الــــنــــائب عن حتــــالف
سائـرون امجـد العـقابي (اسـلوب
اإلجـــبــار الـــذي تــســـعى الــوزارة
واطـن ألخذ لقاح لفرضه على ا
كــورونــا) مــشــيـــرا الى ان (تــلك
االجــراءات مــخــالــفــة لــلــقــوانـ
النافذة وقرارات خلية االزمة). 
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ــان مــحــمـد شــدد رئــيــســا الــبــر
احلـلــبـوسي وحتــالف عــراقـيـون
عـمـار احلـكــيم عـلى بـنـاء الـدولـة
وحـــفظ اســـتــقـــرار الـــبالد.وقــال
احلـــلــبـــوسي خالل اســـتــقـــبــاله
ــرافق له في احلــكـــيم والــوفـــد ا
مـحــافـظــة األنـبـار إن (احملــافـظـة
وقــفـت بــوجه اإلرهـــاب وقــارعت
ـــــتـــــطـــــرف تـــــنـــــظـــــيـم داعش ا

وطبيعتها ومجتمعها العشائري
يـرحب بــضـيــوفه وإخـوانه وهي
حــريـــصــة عــلـى وحــدة وسالمــة
العـراق) وأضاف ان (الـعراقـي
جـمـيـعـا أصـيـبـوا ببـالء اإلرهاب
وبـــجــهــود اخلـــيــرين مـن أبــنــاء
الـعـراق عـمــومـا ووقـوفـهم وقـفـة
رجل واحد تـمكـنوا من دحـر هذا
تـطرف حتى اخـتلطت التنـظيم ا
دمـاؤهـم مع بـعــضـهـا الــبـعض)
وتــــابع (نـــحن مـن مـــحـــافـــظـــات

مـختـلـفة( لـكـنـنا جنـتـمع جمـيـعا
عـلى خط ومــنـهـاج واضح( وهـو
ضـرورة بـنــاء الـدولـة وأن يـكـون
هــــنـــــاك صـــــوت واضـح لـــــقــــوة

الدولة).
 والــتـــقى احلــكـــيم خالل زيــارته
االنــبـار ( احملــافظ عــلي فــرحــان
واعـــضـــاء احلــكـــومـــة احملــلـــيــة
وشـــيــــوخ ووجــــهـــاء عــــشــــائـــر
احملــــــــافـــــــظــــــــة بـــــــحــــــــضـــــــور

احللبوســــي).  
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نــشــرت (الــزمــان) في 8 نــيــســان اجلــاري مــقــاال بــعــنــوان (خــالــد
الشطري.. شاعر الوطن والفقراء) بقلم الدكتور قاسم حس صالح
دعـا فــيه الى (أقـامــة تـمــثـال خلــالـد الــشـطــري يـتم نــصـبه في رأس

اجلسر الذي يتوسط مدينة الشطرة).
وقد اتـصل هـاتفـيـا صبـاح يوم 9 نيـسـان وزير الـثـقافـة حـسن ناظم
مبديـا استعـداد الوزارة بـتلبـية الدعـوة إلقامـة تمثـال خلالد الـشطري

ه وترك األمر لصالح بالتحضير له. وتكر
وقالت رسـالة تـقلـتها (الـزمان) من صـالح امس (شـكرا معـالي وزير
الثـقـافـة الـدكتـور حـسن نـاظم  وبـوركت جـهـودك في رعايـة الـثـقـافة
وتكر رموزهـا في داخل الوطن وخـارجه... وشكرا جلـريدة الزمان

خالد الشطري ورئيس حتريرها الصديق الدكتور أحمد عبد اجمليد).

أي مـطـلب يـقـدمـه لـلـجـامـعـة ).
ووصل ابــو الــغـيط الى بــغـداد
امس ومن ثم تــوجه الى اربـيل
حيث سـؤولـ هـناك   لـلـقـاء ا
سـيــبـحث مــعـهـم مـلــفـات عـدة.
فـيـما نـفى مـسؤولـون ان تـكون
احلــكـومـة قــد الـغت زيـارة كـان
ســيــقــوم بـهــا رئــيس حــكــومـة
تــصــريـف االعــمــال الــلــبــنــاني
حتت ضـــغـط من الـــســـعـــوديــة
وامــريـــكــا. وقــال مـــســؤول في
رئـــــاســـــة الـــــوزراء ان (ســـــبب
تــأجــيـل الــزيـارة  فــني ولــيس
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ــراصــد الــزلــزالـيــة في ســجــلت ا
الــهــيــئــة الــعــامــة لالنــواء اجلــويــة
هزة أرضـية الـتـابعـة لوزارة الـنـقل
بــقــوة  3.2في مـــحــافــظــة اربــيل.
وقــالت الــهـــيــئــة في بــيـــان تــلــقــته
(الــزمـان) امـس ان (الـهــزة بــلـغت
قـوتـهـا   3.2درجـة  جـنـوب غـرب
قـنــديل وتـبـعـد  40كـيــلـومـتـرا عن
شـمـال مـركـز اربيل) مـشـيرا الى
ان (الـهزة  لم يتم الشـعور بها من
). وكـانت الـهيـئـة قد ـواطنـ قـبل ا
سـجـلت اول امس  حـدوث هـزت
أرضـيـت بـقوة  3.2في مـحـافـظة
الـسلـيـمانـيـة. وتوقـعت الـهيـئة  ان
يـــكـــون طــــقس الـــيــــوم االحـــد في
ـنــطـقــة الـوســطى صـحـوا  وفي ا
ـنـطـقــتـ الـشـمـالــيـة واجلـنـوبـيـة ا
غـائــمــا جـزئــيـا. وذكــر الـبــيـان ان
(طــقس الـيــوم االحـد سـيــكـون في
ـنــطـقــة الـوســطى صـحـوا  وفي ا
ـنـطـقــتـ الـشـمـالــيـة واجلـنـوبـيـة ا
غـائـمـا جـزئـيا  ودرجـات احلـرارة
تــنـــخــفـض عن الـــيــوم الـــســابق)
واضـاف ان (طقس يوم غد االثن
 ســـيـــكـــون صــــحـــوا في عـــمـــوم

ان وحتالف عراقيون خالل لقاء جمعهما امس في محافظة االنبار البالد).  UI¡ ∫ رئيسا البر
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اغتيل في نيسان-أبريل 1982.
قـاومة في  **راغـب حرب - من قـادة ا
لــبـنـان. ورجل دين مـســلم اغـتـيل يـوم

 16شباط-فبراير عام 1984.
 **صــبــحـي صــالح - رئــيس اجملــلس
األعــلى اإلسالمي الـعــراقي. اغـتـيل في

تشرين االول-أكتوبر 1986.
ــــفــــتي الــــعـــام  **حــــسن خــــالــــد - ا
لـلـجـمهـوريـة اللـبـنـانيـة. اغـتيل في 16

ايار- مايو 1989.
»«u½Ë ¡«—“Ë ≠5

×× نـاظم الـقـادري - عـضـو في مـجلس
الـنواب اللبناني. اغتيل في  22ايلول-

سبتمبر 1989.
 **باسل فليحان - وزير سابق اغتيل

في  14 شباط-فبراير  2005 .
ان. اغتيل  **ولـيد عيدو - عضـو البر

في  13 حزيران-يونيو  2007.
ـان.  **أنــطــوان غــا - عــضــو الــبــر

اغتيل في  19 ايلول- سبتمبر 2007.

ـــالـــيـــة  **مـــحــــمـــد شـــطـح - وزيـــر ا
الــلـبــنــاني الـســابق. مــسـتــشــار كـبــيـر
لــلــســيـاسـي الـســني ســعــد احلــريـري.
اغــتـيل في  27 كــانـون االول-ديـسـمـبـر

.2013
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×× فـــرانــســـوا احلــاج - الـــعــمـــيــد في
اجلـيش اللبناني. اغتيل في  12 كانون

االول- ديسمبر  2007.
 **وسـام عـيـد - ضـابط في قـوى األمن
الـداخلي التحقـيق في اغتيال احلريري
عـام 2005 اغـتـيل في  25كـانـون االول-

يناير 2008.
 **ســـام احلــــسن  رئـــيـس لـــشـــعـــبـــة
ــعــلــومــات في قــوى األمن الــداخــلي. ا
اغــتـيل في  19 تــشــرين االول-أكـتــوبـر

.2012
 **حــســـان الــلــقــيس- - كــان الــقــائــد
الـعسكري حلـزب الله. اغتيل ب  3و 4

كانون االول-ديسمبر  2013.

فـي وقت الحـق كــــذلـك). اغــــتـــــيل في 6
ايلول-أغسطس 1921.

 **مـعــروف سـعـد - مـؤسس الـتـنـظـيم
الــشــعــبي الــنــاصــري في لــبــنـان. قــتل
بـرصاص قناص في  26 شـباط-فـبراير
 1975وتوفي في  6اذار -مارس  1975
 **كــمـــال جــنــبالط - مــؤسس احلــزب
الــتــقــدمـي االشــتــراكي. اغــتــيل في 16

اذار-مارس 1977.
 **طـــوني فـــرجنــيـــة - جنل الـــرئــيس
الـسابق سليمان فرجنية. اغتيل في 13
حـزيران-يونيو  1978 فـيما عُرف باسم

مجزرة إهدن.
×× دانـي شـــــمــــعـــــون - زعـــــيـم حــــزب
الــوطـنــيـ األحــرار والـنـجـل األصـغـر
لـلرئيس الـسابق كمـيل شمعـون. اغتيل

في  21 تشرين االول-أكتوبر  1990.
ـوسوي - زعـيم حزب الله.  **عـباس ا

اغتيل في  16شباط-فبراير .1992
 **بـيار أم اجلميل - وزيـر الصناعة
وزعــيم حــزب الـكــتـائب. اغــتـيل في 21

تشرين الثاني-نوفمبر   2006.
 **جـورج حاوي - األم العام للحزب
الــشــيــوعي الــلــبــنــاني. اغــتــيل في 21

حزيران-يونيو 2005.
ÊuOH×  ≠3

××سـلـيم الـلوزي - صـحـفي. اغـتيل في
وقـت مــا بـ  24 فــــبــــرايـــر و  6 اذار-

مارس .1980
 **ريـــــاض طه - صـــــحـــــفي ورئـــــيس
اجلـمـعيـة الـلبـنانـيـة للـنـشر. اغـتيل في

 23تموز- يوليو 1980.
 **ســمــيــر قــصـيــر - أســتــاذ جــامـعي
وصـــــحـــــفـي ومـــــؤرخ. اغـــــتـــــيـل في 2

حزيران-ونيو 2005.
 **جــبـران تـويـني - ســيـاسي ومـحـرر
صــحـقي. اغـتـيل في  12 كـانـون االول-

ديسمبر 2005.
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×× الــشــيخ أحــمــد عـســاف - رجل دين
سني لبناني. 
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×× مـحـمـد شـقـيـر - مـسـتـشـار الرئـيس
السابق أم اجلميل. اغتيل في  2اب-

أغسطس عام 1987.
 *إيــلي حــبــيــقــة - قــائــد مــيــلــيــشــيـا
سـياسي. اغتيل في  24 كـانون الثاني-

يناير 2002.
ــــثل  **رمــــزي عـــــيــــراني - طــــالـب 
الـــقــوات الـــلـــبــنـــانـــيــة فـي اجلــامـــعــة
الــلـبــنـانــيـة. اغــتـيل في  7 ايــار-مــايـو

. 2002
 **عـماد مغـنية - عـضو بارز في حزب
الــــــــله. اغــــــــتـــــــيـل في  12شـــــــبـــــــاط-

فبرايــــــــــــــر 2008.
 **صــالح الــعــريــضي - الــقــيــادي في
ـقـراطي الـلـبـنـاني. اغـتـيل احلـزب الـد

في  10ايلول-سبتمبر 2008.
 **لـقمان سلـيم - كاتب وناشر وناشط
ســـــيـــــاسي. اغـــــتـــــيل في  4شـــــبــــاط-

فبرايــــــــر 2021.

يـبـدو ان حل مـشـكـلـة لـبـنان ال تـتم (مع
االسف الــشـديـد) اال بــعـد اغـتــيـال احـد
كـبـار الـشـخـصـيـات (ال سـمح الـله) كـما
حــدث في تــاريخ لــبــنـان وهــذه قــائــمـة
اعــــددتــــهــــا في عــــدة ســــاعـــات تــــضم

شــخــصــيــات ســيــاســيــة لــبــنــانــيـة 
اغتيالها:
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×× ريــاض الـصـلح - أول رئـيس وزراء
فـي لـــبـــنـــان. اغــــتـــيل في  17تـــمـــوز -

يوليـــو  1951.
 **بـشـيـر اجلـمـيل - الـرئـيس الـسـابق
ـنـتـخب مؤسـس القـوات الـلـبنـانـية  ا
جنـل بيار اجلمـيل. اغتيل في  14ايلول

- سبتمبر 1982.
 **رشــــيـــد كــــرامي - رئــــيس الـــوزراء
السابق. اغتيل يوم  1حزبران - يونيو

.1987
 **ريـنـيه مـعوض - الـرئـيس اللـبـناني
الـتـاسع. اغـتيل في  22 تـشـرين الـثاني

- نوفمبر عام 1989.
 **رفــــيـق احلـــريــــري - رئــــيس وزراء
لـبـنـان السـابق. اغـتيل في  14شـباط -

فبراير 2005.
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×× فـؤاد جنـبالط - زعيم مـنطقـة قضاء
الـشـوف ووالـد كـمـال جـنـبالط (اغـتـيل
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اضي ب خـرجات احلوار الـتسراتـيجي الذي االربـعاء ا رحبت اطـراف سياسـية. 
ــرئي. فـيـمـا أكـد رئـيس الـوزراء مـصـطـفى بـغـداد وواشـنـطن عـبـر تـقـنـيـة االتـصـال ا
الكـاظمي. ان نتـائج اجلولـة الثـالثـة من احلوار هي بـوابة الستـعادة الـوضع الطـبيعي

في العراق.
وقـال الكـاظمي في تـغريدة عـبر تـويتر
تــابــعــتـهــا (الــزمــان) امس إن (نــتـائج
اجلـــــولــــــة الـــــثـــــالـــــثــــــة من احلـــــوار
اســتــراتــيـجـي. هي بـوابــة الســتــعـادة
ـا الــوضع الـطــبـيــعي في الــعـراق. و
يـسـتـحق. وهـو إجنـاز جـديـر أن نـهنئ
بـه شعبـنا احملب لـلسالم). واضاف ان
( احلــوار هــو الـــطــريق الــســلــيم حلل

األزمات. 
فــشـعـبــنـا يـســتـحق أن يـعــيش الـسـلم
واألمـن واالزدهـــار. وال لـــلــــصـــراعـــات
ـــــــنــــــفـــــــلت واحلـــــــروب والــــــسـالح ا
ـغـامـرات). وخـلص اتـفـاق الـبـلـدين وا
عـلى اهـمـيـة تـعـزيـز الـتـجـارة الـدولـيـة
واالســتـثــمـار وحتــديـد مــهـام الــقـوات
ـوجــودة داخل الـقــواعـد االمــريـكــيــة ا
الــعـراقــيـة عـلى الــتـدريب والــتـجــهـيـز
شـترك. ـسانـدة. وجاء في الـبيـان ا وا
ـباحـثـات التـي ترأسـها عـقب انـتهـاء ا
وزيـر اخلـارجـية فـؤاد حـس ونـظـيره
االمـريـكي. أنـطـوني بلـيـنـكن انه (وفـقاً
التــفـاقـيــة اإلطـار الـســتـراتـيــجي لـعـام
 2008 اخلـــاصـــة بـــعالقـــة الـــصـــداقــة
والـــتــعـــاون بــ الـــعــراق والـــواليــات
ـتـحدة االمـريكـية. نـشدد عـلى أهمـية ا
الـعالقـات الثـنـائيـة القـويـة التي تـعود
. وتـاكـيد مـباد بـالـنفع عـلى الـشعـب
االتـفـاقيـة عـلى احتـرام سـيادة الـعراق
وسـالمـــة أراضــــيه ولــــلــــقـــرارات ذات
الــصـلــة الـتي صـدرت عـن الـسـلــطـتـ

الـتـشــريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة الـعـراقـيـة).
واضـاف البـيان ان (الـعراق والـواليات
ــتــحــدة يــدركـان الــصــعــوبــات الـتي ا

لـــدعم جــهــود الـــبالد في احلــرب ضــد
داعش. حـيث يـنـوي الـبـلـدان مـواصـلة
احملـادثات عبر جلنة عسـكرية مشتركة
لـضــمـان انـسـجـام عـمـلـيـات الـتـحـالف
الـدولي مع احتياجـات القوات االمنية.
وبـضـمنـها قـوات الـبيـشـمركـة). وتابع
ان (االجـتـمـاع ناقش الـتـعاون الـعـلمي
والــثــقــافي. واجلــهــود الــتي يــبــذلــهـا
الــعـــراق لــتــعــزيــز الــتــعـــلــيم الــعــالي
بـالتـعاون مع اجلامـعات األمريـكية من

خـالل بـــرنـــامج فـــولـــبـــرايت. والـــدعم
ـبـادرة اجلــامـعـات ــوسع  األمــريـكي ا
ـنــاطـق احملـررة). ورحـب رؤسـاء فـي ا
الـتـيار الـصـدر مقـتـدى الصـدر والـفتح
هـادي العامـري والنصـر حيد الـعبادي
ا وحتـالف عـراقـيـون عمـار احلـكـيم. 
اجنــزه الـوفــد الـتـفــاوضي في احلـوار
ــتـحـدة الــسـتــراتـيـجي مـع الـواليـات ا
االمــريـــكــيــة. وجــاء في نص تــغــريــدة
الصدر (مفرح أن نرى احلكومة تسعى

إلى تـقـنـ وجـود الـقـوات احملـتـلـة في
الـعـراق. فهـذا أمـر يحـسب لـها. ولـكني
احــــذر هـــذه الــــقـــوات مـن تـــدخــــلـــهـــا
بـالـشؤون الـداخـلـية مـطـلقـا وان يـكون
بــقـاؤهـا مـؤقـتــا إلى مـدة مـحـددة). من
جــانـــبه. اكــد ائــتـالف الــنــصــر (دعــمه
ــواقف احلـــكــومــيــة لـــلــســيــاســـات وا
ـتــصـلـة بــحـفظ وتــعـزيـز والــوطـنـيــة ا
ــصــالح والـســيـادة الــعــراقـيــة جتـاه ا
صالح الـدول كافة. فقضـايا الوحدة وا

تـسـبب بـهـا فـايروس كـورونـا وتـبـاطؤ
ي. وأعـــادا تــأكـــيــد االقـــتــصـــاد الــعـــا
شـراكـتـهـمـا االقـتـصـاديـة الـقـويـة. كـمـا
أثـنت واشنطن عـلى اخلطوات األخيرة
الــتي اتــخــذتــهــا احلــكــومــة اخلــاصـة
بــاالنــضــمــام إلى اتــفـاقــيــة نــيــويـورك
للتحكيم وإدخال نظام منح التأشيرات
عـند الـوصول من اجـل تعـزيز الـتجارة
الـدوليـة واالستـثمار األجـنبي). مـشيرا
الـى ان (االجتـمـاع اكـد دعم الـعراق في
مــا يـخـص تـنــويع مـصــادر طــاقـته من
خـالل بـنـاء وتـقـويــة أواصـر الـعالقـات
مـع دول اجلـوار كاألردن ودول مـجـلس
ـضي قـدماً في الـتـعـاون اخللـيـجي. وا
مــشـاريع ربط الــشـبـكــة الـكـهــربـائـيـة).
وتـــابـع ان (اجلـــانـــبـــ اســـتـــعـــرضـــا
ــعــاجلــة حــالــة الــطــوار جــهـــودهــا 
ـنـاخيـة والـعمل مـعـاً لتـعـزيز الـطـاقة ا
ــنـاخ). الــنــظـيــفــة ومـكــافــحـة تــغــيـر ا
بـاحثات تـطرقت الى وجود مـضيـفا (ا
الـقوات االمريكية في العراق الذي جاء
بـناءاً على دعوة احلـكومة. لغرض دعم
الـقوات األمنـية في حربـها ضد داعش.
وفـي ضـوء تـطـور قـدرات هـذه الـقـوات
األمــنـــيــة. ســتــتــحـــول مــهــام الــقــوات
االمــريـكـيـة الى الــتـدريب واالسـتـشـارة
تـبقي عـلى نحـو يسـمح بإعـادة نشـر ا
من هـذه القوات القتالية خارج العراق.
وفـق تـــوقـــيـــتـــات زمــــنـــيـــة حتـــدد في

محادثات فنية مقبلة). 
ومـضى الـبيـان الى القـول ان (القـواعد
الـتي تـضم افراد الـتـحالف. هي قـواعد
عـراقـيـة وهم مـوجـودون فـيـهـا حـصـرا

والــسـيـادة الـوطـنــيـة كل ال يـتـجـزأ في
ا تـعامل الـعراق مـع جميـع الدول دو
اسـتثناء). كما. ثـمن العامري (اجلهود
ـفـاوض والـتـوصل اخملـلــصـة لـلـوفـد ا
الى نـتـائج ايجـابيـة في طريق حتـقيق
الـسيادة الوطنية الكاملة وانهاء مهمة
قــوات الـتـحـالـف الـدولي في الـعـراق).
ـفـاوض بــدوره. اشـاد احلـكــيم بـدور ا
الــــعـــراقي فـي رسم مــــعـــالم الــــعالقـــة

ستقبلية ب البلدين. ا
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نتـظم ال وضـغط الدم والسـكر غيـر ا
يـناسـبهـم التـطعـيم بجـرعات الـلقـاحات
ـتــحـدثـة ــاضـة لــلـعــدوى). واعـلـنـت ا ا
بـاسم وزارة الصـحة والـعالج والتـعليم
الـطــبي االيـرانـيـة عن تـسـجـيل 22586
اصـابـة و  185 وفـاة جـديـدة بـفـايروس
كـــورونـــا. وقـــالت ســـيـــمـــا ســـادات في
تــصـريح امس انه ( خالل الـسـاعـات
ـــاضــيـــة تــســـجــيل  22586 اصـــابــة ا
جـديـدة بـكـورونـا لـيـرتـفع اجـمـالي عـدد
ـصاب الى مـليون و  6االف و 934 ا
شـــخــصـــا من ضــمـــنــهم  4االف و 221
شخصا في حالة حرجة وهم يخضعون
ركزة) واضافت ان (عدد االن لـلعنايـة ا
ـرض بــلغ لـغـايـة االن ـتــعـافـ من ا ا
مـليونا و  684 الـفا و 570 شـخصا في
ـاضيـة تسـجيل مـا  خالل السـاعات ا
 185حـالة وفاة جـديدة ليـرتفع اجمالي
ـــتـــوفـــ الى  63 الــــفــــا و 884 عـــدد ا

شخصا). 

بــدون ايــة اعـراض له) مــشــدد عـلى ان
ــدة بــ اجلـرعــتــ لـلــقـاح 3 (تــكـون ا
اشـهـر ولـيس شـهـر واحـد فـهـذا خـطر
كــبــيــر والســيــمــا ان بــريــطـانــيــا الــتي
صـنعت لقـاح استرازينـيكا اوصت بذلك
مـرارا وتــكـرارا لـذلك اجـدد نــصـيـحـتي
واوصي بــتــقـد االرشــادات وااللــتـزام

ا ذكرته). 
 U¾  b¹b%

فـيمـا حـدد خبـراء اخرون الـفئـات التي
اليناسبها اخذ اللقاحات. وقال اخلبراء
ان (الــفـــئــات الـــتي اليــنـــاســبـــهــا اخــذ
لـقـاحـات كورونـا هم شـديـدوا االصـابة
بــالـفــايـروس والــذين ال تــظـهــر عـلــيـهم
ــــرضع اعــــراض وكـــــذلك احلــــوامـل وا
والـذين لـديهم حـساسـية شـديدة من اي
تـــطــعـــيم او دواء ومـــرضى االعـــصــاب
والـصـرع والـتشـنـجات والـذين يـعـانون
ـناعـة) مؤكـدين ان (مرضى من نـقص ا
االورام الـــســرطـــانـــيــة والـــدم والـــقــلب

الـعــراقـيــة لم تـقـوم حلــد هـذه الـلــحـظـة
ن يـقــبل عـلى بــاعـطـاء ســبل الـسالمــة 
تـلقي الـلقاح فـأهم هذه الـسبل على من
يـتلقى اللقاح ان يـقوم بحجر نفسه من
14-21 يـــومـــاً لـــكـــونـه اصـــبح حـــامالً
لــلـفــايـروس حــتى وان لم تـظــهـر عــلـيه
اعراض النه اصبح ناقالً فعاالً للعدوى
وهـــذا الـــســـبب الـــرئـــيـس وراء ازديــاد
االصـابـات مع بدأ اعـطـاء اللـقـاحات في
الـعراق) مـشيرا الـى انه (يجب على كل
من يــريـد تــلـقي الــلـقـاح اجــراء فـحص
بي.سـي.ار او مـــا يــــســـمى مــــحـــلــــيـــاً
ـسـحــة لـيـضــمن خـلــوه من كـورونـا بــا
وعـدم اصابتـه به مسبـقا الننـا نعلم ان
الـلـقـاح في وقت االصـابة يـعـد انـتـحارا
رســمــيــاً واغــلـبــنــا قــد اصــبــنــا بــهـذا
بـاجلائحـة ولم تظهـر عليـنا اية اعراض
ولم نــعـرف بــاصـابــتــنـا حــتى اجـريــنـا
الـتـحالـيل كـاجـراء احتـرازي وتـفاجـئـنا
بـاصاباتنـا وشفاءنا من هـذا الفايروس
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ــلـقـحــ ضـد كـورونـا نــصح خـبـراء ا
دة  14يـومـا بعـد اخذ بـحـجر انـفسـهم 
اجلـرعـة االولـى من الـتـطـعـيم مـؤكـدين
ان زيـــادة االصــابـــات في الــعـــراق هــو
بـسـبب انـتـقال الـعـدوى من االشـخاص
ـطعم الذي يحملون الفايروس دون ا
ـدير ظـهـور اي اعـراض علـيـهم. وقـال ا
ــنــظــمــة الــصــحـة الــقــطــري الــســابق 
ــيـــة في الــعــراق اخلــبــيــر ادهم الــعــا
الـرشـاد في نـصـيـحـة لالشـخـاص الذي
تـلـقوا الـلـقاح اطـلـعت علـيـها (الـزمان)
امس انـه (من خالل مــتــابــعــتي جملــمل
االصـابـات في الـعراق الحـظـنـا ان عدد
االصـابات بدأ يزداد بعد وصول اللقاح
ـا زاد االمـر سـوءاً ان االعـداد تزداد و
بـزيادة اقـبال النـاس على اللـقاح وهذا
االمـــر قـــد بـــعث في نـــفـــوس اجلـــمـــيع
اخلــــوف مـن االقــــبـــــال عــــلـى حــــمالت
الكات الطبية الـتطعيم) واضاف ان (ا

ÈËbF « ÊuKIM¹Ë ”Ëd¹UH « ÊuKL×¹ U½Ë—u   UŽd−Ð ÊuLÒFD*«

œUG—…∫ قوات أمريكية تغادر قواعد العراق

 ∫ÎU u¹ ±¥ w eM*« d−(UÐ ÕUIK « wIK²  Êu×BM¹ ¡«d³š

Z_alhilly@yahoo.com

vð√ YOŠ s  ÎUŽd  V¼–

wÒK(« b¹“

Íœ«Ë qOKł

sÞu « VŠ ”dſ s

صـحيح ان حب األوطان راسخ في الـوجدان لكن هـذا الشعـور ينمـو ويتطور
اذا نـفسر سـلوك الالمبـاالة لدى الكـثير كـن له ان يتراجع ويـضعف واال  و
من األفـراد الـذيـن ال يـعـنـي لـهم الــوطن شـيـئــا فال اخالص بــالـعـمل وال أداء
لـلـواجب وال حـرصـا عـلى ارثه وآثــاره او بـيـئـته ومـاله. ولن أحتـدث عن الـذين
يـعــمــلـون حلــسـاب األجــنـبي تــفـضــيال له عــلى وطــنـهم بــدواع واهـيــة والـذين
ال العام بيـنما تسكن الكثـير من العوائل بيوت الـصفيح ويتحسر يسـرقون ا
الشـباب على فرصة عمل والذين يقتـلون العراقي بدم بارد ألنهم باألصل ال
يسـتحقـون الكالم وقلوبـهم كالصـخرة الصمـاء خاليـة تماما من هـذا الشعور

لذلك هم خارج دائرة هذا احلديث.
ان تــراجع الـشـعــور الـوطـني صــار ظـاهـرة ال تــقـبل اجلـدل والــنـقـاش اال لـدى
زايـدين والـذين ال يريـدون االعـتراف بـاحلـقيـقة ومـظـاهر الـتـراجع كثـيرة من ا
غـيــر الـتي ذكــرتـهــا تـوا ويـؤشــر ذلك خـلال فـي عـمـلــيـات تـنــمـيــته في مـراحل
ـسـتـوى هـذا ــقـارنـة بـسـيـطـة  الـطـفـولـة وفــشال ذريـعـا في تـعـزيـزه الحـقـا و
الشـعـور بيـنـنا واجملـتـمـعات االخـرى نـتلـمس بـونـا شاسـعـا فـقد غـرسـته تلك
البـلـدان في عقـول وضـمائـر أبنـائهـا غـرسا لـذلك ال نـرى فرقـا في حب الوطن
ـسؤول الـكل يحـب الوطن بـصرف الـنظر واطن وا ب الـفقـير والـغني وبـ ا
عن قومـيته وديـنه ومـذهبه شـعور يـتسم بـرسوخه وال يـتزعـزع بتـبدل األنـظمة
ـصرية السـياسـية يـختلـفون في كل شيء اال فـي حب الوطن. ولعل الـتجـربة ا

والتونسية واالماراتية خير شاهد على ما أقول.
ومع ان تـقـدم الـبـلدان ورقـيـهـا وحـمايـتـهـا والـدفاع عـنـهـا وتـماسـك نسـيـجـها
سـتوى الشعور الوطـني لكن جل مسؤوليـنا يهملون دور االجتـماعي مرهون 
ـضام الـوطنية ما هـو معنـوي في بناء الـوطن وال يلقون له بـاال ولذلك ظلت ا
ـنهجـية والـشعارات احلـزبية والـبرامج االعالمـية الهـزيلة ولم حبـيسة الـكتب ا
نتـمـكن من نقـلـها بـكفـاءة الى الـنشء اجلديـد فـصرنـا بإزاء ظـواهـر غريـبة عن
مجـتمـعنـا ومع ذلك نـستـغرب عـدم حتلي الـبعض من شـبابـنا بـالروح الـوطنـية

العالية.
ـكلـفـ بأداء هـذه الرسـالة الـسـاميـة وضعف ويعـود هـذا الفـشل الى تخـلف ا
حتسـسهم حلاجة اجملتمع والبالد لـها وعدم قدرتهم على جتسـيد مضامينها
مع ان غرس االنـتماء وتـعزيزه ال يـتحقق بـتحفـيظ األطفال عـبارات الوطـنية بل
بتـجسيـدها بأشـكال مخـتلفـة فغرس الـقيم بحـاجة الى جتسـيد والفـنون أكثر
الـسـبل جتـسـيـدا من غـيـرهـا لـكـنهـا حتـتـاج اهـتـمـامـا ومـهـارات ومـثال ذلك :
ـخـتـلف مـراحـلـهـا الـدراسـيـة االهـمـال الـذي يـكـاد يــكـون تـامـا في مـدارسـنـا 
عارض الرسم او مـهرجانات ـدرسي او  للـفنون فـلم نرى حضورا لـلمسرح ا
الشـعـر واخلـطـابة او االحـتـفـاالت اخملـطط لهـا بـعـنـايـة من حيث سـيـنـاريـوهات
ضام التي تـنطوي عليهـا. وكل ذلك تتضمنه مادة التـربية الفنية التـنظيم او ا
ـكن االشتغال من خاللهـا على تنميـة هذا الشعور وبحـدود معينة مادة التي 

اللغة العربية.
فعـندمـا تـهمل وزارة الـتـربيـة ومديـريـاتهـا الفـنـون وتسـمح بالـتـجاوز عـلى هذا
الدرس فـذلك يـعـني ان القـائـمـ علـيـهـا اما يـجـهـلون أهـمـيـة الفـنـون ودورها
الفـعال في تنمـية الروح الوطنـية او حتكمـهم نظرة ضيقـة متخلـفة هي أبعد ما

تكون عن مهمة التنوير التي يدعون قيادتها.
وال يـقتصر ذلك على هذه الوزارة بل يشمل األمر وزارة الثقافة ايضا التي لم
تتـمكن من تفعـيل احلركة الفـنية في عمـوم البالد فقد تـالشت فرق احملافظات
وسيـقية والـتشكـيلية سـرحية وافـتقدت الـكثيـر منهـا الى صاالت العـروض ا ا
نـاسـبـة وما يـحـدث في احملـافـظات عـمل بـدائي ارجتـالي وبجـهـود ذاتـية من ا
اناس يـعشـقـون الفن فـلم نسـمع بـفعـاليـات موسـيـقيـة او عروض مـسرحـية او
سـتوى الوطني تـنفيذا خلطط مـرسومة من اجلهـات العليـا بينما غيـرها على ا
سـرح والسيـنمـا اجلوال امتـد العـمل الفـني في عقود خـلت الى ما يـسمى بـا

اللذين يتنقالن ب القرى واألرياف لتثقيف اجملتمع.
 ثـمة عوامل عـديدة من شـأنها تـعزيـز الشعـور الوطني ال
يـتسع اجملال لذكرهـا لكن الغرس قبل الـتعزيز  واكاد

اجزم : أال شعور وطني من غير فن.
فن غرس حب الوطن

غـادر بـغـداد قـبل نـحـو ثالثـ عـامـا ظل قـلـبه يـنـبض بـحـبـهـا..لـكن اتـصاالت
ـديـنـة التـي شـهدت والدتـه وتربـى ب ـشـجع عن ا االهل به وحـديـثـهم غـيـر ا
ازقتـها وحواريها و اكـمل دراسته.في جامعتهـا جعلته ال يفـكر بزيارة بغداد
منـتظـرا فـرصة عـودة الهـدوء والـدعة لـيعـود مـصطـحبـا اسرتـه التي كـثيـرا ما
سمـعت احـاديـثه اجلمـيـلـة عن العـاصـمـة.. غيـر ان.مـنـاسبـة عـقد قـران شـقـيقه
ـطـار مع االصــغـر كـانت مـنـاسـبـة لـلـقـدوم فــحـزم حـقـائـبه وحط في ارض ا

ناسبة. اسرته مشاركاً فرح اهله بهذه ا
قــضى ايــامه االربــعــة االولى في بــيت ابــيه مـســتــقــبال ضــيـوفـه من االقـارب
قـدمه وفي يـومه.اخلـامس خـرج منـذ الـصـباح مع واالصـدقاء الـذين رحـبـوا 
ابـنـيه في جـولـة متـفـقـدا حبـيـبـته بـغداد.. فـخـرج بـانـطبـاعـات ال تـسر.. كـتـبـها

لصديق عزيز له.. قائال :. 
الحـظـت كـمـاً هــائالً من الـتــراكـمـات جــعل بـغــداد تـعـود الــقـهـقــري الى سـني
دن افـريـقـيـة وهي الـتي تـوقـعت لـهـا دراسات العـشـريـنـات وتـصـطف تـوأمـاً 
ـنصـرم ان تـكـون العـاصـمـة العـربـية ـيـة في سـبعـيـنـيات الـقـرن ا حـضـريـة عا
االولى فـي التـنـظـيم والـنـظـافـة والـبـيـئة السـيـمـا بـعـد ان وضع لـهـا مـهـنـدسون
ـيـون.دراسات وتـصـميـما اعـتـمد االرث احلـضـاري البـغدادي يـتـناسب مع عا
يـة بـدأ من مـترو بـغـداد وتـفرعـاته الـعـديدة الى ـعـماريـة الـعـا انبـثـاق الثـورة ا
مـجمع الوزارات والكليات واجملسـرات ومتنزهات شرق بغداد ودار االوبرا و..

و.. و.. وغيرها..
ـسـؤولـون إعـادة االشــيـاء الى واقـعـهـا الـسـابق ألحـيـاء كـم تـمـنـيت ان يـبـدأ.ا
صورة بـغـداد الـتي نـهـشـتـهـا عقـول اجلـهـالـة واحلـقـد احلـضـاري... مثال ان
عروف وان.ويعود " تعـود سيارات مياه تنظيف الشوارع واالزقة الى عهدها ا
اضي اجلـميل ونـصب احلريـة الى مجده وان الـباب الـشرقي " الى حـضن ا
تتـحول االرصفـة الى عابري الـسبيل وليس الى اكـشاك ومكـبات  وينفض عن
تمثل بـهج الـبضائع وان تعـود " الشورجة " الى شارع الـرشيد رداء الـذل ا
مجـمع تسويقي تـراثي كما كان وان يـتم السعي الى حتقـيق لقاء مع اصحاب
ـنــافـذ ــسـارح وتــذلـيـل الـصــعـاب لــعـودة احلــيـاة الى تــلك ا دور الـســيـنــمـا وا

الثقافية..
اهالـي بغـداد واحملـافـظـات وجـدتـهم يـتـمنـون رؤيـة شـارع الـسـعـدون وسـاحة
الـنـصـر والبـتـاويـ والـفضل والـبـيـاع واحلريـة واالعـظـميـة والـكـاظمـيـة وبـغداد
تعة البريـئة وان تعود توقيتات اجلديـدة والكسرة وغيرها خالـية من سراق ا
انـطالق حافالت نقل الركاب واكـشاك باعة الصـحف.. وشخصياً ارى ان ذلك
سهل الـتـطبـيق والـتنـفيـذ لـكن يبـدو ان هـذا االمر لن يـتم إال بـإبعـاد الـعنـاصر
.كمدينة شهيرة التي تـسببت في ظالمية صورة بغداد فدعـاة اعادة ألق بغداد
في عــمق الــتـاريخ ودعــاة حتـويــلــهـا الى قــريـة ومــســاكن صـفــيح  ضـدان ال
يـلتـقـيـان ونـقـيـضـان ال يـجـتـمعـان عـلى سـطح واحـد في وقت
ألن أحــدهم مـــحــكــوم لـــآلخــر واقع حتـت قــهــره واحـــد

وسلطانه..! 
وخـتم صاحبنا انطباعاتـه.بعبارة ذات معنى كبير وهي
ـلم : بـغـداد تـبـكي قـهـرهـا بسـبـب ضـياع الـهـويـة.. ثم 

امتعته وصحب عياله عائدا من حيث أتى!

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

WŽdł∫ سيدة تتلقى جرعة من مضاد كورونا

jwhj1963@yahoo.com
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إســتـــضــاف نـــادي رجــال األعـــمــال
الـثـقـافـي مـجـلس اخلــبـراء الـعـراقي
بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور ضـــيـــاء واجــد
وحضـور نـخـبة من رجـال اإلقـتـصاد
والـــثـــقـــافـــة وأســـاتـــذة اجلـــامـــعـــات
الـعـراقـيـة. وقـال رئـيس الـنـادي عالء
الــدين الـــقــصــيــر أن (الـــلــقــاء الــذي
حـضـره أيـضـاً الـعـضـو الـسـابق في
ـان عــثـمـان اجلـحــيـشي ووكـيل الـبـر
وزارة الـــنــقـل تـــنــاول دور مـــجـــلس
اخلـــــــــبــــــــراء فـي رفـــــــــد الـــــــــدولــــــــة
بـاإلســتـراتــيـجــيــات اخلـاصــة بـرسم
السيـاست اإلقـتصاديـة والسيـاسية

قبلة). للمرحلة ا
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اكـــد رئــــيس الـــوزراء مـــصـــطـــفى
الــكـاظـمي ان الـعـراقـيـ يـصـرون
عــــــلـى احلــــــيــــــاة وغــــــد يــــــلــــــيق
بـتـضـحـيـاتـهم.وقـال الـكاظـمي في
تــغــريـدة عــلى تــويــتــر تــابــعــتــهـا
(الزمان) امس إن (ذكرى استشهاد
محمـد باقر الـصدر على يـد النظام
الـــطــاغـي هــو يـــوم ألــيـم وعالمــة
فـارقـة في الـتـأريخ الـعـراقـي الذي
سجل بـعد  23عامـاً من ذلك الـيوم
ذكــرى انـــهـــيــار الـــنــظـــام الـــعــبث
والـــغـــرور واالســـتـــبــداد  حـــوّلت

أيامـنـا إلى فواجع) وأضـاف (لكن
الـعــراقـيـ يــصـرون عــلى احلـيـاة
وعــلى غـدٍ يــلـيق بــتـضــحـيــاتـهم).
وراى رئــــيس الـــتـــيـــار الـــصـــدري
أن الـشـهـيد األول مـقـتـدى الـصـدر 
ــــــــعـــــــارض كــــــــان الــــــــصـــــــوت ا
للدكتاتور.وقـال الصدر في تغريدة
على تويتر إن (الشهيد الصدر كان
ـعارض األول للـدكتاتور الصوت ا
فظن الذي جـثم على صدر الـعراق 
الـبــعـثـيــون أنـهم اسـكــتـوا صـوته
فـتــعـالى مــرة أخـرى عــلى يـد ابن
عمه محـمد الصـدر  فاغتـالته اليد

ظــنـــاً مـــنــهم اآلثــمـــة مــرة أخـــرى 
اســـــكــــــات صـــــوت احلـق إلّـــــا أن
استشهـاده كان بداية النـهاية لهذا
الــنـظـام). بـدوره  اســتـذكـر رئـيس
حتـالف عـراقــيـون عـمــار احلـكـيم
شهادة الصدر وأخته العلوية بنت

الهدى على يد النظام السابق.
وقــال احلـــكـــيم في بـــيــان تـــلـــقــته
فـكر اإلنساني (الزمان) امس ان (ا
واإلسـالمـي الــــــصــــــدر من نــــــوادر
الــشــخـصــيــات الــفــذة الـتـي تـركت
بصمة واضحـة على مسار التاريخ
عاصر لـشموليتـها واتساع رقعة ا

اهــتـمــامــاتـهــا مـتــعــددة اجلـوانب
وتــبــحـرهــا ديــنــيــا واجــتــمــاعــيـا
وســــيـــاســـيـــا وثـــقــــافـــيـــا وحـــتى
اقــــتــــصـــاديــــا) مــــشـــيــــرا الى ان
(اغــــتـــــيـــــاله مـن قــــبـل الــــنـــــظــــام
باد ,خسارة فادحة الديكتاتوري ا
تكـبدتها اإلنـسانيـة جمعـاء; كونها
ــكـاتب فـقــدت عـلــمـا بــارزا أثـرى ا
ـعــرفـيـة اجلـمـة ــيـة بـآثـاره ا الـعـا
وفي مـخـتلف الـصـعـد لكن اإلرادة
اإللـهــيـة احلــقـة أبت اال أن يــكـون
يـوم اسـتـشهـاده مع شـقـيـقـته بنت
الهدى ,شاهـدا على انقـشاع غـيمة
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بحث رئيس مجلس القضاء األعلى
فــائـق زيــدان مـع وزيــرة الـــهـــجــرة
ــهــجـرين ايــفــان فـائق جــابـرو , وا
اجــراءات الــقـضــاء في دعم جــهـود
. وقال بيان غلق مخيمات الـنازح
لـلـمـجـلس تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(اجلانب بحثا خالل لقاء جمعهما
¨ اجـراءات الـقـضـاء في دعم جـهـود
غـلق مـخــيـمــات الـنـازحــ  والـيـة
صـرف الـتـعـويـضـات لـلـمـسـتـحـق

ـوجب الـقـوانـ الـنـافـذة). مـنـهم 
وأصدرت محكـمة جنايـات محافظة
ذي قـار حـكـمـا بـالـسـجن عـلى أحد
ـتــهـمـ بــحـرق آلـيـات الــفالحـ ا
مــــشـــــروع حــــكـــــومي فـي قــــضــــاء

االصالح بالناصرية .
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وذكـر مـصــدر في تـصـريح امس ان
(احملكـمة  اصدرت حـكما بـالسجن
ثالث سـنــ بـحق مـتـهم اقـدم عـلى
حـرق آليـات نـوع حـفارة عـامـلة في
ـشــاريع بــالـقــضـاء ,بــسـبب أحــد ا
خالفـــــات مع الـــــقـــــائـــــمــــ عـــــلى
ـشــروع) وتـابع ان (الـقـرار صـدر ا
ــادتـ 443 و اســتــنــادا إلحـكــام ا
353 من قانون الـعقوبات رقم 111
عدل). فـيمـا شخصت لعام 1969 ا
دائــرة الـوقـايــة في هـيـئــة الـنـزاهـة
االحتادية تقصيراً في آلية تصفية
الـشــركـات الـتي لم تـزاول أعـمـالـهـا
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وفق الــصالحــيــات الــتي مــنــحــهــا
القانـون. وقال بيـان تلقـته (الزمان)
امس ان (دائـرة تـسـجـيل الـشـركات
في وزارة الـتـجـارة ,الحـظت وجود
تـقـصـيـر بـعـدم تــفـعـيـلـهـا الـتـعـديل
األخير رقم 17 لعام 2019 لقـانون
تــســجــيل الــشــركـات رقم 21 لــعـام
1997)  مــشـيــرا الى ان (الـقــانـون
مــنــحـهــا الــصالحــيــات لـتــصــفــيـة
الـشــركـات الـتي لم تـزاول أعـمـالـهـا
لعـام  ,بـعـد تـنبـيـهـها وإمـهـالـها
مدة  (60يومـاً) مؤكـدا ان (الدائرة
اكــتــفت بــوضع ضــوابط تــصــفــيـة
الشركـات ولم تقم بتحـديد عدد تلك
الـشــركـات الـتي لم تُـزاول أعـمـالـهـا
) الفـتــا الى ان (تـقـريـرا ــدة عـامـ
مُـقـدمــا من قـبل فـريق اسـتـقـصـائي
تـــابعٍ لـــلــدائــرة  ,افـــاد بــعـــدم دقــة
ُتـعلقة بوجود 50 ألف علومات ا ا
شـركـة وهـمـيـة وان هـذا الـتـسـمـية
تـــطـــلَقُ عـــلى الـــشـــركـــات الـــتي لم
ـعـنـية) تُـسـجلْ أصالً في الـدائرة ا
وتابع ان (جـهـاز األمن الوطـني هو
ـتـابـعـتـهـا). كـمـا نـاقـشت ــعـني  ا
ــتــحـدة الـهــيــئــة مع مـكــتب األ ا
ــة  ـــعـــني بـــاخملـــدرات واجلـــر ا
مـــشــروع تـــطــويـــر قــدرة الـــقــطــاع
اخلـاص على مـنع الـفـساد وتـعـزيز
النـزاهة في الـدول العـربيـة. وأكدت
الـهـيئـة الـتي مـثـلهـا في االجـتـماع
االفـتراضي  ,مُـدير دائـرة الـعالقات

نـظمـات غيـر احلكومـية فـيها مع ا
ان (الــقــطــاع اخلـــاص في الــعــراق
نـــــاهض ويـــــحـــــتـــــاج إلـى الـــــدعم
والـتـطـويـر) ,مـبــيـنـا ان (احلـكـومـة
تبنت مشروع لدعم وتشجيع هذا
القطاع تمثل األول بإعداد وإطالق
ستراتيجية تطوير القطاع اخلاص
2030 – 2014  وتــــــــــــــتــــــــــــــألـف

الــســتـراتــيــجــيــة من ثالث مــراحل
,تــتـولَّى الــدولـة والـقــطـاع اخلـاص
وصوالً قـيـادة التـطـويـر فيـهـا مـعاً ,
إلى تــــولـي الــــقــــطـــــاع مــــوضــــوع
التـطوير كـما ترتـكز السـتراتيـجية
إلى فهم الـقطاع اخلـاص وحتس
بــيــئـة األعــمــال وبــرنــامج تــطــويـر
ـتوسـطة ُـؤسسـات الصـغـيرة وا ا
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ـــــشـــــاكل)ولـــــفـت الــــبـــــيـــــان الى ان ا
صادقـة على قانون (اجملـتمعـ عدو ا
ــوازنـة خـطـوة إيـجـابـيـة في سـيـاق ا
تـقـدم الـعالقـات بـ حـكـومـتي االقـليم
ـــركــزواعـــربــوا عن امـــلــهم  في أن وا
يـطـبق الـقانـون وتـكـون له انعـكـاسات
واطن إيجابية على حياة ومعيشة ا
والـوضع االقتـصادي لـلعـراق واالقليم
ــشــاكل بــ ـــهــد الــســبــيـل حلل ا و
اجلـانـبـ عـلى أسـاس الـدسـتور وفي
إطـــار الـــنـــظـــام االحتــادي) وتـــابع ان
(االجـــتـــمــاع شـــدد عـــلى أن األوضــاع
احلــالــيـة لإلقــلــيم وحتـقــيق احلــقـوق
ضي كاسب وا الـدستوريـة وحمايـة ا
صـــوب مــســتــقــبل أفـــضــلــيــســتــدعي
سـؤولـية عـند الـواقـعيـة والـشعـور بـا
اجلـميعوالعمل معاًوالتشاركوالتالحم
ووحـدة الـصفـوأعادة بـاهتـمام عـملـية
اإلصـالح والـــــعــــمـل عـــــلى حتـــــســــ
ــعـــيــشــيـــة لــلــمـــواطــنــ األوضـــاع ا
,وضــرورة حــمـايــة احلــريـات وحــريـة
الـتعـبير ووضع إطـار وآلية السـتمرار
هــذه االجــتــمــاعــات). وصـادقَ صــالح
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وقـــال صــالح خـالل مــراســيـم تــوقــيع
ـصـادقــة تـأتي لـتـأمـ الــقـانـون إن (ا
االحـــتـــيـــاجـــات الـــضـــروريـــة ألبـــنــاء
ــوظــفـ شــعــبــنــاولــتــمــويل رواتب ا
ــتـقــاعـدين والــنـفـقــات احلـكــومـيـة وا
ــا يــحــقق الــعــدالــة الـــضــروريــة  و
االجــتـمـاعـيـة جلـمــيع مـنـاطق الـعـراق
وشــرائح اجملــتــمع كــافــة) مــؤكـدا ان
ــــــالي (ضــــــرورة تــــــبــــــنّـي اإلصالح ا
واالقــــتــــصــــادي ودعم الــــقــــطــــاعـــات
ـا يـسـهم في االقـتـصـاديـة اخملـتـلـفـة 
دعـم أهداف الـتنـميـة والـتقـدم) مشـيراً
ـوازنـة خــطـوة مـهـمـة إلـى ان (إقـرار ا
نــــــحـــــو تـــــلـــــبـــــيـــــة اســـــتـــــحـــــقـــــاق

ــواطــنــيــنــوتــعــضــيــد دور الــدوائــر ا
وازنة وبتضافر عنية بتنفيذ بنود ا ا
ـأمول مـنها جـهود اجلـميع لـتحـقيق ا
ـواطنـ وإعمار فـي سد احـتيـاجات ا
الـبـلـدواتـخـاذ أقـصى اإلجـراءات لدعم
الـطبقات محدودة الـدخلوتوفير فرص
الــعــمل لــشــبــابـنــا ومــواصــلــة طـريق

