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عنـدما تـرتقي الـثقافـة في بلـد ما فـأن مجـتمعـها يـصيغ لـنفسه
نــظـريـة "الــبـنـاء الــفـكـري" ويــذهب بـاجتـاه صــنـاعـة االســتـقـرار
واالنـسـجام بـل وتنـدمل جـراحـاته وتـخـتـفي الـبـؤر والـفـجوات
اآلسنـة واألفـكار الـنتـنـة التي غـالـبا مـا تشـكل الـبيـئـة احلاضـنة
لـلطـامعـ واخملـرب من دعـاة الـكراهـيـة سواء كـانوا من داخل

البلد أو خارجه.
والـثقـافة هي سـلوك اجـتمـاعي ومعـيار مـوجود في اجملـتمـعات
الــبـشـريـة يـعــكس مـسـتـوى مــعـ من الـتـطــور في الـفـنـون أو
ــوسـيــقى الــعــلــوم أو الـتــعــلــيم أو األخالق ومــنــهــا الــفن ا
الـطقوس ذلك يـحتاج الى وحـدة انسجام وتـكيف مجـتمعي في
جوانب احلـياة االجتمـاعية والسـياسية واالقـتصادية والـثقافية
وأخـطر ما تـواجهه الـشعـوب حدوث االخـتالالت عنـدما تـتسلل
الى واقـعها وتـصيبـها في جانب من جـوانب الثقـافة. وتأسـيسا
عــلى ذلك فـقـد عـكـسـت الـبـرامج الـتـلـفــازيـة في شـهـر رمـضـان
ـشرقـة عن العـراق واجملتـمع وقدمت األفـكار بـعض اجلوانب ا
التـي تعكس مـسؤولـية الـقائمـ علـيهـا في ردم بعض الـفجوات
وترطـيب األجـواء الـثـقافـيـة في اجملـتمع بـاجتـاه الـتمـسك بـهـوية
الوطـن التي نـالـهـا التـجـاوز في مـرحلـة مـاضـية وتـعـرض الـنبع
الــصــافي لـنــســيـجـه االجـتــمــاعي حملـاولــة الــتـشــويه ومن ذلك
سـلسل اليـومي الشهـير " كمـامات وطن" فمـع كل نهايـة حلقة ا
مـن حـلـقـاته الـتي تـتـنـاول ظــاهـرة من ظـواهـر احلـيـاة الـعـراقـيـة
ـتـلـقــ جـراء تـأثـيـر الــرسـالـة الـتي ــاطـهـا تـسـقـط دمـوع ا وا
يــقـدمـهـا عـدد من الــفـنـانـ في عـمل درامـي مـتـمـيـز سـواء مـا
يــخص سـرقــة األحـزاب لـلــوطن وطـمـعــهـا بـثــروات الـوطن عـلى
ـتنـفذين أو مـا يتـعـلق بخـيانـة الوطن والـوقوع حسـاب جـيوب ا
ـشـاهدون في أحـضـان اخلارجي وعـلى شـاكـلـة ذلك  يـتلـقى ا
دروسـا في الوطنية واالخوة واالنسـجام االجتماعي وليس هذا
فـحسب بل أن هـذه االعمـال الدرامـيـة التي يـبرز فـيهـا اجلانب
ؤثـرة التي حتفز وسـيقى ا اخملـيالي تتواءم مـعها مـقاطع من ا
ــكن الــتــفــكــيــر بـحـب الــوطن  ووصف حلــظــة أو شــعـور ال 
ـجـرد الــكـلـمـات. كـمـامــات وطن في كل أمـسـيـة من تــفـسـيـره 
ــبــارك تــعــطــيــنــا درســا بــلــيــغــا في نــقــد أمــاسي رمــضــان ا
سلـوكـياتـنا ومـراجـعة طـبيـعـة تعـاملـنـا مع أنفـسـنا ومع الـناس

والوطن.
كمـا للثـقافة انـعكاسـات سلبـية تمـثل سلوكـيات وإساءات لـلفرد
واجملـتمـع والوطن ذلـك هو األخـطـر في حـيـاة الشـعـوب عـنـدما
تـتـهـيـأ لـهـا الـظـروف وقـد تشـكل الـثـقـافـة بـجـانـبـيـهـا اإليجـابي
الـوطني والسلبي الال وطني ملحمة فكرية بل صراع ب الشر
واخليـر الصحيح واخلطأ الـوطنية والالوطنيـة وباحلقيقة هذه
صـورة احلـيـاة الـتي نـعـيـشـهـا بـالـوقت احلـاضـر وهي امـتـداد
ــاض قـريب سـجـل صـراعـا مــحـتـدمـا أخــذ يـتـطــور مع تـطـور
أدوات تــفـكــيـر االنــسـان وتــكـنــولـوجــيـات احلــيـاة الــعـصــريـة

فرجحت كفة ثقافة اخلير على ثقافة الشر.
ـــوازات مـــســـلـــسل" كـــمـــامـــات وطـن" تــعـــرضـــنـــا لـــبـــرامج و
ومسـلـسالت حاولت جـهات قـائمـة عـليـها حملـاولة تـلويث صـفو
ـارسـة دس سـمـوم وثـقـافة األجـواء االجـتـمـاعـيـة الـعـراقـيـة و
الـكراهية في بعض زوايـا أعمالها وحـاولت ان جترب فرصتها
ـراهـنـة عـلى تـفـوق " ـارسـة الـتـشـظي اجملـتـمـعي.  لـكن ا في 
كـمامـات وطن" عـلى الـعـابـث بـوحـدة الـوطن هـو وعي الـشعب
الـذي أبحر في مياه الوطنيـة يعزف موسيقى السالم ونوارس
حتـلق على سمـاء بغـداد هذا احلـال جتاوز دائرة تـفكـير بعض

تراجعة وطنيا. ياه الراكدة ا ثلون بؤرة ا الذين 
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وقــال الـبــارزاني في تـغــريـدة عـلى
تويتر اطلعت عليها (الزمان) امس
(نـدين هذه االعمال  الـتي تزيد من
وتـيـرة االضـطـرابـات والـتـعـقـيدات
فـي الـبالد) مــشــددا عـلـى (اهـمــيـة
وضـع حـد لــذلك  وتــقـد اجلــنـاة

الى القضاء).
 وعـلى وقع الـغـضب والـتـظـاهرات
الــشـعـبــيـة الـتي شــهـدتـهــا مـديـنـة
كــــربـالء  إثــــر اغــــتــــيــــال رئــــيس
تــنـســيـقــيــات الـتــظـاهــرات فـيــهـا
اتـــخــــذت الـــســـلـــطــــات األمـــنـــيـــة
بــاحملــافـظــة قــراراً بـفــرض حــظـر
شـامل لـلـتـجول في وقـت دعت فيه
الـــســفــارة اإليـــرانــيـــة في بــغــداد
ـالحـــقــة احلـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيــة 
ــتـسـبـبـ بــإحـراق قـنـصــلـيـتـهـا ا
ـديــنــة. وأكـد وزيــر اخلـارجــيـة بــا
فـؤاد حس حرص احلـكومة على
ــسـتــقـر جلــمـيع تــوفـيــر الـوضع ا
الــبـعـثـات الــدبـلـومــاسـيـة وان مـا
ــرَّ من دون جـــرى في كـــربالء لـن 
مُـحـاسَـبـة األشخـاص الـذين قـاموا
بـه. واعــرب حـســ خـالل اتــصـال
هـاتـفيّ مع نـظيـره اإليرانـيّ محـمد
ــا حـدث عن (أســفه  جــواد ظــريف
فـي كـــــربالء  وان هــــــذا الـــــعـــــمل
مـــــــرفـــــــوض وفـــــــقـــــــاً لـألعــــــراف
رَّ من واالتـفـاقيـات الـدوليـة ولن 
دون مُــحــاسَـبــة األشـخــاص الـذين
قـامــوا به وأن الـسـلـطـات األمـنـيّـة
تُـجري حتقيـقاتها لـغرض التوصُّل

 .( إلى الفاعل
ورأى الـــكـــاتب شـــامـل بــردان  ان
الـســفـارة االيـرانـيـة لم تـتـطـرق في
بــيـــانــهــا الى اغــتــيــال الــوزني او
الــشـروع في قـتل احـمـد حـسن بل
ـسـاس بــقـنــصـلـيــتـهـا في نــددت ا
كـربالء. وقال بردان في بـيان تلقته
(الـزمـان) امس ان (الـبـيـان اسـتهل
بــأدانـة اغـتـيــال الـوزني ونـوه الى
فــضل ايـران عـلى الـعـراق في دحـر
االرهـاب وداعش  الـذي لم يـنـتهي
بـل انحـسر تـأثـيره و امـا االرهاب
فـــأنـه لـــيس حـــكــــرا عـــلى داعش)
داعــيـا احلـكـومـة الى (تـوضـيح مـا

جـاء في بـيـان الـسـفـارة بـشـأن دعم
الـعـراق بـالـكـهـربـاء و الـغـاز  وهل
هــو مـجـانـي ام بـسـعــر مـخـفض?)
وتـابع ان ( الـسفـارة اهـابت باالمن
الـــعــراقي بــكــشـف قــاتــلي الــوزني
ومـهـاجـمي الـقـنـصـلـيـة فـي اشارة
ـعانـاة عائـلة الـوزني و القـنصـلية
مـن عـدو قـد يـكـون واحـد الـفـكـر او
عـدوين مخـتلف واعـتقد ان وزارة
ـعـنـيـة اخلــارجـيـة االيـرانـيــة هي ا
ـــخــاطـــبــة االمن الـــعــراقـي عــبــر
اخلـارجية بشان موضوع تهديدات
الـــقـــنـــصـــلــيـــة او عـــلى االقل ان ال
كـاشفـة التي يـصدر الـبيـان بهـذه ا
لـو انـها صـدرت من سـفارة الـعراق
فـي ايـران لــعــدته جتــاوزا لــلــعـرف
الـدبلـوماسي) مـبـينـا ان (السـفارة
لـم تـعــلق عـلـى تـســهـيالت الــعـراق
لـلشـركات االيـرانيـة التي يـهاجـمها
الـــشـــارع بــالـــنـــقــد النـــهـــا ابــرمت
ـال غير مـنفذة) صـفقات مـدفوعة ا
الفــتـــا الى ان (دفــاع الــســفــارة عن
نـفسهـا بعدم الـتورط في العـمليات
حـق مــكــفــول واالدعــاء بــالــتــورط
ايــضـا حق مـكـفـول  وان الـفـيـصل
بــ االدعـائـ الــوثـائق و االدلـة و
الـــقـــضـــاء ولـــيـس الـــبـــيـــانــات او

االتهامات). 
وكـانت اطرافا سـياسية ومـدنية قد
أعـــلــنت انــســـحــابــهــا أو تـــعــلــيق
قبلة  مـشاركتهـا في االنتخابـات ا
أبــرزهــا الــبــيت الــوطـنـي واحلـزب
الشيوعي وحزب الشعب لإلصالح
بـــاإلضــافـــة إلى االحتــاد الـــعــراقي
لـلعمل واحلقـوق وحركة نازل آخذ
ـــــدنـــــيـــــة حـــــقـي واجلـــــبـــــهــــــة ا
ـقـراطـيـة وتيـار بـنـاة الـعراق الـد
ـعــظـمـهــا نـاشـطـ والــتي تـضم 
ومـتظـاهرين. وجـاءت االنسـحابات
شـاركة احـتجـاجاً على أو تـعلـيق ا
عـملـية اغـتيـال الوزني إضـافة إلى
اسـتـمـرار عـمـلـيـات الـقـتل وتـهـديـد
الــســلم األهــلي وانـفـالت الـسالح 
بـاعـتـبـارهـا مـؤشـرات عـلى تـراخي
تـطـبـيق أدنى درجات احلـفـاظ على
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سـقط فريق الزوراء بكرة القدم امس الثالثاء في فخ
الـتــعـادل امــام فـريق زاخـو بــهـدف لــكل مـنــهـمـا في
ـبـاراة التـي اقيـمـت علـى ملـعب زاخـو وذلك ضـمن ا
مـنــافـسـات اجلـولـة الـثالثــ من مـسـابـقـات الـدوري

متاز.  ا
يـناء الـفوز على وحلسـاب ذات اجلولـة حقق فـريق ا

عـلى خـلفـية اغـتيـال عضـو احلراك
الـشـعـبي ايـهـاب جـواد الوزني في
كـربالء واستهداف الصحفي احمد
حـــــسن). وحـــــذر رئــــيـس اقــــلـــــيم
كـردسـتـان نيـجـرفـان الـبارزاني من
اســــتــــمـــرار الــــتــــهــــديـــدات عــــلى
ـتظـاهرين  وتـكرار اسـتهـدافهم. ا

ــدن احـتــجـاجــا عـلى اســتـهـداف ا
ــراقــبـون في الــنــاشـطــ . وقـال ا
تــصـريـحـات امس ان (مـسـتـشـاري
رئــيس احلــكــومـة بــدأوا حتــركـات
واســـــعــــة في كـــــربالء والـــــنــــجف
والــنـاصـريـة الحـتــواء الـتـصـعـيـد
ـتـظـاهـرين االحـتــجـاجي من قـبل ا
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كــــشف مـــراقــــبـــون عـن حتـــركـــات
يـجـريـهـا مـسـتـشـارو احلـكومـة في
مــــحـــافــــظـــات كــــربالء والــــنـــجف
والـــنــاصـــريــة  الحـــتــواء مـــوجــة
الـتـظـاهـرات الـتي شـهـدتـهـا بعض

ــسـتــقـلـة تــوصّل الـفــريق إلى أدلـة ا
واضــحـة ومـقـنــعـة عـلى أن داعش قـد
ارتـكب إبادة جماعيـة بحق األيزيدي

كـمجموعـة دينية  في قـضاء سنجار)
وتــابـع ان (الــتــحــقـــيــقــات اجلــديــدة
تـوضح أن داعش أدار برنامج أسلحة
كــيـمــيـائــيـة كــبـيــر تـضــمّن اخـتــبـار
الـعـوامل الـبـيولـوجـيـة والـكيـمـيـائـية
عــلى ســجــنـائه) ولــفت خــان الى انه
(ومع تطور قدراته نشر داعش خردل
ـنـتج في إطـار بـرنـامـجه الـكــبـريت ا
ــا في ذلك هــجـوم آذار  2016الــذي
أطـــــلـق خالله  40صـــــاروخــــاً عـــــلى
طــوزخـورمــاتـو) مــؤكـدا ان (الــفـريق
ارتـــكــز في أنـــشــطـــته عــلى مـــبــدأين
رئـيـسـي  هـمـا االبـتـكـار والـشـراكة
ويـــنـــعــكـس ذلك من خالل الـــتـــعــاون
ـمتـاز مع احلكومـة العراقـية والدعم ا
الـــثـــابت من الـــســلـــطـــات في إقـــلــيم