اإلصالح ومكافحة الفساد). 
وكـان مجلس النـوابقد أقر في 31 آذار
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نــــاقـش رئــــيــــســـا مــــجــــلـس الـــوزراء
مـصـطـفى الـكـاظمي واقـلـيم كـردسـتان
نـيجيرفان البارزاني الذي يزور بغداد
ـلـفـات الـتي تـصب حـالـيـا  ,عــدد من ا
فـي مــجــال الــتــعــاون والــتــكــامل بــ
مـؤسـسـات الـدولـة. وقـال بـيـان تـلـقـته
(الـزمان) امس ان (اجلـانب بـحثا في
لـقاء جمـعهمـا في بغداد امس عدد من
ـلفات التي تصـب في مجال التعاون ا
والــتـكـامل بـ مــؤسـسـات الـدولـة في
ــركـز واالقـلـيم وفـق اطـار الـدسـتـور ا
فــضال عن مــنـاقـشــة جـهــود مـكــافـحـة
نظـمة والـتعاون ـة ا االرهـاب واجلر
فـي ســـنـــجــار) ,واضـــاف ان (الـــلـــقــاء
ـتـعـلق اســتـعـرض الـوضع الـصـحي ا
بـجائـحة كورونـا وتصاعـد االصابات
واجلـهـود الكـبـرى الرامـيـة الى توفـير
اخلـدمات الصحـية للمصـاب وتوفير
الـلـقاحـات). واثـنى الكـاظمي  بـحسب
الـــبــيــان (عــلى الـــتــقــدم احلــاصل في
مـجـال التـأسـيس لالليـات الـدستـورية
الــداخــلــيــة واالتـفــاق عــلى احملــكــمـة
االحتـادية وتـمكن مـجلس الـنواب من
وازنـة االحتاديـة التي اعرب تـمريـر ا
عـن امـله في ان يـتم تــطـبـيـقــهـا بـدقـة
وعـــــدم الـــــدخـــــول فـي اجـــــتـــــهــــادات
وتـــفـــســيـــرات تــتـــعــارض مع تـــقــد
اخلـدمة للمواطن  ووفق مبدأ العدالة
فـي تـــوزيـع الـــثـــروة) ,مــــشــــددا عـــلى
(ضــرورة تـعـزيـز الـتـكـامل االمـني بـ
بــغـداد واربــيل بـالــشـكل الــذي يـحـقق
نع حدوث اي االسـتقرار الـداخلي و
كن ان يـسـتغـلهـا االرهاب او فـجـوة 
تنازع ناطق ا نظمـة في ا ة ا اجلـر
عــلـيـهـا او غـيـرهـا) ,مـؤكـدا ان (تـكـرار
زيــــارات رئـــيس االقـــلـــيم الى بـــغـــداد
يــــبـــعث بـــرســــائل صـــحـــيــــحـــة لـــكل

الـعراقي ويسهم في بناء الثقة ويدل
عـلى حسن النية ويـحفز روح التعاون
ـــشـــتـــرك والـــتـــنـــســـيق في جـــمـــيع ا
صـلحـة البـلد). بـدوره اشاد اجملـاالت 
الــبــارزاني بـ(جــهـود رئــيس مــجـلس
الــــوزراء ســـيـــاســــيـــا واقـــتــــصـــاديـــا
ودبـلـومـاسـيا ومـا تـخـلـله من زيارات
ـستـحقة كـانة ا واجـتمـاعات ابـرزت ا
لــــلــــعــــراق بــــاكــــمـــلـه واعـــادت دوره
الـطبيعي اقليميـا ودوليا) مثمنا (نهج
احلـــكــومـــة في مـــعــاجلـــة الــقـــضــايــا
الـداخلـية وارتفـاع مسـتوى التـنسيق
االمـني وضـرورة تطويـره) معـربا عن
(دعـمه للحكومة وتعزيز مكانة الدولة
ــكـنــهـا من مــعـاجلـة بــالـشــكل الـذي 
حتـديـاتـهـا) ,مـؤكـدا ان (حـل الـقـضـايا
ــهــد الـــعــالــقــة بــ بــغــداد واربــيل 
ـزيـد من االسـتقـرار والـتـقدم الـطـريق 
لــــلـــعـــراق). كــــمـــا إســـتـــقــــبل رئـــيس
اجلــمـهـوريـة بــرهم صـالح الـبـارزاني
ـرافق له حـيث ناقـشا جـملة والـوفد ا

شتركة لفات ا من ا
وكـــان الــبـــارزاني قـــد عــد مـــصــادقــة
ـوازنــة الـعــامـة صــالح عــلى قـانــون ا
لــلـعـام اجلـاريـخـطـوة مـهـمـة في تـقـدم
الـعالقة ب بغداد واربيل.  وقال بيان
لــرئــاسـة االقــلـيم تــلــقـته (الــزمـان) ان
(الـبارزاني عقد اجتماعا ضم االطراف
الـسـيـاسـية في االقـلـيم نـاقش أوضاع
ـنطقـةوالعالقات اخلـارجية الـعراق وا
لـإلقليم وزيارة ال بـارزاني إلى فرنسا
ــعــادالت وكـــذلك دور كــردســتــان في ا
الــسـيـاسـيـة اجلــديـدةوعالقـات بـغـداد
ـــرتــقــبــة) . واربـــيل واالنــتـــخــابــات ا
واضـــاف ان (االجــتــمـــاع اســتــعــرض
ـشاكل وموارد القلق وتأكيد ضرورة ا
وأهـــمــيــة تــوحــيــد الــصف والــتالحم
والـــتــحــاور والــتــفــاهم بــ األطــراف
الــــــســــــيـــــاســــــيــــــة في ســــــبـــــيـل حل

ــوازنـــة بــإجــمــالي ـــاضي قــانــون ا ا
نـفـقـات بلغ 129 تـريـلـيون ديـنـار نـحو
88 مـليـار دوالرفي ما سـجل الـقانون 
عـجزا قدره  28 تـريليونا دينار,كما 
احـــتـــســـاب اإليـــرادات اخملـــمـــنـــة من
تـــصــديــر الــنــفـط اخلــام عــلى أســاس
مـعدل سـعر لـلبـرميل 45 دوالراومـعدل
تــــــصــــــديـــــر 3.250 مـاليــــ بــــرمــــيل
يـومـيـا.ويـعـتمـد الـعـراق عـلى إيرادات

بــيع اخلـام لــتـغـطـيــة أكـثـر من 90 في
ـئـة من نفـقات الـدولة وهـو ما وضع ا
الــبالد في أزمــة مـالـيــة خـانـقــة الـعـام
ــاضـيـنـتـيـجـة تـراجع أسـعـار الـنـفط ا
ــيــة بــفــعل جــائــحـة بــاألســواق الــعــا
ـوازنــة بــعـد كــورونــا. ويــأتي إقــرار ا
ــالـيـة انــقـضـاء 3 أشــهـر من الــسـنـة ا
اجلــاريـة وسـيــجـري تـطــبـيـقــهـا بـأثـر

اضية. رجعي على األشهر ا

UI¡∫ الكاظمي خالل لقائه رئيس إقليم كردستان في بغداد أمس
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الــديـكــتـاتــوريــة عن صـدر وســمـاء
ــنــاســبــتـ الــعــراق).وتــابع ان (ا
فـرصة لـتوحـيـد الصـفوف واحـقاق
ـصـالح احلــقـوق والـتـعــالي عـلى ا
الـــفــئــويـــة واحلــزبـــيــة الــضـــيــقــة
واإلنطالق صوب حتقيق ما يصبو
إليـه الشـعب من حقـوق مشـروعة).
وطـالب امــ عـام حــركـة عــصـائب
أهل احلق قـــيـس اخلـــزعـــلي رفع
عـدد أعــضـاء مــجـلس الــنـواب إلى
400 نـــائب بـــســبـب ارتــفـــاع عــدد
ســكـان الــبالد. وقـال اخلــزعـلي في
كـلـمة له بـذكـرى اغـتيـال الـصدر إن
(الـعمـليـة السـياسـية الـتي صاغـها
االحتالل ,أرادت لـلـعـراق أن يـبـقى
ضعيفا تـنتهكه الصـراعات) مبيناً
ان (الدسـتور تضـمن ألغامـاً خطرة
تـكفل بـبـقاء وضع الـبالد عـلى هذه
احلـال) ورأى اخلـزعـلي ان (تـراكم
ــــشـــــاكل مــــنــــذ 2003 إلى اآلن  ا

انـــــتـــــجت حـــــاالت مـن الـــــفــــوران
واالحــتـجــاج ونـحــتـاج إلى إعـادة
تـــقـــو ومــعـــاجلـــات حـــقــيـــقـــيــة
لـلـمشـاكل الـتي يعـاني مـنـها أبـناء
الـــشـــعـب) مـــضى الى الـــقـــول ان
(جـــذور اإلشــكـــاالت الــتي يـــعــاني
مـنـهـا الـشـعب عـميـقـة ولـهـا وجود

في الدستور).
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ــــطــــالب مــــشــــيــــرا الى انـه (من ا
اجلـماهـيريـة الـتي حتتـاج لتـعديل
دستوري  هـو حتديد عـدد أعضاء
ــا يــتالءم مع مــجــلس الـــنــواب 
زيـارة الـسـكـان) مـؤكـدا ان (إجراء
ـقـبـلـة وفق اعـتـمـاد االنـتـخـابـات ا
عـــدد الــنــواب الــســابـق مــخــالــفــة
دســتــوريـة وان"الــطــريق الــوحــيـد
لـتـشـكـيل حـكـومة تـكـنـوقـراط  هو
اخـتيـار رئيس الـسلـطة الـتنـفيـذية

بشكل مباشر). 

ـشـروع الـثـاني فـهـو مـشـروع أمـا ا
ــــركــــزي ,مـــــبــــادرة دعم الــــبــــنـك ا
ــتـوسـطـة, ــشـاريع الـصــغـيـرة وا ا
التي رصد لها مبلغ ترليون دينار)
مـشـيــرا الى ان (الـهـيـئـة طـلـبت من
مات غيـر احلكـومية في ـنظـَّ دائرة ا
األمــانـــة الــعـــامــة جملـــلس الــوزراء
ودائرة مـسجل الـشركـات باالضـافة
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كالعادة نسافر ونترك عراقنا اجلريح يلتهبُ 
شاباً وسيماً على عكازت يقتدمُ  

وضوعه على  الطريق تبكي تبوس احالمنا البريئةُ واثارنا ا
عالقـتي بـالـعـراق أشـبه بطـفل والـداه مـسـنـان يـحسب كل حلـظه وكل نـفس بـقـربـهـما

خوفا من فقدانهما قبل ان يشبع منهم
وعيت ولم ارى غير احلرب والدمار 

وكلما كـبرت اكثر كنت ار شبابا كل يوم تموت بـينهما من تسبقه احالمه وتموت قبله
ـوت ويتـرك احالمه تبحـث عنه وكالهمـا اصبـحا مجـرد ذكرى ..ذكرى وبـينـهما من 

وكأنها لم تذكر 
سمعت كثيرا بأننا بلد اخليرات و لكن لم اراها .

سمعت باننا بلد الكرامة والعزة ولكن أين الكرامة وكل يوم يسقط حلم !
سمعت وسمعت ولكن لم ارى ماسمعته .

ولدت ووجدت بلدي في انفاسه االخيره لم اشبع منه 
لم ارى النخيل قبل بيعها وموت بعضها بسبب االهمال

ولم ارى دجلة والفرات قبل أن جتف .
لم ارى امي في شبابها قبل ان يكسو وجهها التعب بسبب الهموم واحلرمان .

لم ارى صالبة أبي قبل ان ترجتف يداه 
ليتني كنت أكبر 

هل ذنبي انني صغيرة  ? 
احبـبت الرسم لـكي ارسم في مخـيلتـي مالم اجده فـي الواقع وتركـت الرسم ألنني ال

اريد ان اجعل من واقعي مجرد حلماً .
فـلـجأت الى الـعـمل اجلـاد من خالل الهـنـدسـة والتـصـميم
بـعـد تـعب وجـهــد دام لـسـنـوات .قـررت  أن  أكـون أسـمـاً
...اسماً يـعيد للعراق هيبـته عند ذكري نعم انا وانت أيها
القـار نـسـتـطـيع ان نـرجع هـيبـة بالدنـا وعـزته بـتـقـدمـنا
بتطـورنا وبثـبات اهدافـنا .. فالـنرتقي ونـكون شعبـاً يقاتل

بالقلم وليس شعباً ينام ويحلم .
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كــنت ضـابط ركن في رئــاسـة اركـان اجلــيش يـوم بــدأ اإلعـداد السـتــعـراض اجلـيش
الـكـبـيـر  وكـنـا مـسـتغـربـون بـالـطـريـقـة الـتي سـيـحـظـر فـيـهـا الـرئـيس صـدام حـس
االسـتـعـراض  كون اغـتـيـاله سيـكـون مؤكـدا ان حـظـر وبطـرق عـدة مـنهـا الـصواريخ
االمريكيـة  لذلك كان يتبع طرقا مبتكرة ومتجددة في كتمان اماكن تواجده واجلهات
قـرب الـيه  ووصل األمر الى ان حتى التي يقـصدهـا في حركـته حتى على اقـرب ا
واطـن بحدود (200) مواطن اسـبوعيـا جتري في امـاكن مخـتلـفة يـنتقل مـقابالت ا
واطـنـون ببـاصات مـظـللـة تمـامـا  وقد يـقـابل البـاص األول في مـكان  والـثاني في ا

قابلة فجرا . مكان آخر وغالبا ما تتم ا
ـوعـد االســتـعـراض ورغم ـمـارســات جـاريـة عــلى قـدم وســاق دون عـلـمـنــا  كــانت ا
االستفـسارات الرسمـية عن موعـد االستعراض اال ان االجـابات التي تـرد كانت غير
ـمارسـة غـدا كـأنـها اسـتـعـراض ألنـها دقـيـقـة .. وفي يـوم ما جـاء تـوجـيه ان جتـري ا
سـتـصـور كـامــلـة ويـعـرض الـتـسـجـيل عـلى الــرئـيس لـيـرى درجـة االسـتـعـداد لـيـقـرر

بضوئها موعد االستعراض .
صباح اليـوم التالي تـبلغنـا بوجود باص داخل الـوزارة ينبـغي ان نستقـله باألسماء 
كتوب عليه (كبار كان ا ضلل وانزلونا في ساحة االحتـفاالت في ا صعدنا لـلباص ا
ـدرجـات اخملصـصة له  وبـعـد ان تكـاملـنا الضـبـاط) ووجدنـا الرئـيس حـاضرا في ا
وغــيــرهم  وكــلــهم عــرفـوا نــحن والــبـعــثــات الــدبــلـومــاســيــة االجــنـبــيــة  والــنــسـاء 
بـاالستـعراض بعـد نزولهم ..  جتـول ب اجلمـيع أللقـاء التحـية  وبدأ االسـتعراض 
نصـة  وهنا مر كردوس يجـعلك ترجتف حيث ال يوجد وكانت الكـراديس تمر امام ا
يـزا .. انـهم بـيـنـهم مـن عمـره اقـل من نـصف قـرن اال ان سـيـرهم وحـمـاسهـم كـان 
عروف (دون مقابل) تقاعدين الـذين  دعوتهم لتدريب الـشعب ا راتب ا الضبـاط وا
.. هنا نـهض الرئيس وصفق لهم بحرارة وصفـق احلضور بحرارة اشد .. وطبعا لم

يكن هناك نقل حي بل  عرض االستعراض بعد ساعات ست على انتهائه
سـتـقل لـبوا الـنـداء لـتدريب الـشـعب بروح هـؤالء الـشـياب االشـاوس فـيهـم البـعـثي وا
وطنيـة ال عالقة لها بالسياسة واالحزاب .. بـعد ربع ساعة  اعالن امر القائد العام
من خالل مـكــبـرات الــصـوت بــإعـادة (مــدربي الـنــخـوة) الى اخلــدمـة (دائــرة مـدربي
النـخوة) ... هـذه هي قـصة الـنخـوة السـاخنـة للـذين ظـلمـتهم وزارتـهم الدفـاع ومعـها

الية واعتدت على حقوقهم التقاعدية . ا
باخـتـصار شـديد اقـول انهم عـادوا اخلدمـة بقـرار من مـجلس قـيادة الـثورة وتـمتـعوا
بكافة احلـقوق التي تمـتع بها اقرانـهم في اخلدمة واعـيد احتساب رواتـبهم  والغيت
هوياتهم التقاعدية وصرفت لهم هويات اخلدمة وأضيفت لهم خدمة (5) سنوات فوق
ـوجب األمر الديواني في 2005/12/28.. السن الـقانوني  وأحيـلوا الى القاعد 
واألهم من كـل ذلك ان صنـدوق الـتقـاعـد عاد لـيـسـتقـطع مـنهـم التـوقـيفـات الـتقـاعـدية
ـعيـار الـدولي االساس في خالل الـسنـ الـتي عادوا فـيـها الى اخلـدمـة  وهذا هـو ا
وحد اسـتحقـاق احلقوق الـتقاعـدية حتى في قـبائل الزولـو   وينص قانـون التقـاعد ا
وظف كل شـخص عهدت اليه وظيفـة مدنية او عسكـرية ... وتستقطع منه على ان ((ا
صرين الـتوقيـفات التـقاعديـة )) وبالتـالي هم كانوا مـوظفون  قـانونا . اقول لـألخوة ا

تـكبر وال من على عـدم تنفـيذ القـوان  دون وجل من اجلـبار ا
تـراكم ونـشـكـركم على الـقانـون .. سـتـدفعـونـهـا يـوما مـع ا
تـوفـيرهـا ألخوتـكم من مدربي الـنخـوة  والشـكر مـوصول
لـلـسـيـد رئـيس هـيـئـة الـتـقـاعـد الـسـابق ولـلـسـيـدة رئـيـسـة
الـقـسم الـقـانـوني لـلـهـيـئـة .. احتـدث بـقـوة الـقـانون ولـيس
ــزاجـيــات وهــواجس وضــــــــغــوطـات وصــفــقــات كــمـا

تفعلون .

-1-
عنـيون بشؤون تلـكئون من أربـاب القلم  وفـرسان البيـان والشاعـرية وا حـ يتلـكأ ا
عرفـة  والتواقـون الى غد عراقي أفضل  عـن الكتابـة فنحن أمام الثقـافة واألدب وا

احتمال ال ثالث لهما :
امّا أنْ يكون مَردُ ذلك الى اجلمود 
وامّا ان يكون مردُه الى اجلحود 
وكالهما مُحْزِن ومؤسف للغاية .
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والسؤال اآلن :

لِمَنْ تـدخـرُ طاقـتَكَ الـفكـريـة واألدبيـة وما تـمـلكُ مِنَ الثـقـافة اذا لم يـكن لك نـصيب في
مجـمل األعمـال الـهادفـة الى الـتنـوير والـتـغيـير لِـمَـا جَثَمَ عـلى الـصدور من اضـطرابٍ

واختالل وفساد ?
ثم كـيفَ ترضى لـنفـسك أنْ تـعيشَ عـلى هامِش األحـداث مُتَـلَـفِعَـاً بأبـراد مِنْ السـكون

والسكوت ?
عانـيها العميقة ومـدلوالتها الكبيرة  –أنْ يكون دَوْرُكَ دور وهل تـسمح " الوطنية " –

تفرج الذي ال يهمه ما يقع  وال يشعر بأية مسؤولية عنه ? ا
أثور عندنا انه : ا

" اذا ظهرت البِدَعُ فعلى العالِمِ أنْ يُظْهِرَ عِلْمَهُ "
وكلَّ مـا نـراه مِنَ االخـتراقـات لـلـقـيم والـضـوابط مـا هي االّ بِـدَع البُدَّ مِـنَ السـعي الى

واطن منها . انقاذ الوطن وا
ـقـترحـات االيـجـابـيـة النـافـعـة واحلـلول وهـنا يـأتي دور الـكـلـمـة الصـادقـة في ابـداء ا

مكنة للخروج من عنق الزجاجة . العملية ا
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لقد قلت لصديق ال يُتْعِب نَفْسَه بكتابةٍ  ويتراخى أحيانا حتى عن متابعة االحداث :
انّ مَنْ يتركُ الكـتابةَ شهراً بعـد شهر سيجد نـفسه  بعد ح عاجـزاً عن كتابة رسالة
مؤثـرة لـصديـقه فـضالً عن مقـالـة رصيـنة مـؤثـرة وهذه هي األمـيّة وإنْ لـم تُطـلق على

صاحبها حملض اجملامالت ...
وهكذا تُقرعُ أجراسُ االنذار 

وقد قيل :
ا تنمو باإلعمال وتَضْمُرُ باإلهمال  َلكَةَ ا انّ ا

وحـذارِ من أنْ يـكـونَ اإلهمـالُ سـمـةً من سـمـات مَنْ يـزعم أنّه مُـخْـلِص لـوطـنه ومـحب
ألهله  وذو لهفةٍ شديدة الستقراره وازدهاره .
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ـليئة بالتـشكيك والطعن واالتهام قاالت ا انّ االهتمـام بكتابة ا
واالثـارة فـقط  ال يـخـدم الـصـالح الـعـام  بل يـكـون عـامالً
اضـافـيـا من عوامل اشـاعـة الـيـأس ب الـنـاس واالحـباط

البغيض الذي يفتك بهم أشد الفتك .
فـهل ثـمة مِنْ مـسـتمعٍ واعٍ يـكـسرّ حـواجـز اجلمـود ويُـثبت

أنه األصيل الودود? 

الـى الئـحــة سـلــوك تــدعم االمـتــثـال
لسـياسـات مكـافحـة الفـساد وعـدها
جـــزءاً من مـــســـتـــنـــدات تـــســجـــيل

نظَّمات). الشركات وا
’U  ŸUD

وشـدد الـبــيـان عـلى (أهـمـيـة إطالع
شـــــــركات القطاع اخلــــــاصّ على
جتـارب الـدول اإلقـليـمـيـة الكـتـساب
ثلو مكتب اكد  اخلبرات). بدوره 
ــتــحـدة خالل االجــتــمـاع ان األ ا
ــــــــشـــــــــروع يـــــــــرمـي إلـى وضع (ا
تــصــورات لألولــويــات الــتي تــعـزز
قــدرات الـقــطـاع اخلـاصّ عــلى مـنع
الـفسـاد وتـعزيـز الـنزاهـة في الدول
العربيـة ويرتكز عـلى ثالثة محاور
الــــقــــانــــونـي والــــدعم والــــتــــدريب
ومـخـاطـر الـفـسـاد) الفتـــــــــ الى
ـشـروع الـذي يـشـمل سـتـة ان (هـا ا
بلدان عربية من بينـــــــــها العراق
ـــدة ثـالث اعــوام)  ســـيـــســـتـــمــر 
مــعـربـ عن (اســتـعـدادهـم لـتـقـد
الـدعم الــتـقـني والـفـني واسـتـقـراء
جتــــــارب الـــــــدول الســـــــتـــــــخالص
ُـســاهـمـة في ـكـنــهـا ا تـوصـيــات 
تــطـويـر الــتـشـريـعــات الـتي تـخصّ
القطـاع اخلاص فــــــــضالً عن عقد
ورشـة تـدريـبــيـة لـشـركــات الـقـطـاع
اخلـاص  لـتـوضـيح أهـمـيـة إجـراء
مــتــطــلّـبــات االمــتــثــال والــتـعــريف
ـــخــــاطـــر الـــفــــســـاد وكـــيــــفـــيــــة

مواجهته). 

محمد باقر الصدر وشقيقته
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اعـــرب وزيـــر الـــكـــهـــربـــاء مـــاجـــد
احلنتوش االمارة   عن امله دخول
الربط الكهـربائي ب العراق ودول
اخلــلـــيج الى اخلـــدمــة في نـــهــايــة
الـــعـــام اجلــاري. وقـــال االمــارة في
تـصـريح نـابـعـته (الـزمـان) امس ان
(العـراق يفـاوض على إنـشاء اخلط
من منطقـة الزور داخل الكويت الى
مـنـطـقـة الـفـاو في الـبـصـرة بـحدود
300 كــيــلــومــتــر) واضــاف (نــأمل
دخــول الـربط مع اخلــلـيج  نــهـايـة
قـبل بنحو 500 ميغاواط) العام ا
الفتا الى ان (الوزارة على استعداد
ــوسم الــصـــيف  خــاصــة في تــام 
قـطاعـات االنـتـاج والتـوزيع والـنقل
في محـافظـة الديـوانيـة) مبـيناً انه
(حــسـب مــا  تــداوله مع احملــافظ
زهـير الـشـعالن  فـان االمور تـبـشر

بـخـيـر وسـيـكـون الـتـجـهـيز مـرضي
طلوبة) وتابع للناس وبالكميات ا
ان (سـاعـات الـتجـهـيـز تعـتـمـد على
تــرشــيــد الــنـــاس وحــجم الــتــوسع
ستـحيل الـتكهن احلالي لـكن من ا

بــذلك اعــتـمــادا عـلى درجــة حـرارة
الـــصـــيف والـــتـــوســعـــة بـــالـــســكن
ـنـشـأت) مـؤكـدا (حـاجـة الـعراق وا
الى 12 الف مــيـغـا واط  وجتــهـيـز
و30 الف ميغـا واط لتغطـية ارتفاع

درجـــات احلـــرارة وال نـــســتـــطـــيع
حـصــر الــتـجــاوزات عـلـى شـبــكـات
الــكـــهــربــاء كــونــهــا تــعــتــمــد عــلى
احملـافظـة نـفسـهـا). وتزداد مـعـاناة
مـعـظم مـنـاطق بـغـداد واحملـافـظات
في فــــصل الــــصـــيف مــــنـــذ اعـــوام
,بـســبب نــقص بــســاعـات جتــهــيـز
الطـاقة الـكهربـائيـة. وينـتج العراق
19 ألف مـــيـــكـــاواط من الـــطـــاقــة 
بينما االحتياج الفعلي يتجاوز 30
ــســؤولــ في قــطــاع ألف  وفــقــا 
الكهرباء. ويجري العراق مباحثات
مع دول خــلــيــجــيــة وعــلى رأســهــا
السعودية الستيراد الكهرباء منها
ربط منظومته مع منظومة اخلليج
بــعــد أن كــان يــعــتــمــد عــلى إيــران
الستـيراد 1200 ميـكـاواط  ووقود
الــغـاز لــتــغــذيـة مــحــطـات الــطــاقـة

احمللية.

زهير الشعالنماجد االمارة

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6938 Sunday 11/4/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6938 األحد 29 من شعبان  1442 هـ 11 من نيسان (ابريل) 2021م



ح في كلـما نـظرت الى وجـوه العـراقيـ في جـنوبه وشـماله وغـربه كنت أ
وجوههم إصراراً على الـعيش في كنف خيمـتهم العراق ورفضـهم للحرية

بتالة التي تسلبهم وطنهم الذي  ا
ؤلف البـريطاني ـا انشهـده ا يعرفـون والذي تغـنوا به هذا االمـر ذكرني 
...( جـون ليـنـسـون) الـذي يـقـول ( أنـنا يـجب ان نـعـيش بـسالم وتـمـنـحـنا

احلرية فرصة ...)
ا سكاي) عـنى ذهبت اليه  (مـؤلفة كتـاب االنهيـار البريـطانيـة (إ ونفس ا

التي تقول... (احلرية هي التي تصنع السالم وحتافظ على اوطاننا ...)
هذا النص ذكرني بان احلرية والسالم هما ناموس احلضارات واالوطان
بدعـة فال يجوز الـتفريط بـهم  فالعـراقي طـيلة احملن التي واجملتمعـات ا
عاشـوهـا ومـاتـركته عـلـيـهم هـذه احملن التـاريـخـية الـتي عـاشـوهـا من اثار

ساهمت في انحالل الكثير من الدول وانهيارها ..
والغريـب ان العالم (ارنـولد تـوبيـني) صاحب نـظرية الـتحـدي واالستـجابة
ـوذجه العراق والذي ....والذي يقول ان افـضل حتدي واجهته الـبشرية 
ا يـعود ذلك الى تلـخص باسـتمـرار الـعطـاء احلضـاري وتمـاسك دولـته ا

جتاوز العراقي احملن التي تركت اثارها عليهم ..
فهوم منظور الـطاقة االبداعية لألقليـة احلاكمة وحتويلها الى - جتاوزهم 

سلطة تعنيفية.
ا ـبدعـة ومواالتـها طـا - تخـلي الشـعب الفـقيـر عن مـحاكـاة االقلـية غـير ا

فقدت مبررات االقتداء بها.
- االمر االخر يـتمـثل في انشقـاق وحدة اجملـتمع  بسـبب االمور الـطارئة

والدخيلة .
هـذه الـعـوامل او قل هـذه الـسـيـاســات واالخـطـاء الـفـكـريـة تـعـمل عـلى ان

يصبح الكيان االجتماعي احلضاري (دولة ومجتمع) متداعي االركان .
ان متوالـيات االحتالل والـقهر و اجلـوع... مهـما تعـددت تظهـر عن معطى
بروتـوكـوليـاً في اشـباع غـرائـز الـناس وحـلـمهـا في احلـرية  لـكن احلـرية
ـا ـاطه الــسـلـوكــيـة ا الـتي تــدمـر الـسـالم اجملـتـمــعي وتـزعــزع قـيـمـه وا
ـقراطـيـة شكـليـة قـد يراهن فـيهـا الـوطن ودولته وحـضارته يتـمظـهـران بد
وانسـانه ويـتـحـوالن الى شـكالً من اشـكال الـقـيـد الـذي تفـقـد فـيه احلـرية
تبناة الى قيد معانيها االبداعية واالنـسانية واالخالقية  فتتحـول احلرية ا
ـصائـر اجملتـمعات واالوطـان  وتدور مـفاهـيم احلرية تتحـكم فيـها الـقلة 
قراطة الى مايسيء للحـرية نفسها  ويجعل اجلـماهير تدير ظهرها والد
ـنطق الـقوة  قد لهـا والعيب هـو ان حافـز االنتـقال الى االفـكار اجلـديدة 

يجعل الناس تكفر بهِا.
ــنـظــرين الــطـامــحـ لــلـحــريـة واقــصـد وهـذا عــيب قــد اشـار إلــيه احـد ا
(گرامـشي) ...والـذي  اشـار الى عـيب ثـوري وعـوار فـكـري و قـد يقـع فيه
الطـامحـ بحـرية بـلدانـهم ...فـالرجل قـال (من قال ان من حـمل البـندقـية
لسنوات دفاعاً عن حريته...قادراً على ان يحافظ او يحترم حرية األخرين

...او يستطيع ان يبني ويحترم قرار مؤسساتها).
و عوداً عـلى بـدء فـهـذا العـراقي الـرافـديـني الـباشط ...كـان يـعـرفُ مـعنى
احلريـة مـنـذ عصـر فـجـر الـسالالت اي قبل (٥٠٠٠) االف عـام واسـمـاها
بالـسـومـريـة (امـارجي) ودافع عـنهـا من االشـرار جـاراً كـان  حـاسداً ام
حاقداً  وهو في الـوقت نفسه  كذلك يـدافع عنها في مـنظومته الـقانونية 
ـلك اكثر من خـمسة مـنظومات فشعـبنا لديه مـسودة تشـريعيـة  العراق 
تـشـريـعـيـة عـاجلت مـوضـوعـات احلـريـة واحلـقـوق والواجـبـات  يـكـفي ان
ـو) وقانـون (لـبت عشـتار ) نتـذكـر تشـريعـات (اوركـاجيـنـا) وقانـون (اور
وقـانـون (اشـنـونـا)  وانـضج الـقـوانـ هـو (قـانـون حمـورابـي) والـقـوان
األشــوريــة ...والـــتي هي خــيـــر دلــيل عــلـى وعي هــذا الــعـــراقي الــبــاشط
شـرع احلاكم او احلاكم نظـبطة فـا فهـوم احلريـةا (لضرورة مـا أسمـته 
شرع لم يـفرط بـ دولته وحريـة افرادها الـتي تأكل من جـرف هويته او ا

مواطنيته ).
ان العـراقي على مـرور االزمان حـاكـماً كـان او ...محـكومـاً ...ظل باشـطاً
في التعـبيـر عن ان الحريـة بدون أمنـاً داخلي وسـلمً أهلي  حتـافظ علـيها
دولته ...فـيـثـبت الـعراقي في مـقـدمـة أدبه الـسيـاسي مـثالً سـومريـاً مـهـماً

يقول نصه ...(لن يترك العدو بوابة مدينة ضعيفة السالح) .
ـفـاهيم واالتـفـاق علـيهـا مـجتـمـعيـاً وسـياسـياً أن ضبط ا
وثقافـياً لهـو كفيل فـي ضبط كيـمياء احلـرية والوطن
 فال تـفـريط بـالـوطن وال إفـراط بـاحلـريـة ...ألنـهـما
أكسيـر العـراق والعراقـي ...وهمـا نامـوس هويته
احلضـاريـة والتـمـيمـة التـي حصـنتـهُ طوال الـدهور

وستبقى كذلك .

d —UI Ë —U √4

www.azzaman.com

‰UH ù« s  dN √ bF  ÎU F  ÎUF{Ë w UF  WO U uO « r UD*«

r
«u

{ اثـينـا (أ ف ب) - على بـعد أمتـار قلـيلة
من مــوقع األكـروبــولـيـس األثـري تــتـجـول
إيـلـينـا مـندوبـة مـبيـعات إحـدى الـعالمات
ـنـتـجـة لـلــمـشـروب الـيـونـاني الـتـجــاريـة ا
الـوطـني "أوزو" في أزقة أثـيـنا لـتـستـكشف
أيّ مـطـاعم "جنت" من ب تـلك التي درجت
عــــلى الــــتــــعــــامل مــــعــــهــــا وتــــزويــــدهــــا
ــنــتــجــات.ولــكـن في كل مــكــان لم تُــعِــد ا
ائدة ذات اللون األزرق ـطاعم مفارش ا ا
واألبــيـض إلى طــاوالتــهـــا بــعــد وال يــزال
ـوسيـقيـة الـشهـيرة صـوت آلـة البـوزوكي ا
غـائـباً عـنهـا مع أن أصـداءها كـانت ال تزال
تـتـردد فـيـهـا خالل الـصـيف الـفائـت.وقالت

طعم الذي تملكه منذ تسع "عام كامل" في ا
سـنـوات في حي كـوكـاكـي لـكـنـهـا انـتـهزت
الـفـرصـة إلعـادة الـنـظـر في كـامل قـائـمـة ما
يـقدمه مطعمـها من أطباق. وقالت "أريد من
اآلن فـصاعـداً أن آوفر لـزبائـني الذين ظـلوا
مــــحـــجــــورين مــــدى أشــــهـــر عــــدة رحالت

مطبخية في كل أنحاء اليونان" .
Y œU ô« q «b

واضـافت "اإلنسـان حيوان اجـتمـاعي  كما
قـال أرسـطــو. نـحن بـحـاجـة إلى أن نـلـتـقي
أصـدقاءنـا مجـدداً ونتـبادل األحـاديث فيـما
ــوظــفـون نــتــنــاول وجـبــة لــذيــذة".وبــات ا
الــعـشـرة الــذين يـعـمــلـون لــديـهـا في وضع

األمــوال قـبـل إعـادة االفــتــتـاح الــفــعـلــيـة?"
ساعـدات يتـسم دائماً مالحـظاً أن "تـوزيع ا
بـالبطء في اليونان".أما فينيتيا فعبّرت هي
األخـرى عن شـكوكـهـا إذ قالت "هـذا الـقرض
يـخـيــفـني أكـثـر من أي شيء آخـر. سـيـكـون
عـلينـا سداده في مرحـلة ما ... فـهل سنكون
قـــادريـن عـــلى ذلك أم ســــنـــنـــوء حتت عبء
الــديـون?".ومع أن تــريــانـتــافـيــلـوس الداس
ـلك مـنـذ الـعـام 1995 مــطـعم سـمك الــذي 
في مـنطقـة سينـتاغمـا يرحب "بهـذه البادرة
احلـكوميـة الضروريـة والتي ال غنى عـنها"
ستقبل.وال ال يـخفي قلقه الشديد في شأن ا
يــقـدم تـريــانـتــافـيــلـوس في الــوقت الـراهن
سـوى نحـو عشـر وجبات يـوميـاً مخـصصة
لـلـطـلـبـات اخلـارجـيـة وخـسـر نـحو 80 في

ئة من مبيعاته. ا
تحدر من جزيرة وقـال الرجل اخلمسيـني ا
لـيسـبـوس "نأمل في أن يـتمـكن السـياح من
الــــعــــودة هــــذا الــــصـــيـف وفي أن يــــرغب
الــيــونـــانــيــون في اخلـــروج وااللــتــقــاء في
ـطعم على الرغم من الوضع الصحي لكن ا
ثــمـة الــكــثـيــر من الــقـلـق".ومع ذلك حـرص
ـطـعم عـلى أن يــكـون مـتـفـائالً إذ صـاحـب ا
أضــاف "في الـيـونــان نـنـتــقل من أزمـة إلى
. لقد جنوت من أخـرى لكنـنا نتـعافى دائمـاً
ـاليـة وسأجنـو من األزمـة الراهـنة األزمـة ا

." أيضاً
وتـأمل الـيونـان التي تـعتـبر من أشـد الدول
ــؤيـدة لـ"جــواز الــسـفــر الــلـقــاحي" في أن ا
تـتمـكن اعتـباراً من مـنتـصف أيار/مـايو من
انـعـاش السـيـاحـة التي تـمـثل أكـثر من ربع
دخـلـها. وتـخطط اثـيـنا إلنـفاق 11,6 مـلـيار
يـورو هــذه الـسـنـة لـتــعـويض آثـار الـوبـاء
بـــعـــدمـــا أنـــفـــقت 24 مـــلـــيـــاراً في الـــعـــام
الـفائت.وسُجّلت في اليونان نحو  280ألف
إصــابــة بــفـيــروس كــورونــا أدت إلى نــحـو

8500 حالة وفاة.

بــطـــالــة جــزئـــيــة.واضــطـــرت طــبــاخـــتــهــا
فـلــوريـنـتـيـا بــسـيـمـاديس أن تــعـيش بـبـدل
شـــهـــري قـــدره 534 يـــورو مـــنـــذ تـــشـــرين
الـثـاني/نوفـمبـر  بـينـمـا كان زوجـها أصالً
عـاطالً مـن الـعـمل مـنـذ مـدة طـويـلـة. وقـالت
لـوكـالــة فـرانس بـرس "جلـأنـا إلى اقـتـراض
ـال وقـللـنـا نفـقـاتنـا وتعـلـمنـا أن نـعيش ا
ـبلغ قلـيل منذ األزمـة االقتصـادية".ويعمل
330 ألف شـــخص عــلى األقـل في الــقــطــاع
ــطــعــمي. وأكــد رئــيس نــقــابــة أصــحــاب ا
ــطــاعم يـورغــوس كــافـاتــاس أن عــشـرات ا
ـقـاهي تـوقـفت حـتى ـطـاعم واحلـانـات وا ا
اآلن عن الــــــــعــــــــمل فـي وسـط أثـــــــيــــــــنـــــــا
وتـيـسـالونـيـكي. وأشـار إلى أن سـتاً من كل
عـــــشــــــر مـــــؤســــــســـــات تــــــواجه خــــــطـــــر
بـــاإلغالق.وســـعـــيـــاً إلى جتـــنب مـــثـل هــذا
الـسـيـناريـو الـكـارثي  فـسخ تـيلـيـمـاخوس
نـيكوليـتاتوس عقـد إيجار حانـته الصغيرة
الــــتـي حتـــوي 15 مــــائــــدة في مــــنــــطــــقـــة
كـايساريان ويـعتزم فتح مطـعم للوجبات

السريعة على بعد أمتار قليلة.
WF d  U Ë

وأوضح الــرجل األربــعــيـنـي أن "الـفــواتــيـر
تـتـراكـم" ولم يـعـد بـالـتـالي قـادراً عـلى دفع
إيـجار حانته وال طبعاً إبقاء موظفيه البالغ
عـددهم سـتـة عشـر مـضـيـفاً "لـهـذا الـسبب
قـررت اسـتـئجـار مـكـان أصـغر بـبـدل إيـجار
أرخص وأال أبـــقي ســـوى عــلى اثـــنــ من
ـطـبخ."ورصـدت احلـكـومة ـسـاعـدين في ا ا
الـيونانـية موازنـة قدرها 330 مـليون يورو
بـتـمويل أوروبـي لتـنـشيط الـقـطاع وتـمـك
طـاعم من التخـزين مجدداً خالل أصـحاب ا
الشهرين أو األشهر الثالثة األولى. وأعلنت
ــطـاعم وزارة الــتـنــمــيـة واالســتــثـمــار أن ا
سـتحصل عـلى قروض تعـادل قيمـتها 7 في
ـئـة من إجـمـالي مـبـيـعـاتـهـا الـعام 2019. ا
لـكنّ تـيـليـمـاخـوس سـأل "هل سنـتـلـقى هذه

ست أن كل الـ"تافـيرنا" التي إيـلينـا بعدمـا 
شـملـتـها جـولتـها مـغلـقة "أردت أن أرى من
جنــا من اجلـائـحـة". والحــظت أن "اجلـمـيع
يـنـظـفون بـنـشـاط واجـهات مـطـاعـمـهم لكي
" .إنهـا مثـالً حال فـينـيتـيا يـبقـوا مـنشـغلـ
أفــيـــيـــريــنـــو الـــتي اســـتــعـــانت بـــاألزهــار
غـلق ككل االصـطنـاعـية لـتزيـ مطـعـمهـا ا
ـــطـــاعم فـي الـــيـــونـــان مـــنــذ 7 تـــشـــرين ا
الـــثــاني/نـــوفــمـــبــر 2020. فـــالــســـلــطــات
طاعم الـيونـانيـة ال تعـتزم الـسمـاح بفتـح ا
ــقــاهي مــجــدداً إال بــعــد عــيــد الــفــصح وا
قبل.لم األرثـوذكسي في مطـلع أيار/مايـو ا
تـعـمل فـينـيـتـيـا "سوى أربـعـة أشـهر" خالل
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ـدة 25 عـامًـا وفـق مـا ذكـرت الـشـركة
الـنـفــطـيـة الـعـمالقـة مـشـيـرة إلى أنـهـا
ـلــكـيــة شـبــكـة ســتـبــقى "مــحـتــفـظــةً 
خـطـوط األنابـيب بشـكل كامل وسـتظل
لــهـا الــسـيــطـرة الـتــشـغــيـلــيـة الــتـامـة

عليها".
تـأتي هذه الصفقة فـيما تسعى أرامكو
الـــــتي تـــــشـــــكل مـــــصـــــدر دخل مـــــهم
لـلـسـعوديـة أكـبـر مـصدر لـلـنـفط اخلام
فـي العـالم إلى جـني مـداخيل لـتـنويع
ـعـتـمـد علـى النـفط ـمـلـكـة ا اقـتـصـاد ا

والذي يقوضه وباء كوفيد-19.
فـي آذار/مــارس أعـــلـــنت مــجـــمـــوعــة
أرامـكـو الـسـعـوديـة الـعـمالقـة لـلـطـاقـة
أنـــهـــا حــــــــــقـــقت في 2020 أربـــاحــا
صــافــيــة بــلـغت 41 مــلـــــــــيــار يـورو
ــــــــئـة عن بــتــراجع نـســبـته 44,4 بــا
أربـــاح الـــعـــام الـــســابـق بــســـبــــــــب
انــخـــفــاض أســعــار الــنــفط اخلــام مع

ي بــســبب وبـاء تــراجع الــطــلب الـعــا
كوفيد-19. 

ــرة األولى الــتي تــعـلن وكــانت هــذه ا
فـيـها أرامـكـو عن انخـفـاض متـتال في
األربـــاح مــنــذ أن بــدأت إعـالن نــتــائج

أدائها في 2019. 
ZzU  Êö «

وأدى هــذا الــوضع إلى الــضـغـط عـلى
ـالية العامة.ورغم ذلك أكّدت الشركة ا
أنــهــا دفــعت عــوائــد أربــاح تــبــلغ 75

مـليار دوالر حلـاملي األسهـم عندما 
طـرحـهـا لالكـتتـاب الـعـام وسط ضـجة

كبيرة في العام 2019. 
وأُدرجـت أرامـــــكــــو فـي الـــــبـــــورصــــة
الـسـعـودية في كـانـون األول/ديسـمـبر
2019 بـعد أكبر عملية طرح عام أولي
فـي الـعــالم وصــلـت قـيــمــته إلى 29,4
مــلــيــار دوالر في مــقــابل بــيع 1,7 في

ئة من أسهمها. ا

W∫مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة نطنز النووية في وسط إيران U
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قَـبل الـبـدء -احلديـث اليبـدو عن اسـرار مـوكـلـ بل حـالـة عـامـة تـشـهـدها
احملاكم كُل يوم-  الطالق حالة طبـيعية تشهـدها كلُ دول العالم وتتفاوت
من مجـتـمع آلخر  لـكن مـا آلت الـيه االمور في مـجـتمـعـنا يـثـير الـتـساؤل
ويفُقد االمل حقيقـةً في ما نرجوه منمجـتمع متُحضر هاد كـبقية البلدان
 غالباً ما اركز في اللحضة االخيرة التي ينطق بها القاضي وقع الطالق
وخروج االزواجـمن الغـرفـة  وألنني اخـذ االمـور بطـريقـة درامـية اراقـبهم
عن بـعُـد لـعـلي احـصـل عـلى نـظـرة فـيـمـا بـيــنـهم او شي مـا يـحـدث يـعـيـد
االموركما لم تـكُن في احلسبان  اعـود خائبة ! الـواضح اليتذكر االزواج
جمـعتـهم ضحـكـة  غداء سـوياً  بل الـعكس تـخـرج ب(الهالهل) كـطريـقة
اسـتـفـزازيـة جـديـدة لهُ  وهـو  ايـضــاً كـرجل "عـلـيه الـعـتب " فـور خـروجهُ
كن يسـتخـدم كل الوسـائل من شأنـها اشـعال النـيران فـيعالقـتهم الـتي 
ا تـخُمد بكلمـة واحدة لطيفـة يستخسـرها كالهما لآلخر بل اجزم انها ر
ـنطقة واحملكمة  وتقع ضحية االبنـاء وعداء االهلفيمـا بينهم  اجليران وا
وظف الذي يـهدء بينـهم حتى يصيرون نـافذة مفتـوحة يتطلع والشرطي وا
أل  بـدل من كل هذا اسـتـخدام اليـهـا كلـفـضولـي  االسرار بـاتت عـلى ا
التـفـاهم بحـد ذاته حل لـلمـشـكلـة  ذلك الذي نـفـتقـده حـتى فيـالـسيـاسة 
شيء مـا مـخـفي في الـعالقـة اليـتم الـتـصـريح بهِ يـسـبب قـلق  وتـراكـمات
حتى ينتـهي االمر بالطالق بـاالمور التي تثـيرالسخـرية  "دبدوب احمر" او
ــوضـوع يـجــرنـا الى "خـاشــوگـة مــاخـلــتـهـا بــالـچــاي" احلـديث فـي هـذا ا
سأوجز هنا سبب السبب االول هو جملة " صفحات يتملل منها القار 
ــبـكــر سـبب الــطالق" وهــذا صـحــيح لـكن ألن اجلــمـلــة مـتــكـررة الـزواج ا
مـؤسف ان يتزوج البعض النه كغيرها فـياذهاننا فـقدت معنـاها احلقيقي 
حتصـيل حاصل او من بـاب التجـربة  اليـنتـهي الزواج بـاللـيلـة حمراء بل
يبـدء ويـجـرك لسـنـوات طـويلـة تـتـحمـلـهـا بكـامل مـسـؤوليـتـهـا  وعكس ذلك
فالـعـواقب وخـيمـة   والاعـتـقد من طـمـوحاتـك ان تريـنـفسـك مُكـبل وجتُـبر
على دفع نفـقة واجـرة تكره بـها وضعك "والـساعـة السودة " الـتي تصدع

رؤوسنا بها نتيجة لقرارك انت ! 
ثانيـا ًاقول انـنا فـعالً حلد اآلن ويا لألسف لـم نستـوعب احلداثـة اجلديدة
وهذا ليس عيباً  اجملتمع هش وطـرءت عليه تكنولوجـيا بصورةمباغتة بال
تدرج فلم يستوعبها جرعةً واحدةً فتكون النتيجة حاالت اجتماعية بشعة
والقـادم بـالـتـأكيـد اسـوء بـكثـيـر  لـكنـنـا نـضـعفي احلـسـبـان ان كُل ما ب
كن جتـاهلهُ" وهم  االعالنات البـرّاقة والضخ الهائل الهاتف "ك سبب ال
من الفشـنستـات اللواتي يـتخذن من حـياتهن الـعادية مـهنة ومـادةً اعالنية
ـا يفـتـقدن حـيـاتك الهـانـئة اخلـفـية اذا مـا بذلـتِ لهـا بدالً من سخـفـية  ر
مقـارنتك بهـا.كمـا الاعتـقد انك فـكرت يـوماً ان تـكون ايـضاً من طـموحاتك
ـة ان تـرى ابــنك يــقــلـدك وهــو يــخـتــبئ من مــكــان آلخـر الهــثــاً وراء مـكــا
رومانسية عـابرة تقولهـا لك مراهقة ترُضي هـرموناتها عـلى اعتبار االبناء
وتدمر جراء ذلك يقلدون مايـفعلون االباء ال مـاتقولهُ لهم من مـواعظ وحكم
عائلتك وتـدع الشك يدخل بيـنكم ويحط من قداسـة العائلـة التي تؤثر على
ـة عبء علـيـنـا في حـ استـثـمـرها اجملتـمع كـكل ارجـوا ان ال تـكونـالـعـو
االخرين بالبناء  اننا نعيش في فضاء مفتوح  كل شيء متُاح وكل شيء
للبـيع  ارجواان تـبُذل كل اجلـهود لـلحفـاظ والتـمسك بـاألسرة الـتي تبقى

معك حتى النهاية فما تزرعهُ حتصدهُ ..

{ الـريـاض (أ ف ب) - أعـلـنـت شـركة
الـنفط الـسعـودية الـعـــــــمالقـة أرامكو
أنـها أبـرمت صفـقة مع إئـتالف بـقيادة
إي آي جـي غـلــوبــال إنـرجي بــارتــنـرز
وجـبها  12,4 مـليار دوالر سـتتـلقى 
لــقـاء اسـتـخـدام شـبــكـتـهـا من خـطـوط
األنـابيب .ذكرت الشـركة في بيان صدر
فـي وقت مـتــأخـر اجلــمـعــة إن أرامـكـو
وإي آي جـي ســـتـــشـــكـالن مـــشـــروعًـــا
مــشـتـركًـا حتــتـفظ األولى فــيه بـحـصـة
ـتـلك اإلئتالف نـسـبـتـها %51 فـيـمـا 
ـا سيـسمح للـمجـموعة حـصة 49% 
الــسـعــوديـة بـاحلــصـول عــلى "حـوالى

12,4 مليار دوالر".
„d A  ŸËdA

ــشــروع سـتــســتــأجـر ــوجب هــذا ا
"شــركــة أرامـكــو إلمــداد الــزيت اخلـام"
حـقوق استخدام شبـكة خطوط أنابيب
ـركّـز الـتـابـعـة ألرامـكـو الـزيـت اخلـام ا
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{ طــهــران (أ ف ب) - أعــلــنـت إيـران
الـــســـبت أنــهـــا وضـــعت في اخلـــدمــة
سـلسـلتـ جديدتـ من أجهـزة الطرد
ـركـزي احملدثـة التي تـتـيح تخـصيب ا
الـيورانـيوم بـسرعـة أكبـر والتي يُـمنع
ـوجب أحـكـام االتـفـاق اسـتـخـدامـهـا 
ـبــرم الـعـام حــول الـنــووي اإليـرانـي ا

 Æ2015
ودشّـن الـــــرئــــــيس اإليــــــراني حــــــسن
روحـاني رسمياً سلـسلة تتضمن 164
ركزي من نوع "آي ار- جـهازاً للطرد ا
6 وسـلسـلة أخرى تـتضمن 30 جـهازاً
مـن نوع "آي ار-5  فـي مـنـشــأة نـطـنـز
الــنـوويـة (وسط إيـران) خالل مـراسم
أقـيمت عبـر الفيـديو وبثّـها التـلفزيون

الرسمي.
…œU  U «d «

ـتـحـدة أنّـهـا قدّمت وأكـدت الـواليـات ا
اقــتـراحـات "جـادّة لـلــغـايـة" إليـران من
أجل إحـيـاء االتّـفـاق حـول بـرنـامـجـهـا
الــنــووي وتــتــوقع أنّ تُــظــهــر طــهـران
"اجلـدّية" نفـسها فـيما أبـدى مشاركون

في محادثات فيينا تفاؤال حذرا.
وقــال مــســؤول أمــيــركـي اجلــمــعـة إن
ـتـحـدة حـضر ـثل الـواليات ا فـريـقـا 
ـشاركـة مـبـاشرة إلى فـيـيـنـا من دون ا
فـي احملادثات عرض اقـتراحات "جادة
لـلـغـايـة" إليـران وأبـدى "نيـة حـقـيـقـية"
ـــلف لـــلــــعـــودة إلى االتـــفــــاق حـــول ا
الــنــووي اإليــراني في حــال "امــتــثـلت
طــهــران له مــجــددا" في وقت تــوقّـفت

احملادثات في عطلة نهاية األسبوع.
Ÿu ô« WKD

تـشـكل مـسـألـة "الـتـزامن" الـتي تـطالب
بـهـا واشـنـطن جـوهـر احملـادثـات على
ـــســـؤول الـــذي طـــلـب عــدم مـــا قـــال ا

الـكشف عن اسـمه فيمـا تشتـرط طهران
أوال أن تـرفع العقوبات األمـيركية التي
اعاد دونالد ترامب فرضها على إيران.
ـسـؤول "رأينـا بـعض اإلشارات وقـال ا
إلى ذلـك لكـنّها بـالتـأكيـد ليـست كـافية.
الـــــســــؤال هــــو مــــا إذا كـــــانت إيــــران
مــــســـتـــعــــدّة (...) الخـــتــــيـــار الــــنـــهج
الـــبــراغـــمــاتي نـــفــسه الـــذي اتّــبـــعــته
تـحدة لالمـتـثال مـرّةً أخرى الـواليـات ا

وجب االتّفاق". اللتزاماتها 
وأتـى ذلك ردا عـــــلـى رئـــــيس الـــــوفـــــد
اإليــرانـي عــبــاس عــراقــجي الــذي قــال
ـواصــلــة مـا اجلــمــعـة "لــديــنــا اإلرادة 
بــدأنـاه في فــيـيــنـا شــرط تـوفـر اإلرادة
واجلــديــة لــدى الــطـرف اآلخــر وإال لن
ـــــواصـــــلــــة يـــــكـــــون هــــنـــــاك أي داع 
ـفـاوضـات".وجـرت مـحـادثـات "بـناءة" ا
بـــــــحـــــــسـب االحتـــــــاد األوروبـي خالل
باحثـات في فيينا األسـبوع األول من ا
والـــهــادفـــة النـــقــاذ االتـــفــاق الـــنــووي
ـــبــرم الـــعــام 2015 ب الـــتــاريـــخي ا
ايــران والـقـوى الـكـبـرى.كــتب الـسـفـيـر
الـروسي في فييـنا ميخائـيل أوليانوف
فـي تــــغـــــريـــــدة أن ايـــــران والـــــصــــ
ـانيـا وروسـيا وبـريـطانـيـا وفـرنسـا وا
"اســـتــــعـــرضت الـــعــــمل الـــذي اجـــراه
ــاضــيـة اخلــبــراء في األيــام الــثالثــة ا
ولــفــتـوا بــارتــيـاح الى الــتــقـدم األولي

الذي حتقق".
وأضاف "بغية احملافظة على الدينامية
اإليـجـابـية" يـجـتـمع دبـلومـاسـيـو هذه
الـــدول الـــتي ال تـــزال ضـــمـن االتـــفــاق
قـبل" فيما أوضحت "مـجددا األسبوع ا
وزارة اخلـارجية اإليرانية أن االجتماع
سـيـعـقـد األربـعـاء عـلى مـسـتـوى نواب
الـــوزراء.فـــرضَ اتّـــفـــاق الـــعــام 2015

قـيوداً على الـبرنامج الـنووي اإليراني
في مـقابل ضمانات للمجموعة الدوليّة
بـأنّ إيران لن تسـعى إلى تطوير سالح
ـقابل يـجعل االتّـفاق رفع نـووي. في ا
.لكن بـعض العقوبات عن إيران إلزامياً
فـي الــعــام 2018 انـــســـحب الـــرئــيس
األمـيـركي الـسـابق دونـالـد تـرامب مـنه
مـن جانب واحـد وأعاد فـرض عقـوبات
أحــاديّـة اجلـانب عـلى طـهـران مـا دفع
إيـــران إلى الـــردّ عـــبـــر جتــاوز بـــعض

ـــا أن الـــعـــقـــوبـــات لم ـــتـــحــــدة طـــا ا
تـرفع.وتـنـقل مـنـسق االحتاد األوروبي
انـــريـــكه مـــورا طـــوال األســـبـــوع بــ
الــفـنـدق الــذي أجـريت فــيه احملـادثـات
والـــفـــنـــدق الـــذي يــــقـــيم فـــيه الـــوفـــد
األمــيـركي عـلى بـعـد حــوالى مـئـة مـتـر
الطـالع األميركي على اجملريات.وقال
ـــــلف خالل مــــصـــــدر مــــطــــلـع عــــلى ا
األســـبــــوع "ال يـــريـــد اإليـــرانـــيـــون أن

) صدفة". يجازفوا بلقاء (األميركي

الـــوفــد اإليــراني إلى فـــيــيــنــا.واوضح
كــاظم غـريب آبــادي سـفـيــر إيـران لـدى
الـوكـالـة الـدولـيـة لـلـطـاقـة الـذريـة "هذه
الــطــريـقــة الــوحــيـدة لــلــتـحــقق من أن
الـعقـوبات رفـعت فعال ولـيس فقط على
الــــورق".وابـــدى الـــرئـــيـس األمـــيـــركي
اجلـديـد جـو بـايـدن استـعـداده لـلـعودة
إلى االتّـفاق ورفع العقوبات بعد إجراء
مـــــفــــاوضـــــات إال أن إيــــران رفـــــضت
الـــتـــحـــادث مـــبـــاشـــرة إلـى الـــواليــات
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.وشـدد الــتـزامـاتـهــا الـواردة في الـنصّ
رئـيس الوفد اإليراني اجلـمعة على أنه
"فـقط بـعـد التـحـقق" من رفع العـقـوبات
تكون ايران "مستعدة النهاء اجراءاتها
الـتـصـحـيـحيـة والـعـودة إلى الـتـطـبيق

الكامل لالتفاق النووي".
ومن أجل التحقق من ذلك تنوي إيران
مـــحـــاولـــة تـــصـــديـــر الــنـــفـط وإجــراء
مـعـامالت مصـرفـية دولـيـة على مـا قال
في مـقـابـلـة نـشـرت اجلـمـعـة عـضـو في

ر أمام مطعم مقفل في وسط أثينا  rFD: رجل 
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عتمد على النفط ملكة ا œUB∫ ارامكو تسعى الى جني مداخيل لتنويع اقتصاد ا «
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نــظــارتـي (...) لــقــد جنّ جـــنــونــهم"

وأضاف "لم يهتموا بكوني نائبا".
سـتشفى ونقل النـائب مصـابا إلى ا
ـتـحـدث وفق مـا أفـاد فـرانـس بـرس ا
باسـمه الـذي أكـد أن التـظـاهـرة كانت
"ســـلــــمـــيــــة وهـــادئـــة" قــــبل وصـــول
الـشــرطـة.من جــهـتــهـا أكــدت شـرطـة
الـقـدس في بـيــان أنه وفق الـعـنـاصـر
األولى لــلـتــحـقــيق هــاجم مــتـظــاهـر

عنصر أمن.
وأضـاف الـبـيـان أنه  إخالء سـبـيل

عتدي" بعد أن عُرف بأنه نائب. "ا
ودان نــواب عــديــدون احلــادثــة.عــبـر
تويـتر قـال النـائب اليـمينـي جدعون
ســـار احلـــلــــيف الـــســـابـق لـــرئـــيس
الـوزراء بـنــيـامـ نـتـانــيـاهـو الـداعم
ـــســـتـــوطـــنـــات إن "عـــنف إلقـــامـــة ا
الــشــرطــة الــوحـــشي ضــد (كــســيف)

ـان واحلــصـانـة ضـربــة قـاتـلــة لـلــبـر
ـعـارض ـانـيـة".بـدوره اعـتـبـر ا الـبـر
الــوسـطـي يـائــيــر لــبـيــد أن احلــادثـة
"صـــــادمــــة" وحثّ الـــــشــــرطـــــة عــــلى

التحقيق فيها.
وذكـرت مـصــادر مـتـطــابـقـة اجلــمـعـة
لـفـرانس بـرس أن وفــدا يـضم قـضـاة
ومـحـقـقــ فـرنـسـيــ سـيـتـوجه إلى
بيـروت في 17 أيار/مـايـو لالستـماع
ألول مرة إلى كارلوس غصن الرئيس
الـسـابق جملـمـوعـة ريـنـو-نيـسـان في
الــقــضـيــتــ الــلــتــ تـطــاالنه ويــتم

التحقيق فيهما في فرنسا.
ـــلف ـــصــادر قـــريـــبـــة من ا ووفـــقـــا 
كلفون سيستجوب قضاة الـتحقيق ا
ـتعـلـقـة به في نـانـتـير الـتحـقـيـقـات ا
(ضاحية باريس) وباريس غصن في
قـصــر الــعـدل في بــيــروت بـحــضـور

{ الـقــدس (أ ف ب) - أكــد نـائب في
الــكـــنــيــست اإلســـرائــيــلـي اجلــمــعــة
تعرضه إلى "الضرب" على يد عناصر
شـرطـة خالل مــشـاركـته فـي تـظـاهـرة
ضد إقـامة مـستـوطنـة إسرائـيلـية في
القدس الـشرقـية احملتـلة.شـارك عوفر
كـــســــيف وهــــو نـــائب يــــهـــودي عن
ــشـتـركــة" ذات الـغـالــبـيـة "الـقــائـمـة ا
الــعــربـيــة في تــظــاهــرة ضــد إقــامـة
مستوطـنة إسرائيلـية في حي الشيخ

جرّاح شرقي القدس.
وأفـــاد مـــراسل فـــرانس بـــرس عـــاين
احلـــــادثــــة أنه شـــــاهــــد الـــــشــــرطــــة
اإلسرائـيلـية تـمسك كـسيف وتـطرحه
أرضـا ويـظـهـر فـيـديـو بـثّـته "الـقـنـاة
 "13متظـاهرا وهم ينـادون بالعـبرية
أنه "نــائب".وقـــال عــوفــر كــســيف في
الـفـيـديـو "بـدأوا في ضـربي وكـسـروا

ستـتـاح له فرصـة الـرد على الـقـضاة
ـــحـــامـــيه الـــذين قـــامــوا مـــحـــاطــا 
باإلجـراءات وسيكـونون قـادرين على

الدفاع عنه"
.ويـقـيم غـصن في لـبـنـان مـنـذ نـهـايـة
كــانـون األول/ديــســمــبـر 2019 بــعـد
فراره من الـيابـان هـربا من مالحـقات

قضائية بشأن مخالفات مالية. 
ـتـعـلقـة بـغصن ـلـفات ا اضافـة الى ا
في الـيــابـان فــهـو مـســتـهــدف بـعـدة
قضايا في فرنسا.وفي نـانتير يشتبه
القضـاء في انه استـفاد شخـصيا من
ؤسسة التي اتفاق ابرم ب ريـنو وا
تــديــر قـــصــر فــيــرســاي بـــتــنــظــيــمه

. ناسبت خاصت امسيت 
ويهتم احملققون ايضا بقضية تتعلق
اليـ  اإلبالغ ـدفـوعـات تــقـدر 
عنـها عـلى أنـها مـشـبوهـة ب شـركة

"ار ان في بـي" الـــفـــرع الــــهـــولـــنـــدي
لتحالف رينو ونيسان وموزع شركة
تـصــنـيع الــسـيــارات الـفــرنـســيـة في
ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان "ســهـــيـل بـــهــوان

للسيارات".
في باريس يدقق قضاة الـتحقيق منذ
عام  2019في اخلدمـات االستـشارية
الـــتـي أبـــرمــــتـــهـــا "ار ان فـي بي" مع
وزيـرة الــعـدل الــفـرنــسـيــة الـســابـقـة
ـــة رشـــيــــدة داتي وخــــبـــيــــر اجلـــر
الـــفـــرنــسـي آالن بــاور عـــنـــدمـــا كــان
كـــارلـــوس غـــصـن ال يـــزال الـــرئـــيس

التنفيذي جملموعة السيارات.
و وضع داتي وباور اللذين يـنفيان
أي مـخـالـفـة في الـعـقـود حتت صـفـة
ــسـاعـدة ــسـاعــد وكـذلك ا الـشــاهـد ا
الــســابــقــة لــغـصـن في شــركــة ريــنـو

الفرنسية اإليرانية منى سبهري.

قــضــاة من نـيــابــة نــانــتـيــر ونــيــابـة
ـالـيـة وأيـضـا مـحقـقـون من بـاريس ا
ـكــافــحــة الــفــسـاد ــركــزي  ــكــتب ا ا
ـالـية والـضريـبيـة.وأكد واخملالـفات ا
مصدر قضـائي لبنـاني لفرانس برس
ان "قـنصـلـيـة فـرنـسا أبـلـغت الـنـيـابة
العامة أن الوفد الفرنسي سيصل في

 17أيار/مايو". 
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وأضاف "يـتوقع أن جتـري اجللـسات
في األسـبــوع الـذي يــصل فـيـه الـوفـد
إلى لـبـنـان رغم عـدم حتـديـد الـقـضـاء

اللبناني بعد موعدا لذلك".
في تصريح لفرانس برس قالت ج
تـامالـيه إحـدى مـحـامـيـاته من شـركة
"كــيــنغ أنــد ســبــالــدنغ" إن "كــارلــوس
غصن ال يـطلب سـوى االستـماع إليه.
أخـيرا ولـلـمـرة األولى مـنـذ اعـتـقاله
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ـقالـة التي سـطرّهـا االستاذ – ـرهقـة تسـبح ب سـطور ا حينـما كـانت نـظراتي ا
وسومة حتت عنوان  –ال مبرر لوجود االعالم  –اغلقتُ زيـد احللي- في مقالته ا
ـقـالة عـيـنـاي حلظـات ألتـرك اجملـال لروحـي كي حتلل كـل كلـمـة من كـلـمات تـلك ا
قـالة وكيف ان االعالم فعـثرتُ على اشـياء كانت في الـزمن السابق حتـاكي تلك ا
ـسؤول الـعراقي كان له دور مـتمـيز في حـياة اجملـتمع بـطرقٍ مـختـلفـة وكيف ان ا
كان يـتابع كل شاردة وواردة تصدر في هذه الصحيفة او تلك اجمللة ويحاول من
خالل فريـقه االعالمي ان يبـرر ذلك احلدث الذي تـناولـته تلك اجلهـة االعالمية او
يضع لها حلول معينة  –وال اعرف هـل انه كان يخاف من السلطة العليا في ذلك
ــسـؤول- ان صح الــتـعــبـيـر- ام ان اجملـتع الــسـيـاسـي الـذي يـنــتـمـي الـيه ذلك ا

عاجلة ذلك احلدث.  ضميره االنساني كان الرادع الوحيد 
ـهم ان االعالم كـان يـحــقق شيء مـعـ في حـالـة اليــهم ان كـان هـذا او ذاك  –ا

معينة. 
يـومـا ما فـي الثـمـانيـنـات كتـبت رسـالة الى جـريـدة اجلمـهـورية  –حتت عـنوان –
رسالـة مفـتـوحة الى وزيـر االعالم العـراقي- شـرحت فيـها شـيء معـ واعتـقدت
انهـا ستذهب مع الـريح. في اليـوم التالـي جائني اتـصال من مـكتب الوزيـر يطلب
قابلة  –لـطيف نصيف جاسم –عـندها عرفت ان االعالم مـني احلضور يوم غـد 

في ذلك الزمن كان شيء كبير. 
قبل ثالث سـنوات كتبت رسالـة في جريدة الزمـان اطلب فيها من امـينة بغداد ان
حتقق في شيء مـهم ذكرته في رسـالتي يتـعلق بـاحلياة الـعامـة للمـواطن العراقي
ولـكن خـرجت امـيـنـة بـغداد مـن منـصـبـهـا ومـضى زمن طـويل عـلى خـروجـها ولم
ــا يـدل عــلى انـهـا  –التــقـرأ ـوضـوع  تــرسل في طـلــبي او ان حتـقق في ذلـك ا
الـصـحف الـعـراقـيـة ولــيس لـديـهـا فـريق اعالمي يـحــقق في مـاتـنـشـره الـصـحف

الـعراقـية  –مع الـعلم اني شـخصـيا زرت مـكتب االمـانة
ـكـتب االعالمي يـومـا مــا واجـريت حـوار مع رئــيس ا

ية .  حينما كنت اعمل في احد القنوات العا
من خالل هـــذين احلـــدثـــــــــــ اشـــعــر ان مـــاقــاله
االسـتـاذ احلـلي  – مـنـطـقي من الـدرجـة االولى وان
االعالم لم يــعـد له تـلـك االهـمـيــة الـتي نــطـلق عـلــيـهـا
ا اصبح مجرد كلمات تتطاير مع بالـسلطة الرابعة وا

الريح .
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 امستردام

بـدأت أولـى الـرحالت اجلــويـة اجملــدولـة
في مـطــار كـرويـدن في عـام  .1920وكـان
مــطــار كــرويــدون أول مــطــار في الــعــالم
رور راقـبـة حركـة ا يـحتـوي علـى برجًـا 
اجلـــوي بــاســتــخـــدام إجــراءات حتــديــد
ـواقع وقـد غادرت الـرحلـة األخـيرة في ا
ــــطـــار عـــام  ?1959وأصــــبح مــــبــــنى ا
الــســابق نــصــبًــا مــدرجًــا وحتــول بــرج

راقبة إلى مركز زوار.  ا
ــلــكــيــة 2- شــركــة اخلــطــوط اجلــويــة ا
الـهــولـنـديـة  KLM الـتـي تـأسـست عـام
1919. وكــانـت تــســيّــر طــائــراتــهــا بــ
امــســتـردام وبــتــافــيـا في جــزيــرة جـاوة
بـأنـدونـيـسـيـا وهي ايـضـا تـنـقل الـبـريـد
سـافرين. وكـانت تقف في والـبضـائع وا
مــطـار بـغــداد كـمـحــطـة تـرانــزيت ولـنـقل
ـــغــادرين من ـــســافـــرين الــقـــادمــ وا ا

بغداد.
Air  3- شــركــة الــطــيــران الــفــرنــســيــة
France الـــــتي تـــــأســـــسـت عــــام 1933
ــــر طــــائــــراتــــهــــا بــــ بــــاريس وتــــســــيّ
ـستـعمـرات الفـرنسيـة في شـرق آسيا وا

وتبدل طائراتها في بيروت .
وكـانت هـنـاك شركـات اخـرى عـديـدة تؤم
ــطـار اجلــوي الــعـراقي في طـائــراتـهــا ا
الــثالثـيــنـات بــأوقـات مــخـتــلـفــة ومـنــهـا
طـائرات شركة النفط الـفارسية وطائرات
شـركـة النـفط الـعـراقـيـة وطـائـرات شـركة

نيرن .
ــدني  يـــتــقـــاضى أجــوراً ــطـــار ا كـــان ا
مــخـتـلــفـة تـتـوقـف عـلى حـاجــة الـطـائـرة
الـيـهـا ووقت وصـولــهـا . وعـلى الـعـمـوم
دني العـراقية تـتقاضى دائـرة الطيـران ا
أجـــرة عـــلى نــزول الـــطـــائــرة في االرض
الـعراقيـة بالـنسـبة الـى مسـاحة الـطائرة
ربعة ومدة بقائها في احلظيرة أو وكر ا
الـــطـــيــران واذا وفـــدت الـــطـــائــرة لـــيال
فــــتــــضــــاف الى االجــــور أجــــرة االنـــارة

الكهربائية.
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طار في مدينة البصرة ويعود يـقع هذا ا
إنــشـــاده لــلـــفــتــرة 1935- 1938 حــيث
ـلـك غـازي في 24 آذار افــتـتـح من قـبـل ا
عـماري جـيمس ويـلسون 1938. وكـان ا
قـــد تــولـى تــصـــمـــيـــمه وتـــولت شـــركــة
ــثل الـتــكـوين بــريـطــانـيــة تـصــمـيــمه. 
ـعـمـاري لـلـمـطــار شـكال يـشـابه طـائـرة ا
حـيث تتمـركز القـاعة الـرئيسـة في القلب
. ـبنى على شكل جناح وتـمتد نهايتا ا

طـار مـنذ إنـشـائه وحتى مـنـتصف كـان ا
الـسبعينـيات مسؤوالً عن حـركة الطيران
ـنطقـة وحتى الطـائرات التي كانت في ا
تـهــبط في مــطــار عـبــادان الــدولي كـانت
تـأخذ توجيهاتهـا من مطار البصرة. وقد
أنـشأ فندق شط العرب بجواره الستقبال
الـضيـوف والـركـاب. ومـنذ األربـعـيـنـيات
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مــبـنى لــسـيــارات اإلطـفــاء وبـدالــة سـعـة
خمسة آالف خط. 

ـطــار لالغالق لـفـتـرتـ األولى تـعـرض ا
مـن عـــام 1991بــــســـبـب غـــزو الــــكـــويت
وفـرض احلــصــار الـدولي عــلى الــعـراق.
واسـتمـر حتى افـتتاحه في 16آب 2000
أمـام الـرحالت اإلنـسـانـيـة التـي يجب أن
حتـصل عـلى مــوافـقـة جلــنـة الـعــقـوبـات
ــتــحــدة وكـذلـك لـنــقل الــتــابــعــة لأل ا
احلــــجــــاج الــــعــــراقـــــيــــ إلى األراضي

السعودية.
والـفـتـرة الـثـانـيـة هي قـبل وأثـنـاء حـرب
حتـرير العراق التي انتهت بسقوط نظام
صـــدام عــام 2003 ثم جـــري افــتـــتــاحه

همة. تدريجيا بعد تأهيل مرافقه ا
وكــان مــطــار بــغــداد أول مــؤســسـة تــقع
بـأيـدي الـقـوات االمـريـكيـة ثم حتـول إلى
مـعسـكـر يـضم قـرابة عـشـرة آالف جـندي
أمــــريـــكي. وبــــقـــيت صــــاالته مـــهــــمـــلـــة
وتـــعــرضت صــالــة ســـامــراء إلى قــصف
صـاروخي دمـر تـأسـيـسـاته الـكـهـربـائـية
واألجـهزة األلـكتـرونيـة ومرافـقهـا ولذلك

بقيت مغلقة. 
فـي عـام 2012 قــامت مــحــافــظــة بــغـداد
بـتـأهيل وصـيـانـة قـاعـتي بـابل ونـيـنوى
ـة حـيث  اســتـبـدال االرضــيـات الــقـد
الــتي تــعــود لــعـام 1982بــأرضــيـات من
الـــرخــام األبــيـض. كــمــا  هـــدم وبــنــاء
احلــمــامــات واســتــبــدال الــتــأســيــســات
الـصحيـة. و استـبدال األحزمـة النـاقلة
ــة وأجــهــزة الــوزن والـــتــفــتــيش الــقــد
بـأجـهـزة حـديـثـة تـولت شـركـة هـولـنـدية
مـتخصـصة الـقيام بـها. كـما قامت وزارة
ــصــاعــد الــنــقـل بــتــشــغـــيل الــساللـم وا
كيفة الكـهربائية وجـسور سير الركـاب ا
من الـصاالت إلـى الطـائرات. وقـام ديوان
الـوقف الشـيعي بـإنـشاء وتـأثيث مـصلى
ــســـافــرين حــيث  تــغــلــيف خــاص بــا
اجلـدران بــاخلــشب والـزخــارف واإلنـارة
مع نــصـب مــحــراب مـن اخلــشب وفــرش
األرضـيـة بالـسـجـاد.  و افـتـتـاح صـالة
بـــغـــداد لـــضــــيـــوف الـــشـــرف والـــوزراء
وأعــضــاء مـجــلس الــنـواب. كــمـا تــوجـد
صالة خاصة بالرئاسات الثالث بالطابق

األرضي. 
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- موسوعة ويكيبيديا 
- تـأسيس أول مـطـار مدني في الـعراق -
طـارق حــرب / الـصـبــاح اجلـديـد في 26

آب 2017
- تــاريـخ اخلــطــوط اجلــويــة الــعــراقــيــة
1945-2003/ إبـراهيـم خلـيل العالف /
ــــتـــمـــدن  الـــعـــدد: 5137 في احلـــوار ا

19نيسان 2016
- الـبصرة وشـط العرب ومـطارهـا القد
/ ســــــيـف الــــــديـن اآللــــــوسـي / مــــــوقع

الگاردينيا في 6 تموز 2013

لـلعـاصـمة بـغـداد في تـلك الفـتـرة. وصار
من مـعالم بـغداد اجلـديدة حـيث ينـتصب

بعمارته وبرجه وصاالته ومدرجه. 
طـار بـوزارة االقتـصاد  إحلـاق إدارة ا

ــــواصالت  لــــكـن في عــــام 1934  وا
إحلـاقـهـا بـوزارة الـدفـاع ألسـبـاب أمـنـيـة

وفنية. 
طار مؤلف من طابـق يحتوي كل كـان ا
مــنــهــمــا ثالث صــاالت كــبــيــرة  وغــرف
أخـرى عـديــدة يـشـغل بــعـضـهــا الـدوائـر
ــلـحـقـة به الــعـائـدة لـلــمـطـار والـدوائـر ا
كـدائرة للـبريـد والبرق  ودائـرة للـكمرك
واخــرى لــلـشــرطــة  ورابـعــة لــلـصــحـة 
ولـلرصد اجلوي  ولـلالسلكي . وكان في
ـطـار كذلـك مكـتـبـة وفـنـدق ضخـم على ا
الطراز الغربي مجهز بكل أسباب الراحة
ـسـافــرون بـالـطـائـرات. وكـان في يـؤمه ا
الــفــنـدق غــرف كــثـيــرة لــلـنــوم والــراحـة
واالنــتــظـار عــدا احلــمــامـات الــســاخــنـة
والـــبــاردة. وقــد اعـــتــنت ادارة الـــفــنــدق
ـطار بـحدائـقه وسـاحاتـه. وقامت ادارة ا
ـصـابـيح وهـاجـة قـويـة جـدا بـتـزويـده 
. وقــــد ـــــطــــار لـــــيالً تـــــضيء ســـــاحــــة ا
ـطار أحـدث التجـهيزات اسـتخدمت في ا

طارات الدولية آنذاك.  التي عرفتها ا
 تـعي فؤاد عبـد اجلبار اخلياط كأول
طار بغـداد وكان ضابط احلركات مـدير 
ــســتــر بــيــرجــون لــورانس ومــســاعـد ا

ضابط احلركات بدر خالد بدر. 
ـطـار ثـالث شـركـات لـلـطـيـران  كـان في ا

هي:
1- شـركة الطيران االمبراطورية" وتسير

Croydon طائراتها ب مطار كرويدن
في لــنـــدن واســتـــرالــيـــا لــنـــقل الـــبــريــد
ـــســافـــرين وتــســـتــبــدل والــبـــضــائع وا
طــــــائـــــراتـــــهـــــا فـي بـــــاريـس وكـــــراجي
واالسـكـنـدريـة وســنـغـافـورة . وكـانت قـد

بغداد
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وحتت إشـراف الـسلـطـة الـبريـطـانـية في
العراق. 

ثنى في الكرخ  مطار ا
ــــدنــــيــــة وعــــدد ازداد عــــدد الــــرحالت ا
ـســافـرين جــواً بـشــكل تـدريــجي حـتى ا
أصـبح من الضـروري إنشـاء مطـار مدني
وفق مـواصـفـات مـعـيـنـة ومـرافق مـدنـيـة
ــغـادرة والـكـمــارك والـصـحـة كـصـاالت ا
ومـواقف للـسيـارات وكافـتيـريا وغـيرها.
واخـتير له موقع شمال معسكر الوشاش
) ولــذلك ســمي (مــتــنــزه الــزوراء حــالــيــاً

. طار الوشاش أيضاً
طار للـمهندس  إيـكال مهمـة تصميـم ا
ـعمـاري االسكـتلـنـدي جيـمس ويلـسون ا
(1887- 1965) الـذي لـه خـبــرة طـويــلـة
فـي تـصـمـيم وتــنـفـيـذ أبـنــيـة حـديـثـة في
مــجـــاالت الــتــعــلـــيم والــصــحــة واإلدارة

وغيرها. 
ـــلك فـــيـــصل األول فـي عــام 1933قـــام ا
ـدني ـطــار ا (1921-1933) بـافــتـتــاح ا
في احـتفال كبيـر. وحضر احلفل عدد من
الـسفراء والـشخصـيات األجـنبيـة إضافة
إلى وجـوه سيـاسـيـة وحكـومـية عـراقـية.
طـار إضـافـة مـعمـاريـة وحـضـارية كـان ا

ية طـار اخلطوط اجلويـة العا اسـتقبل ا
PAN واألمريكيةKLM  مـثل الهولندية
BOAC والـــبـــريـــطـــانـــيـــةAmerican 
واالســكــنــدنــافــيـة SAS بــاإلضــافـة إلى

اخلطوط اجلوية العراقية. 
بـقي مطـار البـصرة مـغـــــلـقاً مثـل مطــار
بــغــداد حـــتى أعــيــد افــــــتــتــاحه عـــــــام
2005 لــيـــســتــقـــبل طــائـــرات اخلــطــوط
اجلـوية الـعراقـية والـعـربيـة واخللـيجـية

والتركية وغيرها. 
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ــثــنـى في الــعالوي يــقــدم بــقـي مــطــار ا
خـــدمــاتـه قــرابـــة نـــصف قــرن ولـــكن في
مـنـتـصف الـسـبـعــيـنـيـات بـدأت احلـاجـة
لــتـــوســيع حـــركــة الــنـــقل واســتـــيــعــاب

الرحالت الداخلية واخلارجية. 
فـي عــام 1967 فــازت شــركـــة بــاســـفــيك
الــيـابــانـيـة لـالسـتـشــارات بـعــقـد دراسـة
تـصميم موقع مطار جديد في أبو غريب.
وفـي عـام 1978 أنـهت الــشـركــة عـمــلـهـا
طلوبة.  وقدمت التصاميم والدراسات ا
في بـدايـة عـام 1979  إسـنـاد مـشـروع
ــطـار اجلــديـد لــتـجــمع شـركــتـ بــنـاء ا

Le فــرنـسـيــتـ هـمــا شـركـة فــوجـيـرول
Chambon Feugerolles. وشـــــــركـــــــة
ســـبي بــاتــيـــونــيــلــيـه بــتــكــلـــفــة بــلــغت
780مـلــيـون دوالر. و اسـنـاد االشـراف
ـقاول ـشـروع وعلى عـمل ا عـلى أعـمال ا
Interna- انية الرئيس لشركة دورش األ
 tional Consultants Dorsch  وكـذلك

طار حتى عام 1985.  صيانة ا
وقـد أختـير مـوقـعه في قريـة الـرضوانـية
غـرب بغـداد بعـيداً عن الـعاصـمة لتـجنب
ــــروري وإبــــعـــاد ضــــجــــيج االزدحــــام ا
الـطائرات عن السكان إضافة إلى وجود
مــسـاحــة واسـعـة كــافـيــة تـلــبي احلـاجـة
آنــذاك وهـــنـــاك فـــرصـــة لــلـــتـــوســـعــات
ــطــار مــصــمــمـاً ــســتـقــبــلــيــة. وكــان ا ا
ــدني والـعــسـكــري. تـقـدر لالسـتــخـدام ا
القـدرة االستيـعابية الـتخطـيطية لـلمطار
. 5 مــلــيــون مــســافــر ســنــويــاً حــوالي 7
ويـحـتوي عـلى ثالث صـاالت رئـيـسة هي
بـــابل  (أخــــضـــر) ونــــيـــنــــوى (أصـــفـــر)
وسـامـراء (أزرق) وصـالة خـاصـة بـكـبار
طار الـضيوف VVIP بـعيدة عن مبنى ا
السـتـقـبـال الــرؤسـاء والـزعـمـاء . وتـضم
الـصـاالت الــثالث مــطـاعم وكــافـتــيـريـات
وسـوق حـرة ومـحالت جتـاريـة وقـاعـات
ـبـنى ـهـمة VIP. وزود ا الـشـخصـيـات ا
ـوقف سيارات متـعدد الطوابق يسع 5
آالف ســيــارة  مـركــز صــــــــــــحي أولي
بـنـايـة خـدمـات وتــكـيـيف بـنـــــــــايـة من
أربع طـــوابق لـالتـــصـــاالت الـــســـلـــكـــيــة
والـالسـلــكــيـة والـــــــــــســيـطــرة اجلــويـة
واألرضـــــــية  برج مراقبة بارتفاع 62  
مـتراً مـستـودع لـوقود الـطـائرات مـبنى
ولدات االحـتياط لـلطاقـة الكهـربائيـة وا
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لـكي ونصّبه السـادس مسمّى صـاحب السـمو ا
دوق إدنـــــبـــــرة وإيـــــرل مـــــاريـــــونـــــيـت وبــــارون
غـريــنـويــتش. تـرك فــيـلـيـب اخلـدمـة الــعـســكـريـة
الـفعـلـيـة عـندمـا نُـصـبت إلـيزابـيث مـلـكـة في عام
1952 بــعـــد أن بــلغ رتـــبــة آمــرٍ ونُـــصب أمــيــرًا

بريطانيًا في عام 1957.
لفـيليب وإليـزابيث أربعة أوالد هم: تـشارلز أمير
 واألمـيـر آندرو دوق ـلـكـية  وآن األمـيرة ا ويلـز
ـوجب يــورك; واألمـيـر إدوارد إيـرل وســيـكس. 
ــكن مــرســـوم أصــدره اجملـــلس في عــام 1960 
لـــذريـــة الـــزوجـــ مـن غـــيـــر حـــامــــلي األلـــقـــاب
ــلـكــيــة اسـتــخــدام اسم الــعـائــلـة ــســمـيــات ا وا
مـاونـتـباتن  –وينـدسـور والـذي كان يـسـتـخدمه
ـالــكـة من حـامـلي أيـضًـا بـعض أفـراد الــعـائـلـة ا

األلقاب مثل آن وآندرو وإدوارد.
لكونه مـناصرًا مـتحمـسًا للريـاضة ساعـد فيليب
في تطـوير لعبة قـيادة العربة الـفروسية. هو راعٍ
ورئـيس وعضـو ألكـثر من 780 مـنظـمـة ويـشغل
منـصب رئيس جـائزة دوق إدنـبرة وهي بـرنامج
لــتـــطــويــر الــذات مــوجـه لــلــنــاس بــ عــمــر 14
و24.27 هــو من قــضى أطــول وقتٍ بــصــفـة زوج
لـعـاهل بـريـطـاني حــاكمٍ وأكـبـر مـعـمـر بـ ذكـور
العائـلة البريطـانية احلاكمـة على اإلطالق. تقاعد
ـــلــكــيــة فـي الــثــاني من فـــيــلــيب مـن واجــبــاته ا
أغسطس 2017 في عمر 96 بعد أن أ 22,219

ميثاقًا فرديًا منذ عام 1952.
ز وهي مدرسة تلـقى فيليب تعلـيمه بداية في اإل
أمـريـكيـة في بـاريس يديـرهـا دونالـد مـاكجـانيت
الذي وصف فـيـليب بـأنه شخص مـتـعالم مـتذاكٍ
لــكـنـه بــارز الــتـهــذيـب دائــمًـا35. في عــام 1928
ـدرسـة ـتـحـدة لـيــلـتـحق  ـمـلـكــة ا أُرسل إلى ا
تـــشــيـم ويــعـــيش مـع جــدتـه ألمه فـــيــكـــتـــوريــا
ـيلـفورد هافن في ـركيـزة الدواغر  ماونـتباتن ا
قــصـر كـنـسـيـنـغـتــون وخـاله جـورج مـاونـتـبـاتن
يلفورد هافن في قصر ليندن في ركـيز الثاني  ا
 بــيـــركــشــايــر.36 فـي الــســنــوات الــثالث بــراي
ـان الـتــالـيــة تـزوجت أخـواتـه األربع من أمـراء أ
ــانـيـا وشُـخـصت إصـابـة والـدته وانـتـقـلن إلى أ
37 وأقـام والـده بـالفـصـام ووُضـعت فـي مـصـحة

لــنــد (أ ف ب) - أعـلـن قـصــر بــاكــيـنــغــهـام أن
لكـة إليزابـيث الثانـية توفي األميـر فيلـيب زوج ا

صباح اجلمعة عن 99 عاما.
وجـاء في بــيـان صـادر عن الـقـصــر "تـعـلن جاللـة
ـلـكـة ببـالغ األسى وفـاة زوجـها احلـبـيب األمـير ا
فـيـلـيب دوق إدنـبـرة". وأضاف أن األمـيـر فـيـليب
ـسـتـشـفى مـؤخـرًا تـوفي بـسالم الـذي نُـقل إلى ا

"هذا الصباح في قصر ويندسور".
وعـلى اإلثــر نُـكـسـت األعالم في الـقــصـر ونُـشـرت
مــذكــرة تــعــلن وفــاة دوق إدنــبــرة عــلى بــوابــات
القصـر بحسب الصـور التي بثتـها التلـفزيونات

البريطانية.
وتــوالت بـرقــيـات الــتـعـزيــة من مــخـتـلـف أنـحـاء
العـالم وأشاد رئـيس الوزراء الـبريـطاني بوريس
جــونـــســون بـ (حـــيــاة األمــيـــر فــيـــلــيب وعـــمــله

.( االستثنائي
وقال أمـام مقر احلكومـة (نحن في حالة حداد مع
ـلكة نقدم تعازينا لها وألسرتها ... األمة جاللة ا
ملـكة تعبـران عن عرفانهمـا حلياة استـثنائية وا
أمضـاها األميـر فيـليب دوق إدنبـرة وأعمـاله غير

العادية).
ـالـكـتـ الـيـونـانـية وُلـد فـيـلـيب في الـعـائـلـتـ ا
ـاركية. وُلد في الـيونان لكن عـائلته نُفيت والد
من الـبالد وهـو مــا يـزال رضـيـعًـا. بـعـد أن تـلـقى
ـتـحدة ـمـلـكـة ا ـانـيـا وا تـعـلـيـمـه في فـرنـسـا وأ
لكيـة البريـطانية في انضم إلى سالح الـبحريـة ا
عـام 1939 في عـمـر 18. مـنـذ يــولـيـو 1939 بـدأ
بـالـتـراسل مـع األمـيـرة إلـيـزابـيث الـتي كـانت في
13 من عمـرهـا والتي الـتـقـاها لـلـمرة األولى في
ة الـثانية أدى عام 1934. في إبان احلـرب العا
ـتـوسط خـدمـته بـامـتـيـاز فـي أسـطـولي الـبـحـر ا
لك جورج . بـعد احلرب سـمح ا واحمليط الـهاد
الــسـادس لــفـيـلــيب بـالــزواج من إلـيـزابــيث. قـبل
اإلعالن الـرسـمي عن خـطـوبـتـهـمـا في يـولـيـو من
عام 1947 تخـلى عن ألقابه ومسمّياته اليونانية
اركـيـة وصار مـواطنًـا بـريطـانيًـا مُـجنـسًا والـد
واتخـذ اسم عائـلة أجـداده ألمه وهو مـاونتـباتن.
تـزوج من إلـيـزابيث في 20 نـوفـمـبر 1947. قـبل
ـــلك جــورج حـــفل الـــزفــاف مـــبـــاشــرة مـــنـــحه ا
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في مــونت كــارلــو.38 لم يــتـــواصل فــيــلــيب مع
والـدته إال قـلــيـلًـا لــبـقـيـة طــفـولـته. (39) في عـام
ـانـيا 1933 أُرسل إلى مـدرسة قـلـعـة سـالم في أ
ـدرسـة والـتي كـان من مــيـزاتـهــا تـوفـيــر أجـور ا
ألنها كـانت مُلكًا لعائلة زوج أخته بيرتهولد أمير
انيا فرّ مؤسس بادن.40 مع نشـوء النازية في أ
مــدرسـة قــلـعــة ســالم الـيــهــودي كـيــرت هـان من
االضـطــهــاد وأسس مـدرســة غــوردونـســتـون في
اسكتـلندا والتي انـتقل إليهـا فيليب بـعد فصل
في مـدرسـة سـالم. 41 في عـام 1937 قُـتل كل من
أخته سـيـسيـلي وزوجهـا جورج دونـاتوس دوق
هـسن وابـنـيهـا األصـغـرين لـودفيـغ وأليـكـسـندر
ورضـيـعـهـا حـديث الـوالدة وحـمـاتـهـا إلـيـونـور
ـز ليخ في حـادث حتطم ـس هونـسو أميـرة سو
طائـرة في أوستـند; وحـضر فـيليـب الذي كان في
16 من عـمره آنـذاك اجلـنـازة في دارمـشـتات.42
في الـــعــام الــتـــالي تـــوفي خــاله ووصـــيّه لــورد

ميلفورد هافن جراء سرطان نقي العظام.43.
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بعـد أن غادر غوردونـستون مـبكرًا في عام 1939
أ فيلـيب فصلًـا بصـفته تلـميذًا بـحريًا في كـلية
لـكية في دارتـماوث ثم عاد إلى وطنه البـحرية ا
اليونان ليعيش هناك مع أمه في أثينا مدة شهر
في مـنـتـصف عام 1939. بـنـاء عـلى طـلب جورج
الــثـانـي مـلك الــيــونــان عـاد إلـى بـريــطــانــيـا في
ســبــتـمــبــر واسـتــأنف تــدريـبـه بـغــيــة االلـتــحـاق
ـلـكـيـة.44 تـخـرج في دارتـمـاوث في بـالـبـحـريـة ا
الـعـام الـتـالـي وكـان أفـضل تـلـمـيـذ في دورته.45
يـة الـثـانيـة تـابع خـدمته في خالل احلـرب الـعـا
الــقـوات الــبـريــطـانــيـة في حــ قـاتل اثــنـ من
أزواج أخــواته وهــمــا كــريــســتــوف أمــيـر هــسن
ــاني وبــيــرتــهــولــد أمــيـــر بــادن في اجلــانب األ
46. عُـ فـيلـيب ضـابط صـف بحـري في ـنـاو ا
يـنـايـر من عام 1940. أمـضى أربـعـة أشـهر عـلى
بارجـة راميليس يحمي أرتال القوات العسكرية
األســتــرالــيــة فـي احملــيط الــهــنــدي وأعــقب ذلك
تـــــــعـــــــيـــــــيـــــــنـــــــات أقـــــــصـــــــر وقـــــــتًـــــــا عـــــــلى
بارجة كنت وبارجة شروبشاير وفي سريالنك
47. بـعـد اجتـيـاح إيـطـالـيـا لـلـيـونـان في أكـتـوبر

1940 نُــــــــقـل مـن احملــــــــيـط الــــــــهــــــــنـــــــــدي إلى
توسط 48 بارجـة فاليـانت في أسطـول البحـر ا
ــــلـك جـــورج . في عــــام 1939 ســــكــــان كـل من ا
ـلــكـة األم ـلــكـة الــيــزابـيث وهـي ا الــســادس وا
لكيـة البحرية حيث يقومـون بجولة في الكـلية ا
ــــــلــــــكــــــة يــــــصــــــطــــــحــــــبــــــون ــــــلـك وا كــــــان ا
 إلـيزابـيث ومـارجـريت الـذين كـانوا ابـنـتـيهـمـا
ـلـكة أقـربـاء من بـعـيد لـألميـر فـيـلـيب من خالل ا
فيكـتوريا وهناك عملت األميرة إليزابيث البالغة
من الــعـمـر 13 عـامًــا عـلى الــتـعـرف عــلى األمـيـر
فــيــلـيب خـالل الـرحــلــة ومن بـعــدهــا قـام كل من
إلـيـزابـيث وفـيلـيب بـتـبـادل اخلـطـابات الـتي من

شأنها أن استمرت لعدة سنوات تالية.
وفي صـــيف عــام 1946 طــلب األمـــيـــر فــيـــلــيب
لك جـورج الـسادس يـد ابنـته لـلزواج بـعد من ا
لك لكة إلـيزابيث وعـلى الفور وافق ا اقتـراح ا
ولـكـنه اشـتـرط أن ينـتـظـروا حـتى تـتم إلـيـزابيث
عــيــدهـا ال 21 لــكي يــعـلــنــوا هــذا الـزواج وفي
ـقـابل تـخـلى فـيـلـيـب عن كل الـقـابه الـيـونـانـيـة ا
لكية واكتفى بلقب مونتباتن الذي اركـية ا والد
أخـذه من عـائـلـة والـدته واعـتـمـد األمـيـر فـيـلـيب
الـطـائـفـة اإلجنــيـلـيـة كـدين وأصــبح من الـرعـايـا

. البريطاني
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و اإلعالن عن خـــطــوبــة فـــيــلـــيب وإلــيـــزابــيث
لـلجـمهـور يوم 10 يـوليو 1947 وتـزوجا في 20
نـوفمـبر1947 في كنـيسـة وستمـنسـتر في حفل
 بثه فـي جميع أنحاء العالم عن طريق اإلذاعة.
وفي صـبــاح يــوم الـزفــاف أصـبـح فـيــلـيب دوق
إدنـــبــره رســمـــيــاً ويــرل مـــيــريـــونــيث وبــارون
طاف غريـنتش ورزق هو وإلـيزابيث في نهـاية ا
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأربــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أوالد
 وآندرو وإدوارد وكان األمير  وآن هم تشارلز
تشـارلـز هو أكـبـر أوالدهم وبـالتـالي هـو الوريث

الوحيد للعرش.
لك جورج السادس في 6 فـبراير 1952 تـوفي ا
وتـرك إلـيـزابيـث الثـانـيـة خـلـفًا لـه فسـمع كل من
فــيــلـيـب وإلـيــزابـيـث خـبــر وفــاته بـيــنــمـا كــانـوا
مـسـافـريـن إلى كـيـنـيـا وفـي الـواقع أن انـضـمـام

إليـزابيث الثـانية إلى الـعرش أثيـرت مسألة اسم
ـالكة ولكـن فضل ونسـتون تشرشل - العـائلة ا
ـلكـة ماري - ـتحـدة- وا ـمـلكـة ا رئيس وزراء ا
جدة إلـيزابـيث- االحتـفاظ بـاسم وندسـور وبناءً
عـلى ذلك أصدرت إلـيـزابيث فـرمان في 9 إبـريل
1952م بــإبــقــاء اسم ونـــدســور عــلى الــعــائــلــة
لـكية األمر الذي أزعج دوق إدنـبره كثيراً حيث ا
قال: "إنـني الوحـيد بـهذه الـدولة الـذي ال يحق له
إعـــطـــاء اســــمه ألوالده. في عـــام 1960م وبـــعـــد
ـــــلـــــكــــــة مـــــاري في 1953م وبــــــعـــــد وفــــــاة ا
اســتــقــالـة تــشــرشل في 1955م حـمـل فــيـلــيب
وأبــنــائه الـذكــور الــذين ال يـحــمــلـون أي ألــقـاب

ملكية لقب "وندسور مونتباتن".
لكية يوم تقـاعد األمير فيليب عن أداء واجـباته ا
األربـعـاء  2 أغـسـطس 2017 بـعـد أن بـلغ عـامه
الـسـادس والــتـسـعـ وشـارك في ذلك الـيـوم في

آخر فعالية رسمية له. 
وبــعـــد هــذا اإلعـالن شــكـــرت رئـــيــســـة الــوزراء
الـبــريـطـانـيـة تــيـريـزا مـاي األمـيـر فــيـلـيب عـلى
اخلـدمـات الـتي قـام بهـا مـتـمـنـيـةً له االسـتـمـتاع
بالتقاعد وذلك في تغريدةٍ على موقع تويتر50.
في 3 نــــيـــســـان 2018  إدخـــال فــــيـــلــــيب إلى
لـك إدوارد السابع الستـبدال مفصل مسـتشفى ا
للـورك والذي  في الـيوم الـتالي. جـاء ذلك بعد
ــــنــــاســــبــــات أن غــــاب فــــيــــلــــيـب عن بــــعـض ا
منـها خـميس األسـرار السـنويـة وعيد الـفصح.
وفي 12 أبـريل 2018 أمـضت ابــنـته األمــيـرة آن
ــســتـــشــفى ثم قــالت إن نــحــو 50 دقــيـــقــة في ا
ستشفى والدهـا "في حالة جيدة". وقد خرج من ا

في اليوم التالي.51.
 في  19مــــايـــو 2018 بـــعــــد ســــتــــة أســـابــــيع
حـــضـــر حـــفل زفـــاف حـــفـــيـــده األمـــيـــر هـــاري
إلى مـيـغــان مـاركل وتـمــكن من الـســيـر بـجـانب
ـلكة دون مـساعدة52. في أكـتوبر 2018 حـضر ا
ــــــــــلــــــــــكــــــــــة زواج حــــــــــفــــــــــيــــــــــدتــــــــــهـم مـع ا
األميرة يوجيني مع جاك بروكسبانك 53 وفقًا
لصحـيفة ديلي تلغراف بـأنّ فيليب "يستيقظ كل
يوم ويـرى كيف صحـته" وعلى أساسـها يُقرّر إذا

كان يستطيع أن يحضر احلدث أم ال 54.
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ـيـة األولى وانـسـحاب بـعـد احلـرب الـعـا
الـقوات الـعـثـمـانـية من الـعـراق وانـتـهاء
نـــفـــوذهـــا  واحـــتالل الـــعـــراق من قـــبل
الـقـوات البـريـطـانـيـة  وتـأسـيس الـدولة
الـعــراقــيــة احلــديــثــة عـام 1912 بــدأت
احلــاجـة لــلـتــخـلـص من حـالــة الـتــخـلف
احلــضــاري والــعــلــمي الــذي كــان عــلــيه
الـعـراق خالل الـقـرون الـسـابـقـة وإنـشـاء
مـرافق مـدنـيـة حـديـثـة تـسـتـوعب حـوكـة
الـدولة واجملتـمع في اجملاالت التـعليـمية
والــصـــحــيــة والـــزراعــيـــة والــتـــجــاريــة

واالقتصادية. 
وبـــات من الــضـــروري إنــشـــاء مــطــارات
ــدن عــســكـــريــة ومــدنــيـــة في بــغــداد وا
الــكــبــرى األخــرى. وهــكــذا بـدأت اإلدارة
اإلنــكـلــيـزيــة بـوضـع تـصــامـيم وتــنـفــيـذ
مــطـارات مـهـمـتـهـا اســتـقـبـال الـطـائـرات

سافرين والوفود والسياح.  ونقل ا
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فـي عام 1915 ظـهرت أول طـائرة حـربية
بـريطـانيـة في سمـاء بغـداد أثنـاء احلرب
ــيــة األولى (1914-1918). بــذلك الــعـــا
كـانت احلـاجـة العـسـكـريـة وراء تـأسيس
قـوة جـويـة عــراقـيـة بـإشــراف بـريـطـاني
فـني وإداري وتـعـلـيـمي. فـفي عـام 1927
الـتحقت أول بعـثة عراقـية بكلـية كرانول
Royal Air ــلـــكــيــة لــلـــقــوة اجلـــويــة ا
Force College Cranwell في إنكلترا
الـتي تأسـست عام 1920. وهي أول مرة
في تـاريخ الـعـراق يــجـري فـيـهـا  تـدريب
طـالب عـراقــيــ عــلى قــيـادة الــطــائـرات
احلــربـيــة. بـقــيت الـبــعـثـة أربـع سـنـوات
حـتـى عـادت إلى الـعـراق في 22 نـيـسـان

 .1931
دني العراقي الطيران ا

فــتح تــخـــرج مــجــمــوعــة من الــطــيــارين
احلـربـيـ الـعـراقـيـ الـباب أمـام تـوجه
كـثيـر من الـشبـاب العـراقي نـحو الـتدرب
ــدنــيـة. والــعــمل في قــيـادة الــطــائـرات ا
ودخل بــــعـــضـــهم فـي دورات ومـــعـــاهـــد
ـــدني. فـــفي عــام خـــاصــة بـــالــطـــيــران ا
1930قـام سـليـم ساسـون بـقـيـادة طـائرة
مـــدنـــيـــة من لـــنـــدن إلى بـــغـــداد. وبـــقي
ـدنـي تـابـعـاً لـوزارة الـدفـاع  الـطـيـران ا
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بديـهي حيـنمـا يرتفـع متابـعة اجلـمهـور الي وسيـلة إعالميـة بدرجـة تفـوق بقـية وسائل
ـقـابل الـذي حتـصل عـلـيه وفي مـقـدمة ذلـك اإلعالنات اإلعالم األخـرى كـلمـا ارتـفع ا
ـرجـوه مـن الـرسـائل اإلعـالمـيـة وهــذه احلـالــة تـخـلق وتـسـويق االفــكـار واالهــداف ا
ـنافـسه اإلعالمية وهي مـنافـسه على كـسب اهتمـام اجلمـهور ووقته وإمـواله لكـنها ا
ـنــافـسـة عـلى حتــقـيق الـسـبق الــصـحـفي في نــشـر خـبـر مـهم  او تـتــجـمل وتـدعى ا
ـيـز بـاعتـبـار أن الـسبـق الصـحـفي واالنـفـراد يرفع من االنـفـراد بـحـوار أو حتقـيق 
جـماهيـرية الوسيـلة وهي حجـة تبدو عقالنـية لكـنها ال تعـمل دائما بـهذا الشكل الن
هـناك اسـباب اخرى ثـبت جناحـها كاإلثـارة في نشـر أمور تـتعلق بـالثـالوث احملرم أو

سكوت عنه أو التابو (اجلنس والسياسة والدين).  ا
لالسف .. كـثـيـر من وسـائل اإلعالم فـي العـالم تـعـتـمـد االثـارة بـانـواعـهـا لـكن هـناك
ضـوابط وقـواعد مـهنـيـة وهيـئات مـسـتقـلة لـلـمتـابعـة واحملـاسبـة وهـو مالم يـحصل في
الـعراق وهـو ما نـفتـقده في الـعراق رغم وجـود هيـأة اإلعالم واإلتصـاالت كمـا نفـتقد
هـني (في الغالـب) الذي يقـدم البديل الـآلخر للـجمهـور ففي اغلب لإلعالم اجلاد وا
دول العـالم هـنـاك إعالم جاد ومـتـوازن وإعالم لإلثـارة وطبـعـاً لكـل منـهـما جـمـهوره
وهـناك قـطاعـات ومؤسسـات تتـابع كال النـوع من اإلعالم وفق خـيارات وتـفضيالت

محددة. 
وفي العراق لـإلسف لدينا (في الغالب) إعالم غيـر مهني وهو جزء من اإلزمة بحسب
تـصريـح عضـو مـجلس امـنـاء هيـأة اإلعالم واالتـصاالت الـسـابق علي االوسي "وفي
معظـمه منغمس في صراع مـحموم وغير عـقالني على اإلثارة والتسـطيح". لكن هناك
حــالـة عــامـة من عــدم الــرضـا عــلى أداء اإلعالم الــعـراقي ســواء بــ افـراد الــنـخــبـة
واجلمهـور العراقي خاصة وأن وسائل إعالم عربية اصبحت أكثر مهنية وتطورا من
إعالمـنـا ودخلت عـلى السـاحـة احمللـية وفـي مقـدمتـها MBC Iraq كـما أن الـفارق
يتسع كل يـوم ب مشاكلنا واحتياجاتـنا وب ما يقدمه اإلعالم من أشكال ومضام
إعالمية. وهـناك مؤشرات كـثيرة تؤكـد حالة عدم الرضـا عن اإلعالم العراقي من قبل
ـعنى عجز عن اجلمهـور كما أن اإلعالم الـعراقي عجز عـلى العبـور خارج احلدود 
الوصـول لـلـمواطن الـعـربي ومـنهـا دالئل عـدم الـرضا هـو االنـصـراف عن الصـحـافة
والقنـوات التلفـزيونيـة إلى مواقع التواصل االجـتماعي واإلعالم االلـكتروني وتراجع
تـوزيع الصـحف واللجـوء لوسـائل اإلعالم االجنبـية لـلتأكـيد من صـحة بعض أخـبارنا

احمللية.
ـول اإلعالم في الـعراق? الـدولـة أم رجال لـذا البد من طـرح اسـئـلة بـديـهيـة عن: من 
ـؤسـسـات االعـمـال ام دول خــارجـيـة? أم من اإلعالنــات (وهـذا مـســتـبـعــد لـضـعـف ا
الـعـراقـيـة االقـتـصـاديـة) وهل يـسـتـهلـك العـراقـيـون إعالمـنـا? وكـيف يـسـتـهـلـكـون هذا

اإلعالم? 
تعة عنى هل يؤثر بهم? أم انهم يتابعون اإلعالم بدون اهتمام من باب البحث عن ا
قدمة. واجـابات هذه االسئلة تابعة للـمواد ا عرفـة أو ا وقضاء الوقت ولـيس بهدف ا
حتتاج الى  اوالً مـعرفة البـيانات واالرقام والى افصـاح وشفافيـة عن مصادر تمويل
وسـئل اإلعالم اخملـتلـفـة وجهـات تـدقيق ومـراجـعة ثـانـياُ بـحـوث ميـدانـية مـسـتقـلة ال
تـخــضع لـتـمــويل وكـاالت اإلعـالنـات او الـصــحف والـقــنـوات وال شك أن الــتـحـوالت
ـتـسـارعـة في الـعـراق خالل الـسـنـوات الـتي تـلت 2003 الـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة ا
انعـكسـت على الـشخـصـية الـعـراقيـة وطريـقـة استـهالكـها لإلعالم عالوة عـلى تـمويل

ــاط إدارته وتـــشــغــيـــله. وفي مـــقــدمــتـه الــصــراع اإلعـالم وا
اط السـياسي والـثقـافي في اجملتـمع الذي انـعكس عـلى أ
ـعنى الثقـة فيها التعـرض لوسائل اإلعالم واسـتهالكها 
ودرجة التـأثر بها لذلك جند ثـمة ثفضيالت لـلمستهلك في
التـعرض لوسـائل إعالم معيـنة أو قـنوات ومواقع إخـبارية
ـوقف الفـكـري والسـياسي أو مـقاطـعتـهـا نهـائيـاُ بـحسب ا

لكل مواطن.   