الـعـدل الـدولـيـة مـرفـقـاً بـتـقـرير فـريق
كـلف بالتحـقيق فيها ـتحدة ا األ ا
وحتــريك دعــوى جـزائــيـة بــشـأنــهـا).
ـــتـــحــدة وأعـــلن فـــريق تـــابع لال ا
خـاص بالتحقـيق في جرائم عصابات
داعـش في الـــــعـــــراق عـن إرتـــــكــــاب
االرهــــابـــيـــ جــــرائم حـــرب وإبـــادة
جـماعية في البـالد بعد أحداث سقوط
ــوصل في حــزيـران 2014. مــديــنــة ا
ي كــر خـان ــســتــشــار األ وقــدم ا
إحـاطـته السـادسـة أمام مـجلس األمن
الــدولي بــشــأن تــطـورات حتــقــيــقـات
الـــفــريـق في جــرائـم داعش وقــال ان
(هــــجــــمــــات داعـش عــــلى أفــــراد من
ية تكريت اجلوية تشكل جرائم أكـاد
حــرب تــتـمــثل في الــقـتل والــتــعـذيب
ــعـامـلـة الـقـاســيـة واالعـتـداء عـلى وا
الـكـرامـة الشـخـصـية) واشـار الى انه
(بــنـاءً عــلى حتــقـيــقـاتــنـا اجلــنـائــيـة
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مـحكـمة دعت الـنـائبـة عـاليـة نصـيف 
ـة الــعـدل الـدولـيـة لــلـتـحـقــيق بـجـر
ـتحدة سـبايـكر الـتي صنـفتـها األ ا
. وقالت عـلى أنها إبادة ضد العراقي
نـصيف في بيـان تلقـته (الزمان) امس
ــــكــــلف ي ا ــــســــتــــشــــار اال انـه (ا
ـة سـبـايـكـر عـد بــالـتـحـقـيق في جــر
هـــجــمــات داعش عـــلى أفــراد قــاعــدة
جـرائم حـرب) ســبـايـكــر في تـكــريت 
ة هي أبـشع جر مـؤكدة ان (اجملزرة 
ـعـاصر ولم يـحـدث لـها في الـتـاريخ ا
ـة سـربـرنـيـتـسـا في مـثــيل مـنـذ جـر
عقول الـبوسنـة والهرسك  فـهل من ا
أن تــطـوى الـقـضـيـة بــهـذه الـسـهـولـة
?) ودعت وتـضيع دمـاء الشـهداء هدراً
نـصيف احلكومـة والسلطة الـقضائية
لف عـلى طاولـة مـحكـمة الـى (وضع ا
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احلـمـايـة الـدولـيـة الالزمـة لـلـشعب
الـــفـــلـــســـطـــيـــني ضـــد مـــثـل هــذه
مـنهجـة واالنتـهاكات ـمارسـات ا ا
ـتواصلة واخلطوات الـتصعيدية ا
اخلـطرة) وتـابع ان (الهـجمـة التي
ــســجــد االقــصى يــتــعــرض لــهــا ا
تــتــطــلب حتــركًـا ســريــعًــا التــخـاذ
ــــنع اســــتـــمــــرار هـــذه اجــــراءات 
االنـــــتــــهــــاكـــــات وجلم قـــــطــــعــــان
ـسـتـوطـنـ الـغـربـاء وعـصـابـات ا
ارسـاتهم االجـراميـة ضد ووقـف 

ابناء الشعب). 
 وحـذر رئيس السلطة الفلسطينية
مـحمود عـباس من أن األوضاع في
الــبالد قــد تــتــفــاقم أكــثــر في وقت
قــريب بـســبب تـصــرفـات ســلـطـات
االحــــتالل اإلســــرائــــيـــلـي. وحـــمل
عباس خالل لقائه رئيسة مفوضية

الــســيــاســة اخلــارجــيــة بــاالحتــاد
األوربـي فـيـدريــكـا مـوغــيـريـني في
بـروكسل (كيان االحـتالل مسؤولية
تــفــاقـم األوضـاع) مــشــيــرا إلى أن
(الـســبب األول يـتـمـثل في انـتـهـاك
ـقـدسـة في الـقـدس الـتي األمــاكن ا
تــعـود إلى أكــثـر من  2000 ســنـة
وهــــو مـــــا تــــتــــحــــمـل إســــرائــــيل
مـسـؤولـيته) مـتـهمـا (االحتالل في
تـعطـيل مفـاوضات الـتسـوية وعدم

االلـــتــزام بـــاالتــفـــاقــيـــات الــتي 
التوصل إليها).

 بــدورهــا  قـــالت مــوغــيــريــني إن
(االحتــاد سـيـعـمل عــلى نـزع فـتـيل
الـــتــوتـــر بــ الـــفــلـــســطـــيــنـــيــ
واإلسـرائيـليـ وضمـان حق زيارة
ـــقـــدســـة في الـــقـــدس). األمـــاكـن ا
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رجحـت الهـيـئـة الـعامـة لالنـواء اجلـويـة والـرصد
الـزلزالي الـتابـعة لـوزارة النقل  ان يـكون طقس
ـنطقتـ الوسطى واجلـنوبية اليـوم االربعاء في ا

غائما مصحوبا بأمطار .
 وقالـت الهيـئة في بـيان تـلقـته (الزمان) امس ان
ـنــطـقـتـ (طـقـس الـيـوم االربـعــاء سـيـكــون في ا
الـوســطى واجلـنــوبـيــة غـائــمـا جــزيـئــا الى غـائم
مصـحوبا بفـرص امطار تكون احـيانا رعدية في
ـنــطــقـة بــعض االمـاكن  بــيـنــمــا يـكــون طــقس ا
الـــشـــمـــالــــيـــة صـــحـــوا تـــرتـــفـع خالله درجـــات
احلـرارة) واضـاف ان (طقس يـوم غد اخلـميس
ــنـاطق كــافـة  وارتــفـاع ســيـكــون صـحــوا في ا
درجـات عـن الـيــوم الــسـابق) وتــابع ان (اجـواء
ـقبـلة سـتكـون مـستـقرة في جـميع يوم اجلـمعـة ا

ناطق  وال تغير بدرجات احلرارة).  ا
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عـقدت امس افتـراضيا الـدورة غير
الـــعــاديــة جملــلـس جــامــعــة الــدول
الـــعـــربــيـــة عــلـى مــســـتــوى وزراء
اخلــارجـيـة الــعـرب بـرئــاسـة قـطـر
بـناء على طـلب فلسـط الذي أيده
عــدد من الــدول الــعــربــيــة لـبــحث
اجلـرائم واالعـتداءات اإلسـرائـيلـية
ـتـحدث في مـديـنـة الـقـدس. وقـال ا
بـأسم اخلـارجـيـة احـمـد الـصـحاف
فـي بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس إن
(الــعـراق شــارك في أعــمـال الـدورة
ـــســـتــوى غـــيـــر الـــعـــاديّـــة عـــلى ا
الوزاري إفتراضياً وذلك بناءً على
طــلب  فـلــسـطـ  لــبـحث اجلـرائم
واإلعتداءات اإلسرائيليّة في مدينة
القدس احملتلّة) بشأن ذاته  اشار

الـــصــحـــاف الى ان (بــغـــداد تــدين
الـتفجـير الذي وقع السـبت بالقرب
من مـدرسة في العـاصمة األفـغانية
كـابُل  الذي راح ضـحيـته عددا من
األفــــراد وجـــرح أخـــرين) مـــؤكـــدا
(مــوقف الـعــراق الـرافض لإلرهـاب
بــكل أشـكـاله وصـوره ووقـوفه مع
اجملـــتــــمع الـــدولـي في مـــواجـــهـــة

اإلرهاب). 
مـن جــــانـــــبه  قـــــال الـــــســــفـــــيــــر
الـفلـسطـيني لـدى مصـر ومنـدوبها
لـدى اجلامعـة العربيـة دياب اللوح
عـلـى إن (االجتـمـاع الـوزاري بـحث
واجـهة الـتـحرك الـعربي والـدولى 
اجلـرائم واالعـتداءات االسـرائـيلـية
الــوحـشـيـة عـلى حــيـاة ومـقـدسـات
ـتلكات الـشعب الفلـسطيني في و
مـديــنـة الـقـدس احملـتـلـة مـايـجـري

حـالـيا من عـدوان غـاشم يـستـهدف
تـــهـــجــيـــر الـــشـــعب من بـــيـــوتــهم
ـتلـكاتهم في حي الـشيخ جراح و
ديـنة) واشـار الى وبـاقي احـيـاء ا
ان (هـــــذه االعــــمــــال واعــــتــــداءات
سجد صل في ا الـوحشية على ا
االقـــصى  تـــأتي ضـــمن ســيـــاســة
نهجـة لتهويـد مدينة اسـرائيليـة 
الـقـدس وتـغيـيـر الوضع الـقـانوني
والـــتــاريـــخي الـــقــائـم لــلـــمــديـــنــة
ومــقـدســاتـهــا الى جـانب الــقـصف
اجلــوي االســرائــيــلي عــلـى قــطـاع
غـــزة) مـــشــــددا عـــلى أن (يـــخـــرج
االجـــتـــمـــاع بـــقـــرارات وإجــراءات
ستـوى هذا احلدث عـملـية ترتـقي 
ـــســبـــوق وذلك الـــكـــارثي غـــيـــر ا
لـــتــــوصـــيل رســـالــــة مـــوحـــدة من
اجلــامـعــة الـعـربــيـة تــؤكـد تــوفـيـر
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ــبـاراة فــريق امــانـة بــغـداد بــهـدف من دون رد في ا
فـيـمـا حـصـد الـتي جــرت عـلى مـلـعب امـانــة بـغـداد 
الـعالمـة الـكـامـلـة فـريق الـقـاسم بـهـدف وحـيـد  عـلى
حسـاب فريق الصناعـات الكهربائـية في اللقاء الذي
بـينمـا حسمت نـتيجـة التعادل احتـضنه ملـعب الكفل
الـسـلــبي مـبـاراة الـديـوانـيــة ونـفط الـبـصـرة ومـبـاراة

احلدود والسماوة.

الـدهـلـكي الى انـه  (  االتـفاق عـلى
تـنسـيق عدد من اخلـطوات في سـبيل
اســتـكـمـال اإلجــراءات بـوقت قـيـاسي
وتــرجـــمــتــهــا عــلى أرض الــواقع ) 
مـبـديـا (مـسانـدته ووقـوفه مع تـنـفـيذ
ـشـروعـة لـهـذه الـشـريـحـة احلـقــوق ا
ـهــمـة من شـعـبـنـا الـعـراقي ) .واكـد ا
الدهلكي انه  (  االنتهاء من عملية
ـضـي في عـمــلـيـة الــتـدقــيق بـغــيـة ا
الــصـرف لــلـمــسـتـحــقـات الى جــمـيع
ـستـحقـ لهـا بشـكل عادل وسريع ا
مـن خالل التحرك بـشكل شخصي من
قـبـلنـا مع اجلهـات ذات العالقـة بغـية
احلــصـول عـلى الـتــمـويل الـكـافي من

الية).  وزارة ا
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اعـــلن عــضـــو مــجــلـس الــنــواب  عن
مـحـافـظـة ديـالى رعـد الـدهـلـكي قرب
صـرف مـستـحقـات متـقاعـدي اجليش
الــــســـابق ومـن بـــيـــنــــهـــا االجـــازات
ـتراكمة . وقال الـدهلكي لــ (الزمان) ا
امـس  انه (الــتــقى يـــرافــقه عــدد من
تقاعدين"رابطة االخـوة من الضباط ا
حـــمــاة الـــعـــراق مع رئــيـس هــيـــئــة
الــتـقــاعـد الــوطـنــيـة ايــاد اجلـبـوري
وجـرى خالل الـلـقـاء مـنـاقـشـة حـقوق
مـتقاعدي اجليش الـسابق ومن بينها
ـتـراكــمـة والـتـأكــيـد عـلى االجــازات ا
ضـرورة اإلسراع في صـرفها). واشار

كـردسـتـان) ومـضـى خان الـى  الـقول
ـان العتـماد قـانون (نـواصل دعم الـبر
يــؤسس حملـاكـمــة عـنـاصـر داعش في
الـعراق ودعم الـتشـريعـات في إالقليم
إلنـــشــاء مــحــكـــمــة ذات اخــتــصــاص
قـضــائي عـلى اجلـرائم الـدولـيـة الـتي
أرتـكـبهـا التـنـظيم). وصـدقت مـحكـمة
حتـقـيق الـسمـاوة في رئـاسـة محـكـمة
ـثــنى االحتـاديــة اقـوال اســتـئــنــاف ا
ـواطـن ـة مـعاجلـة ا مـتـهم عن جـر
ـصـابـ بـفـايـروس كـورونـا وبـقـيـة ا
االمـــراض بــواســـطــة االعـــشــاب دون
مــوافــقــات رســمــيــة. والـتــقى رئــيس
مــحــكــمـة اســتــئــنـاف بــغــداد الــكـرخ
شـهداني االحتـاديـة خالـد طه احمـد ا
وفـدا من العتبة العلوية برئاسة مدير
الــعالقــات الــعــامــة عــلي الــعــامـري 
ضــمن إطــار الــتـواصـل مع الـســلــطـة

القضائية.
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شـتركة عن اعـلنت قـيادة العـملـيات ا
فــرض اجــراءات مـشــددة تـزامــنـا مع
دخـول احلـظر الـصـحي الشـامل حـيز
الـتـنـفـيذ فـي بغـداد واحملـافـظـات عدا
اقـلـيم كردسـتان فـيـما سـجلت وزارة
الــصــحــة والــبــيــئــة  5287 اصــابــة
بفايروس كورونا وشفاء 6561 حالة
وبـواقع  34 وفــاة جـديــدة في عـمـوم

البالد
وقـف الـوبائـي اليـومي  . واوضـح ا
الـذي اطـلـعت علـيه (الـزمان) امس ان
(عــدد الـفـحــوصـات اخملـتـبــريـة الـتي
اجـرتـهـا الوزارة بـلـغت اكـثـر من 37
الف عـيـنـة حلـاالت مـشتـبه اصـابـتـها
بـالفـايروس حـيث  تسـجيل 5287
اصـابـة مـؤكـدة في البالد) مـؤكـدا ان
(الــشـفـاء بـلغ  6561 حـالـة  وبـواقع
 34وفـــاة جــديــدة) مـــشـــيــرا الى ان
(اكـــثـــر من  21 الـف شــخـص تــلـــقى
ضاد لـلفياروس في جـرعات اللـقاح ا
ـنــتـشـرة في بـغـداد مــنـافـذ الـوزارة ا

واحملافظات).
ـشـتـركـة  واكـدت قـيـادة الـعـمـلـيـات ا

فــرض قـيــود عـلى احلــركـة بـدءا من
اليوم االربعاء

. وقــالت الــقــيــادة فـي بـيــان تــلــقــته
(الــــزمـــان) امـس انه (ســــيـــتـم قـــطع
اجلـسـور الرابـطة بـ جـانبي الـكرخ
والـرصـافة بـاستـثـناء جـسرين اثـن
وغــلق الــطــرق مع إقــلـيم كــردســتـان
والــــســـمــــاح فـــقط بــــنـــقـل الـــوقـــود
نـافذ) مـشـيرا الى والـبـضائع عـبـر ا
(اســتــثـنــاء اإلعالمــيــ ومـنــتــسـبي
الـدوائر اخلدمية من حظر التجوال).
وكــــشــــفت وزارة الــــداخــــلــــيــــة عن
اجـراءاتــهـا اخلـاصـة بـشـأن تـطـبـيق