مـنذ ان تـفشى فـايروس كـورونا (اخلبـيث) وانا اتـوقع االصابـة به وانتـظر هـذا الزائر
الـثــقــيل عـلى صــحــة وبـدن كل مـن يـزوره وشــاء الـقــدر ان اصــاب به يـوم  20 اذار
2021 لتبدأ اعراضه القاتله على جسدي النحيل وما هي اال سويعات حتى طرحني
هـذا الـفـايـروس الــلـعـ ارضـا . وحـسب الــتـوجـيـهـات الــصـادرة من وزارة الـصـحـة

ـسحة اخلاصة بالـكشف عن الفايروس وفعال  توجهت القـرب مركز صحي الخذ ا
سحـة بعد اخذ معلومـات كافيه و وافية عني وعن سكـني وكاني سأعقد عقد اجراء ا
زواج جديد وابلـغوني اذا ما ظهرت النتيجة مـوجبة سيتم االتصال بك صباحا وفعال
ـرض جاء الـصـباح وانـا اترقب هـاتفي عـاناة مع ا ورغم االلم وبـعد لـيلـة طويـلـة من ا
لـيـرن من رقـم جـوال غريـب وفـورا اجـبت الـهـاتف (الـو حـضـرتك اسـتـاذ خلـدون نـعم
سحة اخلاصة بك موجبة واننا سنزورك دكتورة انـا خلدون لالسف نحب نبلغك ان ا
لـلبـيت بعـد قـليل ). في حلـظـة ما تـخـيلت نـفـسي اني مواطن امـاراتي وان فـريق طبي
تفـشي في اجملتمع ولكن سيزوره للـبيت الذي يسـكنه ليتـلقى العالج من هذا الـوباء ا
لالسف هذا احللـم لم يدم طويال فبعد نصف جاءت اخت طبيبة اكن لها كل االحترام
ا في ادارة والتقديـر النها تعمل بـامكانيـات وفرتها لهـا وزارتها وليس العـيب فيها ا
ـؤسسـات حـيث قامـت هذه الـطبـيـبة بـتـوقيـعي عـلى تعـهـد خطي بـدون ان اقرأه هذه ا
ولكن اتذكـر هو تعهـد بعدم اخلروج من الدار وكـنت في وضع صحي صعب حتى لو
D3 اوقـع عـلى اعــدامي فال اكـتــرث وبـعــدهـا  مــنـحي خــمس حـبــات من فـيــتـامـ
وخـمس حـبـات فـيـتامـ زنك مع حـبـات بـنـدول وبـادرتـها بـالـسـؤال دكـتـورة هـذا فقط
عالجي قـالت نعم ولـكن اين االزثـرومايـس فـقالت ال يـوجد لـديـنا تـستـطيع جـلبه من
الـصـيـدلـيـات !!!! ايـعـقل خـروجي من الـدار وانـا قـبل ثـواني وقـعت عـلـى تـعـهـد بـعدم
ـلك قوت يومه من واطن الـفقـير الذي ال اخلروج هذا مـن جانب اما اجلـانب االخر ا
سـتلزمات الطبـية والتحالـيل الطبية الـتي يحتاجها اين سيجلب اثـمان هذه االدوية وا
ـوت بدأ يفتك بنا وهنا اطالب مرضى كورونـا الى متى نبقى ناس تكذب على ناس وا

بوقـفة جادة من وزارة الصحة وليصل صوتنا بان اجراءاتهم
وعالجهـم مجـرد اعالم ال اكـثـر وان هكـذا حـاالت ان يزود
ريض بـالبـروتـكول الـعالجي مـثل العالج الـروسي الذي ا
يصـرف حسب الواسطة واحملـسوبية واوجه حتـية للجيش
االبـيض الـذي يقـاتل بـامكـانـات مـحدودة ونـطـالب كسـلـطة
ية لـلقـضاء على نـاشئ العـا رابعة بـجلب لـقاح من ارقى ا

هذه اجلائحة والك الله يالفقير.



6ÊU e « ≠œ«bGÐ

تـغـلب فـريق نـفط الـوسط عـلى الـطـلـبـة بـهـدف من دون رد عـلى مـلـعب كـربالء
ــمـتـاز. وحــاول سـجـاد الـدولي حلـســاب اجلـولـة  27 من الـدوري الــعـراقي ا
جاسم بتـسديدة عـلت العارضـة ورأسية لـذو الفقـار عايد تـمكن منـها احلارس
ـقـابل حـاول رمـضـان وكـاع بـتـسـديـدة ردهـا احلارس عـلي دولـفـان مهـدي بـا
كاظم لينتهي الشوط األول بدون اهداف. وشهدت الدقيقة  90 هدفًا قاتلًا لنفط
الوسط عقب تمريرة عرضية من رسالن حنون وصـلت لسجاد جاسم ليلعبها
عـلى الــطــائـر اصــطـدت بــالــقـائم وارتــدت في وجه احلــارس دولــفـان لــتـدخل

الشباك.

W³KD « vKŽ “uH « jÝu « jH½ ÍbN¹ qðU  ·b¼

{ روما- وكاالت: أفاد تقرير صحفي
إيــــطــــالـي وجــــود اتــــصــــاالت بــــ
يـوفـنـتــوس وبـاريس سـان جـيـرمـان
بشأن عقد صفقة تبادلية محتملة في
الصيف. وبـحسب صحـيفة الجـازيتا
ديلو سبـورت اإليطالية فـإن الصفقة
الـتـبـادلـية احملـتـمـلـة تـشـمل الـثـنائي
األرجـنــتـيـني بـاولــو ديـبـاال ومـاورو
إيــكــاردي. ويـنــتــهي عـقــد ديــبـاال مع
يـــوفـــنــتـــوس في صـــيف  2022 ولم
يتوصل الطرفان لـصيغة اتفاق حتى
اآلن وبـالـتالـي سيـحـاول يـوفـنـتوس
الـتخـلص مـنه هـذا الصـيف لـتـجنب
رحيـله مـجانًـا. وذكرت الـصـحيـفة أن
يـوفـنـتـوس سـيـلتـقـي مع وانـدا نارا
زوجـــة ووكــيـــلـــة إيــكـــاردي من أجل
الـــتـــعـــرف عــلـى شــروطـه لــلـــعب في
البـيانـكونـيري. ويـعتـبر إيـكاردي من
ـــة لــيـــوفـــنـــتــوس األهــداف الـــقـــد
وحتـديدًا مـنـذ أن كان العـبًـا في إنـتر
مـــيالن قـــبل أن يـــرحل لـــدخـــوله في
أزمـــات مع الـــنـــادي وا جلــمـــاهـــيــر.
وأضـــافت الــصـــحــيــفـــة أن أولــويــة
يوفنـتوس حتى اآلن هي جتـديد عقد
ديبـاال مشـيرة إلى أن هـناك اجـتماع
ــقــبـل حلــسم هــذا في مـــايــو/آيـــار ا
لف.وخـتمـت: موقف يـوفنـتوس من ا
قبل وسم ا التأهل لدوري األبطال ا
سيـكـون حاسـمًـا في بـقاء الالعب من
عدمه. وكشف تـقرير صـحفي إيطالي
عن مــوقف يـوفــنــتـوس من بــيع أحـد
العبيه لنـادي مانشستـر يونايتد في
ــقـبـل. وارتـبط يــونــايــتـد الــصــيف ا
بـــالـــتـــعـــاقــــد مع الـــســـويـــدي ديـــان
نـتقل لـيـوفنـتوس كولـوسـيفـسـكي ا
في يـــنــايــر/كــانــون الــثــاني ?2020
قـادمًــا من أتـاالنــتـا. وبـحــسب مـوقع
فــوتـبــول إيـطـالــيـا فــإن يـوفــنـتـوس
يــرفض رفـضًــا قـاطــعًــا الـتــفـريط في
انشسـتر يونايتد أو كولوسيفـسكي 
أي نــادٍ آخــر. وأضــاف الــتــقــريـر أن
يـوفـنـتـوس يـحتـاج إلى حتـقـيق ربح
بـقــيـمـة  100مـلــيـون يــورو بـنــهـايـة
ـــقــبل ومع ذلك يــونـــيــو/حــزيــران ا

فهناك  5العب لن يتم التفريط فيهم
من بــيـنـهـم كـولـوســيـفـســكي. وأعـلن
يوفنـتوس عن خسـارة قدرها 113.7
مـــلــيــون يــورو في األشـــهــر الــســتــة
2020-2021 األولــى مـن مـــــــــــــوسـم 
ويـتــعـ عــلـيــهم جـني  100مـلــيـون
قبل يورو ربح بحلول نهاية يونيو ا

يزانية. وازنة ا
wÝËd¹œ WÐU «

ذكـــرت شــبــكــة ســكــاي إيــطــالــيــا أن
دانــيــيـــلي دي روسي قــائــد اآلزوري
الـسـابق والـذي يـعـمل حـالـيـا ضـمن
الـطـاقم الـفـني لـلـمـنتـخب األول نُـقل
إلى مستـشفى بعـد إصابته بـكوفيد-
اضي خالل التصفيات 19  الشهر ا
ـؤهــلـة لـكـأس الــعـالم. وأصـيب دي ا
روسي العـب وسط رومـــا الـــســـابق
ـركـز الـرابع في قـائـمة الـذي يـحـتل ا
ــنــتـخب الالعــبــ األكــثــر تـمــثــيال 
إيـــطــالــيـــا عــلى مـــر الــعــصــور 117
مباراة بالعدوى مع ثالثة آخرين من
الــطــاقم والــعــديــد من الالعــبــ في
ــنـتــخب خـالل الـتــوقف مــعــســكــر ا
الدولي. وذكـرت سكاي أن دي روسي

عاما يتلقى الرعاية في معهد 37
ـعـديـة كـإجـراء مـكـافـحـة األمـراض ا
احتـرازي. وأسدل دي روسي الـستار
العـب بــعـد 18 عــلى مــشــواره في ا
عامـا في ينايـر كانـون الثاني 2020
عقب فترة قصيرة مع بوكا جونيورز
اضي األرجنـتـيني. وانـضم الـشهـر ا
إلى اجلـــــهــــاز الــــفـــــني لـــــروبــــرتــــو

مانشيني مدرب إيطاليا. 
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أكد توماس توخيل مدرب تشيلسي
هـاجم تـامي أبـراهام أنه لن يـدفع بـا
باريات جملرد تعزيز فرصه في في ا
ــشــاركــة مع إجنــلــتــرا فـي بــطــولـة ا
أوروبا لكرة الـقدم. ويتـصدر أبراهام

عاما هدافي تشيلسي هذا 23
ـــوسم بـــرصـــيــد  12هــدفـــا في كل ا
ـسـابـقـات لـكـنه وجـد نـفـسه يـلـعب ا
ـدرب دورا هــامــشــيـا مــنــذ وصــول ا
ــاني تــوخــيل في يــنــايــر/كــانـون األ

الـثانـي. وزادت مشـاكل أبـراهـام بـعد
ـاضي إصـابـته في الـكـاحل الـشـهـر ا
وتتـضاءل آماله فـي دخول التـشكـيلة
الـنهـائـيـة جلاريث سـاوثـجـيت مدرب
إجنــلـــتــرا لـــبــطـــولــة أوروبـــا. وقــال
تــوخـــيل في مــؤتــمـــر صــحــفي قــبل
مواجهة كريـستال باالس في الدوري
اإلجنـــلــيــزي غــدا الـــســبت: ال أتــخــذ
قــراراتـي بــنـــاء عـــلى الـــطـــمـــوحــات
. وأضـاف: يرغب الشـخصـية لالعـب
احلارس كـيـبا أريـزابـاالجا أيـضا في

اللـعب مع إسبـانيـا لكن هـذا األمر ال
يـؤثر عـلى اخـتـيـاراتي. أتـخـذ أفضل
القرارات لـصالح تشـيلسي. وواصل:
مــر تــامي بــفــتـرة صــعــبــة. لم يــتـرك
الـبـصـمـة الـتي نـريـدهـا مـنه. بـعـدهـا
أصــــيب وخـــســــر مـــكـــانـه. نـــحن في
وسم يـكون من مرحـلة حـاسمـة من ا
الصعب فـيها تـأهيل العبـ مصاب

لــلـوصـول إلـى أفـضل مــسـتـويــاتـهم.
وتــابع: الــكــرة اآلن في مــلــعب تــامي
ـكن. نـطـلب مـنه لـلـقـيـام بـكل شيء 

الـكـثــيـر ويـجب أن يـطــلب من نـفـسه
الكثـير. وأوضح توخيـل أنه لن يفقد
ثقته في قـدرات كاي هافـيرتز وتـيمو
فيـرنر الـلـذين تعـاقد مـعهـما الـنادي
مــقــابل أمـوال طــائــلـة رغـم مـعــانـاة
الـثــنـائي مـؤخــرا. وأخـفق هــافـيـرتـز
وفيرنر في الـتألق بعد انتـقالهما من
بــايـــر لــيـــفــركـــوزن واليــبـــزيج عــلى
الـتـرتـيب وتـعـرضـا النـتـقـادات بـعـد
عرض مخـيب آخر في الفوز -2صفر
يــوم األربـعــاء بـدوري األبــطــال عـلى

بــورتـــو. وقــال تــوخـــيل: في مــبــاراة
بـــورتــو جــعال األمــور صـــعــبــة عــلى
ــهـمــة لـيــست سـهــلـة في ــنـافس. ا ا
اخلط األمــامي لـكــنـهـمــا قـامــا بـعـمل
كـبــيـر في أداء الــواحـبـات الــدفـاعـيـة
وقدما مجـهودا كبيرا. لن أفـقد الثقة.
نــقــبل في بــعض األحــيــان صــعــوبـة
ـدرب توخيل التأقـلم. ويحـتل فريق ا
ـركــز اخلــامس بـرصــيـد  51نـقــطـة ا
مــتــأخــرا بــنـقــطــة ومــركــز واحـد عن

وست هام يونايتد.
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كـانـت  لـيـلـة االربـعـاء  حتـمل اخـبـارا  بـطـابـعـ احـدهـمـا حـزين واالخـر مـفـرح
للكـرة العراقية  حـينما واجه قطـبي الكرة العراقـية فريقا الـقوة اجلوية والزوراء
لفرق خـليجية من اجل التاهل لدوري ابـطال اسيا  فكانت ليلـة االربعاء بالنسبة
لفـريق الزوراء  حتمل احلزن وااللم السـيما حيـنما اقترب  الـنوارس من حتقيق
الهـدف واالقتراب من الوصول للدوري االسيـوي قبل  ان يستفيق اخلصم وهو
ـبـاراة ويسـجل هـدف كـانـا كـفيالن بـانـهاء الـوحدة االمـاراتي  لـيـعود الجـواء ا
ـشـاركـة  في دوري ابـطـال اسـيـا  لـتـبـقى االمـال الـعـراقـية احلـلم الـزورائي  بـا
ـا سيقدمه الـفريق العـريق  وهو يلـقي الوحدة الـسعودي  عـلى ملعبه متشـبثة 

همة . في ذات ا
ـؤشرات  كـانت تمنح الـفريق اجلوي افـضليـة نسبـية بالـتفوق والغريب ان كل ا
ـبـاراة حتـى ان جريـدة الـشـرق االوسط الـسـعـودية ه ونـده في هـذه ا عـلى غـر
ـباراة  افضـلية نـسبية لـلفريق وعلى صفـحتهـا الرياضـية ابرزت قـبل انطالقة ا
ـتـذبـذبة الـتي مـني بـهـا فريق الـعراقي عـلى حـسـاب خـصمه  ابـرزهـا الـنـتائج ا
الـوحدة الـسـعـودي  في مـنـافسـات  الـدوري الـسـعـودي  واستـعـانـته قـبـيل ايام
ــبــاراة االولى الســيــمـا في ــدرب الــيـونــاني لــقــيــادته  لــكن دقــائق ا قــلــيـلــة بــا
ـؤشرات وجعلت متابـعي الكرة العراقية الـدقيقـــــة   24اثبتـت عكسية كل تلك ا
يدركون ان مـصير الفريق اجلوي سيكون مشابها بنسبة كبيرة  حلظوظ  زميله

الزوراء  الذي خرج قبيل ساعات من  دائرة احللم االسيوي .
درب راضي شـنيشل عن ايـجاد احلـلول الـكفيـلة بـعودة الزوراء وفيمـا عجـز  ا
بـاراة  وحتقـيق هدف الـتعادل بـالكـثافة الـعدديـة التي  شـابت صفوف الجواء ا
تمـثل باسمـاعيل مطر فريق الوحـدة االماراتي واعتـماده على  عـنصر اخلبـرة ا
نتـخب االماراتي اخملضرم ذو  38 عـاما  والذي كـان من اهم عناصر مـهاجم ا
باراة باالضافة لفاعلـية احملترف الذي  استعان بهم الفوز االمـاراتي في تلك ا
نـتخب الـسـوري عمـر خربـ  والذي جنح ذلـك الفـريق خصـوصا مـع مهـاجم ا

باحراز هدف الفوز الثم .
درب ايوب اوديشو في اكثر من اما اجلـوية فبرزت في مباراته  حكمة وحنكة ا
ن صنع الفارق وحقق االفضلية في دقائق باراة حينما استعان   محطة من ا
ن حــســ الـذي كــان لــدخـوله ــبـاراة االخــيــرة  حـيث  اســتــعـان بــالالعب ا ا
باراة وانعـطافة ملحوظة جملـرياتها تمثلت للمـباراة  االثر البارز في تغيـير دفة ا
ـطـلـوب لــصـفـوف الـفـريق بـاحــرازه لـهـدف الـتـعــادل  قـبل ان يـحـقق االزعــاج ا
باراة  الى ـميـزة قبل ان جتـري ا السعـودي وانهـاك كافـة خطـوطه  بتحـركاته ا

تاهل لدوري ابطال اسيا. ركالت الترجيح  حلسم  هوية ا
وكـانت احملطـة التـالـية  حتـسب لـلمـدرب اوديشـو حيـنـما  سـعى لـتغـييـر حارس
رمى فـهد طالب واالستعانة بـاحلارس البديل لفريق الـقوة اجلوية  وكانت تلك ا
ثـابة مغـامرة حتسب اليـوب اوديشو في االسـتعانـة بحارس مرمى في النقـطة 
ـدرب عـلى قدرة الـلـحظـات االخـيـرة من الـشوط االضـافي الـثـاني حيث عـول ا
ـذكور في حسم  تـلك الركالت الى صالح الفـريق اجلوي بقدرته احلارس ا
عـلى صـد بعـضهـا  وتقـريب بـطاقـة التـاهل الطراف الـفـريق العـراقي وفعال
ـذكور من ـدرب في هـذه اجلـزئيـة  حـيـنـمـا جنح احلـارس ا صـدق حـدس ا
صد كـرة وابطال كرت  نـتيجة  االرهـاق وعدم التركـيز الذي حالف العبي
درب ايـوب اوديشو نـتخب الـسعودي  وهي  احملـطة الـتي راهن علـيهـا ا ا
وتناولـها محللي الـفضائية الـسعودية الـرياضية بادراك نـقطة ضعف فريق
الـوحدة الـسعـودي بغـياب اجلـانب البـدني وتقـهقـره في  الدقـائق احلـاسمة
للمـباريات الـتي يخوضـها والتي مـثلت وباال عـلى  نتائج الفـريق وابعدته عن

جائرة التنافس  في ترتيب الدوري السعودي .
زيـد من اجلهـود في مشـاركته عـمومـا فـان  فريق الـقوة اجلـوية مـطالب بـبـذل ا
ـرتــقـبـة  وتـدعـيم صـفــوفه بـعـامـلي اخلـبــرة والـشـبـاب  السـيـمـا مع االسـيـويـة ا
مشاركته جملموعته التي تضم فرقا بارزة في القارة االسيوية مثل
الـشـارقـة وتـراكـتـور االيـراني  والـفريـق االوزبكـي وهم كـلهم
من االنـديـة الـتي لـهـا نـتـائج مـهـمـة وبـارزة في خـضم دوري
شـاركة الـعراقـية على ابطـال اسيا حـيث نتـمنى ان تـكون ا

ذكورة . سؤولية في البطولة ا قدر  ا
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شـاكر خـالد حـكم عراقي ورث الـتحـكيم
مـن عائلته فعـمه الراحل صبحي اديب
اول حـكم في الـعراق دخل شـاكر هذا
اجملـال الول مرة عام 2011 في االحتاد
الـــعــراقي لـــكــرة الــقـــدم واول مــبــارات
حـكـمـها كـانت في دوري االشـبـال حيث
جــمــعت كل من نــادي الــشـرطــة ونـادي
الـزوراء في مـلـعب الـشرطـة ومـسـيرته
حـافـلة بـاالجنـازات التـقيـنـاه وكان لـنا

هذا احلوار:
اذا اخـترت التحكـيم? وهَل لوالدكم خالد  }

أديب تأثير بدخولكم هذا اجملال?
- اخـــتــــرت الـــتـــحـــكـــيـم النه وراثه في
ــرحـوم صــبـحي اديب الــعـائــله عـمي ا
عـزت هو اول حـكم في العـراق ودخلت
مـجـال التـحكـيم عن طـريق والدي وابن
عـمي احلكم الـدولي لؤي صـبحي اديب
عـام  2011 فـي االحتـاد الـعـراقي لـكـرة

القدم
{ برّأيـكم هل اجته احلُكام لتوريث التحكيم

البنائهم وما أهم طرق النجاح بهذا اجملال?
- كــمــا تـعــرفـون الــطــفل عــنـدمــا يـرى
ـؤسسـة ما أو حَـكم عَلى والـده يـعمل 
ـثـال سـتـبـقـى هـذه الـلـحـظات سـبـيل ا
بـباله ويقـول عندمـا أكبر سـأصبح مثل
والـدي وباألخص الـتحكـيم فهـو مجال
لـيس بالسـهل ومَن يرغب التـحكيم عدد
قـلـيل. والتـحكـيم ال مـجال فـيه يجب ان
يـتوارث واحلَكم ليس كالعِب كُرَة القدم
الــتي يــرغـبــهـا الــكــثـيــرون. الــتـحــكـيم
يــتــطـلـب الـصــبــر واجلــهـد ومــواجــهـة
ــا تـواجه مِن دعم. االنــتـقــادات أكـثـر 
لـــكن نــتـــائج الــتـــحــكــيـم جــمــيـــلــة في
ُـستقبل اذا أنت جنحت بالتحكيم. ما ا
الـعــمل? عـلـيـنـا ان نـتـعـامل مع الـوسط
الــريـاضي ومع االنـتـقـادات مِن أجل ان
نــربط أنــفـســنــا بـأهــداف وال نــربـطــهـا
بـأشخاص الن ربطهـا بأشخاص وهذا
قــال واخــر يــقـول بــالــتــأكـيــد ســنــتـرك

التحكيم وجنلس في البيت!
{ متى قد أوّل مُبَارَاة وكيف كانت?

- اول مـبـاراة كـانت في دوري االشـبال
والـتي جـمـعت نادي الـشـرطه مع نادي
الـــزوراء في مــلـــعب الــشـــرطــة وكــانت
رهـــبــــة لي في ذلـك الـــوقت واشـــاد بي
مـــقــــيم احلـــكـــام ومـن بـــعـــدهـــا بـــدأت

مسيرتي في مجال التحكيم.
ـاذا اخـتــر ان تـكـونـوا حَـكـمـاً مـسـاعـد  }

وليس مراقبا?
- في بـداية مسيرتي التحـكيمية كحكم
درجه ثـالثـة كان يـعطى لي حـكم ساحة
وحـكم مـسـاعد ومن ذلك الـوقت عـشقت

الراية واصبحت حكم مساعد.
ياً? { مَن مثلكم محلياً عربياً وعا

-اكــيـــد وبــدون تــردد مــحـــلــيــا احلــكم
ــسـاعــد لـؤي صــبـحي اديب الــدولي ا
ـري  قطر دولياً وعـربيا عبـدالله علي ا

رافشان ارماتوف  اوزبكستان.
ُبَارَاة { هَل تقومـون بدراسة الفريق قبل ا

ام تعتمدون عَلى مجرياتها فقط?
ـبـاراة نـقوم -بـالـتـأكـيـد قـبل يـوم من ا
ـشاهـده نتـائج الفـريقـ ونركـز على

الالعـــبــ الــذين يــعــتــرضــون بــكــثــره
ويتحايلون على احلكم.

{ ما طمـوحكم وكيف تصفـون مسيرتكم مع
الصفارة?

- طـموحنا بالـتأكيد الدولـية ومسيرتي
تازه. في التحكيم 

{ هل تخـتارون مالبس التحكيم أم ان هناك
شروط إلرتدائهن وما اللون الذي تفضلونه?
- احلـــكــام لــديـــهم اربع الـــلــوان وقــبل
ــبـــاراة يــذهب احلـــكم الــرابع بـــدايــة ا
لــيــجـلـب من كل فــريق الــفـانــيــله الـذي
ـبـاراة ويأتـي بهـا لـنا سـيـرتـديهـا في ا
في غــرفــة احلـكــام ونـحن نــخـتــار لـون
ـفـضل مــغـايـر عن الــفـريـقـ والــلـون ا

االسود.
ـالية { برأيكم غـياب العـقوبات والـغرامات ا
ُـــدربـــ ســـاهم عَـــلـى الــفـــرق والـالعِـــبــ وا
بـاضعـاف اللـجنـة االنضـباطـية وجعـل دورينا

تسوده اخلروقات?
- غــيــاب الــعــقــوبــات اثـر عــلى احلــكم
بـــالـــدرجـه االســـاس ومن ثم اثـــر عـــلى
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الــثــانى/يـنــايـر 2022. وبــشـأن ضــمـان إقــامـة
الـبطولة في العراق على خلفية نتائج الزيارة
قـال: اللجنة مكلفة باإلطالع ورفع تقريرها إلى
مــؤتــمـر رؤســاء احتـادات كــرة الــقـدم في دول

اخلليج والعراق واليمن. 
وأ رئــيس جلـنـة احتــاد كـأس اخلـلـيج: وهم
مـن ســـيــــقـــررون األمـــر بــــشـــكـل نـــهــــائي في
قرر انعقاده في السابع والعشرين مؤتمرهم ا

من شهر نيسان اجلاري.

وزاد: كـما التقينا بالـقيادات الرياضية وقيادة
ـعـنـيـة باالسـتـضـافـة واستـمـعـنا الـسـلـطات ا
مـنهم كالم مـطمئن عن االسـتعـدادات للبـطولة
وعن تـصوراتهم لتنـظيمها وكيـفية العمل على
إجنــاحــهــا. وأضــاف: زرنـا مــلــعــبي الــنــخــلـة
والـفيحـاء وهما جـاهزان تمـاما ويبـقى ملعب
ـيـنـاء في طـور اإلجنـاز وتـلـقيـنـا تـطـمـيـنات ا
قـترح لـلـبطـولـة نهـاية ـوعـد ا بـإجنـازه قبل ا
كــانـون األول/ديـسـمـبـر  2021 وبــدايـة كـانـون
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أكــد حــمـيــد شـيــبــاني األمـ الــعــام لالحتـاد
الـيمني لـكرة القـدم ورئيس جلـنة احتاد كأس
اخلــلـيج أن نــسـبــة االسـتــعـدادات الــعـراقــيـة

ئة.  خلليجي  25 بلغت  70 با
وقــال شــيـبــاني في تــصــريح صـحــفي هــنـاك
جـهود مـتفانـية من الـعراق لـتلبـية اشـتراطات
العب االســـتــضـــافــة وخـالل الــزيـــارة زرنــا ا

والفنادق. 
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قدم مـدرب القـوة اجلـوية أيـوب أوديشـو اسـتقـالته إلدارة
الــنـادي مــعــلــنــا انــفــصـالـه عن الــفـريـق مـبــررا ذلك
بأسـبـاب صحـيـة. وقـال مصـدر مـقرب من
النادي في تـصريـحات صحـفية إن
اإلدارة تـفـاجـأت بــقـرار أوديـشـو
عـــــلى الــــــرغم مـن وجـــــوده مع
الفـريق فـي طريـق العـودة من
الـســعـوديــة إلى الــعـاصــمـة
بغداد. وأكد أن اإلدارة لم
ــدرب تـــقــبـل اعـــتـــذار ا
وتــــــســــــعـى لــــــدفــــــعه
للـتـراجع عـن قراره
حــتى يـــغــادر بـــعــد
يـــــــــــــومــــــــــــــ إلـى
اإلمــــــــــــــــــــارات مـع
الــفـــريق لــتـــكــمـــلــة
مـشـواره في دوري
أبطـال آسيـا. يشار
إلى أن أوديـشـو قـاد
الــفــريق لـــدوري اجملــمــوعــات في
دوري أبـطـال آسـيـا بـعـد الـفـوز عـلى
ـلـحق كـما الوحـدة الـسـعـودي في ا

متاز. يتصدر الدوري ا
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دوريـنا والن احلـكم هو الـقاضي في
ــلــعب ويـتــخــذ الـقــرار بــأجـزاء من ا
ـفــتـرض عــنـدمــا يـتم الــثـانــيـة ومـن ا
الــتـجـاوز عـلــيه تـكـون هـنــاك عـقـوبـات

صارمة.
{ الـكــلـمـة األخـيـرة لـكم مـاذا تـقـولـون

فيها?
- شكراً جزيالً لك اخي
عــبــدالــله واتــمـنى
لـك كل التـوفيق
فـي مـجــالك ان

شاء الله.
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ـمــلـكـة الـعـربـيـة غـادر وفـد نـادي الــشـرطـة الـعـراقي إلى ا
السـعـودية خلـوض منـافـسات اجملـموعـة الـثالـثة من دوري
سـاعد لـلشـرطة حـس عـبد ـدرب ا أبطـال آسيـا. وقال ا
الواحـد ننتـظر ظهور نـتيجـة فحص كورونـا وسنغادر إلى
السـعـوديـة. وأضاف  اخلـسـارة الـتي تـعرض لـهـا الـفريق
أمــام الـنـجف في الـدوري لن تـؤثــر عـلى الـشـرطـة. وتـابع
قدمـنا مـباراة جـيـدة لكن األخـطاء الـتحـكـيمـية لـعبت دورًا
ــبــاراة بــسـبب في خــســارة الـفــريق نــاهــيك عن تــوقف ا
ــلــعب. وأشـار إلى أن انـقــطــاع الـتــيـار الــكــهـربــائي في ا
الـفـريق سـيـغادر إلى الـسـعـودية بـروح مـعـنويـة عـالـية من
نـافـسـة بـقـوة عـلى الـتـأهل. يـشـار إلى أن الـشـرطة أجـل ا
يـلــعب ضــمن اجملـمــوعــة الـثــالــثـة إلى جــانب أهــلي جـدة

السعودي والدحيل القطري واالستقالل اإليراني.
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تشكيلة فريق الشرطة بكرة القدم

شاكر خالد

ايوب
اديشو

توماس
توخيل



ـتحدة-(أ { لـوس اجنلـيس الواليات ا
ف ب): قـاد الـكـامـيـروني جـويل إمـبـيد
فـيالدلفيا سفـنتي سيكسـرز للفوز على
بـوسطن سـلتـيـكس للـمرة الـثالـثة مـنذ
ـــــوسـم من أصـل ثالث بـــــدايــــــة ا
مواجهات بينهما في روزنامة
ــنـــتـــظم وهــذه ـــوسم ا ا
رة  96-106 الثالثاء ا
فــي دوري كــــــــــــــــرة
الــسـلــة األمـيـركي
. لـــلـــمـــحـــتـــرفـــ
وسـجل إمـبـيد 35
نــــقــــطــــة لــــيــــخـــرج
ســيـــكــســرز مـــنــتــصــراً
لـلــمـبــاراة الــثـانــيـة مــنـذ عــودة جنـمه
الــكــامـــيــروني من إصــابـــة في ركــبــته
الــيـــســرى أبـــعــدته عن  10مـــبــاريــات
مـتـتـالـيـة. وهـو الـفـوز الثـالث فـي آخر
أربع مـبــاريـات لـسـيــكـسـرز واخلـامس
والـــثالثـــ من أصل  51مـــــبـــــاراة في
ـنطـقـة الـشـرقيـة مـشـاركة مع صـدارة ا
ـسـاهـمـة من داني بـروكـلــ نـتس. و
غـرين الـذي أنـهى الـلـقـاء بـ 17 نـقـطـة
وصل الـفـارق ب سـيـكـسرز ومـضـيفه
الى  21نــقـطــة في الــشـوط الــثـاني في
مــسـتــهل ســلـســلـة مـن أربع مـبــاريـات
مـتتالـية خـارج ملعـبه. وكان سلـتيكس
ـني النفس بتحقيق فوز ثالث توالياً
لــلـمــرة األولى مــنــذ أوائل آذار/مـارس
ـته لــكن انـتــهى به األمــر بـتــلـقي هــز
الــســـادســـة والــعـــشـــرين رغم جـــهــود
جـايـسـون تـايـتـوم  20 نـقـطـة وجـايـلن
بــراون  17 مــتـــأثــراً بــغـــيــاب الــوافــد
اجلــديــد الــفــرنــسي إيــفــان فــورنــيــيه
بـسـبب بـروتـوكوالت فـيـروس كـورونا.
رة الثانية التي يغيب فورنييه وهذه ا
عن ســلــتـيــكس بــســبب بــروتــوكـوالت
كــوفـيـد- 19 مــنـذ قــدومه من أورالنـدو
ماجيك في  25آذار/مـارس. ولم يكشف
ــدرب بـراد ســتــيــفـنــز إذا كــان العـبه ا
الـفــرنـسي مــصـابـاً بــالـفـيــروس لـكـنه
ــدة أسـبـوع تـوقـع غـيـابه عـن الـفـريق 
عــلى أقل تــقــديــر. وحــسم ســيــســكــرز
الـلــقـاء بــشـكل كــبـيــر في بـدايــة الـربع
الـثالث حـ تقدم  37-52إثـر  15نـقـطة
ــضــيف وذلك مــتــتــالـيــة دون رد من ا
بفضل  11نـقطة من غرين بـينها ثالث
ثالثيات في أمسية جنح خاللها في 5
من مـحاوالته الست مـن خارج القوس.
ــوجـعـة ـته ا وبـعــد يـومــ عـلى هــز
أمـام جــاره لـوس أجنـلـيس كــلـيـبـرز
بـفـارق  18نـقـطـة  104-86 حـقق
لـوس أجنــلـيس لـيـكـرز فـوزه

AZZAMAN SPORT

اني اخملضـرم جيروم بواتـينغ عن بايـرن ميونخ فور ـدافع األ - وكاالت: تـأكد رحيل ا { برل
ديـر الرياضي ـوسم احلالي حـسبـما أعـلن حسن صـالح حمـيديـتش ا انتـهاء تعـاقده بـنهـاية ا
انـية الـضوء عـلى الوجـهات احملـتمـلة لالعب مـانشـستـر سيتي للـنادي. وألـقت صحـيفة بـيلـد األ
السـابق الـذي ال زال مـطـمعًـا لـبـعض كـبار أوروبـا. وأفـادت بـأن توتـنـهـام هـوتسـبـيـر على رأس
األنديـة الـراغـبة فـي ضم بواتـيـنج في صـفـقة انـتـقـال حر حـيث حـاول الـنـادي التـعـاقـد معه في
أوقـات ســابـقـة دون جــدوى. وأشـارت الـصــحـيــفـة أيـضــا إلى دخـول بــواتـيـنـج قـائـمــة خـيـارات
ا يصبح بواتيـنج الصفقة البديلة حال فشل البلوجرانا في برشلونة لتعزيز اخلط اخللفي. ور

وسم عن بايرن. قرر رحيله هو اآلخر بنهاية ا الظفر بتوقيع زميله النمساوي ديفيد أالبا ا
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{ ريـــو دي جــــانـــيــــرو- (أ ف ب): تـــراجع
اجملـــلس الـــتـــشــريـــعـي في واليـــة ريــو دي
ــقــدّم بــإطالق اسم جــانــيــرو عن الــطــلب ا
األسـطـورة الـبـرازيــلـيـة بـيـلــيه عـلى مـلـعب
مـاراكـانــا الـشـهــيـر بـعــد أن أثـار االقـتـراح
جــدالً واســعــاً وفــقــاً لــوكــالــة الــصــحــافــة
الفـرنسـية. وفي خـطوة غـير مـتوقعـة طلب
رئـيس اجملـلس أنـدري سـيـسـيـلـيـانـو الـذي
ــؤقت ــقــدّم من احلـــاكم ا ــشـــروع ا دعم ا
كالوديـو كـاسـتـرو عـدم التـوقـيـع علـيـه بدالً
ـوافـقـة. بــعـد أن صـوّت الـنـواب في 9 من ا
مــارس آذار عــلى تــغــيــيــر االسم الــرســمي
للملعب إلى إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو
- راي بـيـلــيه وهـو االسم احلــقـيـقـي لـبـطل
لك العالم ثالث مرات باإلضـافة إلى لقبه ا
بـيـلــيه تـسـاءل الــنـقـاد عن ســبب انـشـغـال
ثل هذه األمور في خضم أزمة سؤول  ا
صحيـة مسـتعرة في الـبرازيل الـتي سجّلت
أمس الثالثـاء للـمرة األولى أكـثر من أربـعة
آالف وفاة بـكـورونا خالل  24 ساعـة. وقال
ــنـتـمي إلى حـزب الـعـمّـال: سـيـسـيـلـيـانـو ا
نيـتي كـانت تـكـر مـلك كـرة الـقـدم وأفضل

العب على مر العصور. 
ولكن ماراكانا سيحمل دائماً اسم ماراكانا.
كـمـا كـان هــنـاك خالف حـول مــصـيـر االسم
الـرسـمـي احلـالي لـلــمـلـعب جــورنـالـيــسـتـا
مـاريـو فــيـلــيـو تـيــمـنــاً بـصـحــافي وكـاتب
ريــاضي بــرازيــلي مــحــبـوب 1966 - 1908 
يُـنــسب إلــيه الــفـضـل في جـعـل كـرة الــقـدم
أشــبه بــديـانــة في الــبالد لــكن بــالــنــســبـة

لعب ببساطة للبرازيلي والعالـم يُعرف ا
بـــاسم احلي احملـــيط بـه وهـــو مـــاراكـــانــا.
ــقــدّم عـلى اسـم فـيــلــيـو ـشــروع ا وأبـقـى ا
ـلـعب الذي للـمـجـمع الـريـاضي احملـيط بـا
يـشـمـل أيـضـاً مــنـشـآت ومـالعب لـلـجــمـبـاز
وألـعـاب الـقـوى. إال أن ذلك لم يـرقَ لـعـائـلـة
لعب فيليو وأصدقائه ومحبيه. وكان هذا ا
ا واجـهات تـاريـخيـة  األيقـوني مسـرحـاً 
بـاراتـان احلـاسمـتـان لكـأس الـعالم فيـهـا ا
 1950و 2014بـــاإلضــافـــة إلـى احــتـــضـــانه
ـبــيــاد ريـو حـفــلي االفــتــتـاح واخلــتــام ألو
ـعتمـد من اثن من 2016كما هـو االستاد ا
أنـديــة كـرة الــقــدم احملـلــيـة الــعـريــقـة هــمـا
فلـومينـنسي وبـطل الدوري احملـلي احلالي
ـعــلب الـذي يــتـسع فالمـنــغـو. إال أن هــذا ا
لـ 78 ألف مــتـفــرج يــحــمل ذكــريـات ألــيــمـة
بـاراة احلاسـمة لـكأس . فـفي ا للـبرازيـليـ
العـالم 1950 سـقط مـنـتـخب الـسـامبـا عـلى
أرضـيـته  2 - 1أمـام أوروغـواي لـيـحـرم من
لـقبـه األول علـمـاً بـأن الـتـعـادل كـان يـكـفيه
حيث اقـتـضى نظـام البـطـولة حـيـنهـا الذي
اعـتــمـد فــقط في تــلك الـنــسـخــة أن يـلــتـقي
متصدر كل مجـموعة من اجملموعات األربع
في مجموعة نـهائية. بات هـذا اليوم يعرف
ـكـن تـرجـمتـه نـكـسة بـالــمـاراكـانـاسـو ما 
ماراكانـا. لذا يـعتـبر الالعب رقم  10 الرجل
الذي صنع األمجاد لـلبرازيل وال يزال حتى
هذه األيـام الالعب الوحـيـد الذي حـقق لقب
كــــأس الـــــعـــــالم ثـالث مــــرات 1962  1958

و1970.
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أيـــــــــار/مــــــــايـــــــــو والـــــــــســـــــــادس من
قبـل بشأن احتمال حـزيران/يونيو ا
تــأخـيـرهـا بـضــعـة أيـام ووضع شـروط
اســتـقـبــال اجلـمـاهـيــر. وقـالت الـوزارة
لـــوكــالــة فـــرانس بــرس إن مـــحــادثــات
ــنــظـــمــ بــشــأن شــروط جــاريـــة مع ا
اســتــقــبــال اجلــمــاهــيــر مــضــيــفــة أن
مـناقـشات قـائمـة بشـأن تأخـير لـبضـعة
أيــام. وذكــر الـرئــيس اجلــديــد لالحتـاد
ـضرب جيل مـوريتون الـفرنـسي لكرة ا
فـي أواخــــر/آذار مــــارس الــــفـــــائت أنه
يــعــمل عــلى جــمــيع الــسـيــنــاريــوهـات
تـقريبًا مشيرًا الى ان الوحيدة التي لم
يــجـــرؤ عــلى الــتــفــكــيـــر بــهــا هي تــلك
الصارمة: سعة استيعابية بنسبة 100
ئة او اإللغاء الكامل. وقال الرجل فـي ا
الـذي وصل الـى رئـاسة االحتـاد في 13
شــبــاط/فـبــرايــر حــتى الـوقـت الـراهن
نــحن في سـبــاق الـبـطــولـة ال زالت في

موعدها احملدد. 

ــفــتــوحــة ثــانــيــة الــبــطــوالت االربع ا
قرر إقامتها ضرب ا الـكبرى في كرة ا
عـــــلى مالعـب روالن غــــاروس بــــ 23

{ بـــــاريس -(أ ف ب): كـــــشــــفت وزارة
الـريـاضـة الـفرنـسـيـة أمس أنـهـا جتري
مـحــادثـات مع مـنـظـمي بـطـولـة فـرنـسـا
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{ يـــتـــمــنـى بــيب جـــوارديـــوال مــدرب
مـــانــشـــســتـــر ســيـــتي أمس الـــســبت
الــتـوفـيق لـلــهـداف الـتـاريــخي لـلـنـادي
ســـيــرجـــيــو أجـــويــرو حـــتى في حــال
ـنــافـسـ اخــتـيــاره االنـضــمـام ألحــد ا

ـوسم. بــالـدوري اإلجنــلـيــزي نـهـايــة ا
وســيــرحل أجــويــرو الــذي سـجل 257
هـدفًـا في  385مـبـاراة وفـاز بـ 4ألـقـاب
ــــمــــتــــاز وكــــأس االحتــــاد لــــلــــدوري ا
اإلجنـــلــيــزي مــرة فــضالً عن  5ألــقــاب
لـكأس رابـطة احملـترف مـع سيتي عن
الـفـريق عـندمـا يـنتـهي عـقده في نـهـاية
ــــوسم احلــــالي. وأشــــارت تـــقــــاريـــر ا
صـحفية إلى اهتمام العديد من األندية
ــهــاجم اإلجنــلـــيــزيــة واألجـــنــبــيــة بـــا
األرجــنـتــيـني الــبـالـغ عـمـره  32 عــامًـا.
ـدرب اإلسبـاني: كلـنـا نتـمنى له وقـال ا
الــتــوفـيق. بــالــتـأكــيـد أتــمــنى األفـضل
لـسـيـرجـيـو في آخـر سـنـوات مـسـيرته.

أخبار النجوم
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{ لـنـدن- وكـاالت: ذكــر تـقـريـر صـحــفي أن العب تـشـيـلـسـي يـبـحث عن وجـهـة
ـقـبل. وتـنـتـهي إعـارة الالعب تـيـموي ـيـركاتـو الـصـيـفي ا جـديـدة لـلـرحـيل خالل ا
ـقبل بـينـما يـنتـهي عقـد الالعب مع تشـيلسي باكـايوكو مع نـابولي في الـصيف ا
وقـع فوت ميركاتو فإن نابـولي ال يخطط لشراء عقد في صيف 2022.  ووفقًا 
وسم احلالي. جرد انتـهاء ا باكايوكـو من تشيلـسي وسيتخـلى عن الالعب 
ثـلي بـاكايـوكـو عرضـوا الالعب عـلى مسـؤولي بـاريس سان وأشار إلـى أن 
ـقبل. وأوضح أن جـيـرمان لـلـتـواجد في حـديـقة األمـراء بـداية مـن الصـيف ا
قـابل مادي صـغيـر ألن عقـده ينـتهي بـعد بـاكايـوكو سـيرحـل عن تشـيلـسي 
دير الرياضي لسان جيرمان ـوقع الفرنسي أن ليوناردو ا عام فقط. وذكر ا

لم يتخذ القرار بعد بشأن صفقة باكايوكو.
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مـفتـاح الفـوز الثـاني والثالثـ حلامل
الـــلــقب إذ جنح في  13مـن مـحــاوالته
الـ 18 األولى لـــــيــــتــــقــــدم  32-66 في
أواخــر الــربـع الــثــاني إثــر  7نــقــاط

مـتـتالـيـة من موريس ثم 68-42
مع نــــهــــايــــة الــــشــــوط األول.
واعـتبـر فوغل أن فـريقه تـميز
بـتسديدات من مـستوى رفيع
ــحـاوالت من ولم يــكـتف 
ـــتــوســـطــة ـــســافـــات ا ا
ونـتيـجة لـذلك حقق مـعدالً
ــئــة مــرتــفــعـاً بــلغ  45 بــا
نــــســــبــــة جنــــاح. وخالفــــاً

الرابع من أصل تسع مباريات خاضها
ـطلق ليبرون حـتى اآلن بغياب جنمه ا
جـيـمـس نـتـيـجـة اصــابـته بـالـتـواء في
الــــكـــاحل و 11مـن أصل  23بـــغـــيـــاب
ـصاب جنـمه اآلخـر أنـتـوني ديـفـيـس ا
في ربــلــة الــســاق وذلك عــلى حــسـاب
وسم مـضيفه تورونتـو رابتورز بطل ا
ـاضي  101-110 وخـاض لـيـكرز قـبل ا
الــلــقــاء بــغــضب وأداء دفــاعي عــدائي
بحسب ما أفاد مدربه فرانك فوغل بعد
مــبـاراة حــســمــهــا فــريــقه فــعــلـيــاً في
شـوطــهـا األول بـتــقـدمه عــلى رابـتـورز
بــــفــــارق  34نــــقــــطـــــة بــــفــــضل األداء

{ لنـدن- وكاالت: قـال يورجن كـلوب مـدرب ليفـربول إنه ال يـشعـر بالـقلق جتاه
وسم وال مسـتوى سـاديو مـاني رغم عدم تـسجـيله الـكثـير من األهـداف هذا ا
باريات بـالسنوات الـقليلة هـاجم السنغالـي تتعلق بضـغط ا يعـتقد أن مشـكلة ا
اضي عندما ساهم وسم ا اضية. كـان ماني أحد عناصر ليفربـول البارزة ا ا
وسم يـرليج لكنه يعـاني الستعادة هذا األداء في ا في فوز الفريق بـلقب البر
احلــالـي حــيث ســجل  12 هـــدفًــا وصــنع  7 آخــرين في  39 مــبــاراة بــكــافــة
سابقـات. وأضاف كلوب للصحفيـ قبل استضافة أستون فيال في وقت الحق ا
اليوم كلنا يدرك مدى كفاءة ساديو. إنه العب رائع لكن بالطبع عدد األهداف التي
سجلهـا ليس جيدًا حتى اآلن. وتابع إنه يدرك ذلك العب بـعقلية ساديو يريد األداء

ـر به حـاليًـا وكل مـهاجم في ـوقف الذي  بـشـكل جيـد لـلغـايـة. هذا هـو ا
واقف. لـست قـلقًـا لـكني أرى ذلك العـالم يـعرف طـبـيعـة هـذه ا
باريات في آخر وقف. ونوه جـدول ا ونعـمل على حل هذا ا
 3 أعوام بالنـسبة للكثير من العـبي العالم صعب للغاية

وبالنـسبة له كذلك لكني ال أعتقد أن هذا هو السبب.

لـلــيـكـرز عـانـى رابـتـورز الـذي يــفـتـقـد
جــهـود كــايل الوري وفــريــد فـانــفــلـيت
لإلصـــابــــة وبـــول واتـــســــون بـــســـبب
بـروتـوكـوالت فـيـروس كـورونا من
خـارج الـقوس وجنح في 5
فـــــقط مـن مـــــحـــــاوالته
الـ 33 وذلك بـعد أربـعة
أيــام فـقـط من حتـقــيـقه
أكـبر انتـصار ألي فريق
فـي الــــــــــدوري هـــــــــذا
ــوسم بـتــغـلــبه عـلى ا
غــــــولـــــدن ســــــتــــــايت

ووريرز 130-77.
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اجلـمـاعـي إذ وصل سـبـعـة من العـبـيه
الى الـعشر نـقاط أو أكثـر أبرزهم تالن
هـورتـون-تـاكـر  17ومــاركـيف مـوريس
باراة في الربع الثالث  15الـذي غادر ا
نـتيـجـة أخطـائه الشـخـصيـة اخلمـسة.
ورغم جــهــود الــكــامــيــروني بــاســكـال
سياكام الذي سجل  17من نقاطه الـ27
في الـربع األخير مـعوضاً مـعاناته في
الـشوط األول حيث جنح في محاولت
فـــــقـط من أصل  11 مـــــني رابـــــتـــــورز
ــته احلــاديـة والــثالثــ في 51 بــهــز

مباراة.
 وكــان الــتــســـديــد من خــارج الــقــوس
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وأضــاف: ســنــكــون ســعـداء
بــــــــقـــــــراره واألفـــــــضـل له
ولـعـائـلـته ومـسـيـرتـه. ما
أفـــــضــــله أنـــــا هــــو مــــا
يـفـضله. مـا يـفضـله هو
ــــفـــــضل ســـــيـــــكـــــون ا
بــالـنـسـبــة لي. وابـتـعـد
ــشــاركـة أجــويــرو عـن ا
وسم مـع سيـتي هـذا ا
9 حــــــــــــيـث خــــــــــــاض 
مــبـاريــات في الـدوري
عــــقب مــــعــــانــــاته من
رض. لكن اإلصـابة وا
جـــوارديـــوال عـــبــر عن
هاجم أمـنياته بـعودة ا
ألفــــضل مــــســــتـــويــــاته
ـشاركة فيما تبقى من وا
ــوسم. وتـابع: كل شيء ا

كن أن يحدث.  ضرب ملعب لكرة ا

ـدرب الــســابق { لــنــدن - وكـاالت: تــلــقـى فـرانـك المــبــارد ا
ـغرية لـلعودة لـلتدريب مـنذ إقالته لتـشيلسـي بعض العروض ا
درب ـاضي لكن ا من النـادي اللـندني في ينـاير/كـانون ثان ا
ـنــاســبــة. وربــطت وســائل إعالم قــال إنه يــنــتــظــر الــفــرصــة ا
بـريـطـانـيـة المـبـارد بـتـولي تـدريب مـنـتـخب إجنـلـتـرا حتت 21
ـــمــتـــاز وســيــلـــتــيك عـــامًــا وكـــريــســتـــال بــاالس بـــالــدوري ا
األســكــتــلـنــدي. وقــال المــبـارد  42 عـامًــا: أتــيـحـت لي بـعض
ـاضي ـاضيـة أو الشـهرين ا الفـرص في األسابـيع السـتة ا

ـنـاسـبـة لي. وتـابع ال الئـمـة وا وكـانت مـغـريـة لـكـنـهــا لـيـست ا
يوجـد أي شخص يريد أن يفقـد وظيفته ويبتـعد عن اللعبة التي
ـهـنـة يـعـشــقـهـا لـكن فـي الـوقت ذاته عـنــدمـا تـعـمل فـي هـذه ا
سيـحـدث ذلك. وأجنبـت كريـسـت زوجـة المـبارد طـفـله الرابع
ـاضي وقــال مـدرب ديــربي كـاونـتي والـثــاني لـهـمــا الـشــهـر ا
السـابق إنه يـأمل في الـعـودة بسـهـولـة لـلتـدريب. وقـال المـبارد
ـناسب بالتـأكيد بـالنسـبة لي لالبتـعاد بعد أن لقـد كان الوقت ا
ـتــواصل. وأ الـفـرص أمــضـيت عـامــ ونـصف في الــعـمل ا
التي أتـيـحت لي لم تـكن منـاسـبـة تمـامـا لكـني أفـكـر في األمر.
كان يجب أن يـكون شـيئًا أحـرص على الـقيام به في الـوقت وا

. ناسب ا
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ملعب ريودي جانيرو في البرازيل

U³—»…∫ إحدى مباريات الدوري األمريكي بكرة السلة
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سيرجيو
أجويرو

{ مدريـد- وكاالت: كشف تقرير صحفي
إســـبــــاني عن مــــوقف ريــــال مــــدريـــد من
الـتفـريط في جنـمه الـبرازيـلي فـيـنيـسـيوس
جـونـيور لـباريس سـان جيـرمان. ويـسعى
ريـال مدريـد للـتعـاقد مـع الفـرنسي كـيلـيان
يركاتو مبـابي جنم الفريق الباريسي في ا
قبل وذلك قبل عـام من نهاية عقده الصيـفي ا
في حديـقة األمراء. ويرغب باريس سان جيرمان
في جتديد عـقد مبابي واإلبقاء عليه لكنه سيضطر
لبيـعه هذا الصيف في حالـة رفضه التجـديد لتجنب
رحـيـله مـجـانًـا. وتـرددت تـقـاريـر صـحـفـيـة حـول رغـبة
سان جيرمـان في ضم فينيـسيوس ضمن صفـقة انتقال
مبابي لـريال مدريـد. وبحسب صـحيفة  ABCاإلسـبانية
فـإن ريــال مـدريـد يـرفض فـكـرة الـتـخــلي عن فـيـنـيـسـيـوس

قـبل واالكتفاء فقط بتقد عرض مادي لسان جيرمان وسم ا ا
من أجل ضم مبـابي. وما عزز من موقف ريال مـدريد هو األداء الذي قدمه

فينيـسيوس أمام ليفـربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطـال أوروبا وتسجيله
. وخــتــمت الــصــحــيــفـة أن ريــال مــدريــد تــرك حــريــة االخــتــيــار أمـام هــدفــ
فينيسـيوس من أجل حتديد مستقبله ومدى إمـكانية الدخول في صفقة مبابي

من عدمه.

فينيسيوس
جونيور
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االسالم   واتــخــاذ الـقــرار الــنــهـائي
بحـقها امـا تلـغى او تعـدّل وما هذه
اجلهة سـوى احملكمـة االحتادية التي
عـلـيـهـا مـسـؤولـيـة مـراقـبـة الـقـوانـ
الصـادرة من مـجـلس النـواب لـغرض

مطابقتها مع الشريعة االسالمية.
من هـنــا جـاء الـتــاكـيـد فـي الـدسـتـور
الـعـراقي عـلى ضـرورة وجـود خـبـراء
في الـــفــقه االسـالمي ضــمـن اعــضــاء

احملكمة.
ثالثـا: وجود هذا النـص في الدستور
يـقـتـضي عـدم مـخـالـفـة دوائـر الـدولة
ومـؤسـســاتـهـا لـلـشــريـعـة االسالمـيـة
ــوّكـــلــة بـــتــطـــبــيق النــهـــا اجلــهـــة ا
ــا كــان االسالم هـو الــدســتـور فــطــا
ـــــصــــدر االســــاس في الـــــتــــشــــريع ا
فــيـنــســحب هـذا الــنص عــلى جــمـيع
االجـــراءات الـــتي تـــتـــخـــذهـــا دوائــر
الدولـة; ان ال تكون مـخالـفة لـلشـريعة
االسالمـية فـاي جتـاوز عـلى االحـكام
الـشــرعـيــة في هـذه الــدوائـر و مــنـهـا
احملــاكم يـعــتـبـر مــخـالــفـة لـلــدسـتـور
الـعـراقي وتـاليـا يـعـتـبـر هـذا االجراء
ــقــاضــاة حـسب مــحل لــلــتـشّــكي و ا

تـتعـارض والـشـريـعـة االسالمـية وال
يــشك احــد بـان هــنــاك مـواد فـي تـلك
الــــقـــوانـــ كــــقـــانـــون االرث جـــاءت
مخـالفـة الحكـام الشـريعة االسـالمية
فـكــان البـد من اعــادة الـنــظـر فــيـهـا 
وارجـاعـهــا الى مـجـلـس الـنـواب امـا
اللغـائهـا او تعـديلـها اذا كـانت قابـلة

للتعديل.
ثـانـيـا: جـمـيع مـا يـصـدر من مـجـلس
النـواب  من قوانـ يجب مـطابـقتـها
و الــشـــريــعــة االسالمـــيــة وهــذا مــا
يـــتــطـــلب  وجـــود جــهـــة مــخـــتــصــة
تسـتـطيع ان تـرصـد هذه الـقـوان و
تشّخص محـتواها عـلى ضوء احكام

من خصائص الدستور العراقي لعام
 2005اقراره بان االسالم دين الدولة
الـــرســــمي  ,وهــــو مـــصــــدر اســـاس

للتشريع.
الجدال في الـعبـارة االولى من النص
الن اكـثـر دسـاتــيـر الـدول الـعـربـيـة و
االسالمية ضمنت عبارة االسالم دين
الدولة الرسـمي لكن ورد النقاش في
الــعــبــارة الــثــانــيــة  - وهــو مــصــدر
اسـاس  لـلـتــشـريع- و مـقـتـضى هـذا

النص:
اوال : جـــمـــيع الــقـــوانـــ الــســـاريــة
ــفــعـــول في الــعــراق الــيــوم ســواء ا
ـة مـنـها واحلـديـثـة يجب ان ال الـقد

ادة الثانية من الدستور العراقي. ا
وهـذا ال يعـني; أن الـدسـتـور يؤسس
لــدولــة ديــنــيــة كــمــا يَـفــهـم الـبــعض
شرع العراقي الذي وضع توهما. فا
الـدستـور اخـذ بـحـد الـوسط  وخـيرُ
االمــــور اوســــطـــــهــــا كـــــمــــا ورد في
ــشــرع ثالثــة إذ كــان امــام ا ــاثــور ا

نصوص هي :
 -1االسالم احــد مــصــادر الــتـشــريع
كـــمـــا هــــو الـــنص في قـــانـــون ادارة
ــنـبــثق من مــجــلس احلـكم الــدولـة ا
لـعام  2004وكـان يُـراد االخـذ به في

دستور .2005
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كـــــمــــا ورد هــــذا الــــنـص في اكــــثــــر
الـدســاتـيــر الـعـربــيـة مـاعــدا قـلـة من
الـــدول الـــتي اخـــذت بـــالـــنـــصــوص

االخرى.
 -2االسالم مصدر اساس لـلتشريع 
وهــو مــا عــلــيه الــدســتــور الـعــراقي
احلـالي وبعض الـدسـاتـير الـعـربـية

واالسالمية.
ـــصــــدر الـــوحـــيـــد -3االسـالم هـــو ا
للتشريع  وهو ما عليه بعض الدول
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االسـالمــيـــة والـــعـــربــيـــة كـــايــران و
الـــســـودان والـــبـــاكـــســـتـــان  حـــيث
اعـــتـــبـــرت هـــذه الــدول االسـالم هــو
ــصـــدر الــوحـــيــد لـــلــتـــشــريـــعــات ا
والـقـوانـ وهــو مـا يـؤسس لـلـدولـة
الــديـــنــيــة الــتي آلـت عــلى نــفــســهــا
تــطـبــيق الــشـريــعـة االسـالمـيــة بـكل
حذافـيرهـا  وهي تـختـلف عن الدول
التي اخذت بالنص الثاني; التي لها
ــصــادر االخــرى احلق في االخــذ بــا
عـلى ان ال تـخـالف ثـوابت الـشـريـعـة
االسالمــيــة. وقــد جــعل هــذا الــفـارق
ـــشــرع الـــعــراقي مــنـــفــتـــحــا عــلى ا
ـيـة واالخذ القـوانـ والشـرائع الـعا

بها عند اقتضاء احلاجة .
كـمــا وان عـمــلـيـة تــطـويـر الــقـوانـ
ومواكبـتها للـعصر  بـحاجة الى هذا

ية. االنفتاح على التشريعات العا
شرّع العراقي وقد الحظنا كيف ان ا
اخــذ بــاخلــيــار الــثــاني وهــو خــيـار
الــــوسط بــــ جتــــاهل الــــشـــريــــعـــة
االسالمية واعتبارها احدى الشرائع
ـــوجـــودة كــالـــقـــانــون الـــفـــرنــسي ا
والـــبــــريــــطــــاني  وبــــ الــــرجـــوع

لـلشـريـعة االسالمـيـة كـمصـدر وحـيد
وال غير  كما هو احلال في ايران.
و مـشـرّعـنـا لم يـخـسـر شـيـئـا بـاخذه

لهذا النص فقد ضمن :
اوال : مـــنحْ الـــشـــريـــعـــة االسالمـــيــة
االعتـبار االول  بـسمـوها عـلى بقـية
الـشرائع عـنـد سن الـقـوان و وضع

النظم واللوائح .
ثــانــيــا: مـنـحْ الـصـالحـيــة  لــلــمــقـنّن
باالخـذ بـالقـوان االخـرى عـند خـلو
الـشـريـعـة من مـوقف حـكـمي في ذلك
ــــــــوضع بــــــــاالخص فـي االمـــــــور ا

ستحدثة. ستجدة و احلاالت ا ا
ثــالــثــا: عــدم مــخــالــفــة الــقــوانــ و
ـــقــررات والـــلـــوائح الـــصــادرة من ا
مجلس النواب والهيئات التشريعية
ــــوقـف الــــواقــــعي لـالسالم وهــــو ا
شـرّع العراقي واحلكيم الـذي وقفه ا
بــ كـل اخلــيــارات عــنـــدمــا اخــتــار
الـوسـطــيـة امـتـثـاال لــقـوله سـبـحـانه
وتــعــالى : وجــعــلــنــاكـم امــة وســطـا
لتـكونـوا شهـداء على الـناس ويـكون
الـرسـول عـلـيـكم شـهـيـدا (صدق الـله

العلي العظيم)
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  �بـــوصـــفـي شـــاهـــد عـــيـــان فــأن
مؤسسات الدولة تعرضت للنهب في
 /8نـيـسـان /  2003ولـيس الـتـاسع
منه. ففي صباح ذلك اليوم كنت أرى
من شباك شقتي بـشارع حيفا أربع
دبــــابــــات أمــــريــــكــــيـــــة تــــربض في
لك فيصل الصاحلية بجوار تمثال ا
ـتـلـكـات وزارة األول وجـرى نـهب 
الــعــدل الــتي ال يــفــصــلــهــا عـن هـذه
الــدبــابـــات ســوى رصــيف الــشــارع.
.على مرأى و " تشـجيع " من اجلنود
األمـريـكـان. فـيمـا بـدأت احلـرائق في
بــغـــداد في  12نـــيـــســان  ?2003إذ
شــهـدت اشـتــعـال الــنـار في الــطـابق
ــركـزي الــعـلــوي من بــنـايــة الــبـنك ا
العراقي وفي الركن األيسر األرضي
من مـبـنى وزارة الـعـدل  وفي مـبـنى
اإلذاعـة والــتـلــفـزيــون ومـبـنى وزارة
اإلعالم. وكـــنت أرى من عـــلى ســطح
الــعــمـارة الــتي اســكــنــهــا في شـارع

حيفـا احلرائق حـيثـما أدرت وجهي
في سماء بغداد.
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كــان الــفــرح قـد غــمــر وجــوه مــعـظم
العراقـي بنهـاية جمـهورية اخلوف
في(  9نــــــيـــــســـــان /ابـــــريل (2003
قراطية مستبشـرين بجمهوريـة الد
والـــســـلم االجـــتـــمـــاعي. مـــا كـــانــوا
يــتـوقــعــون انـهم ســيــقـتل بــعــضـهم
بعضا ويخسرون عشرات اآلالف في
( .(2008-2006ومـــا جــري ســنــتـ
كــان حــرب اقـــتــتــال طــائــفي ســبــبه
الـــرئــيـس هــو الـــســـلـــطــة عـــلـــيـــهــا
الـــــلــــــعـــــنـــــة..وكـــــان عــــــلـــــيـــــهم ان
يحـتاطـوا.فـتاريـخهـا في العـراق هو
تــاريخ الــعــنف والــدم وقـطع رؤوس
اخلـصــوم مـنـذ أن حتـولت الــسـلـطـة
العربـية واإلسالمـية الى وراثـية عام
 61هــجـريـة. فــمن يـومــهـا اعــتـمـدت
الـسـيف حللّ الــنـزاعـات واجـبـار من
يـخـالـفـهـا عـلى الـطـاعـة واخلـضـوع.

وكانت ( السلطة الـعربية واإلسالمية
) عـلى مـدى أكـثـر من ألف وثالثـمـائـة
سنـة ال تـلجـا الى الـتفـاوض واحلوار
إال بــعـد أن تــقـطـف الـســيـوف رؤوس
افــــضل من في الــــقـــوم. ولـــهـــذا فـــأن
العـراقـي مـعـبئـون سيـكـولوجـيا في
الشــــعـــورهم اجلـــمـــعـي بـــالـــعـــنف ال
بــــــاحلـــــوار فـي حـلّ صـــــراعــــــاتــــــهم
ـا الــسـيـاســيـة. ولك أن تــسـتـشــهـد 
حصل  عام  1958من تمـثيل وحشي
الكـة ورموز النـظام. وعام بالعـائلـة ا
 1963بــتـمــثـيل أبــشع بــشـخص أول
رئــيـس جــمــهــوريــة لــلــعــراق ورمــوز
نــــظــــامه وبــــآالف الــــشــــيــــوعــــيــــ
. وما حـصل للـبعـثي من والوطـنيـ
ــة اجلـيش حــرقـهم أحــيـاء بــعـد هـز
العراقي في حرب الكويت عام .1991
فضال عن االبادات اجلمـاعية للـشيعة
وحـــرب األنــفــال ومــجـــزرة حــلــبــجــة
وإبـــــــادة اآلالف من الـــــــكــــــورد .. الى
ــشـــهــد الــيـــومي احلــاضــر الــذي ال ا
تــســـتــوعب مــفـــردات الــلــغــة  وصف
وروث بشـاعـته وال عقالنـيـته..وذلك ا
ــــتــــد الى  داحس الــــلــــعــــ الـــذي 
مــرورا بــواقــعــة دهـاء أبن والــغــبـراء
الـــعـــاص وغـــبـــاء األشـــعـــري الـــتي "
ـوت والـتــكـفـيـر..الى أجنـبت " فــرق ا
نـبش األحـداث اخملجـلـة في تـاريـخـنا
وكأن عقولنـا مبرمجة تخم بالعـنف ا
فــقط عــلى اســتــحــضــار األحــقــاد من

ماضينا.

أن سـألة الـسـيكـولوجـية الـثانـية وا
السلطة في الدولة العراقية احلديثة
( من عـــــام  1921الى عـــــام (2003
وفجأة ومن كانت بيـد السّـنة العـرب
ـقــراطي أو سالسـة دون تـمــهـيــد د
حــدث تــبـادل في انــتــقــال الــسـلــطــة
انــقـالبي لألدوار.فــالــشـــيــعــة الــذين
كـــانـــوا أللف وثالثـــمــائـــة ســـنــة في
والذين حـاربوا االنكـليزي عارضـة ا
والـذين احملــتل في ثــورة الـعــشــرين
ــلك فـــيــصل األول رفـــضــوا دعـــوة ا
لالشـتراك في الـوزارة ألمـور فقـهـية!
أصـــبــحـــوا ( بــعــد  ( 9/4/2003في
التي واعتـبروا قوات الـغزو السلـطة
حـاربـوهـا في الـبـدء بـضـراوة في أم
اعـتـبـروهـا قوات قـصـر والـنـاصـريـة
صـديـقــة وحتـالف سـاسـتــهم مـعـهـا
فــيــمــا الــسّـنــة أزيــحــوا الى جــبــهـة
عارضة سواء ضد السلطة او ضد ا
احملــتل الـذي أعــطـاهم الــسـلــطـة في
بـــدء تــشـــكـــيل الـــدولـــة الـــعـــراقـــيــة

احلديثة.
WO³Fý dO¼ULł

  وتبادل األدوار هـذا يشـبه في فعله
الـنــفـسي تـبـادل األدوار بــ الـسـيـد
ن كـان سيّـدا أن يكون فأنّى  والعبـد
السـيـما ن كـان عـبـدا بـاألمس عـبـدا 
في سيكولوجـية العراقي حتديدا ?!.
هي أن الـشـيـعة وعـلّـة نفـسـيـة ثـالثـة
في الـعـراق ( جـمـاهـيـرهـا الـشـعـبـية
حتــديـــدا ) اعــتــقــدوا أن مــصــدر مــا
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أصــابـهم مـن ظـلم وجــور وعــنف هـو
السلـطة الـسنّيـة التي حكـمت العراق
فعمموا أكثر من ألف وثالثمائة سـنة
وقف االنـفعالي عـلى كل السنّة هذا ا
ن ولم يـقـصـروه علـى رموز احلـكم 
اســتـخــدم الـســلــطـة وســيـلــة لـلــظـلم
والقسوة في التعامل واذالل اآلخرين
ن فـيهم شـخـصـيات وطـنـية سـنـيّة
حاولـوا األطـاحة بـالـطاغـيـة. وحصل
أن نــــشــــوة االنــــتــــصــــار ووســـواس
اخلــــوف من ضــــيــــاع مــــا يــــعــــدّونه
الـفرصـة الـتـاريـخيـة األخـيـرة لـهم قد
تـمــكــنــا من اجلــمــاهــيــر الــشــيــعــيـة
وعمال نـفسيـا على االندفاع الشعـبية
واالنـفـعـال والـتـطـرف.ولـقـد عـزز هذا
وغذّاه زهو بعض قادتهم السياسي
والــديـنــيــ بـحــصــولـهم عــلى ســتـة
مـاليـــ صـــوت في االنـــتـــخـــابـــات (
حوالي نصف العراقي )  ناجمة في
حقيقتها من موقف تعاطفي وردّ فعل
أكـثر ـا أصـابهـم من حـيف انـفـعـالي 
مـنه موقف مـن برامج سـيـاسـية..دفع
مــعـــظـــمـــهم ثـــمــنـه بــؤســـا وعـــظــوا
بل ان اصـابـعـهم الـبـنـفـسـجـيـة نـدمـا
كــثـيــرا مـنــهم خــرجـوا في الــشـوارع
وسـاحــات الـتـحــريـر يـهـتــفـون(بـاسم
و(اخلــيـر الــدين بــاكــونه احلــرامــيه)

العدنه مكوم واألحزاب تفرهد بيه).
حـصل للـجمـاهيـر الشـعبـية ـقابل  با
من الـســنّـة أن تـمـكن مــنـهـا وسـواس
اخلــــوف من أن الـــــشــــيــــعـــــة الــــذين

استلـموا الـسلطـة سيـفعلـون بهم ما
فـعـلت بـهـم الـسـلـطـة الـسـنـيـة طـوال
حكمـها للـعراق. فضال عن أن الـسّنة
شعروا بالـغ السـياسي  واإلحباط
الــــــــذي يـــــــصـل ذروته فـي ظـــــــروف
األزمات فـيـؤدي الى الـعـدوان وهذه
حـقــيـقـة نـفــسـيـة حتـدث عــنـد إعـاقـة
جــمـاعــة عن حتــقـيـق أهـداف تــراهـا
مــشــروعــة وال جتــد وســيــلــة أخــرى
وانـهـا ظـلت لـبــلـوغـهـا غــيـر الـعـنـف
شـغالـة لـعامـهـا الـرابع عشـر لـوجود
من يـغــذيـهـا عـلى صـعــيـد احلـكـومـة
وقـيادات سـيـاسـيـة عـملـت على رمي
احلطب وصب الـزيت على نـار كبرى
كـانت مـشـتـعلـة أصال لـيـمـتـد لـهـبـها
فـكان الى مـنـاطق أخـرى من الـعـراق
ا حـصل من خراب لـلوطن ما كـان 
ـة اوجــعـهــا جــر وفــواجع لــلـنــاس
ســبـايــكــر ومـآسـي اهـلــنــا في حـرب

حترير نينوى.
  �انـــنـــا اذ نــوثق لـــهـــذه األحــداث
ونــحـلـلــهـا مـن مـنـظــور عـلم الــنـفس
فـان الـهـدف واالجـتـمـاع الــسـيـاسي 
مــنـهــا هـو الـتــقـاط الــعـبــرة من قـبل
لـيــأخـذوا بـرأي من احلـكّــام حتـديـدا
يــقـدم لــهم الــنـصــيـحــة خـالــصـة من
شـكلة علـماء العـراق ومفـكريه.لـكن ا
ان سيـكولـوجيـا السـلطة فـي العراق
عـــلّـــمت احلـــاكم ان يـــحـــيط نـــفـــسه
بـأشــخـاص يـقـولــون له مـا يـحب ان

يسمعه!
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تؤكـد التجـارب الدولـية أنَّ احملـاكم الدسـتورية تـتألف من فـئاتٍ مـتعددةٍ في
ا ثِّل األقلية ال األكـثرية  خالفاً  الغـالب وأنَّ عدد القضاة فـيها عادةً مـا 
طـلعة يتمُّ تـسويقه فـي العراق من قـبل بعض الـشخصـيات واجلـهات غيـر ا
. إنَّ من الذين يتحدثون بال بينةٍ ـضام الدستورية احمللية والدولـية  على ا
أصل الــنـــظــريــة الــراجـــحــة في هــذا الـــصــدد -بــحـــسب جتــارب احملــاكم
الــدسـتــوريـة الـدولــيـة الــتي سـنــعـرض أهــمـهـا- هــو ضمُّ فـئــاتٍ أخـرى إلى
احملـكــمـة من غــيـر الــقـضــاة تـكــون لـهــا الـغـلــبـة واألرجــحـيــة في كـثــيـرٍ من
الـتـجـارب.وسـتالحظـون أنَّ الـغـلـبـة في هـذه احملاكم عـادةً مـا تـكـون لـرجال
القـانون ال للقضاة. بل ثمة محاكم دسـتورية دولية ليس فيها قاضٍ واحد -
كـما سـيـتضح -.إنَّ الـفـئات الـتي تـتألف مـنـها احملـكمـة قـد تتـمـثَّل بأسـاتذة
القـانون في اجلامعات أو احملام أو رؤساء اجلمهورية السابق أو بعض

سؤول اإلداري أو بعض الشخصيات العامة ونحو ذلك.  ا
وعمـوماً سـنقـوم بإيـراد أهم النـماذج الـدوليـة في هذا الـصدد ;كي نـكشف
عن احلقـيقة الضـائعة وسط الـصخب.وهذه الـنماذج التي سـنعرضـها تمثِّل
( (24جتــربــةً حملــكــمــةٍ دســتـوريــةٍ فـي الــعـالـم  من أوربــا واألمــريــكــيــتـ
التي يُـعرض لـهـا ألول مرةٍ ; فـهذه الـدراسة غـير مـسـبوقـةٍ في بابـها وآسيـا

هذا. 
1ـ احملكمة الدستورية اإلسبانية :

ادة 159من الـدسـتور ـقـتـضى ا تـتـألف احملـكـمـة الدسـتـوريـة اإلسـبانـيـة 
من قضـاةٍ ومدَّع عـمومي ـعدل من  12عـضواً  اإلسـباني لعام  1978ا
ـارسـون وأســاتـذة جـامــعـات قـانــونـيِّـ ومــوظـفـ عــمـومـيــ ومـحـامــ 
االخـتـصــاصـات ذاتـهـا. يــنـتـخبُ مـجــلس الـنـواب أربـعـةً  4مـنــهم ومـجـلس
الشيوخ أربعةً 4واثنان 2من احلكومة واثنان 2من مجلس القضاء.ما يعني
أنَّ عـدد الــقـضــاة هـو 2 من مــجـمـوع 12 . وعـلـيـه فـاألكــثـريـة هـي لـرجـال
القـانون وغيرهم وليس للـقضاة.(لم ترد هذه اآلليـة في الدستور اإلسباني 

نظِّم لعمل احملكمة). بل في القانون ا
2ـ احملكمة الدستورية االيطالية :

ـادة 135 من الـدسـتــور االيـطـالي لـعـام ــقـتـضى ا تــتـألف هـذه احملــكـمـة 
ـارسون عـدل من قضـاةٍ وأسـاتذة جـامعـات قـانونـيِّ ومـحـام  1947ا
االختصـاصات ذاتها.وإنَّ نسبة القضاة فيها هو الثلث فقط.وعليه فاألكثرية

هي لرجال القانون وليس للقضاة. 
انية : 3ـ احملكمة الدستورية االحتادية األ

انيـة من قضاةٍ وأساتـذة جامعات تـتألف احملكـمة األ كمـا احملكمة اإليـطالية
ـــارســون االخـــتـــصـــاصــات ذاتـــهـــا.(لم يـــذكــر  . قــانـــونـــيِّـــ ومــحـــامـــ

اني هذه اآللية بل القانون). الدستوراأل
4ـ احملكمة الدستورية النمساوية :

عدل ادة  147 من الـدستور النـمساوي لعام  1945ا قتضى ا وتـتألف 
من 14عـضواً و6 بـدالء.يتمُّ تعـي ستةٍ   6من هـؤالء األعضاء بـتوصيةٍ من
ــسـؤولــ اإلداريــ وأســاتـذة احلــكــومـة  ويــكــونــون من بــ الـقــضــاة وا
وهـكـذا يكـون عدد .مـا يـعني أنَّ لـكل صنـفٍ مقـعدين  اجلـامـعات الـقانـونـيِّ
الـــقـــضـــاة 2. ويـــتمُّ تـــعـــيـــ الـــســـتــة 6الـــبـــاقــ بـــاقـــتـــراحٍ من اجملـــلس
.وعـليه الـوطني.وبـاحملـصِّـلـة يـكـون عـدد الـقـضاة 2من مـجـمـوع  14عـضـواً

فاألكثرية هي لغير القضاة . 
5ـ احملكمة الدستورية التشيلية :

عدل في عام 2015 ادة  92من دسـتور تشيلي لعام  1980ا ـقتضى ا
فاحملـكمة تتـألف من عشرة أعـضاء من احلائزيـن شهادة القـانون مع خدمة
ي. وعـلى هـذا فاحملـكـمة ـهني واألكـاد (15سـنـة) وأن يُـعرفـوا بـتفـوقـهم ا

ليس فيها سوى رجال القانون.
6ـ احملكمة الدستورية البوليفية :

ـادة  199من دسـتـور بـولــيـفـيـا لـعـام  2009أن يـكــون أعـضـاء تـشــتـرط ا
عتـرف بهـا في مجـاالت القـانون. مـا يعـني أنها ن لـهم اخلبـرة ا احملكـمة 

وليس فيها قضاة. أيضاً حكر على رجال القانون 
 -7احملكمة االحتادية العليا البرازيلية :

ـعـدل يُشـترط ادة  101من الـدستـور البـرازيلي لـعام  1988ا ـقتـضى ا
ـعـرفـةٍ قـانـونـيـةٍ مـتـمـيزةٍ ن يـتـمـعـون (( في أعـضـاء احملـكـمـة أنْ يكـونـوا 

كن أنْ ال يكون ثمة قاضٍ فيها. وسمعةٍ ال تشوبها شائبة)).وعلى هذا 
نغولية : 8ـ احملكمة الدستورية ا

ـعدل في عام 2001 ادة  65من دسـتور منـغوليـا لعام  1992ا تـشترط ا
أن يكـون أعضـاء احملـكمـة من احلـاصلـ عـلى((مؤهـالتٍ علـيا فـي القـانون
والـسـيـاسـة)). مـا يـعـني أنـهـا أيـضـاً حـكـر عـلى رجـال الـقـانـون وال وجـود

للقضاة فيها.
9ـ احملكمة الدستورية البرتغالية :

ـعدل في عام ادة  222من الـدستـور البـرتغـالي لعام  1976ا ـقتـضى ا
 2005فـإنَّ احملكمـة تتكون من 13عضـواً ستة منـهم من القضـاة والبقية

عنى أنَّ الغالبية هي لرجال القانون.  7من رجال القانون.
10ـ احملكمة الدستورية التركية :

ادة  146من الـدستور الـتركي لعام  1982تـتألف احملكمة من ـقتضى ا
واثـنان 2 من مـجـلس الدولـة وثالثة مـنـهم ثالثة 3 من الـقـضاة  15عـضواً
من أساتـذة اجلامعات في مـجاالت القانـون واالقتصاد والـعلوم السـياسية
ــدعــ ــوظــفــ الـــتــنــفـــيــذيــ واحملـــامــ وا وأربـــعـــة 4 مـن بــ كــبـــار ا
.ويبـقى ثالثة أعضـاء تنـتخبـهم اجلمـعيـة الوطنـية. وبـاحملصلـة يكون العامـ
عـدد القضاة ثالثة 3من بـ خمسة عشر 15 عـضواً .وعليه فـاألكثرية هي

لرجال القانون وغيرهم وليس للقضاة. 
 -11احملكمة الدستورية األوكرانية :

ـعدل تـتألف ادة 148  من الـدسـتور األوكـراني لـعام  1996ا ـقتـضى ا
احملـكـمة الـدسـتـورية من ( (18عضـواً.سـتـة منـهم قـضـاة معـيـنـون من قبل
ان والبـقية ( 12 عـضواً) يتم اخـتيارهم عن طـريق فتح باب الـرئيس والبـر
ـرشح مـن احلـاصـل ـواطـنـ عـلى أن يـكـون ا الـتـرشـيح والـتـنـافس بـ ا
)). وكما ورد في ((على مـؤهلٍ عالٍ في الدراسات الـقانونيـة أو من احملام
ـارسون )  و غيـرها من احملـاكم يُطـلق عـليـهم كلـهم بعـد ذلك صفـة (قاضٍ
االختـصاصات ذاتـها.وعـليه فـاألكثـرية (الثـلثـان) هي لرجـال القـانون وليس

للقضاة.
12ـ احملكمة الدستورية العليا الهندية :

ـعـدل في عام 2 ادة 124من الـدستـور الـهنـدي لـعام  1949ا ـقتـضى ا
 016تـتـألف احملـكـمة الـدسـتـوريـة ((من عـددٍ من الـقـضاة وفـقـهـاء الـقـانون
)).وكلهم يُطلق عليهم في هذه احملـكمة بحسب الدستور -كما في واحملامـ
ـارسون غـيـرهـا من احملـاكم الـدسـتـوريـة- صـفـة (الـقاضـي); وذلك ألنـهم 
عمالً قـضائيـاً وإن كانوا من غـير القـضاة.وجتدر اإلشـارة إلى أنَّ الدستور
ـستعـمل من الدستـور العراقي الـذي يُعبِّر الهـندي استـعمل الوصف ذاته ا

عن القانونيِّ في احملكمة  وهو(فقهاء القانون).
13ـ احملكمة الدستورية الكولومبية :

ــعــدل في عـام ـادة 232من الــدســتـور الــكــولـومــبي لــعـام 1991ا تــنص ا
ـي في (الـتـخصـصات  2015على أن يـكـون أعضـاء احملكـمـة من األكاد
ـعـنى أسـاتـذة الـقـانـون- أو من احملـامـ أو من الـشـاغـلـ الـقـضـائـيـة) -

نصبٍ في السلطة القضائية أو النيابة العامة.
14ـ احملكمة الدستورية اإلكوادورية :

عدل في عام 2015 ادة 433من دستور اإلكوادور لعام  2008 ا تنص ا
ع لى أن يــكــون أعــضــاء احملــكــمــة مـن احملــامــ أو الــقــضــاة أو أســاتـذة

. اجلامعات القانونيِّ
وسنـتواصل الحقاً إنْ شاء الـله في عرض بقية احملـاكم الدستورية في دول

العالم اخملتلفة ; كي يتبيَّن وجهُ احلقيقة للقار والرأي العام.
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بــبـروتـوكــوالت الـوقـايــة واحلـمـايـة
واحلـــــذر. إالّ أنّ ســــلـــــوك احلــــيــــاة
تـحـضّرة الـيـوميـة في هـذه الـدول ا
صـمــدَ وواظبَ عـلى شــكل وأسـلـوب
احلــيــاة اجلــديــدة الــتي فــرضــتــهـا
شروط اجلـائـحة بـسبب الـضمـانات
ـــــســـــاعـــــدة واحلـــــزم وأشـــــكـــــال ا
التمويلية الضخمة التي تكفّلت بها
حــــكـــومــــات هــــذه الــــدول في عالج
األزمـات االقـتــصـاديــة وتـأثـيــراتـهـا
اجلـانـبـيـة عـلـى احلـيـاة اجملـتـمـعـية
وأشـكـالـهـا ومفـرداتـهـا الـتي تـأثرت

بفعلها. 
ــؤسف أنّ بـعض األنــظـمـة إنه من ا
ـضـطـربة في الـسـيـاسـيـة القـلـقـة وا
مـنـطـقـتـنـا ومـنـهـا بـطـبـيـعـة احلـال
النظـام السـياسي الهـزيل القائم في
العراق بسبب غـياب اإلرادة القوية
واإلدارة الرشيـدة قد وقعت فـريسة
ألشــــكـــال عــــديـــدة من اخملــــالـــفـــات
ـواطن الـبـائس واخلـروقـات بـحق ا
الـــذي احـــتـــار في أمـــر مـــعـــيـــشـــته
واســــتــــصــــعـبَ تــــدبــــيــــر شــــؤونه
ومـتــطـلـبــات بـيــته وأسـرته بــسـبب
شـحـة فـرص الـعـمل أو فـقـدان عـمله
أو وظـــيــفـــته في أســـواق الــقـــطــاع
اخلـــاص. في حـــ واصـل حـــيـــاتَه
الطـبيـعيـة من دون مشـاكل تُذكر مَن
احـتـمى بـوظـيـفـة عـامـة في صـفوف
تـرهـلـة التي صـارت مـلـجأً الـدولـة ا
تـمويـليًـا للـمجـتمع الـعراقي بـالرغم
من انـــتـــفـــاء وقـــصـــور إنـــتـــاجـــيــة
مـوظفـيهـا وبلـوغـها نـسبـة مقـرفة ال
تـتـعدى عـشـر دقـائق في يـوم الدوام
الكامل هـذا في حالة عـدم احتساب
مـــا تـــفــجّـــرت به قـــرائحُ الـــســـاســة
ونــوابُ الـشــعب بـزيــادة مـثــيـرة في
أيــام الـعـطـل الـرسـمــيـة ومـا زيـد أو
يُزاد عـليـها من أيـام أخريـات حسب
ركز أو قناعة اجلهة التنفيذية في ا
احملافظات. وهذا ما يُعزى لتراكض
واطنـ للتـعي في دوائـر الدولة ا
التي تكفل مرتبًا مضـمونًا للمعيشة
دون الـــقـــطـــاع اخلــاص. والـــســـبب
واضح ومــــؤسف لــــكــــون الــــدولـــة
وإداراتـهـا الـفاشـلـة افـتـقـدت ألبسط
إجراءات التـخطيط وخلت بـرامجُها
من أية اسـتراتيـجيات تـكفل وسائل
وأدوات بــنـاء الـوطـن والـبـشــر مـعًـا
بـالــتـكـافـل والـتـضــامن مع الــقـطـاع
اخلـــاص الـــذي هــــو أســـاس بـــنـــاء
األوطــان وتـقــدّم صـنـاعــته وزراعـته
عـــبــــر تـــشـــجـــيع وســـائل اإلنـــتـــاج
ــهمّ ألداءٍ وحتــفــيــز هــذا الـقــطــاع ا
أفــضـل من خالل سنّ الــتــشــريــعـات
والقوانـ الصحـيحة الـتي تكفلُ له
مثل هـذا الـتقـدّم في العـمل واإلبداع

اســتــطـالــة فــتــرة احملــنــة وامــتـداد
يادين أخـرى تأثرت بها تأثيراتـها 
قــطـاعــات واسـعــة وخـلـقـت مـشـاكل
منزلية وأدّت إلى أزمات عائلية ب
األزواج وأفـــراد األســر واألصــدقــاء
عـــــنـــــدمـــــا حـــــدّت مـن الـــــعالقـــــات
اجملتـمعيـة بكلّ اشكـالها ووسـائلها

ومفرداتها. 
لــقـــد تـــراجع ســوق الـــعـــمل في كلّ
اجملـــتـــمـــعـــات بـــدرجـــة مـــخـــيـــفـــة
ومـضــطـربــة ال تُـنــبئ بــخـيــر قـريبٍ
قــادم إالّ في حــالــة تــرقّب تــغــيــيــر
جــذريّ إيـــجــابـيّ قــادمٍ فـي وســائل
تفـكيـر الزعـامات الـتي حتكم الـعالم
ـشهـد الـعام لـلـحكـومات وتـتـسيّـد ا
وأذرعـهـا في مـنـاطق نـفـوذهـا. ومن
ـنـتـظرة هـذه الـوسـائل اإليـجابـيـة ا
من زعـامات الـعالم بـطبـيعـة احلال
عـنــدمـا تــعـمــد بـحـسـن الـنـيــة عـلى
تــطــبــيق مــعـايــيــر إنــسـانــيــة غــيـر
اسـتغاللـية ضـدّ فئـات هشّـة وقابـلة
االنــــكـــســـار بــــســـبب ضــــعف هـــذه
األخيرة وعـدم قدرتها عـلى مواجهة
الواقع والـتحـديات الـكبـيرة بـسبب
فــقـدانــهــا الـوســائل واألدوات الـتي
تمنحها الثـقة بالنفس والقدرة على
ـواجهـة وكـسب الرهـان بـكفـاءتـها ا
ـغـيّـبـة وبـقـدراتـهـا الـكـامـنـة الـتي ا
تـــخــشـى إبــرازَهـــا أليـــة ظــروفٍ أو
أسباب. فـعندمـا جلأت دول متـقدمة
تـفــاعـلـت "مـواطــنـيًــا" بـاحــتـرامٍ مع
تحـضّرة حصل ذلك مجـتمعـاتهـا ا
لــكـون مــواطــني هــذه اجملــتــمــعـات
اتــصــفت بـــكــامل الــثــقــة بــالــنــفس
وبـقدرتـها عـلى مواجـهة الـتحـديات
ـتـضـامن مع الـصـعـبـة بـتـعـاونـهـا ا
ـؤســســات الــتـنــفــيــذيـة الــدولــة وا
لـــلـــوصـــول إلـى األمـــان الـــنـــفـــسي
واجلـــســدي والـــفــكـــري والــعـــلــمي
وجتـــــاوز ســـــقـف احملـــــنــــــة بـــــأقلّ
اخلـسـائـر االقـتـصـاديـة والـبـشـريـة.
وهـذه تُـحسب تـمـامًـا لهـذا الـصنف
ــتــقـــدمــة بـــالــرغم من من الـــدول ا
اخلــســائــر الــبـــشــريــة الــتي راحت
ضـحـيـة اجلـائـحـة بـسـبب الـتـهـاون
وعـدم االكتـراث أو االلـتزام الـقـاصر

ال أحد يـشكّ في مـا آلت إلـيه أحوال
الشـعوب والـدول من بؤسٍ وتراجعٍ
في احلـقوق اآلدمـيـة الـتي فرضـتـها
ظـــــروف اجلـــــائــــــحـــــة وحتـــــوّرات
ــســتــجــدّة مــنـذ أن فــيــروســاتـهــا ا
اجــتــاحـت الــعــالـم نــهــايــة ?2019
ومـاتـزال تداعـيـاتُهـا قـائـمة بـقـسوة
وبـــشـــدّة رهــيـــبــة تُـــخـــيف الـــعــالم
وأسـاطـيـنه وحـكـوماتـه بالـرغم من
اجلـهـود الـدولـيـة لـلـسـعي الحـتـواء
ــــرض الـــقــــاتل بــــشـــتـى الـــطـــرق ا
الوقـائيـة والدوائيـة لغـاية الـساعة.
ولـعـلّ من بـ الـتـداعـيـات الـعـديـدة
لـهـذا الـوباء الـقـاتل الـذي لم يـشـهد
التاريخ له مثيلًا من حيث الشراسة
واكــــــتـــــســــــاح كلّ شـيء وأيّ شيء
أمـامه تــعـريض الـبـشـر إلى أزمـات
مـتالحـقة في االقـتـصـاد والسـيـاسة
واإلدارة والـعالقــات عـلى أشـكـالـهـا
وتـفـاعالتـها ومـنـهـا شبح الـبـطـالة
الــــقـــاتل الــــذي خـــيّمَ عــــلى أجـــواء
ــــعـــامل مـــا أدّى إلى ـــصـــانع وا ا
إغـالق تـــــامّ أو شـــــبه تـــــامّ لـــــهــــذه
ولـغـيـرهـا من الـشـركـات التـي كانت
الي من ـعيـشـة ا سـندًا وتـمـويالً 
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وبـالـرغم من كـون الـعـمل ومـا يـأتي
من ورائـه من كـسـبٍ لـكــفـافِ الــيـوم
ومــا يــضــيــفهُ من ادّخــار لــلــبــعض
اآلخــر يـــقع من ضـــمن أســاســـيــات
واطـنيـة في أية بـقعة أو احلقـوق ا
بـلــدٍ إالّ أنّ الـبـشـريـة وقـفت حـائـرة
متـسمّـرةً أمام معـضلـة البطـالة وما
حـــتّــمـــته من تـــداعـــيــات ومـــشــاكل
عائلية وأسرية ومـجتمعية ووطنية
ـيـة في شـمـولــيـتـهـا لـلـجـمـيع. وعـا
ـــــســــــانـــــدة ومـع كلّ اإلجــــــراءات ا
واشـكال الـتـمويل الـتي تـقدمت بـها
دول مـتـقـدمـة حـضـاريًـا ومـدنيًـا في
أنظمتها السياسية انطالقًا من حق
ـواطن بــتـأمــ عـيــشه ومـعــيـشـة ا
أســــرتـه بــــكــــرامــــة وشــــرف إالّ أنّ
الي والتمويلي لم يستطع النظام ا
الصمـود في بعض هـذه الدول أمام
تـزايدة بسبب التحـديات الكبـيرة ا

ـستورد واإلنتـاج كي يتـنافس مع ا
اخلـاضع إلرادات جـهـات سـيـاسـيـة
مـــرتــبـــطـــة بـــدول اجلــوار الـــتي ال
يــطـيب لـهـا تــقـدّم الـقـطـاع اخلـاص

الوطني في البالد.
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صـحـيح أنّ شـرائح مـجـتـمـعـيـة في
تقـدمة قد خسـرت وظائفها الدول ا
غــيـر الـثــابـتـة في ســوق الـعـمل في
الــقــطــاع اخلـــاص بــســبب اإلغالق
الـتام أو اجلـزئي لصـغـار الشـركات
ـصـانع لـكـنـهـا لقـيت مـن جانب وا
حـــكــومـــاتــهـــا كلّ الــدعـم وأشــكــال
ـساعـدة بـصورة مـبـاشرة أو عـبر ا
تـنـظـيـمـات حـكــومـيـة أو مـنـظـمـات
خيرية فاعلة في مـجتمعاتها. وهذا
يُــحــسب ســلــوكًــا إيــجــابــيًــا لــهـذه
احلـكومـات الـتي تضـمن قـوانـينُـها
أبـسط أنـواع الـرعـاية االجـتـمـاعـية
ولـو في حــدودهـا الــدنـيــا تـقــديـرًا
ـواطـنـية لـكلّ فـردٍ يـعيش لـلـصفـة ا
فـوق أراضـيهـا. ومـنه مـا يـتـنعم به
الـالجـــئـــون الـــشــــرعـــيـــون وغـــيـــر
قيـمون في هذه الدول. الشرعـي ا
ّـــــا ال شكّ فـــــيه هـــــنــــاك أفــــراد و
ومـــواطــنـــون عــراقـــيـــون ســبق أن
اتـخذوا من دول غـربـية مـلـجأً آمـنًا
لـهم وألسرهـم مازالـوا يـستـفـيدون
من حــــســـنــــات نــــظـــام الــــرعــــايـــة
االجـــتــمـــاعــيـــة في دول االغـــتــراب
بــالـرغم مـن تـمــتــعـهـم بـامــتــيـازات
مالـيـة ووظيـفيـة في بلـدهم األصلي
ـزدوجـة ـواطــنـة ا بــسـبب مــيـزة ا
بـعكـس مَن بقي صـابـرًا صـامدًا من
مواطنيـهم طيلة فـترة األزمات التي
تعرّض لـها الوطن والـشعب بسبب

تقلبات أنظمة احلكم. 
ـتقـدمة في ومن مـحاسن األنـظمـة ا
ـا فــيــهــا دول إقـلــيــمــيـة الــعــالم 
وعـــربـــيــة شـــقّت طـــريــقـــهــا نـــحــو
التـحضّـر والتمـدّن واحتـرام حقوق
البـشر الـذين ترعـاهم أبويًـا التزام
أرباب العـمل باللوائح الـوطنية في
ـكــنـهـا ذلك بـلـدانــهـا بـأقــصى مـا 
ح تـولدت لـديها الـقنـاعة الكـافية
راعـاة ظروف موظـفيـها وعمـالها
بـعــملٍ جـزئيّ حــفـاظًــا عـلـى كـرامـة
ـواطن حلــ اسـتـتـبـاب الـظـروف ا
وعـودة احلــيـاة إلى دورتـهـا. وهـذا
اإلجـراء جـاء في بـعضٍ من أسـبـاب
جزئـيـاته بسـبب تعـاون احلكـومات
مع سـوق الـقـطاع اخلـاص من أجل
ـوظـف عـالــيــة قـدر إبـقــاء كــرامــة ا
ـسـتطـاع وعـدم تعـريـضه لإلهـانة ا
والـتسـمّر في الـسـاحات والـشوارع
بـحـثًــا عن مـورد خـائب شـحـيح في
فـارقات زمن الغـدر والـفاقـة. ومن ا