احلظر. 
وذكــر الـنـاطق بــاسم الـوزارة الـلـواء
خـــالـــد احملــنـــا انه ( االيـــعــاز الى
مـنـتسـبي الوزارة بـتـطبـيق اجراءات
مـشددة خالل احلظر الـشامل واتخاذ
االجــــراءات الـــــقــــانــــونـــــيــــة بــــحق
) ولـــفـت الى ان (الـــفــرق اخملــالــفــ
ــــواقف االنــــســــانــــيـــة ســــتــــراعي ا
لـلـمواطـن خالل مـدة احلظـر فضال
ــقـتــرح انـسـاني عن انــهـا تــقـدمت 
لـوزيـر الـداخـلـيـة سـيـتم االعالن عـنه

وافقة).  حال حصول ا
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الـســيـادة والـعالقـات الـوثـيـقــة مع عـمـقه الـعـربي
هو مـرتكز فـي ترسيخ األمن وجـواره اإلسالمي 

نطقة). واالستقرار والتنمية في ا
 واكـــد صــالح (أهــمـــيــة تــطــويـــر الــعالقــات بــ
اجلـانــبـ وتــوطـيــد آفـاق الــتـعــاون في مـخــتـلف
اجملاالت والـعـمل باالتـفـاقات ومـذكـرات التـفاهم
وقعة ب البلدين في مجاالت األمن واالقتصاد ا
ـزيد مـن التـعاون واالستـثـمار وتـعـزيزهـا نـحو ا
ا يـحقق مـصالح الـبلدين شـترك و والتـنسـيق ا

 .( والشعب الشقيق
من جـانبه قـدّم بن عبـد العـزيـز (شكـره وتقـديره
ـملكة بدعم لـرئيس اجلمهورية) مـؤكداً (التزام ا
أمن واسـتقـرار العـراق وتـعزيـز أواصـر التـعاون
بــ الـــبــلــديـن في مــجـــاالت األمن واالقـــتــصــاد
ــا يــحــقق مــصــلـحــة الــشــعــبـ واالســتــثــمـار 

 .( الشقيق
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اسـتقـبل رئيس اجلـمهـوريـة برهم صـالح  نائب
وزير الـدفاع السـعودي خالـد بن سلمـان بن عبد
رافق له  وبـحثـا افـاق التـعاون الـعزيـز والوفـد ا
ــا يـــحـــقق مــصـــالح الـــبــلـــدين والـــشــــعـــبــ

 . الشقيق
وذكـر بيان تلـقته (الزمـان) امس انه (في مستهل
اللـقاء نقل بن عبـد العزيز حتـيات خادم احلرم
ـلك ســلـمـان بن عـبــد الـعـزيـز وولي الـشــريـفـ ا
العـهد مـحمـد بن سلـمان إلى صـالح الذي حمّل
 الـوفــد حتـيـاته وتــقـديـره لــلـمـلك وولـي الـعـهـد)
واضــاف ان (اجلــانـبــ اســتـعــرضــا الــعالقـات
األخويـة  وحـرص البـلـدين علـى تطـويـر التـعاون
والـتنـسـيق الـثنـائي الـوثـيق واإلشـارة إلى الدور
ـــنــطـــقــة الــعـــربــيــة احملــوري لـــلــســعـــوديــة في ا
ـستـقر ذا واإلقلـيمـيـة وتأكـيد أن الـعراق اآلمن ا
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اعــلـن ديــوان الــوقف الــســني  ان
يـوم غد اخلميس هو اول ايام عيد

الفطر في العراق. 
وقــال الــوقف فـي بــيـان مــقــتــضب
تــلــقـتـه (الـزمــان) امس انه (تــعـذر
رؤيـــة هالل شــهــر شــوال وعـــلــيه
ســيـكــون الـيــوم االربـعــاء مـتــمـمـا
لشهر رمضان  وغدا اخلميس هو

اول ايام عيد الفطر).
 كـمـا اكـدت الـسـعـوديـة واالمـارات
وتــركـيـا ومــالـيـزيــا وإنـدونـيــسـيـا
واسـتراليـا أن أول أيام عيـد الفطر

سيكون غدا اخلميس.

ـنـاسـبـة تـتـقـدم (الـزمـان) وبـهـذه ا
بــالـتـهــاني والـتــبـريـكــات لالمـتـ
الـعـربـيـة واالسالمـية بـحـلـول عـيد
بـارك  جعله اللـه مناسبة الـفطر ا
ة للم الـشمل ومداواة اجلراح كـر
وتــعـــــــــــزيـز االمن وتــبــتـهل الى
الـباري ان يـحقق لـلشـعب العراقي
آمــــــــــاله وتـطـلــعـاته جـمــيـعـاً في
الــرفـاه والــعـيـش الـرغــيـد ووحـدة
الــــصـف الــــوطــــنـي . وحتــــتــــجب
(الزمان) بدءاً من يوم غد اخلميس
عـــــلى ان تــــســـــتــــأنـف الــــصــــدور
قبل بأذن ألـكترونـيا يوم االثنـ ا
الـله وطيـلة ايـام احلظـر الصحي .

كل عام وانتم بخير



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

X¹uB² UÐ 5O×O *« s  dO³  ·ËeŽ lÒ uð

s¹dAð  UÐU ²½≈ w

معلن ,كالقرض الهـندي والسويدي
كـمـا يجـب أن حتال عـقـود الـكـهـرباء
ــنـــاقـــصــة بـــدلًـــا من اإلحـــالــة الـى ا
ــبـــاشــرة وذلك بــهـــدف فــتح بــاب ا
ــنــافــســة لــلــحـصــول عــلى افــضل ا
األســـعـــار) عـــلى حـــد تـــعـــبـــيـــرهــا,
واشــــارت نــــصــــيف الـى انه (بــــعـــد
حتــقــيـق هــذه الــزيــادة في إيــرادات
النـفط فأن من يـصر عـلى االقتراض

 ,فهو فاسد) على حد قولها. 
سبب وعـزا الـنـائب مـاجـد الـوائـلي ,
تأخيـر اطالق العالوات والتـرفيعات
لبعض مؤسـسات الدولة  ,الى طعن
وازنة. وقـال الوائلي احلكومـة في ا
في تـــــصـــــريـح امـس ان (مـــــجـــــلس
الـــوزراء قـــدم طــــعـــنـــاً فـي قـــانـــون
ــوازنــة أمــام احملــكــمــة االحتــاديـة ا
العليا  العتقاده أن هناك مشكلة في
التخصيصـات بعد خفضها) ,مؤكدا
ـوازنة بـقـيـمة ان (احلـكومـة قـدمت ا
الية 164 تريليون دينار واللجنة ا
الــنـــيــابـــيــة خـــفـــضــتـــهــا الى 130

تريليونا).
ولـــــفـت الـى ان (هـــــذا الــــــفــــــرق في
الـــتــخـــفــيض ,أثــر عـــلى كــثـــيــر من

الـتـخـصـيـصـات ومـنـهـا الـتـرفـيـعات
ــوظــفــ كــمــا تــعــتــقــد وعـالوات ا
احلـكـومة) ,مـبـيـنـا أن (الـلـجـنـة كان
ـصروف الـفـعلي األصل لـديهـا هـو ا
اضي وكـنا ال نريـد التوسع للعـام ا
فـي االنــفــاقـــات غــيــر الـــضــروريــة),
ومــــضـى الــــوائــــلي الـى الــــقـــول ان
(احلـكـومــة تـنـتـظــر قـرار الـطـعن من
احملـــكـــمـــة ,لـــكي تـــبـت في كل هـــذه

األمور).
WOLÝ— V²

وتـــــابـع ان (وزارتي الـــــكــــــهـــــربـــــاء
والـداخــلـيـة أصــدرتـا كـتـبــاً رسـمـيـة
تؤكـد أن هـناك مـشـكلـة في الرواتب
ـالـيـة بــدورهـا أجـابت بـأن هـنـاك وا
500 ملـيار فـيهـا صالحيـة للـمنـاقلة
وســـــــد الــــــــنــــــــقص احلــــــــاصـل في
) ,مشيرا وظف تعويضات رواتب ا
الى ان (وزيــر الــتــخــطــيط افــاد بـأن
ـوظــفــ مــؤمــنــة لــنــهــايـة رواتـب ا
الـــســـنـــة ولـــكن فـي اجملــمـل هـــنــاك
مــشــكــلـة فـي تـوزيع الــنــفــقــات عـلى

الية).  الوزارات من قبل وزارة ا
في غـضـون ذلك  ,اطـلـقت مــحـافـظـة
ـــلف نـــيـــنــوى 62 مـــلـــيـــار ديـــنــار 

العـمل بـها سـيكـبل اقـتصـاد البالد).
من جانـبـها  ,طالـبت الـنائـبـة عالـية
نصـيف رئـيس الوزراء بـاإليـعاز الى
ـاليـة والتـخطـيط واجلهات وزيري ا
ــعــنــيــة بـعــدم الــتــوقــيع عــلى أيـة ا
قـــروض خــــارجـــيـــة وذلك لـــوجـــود
قدار فائض في اإليرادات النفطية 
7 مــلــيـارات دوالر كــحــد أدنى خالل

اضي.  الشهر ا
وقــالت نــصــيـف في بــيــان امس انه
ـاضي (في نــهــايــة شـهــر نــيــســان ا
حـقق الـعــراق فـائـضـاً في اإليـرادات
ـقـدار 7 مـلـيـارات دوالر الـنـفــطـيـة 
كــحـد أدنى نــظـراً لــسـعــر الـبــرمـيل
وازنة البالغ 45 دوالرا ثبت في ا ا
بـينـمـا كـان سعـره الـفـعـلي اليقل عن
 63دوالرا وهـــــــذا الـــــــفــــــائـض في
اإليرادات النفطية يلغي احلاجة الى
الية االقتراض اخلارجي) ,مطالبة ا
بـ(عــدم الــتـــوقــيع عــلى أيــة قــروض
اجـــنـــبــيـــة بـــحـــجـــة وجـــود عـــجــز
وبـضمـنـهـا البـنك الـدولي الـذي تـعد
قــــروضه نـــــوعــــاً من الــــهــــيــــمــــنــــة
االسـتـعـمــاريـة بـاالضـافـة الى بـقـيـة
ـثــابــة فــسـاد الــقــروض الـتـي هي 
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(الــوزارة مـــاضـــيــة بـــاســـتــكـــمــال
مــشـــروع جـــامـــعـــة الـــشــطـــرة في
محافظة ذي قار وتلبـية متطلباتها
ـــــيــــة الالزمــــة في ضــــوء األكــــاد

رسومة). التوقيتات ا
وحث عـــلى (تــــطـــويـــر ســـيـــاقـــات
ا نظـمات الدولـية  التعـاون مع ا
ــــصـــلــــحـــة في مــــجـــال يـــحــــقق ا
العـالقات الـثقـافـية ويـعـزز الفـائدة

رجوة من االنفتاح الدولي). ا
ووجـه عــــبــــد الــــصــــاحب (دوائــــر
الـوزارة كـافـة عـلى بـلـورة مـفـاصل
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تــرأس وزيـــر الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
والبـحث الـعلـمي  نـبيـل كاظم عـبد
تـقدم الصـاحب اجتـماعـا للـمالك ا
دعـا فـيـه الى تـفـعـيـل الـصالحـيـات
اخملـــولـــة لــلـــدوائـــر واجلــامـــعــات
والـــعـــمـل عـــلى وفق الـالمـــركـــزيــة
وجب القوان النافذة. اإلدارية 
وشــدد عــبــد الــصــاحب عــلى (دعم
احملـافظـات وتـغطـيـة احتـيـاجاتـها
مـن اخلــدمــات الــعـــامــة والســيــمــا
الــتـعــلـيــمـيـة مــنـهــا) فـيــمـا أكـد أن

بغداد

tł«uð w² « WÒ¹uOM³ «  öJA*«

Í√d «  UŽöD²Ý≈

wKŽ bL×  lýU−

بغداد
 dOALý Õö

WOÞ«dI1b « WÐËc √

جيفارا زيا

bOFÝ ”UO « d UÝ ≠ q u*«

جـــددت مــفـــوضـــيـــة االنـــتـــخـــابــات
الــتـزامـهــا بـإجــراء االنـتــخـابـات في
موعدها احملدد حـيث اكدت التحقق
ـرشــحــ الــذين يــقـدر من أهــلــيــة ا

عددهم بأكثر من 3500 مرشح.
ــفــوضــيــة قـد اصــدرت في وكــانت ا
وقت سـابق بـيــانـا شـددت من خالله
عــلـى أن مــوعــد إجــراء انــتــخــابــات
مـــجـــلس الـــنــواب الـــعـــراقي في 10
تشرين األول 2021 حتمي ال تراجع
عـــنه نـــؤكــد مـــواصـــلــة اخلـــطــوات
رحـلة االقـتراع بـعد والتـحضـيـرات 
انتهاء فـترة حتديث سجل الـناخب
ـفــوضـ لـقـراره وإصـدار مــجـلس ا
بإيقاف عملية التسجيل البايومتري
لغاية االنتهاء من إجراء االنتخابات

بكرة.” النيابية ا
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واضــــــافـت أن (مــــــدة تــــــســــــجــــــيل
الـتــحـالـفــات الـسـيــاسـيـة واألحـزاب
ــرشــحـ انــقــضت في األول من وا
أيـار لــعـام 2021 وسـيــجـرى تــبـاعـاً
ـرشـحـ الذين الـتحـقق من أهـلـية ا
يقدر عددهم بأكثر من 3500 مرشح
ـــؤســســات ذات بـــالــتـــنــســـيق مع ا
الـــعـالقــة وهـي (وزارة الـــداخـــلـــيــة
/األدلـة اجلـنائـيـة الـهـيئـة الـوطـنـية
الـعـلـيـا لـلـمـسـاءلـة والـعـدالـة هـيـئـة
الـــنـــزاهـــة وزارة الـــتـــربـــيــة وزارة
الــتـعـلــيم الـعـالـي والـبـحث الــعـلـمي
رشح اال ورغم العدد الـكبيـر من ا

اليـــعــتـــقــد بـــذلك وتــابـع كــون االمــر
يــحــتــاج اوال واخــيـر الـى تـعــديالت
جــوهـريـة فـي الـدســتـور من نــاحـيـة
ـــــان اجلــــــمــــــيع بـه والـــــعــــــمل وإ
ـــوجـــبه.. الـــغـــ واحلـــيـف الــذي
نـشـعـر به كـشـعب نـتـحـمل جـزء مـنه
كونـنـا لم ننـشئ لـنا حتـالفـات خارج
بـيــتـنـا الـقــومي حتـالـفـات حــقـيـقـيـة
تـكــون ســنــدا لــنــا في مــطــالــبــاتــنـا
واســتــحـــقــاقــاتـــنــا... الـــذي عــمــلت
احـزابـنـا علـيه هـو مـجـرد تـفـاهـمات
صالح قصيرة االمد حزبية ووقتيـة 
ا وبالطبع لـيست مصـالح عامة وا