ب مـا حـصل في العـراق قبل أكـثر
من عام فيما يـخصّ انتفاء احلاجة
ألربـع مـوالـيـد مـتـتــالـيـة وإحـالـتـهم
عـلى الـتــقـاعــد الـقـســري وتـوظـيف
بــــدائل عــــنــــهم بــــحــــجـج واهــــيـــة
لـــلـــتـــخـــلّص من عـــبـــئــهـم بــســـبب
تــقــادمــهم في الــسـنّ نـرى مــواقف
مـغايـرة أكـثر إنـسانـيـة في احتـفاظ
ــســنّــ دول مــتــقــدمــة بــطــاقــات ا
كنة جتاه الذين جتد ألطول فترة 
فـيهم كـلّ خيـرٍ وبـركة ومـواظـبة في
زيــادة اإلبـداع واإلنـتــاجـيــة بـسـبب
خـــبـــراتــهم الـــقـــويــة ومـــهـــاراتــهم
كـتسبـة ما ينـمّ عن عمق التـقدير ا
بـدعة وليس والتـمسّك بـالطاقـات ا
برميها رمية الكالب لتجد مصيرها
تــمـدّ يـديـهـا بـسـبب تـفـاقم احلـاجـة
وصعـوبة تـوفيـر لقـمة الـعيش لـقلّة
رتّب الـتقـاعدي الـذي ال يسدّ رمق ا
الــعـــيش في أدنـى صــوره. فـــلــيس
بهـذه الصور الـشائـنة يتمّ الـتعامل
مع كبار السنّ الذيـن عندما ال توفّر
ة الدولـة ما يضـمن حياة حـرة كر
ـواطـنـيـهـا الـذين تـقـفـر بـهـم فرص
العثـور على العـمل ح تسـريحهم
قسريًا وعدم وتوفر نظام اجتماعي
ُ وطــــنـي يــــقـي حــــيـــــاتــــهـم ويــــد
حصولهم عـلى مورد إضافيّ إلدامة
ـا يـســتـحـقـونه من لـدن حــيـاتـهم 
ؤسسـات التي خـدموها وطنـهم وا
طـيـلـة فـتـرة عـمـلـهم. وهـذا يـنـطـبق
أيضًا عـلى سوق العـمل في القطاع
اخلــاص حـيــنــمـا تــفــتـقــر شــركـات
ومكـاتب القـطاع اخلـاص إلى نظام
عـادلٍ لـلــرعـايـة االجــتـمـاعــيـة الـذي
ـة لـلـعامل حـيـنـما يـكـفل حـياة كـر

تنتهي فترة عمله ألية أسباب. 
في هـذا الصـدد ولتـسـهيل انـدماج
ـنـتـهــيـة عـقـود عــمـلـهم في الـدول ا
أل فراغ الـدولة تـقدمـة جند مـا  ا
عـبـر نـقــابـات أو مـنـظــمـات تـتـولى
تــســهـــيل الــبــحـث عن فــرص عــمل
َن فــقـدوا ومـبــادرات اجــتــمـاعــيــة 
وظائفـهم أو للباحـث عن عمل يدرّ
موردًا يكفي حـاجة احلياة الـيومية
ـسـتـطـاع. وهـذا من حـسـنات قـدر ا
األنــظـمـة الـسـيـاسـيـة الـصـادقـة مع
شــعــوبــهــا والــبــاحــثــة عن خــدمــة
مواطنـيها والسـبب يعود للـخشية
من مــحـاســبــتـهــا من قــبل الــشـعب
وعزوف الناخـب في دورات الحقة
عن إعـادة تـدويـرهم بـسـبب الـفـشل
فـي تـأمــ مــا يــســدى من خــدمـات
لـلـناخـب. وهذا بـعـكس مـا يـحصل
ــتـخـلـفـة واألنـانـيـة في أنـظـمـتـنـا ا
ـصـلـحـيـة حـيث يـفـتـقـر النـاخب وا
ألدنـى درجـــــــات الــــــــوعي واإلدراك

ـصـلـحـته ومـصلـحـة وطـنه عـنـدما
يــقـع في كلّ مــرة فـــريــســـة لــوعــود
مـعـسـولــة كـاذبـة في مـعــظـمـهـا من
صيره ـتالعب  جانب القائم ا
ومــصــيـــر وطــنه. مـن هــنــا ال جنــد
سـبـبًـا مـوجـبًا إلدارة الـظـهـر لـكـبار
الــسنّ الـبـاحـثـ عـن عـمل السـيّـمـا
عـنــدمـا يــكـونــون من طــبـقــة الـذين
يـــتــــصــــفــــون بـــاخلــــبــــرة اجلـــادة
ـهـنـيـة الـتي ـهــارات اإلداريـة وا وا
مـن شـأنـهــا خـلق أجــواء إيـجــابـيـة
لـزيـادة اإلنــتـاج وتـقــدّم تـطـبــيـقـات
الـعــمل. فـحــيـنــمـا يــجـتـمـع صـنـاع
الـــــقــــرار وأصـــــحـــــاب اخلـــــبــــرات
كن للمشروع ـهنية  التنفيذية وا
أيّ مــشـــروع أن يــخــلق نـــســيــجًــا
اقـــتــصـــاديًــا ومـــنــتـــجًــا فـي أعــلى
مــراحـله. فـهـذا إلى جــانب الـفـائـدة
ـــهـــنـــيـــة ــــرجـــوّة من اخلـــبــــرة ا ا
ـهارة اإلداريـة سيـخـرج بنـتائج وا
مــفــيــدة عــلى صــعــيــد امــتــصـاص
ستـطاع عنـدما تدور البـطالة قـدر ا
ــاكــنــة ويــســيــر الــعــمل بــوتــائــر ا

صحيحة ضمن اخملطَّط له. 
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من هـنا يـبقى الـعـمل الوظـيفي من
ــســتــقــبل الــقــضـــايــا األســاســيــة 
اجملتـمـعات في أيـة دولة أو مـنطـقة
من أجل ازدهــار اقـتـصــاديـات هـذه
الــدول وتـعــافـيــهـا وجتــاوز أزمـات
الــــبـــطــــالـــة وصــــوالً لـــلــــتــــمـــاسك
االجـتمـاعي والـتـوازن األسـري بدل
الــبـــحث عن مـــفــرّ أو أنــفـــاق غــيــر
ـشـاكل أو الـوقـوع مـجـديــة خلـلق ا
فـي احملــــاذيــــر أو االلــــتــــجــــاء إلى
وسـائل جـرمـيــة غـيـر طـبــيـعـيـة في
إنـهـاء احليـاة. فـالعـمل اجلـيّـد نوع
من الــعـبـادة وبـه يـسـتــحق الـعـامل
ًــا حـرًّا عـلى أجــرَه كي يـعــيش كـر
أسـاسه والــدفع به لـلـمـسـاهـمـة في
صــالح اخلـــيــر الــعـــام له وألســرته
وجملتـمعه ووطـنه من خالل تطـوير
الـقـدرات وشـحــذ الـقـابـلــيـات نـحـو
األفضل. كـما أنّ العـامل الصالح أو
ـــوظف اجلـــيّـــد هـــو مَـن يـــشـــعــر ا
بالـفرح الـغامـر ويجـد معـنى لعـمله
حــ حتـقـيــقه تـقــدّمًـا في أدائه من
دون مــعــانــاة أو مــنــغّــصــات تــقف
عـثـرة أمامه. وهـذا مـا نـحـتاجُه من
صفـات وإجراءات لـتحـقيق الـعدالة
االجـتمـاعـية في مـحيـطـنا الـوطني.
فالكثـير من هذه ومن غيـرها مفقود
في بالدنا وفي مـخطـطات أنـظمـتنا
تـتاليـة التي لم تـتقدّم السـياسيـة ا
خطـوات جادّة بـاجتاه تـأم حـياة
مواطنـيهـا كما يـليق في كلّ مراحل

حياتهم.
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الفنان التشكيلي ماهود أحمد 

ـعـمـوري الـتى جـرت بـرعـايـة اعـلـنت نـتـائج مـسـابـقـة الـشـاعــر الـراحل حـمـيـر حـسـ ا
ـسـابـقـات في بـيـان تـلـقـته الـصـحـفي واإلعالمي آسـر عـبـاس احلـيـدري وقـالت جلـنـة ا
رتـبة األولى بـغداد مـازلت تبحث نـعم حمـندي فاز بـا (الزمان) امـس ان الشاعـر عبـد ا
رتبة رتبـة الثانية ميـسان احزان قابيل ونور احمـد الدليمي ا في البالد ويوسف احملمداوي ا

الثالثة االنبار رسالة إلى الرجل. 
اما اجلوائـز التـقديريـة فكـانت من نصيـب نبيل نـعمه اجلـابري كربالء أشـياء ال تـكتب وصادق
الـطـريـحي بـابل .. الـسـيـدة من نـيـسـان. وعـلي الـطـائي بـابل تـراتـيل حـزن واسـراء الـعـكـراوي
النـجف االشـرف ادم مـنا أهل الـعـراق وحسـ جـار الـله بابل اسـتـثنـائـيـة في ال وصفه وزين

ثنى فوتغراف بكاميرا الروح وعباس السالمي بابل نصوص  رشدي ا العابدين ا

رسالة بغداد
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{هل هذا تضخيم للذات.. ام تفخيم لها ?
- هــذا تـفـخــيم لـهـا »نـعم «انــا جـزء من هـذا

الشعب العظيم الفخم . 
{ هل يـخـتل مـيـزان الــلـوحـة اذا خـلت من صـورتك

انت ?
- ال اعــتـــقــد ذلك.. فــأنــا اكــاد ان اكــون رمــزا

كافع من اجل اجلمال ..  لالنسان ا
ـاذا ال تـقول - اذن - نـحن الفـنانـ مثل ابـطال  }

السير ? 
هل تـــعــتــقــد ان بـــعض الــفــنـــانــ ال يــشــكل

كفاحهم الشخصي شيئا في مسيرة الفن ? 
- صـدقني ح اقول انني احترم اجلميع.. ال
ـكـن ان تـكـون حـركـة بـدون جـهـد اجلـمـيع..
كـلهم دون استثناء يـساهمون في رفد احلياة
واجلـــــمــــال واحلب.. غـــــيــــر اني اخـــــتــــلف 
فـسيرتي الذاتية استمدها من حياة مجتمعي
الـشـعـبيـة.. حـيـاة الـصفـاء والـبـراءة وكل قيم
اخلـــيـــر.. انــا ارفض ان اتـــســـلق الـــبــرج في

باريس للنظر من اعاله الى وطني. 
رأة عـندك { ابـطال الـسيـر فحـول بـالتـأكيـد.. هل ا

رأة كأنثى ? مقابل للفحولة.. ا
- االنـــثى  فـي لــوحـــاتي  هي تـــعـــبـــيــر عن

ـسـكـون بالـرسم الـدكـتـور مـاهـود أحـمـد.. ا
والـوشم والسفر نحو مجرات بعيدة والذي
يــعـيب عـلى الــسـنـدبـاد انه كـف عن الـسـفـر
غامـرات التي في دمه واكتفى رغـم غريزة ا
بـسـبع رحـالت فقـط  ومـاهـود الذي يـجـهل
مـــعــنى اســـمه لــكن وشّـــامه قــالـت له بــعــد
األربــعـ ان مـعــنـاه هـو الــذهب الـصـافي..
حـــدثــني مـــاهــود ونـــحن في الـــطــريق الى
سـكونون «رواية ـتواضع.. عن ا مـرسمه ا
ــطــلــبي األخــيــرة وكالهــمـا عــبــد الــرزاق ا

عماريان من اجلنوب..
ـسـكـونـون «اجـواء تـشـكـيـلـيـة  قـال في »ا
تـشبـه االجواء الـتي عشـتهـا في طفـولتي ..
ـنـاخ هي قــصـة مــكـونــة من عـدة قــصص 
عــام.. هل رأيت لـوحـتي الــعـشـاء األخـيـر?..
إنــهـا تـشـبــهـهـا تـمــامـا.. ثم لـوحـتي »أسـد
بابل «لـكن النهاية فيها تختلف عن نهاية 

سكونون « ا
ثم حدثني عن طفولته . .

-  ..طــفـولــتي لم تـكن اعــتـيــاديـة  طــفـولـة
صـاخـبـة جـدا  كـنت فـيـهـا مـتـمـردا.. كـثـيـر
الــقــراءة  كـثــيـر الــرسم  كــثـيــر االنـزواء .
وكـنت اجتول في (مخيلـتي) مسافرا  نحو
الـــفـــضــــاء اخلـــارجي  أنـــا امـــتـــاز بـــروح
ـغامرة .. ولـقد الزمتـني هذه الرغـبة حتى ا
األن.. فـال زلت اســـتــــثـــار بـــأفـالم اخلـــيـــال

العلمي  وال أخفي سرا بقولي 
انـني اشعـر بأنـني رائد فـضاء حـقيقي وإن

لم أسافر ! 
صـــحـــيح اني خـــســـرت كـــثــيـــرا في حـــبي
ــرات تـــكــون لـــلـــمــغـــامــرة  وفـي بــعـض ا
خـسـارتي مـريـرة جـدا  لـكن عـزائي  انـني
ـغـامـرة مــرة اخـرى .. وانـا اعـيب أواصـل ا
عل الـسندباد انه انهى مـغامرته في الرحلة
الـسابعة ولو كنت مكانه الستمرت سفراتي
حـتى هذه اللحظة والخترقت الثقب األسود

 !!
{ اذن هـل للـدرامـا التي فـي الروايـة أثـر يرسم ?

 ..
يـغـمس فـرشـاته بـاالحـمـر الـقـاني ثم يـكـمل

استدارة التفاحة  في لوحة جديدة ..
ــا يــصح ذلك.. »دســتــيــافــســكي «ـ - .. ر

هـكـذا يلـفـظه - اثر فيَّ كـثـيرا .. ثـم هيـرمان
هــيـسه (عــنـد مـاهــود لـوحـة اســمـهـا »ذئب
الــبـراري «اســتـوحـاهــا بـعـد ان قــرا رائـعـة
هــيــســة بــذات االسم).. ثم جــاك لــنـدن.. في
مـكتبتي جـميع اعماله الـتي كتبهـا والبالغة
(12) جــزءا.. وأنــا ولـنــدن مــتـشــابــهـان في
ـشــاكل فـحــ أواجه اخـواني ــغـامــرة وا ا
وزمالئـي الـفـنـانـ اشـعـر وكـأنـني في احـد
غـــابـــات اآلســـكـــا  في مـــواجـــهـــة شـــرســة
وعــنـيـفــة!! .. فـالـغـابــات لـيـست مــلـكي وقـد
اســتـولى عـلـيــهـا اجلـمـيع لــكـنـني يـجب ان
اعيش.. ولهذا فأنا ادخل في صراع معهم 
{ هـل يـــغــــمـــز أحــــد من أصــــحـــاب احلــــضـــارة

الشخصية في الفن ? ! «
عنى .. حتى .. -لـيس هناك مصطلح بهذا ا
ان دالالته غـــامـــضـــة.. فـــكـــلـــنـــا يـــعــرف ان
الـشــخـصـيـة ال تـتـكـون إال بـعـد ان تـكـتـسب
مـقـومات مـعيـنـة تسـاعدهـا عـلى ان تتـعرف
فـي اجملــتـــمع الـــذي تــعـــيش فـــيه ; بـــشــكل
ايجابي يساعد على تطوره .. ولهذا فمجرد
احلـديث عن (احلضـارة الشـخصيـة) للـفنان
ــــا هـــو هــــروب من االطــــار احلـــضـــاري ا
االصــلي  اي الـذي الــيه الــفـنــان حـاضـرا 
هــذا مـفـهــوم لـصــيق بـاحلــضـارة الـغــربـيـة
واجـهـة (العـنيـفة) ومـصـطلح يـبعـدنـا عن ا

مع احلياة 
{ د. ماهود: احلـضارة الشخصـية  قد تعني ان
ـثـقف وجـود او شـخـصـيـة ضـمن يـكـون لـلـفـنـان ا
احلــالـة الــثـقــافــيـة (احلــضـاريــة).. هل تــكـونت لك
شخصية ذات وجود ضمن مسيرة الفن عندنا? . 
- نــعم.. انـا من اكـثــر الـفـنـانــ الـعـراقـيـ
الـــذين تـــتــمـــيــز في فـــرديــتـــهم وابـــداعــهم
الـشـخـصـية الـفـنـيـة فـأنا مـلـتـزم - اكـثر من
غـيري - باالطار احلضـاري الذي تتمثل فيه
اجلوانب الفكرية واالجتماعية والسياسية
عروف ولـوحاتي ال ترى فـيها إال االنـسان ا

محليا!! 
{ ولـكن اي عـمل فـني يـســتـدعي مـنك مـزيـدا من
ـا يلي ذلك من عـملـية تأويل الـتفـسيـر او احاطته 

ادبي ?
- ان لي بــطـبـيـعـة احلـال مـوقـفـا خـاصـا او
مـفـهـوما خـاصـا بـالـنسـبـة لـلـوحة الـفـنـية .

فــهي تــعــبـر عـن جتـربــة فــريــدة يـقــوم بــهـا
الـفــنـان.. رغم ان جتـربـتي في رسم الـلـوحـة
الــفــنـيــة تــســتـمــر طــويال جــدا  لـذلـك فـهي
تـتطـور مع تطـور اللوحـة .. أما الـتفـسيرات
االدبـيـة فهي في رأيـي مفـروضة مـن الغـير 
ــفــروض ان يــكـون ولــيس مــنـي كــفــنــان.. ا
ـشاهد صاحب خبرة ولو بسيطة في االقل ا
في الـتـاريخ واجلغـرافـية واحلـيـاة عمـوما 

فأنا ال ارسم اال للناس ! 
(اطـــلــعــني عـــلى لــوحـــة تــمــثـــله هــو داخل

صندوق) 
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{ سألته.. هل اللوحة مرآة االنسان ?!
- .. الـفنـان ال يستـطيع ان يقـول كل االشياء
فـي لوحة واحـدة  واللوحـة تبقى - مع ذلك
- عـاجــزة عن الـتـعـبـيـر كـلـيـا عن االنـسـان..
انـــهــا دائــمــا تـــعــبــر عـن جــانب واحــد  او
جـوانب عديـدة.. لكن لـيس كل ما يـعتمل في
ـــا ان الــفـن هــو (نـــقــد نـــفس الـــفــنـــان.. و
احلـيـاة) فتـبقى الـلوحـة رافـدا للـحيـاة حتى

نتحد معها . 
{ ولـكنك تـرسم هـمك الـشخـصي كـأنـسان تـعـنيه

شكلة ذاتها..? ا
- هـــذا غــيــر صـــحــيح .. فــإن هـــمــومي هي
االطـــار احلــضــاري الــذي اعـــيش فــيه.. هي
هــمــوم االنــســان في الــعـالـم الـثــالث.. وهي
ـكن تـعدادهـا.. انا هـمـوم واضحـة جدا  و

ثير منها.. يعنيني اجلانب الدرامي ا
{ اذا كان الـهم واضحا  فما حاجتنا الى الفن..

ما هو دور الفن في احلياة? . 
- هـــنــاك هـــمـــوم مــشـــرقـــة  واخــرى غـــيــر
مـشرقـة.. الفن يعـبر عن اجلـانب اجلميل من
احلـياة.. الـلوحـة رد فعل لـهم يجـعلـنا نحب
احلـياة.. وكأنني حـ ارسم اضيف سنوات

جديدة مشرقة للحياة وعمري !
{ ما معنى ان يتكرر رسمك الشخصي (صورتك

انت) في مفردات اللوحة ? . 
- حـ ارسم صورتي »ذاتي «فــهـذا تـأكـيـد
عـل روح الــفــنـــان ودوره  والــتـــعــبـــيــر عن
انـسـانـيـته.. انـني احـتـرم الـشـكل االنـسـاني

واحبه لدرجة التقديس ! 
لـذلك ال أجـد اي ضـير في رسـمه.. حـتى ولو
كـان هذا الشكل يـشبهني تـماما.. وانا ارسم
وجـهي دون تنميق  مالمحي عراقية بطابع

شعبي ..
{ ذات مـــرة قـــلت لـي إنك مـــثل ابـــطـــال الـــســـيــر
الـشــعــبـيــة.. هل يــنـدرج هــذا ضــمن الـهــالــة الـتي

حتيطها بذاتك ? ! 
- حـ اقـرا سـيرة عـنـترة  وأمـرؤ الـقيس 
والـهاللي.. أجد انني ال أختلف عنهم !! فأنا
ايــضـا بـطل في زمــاني.. كـمـا كــانـوا ابـطـال
زمـانـهم.. فـقـد ولـدت في مـيـسـان  وكـافحت
من اجـل ان اكــون فـــنـــانـــا مــنـــذ طـــفـــولــتي
وبـجـهدي الـشـخـصي  وسيـرتي في الـدفاع
عـن اجلــمـــال واحلــيـــاة هي اهم فـي الــوقت
ـــا قــام به اصـــحــاب الـــســــيــر احلـــاضــر 
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قـيـمـتـهـا منـذ حـضـارة وادي الـرافـدين وحلد
ـا هي االن - انــهـا لــيـست رمــزا لـلـجــنس ا
رمـز للجمال واالمومة واخلير . وهي االرض

 اليست االرض انثى ? 
ــرأة دائــمـا ضــخـمــة  أنــهـا مــصـورة { تــصـور ا

بعدسة ع السمكة.. ?
رأة رمـز لألرض وتضـخيـمها - قـلت لك إن ا

تضخيم للجمال . 
رسومة رأة ا { العري مـبررك لنشر الوشم على ا

 لكن النساء في آخر ايامك غير موشومات ? 
ـــا ان االرض هي انــثى  فـــالــوشم عــلى  -
ـرأة هـو تطـعـيم االرض بـاخلـضرة  جـسـد ا
رأة كـأنسـانة وهـو تـعبـير عن االحتـاد بـ ا

وأم وب االرض . 
ـرأة حقل رائع وكبير من احلنطة الذهبية  ا
هـي مثل غـابـات القـصب في اجلـنـوب (حيث
ولـدت) والتي ترتـفع هاماتهـا اخملضرة حتى

تكاد تصطدم سقف السماء !! 
انها الفرح وح تمر بها تشعر بالطمأنينة
تـكـاد تـطـبق عـليك مـن كل جانـب.. وكأنك في

حلم لذيذ ناعم...
{ الـطوطم احـد مـفردات لـوحتك الـتي اخـتفت مـنذ

بدء احلرب هل دخلت مرحلة جديدة في التعبير ? 
- رسـمـت كـغـيـري من الـفـنـانـ مـوضـوعـات
عــديـدة في زمن احلــرب الـعـدوانــيـة من هـذه
ـوضـوعـات (مـوضـوع الشـهـيـد) وقـد يـكون ا
ذلك ايـضـا مـن تـأثـير اسـتـشـهـاد اخـي (كر

احمد محمد) وفقده . 
نهج الـبنيوي { اعمالك تـركيبيـة... هل تعتـقد ان ا

هو االصلح لتحليل لوحاتك ? 
- الشـك في ذلك .. غـــيـــر انـــنـي ال امـــنح ذلك
اهــمـيـة كـبـيــرة .. ان لي اهـدافي احملـددة في
كل لــوحـة.. اسـتـخـدمـهـا كـقـاعـدة وعـقـيـدة ..
فاللوحة نفسها تمثل مسيرة حضارية كاملة
ـسـتـقـبل.. وأنا لـهـا زمن يـكـاد ان يـغور في ا
ـستـقبل اكـثر واثق ان اعـمـالي تتـجه نحـو ا

من اية اعمال اخرى ..
 !! { ولكن البعض يصفك احيانا مع السريالي
ـكن ان اكون سرياليا  فهذا اجتاه ضد - ال
ــتــصــوفــة هم اقــرب الى الــفــكـــر.. الــعــرب ا
الــسـريـالـيـة.. انــا اكـثـر الـتــصـاقـا من غـيـري

باحلياة.. بكل دقائقها وخالياها! 
كسـيكية.. { انت تدعو الى الـرسم على الطريـقة ا
ونـحن ال نقـف على ارض بـركـانيـة مـثلـهم.. ارضـنا
رسوبيـة.. شعبنا ثابت مسـتقر.. ال أعتقد ان كونهم

ذوي حضارت  مبرر كاف لتقليد فنهم ?
- هـنـاك تشـابه بـيـننـا وبـينـهم.. في الـعادات
والـتـقـالـيـد  كـان بـودي ان يـسـتـفـيـد الـفـنان
ـكـســيـكـيـة بـدال من الــعـراقي من الـتـجــربـة ا
الـــركض وراء مـــا يــريـــده لــنـــا الــغــرب .. ان
ية  رغم انني مـحلّيتي هي السبيل الى العا
اعـــتـــرف اآلن انــنـي اســتـــفـــدت من ارســـكــو
وســـيــكــيــرس ورفـــيــرا من نـــاحــيــة االجتــاه
ــنـهج.. غـيــر انـني رسـمت بــروح عـراقـيـة وا

فيها نكهة القصب والبردي والوشم ..
ـاهود { يـهـمنى ان اتـعـرف عل الـسـلـوك اخلـاص 

أحمد قبل الرسم ?
- ال اســــتـــطــــيع الــــرسم دون ان يــــكـــون في
اعـماقي ما يستفزني ويؤرقني.. فأقوم برسم
عـشرات التخطيطات االولية حتى استقر في

األخير عل تخطيط كامل .. 
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{ واثناء التنفيذ ?. 
- اثـناء التنـفيذ ال أقع في غيـبوبة.. بل اكون
مـستيـقظا تمـاما وأرسم بوعي كامل.. االحظ

كل جزء من اللوحة له الف حساب..
ولـهـذا فأن لـوحتـي متـكامـلـة تمـاما .. اواجه

شاهد بكل قوة .  بها ا
واعـترف ان مشكلة اللـون بالنسبة لي ليست
اســاســيـــة في الــلــوحــة.. فــالــلــون هــو احــد
الـعـناصـر االساسـية في الـلوحـة  وليس كل
الـلوحة.. لـهذا فأنـا احيانـا ارسم بلون واحد
او بـلـونـ واكـتـفي بـذلك.. ألن عـمـلي يـتـسم
ـواجـهـة والـصـراع  لـهـذا دائـمــا بـاحلـدة وا
شاهد ال يجد في أعمالي اال ما يستفزه .  فا
ولـوحـاتي عـادة ارسـمـهـا فـي مـدد كـبـيـرة قد
تـصل احيانا الى اربعة اشهر في رسم لوحة
واحـدة  ولهذا فقـد اقوم بتغيـيرات جوهرية
فــيـهـا.. واحـيــانـا طـفـيــفـة وانـا اهــتم كـثـيـرا

ـستـقبل لوحـاتي من ناحـية تـكنيـكها 
فـقـد اخبـرني مسـؤول الـصيـانة في مـركز
صـدام لـلفـنون ان اعـمالي ونـوري الراوي
الـوحـيـدة الـتي لم تـصب بـالـتـلف نـتـيـجة

ستخدم ! صحة التكنيك ا
{  قـلت انـك تـرسم بــوعي كــامل .. هل تــلـغي

دور الال وعي ? 
- الـال وعي بــالــنـســبــة لي.. هــو اخلــزين
ــاضي االنـــســاني من مـــكــتــســبـــات في ا
وتراكمات  واسقاطها عل اللوحة الفنية.
ويــجب ان يــدم هــذا بــوعي كــامل.. لــست
فــنــطــازيــا  رغم ان الــفــنــطــازيــة واعــيــة
ـعـالم.. فــرويـد قـال ومــقـنـنــة وواضـحــة ا
لــــدالي انك تــــرسم بـــوعـي كـــامل.. ودالي
حــاول لـن يــوهــمــنــا بــأنـه يــرسم احالمه
وبـذلك يعمل جسرا ب الال وعي  جسراً
بــيـنه والـالوعي  لـكــنه فـشل في حتــقـيق
ذلـك.. ألن وحـداته مــرسـومـة بــوعي كـامل

وبشكل صارم . 
ولـكن الـعلـمـاء يا دكـتور يـقـولون انـنا في
احلــلم نـرى الـكــثـيـر من الـرؤى اجلــمـيـلـة
دون ان نـتــمـكن من حتـويـلـهـا الى اعـمـال
فـنيـة ألن ايدينـا - عنـدئذ تكـون غارقة في
نـوم عمـيق في ح نـستـطيع فـي حلظات
الـيــقـظـة ان نـبـدع اعـمـاال حــقـيـقـيـة ألنـنـا
نــسـتـخـدم نـشـاطـنــا الـيـدوي في جتـسـيم
افـكـارنا وجتـسيـد اخيـلـتنـا  الفن يـصنع
الـعمـليـات التي حتـدث عمـليـات فسـلجـية
حتـدث في الدمـاغ اثناء الـتجـربة الفـنية 
ـارس االنـسـان الـرسم تـكـون هي وحـ 

االساس ..
{ قـلت للـرجل الذي لم يـنعم طـيلة حـياته بـنومة

القيلولة ويرسم في كل االوقات .. 
يخيل لي ان احالمك صارمة.. ?

- ال أؤمن باالحالم.. حتى ان كان لها دور
هم .. كل ما في االمر مـا  فليس بالـدور ا

تشابكة في الدماغ تاعب ا .. ان ا
تــخــفف بــاحلــلم.. احلــلم مــثل الــريــاضـة

البدنية !! 
{ هل تشعر بسعادة ما بعد انتهاء اللوحة..?
ـنــتــصـرين بــعـد - تــمـامــا مــثل شـعــور ا

معركة عنيفة .. 
{ مــا ســر تــشـابـه اسـلــوبك واســلــوب وســمـاء

حسن زوجتك ?! 
ـــشـــاعـــر هل حـــصـل هـــذا بـــتــــأثـــيـــر عــــدوى ا

واالساليب ? 
- انـا اجد ان الـفنانـة وسمـاء حسن تشق
طـريـقـهـا بـشـكل مـخـتـلف.. انـهـا اقرب من
(الـتوثيـقية) مـنها الى الـتعبـيرية  والذي
يــخــوض غــمــار هــذه االجتــاهــات ســوف
يـواجه صـعوبـة كـبيـرة جـدا لطـبـيعـة هذا
االجتــاه.. وكـنت افـضل ان تـتـجه وسـمـاء
اجتــاهـا يـنــسـجم مع طـبــيـعـتــهـا كـأمـرأة
بـاسلـوب بسـيط غيـر متـعب .. فـالواقـعية
ذات الــطــابع الــتــعـبــيــري او الــتــوثــيـقي
يــتـجـنــبه اجلـمـيع لــصـعـوبــته.. او لـعـدم
تمكن الفنان من السيطرة على اللوحة .
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شاذل طاقة ..في أعماله الكاملة 

الــســيــاب وهــو في مــعــانــاته الــقــاسـيــة مع
ـرض..ليسـأل شاذل طاقة عن أحـوال الشعر ا
فـيقول: "كـيف أنت والشعر?..سـألت عنك فقيل
لـي ان الـعــمل يــســتــنــزف جل أوقــاتك" وكـان
األسـتاذ شـاذل رحمه الـله قد انـتقـل منـذ سنة
ـــوصـل لــلـــعـــمل في  1958الـى بــغـــداد من ا
وزارة اإلعالم. ويـعود السياب لـيخبر صديقه
ـا يفعله هو فيقـول: "أما أنا فنادراً ماأكتب
وذلك بـسـبب إنعـدام أية جتـربـة جديـدة لديّه.
مـن العـمل إلى البـيت ومن الـبيت إلى الـعمل.
ـطالـعة: هـمنـغواي غـوغول أقـضي وقـتي با
د. هـ.لـــورنس وكــثــيــر مـن الــشــعــراء عــرب
وفــرنـسـيـ وإنــكـلـيـز.. ولــكـنـني ال أســمـيـهـا
مــطــالـعــة جـديّــة ألن الــقـصــد األعـظـم مـنــهـا
تـزجية أوقات الفراغ". ونـتوقف هنا لنؤكد ان
الــشـاعـر الــسـيـاب بــسـبب مــرضه ولـظـروفه
الــصـعـبــة في الـبـصــرة بـات غـيــر قـادر عـلى
كـتـابة قـصيـدة جديـدة لـعدم شـعوره أو لـعدم
ا يـكتب.. والشاعر احـساسه بوجود أهـمية 
كـما هـو معـروف يكـتب الشـعر عـندمـا يحس
ـا اليــحس أو يـشـعــر به غـيـره من ويــشـعـر 

معاناة ومكابدة..
ويــخـبـر الـسـيــاب  شـاذل بـأنه لم يـرَ ديـوان
شــاذل اجلـديـد والنـعــرف أي ديـوان يـقـصـد..
وأغلب الظن أنه يقصد ديوان (ثم مات الليل)
الـذي نشـرته دار مكتـبة احليـاة ببيـروت سنة
 1963ويـقع في  116صــفـحـة. قـال الـسـيـاب
أنه عـلِـم بـالديـوان مـن صـديـقيـه عـبـد اجلـبار

داؤود البصري ومحفوظ داؤود.
ويـعود الـسيـاب ليقـول لشـاذل طاقـة أن بهيج
عـروف لم يرسل عـثمـان الـناشـر اللـبنـاني ا
عبد إلـيه النسخ اخملصصـة له من ديوانيه "ا
الــغــريق" و "مـنــزل اإلنــان".. و "إال أرسـلت لك

نسخة من كل منهما.
ويـتـضح من الـرسالـة أن مـسـتشـرقـاً فرنـسـياً
كـان يعُدّ كتابـاً عن األدب الشعبي في العراق
وأن شــــاذل أرسـل له مــــاطــــلب مـن مــــصـــادر
وأبــرزهـا كـتـاب عـلـي اخلـاقـاني "فـنـون األدب
ـسـتـشـرق الــشـعـبي" بـعـدة أجــزاء وأن هـذا ا
سـيـصدر مـجـلـة بالـلـغة الـفـرنسـيـة وسيـنـشر
ـعاصر فـيهـا مايـتهيـأ له من الشـعر الـعربي ا
لـذلك يدعو السياب شـاذل أن يرسل اليه كتباً

ستشرق. أخرى طلبها هذا ا
طـــلـب الـــســـيـــاب من شــــاذل أن يـــرسل إلـــيه
قـصيـدته (الـدملـماجـة) التي أرّخ فـيهـا شاذل
واقـعة الدملماجـة حيث غُدر بعدد من رجاالت

طـــبـــيـــعـي  وواقـــعي جـــدا ان تـــصـــدر عن
الـشـاعــر اعـمـاله الـكـامـلـة بـعـد وفـاته فـهـذا
ــوت شـيء جــمـــيل  ومـــهم  جـــمـــيل الن ا
ــؤرخ يــضـع نــهــايــة لــلــعــطــاء ومــهم الن ا
ــنــجــز هـذا يــصــبح بــإمــكـانـه ان يـحــيط 
الـشـاعـر وما قـدمه . وانـا اعرف ان مـديـرية
الــثــقـافــة واالعالم في جــمــهـوريــة الــعـراق
تـبـنت اصـدار اجملـمـوعة الـكـامـلـة من شـعر
شـاذل طاقة سنة  1977لـكن ما بيدي اآلن 
وهــو اجملــلـد الــضــخم األنــيق من االعــمـال
الـشعرية للشـاعر شاذل طاقة  والذي صدر
ـؤسـسـة الـعـربـية لـلـدراسـات والـنـشر عن ا
بــبـيـروت  ? 2019جتــعــلـني أقــول أن هـذه
الــطــبـعــة أعـادت شــاذل طــاقـة الـى مـنــصـة
ـــعــاصــر مــرة اخــرى ; الــشـــعــر الــعــربي ا
ت  فـشعره بيننا  فـالشاعر ابا نواف لم 
وذكـراه التـزال تتـردد ب احلـ واالخر مع
ـكث عــلى ارضـنــا الـدنــيـويــة هـذه انه لـم 
ســـوى ( (45ســـنـــة .. مـــات  وهــو فـي عــز
ـثلـها عـطـاءه مات غـريبـا عن بـلده  وهـو 
كـان وزيـرا خلـارجيـة الـعـراق وكان يـحـضر
اجـتـمـاعا لـوزراء اخلـارجـية الـعـرب .. مات
ـدينـة الـربـاط يوم 20 في فـنـدق هـيلـتـون 
مـن تــشــرين االول - اكــتــوبــر ســنــة 1974
وصل وهـو كمـا نعـرف من موالـيد مـدينـة ا

يوم  27نيسان سنة  . 1929
صدرت لشاعرنا الكبير االستاذ شاذل طاقة
 طـيب الله ثراه في حياته ثالث مجموعات
ساء األخير" سنة ? 1950 شعرية هي : " ا
 "ثـم مــات الـلــيـل " ســنـة  "? 1963األعــور
الـدجـال والـغربـاء " سـنة . . 1969لـه ايضا

كـتــاب بـعـنـوان : " تـاريخ األدب الـعـبـاسي "
صدر سنة   1953كما ان له كتاب بعنوان (
عركة ) صدر ضمـن السلسلة في االعـالم وا
االعـالمـيـة -وزارة االعـالم الـعــراقـيـة 1969
ـوصل في كـذلك ألـف مع ثالثـة من شـعراء ا
سـنـة  1956كـتــابـا بـعـنـوان " قـصـائـد غـيـر
صـاحلـة لـلـنـشـر "  والـشـعـراء الثـالثة هم :
يــوسف الـصــائغ  وعـبــد احلـلــيم الالونـد 
وهـاشم الطعان .كتـبتُ عن هذا الكتاب وعن
الــشـاعــر الـكـبــيـر االســتـاذ شــاذل طـاقـة في
ــيـة (االنــتـرنت)  ـعــلـومــات الـعـا شــبـكــة ا
وضـمن مدونتي وفي الصحف اكثر من مرة
...عــــمـل مــــدرســــا  وســـــفــــيــــرا  ووزيــــرا
لـــلــخـــارجـــيــة ..لـــكن مـــا وقــر في الـــذاكــرة
الـتـاريخـيـة العـراقـية أن شـاذل طـاقة شـاعر
كـبـير وكـان على صـلـة وثيـقة بـكل مـجايـليه
ــقــدمــة مــنـهم من الــشــعــراء الــكـبــار وفي ا

الشاعر الكبير بدر شاكر السياب . 
وفي  15ايـلول سنة  2009كـتبت مقالة عنه
بـعــنـوان :" رسـالـة بـدر شـاكـر الـسـيـاب إلى

شاذل طاقة.. من وثائق التأريخ 
عاصر" قلت فيها :  الثقافي العراقي ا

من مـــنــا اليــعــرف الــشـــاعــران الــعــراقــيــان
الـــرائــدان بـــدر شــاكـــر الــســـيــاب (-1926
 (1964وشـــاذل طـــاقـــة (..(1974 – 1929
فــهـمــا من طالئع الــشــعـراء الــعـرب الــلـذين
بـشروا بـالقصـيدة احلديـثة وكان لـهما مع
الئــكـة وعــبــد الــوهـاب زمالئــهــمــا نــازك ا
ألـبـيـاتي ومـحـمـود فـتـحي احملـروق وعـبد
الرزاق عبد الواحد وغيرهما دور كبير في
عـاصرة إغـنـاء احلركـة الـثقـافيـة الـعربـيـة ا

ــتـــقــدم من أســالـــيب الــشــكل بــاجلـــديــد وا
ضمون في الشعر العربي احلديث. وا

وفـي يـــــوم (7حــــــزيــــــران (2009أرسـل اليّ
الـصديق األستاذ نّواف جنل الـشاعر الكبير
شــاذل طـاقــة رسـالــة أراهـا تــعـد وثـيــقـة من
ـعـاصر وثـائق الـتـاريخ الثـقـافي الـعراقي ا
والـرسالة الوثيقـة هذه هي عبارة عن رسالة
كـتـبـهـا الـشـاعـر الكـبـيـر األسـتـاذ بـدر شـاكر
الـسـيـاب الى صديـقه ومـجـايله شـاذل طـاقة

وذلك في  13تشرين األول .1963
يـقول األستاذ نوّاف شـاذل طاقة في رسالته
الــتـي أرســلــهــا اليّ من بــاريس ان رســالــة
الـسـيـاب الى والـده قـد عثـر عـلـيـها في وقت
مـتأخر وان والدته رحمها الله عثرت عليها
اضي في مـنتصف الـثمانـينات من الـقرن ا
وأن أحـداً لم يطلع عـليها وقـيل له أن مجلة
ـا عـراقــيـة مـحـلـيـة مــحـدودة االنـتـشـار ور
تـكـون مـجلـة (صـوت الـعـمّال) أو غـيـرهـا قد

نشرتها مطلع التسعينات. 
وأضـاف في رسـالـته أن الـسيـاب يـشـير إلى
قـصيـدة (الدمـلمـاجة) الـتي كتـبهـا والده في
ـاضي.. وقـد مـطــلع الـسـتـيـنـات من الـقـرن ا
عـلم األسـتـاذ نـوّاف ان الدكـتـور سـامي عـبد
الـستار الشيخلي وهو باحث عراقي يسكن
فـي سويـسـرا منـذ أكـثر من  30عـامـاً ترجم
ـانـيـة وجـعـلـهـا جـزءاً من الـقــصـيـدة الى األ
اجستـير التي قدمها الى مـتطلبات رسـالة ا
إحـدى اجلـامـعات الـسـويـسريـة سـنة 1984
ويــعـتــزم الـشـيــخـلي كــمـا سـمـع أن يـطـبع
رســـالــته طـــبــعــة مـــحــدودة في كـــتــاب يــتم
هـتمة باألدب تـوزيعه على مـراكز البـحوث ا
ـــعـــاصــر فـي كل من ســـويـــســرا الـــعـــربي ا

انيا بشكل خاص. وأ
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الذي يهمنا في هذا احليز ان نكشف للقراء
األعـــزاء جـــوانب ومـــضـــامــ الـــرســـالــة –
الـوثـيـقـة الـتي أرسـلـهـا الـسـيـاب الـى شاذل

طاقة.
يـؤرخ السـياب رسـالته في  13تـشرين األول
 ?1963ويــــكـــتب أمــــام الـــتــــاريخ كــــلـــمـــة
ـعــقل)..الـبـصـرة.. ويـخـاطب شـاذل طـاقـة (ا
بــكـلــمـة ((أخي الــعـزيــز شـاذل)) ويــقـول له:
((أرجــو أن تـكـون بـخــيـر أنـا في شـوق إلى
لـقـائك لو حتـسنت صـحـتي إلى حد يـسمح
لي بــالـسـفــر لـقـصــدت بـغـداد ألرى اإلخـوان
)). ويــظل هــاجس الــشـعــر يــشـغل جــمــيـعــاً

ـوصل بـعـد فـشل ثـورة الـشوّاف في  8آذار ا
 " 1959ويـقرر بأنها أي القصيدة "من أجود
عـاصـر". ثم يقـول له أن نـسـخة من الـشـعـر ا
ديـوان السياب "أزهار وأسـاطير" وقد نشرته
دار مـكـتـبـة احلـيـاة بـبـيـروت سـنة  1963قـد
وصـلت شـاذل في بـغـداد ودعاه أن يـرسـلـها
سجل لـيراها وصار يلح عليه إلـيه بالبريد ا
بــارسـالــهـا "أرســلــهـا إلي رجــاء... ألراهـا ثم
أعـيدهـا إليك". واسـتفـسر الـسيـاب من شاذل
ـؤلــفـ عن نــشــاطـات جــمــعـيــة الـكــتّــاب وا
الـعراقـي وكانـت جمعـية ذات تـوجه ثقافي
عـروبي تـأسـست بـبـغـداد سـنة  .1960وكـان
لـها دورهـا الفـاعل في تنشـيط حركـة الثـقافة
الـعراقـية.. وسأل الـسياب شـاذل عن األستاذ
شـفيق الكمالي.. وهو أستاذ جامعي شاعر
وأديب ووزيــر لـلـثـقـافـة واإلعالم فـيـمـا بـعـد
? "انني في شوق اليه وقـال له هل تراه كثيـراً
بــعـد غـيـابه الـطـويـل عن الـعـراق".. وتـكـشف
الـرسالـة حجم الـعالقات الـوثيـقة الـتي كانت
ــثـقـفـ الـعـراقـيـ شـعـراء أكـانـوا أم بـ ا
كــتـابــاً بـالــرغم من اخــتالف تـوجــهـهــا تـهم
الـسيـاسيـة.. ويلـتمس الـسيـاب من شاذل أن
يـكتب له رسالـة جوابيـة على رسالـته يحدثه
"فـيــهـا عن كل مـايـهم األديب".. ويـبـشـره بـأن
ـنــهـا تــتـحـسن صــحـته "تــتـحـسـن في بطء 
بـحـمد الـله..." ويـختم رسـالته بـتـحيـة زوجة
األسـتاذ شـاذل طاقـة (أم نواف) ويـنقل إلـيها
حتـيـات زوجـته (أم غـيالن) ويـهـدي الـسـياب
قــبـالته لــنــواف ابن الــشــاعــر شــاذل طــاقــة
وإخـــوانه وسـالمـــة "جلــمـــيـع اإلخــوان ودُم

ألخيك اخمللص بدر شاكر السياب".
حـقـاً فان رسـالة الـسيـاب لـشاذل طـاقة تـعد
وثـيـقـة مـهـمـة من وثـائق تـاريـخـنـا الـثقـافي
وتـكـتـمل وتتـسع قـيـمة هـذه الـوثيـقـة إذا ما
عــثـرنـا عــلى رسـالـة شــاذل طـاقـة اجلــوابـيـة

لرسالة السياب.
ــتـبـادلــة بـ األدبـاء ويــقـيـنــاً ان الـرسـائل ا
ــثـقــفــ عـمــومــاً ذات قـيــمـة والــشــعـراء وا
ؤرخ تـاريخيـة فهي تعـد من وجهة نـظر ا

همة في كتابة التاريخ وحبذا ـصادر ا من ا
ــصـادر من ـثـل هـذه ا لــو اهـتـم شـبــابـنــا 

خالل جمعها وتوثيقها ودراستها .
أعــود الى االعــمـال الــكـامــلـة  فــأقـول ان من
حـسـناتـها انـهـا ضمت مـلحـقـا ضم (مؤلـفات
شـاذل طاقة ) .. كما ضمت ملحقا مهما آخرا
ـطلبي بـالدراسـة التي كتـبها االسـتاذ مالك ا

عن ( الــتـجـربـة الـعــروضـيـة في شـعـر شـاذل
طـــاقــة )  وثــمــة مـــلــحق مــهـم ثــالث  وهــو
بعنوان ( بعض مراجع دراسة شاذل طاقة) .
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وفي كـتـاب (االعـمـال الـكامـلـة لـشـاذل طـاقة )
ــســاء االخــيـر ) 1950 نــصــوص ديــوانـه (ا
وديــوانه (ثم مــات الـلـيل )  1963وديــوانه (
االعــور الـدجـال والـغـربـاء )  1969ومـن قبل
ذلك (قــصـائـد غـيـر صــاحلـة لـلـنـشـر ) 1956
الـذي اصدره مع عبد احلـليم الالوند وهاشم
وصل الـطـعان ويـوسف الصـائغ وطـبع في ا
وصـودر من قبل االجهزة االمنية في السلطة

كتبات .  لكية حال توزيعه الى ا ا
لــست نـاقـدا فــنـيـا  وأدبــيـا  لـكــنـني مـؤرخ
واضع مــا اكــتــبه عن الــشــاعــر شــاذل طــاقـة
ـعـاصـر  ضــمن سـيـاقه الــتـاريـخي االدبـي ا
فـالـشـاعـر شـاذل طـاقـة شـاعـر عـروبي تـهـزه
االحداث التي كانت تقع على االرض العربية
مـن اخلـلــيج الــعــربي الى احملــيط الــعـربي 
فـينفعل بـها  ويتأثـر ويعبر عـن تأثره شعرا
. اهـدى بعض قصائده للشهداء الذين قدموا
انــــفـــســــهم قـــرابــــ عـــلـى مـــذبـح احلـــريـــة
واالسـتقالل والوحـدة  وكان مع احزان اهله

وصل وهي تنزف دما سنة ? 1959 فـي ا
ووقـف مع اهـله فـي فـلــســطـ واجلــزائـر
وسـوريا  وأدان الظـلم  وأدان االستبداد
 وأدان االسـتـعـمـار والـتـمـيـيـز واالرهـاب
.كـان يـحس بـالـغـربة  وطـوبى لـلـغـرباء 
وكـان يتحسس الـتاريخ وحتوالته وسننه
وقــوانــيـنه  ومــا كــان يـواجــهه االنــسـان
الــعــربي من حتــديــات لــذلك كــان يــتـمــثل
أيـوب وصـبـره في شـعـره . هـو يـعـرف ما
كـان يواجهه ايوب في محنته  واراه كان
ـوت يــتــحـامل عــلى نــفــسه وهـو يــذكــر ا
وت اال جـسرا دائـمـا  ولم يكن يـرى في ا
الى حــيــاة االبـديــة حـيث يــنـعم االنــسـان
بـالطـمأنـينة  وال اجـد شاعـرا عراقـيا نال
من الـبحث والـدراسة  مـثلمـا نال شاذل 
وهو يستحق هذا ألنه كان يحمل رسالة 
ـسـاء احلزين سـاء االخـيـر  ا ويـبـشـر بـا

تجدد .  نعم احلزين لكنه ا
رحم الـله الـشـاعـر شـاذل طـاقـة  فـقـد كان
فـي مـقــدمــة ركـب الــشـعــر اجلــديــد  ومن
مـؤسـسي حـركـته الـتـي اقـترنـت بـاحلـرية

اضي . ومنذ اربعينات القرن ا
{ مؤرخ وكاتب عراقي 

ماهود احمد في مرسمه

غالف الكتاب



بغداد
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وفي الـشـفـاه ابتـسـامه تـرسم دون مـغـزى لـعل الـقـادم خـيرا 
ـنـايـا ومـا جــرى  هـا هي الـروح ثـكـلى فـقـد مــلـلت مـاخـطـتـه ا
تعـاني ألم اجلروح ومـاتبرى فـإلى متى الـعيش عـلى ما مضى
من الـذكـرى لعل الـقادم خـيـرا ب ابـتسـامه ودمـعه واالنتـظار
أصعب عـليها وامرى  فـنظرت بعـيدا دون رشدا  لعل األقدار
نـى  ها هي قـافلـة العـريس تلـوح باحلـشود من بـعيد حتـقق ا
هـا هـو الـفرح قـد أتى  وسـتـمضي سـنـ احلـزن دون رجعى
ها هو القادم وازدادت نبضـات قلبها وتراقصت فـرحا وطربى 
دقـقت النـظـر ها هم أصـدقـاءه يرافـقـون حبـيبـهـا ليـزفوه خـيرا 
حلبـيـبتـه بعـد طـول انتـظـار وصبـر عـلى البـعـاد والنـوا  بـسبب
ـهـيب مـنـهـا وهي ـوكب ا أوضـاع الـبالد والـفـوضى واقـتـرب ا
وتمعن الـنظر لترى تبحث بـعينيـها عن حبيب الـشباب والصـبا 
بـوجـوههم احلـزن واالسى  سـقطت الـدمعـة فـأحرقت امه فـقد
جـلـبــوه أصـدقـاءه مـحـمـوال عـلى الــنـعش وزفـوه شـهـيـدا ولـيس
عريسـا  يالسخرية القـدر الثملى  فما عـساها ان تقول فقدت
نـظر وسـارت دون رشـدا  فبـالقـلب غصه وفي الـعـقل بهـذا ا
الع دمعه وإلى الله الرجعى.... فما عساها فاعله هل تهرب
ا يقتلون ام تبقى.. فـصرخت بصوت عالي وبحرقى الله أكبر 
شــبـابـنــا دون ان ضـمـيــرهم يـصـحـى  الـله أكـبــر عـلى كل من

ا وغصى . سرق فرحتي واغتصب روح حبيبي واهداني أ
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نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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العراق وخارجه. 
امــا احلــادثـــة األخــرى فــهي مــجــزرة
سـبايـكر الـتي ارتكـبهـا تنـظيم داعش
ـساعـدة اطراف داخـلية اإلرهابي و
قـاتـلة تـلك االطـراف.. لكن لم يـفـتي 
 اإلفـتاء عـندمـا صـار اخلطـر يداهم
الــعـراق واالراضي تـســتـبـاح من قِـبل
داعش وأذنــابه حـيـنـهـا افـتى مـرجع
الشـيعة اإلمام الـسيسـتاني "دام ظله"
فتـوى الدفـاع عن العـراق ولم يقل عن

الشيعة فعلى ماذا يدل هذا?
إن ســيــرة عـلــمـاء الــشـيــعـة ســمـتــهـا
اإلعـتـدال والـوطـنيـة  مـسـتـمدين ذلك

من سـيــرة األئـمــة األطـهــار مـقــتـدين
عـتـدل والذي سـار بذلك ـنهـجـهم ا
اتبـاعهم فتـرجمـوه عملـياً على أرض
ـتــقـ عـلي الـواقع ومن مـبــدأ إمـام ا
إبن إبي طالب (الناس صنفان أما اخ
لـك فـي الــــــدين او نـــــــظــــــيــــــر لـك في
بدأ اإلنسانيـة)  فالشيعـة مؤمنون 
الـتـعـايـش السـلـمـي جلمـيـع األطـياف
دون تـغيـيب اآلخر.. وهـذا مـا أثبـتوه
ـتــكـررة ودمـائــهم الـتي ـواقـفــهم ا
إســـــتـــــرخــــــصـــــوهـــــا ألجـل الـــــوطن

واطنة. وا
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الـفـرقـاء والـغـريب في اآلمـر أن دُعـاة
اإلعـتــدال من سـاسـة الــشـيــعـة الـذين
يدعـون بتغـليب السِـمة الوطـنية على
ــكـــاسب الـــثــانـــويـــة تــشـن ضــدهم ا

احلمالت التسقيطية! 
وقـف علـمـاء الشـيـعة امـا بـالـنسـبـة 
فـــهــو واضح عـــلى مــر الـــعــصــور ال
نذهب بعيداً عندما كان العراق حتت
اإلحـــــــتالل الـــــــعــــــثــــــمـــــــاني وقــــــدم
الـبـريطـانـيـون ألحتالل الـعـراق افتى
علـماء الشيـعة بوجـوب قِتال االنـكليز
رغم مرارة حكم العثامني للعراق. 
صوت علماء الشيعة على مدار الزمن

ا لم  يـنـادي يـوما بـإسـمـهم فـقط إ
كـانت تـصدح بـاإلنـسانـية والـتـعايش
الــسـلــمي وبــحب الــوطن والــوالء له
وبالدفاع عنه.. شواهـد العصر كثيرة
لــكن مــنــهــا مـا حــصل عــنــدمــا اقـدم
ة نكراء اعداء العراق بارتكابهم جر
بـتـفـجـيـر مـرقـد لإلمـامـ الـعسـكـرين
"عليهما وألهما السالم" التي يفتديها
الشيعة بارواحهم الرتباطهم الروحي
ـصـاب لم والـعـقـائـدي بـهـا ولـعـظم ا
يـفــتي عــلــمـاء الــشــيـعــة بــالــرد عـلى
ـة رغم بشـاعتـها التي مرتـكب اجلر
اشـــتـــركت فـــيــهـــا اطـــراف من داخل

ن تـكون  اإلعـتـدال صـفـة يشـار بـهـا 
مـواقـفه وسطـيـة بعـيدة عـن التـطرف
يتوقع مـنها األسـتقامـة والتوازن ب
ـفـهـوم حـالــ مـعـتـمــدة بـذلك عـلـى ا
العـقالئي ذي النوايـا السلـيمة.. واما
مـفــهـوم الــوطـنــيـة; فـهــو حُب الـوطن

واإلنتماء اليه واإلخالص له. 
ليس من اإلنصاف إيكال التُهم جُزافاً
لـــطــرفٍ مـــا دون وجـــود دلـــيل مــادي
ـنـطق إلـصـاق صِـفـة يـديــنه وال من ا
اإلجـــرام بــشـــخصٍ مـــا إذا لم تـــثــبت
ـشــهـود او بــاألدلـة إدانـته بــاجلُــرم ا
اجلنائية التي تثبت ارتكابه لها. 