حزبية وشخصية..
كـــــمــــــا اشـــــار خـــــوشــــــابـــــا الى ان
ـقبـلة سـوف لن تكون (االنتـخابات ا
مشـهدا ملـفتا لـلنـظر.. والى اللـحظة
هـــنـــاك حتــالـف واحــد مـــعـــلن وهــو
حتالف حـمورابي الـذي كنـا نأمل ان
ينـضـوي فـيه عدد اكـبـر من االحزاب
كـمــا كـان حتـالف الـوحــدة الـقـومـيـة
ولكن االخـتالفات في وجـهات الـنظر
كـانت كـافـيـة لـعـدم الـوصـول إلتـفـاق
حول انتخابـات مجلس النواب وفي
كـل االحـــــوال أرى تـــــدخل اآلخـــــرين
بـــالــكــوتــا (تــرشــيــحــا.. اصــواتــا...
نوعـية) لن يـكون عـامال ايجـابيـا لنا
كشعب.. وإني على يـق بأن احلرب
الـكالمـية والـتـسـقـيط الـسـياسي من
كل االطـراف ولـكل االطـراف سـيـكون

على اشده قريبا).
فـــيــمــا ابــرز الــقـــيــادي الــســابق في

ــقــراطــيــة االشــوريــة احلــركـــة الــد
ا ستفسر جيفارا زيا (عدم تـفاؤله 
ــقـبــلـة كــونـهـا عــلـيه االنــتـخــابـات ا
ــرشــحــ هم من ســتــشــرك اغـــلب ا
عروفة التي ضمن الكتل التقلـيدية ا
خــــســـــرت ثــــقـــــة الـــــشــــعـب فــــضال
عن  االحزاب او التـحالفـات عموما
لم تـخـرج بـرؤيـة انـتـخـابـيـة جـديـدة
ولذلك فمسارها النـمطي الغير مؤثر
لن يــسـتــقـطب الــنـاخــبـ مـن ابـنـاء

ــشـاركـة عـلى شـعــبـنـا كـان عــلـيـهم ا
شـكـل افـراد لـهـم وزنـهم االجــتـمـاعي
ـــشـــاركـــة كـــاحــزاب او افـــضـل من ا

حتالف).
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رشح الذين هم من ضمن كما ان ا
كــتل الــكـوتــا لن يــفــوز مـنــهم اال من
خالل صفـقات االصـوات الغـريبة من

خارج بيتنا القومي
وعــــــبــــــر زيــــــا عـن (رؤيــــــته جتــــــاه

ـاضي أظهـرت استـطالعات عـلى مدى أشـهـر قبل االنـتخـابات االمـريكـية الـعام ا
ـقـراطي جـو بـايـدن هـو األوفـر حــظًـا لـلـفـوز بـاالنـتـخـابـات ـرشـح الـد الـرأي أن ا
ـاضي لكن اجلـمهوري دونالـد ترامب قال تحـدة العام ا الرئاسـية في الواليـات ا
ــفـاجئ في عـام 2016 لـكن بـالــنـهـايـة إنـه سـيـكــذبـهـا مـثــلـمـا حــدث لـدى فـوزه ا

انتصرت استطالعات الرأي على تنبأت ترامب.
ـقـراطــيـة" لم يـتم اجــراء اسـتـطالعـات رأي عـام وفي الـعـراق ورغم جتـربــته "الـد
عـلميـة موضـوعيـة تظـهر لنـا نتـائج مقـبولـة ألي موضـوع يثيـر أهتـمام الـرأي العام
ـكن أن تـقـدمهـا اسـتـطالعات الـعـراقي ولعـل القـار يـسـأل عن الوظـائف الـتي 
الـرأي لـلـجـمـهـور والـنخب الـسـيـاسـيـة في الـعـراق واجلواب أنـهـا "مـهـمـة في بـناء
جـســور من الـتـقـارب بــ الـرأي الـعـام والــسـاسـة وصـنـاع الــقـرار في الـعـراق;
همة سـتويات اهتمامات الرأي العـام بالقضايا ا نتظم  ق وا والرصد الـعلمي ا
وضوع يكـون واضحاً في التخبط خالل فترة أو فـترات زمنية بـعينها ولـعل هذا ا
هـمة لـلجـمهور الـعراقـي ولعل الـوظيـفة االخرى ـثيـرة وا بـتشـريع القـوان غـير ا
الـتي ال تــقل اهــمـيــة عن سـابــقــاتـهــا هي رصـد الــســمـات الــبـارزة في اجتــاهـات
ؤسسات التشريعية والرموز السياسية (رؤساء واطنـ نحو أداء احلكومة وا ا

رشح السياسي وغيرها). الدول رؤساء األحزاب وقادة الرأي وا
ستوى االجماع نهجي  كما ان إلسـتطالعات الرأي وظيفة في الرصد العـلمي وا
واطـن بشـأن أولويات بـعينـها; وبخـاصة خالل مراحل الـتحول االجتمـاعي ب ا
ـواطـنــ بـدقـة وإخـضـاعـهـا لــلـتـحـلـيل الـدوري ـقــراطي ورصـد اجتـاهـات ا الـد
تعـمق للوقوف على اآلليات التي حتكم عملية تشكيل الرأي العام واخيراً توفير ا
ثل مرجعيةُ ذات ا  قاعدة مـعلوماتية رصينة عن واقع الرأي العام في اجملتمع 
داللـة واعتـبار يـسنـد إليـها صـنـاع السـياسـات خالل مرحـلة اتـخاذ الـقرار بـشأن
التحـديات اجملتـمعيـة. ولهذه الـوظائف الـسابقـة حظيت مـراكز استـطالعات الرأي
ـقراطيـات النـاشئـة بوصـفها الـعام وقـياسـاته في العالـم بأهتـمام مـلحـوظ في الد
ـوضـوعيـة لـلوقـوف عـلى معـارف الـرأي العـام واجتـاهاته بـشأن اآللـية الـعـلمـية وا
قـراطيـات الـناشـئـة على تـقـليـد تلك ـهـمة في اجملـتـمع كمـا دأبت الـد القـضـايا ا
قـراطيات الراسخة في توظـيف مراكز استطالعات الرأي الـعام لتكون مكونا الد
ـقـراطيـة خالل عمـلـيات االسـتفـتـاء واالقتـراع سواءً في من مـكونـات العـمـليـة الد
ـانـيــة. عـلى اجلـانب اآلخــر تـعـاني االنـتـخـابــات الـرئـاســيـة أم االنـتــخـابـات الـبــر
شكالت استطالعـات الرأي العـام في البلـدان النامـية ومنـها العـراق العديـد من ا
ـرتبـطة بـالـتمـويل وعدم اسـتـقالليـة مـراكز بـحوث الـرأي الـعام وغـياب البـنـيويّـة ا
ـنهـجـيّة تأهـيل الـبـاحثـ والـكوادر الـبـشـرية فـضالً عن اإلشـكـاليـات الـنظـريـة وا

رتبطة بإجراءات استطالعات الرأي العام في سياق تلك اجملتمعات النامية. ا
ـقراطيـاً تهتم بـنقل جتـاربهم اخلاصـة باستـطالعات الرأي إن الدول الراسـخة د
العام وبـخاصة اإلقليمـية والدولية منهـا من خالل التعاون مع الدولـة حديثة العهد
نـظمات الـدولية وبـخاصة ـقراطيـة; كما تـدعم الهيـئات وا بالد
مـنــظــمـة الــيــونـســكـو اجلــهــود اخلـاصــة بــرصـد وقــيـاس
اهتـمامـات الرأي الـعام لـيكـون شريـكاً فاعالً –أي الرأي
ـسـتـويـات ـسـتـدامـة عـلى ا الـعـام- فـي عـمـلـيـة الـتـنـمـيـة ا

احمللية واإلقليمية والدولية. 

اخلـطـة اخلـاصـة بـالـعـام الـدراسي
2022/2021 عــــــلـى مــــــســــــتــــــوى
الــدراســات األولـيــة والــعـلــيــا ومـا
يــتــعـــلق بــهــمــا من حــيث قــنــوات
الـقـبـول وإجــراءات الـتـقـد الـعـام
واخلــاص) مـــشــيـــرا الى (مــراعــاة
ـبـاني من إجـراءات الـسالمــة في ا
ـــســتـــمـــر مع خالل الـــتـــنــســـيـق ا
ـدني وتــوفـيـر مـديــريـات الــدفـاع ا
ـهــمـة واخلــفـارات ــسـتــلـزمــات ا ا

تابعة الدائمة). وا
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وجـدد عـبــد الـصـاحب دعـوته
ـسؤولـية الى التـأكيـد على (ا
الـتي يــتـحـمـلــهـا اجلـمـيع في
مـــلف الـــلــقـــاحــات اخلـــاصــة
بـــــوبـــــاء كــــــورونـــــا حـــــاثـــــا
ــوظـــفــ الـــتـــدريــســـيـــ وا
والـــطـــلـــبـــة الـى الـــتـــطـــعـــيم
ومـواجـهـة اجلـائـحـة بالـوعي

الصحي الالزم).
وأعـرب في الــوقت نــفـسه عن
شــــكـــره الـــوافـــر لـــلـــمالكـــات
الـتدريـسـية والـوظـيفـيـة التي
تـــعـــاطـت ايـــجـــابـــا مع مـــلف
حتديث الـبيـانات والـبطـاقات
الــبــايــومــتــريــة الــتي قــاربت
نـــــســــبـــــة اإلجنــــاز في وزارة
الــتـــعــلــيم الــعـــالي والــبــحث
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اكـد مــجـلس الــنـواب  ,انه ال حـاجـة
للـحـكومـة لالقـتراض اخلـارجي بـعد
حتـــقـــيق وفــرة مـــالـــيــة من ارتـــفــاع
اســعــار الـنــفط  ,الــتي تــكــفي لــسـد
ــتــطـلــبــات الـضــروريـة في حــاجـة ا

البالد. 
ـالـيـة مـحـمـد وقـال عـضـو الـلـجـنـة ا
الشـبكي في تـصريح امس إنـه (بـعد
ارتـــفــــاع أســـعــــار الــنــفط ,لم يــعــد
الــــعـــــراق بــــحــــاجـــة الــى قــــروض
خــارجــيـة ,ألنــهــا ســتـكــون مــكــبــلـة

لالقتصاد الوطني).
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مـؤكـدا ان (قــروض الـكـهـربـاء بلـغت
ثمـانيـة تـرليـونات ديـنار في مـوازنة
العـام اجلاري  ,وهي قروض لـيست
ـا مـتـعـلـقـة بـاالنـتاج ـة وإ مـسـتـد
والــتــوزيـع والــنــقل) ,مــشـــددا عــلى
(استثمار هـذه القروض في قطاعات
مهمة  ,كالـتعلـيم والصـحة وتـطوير

القطاع النفطي).
وتـــــابع ان (كل الـــــقــــروض الــــتي ال
تتعلق بالقطاعات احليوية كالصحة
والـكــهـربـاء غـيــر مـهـمـة  ,اسـتـمـرار
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تقدم في الوزارة اجتماع: وزير التعليم العالي خالل ترؤسه اجتماعاً للمالك ا

ـسـيــحـيـة لم تـعـلن عن ان االحـزاب ا
حتــالــفـاتــهــا بـاســتــثـنــاء مــا ابـرزته
مـــــواقع الــــتــــواصـل حــــول حتــــالف
حمـورابي الـذي انضـوى فيه حـزب
كـلـدانيـ بـاالضـافـة حلـزب سـرياني
يتـخذ من بـلدة بـغديـدا مقـرا له فيـما
ابدت نـخب مـسيـحيـة خالل حـديثـها
جلـــريـــدة الـــزمـــان عـــدم تـــفـــاؤلـــهـــا
ـــســيـــحـــيــ ــشـــاركـــة واســعـــة ا
بــالـــتـــصـــويت خالل االنـــتـــخـــابــات

رتقبة. النيابية ا
حــــــــيث قـــــــال الـــــــنــــــــاشط يـــــــلـــــــدا
خــوشـابــا حــول مالحـظــته لــنـســبـة
ـشـاركـ في الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـية ا
لــلـدورات الــسـابـقــة جملـلـس الـنـواب
الــعـــراقي (واقــصـــد هــنـــا شــعـــبــنــا
الكلـداني السريـاني االشوري) نراها
في انـــخــفـــاض مـــســـتـــمــر وهـــذا له
اسـبـاب كـثـيـرة ومـنـهـا فـقـدان الـثـقـة
بـاالنتـخـابـات عمـومـا والـترشـيـحات
ألعــضــاء ومـنــاصــري االحــزاب فـقط
ـسـتوى وحـتى هـؤالء لم يـكـونـوا بـا
ـطـلـوب إضــافـة الى خـطف الـكـوتـا ا
من اآلخــــريـن ومــــنع انــــتــــخــــابــــات
ـــهـــجـــر.. إضــافـــة الى عـــامل مـــهم ا
اخــر  وهـو فــقـدان الــثـقــة الـكــامـلـة
بـــاألحـــزاب... فال اعــتـــقـــد ســتـــكــون
ــشـاركــة كـبــيــرة... الـعــكس تـمــامـا ا

ئة). اؤمن به.. فلن تزيد عن 20 با
كـمـا ابـدى خــوشـابـا تـشـاؤمه من ان
ــقـبـلـة سـتـسـهم بـرفع االنـتـخـابـات ا
الغـ الذي طـال شعبـنا مـبيـنا كونه

بغداد
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لم انـتـظـر طويال حـتى أَجِـد سـيارة أجـرة ألذهب الى عـمـلي  فقـد اسـتـدار سائق
ـكـان واألجــرة واتـفــقـنـا  أولى ـعــتـاد حـوار حــول ا الـتــكـسي لـيــقف أمـامي وكــا
فاجـئات الزجاج األمامي كان مغلـقا  ظنا مني بتشغـيل التبريد  كانت اإلجابة ا
انـها عـاطـلة كـما أن الـتـبريـد اليـعمل وهـو مـضر بـالـصحـة مع وجـود وباء كـورونا
أعـاذنـا الـله وأيـاكم مـنـهـا  لـم أجـادله حـتى بـادرني أنت مـوظف ? نـعم مـوظف 
فـاسـتـرسل في حـديـثه يعـني راتـب مضـمـون  ونـحن نـحـاول ان نـكسـب باحلالل
ـعـيـشـة بـحـظـر الـتـجـوال  فــبـادرته ونـحن أيـضـا نـكـسب واحلـكـومـة حتـاربـنـا بــا
راجعـ  بالرشاوي وظفـ عيشـتهم علـى ا باحلالل فرمـقني بأسـتهزاء قـائال ا
فـقـلـت له لـتـعـمم  فــأجـاب بـعـدم رضــا مـو كـلـهم أغــلـبـهم  ثم أخــذ يـتـأفـأف  من