ـــاء الــعـــكــر ــتـــصــيـــدون في ا دأب ا
أصــحـــاب االجــنــدات ألعـــداد الــتُــهم

شهد. خلصومهم ألزاحتهم عن ا
في عـهـد حُكـم البـعث لـلـعراق كُل من
أعــطـى رأيــا ولــو تــلـمــيــحــا يــخــالف
تـوجهـات فكـر البـعث فالـتهـمة مُـعدة
له ســـلـــفـــاً بـــأنه مـــوالي لـــدولـــة مــا
وعـــقــوبــتـه اإلعــدام او الــضـــيــاع في
ظلمة ولم يقتصر غياهب السجون ا
اآلمر على ذوي التوجه اإلسالمي بل
طـــال غــــيـــر اإلسـالمـــيــــ والـــذين ال

يدينون بدين اإلسالم!
مـــنـــذ الـــقِـــدم شُــــنت احلـــمالت ضـــد
الــشــيـعــة والــتـشــيع من قِــبل حــكـام
اجلور وحاشيتهم بانهم غير موال
لبلدانهم وإن ميولهم للخارج ودائماً
ـثل بإبـن العـلـقمي في مـا يـضربـون ا
غول العهد العـباسي وانه من مكن ا
في إحتالل بغداد في كذبة مفضوحة
نـسـبهـا اعـداء الـشـيـعـة ليـلـصـقـونـها
بهم.. والزالت نفس النظـرية الوهمية
في الــقــرن احلــادي والــعــشــرين يــتم
الـتــسـويق لــهـا بــأن شـيـعــة الـعـراق
والئـهم ليس لـوطنـهم بـينـما الـعكس

من ذلك هـو الصـحـيح وعلـيه شـواهد
كـثــيـرة.إذا اردنـا اخلـوض في حـديث
احلـفـاظ عـلى الـوحـدة الـوطـنـيـة فهم
الـسـبـاقـون دائـماً فـي احلفـاظ عـلـيـها
تمسك بها.. وال نريد التكلم هنا وا
بلـغـة الـطـائفـيـة فـلـسنـا من دُعـاتـها
ولـكن الـعـراق بـطــبـيـعـته مـتـكـون من
طوائف مـتعددة وهـذه ميزة لـلعراق..
واضـاف هـذا الـتـنــوع ألـقـا لـلـعـراق..
واحلديث عن طائفـة ما ال يعني الغاء
ـــا لــبــيـــان دورهم في قــوة اآلخــر إ
الـعراق ووحـدته وبيـان فضـائل هذه

الطائفة وتلك. 
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الشـيعة في الـعراق قبل وبـعد احداث
عـــــام  2003قـــــدمـــــوا كـــــثـــــيـــــرا من
الـتـضـحـيـات والـتـنـازالت في سـبـيل
وحـــدة الـــصف ولـم يـــســـتـــخـــدمـــوا
الــعــنــاويـن الــثـانــويــة عــلـى حِــسـاب
الـوطن وإذا مــا اردنـا الــتـكــلم بــلـغـة
ـعمـول بهـا في العـالم أجمع االرقام ا
سيما في عالم السياسة فهم النسبة
األعـلى من حيث الـسـكان وايـضاً في
التـضحـيات.. ولم يـنفـردوا في احلكم
ـكـونـات بل كـانوا ويـهـمـشـوا باقي ا
حـــريـــصـــون أشـــد احلـــرص ألشــراك
اجلـميع في  الـقـرار السـياسي لـهذا
قـدمـوا الـوطن عـلى بـاقـي اإلنـتـماءات
سـواء كـانت قـومـيـة او مـذهـبـية رغم
ـذهـبـهم وإنـتـسـابـهم آلل اعـتـزازهم 
مُحَـمَّد "صـوات الله علـيهم أجـميعن"
رغم احـقـيتـهم في احلـكُم في الـعراق
مــنــطــلــقــ مـن بــاب حُب الــوطن من

ان..  اإل
كـانـوا األخ األكـبـر الـذي يـحـافظ عـلى
وحــــدة الــــبــــيت من الــــتــــمــــزق رغم
ـنـغـصــات الـتي تـلــقـوهـا من بـعض ا

عنى أخر (مجبرا أخـاك ال بطل) أو 
ـوعد قد أيقـظوني مـبكـرا رغمـا عني 
 االتـــفــــاق عـــلـــيه ســــلـــفـــا  وبـــ
مــراوغـات واسـتـراق بــعض الـدقـائق
من غــفـوة عـلى هــذا اجلـانب وأخـرى
على اجلانب األخر استسلمت للواقع
ونهـضت محـاوال إلقـاء جمـيع خيوط
ـــوت األصــغـــر الــذي الـــتف حــولي ا
لـــســاعـــات وانـــأ في ســـبـــات الــلـــيل

الساكن .
وإثناء إعداد وتهيئة وضعي للذهاب
ـوعــدي كـانت هـنـاك بـعض الـدقـائق
مــحـســوبـة لــصـاحلي لــتـعــويض مـا
ـكن تـعويـضه  الـتجـأت إلى جـهاز
الــتــلـــفــاز وكـــنت عــازفـــا عن ســمــاع
اإلخـبـار مـنـذ أشـهـر ولـكـنـني سـمعت
قبل يـوم إحداث جتـبر حـتى األموات

اإلصغاء لنشراتها أو موجزها .
اخلـبر الـذي تلـقـيته من الـنشـرة أعاد
لـنـا نشـاطـنـا وحيـويـتنـا وصـدر حكم
النفي بـحق وسادتي وعـموم الفراش

وســارعت إلى قــلـمي الـذي يــرقـد هـو
األخـــر في ســـبــات عـــمــيـق وحــاولت
رة ومـرت وهـو يتـرنح كما إيقـاظه 

كنا قبل قليل نفعله 
قـلت : اسـتـيـقظ يـا رفـيـقي فـان هـناك
إجـماعـا عربـيـا في اجلامـعة الـعربـية
غير التـنديد واالستنـكار وهو تكوين
جــيش مـشــتـرك وتــوحــد الـقــوة ضـد
الـهـجمـات اخلارجـيـة للـوطن الـواحد

(بلد الضاد) 
قـال : دعني فـاني مـجهـد من كثـرة ما
كـــتــبت فـي حتــفــيـــزهم عــلـى الــعــمل
ـشـترك حـتى نـضب احلـبـر ولم اعد ا
استطع الكتابة  وطلب مني إن ادعه
يـخــلـد إلى نـومه وعــنـدمـا يــسـتـيـقظ

ا جرى وحدث . اخبره 
وبـخـته بــكـلـمـات قـاســيـة ألنه تـخـلى
عــــني وعن احلـــلـم الـــذي انـــتـــظـــرته
طــويـال وقــرأت تــفــاصــيـــله في كــتب
الــتـاريخ وقـصـائــد الـشـعـراء وزادني
حماسة تلك األناشيد التي توارثناها

من عـــصــــر (الـــقـــومـــجـــيـــة)  وقـــبل
ـا االنــصــراف عـنـه ردد بـكــلــمــات ر
كـانت رد فعل عن الـتـوبيخ الـذي ناله

:
( وهل جمـيع الدول الـعربيـة توحدت
) أم مـا زال الـبـعض (يـجـر بـالـعـرض
والـبــعض األخـر يــجـر بــالـطـول) زاد
ـا تــوبـيــخي له وتــركـته مــنـتــشـيــا 

سمعت من نشرات اإلخبار .
هم عادت بـنا اخلصـومة مع رفيقي ا
ـقــابل تــصــاحلـنــا مع نــشـرات  وبــا
اإلخـــبـــار  وانـــأ أالن في حـــيـــرة هل
أصـالح قـلـمي أم نـبــقى مـصـطـحـبـ
نـشرات اإلخـبار الـتي لم جنـني منـها

إال (وجع الرأس) 
..

وهل هي (عــودة ) إلعـادة ذلك الـعـهـد
وعود ا

أم أنــهــا (صـــحــوة مــوت) عــلى قــول
ثل الشعبي ا
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اصبح واضحـا في السياسة الدوليـة واتخاذ القرارات الصعبه
همـة والتي لها فعلهـا في حماية الشعوب واسـتمرار عيشها وا
هـو االتـفاق بـ االطـراف الـتي تشـتـرك بهـدف واحـد او بارض
مـشتـركة احلـدود او اجلذر الـقومـي وها هـو مصـدر االطمـئنان
بل احتـرام الدول او التجمعات االخـرى وهو فعال اصبح زمننا
تـابع وفي مـنـطقـتـنـا يالحظ مدى زمن -الـتـكتالت الـكـبـرى -وا
قـوة الـتخل اخلـارجي في شؤون الـكثـير من الـبلـدان وقد يـاخذ
صـور كـثـيـره كالـتـلـمـيح بالـتـدخل -عـسـكـريا او بـاالقـتـصاد او
حتريك عـناصر من الداخل لزعـزعة االمن وها نحن في العراق
ـسنـا ونلـمس مـدى تـاثيـر التـدخالت االجـنبـيه امـنيـا او لـصنع
قرارات تخـدم بها مصاحلهـا حتى ولو بها ضـرر على مصلحة
البالد -لـذا فنرى اليوم نـحن احوج لدعم ووضع اسس لتعاون
ثابت يـقوم على اساس احترام السـياده اوال ثم التعاون وبكافة
اجملـاالت الـتي من شانـهـا ان جتـعل بلـدنـا قـويا حـرامـتـقدم في
اجملـاالت الـصــنـاعـيــة والـزراعـيــة واخلـدمـيه يــحـتـرم الــشـعـوب
قابل يكون هذا وحكوماتها بقدر احترام تلك الدول لبلدنا ثم با
ن تـسـول له نــفـسه بـالـتـجــاوز او هـو تـركـيـبه الـتـعــاون انـذارا 
الـقـومي عـدوانـبـا شـريـرا مـتـسـلـطـا وهـنـا نـرى انـنـا جوار دول
سـبق وان كانت مـهيـمنه ومسـيطـرة كدول مـستعـمره ومـتسـلطة
ـناطـق وبنـظـره اسـتـزغار لـشـعـوبـها على بـلـدان وشـعـوب في ا
وتـعـالي قـومي مـقـيت ومـحـتـقـره لـلـقـومـيـات االخـرى كـمـا هـو (
) من فـرس و عثمان اتـراك-ولو تمحصـنا اسباب عدم لالري
نـطقه لوجـدنا ان سـياسة وعـنجـهيت هؤال هي االستقـرار في ا
السبب في ذلك وهذا وجب على احلكام الوطني من -العرب-
انن يـعوا هـذا اخلطـر القـاتل ليـحـافظـوا على هـيبـة امة يـنتـمون
اليـها وهبت العـالم-دين سمح- وتنـتج ما يقـارب -نصف نفوط
ـداخل لـلـعالـم بحـريـا اضـافة الـعالم واهم الـطـرق لـلـمخـارج وا
للطـرق البريه - ان موقع امة العرب يـجعلها في اهم موقع مهم
واسـتــراتـيــجي في الــعـالم وهــذا مـا جـعـل -الـعـراق-ولــلـوضع
رتـبك ان يـتـحـرك على اخـوته الـعـرب لـيضـعـوا الـلـبنه الـدولي ا
االولى لـتـوحـد وتـعــاون الـدول الـعـربـيه -االردن ومـصـر- وهي
ثابـة-وحدة تكامـل اقتصاديه- تـكتمل بشـكل واسع عندما -
تـضم الـسـعوديـه كدولـة رابـعه- وسـيـكـون جتـمع اقـتـصادي له
يه كـون تـلك الدول اهـميـة كـبـرى في احلركـة االقـتصـاديه الـعـا
وبـتبـادلهـا التـجـاري ستـغزوا الـعالم وسـتجـذب لهـا دول اخرى
من -امـة العـرب- ولـهـا الـتـاثـير الـكـبـيـر في تـعـامل دول الـعالم
ايـجـابـيــا وفي نـفس الـوقت سـتـلـجـم الـدول الـطـامـعه وسـتـكـون
صاحبـة السطـوة الكبيـره في اعمال سـوق تلك الدول وحتد من
انتـشارالبضائع في اسواق الدول اجملاوره فيما اذا حتركت -
بــالـضـد- من هــذا الـتــوجه - ان االكـتـفــاء الـذاتي لــهـذه الـدول
سوف يـبعدها عن اي قـرار يستـعمله --الـكبار--في حجب او
مـنع ايــة مـاده يـضـاف لـذلك ســيـتـطـر انـتــاج-الـنـفط- ومـعـامل
تصنـيعه ويكون عـونا للدول والشـعوب وتطويـر مصادر-الطاقه
الـكـهـربــائـيه- وربـطـهـا بـ الـدول مــركـزيـا انـتـهـاء احلـاجه من
االستـيراد من دول اخـرى وخـاصة--الـغاز--ان ابـناء الـعراق
يـنتـظرون بـفارغ الـصبـر القـرار الذي سـيتـخذ بتـوقيـع الرؤساء
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ـــريب من الــــصـــمـت ا االســـتــــغـــراب 
والزعيق الصاخب من اغلب الفالسفة
ـعـاصـرين ـفـكـرين وادبـاء الـعـالم ا وا
يـنـتـقـدون الـسـيـاسـة الـنـازيـة قـاطـبـة 
ومافـعله زعيـمهم هـتلر من غـزو بلدان
الـشـعـوب االخـرى وتدمـيـرهـاومـافـعله
من تــطـهــيـر عــرقي وتـعــقـيم اجــبـاري
ومحرقةالهولوكوست مثاال و و و الخ
وهذا يعتبر نقد من منطلق ايدلوجي 
وايـــضـــا بـــنـــاء بــــاالدلـــة الـــطـــاغـــيه 
السياسة االستاليـنية بقيادة استال
ومــاصـاحــبه من غــزو لــبــعض الـدول
ــة وفــرض ايـدلــوجـيــته قــسـرا ــسـا ا
ســـيــاســـة الـــلـــون الـــواحـــد واحلــزب
وقــتـل مــاقــتل من جــهــابــذة الــواحــد 
الـعــلـمــاء الالمـعـ واهــانـة بــعـضـهم
ـوذجــا وهـذا مـاحـصل وبــافـلـووف ا
بــالـبـراهــ الـدامـغـة واخلـافي افـدح 
هـذا مــانــشـاهــده بـاالعـالم عن طـريق
تـلفزة واالعـمدة بـالصحف التـقاريـر ا
ـؤلـفـات الـتي تـصدر واحملـاضـرات وا
هـذا الــزعــيق الــصـاخب لــكــنه مـريب
تــشم رائــحــة االيــدلــوجــيـة مـن هـؤالء
الــطـبــقــة وانت تــقـرأ لــهم او تــصـغي
ـــريب بـــاالمـــر هـــو ا حملـــاضـــراتـــهم 
ـريب حيـال سيـاسة امـريكا الـصمت ا
ومـاتـفـعـله بـالشـعـوب من غـزوا بـلدان
امــــنــــة عــــنــــوة بــــذريـــعــــة تــــرســــيخ
ـقراطـية ومبـادى حقـوق االنسان الد
وفرض عـقوبـات اقتـصادية ضـحيـتها
ــواطن لـــيس الـــســلـــطــة احلـــاكــمــة ا
هـو خرق وانتهاك لالنسان باحلقيقة 
ودكـــتـــاتـــوريـــة مــــتـــأنـــقـــة بـــهـــنـــدام
مثال الـعداء الـذي كنـتة قـراطيـة  الـد
امـريـكـا لـلـعـراق من عـام 1958لـسـنة
2003تــمــخض من هــذا الــعــداء بــلـد
مسـتـبـاح حتـطـيم امـنه يـخـتـرق بـكرة

تدمـير الـصناعـة والزراعة و وعشـيا 
مــافــعــله االســـتــحــواذ عــلى الــنـــفط 
احلـــصــار االقـــتـــصــادي في نـــفــوس
العراقي وماخلفته احلرب الشعواء
سـرقـة اثـاره و هدم الـتـعـلـيم والطب
بذريـعة بـاحملـصلـة حتطـيم االنـسـان 
استحواذ العراق عـلى اسلحة الدمار
والــــســــبـب واضح نــــهب الــــشــــامل 
خـيـراته وتدمـيـر حضـارته واخـضاع
وكــثـيـر مـن االمـثـلــة فـيــتـنـام شــعـبه 
الــــيـــست هـــذه االفـــعـــال وغـــيـــرهـــا 
الـسوق الشـنـيـعـة فـرض ايـدلـوجـيـة 
ايـضا ـزيـفة  قـراطـية ا احلـرة والـد
الــســكـــوت عــلى مــايــفـــعــله الــكــيــان
الـصهـيوني في الـشعب الـفلـسطـيني
قــتل وتــهـجــيــر واغــتـصــاب جــنـسي
والـكـارثــة كـيـان عـنــصـري قـائم عـلى
احـتـقـار الـبـشـريـة جـمـعـاء يـعـتـبـروا

انــفــســـهم اســيــاد الــعــالم بال مــنــازع
وكذلك ـصـيبـة دولة ديـنـية بـحـته  وا
اختها ايران فعلت مافعلت في الشرق
االوسـط من تـدمــيـر وخـراب وتــوغـلت
اذا ـذهب   عـمـيـقـا بذريـعـة الـدين وا
والـشيء بالشيء ريب  هذا الـصمت ا
يقهر هذا حال اغلب مـثقفينا وادبائنا
والــذين يــدعـون الــلــيـبــرالـيــة كــونـهم
ـتـلـكـون بـصـمـة مـقـلـدين بـأمـتـيـاز ال
ام خــاصه بـــهم مـــشــوهـــ الــكـــيــان 
مـعاقِ الـفكـر ام ايدلـوجيـتهم تـتناغم
مع سياسة امريكـا واخواتها علما انا
ــقـراطــيــة وحـقــوق االنــسـان مع الــد
ولـكن البد من تـعريـة امريـكا والـكيان
الـصــهـيـونـي ومن يـحــذو حـذوهم من
ــثــلى ــقــراطـــيــة والــقــيـم ا رداء الــد

والبوح بالوقائع اخملزية
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بـرفـقة تـلك النـسمـات  في ظالل أريج نـوروز و عبـيره  مـا ب

إشـراقـة الـشـمس و ازدهـار و تـفـتح ربـيع أغـصـانه و أزهـاره 
نرتشـف أكاسير من النور و األمل و التـفاؤل  تعيد إلينا ورود
بـجـميع مالمـحـنا و الـفرحـة و اجلـمـال و اإلبداع و االبـتـسامـة 

أفئدتنا و مشاعرنا .
تعم و تنبت من جديد روح اإلنسانية بداخلنا و يقظة الضمير 
ـشـاعـر جيـاشـة تـرفرف حـول سـمات و تـتألق أكـثـر و أكـثر  

اخلير  و التآلف و الوحدة و االحتواء جلميع األفراد ..
غــني و فــقــيــر نــســاء و رجـال بــإخــتالف األعــمــار  إخــفـاء و
ـسـنـ و ذوي مع الــسـؤال عن و مــراعـاة األيـتــام و ا مـسـاواة
االحـتـيـاجات  االهـتـمـام و احلرص عـلى تـخـطي هذا اآلالم من
مــعــانــاة و مـشــاق و مــخـاطــر وبــاء كـورونــا  و غــيـره فـي تـلك
األوقـات ... فـأوردتـنا واحـدة  مـتالزمـة و مـتالحمـة و أصـولـنا
العربيـة أصيلة و شامخة  تظهر قوتنا و توحدنا و تمسكنا في

جميع األزمنة ..
و احلـيـاة مـرتـبـطـة بـنبـضـات الـقـلب  و الـتي تـنـادي بـهـمـسات
الـعـشق  فــمن الـغـرام أمل و شــفـاء و رغـبـة و إصـرار  و من

الهيام دفء و سكينة و ألفة و حنان و مودة ...
و تـخـطيـنـا تـلك احملـنـة و بـاحملـبة فـاحملـبـة أسـاسـية لـتـواجـدنـا

نقوى على متابعة األخالق و القيم السامية الراقية .. 
فاحلب هو نسمات نوروز و شعاع النور و عناق أوراق الشجر

 تغاريد طيور من مشاعرهم يصير االشتياق و الغزل ..
اسات الـياسم فمرحـبا بكِ نسـمات نوروز مع ربيع مـتأللئ 

رض  ... عافاة من البالء و األحزان و ا و الورد  و ا
بـاألول إلى الـنهـايـة نـحن بـشر  لـن نفـقـد األمل من رحـمـة الله

في إعـادة دنيانا إلى ما كانت جل جالله 
عــــلــــيـه من قـــــبل  هــــنــــاء و رغــــد و
طــمـوحـات حلـيـاة  أفـضل و أجـمل
..فلن نـتخلى عن أحالمـنا فاليأس
و االســـتــــسالم لـــيـس بـــأرواحـــنـــا

أبـــدا.

…eLŠ rÝU

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6938 Sunday11/4/2021
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6938 االحد 29 من شعبان  1442 هـ 11 من نيسان (ابريل) 2021م

يـتمـيز الـعراقـيون جـميـعاً بـالكـرم كرم
ـال وكـرم االخالق وكرم الـنـفس وكـرم ا
عـرفـة وكـرم الـوفاء وكل الـعـلم وكـرم ا
مامن شأنه أن يـكون عطـاءً فحتى الذي
جتـده قـاسـيـاً في تـعـامـله أو جـافـاً في
سـلـوكه سـتـجده في بـيـته إنـسـانـاً آخر
اً معك يخـجل من  سلوكه ويـكون كـر
والذين ضـحوا بأنـفسهم حلـماية الـبلد
منـذ العـشريـنات والى الـيوم هم كـرماء
نــــفس وروح وأخـالق بــــحــــيـث أنــــهم
يضحون بـأبنائهم وبأنـفسهم يذكر أن

أحد شـيوخ العـشائر الـعراقيـة الكرام
وهو من الـبارزين في ثـورة العـشرين
ــتـوفي ــرحـوم جــبـار آل دبــ ا هــو ا
حـــــوالي  عــــام  1948 كـــــان ال يــــأكل
الـطعم في بـيـته إال ومـعه ضيف وفي
أيــام الــقــحط الــشــديــد كــان يــنــتــظـر
اضيافه آلخر اللـيل ويؤخر عشائه هو
ـة لــوقت مــتــأخـر في وزوجــته الــكــر
ـر ـر طـارق بـالـلـيل  الـلـيـل حـتى ال 
هــكـذا كـان ـلك مـا يــقـدمه له وهــو ال 
العراقيون يشاركون بعضهم حتى في

رغـيف اخلــبــز  وكم هــو جـمــيــلــة تـلك
ــواقف الــتي شــهـدنــاهــا وهي جتـمع ا
الــقـلـوب الــعـراقـيـة مـن شـتى أرجـاءهـا
لـتـحـمي بـعـضـهـا البـعض مـن رصاص
االرهاب الدخـيل فكم نحن بـحاجة الى
تـقــويــة هــذا الــنــسـيـج وإشـاعــة احلب
والرحمة فيما بيـننا لنغلق الباب أمام
من يـــســعـى لــبـــذر الـــشــوك فـي طــريق
أجــيـالــنــا حتت مــســمـيــات ضــيــقـة ال

تساوي شبرى من خيمة العراق.
ÍbMJ  - بغداد « wKŽ
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"من الـقـواعـد األسـاسـية( في اجملـتمع
الـعراقـي الصـلح( الـتضـحـيـة والـفداء(
تـــرســيخ  روح الــتــضـــحــيــة والــفــداء(
واالســـتــعــراد  لــلــتـــنــازل عن الــدُنــيــا(
ـبدأ( وشهـواتـها( من أجل الـعقـيـدة وا
وإشاعة روح اجلهاد والكفاح( من أجل
ـبـاد الـســامـيـة واألهـداف الـنـبـيـلـة" ا
الــسـيــد شـهــيـد احملــراب مـحــمـد بــاقـر
ـســلـمــون في عــهـد احلــكـيـم. لم يـكـن ا
حـيـاة( الـرسـول األعــظم مـحـمـد( عـلـيه
وآله الصالة والسالم إلى االجتهادات(
فقد كانت األوامر تأتي من اخلالق( عن
ُــكــلف بــالــوحي اإللــهي َــلـك ا طــريق ا
بـعـد جـبــريل( إال أن انـقــطــاع الـوحي( 
رحيل الرسول صلى الباري عليه وآله;
ودخــول اإلمـام الــثــاني عـشــر الــغـيــبـة
ـرجـعيـة للـشيـعة( الكـبرى( بدأ عـصر ا
اإلمــام ــوصـــوفــ حـــسب رســالــة(  وا
ـهـدي عـليـه الصـالة والسـالم " برواة ا
احلديث" لـتبـدأ بـالشـيخ الكُـليـني قدس
سره( مع ظـهـور عـلـمـاء مـجتـهـدين في
ـا أطلق بـلـدان عدة; أخـذوا عـلـومـهم 
عليه( احلوزة الـعـلمـية لـلـشيـعة( التي
ـرجع األعلى( وكـان جمـيع يـتزعـمـهـا ا
الـعـلــمـاء في الـعـالم( يـســيـرون حـسب
رجع( وال خالف على توجـيهـات ذلك ا
ذلك( وواجـــــبـه إبـــــداء الـــــرأي( في كل
ـا يصب سـائل الـشـرعـية( وإفتـائه  ا
( بالرغم اختالف سلم في مصلحـة ا
ــصــلــحــة الــعــامــة( ــذاهب( ضــمـن ا ا
لــلــحــفـاظ عــلى الــشــعــوب اإلسالمــيـة(
ـا يــدخل ومـبــاد الــدين اإلسالمي( 

عليه من تشوهات فكرية.
ــهــام الـتي لم الــشـأن الــسـيــاسي من ا
ــرجــعــيـة( وإبـداء تـغب( عن تــفــكــيـر ا
الرأي لـلـمـتـصدين( وكذلك تـوضـيح ما
كون كن( الـعـمل به من قـبل الـعـامة( 
السياسة جـزء ال يتجزأ من الدين( وقد
ـرجـعـيـة الـعـلـيا( عـبر الـزمن اتـخـذت ا

األئمة فتاوى( حسب ما كـان يعمل به( 
األطـــهـــار عـــلــيـــهم الـــصالة والـــسالم(
وحـسب مـا تقـتـضـيه احلـاجة( فـنـراها
في بـــعض الـــقـــضـــايــا( تـــتـــخـــذ قــرار
اجلـهاد( وأخـرى تتـخـذ جانـب التـقـية(
وتــارة جنـــد الــفــتــاوى( تــأخــذ جــانب
التأييد لالحتجـاجات السلمية( كما أن
ـــرجـــعــيـــة الـــعــلـــيــا( ال تــؤل جـــهــداً ا
ـتصدية بالنصح( للطبـقة السـياسية ا
ـسار( في لـلحـكم( من أجل تـصـحـيح ا
حــال تــقــصــيــرهــا( وقــد أجنــبت عــبــر
الـعـصور( طـبـقـة من الـعـلـمـاء اتـخـذوا
ـا تــقــتــضـيه عــلى عــاتـقــهم( الــعــمل 
ــصـــلــحــة الــعــامــة( والــوقــوف عــلى ا
احلياد من الـساسـة عمل ثابت; حـفاظاً

على هيبة الدين وسيادة الدولة.
وقف الـكبـير لـلمـرجعـية الـعلـيا( كان ا
عام 1920بفـتوى اجلـهاد الـكفائي( من
ـــرجـع األعـــلى( مــــحـــمــــد تـــقي قـــبـل ا
احلـــائــــري الـــشــــيـــرازي/قــــدس ســـره
الــشـــريف/ والـــتي جـــاء فـــيــهـــا بـــعــد
البسـملة" مـطالبـة احلقوق واجـبة على
. ويـجب عـلــيـهم( في ضـمن الـعـراقــيـ
مطالبهم( رعـاية السلم واألمن( ويجوز

لهم التـوسل بالقـوة الدفاعـية إذ امتنع
اإلنكليز عن قبول مطالبهم" تلك الثورة
التي( يـفــتـخـر بــهـا الـشــعب الـعـراقي(
كونها أول ثـورة بالشرق األوسط( ضد
اإلحـتالل البـريـطـاني الـبـغيض( مع أن
ــيل لــلــمـطــالب ـرجـع األعـلى( كــان  ا
السـلـمـية( دون استـخـدام لـغة الـقـتال(
وحـفظ خــوفــاً من انــتــشــار الـفــوضى( 
األمن كـان حـسب رأيه( أهم من الـثورة
ـمـكن احلـصـول عـلى ـسـلـحة( ومن ا ا
احلـــــقـــــوق( عـن طـــــريـق الـــــقـــــنـــــوات
واإلجــراءات الــســلــمــيــة( إال أن بـعض
السـادة والـوجهـاء من الـلذيـن خطـطوا

للثورة( بددوا تلك اخملاوف.
عنـد سـقوط حـكم الـطـاغيـة صدام( عام
الــســيــد ـــرجع األعــلى(  2003م( قــام ا
عــلي الــسـيــســتــاني دام ظــله الـوارف(
بإصدار االستفـتاء الشعبي( حول نوع
ــطــلــوب( من قــبـل الــشــعب الــنـــظــام ا
الـعـراقي( فــاخـتــار الـشــعب بـأغــلـبــيـة
وكــذلك ــاني(  كــبـــيــرة الـــنــظـــام الــبـــر
االســـتـــفـــتــاء حـــول الـــدســـتــور( ودعم
الـقـائـمـة الـتي حتـصل( عـلى األغـلـبـيـة
ـانـية( عـلى أن تـقدم مـا يـسـتـحقه البـر

الشعب( بكل طوائـفه دون تمـييز( وهذا
الذي األمـر الذي دعا له( السيـد الشـهيد
مـحــمـد بـاقــر احلـكـيم( مـنــذ عـودته إلى
العراق( وهو األمر الـذي يتطـابق نصاً(
ـرجـعـية( ولم يـخـالـفه بـحرف مع رأي ا
واحد( باختالف صيغة الكالم( عكس ما
ذهب له بــعض الـســاسـة( الـذين كــانـوا
يرون احلـكم( أن يـكون شـيـعـياً( كونـهم
األكـــــثــــر تـــــضــــرراً( مـن احلــــكـــــومــــات

االستبدادية السابقة.
للـمـرجعـية الـعـليـا احلالـية( التي تـعمل
حتت رايــة الـسـيــد عـلي الــسـيــسـتـاني(
حملاربة صدرت فـتوى اجلـهاد الـكفائي( 
تـنـظـيم داعش اإلرهـابي( الـذي كان أول
من لـبى الـنـداء( الـسـيـد عـمـار احلـكـيم(
بـــســـرايـــا جـــهــاديـــة مـن تـــنــظـــيـــمـــاته
الــسـيــاســيـة( وبــقـيــادة من اجملــاهـدين
األوائل( ضـــد نـــظـــام الـــبــعـث الــظـــالم(
تلك ـرجـعـيـة(  فـاسـتـحق وصــفه بـابن ا
الـصـفـة الـتي( لم يـنــلـهـا أحـد( من قادة
وهذا األحـزاب واحلـركـات الـسـيـاسـيـة( 
الوصف لم يـأتي من هـباء( فهـو حقـيقة
ــكن نــكــرانــهـا( فــهـو / أي الــســيـد ال 
وعمه عـمـار/ ابن الـسـيـد عـبـد الـعـزيـز( 
السيـد اجملاهد مـحمد بـاقر احلكيم( أما
جده فـهو الـسـيد مـحسن احلـكيم( زعيم
عـنـدما الـشـيـعـة حـسب مـا أطـلق عـلـيه( 
كان رحـمه الباري( وطيب ثراه الـطاهر(
رجع األعلى للشيعة وهو من الفقهاء( ا

الذين قادوا ثورة العشرين.
" ال بد لنا أن نؤكد على  أهمية الوحدة(
والعمل عـلى فهـمها( وحتقيق أهـدافها(
ــوقف( جتــاه فـــهي وحــدة الـــكــلــمـــة وا
التي ـشـتـركـة(  ـصـيـريـة وا الـقـضـايــا ا
جتــمــعـــنــا في ظل الــوالء( ألهل الــبــيت
عــلـــيــهـم الــسالم( والـــعــداء ألعـــدائــهم"
السـيد اجملـاهـد شهـيد احملـراب/ محـمد

باقر احلكيم.
Íd -  بغداد  UF « bL×  ÂöÝ

تــثـاءب الـقــمـر ضـجــرا وراح يـتـقــهـقـر الى
الــوراء بــعــدان زحـــفت جــيــوش الــصــبــاح

الفتية اليه
عــصـفــور... اعــتــاد ان يـنــقــر عــلى نــافـذة

غرفتها لم يتأخر عنها
وكأن له موعدا لم يخلفه ابدا

كان أنيسا لها بعد غياب االحباب
نهضت .. تمطت

ادارت رأسـهـا ذات الـيـمـ مـرة ولـلـشـمال
اخرى

رسمت ابتسامة فاترة على شفتيها
القت دثارها الرقيق جانبا

حانت مـنـهـا الـتـفـاتة الى مـرآة خـاصـمـتـها
طويال

ـرآة يـتـغـزل بهـا في كل كـان احلبـيب هـو ا
ح

خلد محاسنها في كتاباته :
( عشقت العيون اخلضر من صغري

وماكان سودها والشهل يعنيني )
ـرآة جـلــيـا تـفـاجــأت بـخـطـوط حــدقت في ا
رسمـها احلزن واحلنـ اليه تذكـرت طفلها
وكالمه اول مـرة بعد وفاة والـدتها صارخا
: ( امي شـــايـــبـــة ) بـــعـــد أن رأى شـــعــرة

بيضاء في مفرق رأسها ..
ــطـبـوعـة امـامـهـا .. ابـتـســمت لـصـورتـهـا ا
وازاحـت خـصــلــة من شـعــرهــا تـدلـت عـلى
ة كـانا جبـيـنهـا وراحت تدنـدن باغـنـية قـد

يسمعانها معا :
( انه متعود عليك اهواي

يسولت سكتتي 
چانن ثـابي علي غربه گبل جيتك

وستاحش من عيوني 
امش عودتني ) وعلمتني وعله ا

وبـعـد أفـول جنــمه هل تـنـفع االحالم ان لم

يتقاسماها معا . ?
عـــــادت تــــدنـــــدن وهي حتـــــدق في مـــــكــــانه

والذكريات التي أعقبها لها :
( هنا جريدته في الركن مهملة

هنا كتاب معا كنا قرأناهُ )
wLýUN - بغداد « ¡«d¼“
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اقـامت اللـجنة الثـقافيـة في نادي الـعلوية
اضي مـهرجـان االبداع مـسـاء اخلمـيس ا
ـلحنـ  محسن الـعراقي بـأشراف شيخ ا
فـرحـان وبـحـضـور نـخـبـة من جنـوم الـفن
والـثـقـافـة والـريـاضـة الـعـراقـيـة واعـضـاء
الــــهـــيـــئـــة االداريـــة لــــلـــنـــادي وعـــدد من
الـشخصيات الثقافية واالدبية واالعالمية

وحشد من اجلمهور. 
ـلـحن الكـبيـر مـحسن فـرحان الـذي اعلن ا
عـن اقـامـة مــهـرجـان اإلبــداع الـعـراقي في
نـسـخـته األولى الـذي احتـفى بـنـخـبة من
بدع ـثقف واالعالمـي وا الـفنان وا

 قـــال لـ(الـــزمـــان)
إن (كـرنـفال
الــــــــــعـــــــــام
احلــــــــــــالـي
الــــــــــــــــــــذي
حــــــــــرصـت
الــــلـــجــــنـــة
الـــثــقــافــيــة
فـي نــــــــادي
الـــعـــلـــويـــة
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تـويـتر اجلـمعـة )بـحُرقـةٍ وحزنٍ وأسفٍ
ودمعٍ أنــعى إلــيــكم مـعــشــرَ الـفــنــانـ
ــثــقـفــ واألصــدقــاء وفـاة الــفــنـان وا
األسـتـاذ د. بالسـم مـحـمـد. (أبـا سارة)
األصـــــيـل الـــــطـــــيّب احلـــــانـي عـــــلى
أصـدقائه وتـالمذته هـكذا ترحـل فجأةً
لـتـخـلّف في قـلـوبنـا جـمـرة تـتّـقدُ. رحم

الله روحك النقية). 
وقـال وزيــر الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
الــعــلـمي نــبــيل كــاظم عـبــد الــصـاحب

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

شـارك وزير الثـقافة واالثار والـسياحة
في مـراسم حــسن نـاظـم امس الـســبت
تـشييع رسمي للفنان التشكيلي الكبير
ــيـة بـالسم مـحــمــد انـطــلق من أكــاد
الـفــنـون اجلـمـيـلـة الى مـثـواه األخـيـر.
وشــارك في الـتـشــيـيع وزيـرالــداخـلـيـة
ي وامــ بـغــداد عالء عــثــمــان الــغــا
مــعن ورئـيس أركـان اجلــيش الـعـراقي
عـــبــد األمـــيــر يـــار الــله ومـــديــر إعالم
الـداخـليـة سعـد معن ومـدير تـشريـفات
ـــدراء وزارة الــــداخـــلـــيــــة وعـــدد من ا
الـعام في وزارة الثقـافة وجمع غفير
من اســاتـذة كــلـيــة الـفــنـون اجلــمـيــلـة
والـفنـان العـراقيـ يتقـدمهم الـنقيب
الـفنـان الـعراقيـ جبـار جودي الذي
أشـرف عــلى تـنـظـيم مـراسم الـتـشـيـيع
الــــذي أحـــيـــته ســــريـــة مـــراسم وزارة
الـدفــاع وواصـلت االوسـاط الـثـقـافـيـة
والـتشـكيـليـة نعيـها لـلفـنان الـتشـكيلي
ي بالسم مـحـمـد الـذي غـيـبه واالكــاد
ــوت اجلــمــعــة وقـال وزيــر الــثــقــافـة ا
والــســيـــاحــة واآلثــار حــسن نــاظم في
تـغريـدةٍ له على حـسابه الـشخصي في

عــلى دعـمـه ووجـهت الـدعــوة لـنــخـبـة من
بدع واالعالمي الـفنان والشعراء وا
ـا قـدمـوه من اجنـازات ـهم وفـاءا  لــتـكـر
مـتـمـيزة خـالل مسـيـرتهـم االبداعـيـة وهو
ه لهذه النخبة العراقية كن تقد اقـل ما
ــتــمـيــزة. و الــكـرنــفــال اقـيـم في ظـروف ا
اسـتـثـنـائـيـة تـسـبق حـلـول شـهـر رمـضان
الـكـر  حـيث حـرصـنـا كل احلـرص على
ضــرورة االلــتـزام بــاالجـراءات الــوقـائــيـة
الــتي حـددتـهـا وحـرصت عــلى تـطـبـيـقـهـا
جلـنـة الـسالمـة في وزارة الـصحـة ومـنـها
الــتــبـاعــد اجلــسـدي وارتــداء الــكـمــامـات
لــتــفــادي االصــابــة بـالــوبــاء الــذي يــهـدد
مــفــاصل احلـيــاة في الـعــراق وحـرصــنـا
عـلى جناح جميع ما اعـددنا له من منهاج
فـــــني وثــــقــــافـي). واضــــاف فــــرحــــان ان
(الـكـرنفـال شـهد  تـقد فـعـاليـات غـنائـية
مـــتــنـــوعــة لـــفــنــانـــ من جــيـــلي الــرواد
والـشبـاب وكانت هـناك مـشاركـات غنـائية
مـتميزة لـعدد من االصوات الغـنائية التي
حــرصـت عــلى ان تــشــارك في الــكــرنــفــال
ـسـرح لـتـؤدي ومــنـهـا الول مـرة تـعـتـلي ا
اغـنـيـات عـراقـية اعـددتـهـا ومـنـها
ــطــربـ عــراقــيـ  ومن اغــاني 
االصـــوات الــتي كــانـت مــفــاجــاة
الـكرنفال من خالل مـشاركة فنانة
اجـنبية  وهي الفـنانة االوكرانية
الـشـابـة ليـلـيـا والتي ادت اغـنـية
ـطـربة سـيـتا هـاكـوبيـان زغـيرة ا
جـــنت وهـي اغــنـــيـــة نـــالت صــدى
واسـع في الـســبــعــيـنــيــات وعـشــقــهـا
اجلــمــهــور وبــعـد االســتــمــاع الى صـوت
ــقـدرة الداء لــيـلــيـا وجــدت فـيــهـا ا
بـــعض االغــاني الـــعــراقــيــة
ومــنــهــا اغــنــيــة زغــيــرة
جـــــــــــــــــــــنــت وخــالل
الـبـروفـات االولـية
مـع الــــــفــــــرقــــــة
ـــوســـيــقـــيــة ا
اجــــــــــــــــادت
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{ نـيويـورك (أ ف ب) - تـوفي مغـني الراب
األمـــريــــكي دي ام اكـس اجلـــمــــعـــة عن 50
عـــامــا فـي مــســـتــشـــفى بــإحـــدى ضــواحي
نـيـويـورك حـيث كـان يُـعـالّج في وضع حـرج
مــنــذ أســبــوع.وشــكّل دي ام اكس واســمه
احلـقــيــقي إيــرل ســيــمــونــز أحــد األســمـاء
البـارزة في موسـيقـى الهيـب هوب في نـهاية
التـسـعـينـات ومـطـلع العـقـد األول من الـقرن
ـسـتـشـفى اجلـمـعـة بـعـد احلــالي. و أدخل ا
إصـابــته بــاحــتـشــاء في عــضـلــة الــقـلب في
مستشفى في منطقة وايت بالينز في شمال
نيـويورك.وقالت عائـلته في بيان جـرى تناقله
عــلى نــطــاق واسع عــبــر وسـائـل الـتــواصل
االجــتــمــاعي بــعـيــد اإلعالن عن وفــاته (إيل
كــــــان مـــــكـــــافــــــحـــــا قـــــاتـل حـــــتـى الـــــرمق
األخير)".وأضافت (كان يحب عائلته من كل
قلـبه ونـثمّن كل الـلـحظـات التي أمـضـينـاها
مـعه موسـيـقـاه ألـهـمت عـددا ال يُحـصى من
ـعجب حول الـعالم)". وقالت شركة "ديف ا
جــام ريـكـورديـنــغـز" الـتي أنــتـجت عـددا من
أشـهر ألـبـومـاته في بيـان مـنـفصل إن (دي
ام اكس كــان فـنــانـا المــعـا ومــصـدر إلــهـام
اليـــ الـــنــاس حـــول الـــعـــالم)".وأضـــافت
(رسـالــته لالنـتــصـار بـالــنـضــال وبـحـثه عن
الضـوء للـخروج من الـظـلمـة وتوقه لـلحـقيـقة
والنـعمـة قـربتـنا من إنـسـانيـتنـا)".وأكدت أن
ــكن وصــفه بــتــعــبــيــر أقل من ــغــني (ال  ا
عـمالق  أسطورته سـتعيش إلى األبد)".ومن
ــتــوقع أن تــنــشــر الــعــائــلـة تــفــاصــيل عن ا
ـئـات مـن مـحـبي مــراسم تـشـيــيـعه. وكــان ا
ـســتـشـفى الـفــنـان جتـمــعـوا االثـنــ أمـام ا
لـــــلــــصالة مـن أجل شــــفــــائـه.وكــــانت ذروة
مسـيرة مـغني في أواخر الـتسـعينـات القرن
الــعـشــرين ومــطـلع الــعــقـد األول من الــقـرن
احلــــادي والـــعــــشـــرين بــــفـــضـل عـــدد من
األغــنــيــات الـنــاجــحـة وقــد أصــدر ثـمــانــيـة
ألــبــومــات كــان آخــرهــا عـام 2015 . وواجه
مـشـاكل كـثـيـرة مـع القـانـون طـوال مـسـيـرته
الفـنية بتهم حيـازة اخملدرات وإساءة معاملة
تهورة وعدم دفع نفقة احليـوانات والقيادة ا
أو حــتى الــتـظــاهـر بــأنه وكـيـل فـدرالي.وفي
تـشـرين الـثاني  2017 اعـتـرف بالـتـهرب من
دفـع ضــرائب بـــقــيــمــة  1,7 مــلـــيــون دوالر.
ـــدة عــام وبـــدفع وحُـــكم عـــلـــيه بـــالـــســـجن 

نحـــــــو  2,3مليون دوالر.

يـلهـمنا جـميـعا صبـرا جمـيال ب قلوب
خـاشـعـة ومـؤمـنـة بـقـضـاء الـله وقـدره
ـــشـــاعـــر مـــلـــؤهــا االسـى واحلــزن و

واساة). وا
كـما نعت جمـعية الفنـان التشـكيلي
الــعـراقــيـ (رحــيل االسـتــاذ والـفــنـان
ــــربي الـــفــــاضل الـــدكــــتـــور بالسم وا
مــحــمــد) وتــقـدمـت اجلـمــعــيــة بــأحـر
واساة لعائلته اوالً التعازي وصادق ا
وجلميع اصدقائه ومحبيه وتالمذته.

ي والــثــقـافي (نــعــزي الـوسـط األكـاد
الــعــراقـي بــرحــيل األســتــاذ الــدكــتــور
بـالسم مـحــمـد جــسـام الــذي تـرك أثـرا
ــيــا مــهـمــا في جــامــعــة بــغـداد أكــاد
وســواهــا وســجل بــصـمــات إبــداعــيـة
مـتـعددة في مـساحـات الفن وفـضاءات

الثقافة واجلمال.
ـة وزمالئه ونــتـقـدم الى أسـرتـه الـكـر
وتـالمــذته ومـــحـــبــيه بـــأحـــر عــواطف
ــواسـاة ونــســأل الـله أن الــتــعـزيــة وا

هـذا اليوم نقيـب الفنان الـعراقي جبار
جـــودي ومـــديــر عـــام دائــرة الـــســـيــنـــمــا
ــسـرح احـمـد حـسن مــوسى والـفـنـانـة وا
مـثل رائد مـحسن وعازف لـيلى مـحمـد وا
الـعـود ورئـيس فـرقـة مـنـيـر بـشـيـر لـلـعود
الفنان سامي نسيم والشاعر الرائد بشير
الــعـبــودي وكـاتب الــقـصــائـد الــعـاطــفـيـة
الــشـاعــر مـحـمــد احملـاويـلـي  وفي مـجـال
ذيعة االذاعـة والتلـفزيون نـالت التكـر ا
ا قدمته من ـتالقة الرائدة عـفاف مهدي  ا
بـرامج نالت استـحسان مسـتمعي االذاعة
ذيـعة الـشابـة ايناس االم بـغداد ومـعهـا ا
زايـر وفي مـجـال الـتـشكـيل شـمل الـتـكر
مــهــا الــدوري ووفــاء الــشــمــري وبــشــرى
سـميـسم التـي ساهـمت بتـقد اجلـلسات
الــثـقـافــيـة في نــادي الـعـلــويـة والـقــائـمـة
ـستـقـبـل لـيـنـالـوا الـتـكر سـتـطـول فـي ا
والــتـقــديـر ). وقــال مـديــر عالقـات واعالم
نـادي العلوية ومدير حتـرير مجلة النادي
لـيث الشـيخـلي ( يقـينـا ان هذه اجلـلسات
ــسـرحي ـشــهــد ا ســتــســتـمــر لــتــشـمـل ا
ــوســـيــقي واالعالمي والـــســيــنـــمــائي وا
شـاهد مع وسـتـقام جـلـسات لـرواد هـذه ا

بـــادائــهـــا اضــافـــة الى اصـــوات جــديــدة
شـاركت الول مرة حرصت علـى مشاركتهم
وهـم من الـشـبـاب وسـيـضـافـون لـلـمـشـهـد
الـغـنائي الـعـراقي وشهـد الكـرنـفال تـكر
ثقف نـخبة طيبة ومبدعة من الفنان وا

 .( واالعالمي العراقي
وقـــال رئـــيس الـــهـــيــئـــة االداريـــة لـــنــادي
الـعـلويـة فالح كـمونـة بكـلـمته ( لـقـد آليـنا
كـهـيئـة ادارية وكـلجـنـة ثقـافيـة للـنادي ان
نـستمر بتقد الفعاليات الثقافية والفنية
لـــلــجــمــهــور الــكـــر والــيــوم نــقــيم هــذا
الـكرنفال الكبيـر مهرجان العراق االبداعي
ـلحن الـكبيـر محسن وحـرصنـا ان يكون ا
فـــرحــان مــشــرفــا فــنــيـــا عــلى فــعــالــيــات
ــهـرجــان ونـحن بـدورنــا كـهـيــئـة اداريـة ا
نــثـمن جـهـوده الــكـبـيـرة وتــواصـله مـعـنـا
ـلـحـنـ الـعـراقـيـ ونــطـلق عـلـيه شـيخ ا
كـلـقب يـسـتحـقه مـتـمنـ له دوام الـصـحة
والـعـافيـة والتـالق وسـتكـون لـنا فـعالـيات
ية اخـرى في قادم االيام لنـكرم فيها تـكر
بدع جلهودهم وماقدموه عدد اخر من ا
مـن مـنـجـزات ابـداعـيـة خالل اعـمـالـهم في
ـ ـكـر اجملــال الـثـقـافي والــفـني .ومن ا

اســتـــذكــارات خــاصــة لــلــراحــلــ مــنــهم
هم وسنـتواصل بتقد الـفعاليات وتـكر
الـفـنيـة واالدبـية والـثـقافـيـة تلـبـية لـرغـبة
اجلـــمـــهــور واعـــضـــاء الــنـــادي الـــعــريق
وجلـنـته الـثقـافـية الـتي قـدمت الكـثـير من
اجلــلــسـات واالمــاسي الـفــنـيــة وكـرنــفـال
الــيــوم اطـلــقـنــا عــلـيه مــهــرجـان الــعـراق
ـــبـــدعـــ االبـــداعـي النه شـــمل تـــكـــر ا
الـعـراقيـ ومشـاركة كـبيـرة من االصوات
الـشـبـابـيـة التي اخـتـارهـا بـعنـايـة كـبـيرة
ـلحـنـ مـحـسـن فرحـان لـتـسـاهم شـيـخ ا
بــتــقـد اغــاني عـراقــيـة غــنـيـت في جـيل
الــسـبــعـيـنــيـات والــثـمــانـيـنــيـات ومــنـهـا
لــلـمـطـرب الـكــبـيـر قـحـطــان الـعـطـاروكـان
مـلـحنـها الـكـبيـر محـسن فـرحان )مـضيـفا
ــشـاركـ سـعــد الـعـطـار (ومـن الـشـبـاب ا
وســعـد الـصـفـار ومـهــدي الـقـيـسي وعـلي
كــامل وعــمـر هـادي وصــالح احــمـد ونـور
ــطــربــة االوكــرانــيــة لــيــلــيــا الــعــيــون وا
وسـيـقيـة بقـيادة عـبد ومـشـاركة الـفرقـة ا
مـــحــمـــود عــبـــد الــنـــبي وعــدد مـن امــهــر
الـعازف لـتكون جـلسة مـوسيقـية غنـائية

تضاف الى االبداع العراقي).
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مصمـمة االزياء الدولية تضيفهـا قناة (الشرقية) مناصفة
مع مـهــنـدسـة الـسـوفت ويـر رشـا الــعـكـيـلي مـسـاء الـيـوم
االحـد في بـرنـامج (اطـراف احلديـث) الذي يـعـده ويـقدمه
االعالمي مــجــيــد الــســامــرائي ويــخــرجه اخملــرج حــيـدر

االنصاري.
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النـاقد الـسيـنمائـي العراقـي تقيم
له نقـابة الفـنانـ العراقـي حفل
تـوقـيع كـتــابه اجلـديـد (الـسـيـنـمـا
الـعــراقـيـة 2020 عـام الــكـورونـا)
عـلى قــاعـة الـنــقـابـة في الــسـاعـة
اخلامسة من عصر اليوم األحد.
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وزير الـثقافة االردني افتـتح في الوسط القد لـلعاصمة
عمان مـكتبة خزانة اجلاحظ التي أعيد تأهيلها وحتديثها

بدعم من جامعة الزيتونة األردنية.
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ـاضي جلـنـة تمـك الـبـاحث العـراقي ضـيفـته اخلـميس ا
ـرأة بوزارة الـثـقـافـة والسـيـاحـة واآلثـار بنـدوةً عـنـوانـها ا
(بـنـاء الـقدرات الـتـنـظـيمـيـة لـلمـؤسـسـات احلكـومـيـة) على

أمون للترجمة والنشر. قاعة طارق العبيدي بدار ا
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بـعـمل درامي ـمـثل الــسـوري يـطل فـي مـوسم رمـضــان ا
واحــد وهــو (عــلى صــفــيح ســاخن) تــألــيف عــلي وجــيه
ويامن احلـجلـي وإخراج سـيف الدين الـسـبيـعي ويؤدي

فيه شخصية (هالل).
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الفوتـوغرافي والفنان السعودي ضيفته اجلمعة اجلمعية
ـنـتــدى الـثـقـافي الــعـراقـيـة لــلـتـصـويــر ضـمن فـعـالــيـات ا

االسبوعي في ندوة بعنوان (رؤية مختلفة).
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ـــعـــهـــد الــــعــــراقي لإلصـالح رئــــيـس مـــجـــلس أمـــنـــاء ا
االقـتـصادي شـارك في الـنـدوة االفتـراضـيـة التي اقـامـها
سـتقـبلـية بـعنوان امس الـسبت مـركز حـلول لـلدراسـات ا

سؤولية اجملتمعية في تطوير حاضنات االعمال). (ا
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ـمثـل العـراقي تـلقى تـعـازي االسـرة الفـنـية لـوفـاة والده ا
بـعــد ايـام قـلـيـلـة مـن وفـاة والـدته.سـائـلــ الـله تـعـالى ان

يسكنهما فسيح جناته.