وهنا حاولت  استفزازه الزحامات 
ن راح تـنــتـخب اذا صـارت انـتــخـابـات فـبــدأ بـسـيل من الــشـتـائم عـلـى الـطـبـقـة ا
السيـاسية واحلكـومة وحظه العاثـر  فغيرت مسـار احلوار باحلديث عن موديالت
السيـارات  وايضاً لم يستغرق بإجابة مختصرة حتى عاد باللعن على الفاسدين
وتى ننتظر نازل  ونحن كا  وهم وحدهم لـهم التمتع باحلياة بأرقى السيـارات وا

الرحمة  فبادرته اذا مااحلل ?.
ماكو حل خـلصنـا من ظالم تبـدل بالف ظالم  احلـل بيد اللـه يخلـصنا من الـطبقة

ة وبيد أمريكا  فقلت ومادور الشعب. السياسية الظا
فـرد بـضحـكة مـشوبـة باحلـزن  الشـعب الحول والقـوة مابـيده شي  واذا قـصدك

االنتخابات هي تفصال على مقاسهم ويقسومها بيناتهم 
عيشة والكهرباء واشطب يومك ثم هم لعبـوها صح جوعونا بحيث صار تفكيرنا ا
 فـأسـتـرسل احـنـا مـو خـوش أوادم ركـضـنـا وراهم وهـاي الـنـتـيـجـة  وهم هـسه
ـحتـاجيـنه صار عدهـم أتباع مـستـفادين مـنهم  والبـقيـة الى حيث ونـظرت اليه
بـعدين مـنـو راح يجـي كلـهم نـفس الـشي قابل الـلي يـجي من غـير لـيكـمل حـديـثه 
كـوكب خـليـنـا عـليـهم عـلى االقل عـرفـانـهم  والشـ تـعـرفه احـسن من الـزين اللي
وهنا تهيأت إلعطـاءه األجرة بعد أن وصلنا لـنهاية الرحلة  فـأعطيته عملة متعرفـه 
ـة نـوعـا مـا  فـقـلـبـهـا  قـائال اخـاف مـتـمـشي مـاعـنـدك غـيـرها  ورقـيـة كـانت قـد
ـرتاح الـها فأسـتـدرك قائال والـله هاي  فـاابدلـتهـا بـورقة نـقديـة جديـدة 
ة  فتبسمت له عـند نزولي وهمست له بلهجته رجعـلي القد

هاي مشكلتنا نخاف منحب نغير .
ـا نـحن انـهـا حـوارات يـومـيـة التـغـيـر من الـوضع شئ طـا
والـله في مـحـكم كتـابه يـقـول (إِنَّ اللّهَ الَ النـحـرك سـاكنـا 

.( يُغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

ـكن ان ـرتـقبـة الـتي  الـتـحـالـفـات ا
تـــبــرز خـالل االنــتـــخــابـــات  فــقــال
عنها  ان التحالفات ال جتلب سوى
ــــا عــــدم ــــزيــــد مـن الــــيـــــاس ور ا
ـشاركـة النـهـا عـبارة عن مـجـمـوعة ا
ـرحـلة احـزاب تـقـلـيـديـة ولم تـنـتج ا
تشكـيل كيـانات انتـخابيـة خاصة او
ــكــنه ان يــعـيــد ثــقـة حــراك مــعـ 
الشـعب بـالعـمـليـة السـيـاسيـة سواء

الوطنية او القومية).
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ــقـــراطــيـــة اكـــذوبــة كـــبــيـــرة بــالـــعــراق حـــيث الى هـــذه الــلـــحــظـــة ال تــزال الـــد
مـتواضـعـة لوعـدنـا الى عجـلـة الزمـن قلـيال لـكي نرى مـاذا حـصل مع النـاشـط
دني ثال الناشط ا  بالعراق الذي يعرف عنهم بالتنسيقيات على سبيل ا دنيـ ا
جالل الشحـماني الذي خطف من قبل جهـات مجهولة الهـوية قبل سنوات عديدة
والى هذه اللـحظة مجهول مـصيره وغيره كثيـرين تعرضوا الى اخلطف والبعض
االخـر تـعرض الى تـهديـد والـوعيـد والـبعض االخـر تـعرض الى الـقـتل وعدد غـير
 تـركـوا الـبالد بـسـبب ذلك  وجتـري هـذه االعـمال ـدنـيـ بـقـليـل من الـناشـطـ ا
الشيـطانية بحقهم من قبل خفافيش الـشر والضالمً وهي جهات مجهولة الهوية 
ـــفــســدين كل ذلـك بــســبب انـــهم صــرخـــوا صــرخــة احلـق بــوجه الــفـــاســدين وا
سلـوبه من خالل تظـاهرتـهم السـلميـة التي انـطلقت ـطالبـة بحـقوقـهم ا بـالبالد وا
شـرارتـهـا مـنـذ عـامً 2011 واسـتـمـرت الى يـومـنـا هـذا عـلى الـدولـة الـعـراقـيـة ان
حتتوي  صـرخات شـبان العـراق وتطـلق  من صرخاتـهم ثورة كـبيرة بـوجه كافة
ـواطن الــتي اصـبـحت ــفـسـدين وتــعـيـد بــنـاء الـثـقــة بـيـنـهــا وبـ ا الــفـاسـدين وا
 االن مهـزوزة وال يتم ذلك دون االطاحـة بوجهً حيتـان الفساد
الــكــبــيــرة حــيث لــوً  وضــعــهم وراء الــقــبــضــان وصـادرة
ـنـقـولـة والـغـيـر مـنـقولـة لـكـان تـغـيـر احلـال كـثـيرا امـوالـهم ا
ـــشـــهــد الـــعـــراقي حــيـث الــعـــراق بـــحــاجـــة الى قـــانــون بــا

صارم ويطبق على كافة العراقي دون استثناء .

عالية نصيف محمد الشبكي

الـتــعـويـضــات لــلــمـــتــضــرريـن مـن
داعــش والعـملـيات الـعسـكريـة التي
ــديــر جـــرت في احملـافـظـة .وقـــال ا
الـــتـــنـــفــيـــذي لـــلــجـــنـــة الــعـــلـــيــا
وصل عـبـد الــقــادر دخيل إلعـمـار ا
ـــحـــافـــظــة في تـصريح امس إن (ا
تـــــــعــــــــرضت لــــــــغـــــــ فـي مــــــــلـف

الـتـعـويـضـات).
وتـــابـع انه ( إطــالق 62 مـــلـــيـــار

ــلـف لــلــمــواطــنــ ديــنــار لــهــذا ا
الـــذيــن تـــضـــرروا جــــراء ســيــطــرة
ــديــنـة والــعــمـلــيـات داعـــش عــلى ا
العسـكرية التي شـهدتهـا احملافظة),
واســــتـــــطــــرد بـــــالــــقـــــول ان (هــــذه
الـتــعـويـضـات ســتـوزع بـ نـحـو 4
كن أن تكون دفـعـة آالف مواطن ,و
قــــــويـــــــة إلعــــــــادة االعــــــمـــــــار فـي

احملافظة). 
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اعــلـنت نـاحـيــة الـعـظـيم فـي مـحـافـظـة
ديـالى  وصـول احملـافـظـة الـى مـرحـلة
االكـتـفاء الـذاتي من رقي العـظيم خالل

االيام االولى من ايار اجلاري.
وقــال رئـيس مـجــلس نـاحـيــة الـعـظـيم
الـسـابق مـحـمـد الـعـبـيـدي لــ (الـزمان)
امـس  ان  (رقي الـــعـــظــــيم من اجـــود
انــواع الــرقي عــلى مــســتــوى الــعـراق
حـــــقق خـالل االيــــام االولى مـن جــــني
االكــتــفــاء في كـل اسـواق ديــالـى وبـدء
تـسـويق من 700-800 طـن يومـيا الى
اسـواق اجلنوب والوسط والشمال من
خـالل تــدفـق عــشـــرات الـــتــجـــار خالل
ـاضيـة ) . واضـاف العـبـيدي  االيـام ا
ان  ( انــتــاج الــرقي لــلــمـوسـم احلـالي
غـــزيــز بـــشــكـل الفت لــعـــدم وجــود اي
امـراض باإلضـافة الى حتـسن االجواء
ـناخية مؤكدا بان االنتاج سيتصاعد ا
فـي االيام القـادمة وسـيصل الى ذروته
بـداية حزيران القادم ) . واشار الى ان
ــواسم  (رقـي الــعــظــيم يــعـــتــبــر من ا
االقـتصاديـة التي تخـلق انتعـاش كبير
في الــعــظــيم وقــراهـا بــســبب االقــبـال
الكبير على شراءها من بقالي وجتار
قـــــادمـــــ من كـل احملـــــافـــــظــــات دون
اسـتثناء) . ومن جـانب آخر قال رئيس
االحتـاد احملـلي  للـجـمعـيـات الفالحـية
ان (ديالى رعـد الـتـميـمي لــ (الـزمـان ) 
ـا يـكـون مــقـبـلـة عـلى جــفـاف قـاس ر
االكــثـر شــراسـة بــعـد 2003 فـي ضـوء
ـتــوفـرة مـؤكـدا بـان ازمـة ــعـطـيـات ا ا
ــــيــــاه بـــــدأت مــــنــــذ شـــــهــــرين شـح ا
وتـتـصاعـد يومـا بـعد اخـر ) . واضاف
الـتميـمي  ان (ازمة اجلفـاف ستضرب

بـعـنف مـا تـبـقى مـن بـسـاتـ بـعـقـوبة
ــدن ـــقــداديـــة وبــلـــدروز وبــقـــيــة ا وا
وســتــهــلك مــسـاحــات شــاســعـة اذا لم
تــنـجح اجلــهـات اخملــتـصـة فـي تـامـ
مياه السقي خالل الصيف الذي يتميز
بـدرجــات حـرارته الـعـالـيـة مـؤكـدا بـان
ــكن الــوضع قــلـق جــدا خـاصــة وان 
فـقدان مساحات كبيرة). واشار الى ان
(ازمــة مــيــاه ديــالى لــيــست عــابـرة او
ـا تسـتـمر فـترة اكـبر في مـؤقـتة بل ر
ظـل وصول خـزين بـحـيـرة حـمرين الى
مــسـتــويــات خـطــيـرة جــدا بــعـد نــفـاذ
اجلـزء االكبر منه يرافقها انحسار غير
مـسـبـوق في ايـرادات ميـاه نـهـر ديالى
عـــبـــر ســد دربـــنـــدخــان مـــا يـــزيــد من

شهد احلالي) . سوداوية ا
ÁUO  W “√

امـا الـنـائب عن مـحـافـظـة ديـالى مـضر
الـــكــروي فـــقــد اكـــد لــ (الــزمــان)   ان
(مــدن حـوض حــمـريـن في ديـالى وهي
جـلـوالء والـسـعديـة وقـره تـبه وجـبارة
بـــدأت تـــعــانـي من ازمــة مـــيـــاه حــادة
بـسـبب انـحـسـار كـبـيـر في نـهـر ديالى
وجـــداوله الـــفـــرعــيـــة عـــلى نـــحــو دق
نـــاقــوس اخلـــطـــر خــاصـــة وان اغــلب
مــحــطـــات االســالــة عــلى مــجــرى تــلك
ــائـيــة) . واضـاف االنــهــر واجلـداول ا
الــكـروي  انه  (اســتـحـصل مــوافـقـات
ـائـيـة ـوارد ا رســمـيـة من قـبل وزارة ا
بـتنـفيذ مـنظـومة ابار ارتـوازية عـاجلة
ـيـاه قــرب مـحـطـات االسـالــة لـتـامـ ا
ــشـاريع لـتـامـ اخلــام لـضـخـهـا في ا
ـيــاه خــاصـة مع حــاجــة االهـالـي من ا
حـلـول موسم الـصـيف لتـفادي اي شح

يودي الى انعكاسات سلبية ) . 

الـعـلــمي وتـشـكـيالتــهـا اجلـامـعـيـة
ـئـة. واعـلنت وزارة ـئـة با نـسبـة ا
التعليم العالي والبحث العلمي ان
اجلــامـعــات والــكـلــيـات الــعـراقــيـة
حـــقـــقـت نـــشـــرا مـــتــــصـــاعـــدا في
مـســتـوعـبـات ســكـوبس خالل مـدة
ـئة لـتصل عام كـامل بنـسبة 30 با
ـــنــشـــورة الى أعـــداد الـــبـــحـــوث ا
ســـبـــعـــ ألف ومـــئـــتــ وخـــمس
وعشرين بحثا.وجاء هذا التصاعد
إدراكــا ألهــمــيــة الــبــحث الــعــلــمي
وجـودتـه الـتي يـقــتـضـيـهــا الـنـشـر
سـتوعـبات الـرصيـنة ي في ا العـا
وقـد صاغ هـذا اإلجنـاز اجلـامـعات
احلـــكـــومـــيــة الـــتي رفـــدت حـــركــة
البحث العلمي بسـبعة وست ألفا
ومــئـتـ وثــمـانـيــة وسـتـ بــحـثـا
عــلــمــيــا واجلــامــعــات والــكــلــيـات
األهلـيـة التي أسـهمـت بنـشر ألـف
وتــســعــمــئــة وســبــعــة وخــمــســ
بحثا.وباركت الوزارة  للمؤسسات
التعليـمية احلكومـية واألهلية هذا
ــســار الـنــوعي ذلك انــهــا  تــؤكـد ا
تواصل على وفق ضي والعمل ا ا
بـــرنــــامج مـــدروس وتــــوقـــيــــتـــات
محسوبة لالرتقـاء بالبحث العلمي
كــمــا ونــوعــا وتــطــويــر مــؤشــرات
اجلودة وتأم متطـلبات التنافس

ية. في التصنيفات العا
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تـــأســـست جــامـــعـــة الــقـــادســـيــة في
محافظة الديوانيةعام 1987م بفضل
االهتمـام اخلاص من ابـناء احملـافظة
ووزارة الــتــعــلــيـم الــعــالي والــبــحث
العـلمي. فـقد تـوسعـة كلـيات واقـسام
اجلـامـعة لـتـصـبح بـاعـداد كـبـيرة من
الــكـــلــيــات وكــذلـك االقــســام بــعــد ان
تأسـست لـكلـيتـيـ في السـنة االولى
هما التربـية واالدارة واالقتصاد اما
الـــــعــــام الـــــدراسي احلـــــالي -2020
 2021م فقد اصـبح عدد الكـليات 18
كــلـيــة وهي تــظم االن  24الف طـالب
وطـالـبــة كـمـا بـلغ عـدد الــتـدريـسـيـ
الك االداري  5815منتـسبا. وقال وا
الدكـتـور كاظم جـبـر اجلبـوري رئيس
اجلــامــعــة( لــلــزمــان) : ان اجلــامــعـة

تــعــمل الــيــوم بــشــعــار (جــامـعــة بال
اســــوار عـــــالم بـال اوراق) وذلك وفق
ــادة الــتـــعــلــيم االلــكـــتــروني ألخــذ ا
الـــدراســــيـــة عن طــــريق احلـــاســـوب
والــصــفـوف االلــكــتــرونـيــة وكــلــيـات
اجلــــامـــعـــة هي الــــتـــربـــيـــة واالدارة
واالقـــــتـــــصــــاد واالداب والـــــعـــــلــــوم
والـقانـون والـفـنـون اجلمـيـلـة وعـلوم
التـربـيـة البـدنـية والـطب الـعام وطب
االســنـــان والــصــيــدلـــة والــتــمــريض
والــزراعــة والــهــنـدســة والــتــقــنــيـات
االحـيائـيـة واالثـار والتـربـيـة للـبـنات
والـــطب الـــبـــيـــطـــري في الـــدراســات
سـائيـة باالضـافة الى الصـباحـيـة وا
بــرامج الــدراسـات الــعــلــيـا الــدبــلـوم
اجـستير والـدكتوراه التي العالي وا
تظم  1200طـالب وتـدريـسي مـشرف

بـــيــنـــهم 75 بـــرنـــامج دراسي و 17
دكـتوراه و 51 اجـسـتـير و  7دبـلوم
عـالي وقــد احـتــلت اجلـامـعــة مـراكـز
متقدمة في العراق في تـنفيذ التعليم
االلـكـتـروني فـي كل مـرافق اجلـامـعـة
فـــقــد اجنـــزنــا بـــحــدود 750 ورشــة
ووحـدة عـلمـيـة يـوازيـهـا بـحدود 20
مــؤتــمــرا عــلــمي مــتــطـور ومــلف ذو
مـدفوعـة الـثـمن وجـامعـتـنـا تـصدرت
اجلــامــعـات الــعــراقـيــيــة والـعــربــيـة
بــخــطـوة جــديــدة وذلك بــأقــامـة اول
مـؤتـمـر علـمـي دولي افـتراضـي حول
جـائــحـة كــورونـا وتـداعــيـاتــهـا عـلى
ـشــاركـة بـاحـثـ الـفـرد واجملــتـمع 
عراقـيـ من مـختـلف كـلـيات جـامـعة
الــقـادســيـة و اجلــامـعــات الـعــراقـيـة
وكــــذلك اجلــــامــــعـــات فـي امـــيــــركـــا
وبــريــطـانــيــا واســتـرالــيــا والــصـ
ومــالـيــزيـا وبــالـتــعـاون مع مــنـظــمـة
ـية ثم تلـتها الـكثير من الصحـة العا
ـنظـمة لـكلـيات ؤتـمرات الـعـلمـية ا ا
ـؤتـمرات اجلـامـعـة واعـداد بـحـوث ا
ية ستوعبـات العا كانت تنشر فـي ا

(سكوبس) .
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واضـاف الـدكـتـور رئـيس اجلـامـعـة :
بــأنه نــتـيــجــة هـذه االشــيــاء صـارت
مــحـــفل مــراتب تـــقــدم في اخلــبــرات
وتالئم االفكـار وعـقد لـقـاءات ومحـبة
عالـية جلـامعـة القـادسيـة والبـاحث
الــعـــرب واالجــانب وقــد انـــتــجــهــنــا
خـطـوة اخـرى طـلـبـا في كل مـنـاقـشة
اجـستـير والـدكتورا علـميـة لطـلبـة ا
ـنـاقــشـ من خـارج ان يـكـون احــد ا
اجلامعة كأن يكون من جامعة عربية
او اجـنـبـيـة واوضح الـدكـتور رئـيس
اجلـامـعـة : ان عـدد بـحـوث اجلـامـعة
في مـنـشـورات (سـكـوبس) بـلغ نـحـو
 1350نـشـرة وكـانت عـلى دور كـبـيـر

في اخلـدمـة اجملـتــمـعـيـة حـيث رفـعـة
اجلامعـة شعـار ( اجلامعـة في خدمة
اجملتمع ) مثل مـئات السلـة الغذائية
ــــتـــعـــفـــفــــة والـــســـلـــة والـــعـــوائل ا
االلكتـرونيـة للطـلبـة الذين في صرف
مثل موبـايل من ذوي الدخل احملدود
لـضـمـان عـدم انـقـطـاعـهم عن الـتـعـلم
االلـــكـــتـــروني كـــذلك قـــلـــة الــسـالمــة
الــصـــحــيـــة لــقــوات االمـن الــداخــلي
ــــراقـــبـــ فـي الـــســـيــــطـــرات من وا
احلـافـظـات واالدويـة كـمـا طـلبـنـا من
طلـبة الدراسـات العـليـا ان يقـدم عقد
مع دوائـر الـدولـة في مـشـروع بحـثي
بـشكل مـجـاني تـقدم نـتـائج الـدراسة
ؤسسة الفنية كذلك اقمنا بها لهذه ا
دورات كــبــيـــرة ســمــيــة بــاالســابــيع
الثقـافيـة من قبل ميـناء الـفاو الكـبير
حـــيث  اتــفـــاق كــامـل عن اهــمـــيــة
يناء ودورة االقـتصادي في العراق ا
ومشاركـة اساتذة من داخل اجلـامعة
وخـارجهـا وهـذا كـان له صـدى كـبـير
على قرارت وشـؤون الدولة والوزراء
واالمانة العامة جمللس الوزراء ونال
استجابة الـوزرا ة وثمن جهودها ثم
تالها اسبـوع ثقـافي اخر (الديـوانية
عاصمة الـعراق الزراعيـة) لدعم فكرة
اختيار الديوانيـة العاصمة الزراعية
دة اسبوع قدم لف  وقد ارسل هذا ا
دينة واسبوع لدراسة وتطوير امن ا
ثـــقـــافي لـــلـــنـــاخـــبـــ وزيـــادة وعي
ـشـاركـة ــلئ االسـتـمــارة وا ـواطن  ا
بـاالنـتخـابـات. وقـال الـدكـتـور رئيس
اجلامـعة : ان اجلـامـعة بـصدد اقـامة
اســابـيـع ثـقــافــيـة جــديــدة حـول شل
مواطن الـفسـاد وكذلك اقـامة اسـبوع
حــــــــول اخملــــــــدرات واضــــــــرارهـــــــا
ومساؤءها وتاثيرها على اجلسم اي
بـخـصـوص احلـاجة فـي ظل جـائـحة
كــورونــا عـــلى مــســتــوى احملــافــظــة

والـنـزوح وارد جدا لـكـنـنـا نامل في
ـوارد حـلـول تــسـعـفـنـا بـهـا وزارة ا
ــائـــيـــة من خالل اعـــادة تـــنـــظــيم ا
ـــراشــنــة ــيـــاه من خالل ا تـــوزيع ا

ومعاجلة التجاوزات  ) .
واشـــــــارت الـى ان ( وضع ديــــــــالى
ـــائي قــلق جــدا رغم ان بــعــقــوبــة ا
ـيـاه لـهـا عـبـر جـدول جـرى تـامـ ا
ـنـاطق اسـفل اخلـالـص لـكن بـقـيـة ا
اليــزال وضــعـهــا صــعب جـدا وسط

مــخــاوف من فــقــدان مــسـاحــات من
الـــبـــســــاتـــ الـــزراعـــيـــة في ازمـــة

جلفاف) .
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من جـهـته قال مـحـافظ ديـالى مـثنى
الــتـــمــيـــمي لــ ( الـــزمــان ) امس ان
(احلـــكـــومـــة والـــوزارات االمـــنـــيـــة
واالستخباريـة جادون بإنهاء أوكار
ــتــجــذرة في حـوض وبــؤر داعش ا
ـمـتـد بـ نـواحي الـعـبارة الـوقف ا
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اعـــلــنت دائـــرة صــحـــة ديــالى  عن
ارتفـاع نسبـة الشفـاء التراكـمية من
ـــئــة فـــيــروس كـــورونــا الى 94 بــا
مشيـرة  الى انه رغم ارتفاع الـشفاء
الــتـراكــمي اال ان مـعــدالت االصـابـة

التزال تسجل ارقام عالية.
وقـــال مـــديـــر اعالم صـــحـــة ديـــالى
فــارس الــعــزاوي لـ  (الـزمــان) امس
صابي ان (معدل الشفـاء التراكمي 
فيروس كورونـا سجل ارتفاع هو 5
مـن نـــــــوعه خـالل االســــــبـــــــوعــــــ
ــاضــيـ وبــلغ 94  وهي مـــؤشــر ا
ايجابي بعد ارتفـاع معدالت الشفاء

اليومية ).
واضــــــاف الـــــــعــــــزاوي  انـه ( رغم
ارتــفــاع الــشــفــاء الــتــراكــمي اال ان
مــعــدالت االصــابـــة التــزال تــســجل
ارقام عالية تثـير القلق الفتا الى ان
ــســجـلــة في اجــمــالي االصــابــات ا
ديـالى مـنـذ ظـهـور جـائـحـة كـورونـا
وحتى اليوم بلغت اكثر من 44400
الف اصـــابــة فـــيــمـــا كـــانت حــاالت
الشـفاء اكـثر من 41 الف والوفـيات

326 حالة وفاة ) .
ومن جــانب آخـــر قــال قــائـــمــمــقــام
قـــضــاء اخلــالـص عــدي اخلــدران لـ
ان (االجـــهــزة االمـــنــيــة (الــزمــان ) 
شكـلت جلنـة حتقـيق عاجـلة لـكشف
ــــة قــــتل مـــدرس مالبــــســــات جـــر
ــعـوقــة وحـرق مــتــقـاعــد وزوجـته ا
مـنـزلــهـمـا في داخل اخلـالص الفـتـا
ـــروعـــة اثـــارت ـــة ا الى ان اجلـــر

غضب شعبي كبير) .
ان (الــضــحــايــا واضــاف اخلــدران 
تعرضوا الى الطعن بالسكاك قبل
نزلهما مؤكدا بان اضرام النيران 
شتبه راقبـة رصد احد ا كاميرات ا
بهم وجاري التحقيق لكشف هويته
ـــة تــســتــدعي الفــتــا الى ان اجلــر
جــهـد امـني كــبـيـر من اجـل اعـتـقـال

اجلناة وتسليمهم للعدالة ) .
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واشـــار الى ان (اجلـــنـــاة حـــاولـــوا
تـهم الـبشـعة من خالل تمـويه جـر
ـنـزل لـكن تـقـرير اضـرام الـنـار في ا
الـطب الــعـدلي كـشف احلـقـيـقـة بـان
نزل) الضحايا قتـلوا قبل احتراق ا

.
واكـدت النـائب  عن مـحافـظـة ديالى
اقـبــال الـلـهــيـبي  بـان 16 مـنــطـقـة
ستـتـضرر في مـوجـة جفـاف حوض
نهـر ديـالى  مشـيرة الى ان الـنزوح

وارد جدا .
انـهـا وقـالت الــلـهـيـبي لــ (الـزمـان) 
ـيـاه واجلـفـاف (تـتـابع مـلف ازمـة ا
في ديالى بشكل متواصل مع وزارة
ائيـة من اجل ايجاد جلول وارد ا ا
مـناسـبة تـسـهم في تقـلـيل تداعـيات
ــائـــيــة الـــتي بــدأت تــزداد االزمــة ا
ـــاضـــيــة قـــســـاوة في االســـابـــيـع ا
خــاصـــة في مــنـــاطق حـــوض نــهــر

ديالى بشكل عام ) .
ان (اكثر من 16 واضافت اللـهيـبي 
مـــنــطـــقــة فـي حــوض نـــهـــر ديــالى
قبلة ستضرر بـفعل ازمة اجلفـاف ا

وابـي صــيــدا وصــوال الـى حــمــرين
والـتي لـم تـشــهـد عــمــلـيــات امـنــيـة

حقيقية منذ 14 عاما ) .
وطـالب التـمـيـمي الوزارات االمـنـية
بـ ( تـــســـلـــيـح وامـــداد احملـــافـــظـــة
بـالــتـقــنــيـات احلــربـيــة واالسـلــحـة
ــكـافــحــة مــفــارز داعش احلــديــثــة 
ــــتـــواجـــدة فـي شـــريط االرهـــابي ا
الـوقف مـنـذ سـنـوات طـويـلـة والذي
أصــبح مــقـرا وقــيــادة لــلـعــمــلــيـات

ـواطن اإلرهابيـة التي تسـتهدف ا
والقطعات األمنية) .

واكد التميمي  ان  (اخلطط االمنية
اجلديدة في حوض الوقف واعتماد
ـراقــبـة و اســتـراتــيـجــيـات أبــراج ا
الــكــامــيــرات الـــراصــدة ســيــســهم
بــتـــحــقـــيق اســتـــقــرار امــنـي غــيــر
مسبـوقة ونهايـة لسيـناريو ارهابي
تـاخمة اطـــراف ـناطق ا مرير في ا

بعقوبة ) .

W *U  π¥ v ≈  WOL «d « ¡UHA « W  ŸUH —≈ sKF  W B «
 v U œ dN  ÷u  ·UH  W u  w  —dC  WIDM ±∂  ∫©ÊU e «® ‡  w ONK «

فـلـلـجـامـعـة دور كـبيـر فـي دعم خـلـية
االزمة باحملافـظة اوال واشراك رئيس
اجلـامـعــة كـعـضـو فـعــال في اخلـلـيـة
وكـــذلك اجلـــامــعـــة قـــدمت ثـــمــانـــيــة
مشاريع مهـمة تضمـنت اوال : تشكيل
جلنـة استـشاريـة متـخصـصة بـتقد
نـصـائـحـهــا لـتـجـاوز االزمـة السـبـوع
وثــــانــــيــــا : تـــزويــــد دائــــرة صــــحـــة
الديوانية بالوسيط الناقل ( الوسيط
الــنـاقل ) وبــكــمـيــات كـبــيــرة مـجــانـا
(PCR) وتـــــزويـــــد اخملــــتـــــبــــرات ب
ــســتــشـفى وتــدريب الــعــامـلــ في ا
الـتعـلـيمـي وثالـثـا : تدريـب العـامـل
ستشفيات على استخدام جهاز في ا
(PCR) وعقد دورات تدريبية ورابعا
ـعقمات وتـوزيعها : تصنيع اجلل وا
عــلـى دوائــر احملــافــظـــة وخــامــســا :
تصنـيع بوابات الـتفكـير االلكـترونية
الــتي اهــدتـهــا اجلــامــعـة الـى بـعض
دوائـر الدولـة مـجـانـا وسـادسـا : رفد
خـلـيـة االزمـة بـالـكـفـاءات االمنـيـة من
خالل نــدوات تــنـكــر وســابــعــا : نـقل
تـقدمـة الى العـامل جتربـة الدولـة ا
في الـسيـطـرة عـلى اجلـامـعة ونـقـلـها
الى الديوانـية وثامـنا : تشـكيل جلنة
لـزيـارة مــصـابـ من عــوائل كـورونـا
ـتــعـافـ خلــروجـهم بـعــد االصـابـة ا
والـدعم الــنـفـسـي واخلـروج من ازمـة