نـهج شملت الـتشكـيلي أكـبر عمـلية تـخريب 
ســرقــة وإتالف أعـمــال فــنـيــة نــادرة في دائـرة
الــفــنـون الــعـامــة الــتي ســعت بـاحلــفــاظ عـلى
قـيمتها الفـنية والتاريخيـة وبالتالي إنقاذ هذا
االرث الـكبـير. وفي هذا الـصدد يقـول مسؤول
شـعبة صيانة األعمال الفنية بالل بشير (نقوم
حــالـيــاً بـصـيــانـة الــعـمل اجلــداري وهـو عـمل
عاصر عامر العبيدي الذي كان مديراً لـلفنان ا
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بـوتيرة عمل مستمرة وأنامل ذهبية ال تكل وال
تـمل تسـتمـر شعبـة صيـانة األعـمال في دائرة
الـفنـون العامـة بالتـخفيف عن مـا أصاب الفن
الـتشكيلي من تخريب بعد العام 2003. ورشة
ـئات من الـلوحات مـتكـاملـة ساهـمت بتـرميم ا
الــفـنـيـة الـتـي تـعـرضت لـلــتـلف خالل سـنـوات
عـدة ومـا يـزال عـمـلـها مـسـتـمـراً. وشـهـد الفن
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ـصـريـة مـنـة فضـالي ـمـثـلـة ا شـاركت ا
مـتابـعـيهـا صـوراً وهي ترتـدي فـستـاناً
بـالـلــون األسـود واألبـيض وكُـتبَ عـلـيه
كــلـــمـــات من قـــصــيـــدة (هـــذي دمــشق)
لـلــشـاعـر الــراحل نـزار قـبــاني.ونـشـرت
فــضـالـي الـصــور عــلى صــفــحــتــهـا في
نـشور  (فـيـسبـوك) وأرفقت الـصـور 
) .وكتب قـالت فيه: (لـنفسك كُن مـحتـرماً
عــلى الــفــســتــان كــلــمــات من قــصــيــدة
شهيرة لقباني جاء فيها (هذي دمشقُ
وهـــــذي الـــــكـــــأسُ والـــــرّاحُ. إنّي أحبُّ
. أنـا الـدمـشـقيُّ لو وبـعـضُ احلـبِّ ذبّـاحُ
شـرّحـتمُ جـسـدي. لـســالَ مـنهُ عـنـاقـيـد
وتـفـّــاحُ). وأعـربت مـؤخــراً فـضـالي في
تـصـريح عن مـحبـتـهـا لـسوريـة قـائـلةً:

ـركز الفنون بعد الفنـانة الراحلة ليلى العطار
هـــــذا الــــعـــــمـل يــــصـــــور الــــفـن احلـــــديث في
ـسـرح الـرشـيـد الـثـمــانـيـنـيـات وهي خـاصـة 
ويـتـكون من ثالثـة أجزاء كل جـزء منـها عـبارة
عن قـــمــاش مـــضــغـــوط عــلـى اخلــشب ابـــعــاد
اجلـــــداريــــة 6x4). وأضـــــاف أن (اجلـــــداريــــة
نـاخيـة الى الضرر تـعرضت بـسبب الـعوامل ا
والـتـكـسـرات بـبـعض أجـزائـهـا فـقـامـت شـعـبة
ـتكونة من الزميـل الفنان صـيانة األعمال ا
أسـامة جاسم وعلي كاظم بـإعادة ترميم العمل
حـيث بدأنا منذ شهرين ومـازلنا مستمرين في
ـديـر ــعـاجلـة الــلـونـيــة).وكـان ا الــعـمل عـلى ا
الـعـام لدائـرة الـفنـون الـعامـة علـي عويـد أطلع
ــتـحــفـيـة عــلى سـيــر عـمـل صـيــانـة االعــمـال ا
ـدير الـعـام مراحـل صيـانة ـتـضررة وتـابع ا ا
وتــرمـيم الــنــفـائس الــفـنــيـة لــكـبــار رواد الـفن
ــديـر الــعـام الى الــتـشــكـيــلي الـعــراقي.ودعـا ا
(ضـرورة توخي احلذر اثـناء الصـيانة حـفاظاً

على قيمة االعمال الفنية  الكبيرة).

(أحـب ســـوريــة
كـثـيـراً خـاصـة
أن لــــنــــا أصـــول
سـوريّة من نـاحية
جـدتي وهـنا أشـعر
أنــــــنـي بــــــ أهـــــــلي
ونـــاسي) مــعـــربــةً عن
ســعـادتــهـا لــوجـودهـا
في سـوريـة لـتـصـويـر
مــــــشــــــاهــــــدهــــــا في
مـسـلسـل (مقـابـلة مع
الـــــــــســـــــــيـــــــــد آدم).
وصــــورت فــــضــــالي
مـؤخراً مشاهدها في
اجلــــزء الـــثــــاني من

ة. مسلسل اجلر
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في نــهــايــة الــســتــيــنــيــات بــعــد أن عــاش الــعــراق حــقــبه من
االضـطـرابــات الـســيـاســيـة والــتـغــيـر فـي احلـكــومـات  سـاد
رحـلة وال الصـمت والهـدوء والـترقب فـي الشـارع . في تـلك ا
ننكر  هناك مطرب  جنوم برزوا في تلك الفترة أمثال فاروق
هالل وجاسم اخلياط وحس السعدي وحققوا جناحاً لكنها
كانت فـترة مـضطـربة . فـفي نهـايه الـستـينـيات حـدثت انتـقاله
كبـيرة في الـغنـاء العـراقي حـ نزح سـكان اهل اجلـنوب إلى
بـغـداد و نـزح مـعـهم مـلـحـنـيـهم وشـعـرائـهم ومـطـربـيـهم وهـنـا
حدثت ثـورة كـبـيـرة في الـغـنـاء العـراقي سـاعـدهـا االسـتـقرار
السياسي في الـبلد فخـرجوا مطربـ وملحنـ وشعراء جدد
وسـيقيهة رحلـة اغاني كثيرة جـميلة قـوالبها ا و أفرزت تلك ا
صـري فـخرجت عـشـرات األحلان  وشـكلت متـاثرة بـالـغنـاء ا
في  ذاكره وتاريخ االغنية الـعراقية وافرزت مطـرب وملحن
ـواخذ  عـلى تـلك الـفـتـرة  هي ان شعـراء االغـنـية كبـار لـكن ا
الـذين جــاءوا إلى بــغــداد كــتـبــوا بــلـهــجــة مــدنـهـم  وكـان من
ـفردات اجلـنـوبـيـة ألنـها الصـعب  عـلى ابن بـغـداد ان يـفـهم ا
غريـبـة عن اذنه إضـافـة إلى أن هـذه االغانـي كتـبت كـقـصـيدة
شـعـبـيه واحـيـانـا فــيـهـا رمـزيه عـالـيـة مــثل الـبـنـفـسج وروحي
وايضا كـتبت قسم من  االغـاني بأسـلوب الدارمي اي تـتكون
ـثل قصة حلـدث مختلف عن من ثالث دارميات فكل دارمي 
االخر  وهنـاك اغاني تـبدأ تتـحدث عن مـوضوع والكـوبلـيهات
ــذهب تــتـــحــدث عـن مــوضـــوع اخــر اي اليـــوجـــد ربط بـــ ا
ـسـتـمع احـيـانـا يـسـمع ثالث مـواضـيع في والـكـوبـلـيه لـذلك ا
أغنـية واحـدة  . نـعم ان اغنـية الـسـبعـيـنيـات واحدة   من أهم
حقب الـغـنـاء العـراقي لـكـنهـا ظـلت حـبيـسـة احمللـيـة بـدليل أن
اكـثـر األغـاني لم يـسـتـطـيع مــطـربـ الـيـوم اعـادة تـسـجـيـلـهـا
وحتى في اخلارج  لم حتـضى بنصـيبهـا من الشهـرة  قياسا
ـفردات ألغنـية اخلـمسـينـيات والـستـينـيات  بـسبب الـلهـجة وا
اجلنوبية  الصعـبة  فهي صعبت  على ابن بـغداد كيف يفهما
ـسـتـمع الـعـربي  وال نـنـكـر خـرجت بـعض االغـاني لـلـعـربـيـة ا
بجهود مـطربيـها  لكـنها كـانت قليـلة قيـاسا بغـزارة ماقدم في
تلك الفتـرة و اإليقاعات التـي استخدمت أكـثرها هي  الوحدة
قسوم ومحاوالت خجـولة  في  ايقاع الستة ثمانية الكبيرة وا
والفالص احيانا  لكنها استخدمت بشكل بسيط  اما األحلان
ايضـا حدث تـطـور في اغنـيـة السـبـيعـنيـات من حـيث األحلان

ستخدم في نهاية الفترة لكن بقي الكالم ا
هو نفس اللهجة في االخر تعتبر مرحلة
الـسـبـيـعــيـنـات انـتـجـت ارث كـبـيـر لـكن
لألسف ظــلت حــبــيــســة تــلك احلــقــبــة
بسـبـب  نوع  وأسـلـوب  كالم االغـاني

الذي كتبت به. 
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ـطـربـة الــلـبـنـانـيـة هـيـفـاء أسـتـوحت ا
وهـــبي أحــــدث إطاللـــتــــهـــا من وحي
أجــواء فــصل الــربـــيع ونــشــرت في
صــفـــحــتـــهـــا اخلــاصـــة عــلـى مــوقع
التواصل اإلجتـماعي مجـموعة صور
ظهـرت فـيـها بـفـسـتان قـصـيـر مورد
وتركت شعـرها منـسدالً عـلى كتفـيها
بتـسـريـحـة نـاعمـة وحـازت إطاللـتـها
على إعجـاب عدد كبـير من مـتابعـيها
الذين حـرصـوا علـى مدحـهـا. وكانت
ــجــمــوعــة صـور وهـبـي قــد تـألــقت 
نشـرتـهـا مـؤخـراً من جلـسـة تـصـوير
خــضــعت لــهــا وظــهــرت الى جــانب
ة. معدات التصوير السينمائية القد
وتـألـقت هـيــفـا في الـصــور بـفـسـتـان
فــــضـيّ طــــويـل ذات كــــتـف واحــــدة
وإنــتــعــلت الــكـــعب الــعــالي األســود
مكتـفيـة بأكـسسوارات نـاعمـة.وعلّقت
وهـبي عـلى الـصـور قـائـلـة:( أحـيـاناً
عـلــيك أن جتـلـس وتـشــاهـد.. شــكـرا
شــريف قــمــر أحــبـــبت أجــواء فــنــتج

سينماتك).

محسن فرحان

{ نـيودلهي  –وكاالت - نـشرت جنمـة بوليوود
الـهنـدية كاتـرينـا كيف عـلى صفحـتهـا اخلاصة
على موقـع التواصل االجتماعي خبرا يفيد عن

إصــابــتــهــا بــفــايـروس كــورونــا. وقــالت انه 
التـأكـد من إصـابتـهـا بالـفـايروس وأنـهـا قامت
فــورا بــعــزل نــفـــســهــا وإتــبــاع الــتــعــلــيــمــات
الالزمـة.وفي الـتفـاصـيل أفادت كـاتـرينـا:(لـقد
ثبـتت إصابتي بـفايـروس كورونـا وقمت على
الـفـور بـعزل نـفـسـي وسـوف أخضـع لـلـعزل
في منـزلي وأتبع جميع بروتوكالت السالمة
وفـقا لـنصـيحـة أطبـائي).وطالـبت كاتـرينا كل
الــذين إلــتـقــتــهم خالل عـمــلــهـا او ألســبـاب
أخـرى في الـفـتـرة األخـيـرة قـبل إكـتـشاف
إصـــابــتـــهـــا بــاخلـــضـــوع إلخــتـــبــارات
الــــــــفــــــــايــــــــروس حــــــــرصـــــــــا عــــــــلى
سالمــتــهم.وتــنــتــظــر كــيف عــرض
فيلـمها اجلـديد بطـولة أكشاي
كومار رانفيير سينج وأجاي
ديــــــــفــــــــجـن. الـى ذلـك وجه
مـثل الـتركي مـراد يـلدر ا
رســـالـــة لــلـــجـــمــهـــور بـــعــد
اصــابــته بــفــايــروس كــورونــا

اشـار فـيــهـا الى انه بـخــيـر.وكـتب
عـلى صفـحـته اخلـاصـة(نعـم أصبت بـكـورونـا انا
في يومي اخلـامس وأشعر نفسي بـخير وسأكون
بحال أفـضل. أدعوا لكل الـعالم ليـتخلص من هذا

رض  اعتنوا بأنفسكم) . ا
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كيف

يبـدو في الوقت احلـالي أنك تواجه عـددًا متـزايدًا من
توقعة. التعقيدات غير ا

qL(«

في حـيــاتك اخلـاصــة تـتــضح الـشــكـوك الــتي كـانت
لديك.رقم احلظ .4

Ê«eO*«

احـيـانا تـكـون أنت اخملـطئ ال يـقع الـلوم عـلى من هم 
حولك. 

—u¦ «

أنـت اآلن قـادر عـلى اجـتـيـاز الـصـعـوبـات الـتي كـنت 
تتحاشاها فيما سبق.

»dIF «

وجودة في حاول أن تـظل هادئًا وأن تـرى العـقبـات ا
طريقك.رقم احلظ .2

¡«“u'«

ســوف تـكــسب أصـدقــاء الـعــمـر وقــد يـحــالـفك احلظ
وتلتقي بشريك حياتك. 

”uI «

أنت اآلن مـــفـــعـم بـــاحلـــيــــويـــة وتـــكـــتــــشف مـــداخل
. جديدة.يوم السعد االثن

ÊUÞd «

تـتــعــجب مـن مـدى ســهــولــة األمــور; اســتــخــدم هـذه
الفرصة إلنهاء الكثير من األمور.

Íb'«

وضوعات الـهامة.يوم سوف تتـمكن من التعـامل مع ا
السعد االريعاء.

bÝô«

ـواجـهـة أوقـات أكثـر تـوتـرًا عـنـدما تـصـبح مـستـعـدًا 
تصعب األمور.

Ë«b «

يساعدك التفكير الواضح على االنتهاء من موضوعٍ 
ما بنجاح.رقم احلظ .3
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كنك االعـتماد على تأييد من هم حولك ولكن يجب 
أن تبدأ في رد اجلميل فورًا.

 u(«
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انـقل مـرادف ومعـاني الـكلـمـات التي
تسـير انطالقا من الـسهم ومع عكس
دوران الــســاعـــة لــتــصـل الى الــربط

الصحيح للحروف والكلمات:
 1- نادي مصري

 2-مدينة فلسطينية
3- مدينة هندية   
 4- فيلسوف عربي

ـــثــلـــة مــصـــريــة من دون  5-لـــقب 
تعريف

 6-موسيقى باللغة االجنبية
 7- يضمرون لك الشر

 8- عاصمة سابقة لفيتنام
 9- نادي انكليزي

 10- جبال في روسيا
ثل امريكي  11- لقب 
 12- مدينة ايطالية
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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

العراق في نـسخته الـسيـاسية اجلـديدة بلغ الـثامنـة عشرة
من عـمـره وأبـنـاؤه أصـبــحـوا في سن الـرشـد وهم الـذين
كانت اعمـارهم يومـاً واحداً ح داس أرض بـغداد احملتل
االمـريكـي بتـصـفـيق سـيـاسي عـارم من الـقـيـادات احلـالـية
تداول في الـبلد لكن هل بـلغ الوضع العام سن للمشـهد ا
ـدة الــزمـنـيــة لـتـحــديـد تـلك الـرشـد الــسـيـاسـي? ومـا هي ا
كـن أن تكـون أقل من  18 سـنة أم اكـثـر من السـن? هل 
ستحق حقاً من دون مواربة هو :متى ذلك ? لعل السؤال ا
ـكن أن يـبـلغ الـسـيـاســيـون سن الـرشـد لـتـكـون افـعـالـهم

رحلة االولى من الوعي وال أقول النضوج.? تناسب ا
هـنـا ال أفـتـرض افـتـراضـات حول عـدم بـلـوغ سـن الـرشد
الـسـيــاسي وانّـمـا أعــاين مـعــطـيـات الـوضـع الـعـراقي في
جــمــيع اجملــاالت الـســيــاســيــة واالقــتــصـاديــة والــثــقــافــيـة
والصحـية واالنـتاجـية والتـنمـوية لكي نـحصل عـلى نتـيجة
يعرفها العراقيون جمـيعاً تخص التردي العام الذي لم تتم
مـعـاجلــته بـســيـاسـات مــخـطط لــهـا وأقـصى مــاجـرى هـو
عمـلـيات تـصريـف أمور أسـبغ بـعضـهم عـليـها اجـتـهاداته

. الفردية في حتس اداء أو زيادة ناجت مع
هـنـاك مــقـولـة جـرى الــتـعـامل اخلــاطىء مـعـهــا بـالـرغم من
صحـتهـا في الواقع وهي ان الـنظـام السـابق مسح احلـياة
الـسـيـاسـيـة الـتـعـدديــة من الـوجـود وهـذا صـحـيح تـمـامـاً
لكـنهـا حقـيقـة للـتأسـيس والبـناء ولـيس الستـمرار الـتردي
كان يـجب أن تـفـيد مـنـهـا االحزاب اجلـديـدة السـيمـا انـها
كانت تنـسق أعمالهـا وخططـها وبرامـجها وتـفاهمـاتها قبل
االحتـالل بسـنـوات طـويـلـة عـبر مـؤتـمـرات وجتـمـعـات كان
اخــرهــا مــؤتـمــر لــنــدن الــهــزيل القــتــســام الــغــنــيــمـة قــبل

اصطيادها.
اذا كان العذر في غياب خبـرة التعددية في االرث العراقي
لثالثـة أو أربعـة عـقود فـما الـعـذر بعـد ثمـاني عـشرة سـنة
ونـحن نـراوح أمـام فــشل الـتـفــاهـمـات الـسـيــاسـيـة ألبـسط

سبب?
وما العذر في اجلوانب االقتـصادية أو التنـموية أو العامة?
اذْ كانت هـنـاك بـنـية أسـاسـيـة لـلدولـة وأزيل عـنـهـا الغالف
السياسي الـسابق وكان ينبـغي اعادة ترميـمها وتشـغيلها
وجتـديـدهـا بـأقـصى سـرعـة وقـد تـوافرت أمـوال هـائـلـة لم
تتوافر لـدولة عربـية بهـذه السهولـة من قبل وحتت راع هو
صاحب الصفقة الكـبرى في التغيير وقـد حكم فعلياً اكثر

من سبع سنوات.
ال يعني شيئـاً أبداً مضي السنـ من دون أن يكون هناك
بناء مواز لهذا التقادم الزمني الذي يذهب أدراج الرياح.
هنـاك نـقطـة البـدّ الـتوقف عـنـدها مـهـمـا كانت اخلـسـائر أو
التنـازالت أو التـضحـيات من أجل االنـعطاف لـبنـاء جديد
ـصـير يـتـجه نحـو هـاوية مـتـعددة االبـعـاد منـها وإال فإنَّ ا
التـقـسـيم وانـهـيار الـعـمـلـة واالقتـتـال الـداخـلي والـتدخالت

اخلارجية وفشل الدولة مجدداً. 
ـا هي مـحددة في حقـاً لم تـعـد لـلـبـلـد خيـارات كـثـيـرة وا
ـتاح لم العـودة لـلثـوابت شـرطـاً اساسـيـاً كـما انّ الـزمن ا
. واحلــاكـم الــذي ال يـــقــدر عـــلى الــنـــهــوض يــعـــد واســعـــاً
سـؤولـيـة قـرارات تاريـخـيـة انعـطـافـيـة ال يسـتـحق وصـفاً

ا ناله سابقوه. أفضل 

هي ليست
ككل الزهور

هي إنسيةُ احلُسن
والعقل

قد عشتَها
منذ أن خلق اللهُ
أرضا / سماء
وقال انهضي

نهضت
فاستحالت حياتُك

طقس ضياء
لم تكن مثلهنّ

وال 
لن تكون

صوتها جسد
وهواها 
اكتمال
وطلّتها

ما تمنّته العيون
أيها احلبُّ

كيف تخلّقت ثانية ?
وهو ما كان إال

مدائن 
قد غلّقتها السنون

أيها احلب
ما كان قطُّ

انتظارك وهما 
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UNO ≈
ألنك

توّجتها ملكا 
في الزمان اخلؤون

ـ 2ـ
كلَّ مساء

ثمة أجراس
في القلب ترن : 
رن.. رن.. رن

وتظل ترن 
فتلتفت إليها
عينا قلبك

هل تقت لرؤيتها ?
ماذا ستقول ?

كلماتك 
ما زالت حيرى
تتعثر إذ تمشي

ب الشفت
وهي هناك 

ولكن
تبقى ب العين

والناس 
دونك غلّقت البيبان

أي زمان هذا
أيّ زمان !

هل ستغادر قلبَكَ
رنّات األجراس ?

أم أنك باق
تتجرّع

أنهار الصبر
إلى أن تتوارى

عنك ظالل احلراس ?

مــخـتـبـر سي  2 إر إم إف لــتـحـلـيل
األعـمال الفنية. وبـقيت اللوحة فيه

ثالثة أشهر.
ــــصـــــدر نــــفــــسه إلى أن وأشــــار ا
الــتـحـلــيل بـيّن أن دافــنـشي سـاهم
فـحسب في الـلوحة مـشيراً إلى أن

اللوفر أبلغ السعودي بذلك.
ـصـدر بأن بن سـلـمان أراد وأفـاد ا
إعـارة الـلـوحـة إلى مـتـحف الـلـوفر
ــعـرض الـكــبـيـر إلدراجــهـا ضـمن ا
اخملـصص لـلـيونـاردو دافـنشي في

نهاية عام 2019.

جـــزئـــيــاً مـن تــنـــفـــيــذ مـــســـاعــدي
دافــــنــــشي اســــتــــقـــبـل الـــرئــــيس
ــانـويل مـاكـرون ولي الــفـرنـسي إ
الـعهد السعـودي في نيسان/أبريل
 2018 ونــقل الـفـيـلم الـوثـائـقي عن
مــصــدر في اإلدارة الــفـرنــســيـة أن
لــوحـة سـالــفـاتــور مـونـدي (مــنـقـذ
ـواضيع الـعـالم) كـانت من ضـمن ا

التي تناولتها احملادثات.
طـــلب الــســـعــوديـــون من فـــرنــســا
ــا إذا كــانـت الــلــوحـة الــتــحــقُق 
لـدافـنـشي إذ يـضم متـحف الـلـوفر

ـملكـة وخاصة إقـامة مـتاحف في ا
في موقع العال التاريخي في إطار
ســـعــــيه إلى جتــــســـيـــد احلـــداثـــة
واالنـفـتـاح الـثـقـافي داخل الـعـائـلة
ـالـكـة الـسـعوديـة. ووفـقـاً لـلـفـيلم ا
الــوثـائــقي قـد يــكـون االســتـحـواذ
عـلى لـوحـة لـيـونـاردو دافنـشي في
نـظر األمير محمـد بن سلمان نقطة
انـطالق جملـمـوعـة فنـيـة مـرمـوقة ال

ملكة حتى اآلن. تملكها ا
فـي وقت كــــــان اخلـــــبـــــراء بـــــدأوا
يــتــســاءلــون عــمــا إذا كــان الـعــمل

بـيـعَت إلى متـمـول روسي قرر بـعد
ذلك إعـادة بيعـها. ثم طُرحَت لـلبيع
فـي تشـرين الـثـاني/نـوفـمـبر 2017
ـعــاصــر وقــدمت فـي مـزاد لــلــفـن ا
عـلى أنهـا لوحـة أصليـة للـيوناردو
دافــــنــــشي. ومع أن الــــســــلــــطـــات
الـسـعـوديـة لم تـؤكـد قـطّ أن األمـير
مـحمـد بن سلـمان هـو صاحب آخر
لـوحة لـدافنشي أشـارت معـلومات
مـتقـاطعة إلى أنه قـام بشـرائها من

خالل سلسلة من الوسطاء.
ويـطمح ولـي العـهد السـعودي إلى

مــعـرض لـيــونـاردو عـام  2019 في
مــتـحـف الـلــوفـر. وأجــرى أنـطـوان
فــيـتـكـ مـخـرج الـفــيـلم الـوثـائـقي
الـذي يُعرَض في  13نـيسـان/أبريل
اجلــاري عـــلى مــحــطــة فــرانس ?5
حتـقيقـاً في شأن هذه الـلوحة التي
اشــتـراهــا تـاجــر أعـمــال فـنــيـة في
نـيويورك في  2005 فـي حال سيئة
مــــقـــابل  1175 دوالراً ورُمِــــمَت في

تحدة.  الواليات ا
وأكّـد عدد من اخلبراء البريطاني
أنـهــا لـوحـة لـدافـنـشي بـالـفـعل ثم

{ بــاريس (أ ف ب)  –كــشف فــيـلم
وثـائـقي يُـعـرَض قـريـبـا في فـرنـسا
أن أغـــلى لـــوحــة فـي الــعـــالم وهي
سـالفاتور مـوندي التي  شراؤها
حلــســاب ولي الــعــهــد الــســعـودي
األمـير مـحمـد بن سلـمان لـقاء 450
مــــلـــيـــون دوالر هـي عـــلى األرجح
ـرسَم لــيـونــاردو دافـنـشي ال عــمل 

. الفنان اإليطالي شخصياً
واشــــار الــــفــــيــــلم إلى أن بــــاريس
رفــضت الـشــروط الـتـي وضـعــتـهـا
الــــريـــاض لـــعـــرض الــــلـــوحـــة في

wIzUŁË rKO  V Š ÁËbŽU  qÐ wAM «œ UNLÝd¹ r  r UF « w  WŠu  vKſ√

سـوني كـريـستـوف النـغري لـوكـالة
فـرانس برس أن مـا من أحـد يعرف
كـلفة مـا في االستـديو ألن اجلهـة ا

لم تنه اجلرد. 
ومـا نـعرفه هـو إنتـاجيـة برنس إذ
عــاش فـي اســتــوديــو الــتــســجــيل
اخلـاص به وقـضـى نصـف لـيالـيه
فـي الــــتــــألـــــيف ومـــــثل جـــــيــــمي
هـندريكس سجل كل مـا كان يفعله.
ـنـصـرمـ أعـادت وفـي الـعـامـ ا
شـــركــة وورنـــر إصـــدار ألــبـــومــيه
ـــهــمــ  1999 وســــاين أوف ذي ا

ز. تا
وتــــعــــرض شـــــبــــكــــة سي بي إس
األمــيـركــيـة األحــد حـصـريــاً ضـمن
بـــرنــامج  60 مـــيــنــتس مــضــمــون
األلـبـوم اجلديـد ويـلكـام تـو أميـركا

الذي يضم  12 أغنية.
وســعـــيــاً إلى تــشــويق اجلــمــهــور
وإعـطاء فكرة عن مـضمون األلبوم
نــشــرت لـــيــغــاسي ريــكــورديــنــغــز
ـــغــني تـــصـــريــحـــات أدلى بـــهـــا ا
الــراحل عـام  2010 وقــال فـيـهـا إن
ـعـلـومـات الــعـالم يـتـوتـر بــسـبب ا
اخلـــاطـــئـــة. رؤيـــة جـــورج أورويل
لــلـمــسـتــقـبل هــنـا. نــحن مــديـنـون
ألنــفــســنــا بــالــبـقــاء صــامــدين في
ــانـنـا بـاألوقـات الــصـعـبـة الـتي إ

تنتظرنا.

لــيـغــاسي ريـكــورديـنــغـز الــتـابــعـة
لـشركة سـوني. وبدأ اخلمـيس عبر
نصات التدفقية بث األغنية التي ا
يــحـمل األلــبـوم عـنــوانـهـا وفــيـهـا
يــقــول بــرنس بــطــريــقــة مــحــكــيــة
ـتخدة أرض ومـغنّـاة إن الواليات ا
احلـــريــة (ولــكــنـــهــا أيــضــاً) أرض

للعبيد.
ويــعـود تــاريخ األلــبـوم إلى الــعـام
  2010 وهـو مأخوذ من محفوظات
غني استديو التسجيل اخلاص با
الــراحل الـذي كـان يـلـقّب كـيـد اوف
مينيابوليس (فتى مينيابوليس). 
ويــحـوي االسـتـديـو مــجـمـوعـة من
األغـنـيـات التـجـريـبيـة واأللـبـومات
ـــــنـــــجــــزة ـــــنــــجـــــزة وغـــــيــــر ا ا
والـتـسـجـيالت احلـيـة وسوى ذلك.
وفي تـصريـحاتـه للـصحـافة أحاط
بــرنس أســطــورة كــنـوزه اخملــفــيـة
بـالـكتـمان خالل حـياته قـبل وفاته
في  21 نــيــســان/أبـريل  2016 عن

. عمر يناهز  57 عاماً
وقــال جملــلــة رولــيــنـغ ســتــون عـام
 2014 لـم أدرج دائـــــــمــــــاً أفـــــــضل
األغـنية في األلبومات. ثمة أغنيات
فـي االسـتـديـو لم يــسـمع بـهـا أحـد
ـسجـلة (…) والـكـثيـر من األشيـاء ا
خـالل مــراحل مــخــتــلــفــة. وأوضح
ـوسـيقي في رئـيس قـسم الـتـراث ا

قرر أن { بـاريس (أ ف ب)  –مـن ا
ـقبل يـصدر في  30تـمـوز/يـوليـو ا
ألـبوم غـير مـنشـور سابـقاً لـلمـغني
بــرنس بــعــد خــمس ســنــوات عـلى
وفــاته ويـحــمل عـنـوان ولــكـام تـو
أمـيـركـا عـلى مـا أعـلـنت اخلـمـيس
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والحـظ مـــعـــدّو الـــدراســـة أن لـــدى
الـذكور األكبر أكـياساً هوائـية أكبر
ا قد تـقع بالقـرب من حنجـرتهم 
يــــــقــــــلـل من تــــــرددات األصــــــوات
ــشـــرف عــلى ـــنــبـــعــثــة. وقـــال ا ا
الـــدراســة إدوارد رايت من مــعــهــد
مـــاكس بالنك لألنـــثــروبــولــوجــيــا
الـتـطـوريـة إن ضـربـات الـصدر هي
إشـارة مـوثـوق بـهـا حلـجم اجلـسم

لدى الغوريال اجلبلية.

 25 غــــــــــــوريـال مـن كــــــــــــانـــــــــــون
الـثاني/يناير  2014 وتـموز/يوليو
ــــدة 2016. وأحـــــصى الـــــفــــريـق ا
والــعــدد والـتــواتــر لـسـت وثالثـ
ضـــربـــة عـــلى اجلـــذع لـــســـتـــة من
الـذكور. وخلـصت دراسة البـاحث
الـتي نُـشـرت في مجـلـة سـاينـتـفيك
ريـــبـــورتس أن الـــغـــوريـال األكـــبــر
حـــجـــمــــاً تـــنـــتج ضـــربـــات صـــدر
بـــتـــرددات أقـل من تـــلك األصـــغـــر.

{ باريس (أ ف ب)  –يـشكّل صوت
الــقــرع الــذي يــتـردد عــبــر الــغــابـة
عـنـدمـا تـضـرب الـغـوريال اجلـبـلـية
جـــذعـــهـــا وســـيـــلـــة تـــوفـــر بـــهـــا
لــلـحـيـوانـات األخــرى من جـنـسـهـا
مــعـلـومــات عن حـجـمــهـا حـتى من
دون أن تـرى إحداها األخـرى وفقًا

لدراسة نُشرت اخلميس.
وتُـعـتـبر دقـات الـصـدر هذه غـريـبة
جـــداً ألنـــهـــا عـــلى عـــكس نـــعـــيق
الــضــفـدع أو زئــيــر األسـد ســلـوك
كن رؤيـته وسـماعه غـيـر صوتـي 
فـي آن واحــــد. وتــــعـــــتــــمــــد هــــذه
الـوسيلة في الغالب ذكور الغوريال
ـهـيمـنـة ويُنـظـر إليـها عـلى أنـها ا
وســيـلـة جلــذب اإلنـاث ولــتـرهـيب
الـذكور التي قد تكون منافِسة. لكن
الـباحثـ أرادوا معرفـة ما إذا كان
صـــوت قـــرع الــصـــدور هـــذا الــذي
سافة تصل ـكن أن يتردد صداه 
إلى كـيـلـومـتـر واحد عـبـر الـغـابات
ـطيرة الكثيفة طـريقة تلجأ إليها ا
الــغـوريال إليــصـال مــعـلــومـات عن

بنيتها اجلسدية.
وراقـب فـــريق من مـــؤســـســـة داين
فـوسي في مـحمـية روانـدا لوطـنية
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وحـاولت إبيك غيـمز خالل الصيف
الـفـائت االلـتـفـاف عـلى مـا يـسـمـيه
ضــريــبــة آبل مـن خالل تــوفــيــرهـا
لـلمستخدم بديالً من نظام الدفع
في مــخــزن آبـل لــلــتــطــبــيــقـات آب
ســتــور عــلى آي أو إس. وســارعت
صـنعـة لهـواتف آي فون الـشركـة ا
الــذكــيــة إلى إزالــة فــورتــنــايت من
مـتـجـرهـا لـلـتـطـبـيـقـات مـعـللـة ذلك
بـــانـــتـــهـــاك قـــواعـــد الـــعـــقـــد بــ
الـــشـــركـــتـــ وهـــو إجــراء أيـــدته

احملكمة.

اســتــخـدام الــهــيــمـنــة عــلى نــظـام
تـشـغـيل الهـاتف احملـمـول اخلاص
بــــهــــا آي أو إس. والحـــظـت إبـــيك
غــــيـــمــــز أن آبل عـــمــــدت من خالل
الـوسـائل التـقنـيـة والتـعاقـدية إلى
بـناء مـنظومـة +آي أو إس بطـريقة
تـقيد توزيع التـطبيقات وتـستبعد
ــنـافــسـة مــنـافــسـيــهــا وتـضــر بـا

 . ستهلك وا
ــــــتــــــوقع أن يــــــشــــــارك في ومـن ا
احملـاكمة شخصياً رئيس إبيك تيم
ســـويـــني ورئـــيس آبـل تــيـم كــوك.

كـالـيفـورنيـا األربعـاء اعتـبر وكالء
الـــدفــاع عـن آبل الــتـي تــتـــخــذ من
مــديـنــة كــوبـرتــيـنــو مــقـراً لــهـا إن
+إبـيك+ تسـعى إلى تـصوير +آبل+
عـلى أنـهـا +شـريرة+ بـهـدف إحـياء
+فــورتــنــايت+ الــتي االهــتـــمــام ب

 . تشهد تراجعاً
وكـانت اجملـمـوعـة الـناشـرة لـلـعـبة
الـفيـديو ذات الشـعبـية كبـيرة التي
قـدمـت إلى احملـكـمـة الئـحـة بـحـجم
ــاثل رفــعت دعــوى ضـد آبل في
آب/أغــــســـطس بـــتــــهـــمـــة إســـاءة

{ ســان فـرانـســيـسـكـو (أ ف ب) –
ــعــركــة بـ آبل بــدا واضــحـاً أن ا
وإبـيك غـيمـز سـتكـون شـرسة وأن
مــســار الــدعــوى الــقــضــائــيــة بـ
صـنّعـة لهـواتف آي فون الـشركـة ا
وتــلك الــنـاشــرة لــلـعــبــة الـفــيــديـو
الــشـهــيــرة فـورتــنـايـت سـيــحـظى
ـــتـــابــعـــة من كـــثب من شـــركــات
كـثـيـرة ونواب أمـيـركـي يـتـهـمون
ـمـارسات مـانـعة لـلـمنـافـسة. آبل 
وفـي الئــــحــــة من  300 صــــفــــحــــة
تـسلمتها محكمة أوكالند في والية
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نازل السويدية. ا
إال أن الــنـاطق بـاسم قـطـاع ألـعـاب
الـفيـديو السـويدي بـير ستـرومباك
رأى أن اجلــذور الـفــعـلــيـة لــنـجـاح
الــيــوم تـعــود إلى غـرف األوالد في

ثمانينات القرن العشرين.
وقــال سـتـرومــبـاك لـوكــالـة فـرانس
بـرس إن هذا اجليل تـعلّم الـبرمجة
عــــلـى +كــــومـــودور  +64 وتــــعــــلم
ابــتــكــار األلــعــاب من خـالل لــعــبـة
ـنــز+ الـسـويـديـة +دراغــنـز أنـد د
مشيراً إلى أن معظم االستديوهات
الـــســويـــديــة الـــكــبـــرى اســســـخــا
أشــخــاص ولــدوا في ســبــعــيــنـات

القرن العشرين.
وثـمة مرحلة رئيـسية أخرى تتمثل
في انــهــيـار فــقـاعــة اإلنـتــرنت عـام
2000 إذ اخـــــــتـــــــفـت يـــــــومـــــــهــــــا
االســتــديــوهـات الــســويــديــة الـتي
كـــانت تــركــز أكــثـــر عــلى األلــعــاب
الـتـعـلـيـميـة لـلـسـوق احملـلـية ومن
حتـت رمـادهـا انــبـعث جــيل جـديـد
من االستديوهات استهدف السوق
ــيـة. والحـظ اخلـبــيـر أن هـذا الــعـا
تـغيير االجتاه هذا هو الذي أرسى

أسس جناح التصدير.
5KI² *« ÕU$

وبـاتت اسـتديـوهات ألـعـاب فيـديو
سـويـديـة عـدة عـلى غـرار مـاسـيف
إنـترتينـمنت وإمبارك تـطور اليوم
مــا يـســمى ألــعـابــاً ذات جـودة إيه
يـزانـيـات تقـدر بـعـشرات إيه إيـه 
ـاليـ من الـدوالرات كـتـلك الـتي ا
تــــــــخــــــــصَـص النــــــــتـــــــــاج األفالم
الـهـولـيـووديـة. لـكن الـنـجـاح الـذي
حـقـقه عـدد مـن هـذه األلـعـاب يـعود
ــفـاجئ لــلـشـركـات إلى الــصـعـود ا
الـــصـــغـــيـــرة أو االســـتـــديـــوهـــات
ـسـتقـلـة. ولم يكن لـدى فـريكـشنل ا
غـيمز مثالُ ومقرها هيلسينغبورغ
(جـنوب الـسويـد) سوى عـدد قليل
ـوظـفـ عـنـدمـا أصـدرت عـام مـن ا
 2010الــلـعـبـة الـتـي بـاتت شـهـيـرة

اآلنأمنيزيا: ذي دارك ديسنت.

إلـــــكـــــتـــــرونــــيـــــكـس آرتس الـــــتي
اسـتحوذت عام  2006 على دايس
مــطـوّرة سـلــسـلـة بـاتــلـفـيــلـد الـتي

حتظى بشعبية كبيرة.
ÕU−M « —Ëcł

رأى عــدد من احملـلـلـ في اعـتـمـاد
إصـالح أجـــهــــزة الـــكــــمـــبــــيـــوتـــر
ـنـزلــيـة سـبـبـاً أتـاح الـشــخـصـيـة ا
ـسـتـوى وصـل الـسـويـد إلى هــذا ا
في مــجــال ألـعــاب الــفـيــديــو عـلى
نـحو النجاحات الرقـمية السويدية
األخـرى ومنهـا منصـة سبوتـيفاي
الــعـمالقـة لــلـبث الـتــدفـقي وشـركـة
ـالـيـة الـرقـمـيـة كالرنـا. اخلـدمـات ا
ان هذا اإلصالح ويـعود تبني الـبر
إلى  1997 تــــرافــــقه تــــســــهــــيالت
ــا أتـاح لــلـكـثــيـر من ضــريـبــيـة 
الــســويــديــ اســتــئــجــار أجــهــزة
كـمبـيوتـر عبـر أرباب عـملـهم وهو
مــــا أدى بـــالـــتــــالي ســـريــــعـــاً إلى
انــتــشـارهــا عــلى نــطـاق واسع في

ـبيـعات قـبل عقـد. وتضـاعف عدد ا
الـــشـــركــات فـي هــذا الـــقـــطــاع في
الـسـويـد مـنـذ عـام   2014 إذ وصل
في  2019 إلى  435يـــعـــمل فــيـــهــا
أكـثر من تسـعة آالف موظف وهذا
االجتاه عززته جائحة كوفيد-19.
من ب أكبر األسماء السويدية في
هـذا الـقـطـاع شـركـة كـيـنغ مـبـتـكرة
لـعــبـة الـهـاتف احملـمـول الـشـهـيـرة
كــانــدي كـراش ومــوجــانغ مــطـوّرة
مـاين كرافت إضـافة إلى إمبـريسر
غــروب. وجتـاوزت حـصـة األخـيـرة
شـــــــــهـــــــــدت مـن الـــــــــســــــــــوق في
شـبـاط/فـبرايـر حـصـة يوبـيـسوفت
الـفـرنـسـيـة بعـد اسـتـحـواذهـا على
غــــيــــربــــوكـس (نــــاشــــرة لــــعــــبــــة
بــوردرالنـدس لـتـصـبح بـذلك أكـبـر
شـركـة أللعـاب الفـيديـو في أوروبا.
واشــتـــرت الــشــركــات األمــيــركــيــة
الـعمالقـة عددا مـن االستـوديوهات
الــســـويــديــة الــنــاجـــحــة ومــنــهــا

{ سـتوكهولم (أ ف ب) – إذا كانت
الــسـويـد بــلـد فـرقــة آبـا الـغــنـائـيـة
ومــجــمـوعــة ايــكـيــا الــعـمـالقـة في
مـــجـــال األثـــاث وشـــركـــة فـــولـــفــو
لـتصـنيع الـسيارات فـقطـاع العاب
الــفـيـديـو فـيـهــا بـات الـيـوم األكـثـر
ـنـتـجـات الثـقـافـية تـصـديـراً ب ا
ـيـة بــفـضل سـلــسـلـة جنـاحــات عـا
مـنـهـا كـانـدي كـراش ومايـن كرافت

. وفي األسابيع األخيرة فالها
رغم هــيـمـنـة الـشــركـات األمـيـركـيـة
والــيــابـانــيـة عــلى مــشــهـد ألــعـاب
ـكن لــلــدولـة ـي  الــفــيـديــو الــعـا
االسـكـنديـنافـية الـتي يـتخـطى عدد
ســكـانـهـا بـقــلـيل عـشـرة ماليـ أن

تفتخر بصناعة مثيرة لإلعجاب.
وآظـهرت النتـائج السنويـة للقطاع
أن نــاشــري األلــعـاب الــســويــديـ
حـقـقـوا عـام  2019 حـجم مـبـيـعات
يـــزيـــد عن  2,3مـــلـــيـــار يـــورو أي
عــشــرين ضــعــفــاً عــمــا كــان حــجم
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نيـويـورك باع في أكـتـوبر لـوحة
لبـولوك مـقابل  12 ملـيون دوالر
ـــا أثــــار حـــفــــيـــظــــة جـــزء من
الـوسط وهـو أيـضـاً يـنـوي فـتح
مجـموعته لـلتـنوع وعـلّق الكاتب
في صــــحــــيــــفـــة وول ســــتــــريت
جـورنــال تـيـري تـيــتـشـاوت عـلى
األمـر بـاعـتبـاره أن مـتـحـفـاً فـنـياً
ـؤسـسـة بـ بـاع روحه مــتـهـمــاً ا

خيانة ثقة اجلمهور.
والحـظ أســــتــــاذ الـــــقــــانــــون في
جـامـعـة كـنـتـاكي بـريـان فراي أن
ـتاحف األمـركية وهي (قوان ا
ــعــظـمــهــا مــؤسـســات خــاصـة
لـكـنـهـا ال تــتـوخى الـربح تـشـكل
في ذاتــهــا ضــمــانـة كــافــيــة ضـد
إمــــكـــــان االجنـــــراف أكــــثـــــر في
ــلــكــيــة وقـال ال عــمــلــيــات نـقل ا
تـاحف أعـتـقد عـلى اإلطـالق أن ا
ستبدأ بـتحويل مجـموعاتها إلى
نقود بطريقة فوضوية) مالحظاً
بالغ أن (كثراً يـشعـرون بالذعـر ا

فيه في هذا الصدد).
ودعا مـدير بـالـتيـمور مـيويـزيوم
أوف آرت كـريــسـتـوفــر بـيـدفـورد
إلى إعادة الـنظـر في اإلطار الذي
تاحف وضعته جمعية مديري ا
ـتـحف وهـو مــا يـؤيـده مـديــرو ا
ـتاحف بشـكل مـتزايـد ورأى أن ا
تــقع في الــتــقــادم ألنــهــا تــرفض
ـاذج تـفـكـيـرهـا وطـرق حتـديث 

عملها.

تــــــكــــــالــــــيـف احلــــــفــــــاظ عــــــلى
مـجـمـوعـته).وقـلل مـاكس هـولـ
مـن أهــمـــيـــة هـــذا الـــقـــرار الــذي
وصـــــفه بـــــأنه مـــــؤقت وقــــال إن
(مؤسسات كثيرة كانت تلجأ إلى
ـلـكيـة منـذ عـقود) مـضيـفًا نقل ا
تـحف ال يـعتـزم بيع أعـمال أن (ا
ا كان يبيع في عام  2021 أكثر 
في الـسنـوات الـسابـقـة) وأضاف
(نـعتـقـد أن هذا يـفـيد في تـطـوير

مجموعتنا).
ـتـاحف وفي الـواقع يــعـد بــيع ا
األعمـال الـفنـيـة موضـوعـاً مثـيراً
ـتـاحف األنـكـلـو لـلـجـدل فــعـالم ا
سـاكـسـونـيـة مـنـفـتح بـشـكل عـام
عـــلى مــبــيــعـــات مــدروســة لــكن
مــعـظم دول الــثـقــافـة الالتــيـنــيـة
تـــعـــارض ذلـك وتـــرفض مـــعـــظم
ـــتــاحف بــيـع قــطع مـــهــمــة من ا
مـجــمـوعـاتـهـا كـمــا كـان سـيـفـعل
مـتـحف بـالـتـيـمـور إذ تـعـتـبر أن
مهمتها تتـمثل في احلفاظ عليها

قدر اإلمكان.
ـنطـلق ال يـبيع مـتحف من هذا ا
لك متـروبولـيتـان سوى أعـمال 
نــسـخــاً أخـرى مــنـهــا أو أعـمـال
ــتـحـف أكـثــر من ــلك ا لــفــنــان 
عــــشـــرين عــــمالً له مـن الـــفـــتـــرة
نفسها عـلى ما شرح هول لكن
متـاحف أخرى أقل شـهرة أقدمت
عـــلى هـــذه اخلـــطـــوة.فـــمــتـــحف
إيـفـرسـون فـي سـيـراكـيـوز واليـة

{ نيـويـورك (أ ف ب) - تـضررت
ــتــاحف األمــريـكــيــة بــشـدة من ا
اجلائـحـة وبات بـإمكـانـها أخـيراً
بـــيع لـــوحـــات لـــلــتـــعـــويض عن
خـسـائـرهــا وهي فـرصـة يـعـتـزم
تاحف اغتنامها لتجديد بعض ا
مجـمـوعاته وتـنـويعـهـا في ح
يـخشى الـبـعض اآلخـر أن يـشكّل
ذلـك انــــــــحــــــــرافــــــــاً عـن هـــــــدف
تاحف.وقبل الوباء لم يكن من ا
ـتــاحف ــســمــوح اســتــخــدام ا ا
عـائـدات مبـيـعـاتـهـا الـتي تـسمى
نــقل مــلــكــيــة إال لــشــراء أعــمـال
أخرى بـدالً من تـلك الـتي باعـتـها
إال أن جـمعـيـة أمريـكـا الـشمـالـية
ـتـاحـف الـفـنــيـة رفـعت ـديــري ا
هــــذا الــــشـــــرط في أبــــريل 2020
وسـمــحت لـلـمــتـاحف بــأن تـلـجـأ
قبـلت إلى بيع خالل السنتـ ا
أعـمــال مـعـروضــة فـيـهــا لـتـأمـ
الية. موارد حتسّن أوضاعها ا
وفي ايلـول الـفائت بـادر مـتحف
بــــروكــــلــــ الــــذي يــــعـــــاني من
صعـوبـات مالـيـة قبل الـوباء إلى
ـــونــيه بــيع  12 عــمـالً أحــدهــا 
واثـنان لـدوبـوفيـه بهـدف إنـشاء
صنـدوق صـيـانة جملـمـوعته وفي
فبراير  2021 كشف مديـر متحف
مـتـروبـولـيـتـان مـاكس هـول أن
ـتحف الـذي يعـتبـر األبرز (هذا ا
في نيويـورك سيستـخدم عائدات
بيع األعـمال هذه الـسنـة لتغـطية
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