جائحة (الصدمة ). 
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واضـــــاف رئـــــيـس اجلـــــامـــــعــــة : ان
اجلـامــعـة تـنــوي اقـامـة مــشـاريع من
وزارة الـــتــعـــلــيـم الــعـــالي والـــبــحث
العـلـمي في طب االسـنان في قـسـم
عـلـمـيـ مـتـعـددة الـطـوابق بـطـريـقـة
البـنـاء اجلديـد  وبـناء قـاعـات متـعدة
االغـراض في كـلـيـة الـتـربـيـة لـلـبـنـات
وشـــراء اجــهـــزة لــبــعـض الــكـــلــيــات
ختبرات العلمية وتسجيل البعض 

حاسـوب بـاالضافـة الى بـناء مـسبح
تعليمي لكلية التربية واقامة متحف
في كـليـة الـعلـوم والـقانـون وتـشيـيد
اســـيــجــة لـــبــعـض الــكــلـــيــات ودعم
بـادرة الزرايـعـة كذلك اقـامة سـاعة ا

كبيرة للجامعة . 
واكـد الـدكـتـور رئـيس اجلـامـعـة : ان
السـيـد احملافظ زهـيـر علي الـشعالن
رئيس جلنة االستـثمار شارك رئاسة
اجلامعة في الـتأكيد عـلى االستثمار
لــتـهـيــاة الـفــرص االسـتــثـمــاريـة في
ا من االرض حول اختـيار  220دو
مـــوافــقـــة مــعـــالي الـــســيـــد الــوزيــر
للمـصادقة عـليهـا و رفعهـا الهيمة
االلـســتـثـمــار وتـشـكــيل جلـنــة عـلـيـا
يـرأسـهـا الـسـيـد مـحـافظ الـديـوانـيـة
ـتــابـعـة احلــمـلـة من خـالل الـنـافـذة
الراصـدة وهي مـعـنيـة بـاستـحـصال
مــؤتــمــر بــهــذا اخلــصــوص النــتــاج
الـلـحـوم وااللـبـان وكـذلك انـشـاء ركز
طـبي تـخـصــصي ومـشـروع مـطـبـعـة
ومشـروع نادي طالبي لـكلـية االدارة
وهــذا مـشــروع مـخــطط مــسـتــقــبـلي
ـسـاحــة االسـتـثـمـاريـة الـتي ضـمن ا
اشـرنـا الـيـهـا. واكـد الـدكتـور رئـيس
احلـامـعــة : ان دخـول جـامــعـتـنـا في
ية وفي تقدم احدى التصانيف الـعا
قياسي كرين ماتركس ويب ماتركس
 كــمــا صـــرفت حــوافــز لــلــمــوظــفــ
واالسـاتـذة وكـذلك احملـاضـرات لـعام
2019 و 2020م كـمـا حـصـلت ادارة
اجلامعة على عدة كـتب شكر وتقدير
من قـــبـل الـــســـيـــد الـــوزيـــر ودخــول
جـامــعـتـنــا في احـدث الــتـصـنــيـفـات
يـة وضمـن وقت قيـاسي لتـمثل العـا
مـــراكــز مــتــقـــدمــة ضــمن تـــصــنــيف
Green وكـــريـن مـــاتـــركس (RUR)
Matrics والـــتــامــيـــز الــبــريـــطــاني

تصنيف سيمالكو.
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ـغفـل ـعـرفيـة الـتي تقـول ان اجلـهل بالـقـانون اليـحـمي ا تظل الـقـاعدة ا
واحدة من اهم الـتـحذيـرات التـي تدعـو النـاس الى الـتبـصـر في شؤونـها
ـصلـحـته الشـخـصيـة او مـظلـومـية قبل اي اجـراء يـتخـذه احـد ويتـعـلق 

يريد ازاحتها  عنه على وفق ما يعتقد هو حصريا 
لقد خـضت في وظيـفة احملـاماة عدة سـنوات بـعد ان احلت عـلى التـقاعد

من الشرطة في عهد النظام السابق اثر اعدام شقيقي هادي  ظلماً
كان اجتـاهي  لـلمـحـاماة قـد وضـعني وجـهـا لوجه امـام قـضايـا مـتهـم
كـانـوا يـجـهـلـون الـقـوانـ الـتـي جتـرّم   كـمـا تـبـ لي ذلك ايـضـا خالل
عـمـلي مــدعـيـاً عــامـا في مـحــاكم الـــــشـرطــة   وقـد صـادفـتــني ظـواهـر
متكررة من هـذا النوع خالل عــــــملي مديـراً لشؤون الـعشائر في وزارة

الداخلية  . 
ـواطنـ العـراقيـ في الـعديـد من القـوان هنـاك جهل عـام لدى اغـلب ا
عرفـة قانونية واسعة اجلزائية   واقول جهل فال  يـعني ذلك انني ادعو 
مبرمـحة   ولكن عـلى االقل تكـوين قاعدة مـعلـومات بسـيطة تـكون رادعاً
في بـعض االحـيـان من ارتـكـاب االخـطـاء  بـفـعل مـعـرفـة الـعـقـوبـات الـتي
ـكن العـمل على تـكوين تتـرتب علـيهـا   وقد سـألت نفـسي مـراراً كيف 
وقايـة شـخـصيـة واجـتـماعـيـة قـانونـيـة عـلى غرار الـوقـايـة اجلسـديـة ضد

االمراض   هل باالمكان اكتساب معرفة من هذا النوع? 
ـكن التنـفيـذ من خالل عدة قنـوات اعالمية ان مشروعـاً قانونـياً وقـائياً 
والـعمل ميّـسرة تـسـتطـيع ان تشـتـرك به ثالث وزارت العـدل والداخـلـية
كن لوزارة التـجارة ان تأخذ عـلى عاتقها والشؤون االجتمـاعية   كمـا 
مـشـروعــاً تـوضـيـحــيـاً يـتــعـلق بـوزارة الـتــجـارة تـتــولى فـيه االشـارة الى
ـكن ان يـتــعـرض لــهـا مـوطــنـون اذا ارتـكــبـوا  جـرائم الـعـقــوبـات الــتي 
اقتصادية فـي الغش الصنـاعي او اخلدمي او التجـاري او التجاوز على
ا سـيـقول الـبعض  هـنـاك برامج اذاعـية االمالك العـامة واخلـاصـة  ر
وتـلـفــزيـونـيـة وصــفـحـات صــحف ورقـيـة    وعــلى الـفـيس بــوك والـدلـيل
الــقــانــوني ضــمن بــرامـج وفق الــطــارىء من االحــداث   ولــكن كم هــذه
الـبــرامج وهل تـغــطى مـســاحـة الـرأي الــعـام الــعـراقي  بل هـل تـخـاطب

اذا ما العمل?  بالتأكيد ال   مختلف الشرائح االجتماعية  
ان تكوين مـناعة وقـائيـة قانونـية عابـرة خملتلـف الشرائح االجـتماعـية امر
ـشــار الـيــهـا اصــدار كـراريس في الـيــد اذا جلـأت اجلــهــات الـوزاريــة ا
مطبوعـة صغيرة احلجم  عـلى قياس  صفـحة او صفحـت بطبـاعة انيقة
يـتم تـوزيـعـهــا في الـبـيـئـات الـشــعـبـيـة االكـثـر جــهال بـالـقـوانـ   او يـتم
عـرضــهـا من عــلى الـشــاشـات الــتـلــفـزيــونـيــة بـ احلـ واالخــر وعـلى
اذا اليكـون على ـواقع احلكـومية   ثـم  صفـحات االنتـرنيـت   او على ا
مـوقع كـل وزارة من تـلـك الـوزارات مــوقع مــخـتص بــاالرشــاد الـقــانـوني
ـواطـنون عن يتـولى االجـابة عـلى االسـئـلة واالسـتـفسـارات الـتي يـبحث ا
اجوبـة واضحـة عـنهـا  قـبل ان يقـدموا عـلى ايـة خطـوات اجـرائيـة  انني
اقترح عـلى السيد نـقيب احملامـ ان تتبـنى النقـابة برنـامجا تـنويرياً في

هذا الشأن 
ان حتقيق مـشروع من هذا الـنوع سيـدر على اجملـتمع العـراقي مكاسب
فـهــو يـخـدم تـقـلــيل الـضـغط عـلـى احملـاكم النه البـد ان يـؤدي الى كـبـيـرة
انــخـفــاض مــعــدالت اجلـرائـم بـعــد مــعــرفـة الــروادع ثم  يــصــنع قــاعـدة
معـلومـاتيـة قانـونـية مـيسـرة واعتـقد ايـضا ان الـتـبصـير بـالعـقوبـات التي
تطال الـفاسدين له هـو االخر فائـدة كبـيرة في تطـويق هذه الظـواهر التي
مازالت تـنـتشـر   ولـفت نظـري ان هـناك اعـتقـاد خـاطئ لدى الـعـديد من
العراقي يـعتقدون ان تـنازل اولياء الـدم  او ضحايا الـسرقة او االعمال
الشائـنة االخـرى من خالل الفصـول والتـسويات الـعشـائرية يـوفر فرص
انقـاذ اصـحـاب تلك االعـمـال الـشـائنـة في حـ يـجهـلـون مـوضوع احلق

العام الذي البد ان يطبق قضائياً.
ـواطـنــ لـديـهم مـعــلـومـات غـايـــــــــة في كـمـا لـدي يــقـــــــ ان بـعض ا
االهمية تـع اجلهات اخملـتصة  في وضع الـيد على ملـفات تزوير وغش
ـواطـنـ يـخـشـون مـن تـسـرب مـعـلـومـاتـهم الى االشـخـاص لـكن هـؤالء ا
واجلهـات الـتي ارتـكـبـتهـا  وبـالـتـالي حصـول االنـتـقـام  بيـــــــنـمـا هـناك
اذا ال تـقدم وزارة العـدل على رفع عـلومـات   ثم  قانون حـمايـة سريـة ا
الفـتـات في بـعض الـساحـات والـشـوارع  الـرئـيـسـة تـتـضـمن مـلـخـصات

قوان 
ناعة القانـــــونية يـشابه الى حد ما االمصال التي نأخذها ان مشروع ا
ــكن ان يــتــوسع وان تــتــصــدر مــعــلـومــاته لــلــوقـايــة من االمــراض... و
ناطق الـعشـائرية وان افـيهـا ا نـاطق االخرى  اجملمعـات السـكــــنيـة وا
ــــعـتدين عـلى االمالك الـعامـة او تـغيـير يشـمل الــــــقوانـ الـتي تردع ا

مجـاري مـكـــونـات مـائيـة او االعتـداء عـلى مـجمـعات
زراعــــيــــة  او االســــتــــخــــدام غـــــيــــر الــــقــــانــــوني
لـلــمــسـتــمــسـكــات الــثـبــوتــيـة والــغش واالبــتـزاز
واالنتحال    واعتقد ان  مجلس القضاء االعلى
هـو اجلــهــة الــتي تــسـتــطــيع ان تــتــبـنــاه وتــرعـاه

بالتنسيق مع اجلهات احلكومية االخرى.
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اذا كــانت حـريةُ الـتعـــــبـير عن الـرأي مكـفولـة ومـصــــانـة ومحـترمـة فانّ
ذلك ال يـعــني مـــــشـروعــيـة الـتــهـــجم عــلى االخـرين والــتـجـني عــلـيــــهم
بِسَــــيْلٍ مِنَ االتـهـامـات الـبـــــاطـلة وقَـذْفِــــهم بـألـوانٍ مِنْ فـاحــــشِ الـقول

وبَذيءِ الكالم .
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ا إنَّ هَتْكَ احلُرمـات في هذا الـشهر الـفضيل  –وبكل جـرأة ووقاحة  –ا
هــو الــدلــيل الــصـــارخ عــلى االفالس الــروحـي واالخالقي عــنــد فــرســان

التطاول وأصحاب النزعات الشريرة ...
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عيـار الصحيح الذي تُقاس مَنْ قال إنَّ ما تتبناه من الـرؤى واالفكار هو ا
به كلُّ اآلراء االخرى ?

ضمار ? ومن الذي خوّلك أنْ جتعل نَفْسَكَ الفيصل في هذا ا
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ـمــنـوحــة لَكَ مِنْ قِــبَلِ نَـفْــسِكَ تــنـطــوي عـلـى كـثــيـرٍ مِنَ انّ الـصالحــيــات ا
رفوضـة  كما أنهـا تكشف عَنْ خَلَلٍ عـميق في حساباتك عَنْ اجملازفات ا
ــوقع الـعــالي الــذي افْـتَــرَضْـتَـهُ لـنــفـسِـك بِـشــكْلٍ يــثـيــرُ الـدهــشـةَ ذاتِك وا

واالستغراب ويدعو الى كثيرٍ من االرتياب ...!!
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لقـد استـمـعتُ اليـوم الى حديـثِ مَنْ نَصــَبَ نـفسَـهُ ( واعظـاً ) وراح يُكـثر
ـرجتلة بِـحق بـــعـض الرموز واذا بـه يشن عـليهم واعظ واألحـكام ا مِنْ ا
أعنف الغارات ويفتري عليهم أبشع االفتراءات  وال يـــتروع ال عَنْ قَذْفٍ
وال عن سـبــاب في مـنــحى عــدواني لـئــيم بـعــيـدٍ كل الــبــــعــد عن كل مـا
تقتـضيه قـواعد الشـرع واالخالق واآلداب مِنْ انضبـاط كاملٍ وتَـبيُّنٍ دقيق

لألمور .
وقـد عَـلَتْ  –لالسف الـشــديـد  –في اآلونـة االخــيــرة أصـوات مــغـمــوسـة

بكثير من األوهام وقلة احلياء ...
ومـا كـان مــني إزاءَ هـذا الــتَـجــنّي االّ أنْ أخـاطب هــذا الـنـمـط من الـوُعّـاظ

بالقول:
سُبابُكَ واتهامُك والتجّنيِ 

هراء في هُراءٍ في هُراءِ 
وكيفَ يسوغُ بهتان وزيف 

وتبّاً للِفُسوقِ وللجَفاءِ 
وقــانـــا الــله وايّـــاكم شـــرور االشــرار وكفَّ عـــنّــا

وعنكم األضرار أنه هو احلافظ الستّار .
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بغداد

تهديـها بـاسم زوجتي االديبـة خالدة
ــصـادفـة ان االديـبـة خالت. وتـشـاء ا
خـــالــدة صــديـــقــتي عــلـى صــفــحــات
الـــــفــــــيس . وعــــــدلتُ فـي االهـــــداء 
لــيـصــبح لـكــلـيــهـمـا .   يــوم الـزحف
الــكــبـيــر تـلــكم هــمـا الــشـخــصـيــتـان
اآليــزيـــديــتـــان الــتي اعـــرفــهـــمــا من
السابق. واالن.. انا في بيـئة آيزيدية

مليئة بالتداخل والتقاطع.
ـركزيـة يؤشره انتـماؤها لـلحـكومة ا
الـــعــلم الـــعــراقي الـــرســمي . لـــكــني
ســـعــيتُ لــذلـك . في مــخـــاطــرة غــيــر
مـــحــســوبــة الــنــتــائـج . لــكن الــنــهم

الصحفي  ورتابة ايام تمر
ثقيلة  دفعاني لولوج هذه اخملاطرة
.  قــــبل ان تـــغـــرب الـــشـــمس  كـــنـــا
ــصـاحـبــة الـصــديـقـ االيــزيـديـ

الـيـســاريـ  ابـو اشـجـان وصـارم 
نـتـوجه نـحــو مـزار الـشـيخ ابـو بـكـر
القاطـاني عنـد سفح اجلـبل.  الشعب
اآليـــزيـــدي يــزحـف .. يــعـــرف شـــهــر
نيـسان بانه شـهر االعـياد اآليـزيدية.
ويــســمــيــهـا الــصــديق ابــو اشــجـان
ـنــاســبـات الــرافــديـنــيـة. االعــيــاد وا
تـــتـــنـــقل االحـــتــفـــاالت بـــ مــزارات
مـخــتــلــفــة . اهل مــديــنـة بــعــشــيــقـة
وبحزاني يزحفـون نحو مزار الشيخ
ابو بكر القاطاني  وهو اخ الشيخ
عـادي . اخـاله يـوم الـزحف اآليـزيدي
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البس جــمـيــلـة الــكـبــيــر . اطـفــال 
ــزار لـوحـدهم . يـتــوجـهــون نـحـو ا
وهذا يـعكس حـالة اطـمئـنان. نـساء
.. كــــهـــول .. شــــبـــاب .. الـخ.. الـــكل
ــزار ــزار . حــول ا يــتــوجه نــحــو ا
زمـار احتفاءً يعلو صـوت الطبل وا
بــالــقــادمـــ .وثــمــة ادعــيـــة تــتــلى
ــزمـار. انه يـوم مـصــاحـبـة صـوت ا
زار  احلـشر . االف تـتـوجه نـحـو ا
زار في سيل جـماهـيري . لـيطـوق ا
فـي مــشــهــد غــاب فـــيه الــتــبــاعــد ..
وكـــانت الــكــمــامـــة حتــضــر بــشــكل
مـــحــــدود .    الـــقــــدور الـــكــــبـــيـــرة
اســتـــغــربت من وجـــود قــدور طــبخ
كـبــيـرة . لـكن االســتـغـراب زال حـ

ـتــنـوع . قــدمت صـحــون الــطـعــام ا
زار وكذلك الذي الذي يعده سـدنة ا
جتلبه الـعوائل من بيـوتها. تـناولنا
الـــطـــعــام بـــنـــهم . النه لـــذيــذ اوالً 

والننا جياع ثانياً . ومع حل
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ـنـظـمي الـسـفـرة  هـدف دون شك  
او اهـداف من تـنــظـيـمـهـا . اعـرفـهـا
واقــدرهــا. لــكن لي اهــدافي الــتي ال
ـنظم . أولها تتقاطع مع اهداف ا
انـــني اهـــدف الى تــفـــعــيـل عالقــات
ـة  وتـأسيس عـالقات جـديدة . قد
وثــانـيــهـا انــني اهـدف الى ايــصـال
مــؤلـفــاتي ومــنـشــورات مــكـتــبـتي 

لقراء لم تصلهم  سابقا ..
وثـالــثـهــا انـني اجــري حـوارات مع
رموز قد التقيها . اسمع .. وادون ..
واحتدث . كل ذلـك انشـره الحـقا مع
تكييف بااللتـقاطات . ورابعها انني
اهــــدف الـى رؤيــــة الــــوقــــائع عــــلى
االرض . وان انـقب في تــضـاريـسه.
من اجـل تــكــوين قـــنــاعــة مــا . وفي
مـــــعــــــظم  ان لـم اقل فـي جـــــمــــــيع
ســـفــراتـي داخل وخــارج الـــعــراق 
ـــكن حـــرصـت عـــلى حتـــقـــيق مـــا 

حتـقـيـقه من هـذه االهـداف . واشـعـر
بـــالـــرضــا عـن الــنـــتـــائج . ونـــتــائج
السفرة الى مدن  ارياف اآليزيدي 
بــالـــنـــســـبـــة لي  تـــقع ضـــمـن هــذه

االهداف .
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بعد ان انـهت اجملموعـة زيارتها الى
مزار الشيخ ابو بكر القاطاني عصر
ـصادف 29/ 4 /2021  اخلـمـيس ا
عــادت الى مــقــر احلــزب الــشـيــوعي

الكردستاني.  حيث اقامتها .
ـصـاحـبـة نقـدرهـا من االسـتاذ كـنا 
صــــارم ( ابــــو ســـاوان )  وهــــو من
قر العنـاصر اليسـارية. في حديـقة ا
 وبـــالــــقـــرب من نـــافـــورة واضـــواء
ملـونـة  استـراحت اجملـمـوعة . هـنا
انـضم الـينـا االسـتـاذ كـفـاح كـنجي 
ســكـرتــيـر جلــنــة بـحــزاني  لـلــحـزب
الشـيوعـي . هنـا وجدتـها فـرصة الن

الـقي كـلـمة تـعـريـفـية. تـطـرقتُ فـيـها
الكـثــر من مـحـور. تـابــعـني االسـتـاذ
كفاح متسائال حينا  ومتكلماً حيناً
اخـر . اجملـمـوعـة كـانت حتت تـأثـيـر
تــــعب دون شك. خـــلـــدنـــا لـــلـــنـــوم .
الـــرجـــال بـــاتـــوا في مـــقـــر احلــزب.
والـنـسـاء تـوزعـوا في بـيوت عـوائل
آيــزيـديــة. والـصــبـاح ربــاح..  نـحـو
زار .. مرة اخـرى صباحـا توجهت ا
ـزار  مجددا . وقيل اجملموعة الى ا
لـنـا ان االحـتــفـاالت سـتـبـلغ ذروتـهـا
ذلـك الـــصـــبـــاح . لـــكـــني لم اشـــارك
جتنـبـا حلشـود كبـيـرة جدا الـتبـاعد
بـينـهـا صفـر . ومـخاطـر كـورونا في
ذروتـــهــا . وعـــلــمت ان كـــورونــا قــد
ـديـنة. حـصـد الـعـشـرات من ابـنـاء ا
برنامجي اخلـاص كان لي برنامجي
ـساعدة ـقر.  اخلاص . بـقيت في ا
االستاذ صارم   االتصال باالديب

W∫ الطاهر في بعشيقة مع مجموعة من وجهائها uL

ـركز اآليزيـدي نعـمت خالت  مـدير ا
الـثـقـافي في بـعـشـيـقة. وجـاء االديب
نــعــمت . الـتــقـيــنــا وتـبــادلـنــا اهـداء
الــكـتب. والــتـقــيت االديــــــــب كــفـاح
كــنــجـي  واهــديــته كــتــابي: اجــراس
الـذاكـرة . اسـتــمـعت الـيه  واسـتـمع
زار لي . وح عادت اجملموعة من ا
توجـهنـا نحو الـكنـيسـة . وكان فـيها
قداس. اجتاز الوقت مـنتصف النهار
. تـــنــــاولـــنــــا الـــغــــداء .االن ..نـــودع
بــعـشــيـقــة .. بــحـزاني .. ووجــهـتــنـا
سنـجـار . اصـر الصـديق صـارم على
مــصـــاحــبـــــــــــتـــنــا الـى ســنـــجــار .
بـينــــــــــــمـا الـتحق بـنـا الـشيخ آزاد
نــــــائـب رئـــــــيس حـــــــزب احلــــــريــــــة
ــقــراطــيـــة االيــزيــدي . وكــنــا والـــد
ــعــيــته . بــعــشــيــقــة .. بـحــزاني ..

وداعاً والى لقاء .  
يتبع.. 6..

(4) 
وانـا اتوجه الى بـعـشـيـقة   ومن ثم
الـى ســـنـــجـــار   اعـــتــــرف بـــأني لم
التـقي سـابقـاً  شخـصيـة آيزيـدية 
.  ولـــعـــبت فـــيـــهـــمــا ســوى مـــرتـــ
ــــصـــادفــــة دورهــــا . االولى : عـــام ا
 1965 كنت نـزيل سجن احملـجر في
ـوصل. كنت ضمن مـجموعة مدينة ا
كــبـيـرة من الــسـجـنــاء الـسـيــاسـيـ
عـــامــة  والــقـــومــيـــ خــاصــة . في
مــنــتــصف ذلـك الــعـام  حـل بــيــنــنـا
الشـيخ مـعاويـة االمـوي . وقيل لـنا 
في حينـها  انه شيخ االيـزيدي في
الــشــيـخــان . بــقي الــشـيخ مــعــاويـة

محتجزا بيننا اليام  ثم غادر.
الثـانـية : قـبل شـهرين  كـنت اسـتلم
طبعة كـتابي الذي حمل عنوان من ا
: اجـراس الـذاكـرة. وبـيـنمـا كـنت مع
طـبعـة الـصديق ابـو نـبيل صاحـب ا
نتداول في  ان ثـقافي  دخلت عـلينا
شخـصيـة لم الـتقـيهـا سابـقا. سـمرة
عمـيقة . وعـربيـة فصيـحة . مع لـكنة
ذات رنـ خاص. تـعـارفـنا بـحـضور

طبعة. صاحب ا
انه اآليــزيــدي ابــو اشــجــان . وامـام
ـصـادفـة قـلت له : اول نـسـخة وقع ا
من كـتابي تـهـدى في بغـداد .. تـهدى
لــكم . وكـــتــبت االهــداء بــاسم : ابــو
اشجان . لـكنه اسـتدرك : االفضل ان
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وأنا أبحـر قبل فترة قليـلة من الزمن ب عـــــشرات األمثـــلة واحلِكَمْ األجنبية واذا بي
“ A chain is only as strong as   its weakest أتـوقف عـنـد عـبـارة تـقول
  “ linkوترجمتها احلرفية  –قوة السلسلة تساوي قوة أضعف حلقاتها  –حقاً ان
ـثل أو الـكالم يُـعـبـر عن حـالـة مـهـمـة فـي احلـيـاة بصـورة عـامـة وعـن حـكـومـتـنا هـذا ا
ـوضوع من الـضروري أن بـصـورة خاصـة. قـبل أن نتـوغل في الـسجـال بـشأن هـذا ا
وضـوع كالـشكل الـتالي ألن هـناك في هـذا الـعالم من اليـستـطيع أن يـتوصل نـبسـط ا
ـثل اال من خالل تـبـسـيطـه الى اعلـى درجات الـتـبـسيط . ـنـطـقي لـهذا ا ـفـهوم ا الى ا
ا لـنـفـتـرض ان هـناك شـركـة مـتـقـدمـة جـدا من خالل جـمـيع أعـضـائهـا ومـنـتـسـبـيـهـا 
لـكونه من عقل راجح وهـمة متـواصلة وإيـثار ليس له قـرار من أجل ايصال الـشركة
هـني واجلـميع يـعـملـون عـلى هيـئة  –كـروب- او الى اعـلى درجـات األنتـاج والـكمـال ا
فـريق عـمل واحد  ,اجلـمـيع يـتـفانـى من اجل الـفرد والـفـرد يـتـفـانى من اجل اجلـميع.
على ح غـرة يكون هناك فـرد من هذه الشركة العـمالقة متقاعـساً عن العمل واليهتم
بقـدسـية الـعمـل أو ماتـنتـجه الـشركـة واليـهتم بـسـمعـتـها مـطـلقـا . جنـد هذا الـشخص
يجعـل الشركة تتـراجع الى اخللف ألن هذا الشخـص أصبح هشاً وبالـتالي يؤثر على
كـل اجملامـيع التي تـركض وتـتفـانى من اجل الـنجـاح . هذا من جـهـة ومن جهـة اخرى
نـفـتـرض ان لــديـنـا سـلـســلـة من حـديـد قـوي جــدا ولـكن تـوجـد حـلــقـة واحـدة من تـلك
السلـسة معطوبـة او مقطوعة وبـالتالي اضطر صـاحب السلسة الى ربـطها بسلك رفع
كي التـنفـرط وتـتطـايـر الى اشالء . . هـذا األمر يـجـعل تلك الـسـلسـلـة هشـة جـدا على
الرغم من أن جمـيع باق احللـقات سلـيمة ومن حـديد قوي جدا. نـعود الى حكـومتنا –
مع األسف توجد فـيها حلـقات كثيرة جـدا هشة جدا ألنـها غير مـتخصصـة في عملها
وجـاءت نتـيجـة احملاصـصة واحملـسوبـية واحلـزبـية وهـذا بالـتأكـيد يـؤثر عـلى احللـقات
األخرى مهـما كانت مـتقدمـة في العلم الـسياسي واألقـتصادي واألجـتماعـي والتربوي
والـصنـاعي والـتجـاري والـدبلـومـاسي ألن احللـقـات الهـشـة التسـتـطيع أن تـتـعامل مع
نـطق وحرفية مطلقـة وهذا ماجعل بلدنا يـتحول الى بلد هش في كل النواحي الواقع 
ـتدفق من الـنفط وغـير الـنفط. فـكيف يـكون وزيـر صنـاعة ـال الكـثـيرا عـلى الرغم من ا
دولـة عـمالقـة مـثل الـعـراق وهـو خـريـج اعـداديـة .. إن هـذا لـشيء عـجـيب. لن تـصـمـد
كـسورة بـواحدة من الـفوالذ كي تـوازي بقـية الـسلـسلـة احلديـدية اال بـتبـديل احلـلقـة ا
ـصاعـب الكـبـيـرة التـي حتدث في كل احلـلـقات وبـاتـالي تـصـمد في وجه الـتـوتـرات وا
مـكـان تـكـون فيه تـلك الـسـلـسـلـة. سالمـا ايـهـا الـفـقراء في ارض
بالدي.وسالمـاً لــكل الـشـهـادات الــعـلـيـا الــتي الزالت تـفـتـرش
الشـارع وحتاول العـثور عـلى بصـيص أمل ألسناد الـسلـسلة
ـكـسـورة كي حتاول جـعل الـبلـد يـقف عـلى قدمـيه من جـديد ا
ويـتـخـلى عن حـالـة الـضـيـاع الـتي يـعـيش فـيـهـا اجلـمـيع مـنـذ
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الــوضـع عــقــد مــجـــلس األمن الــدولي
االثن جـلسة مـغلقة بـطلب من تونس
يـتـنـاول الـوضع في الـقـدس الـشـرقـيـة
الـتي احتـلـتهـا إسـرائـيل قبل خـمـس
عــامـا. لـكنّ أعــضـاءه لم يــتـفــقـوا عـلى
إصـــدار إعالن مــشــتـــرك إذ اعــتــبــرت
ناسب" تحـدة أن من "غير ا الواليات ا
ـرحلة توجيـه رسالة عـلنيـة في هذه ا
. وقــالت مــنــظــمـة وفق دبــلــومــاســيـ
التعاون اإلسالمي اإلثن إن "تصاعد
وتـــيـــرة األعـــمــــال الـــوحـــشـــيـــة ضـــد
ـســجــد األقـصى الــفــلــسـطــيــنـيــ بــا
ـــة حـــرب والـــقـــدس احملــــتـــلـــة جــــر
تــســتــوجـب احملــاكــمــة".ودانت كل من
مــصــر واألردن الــقــمع الــذي مــارســته
الدولة الـعبريـة في نهايـة األسبوع في
باحـات األقصـى.كذلك أعـربت اإلمارات
ـغرب ـتـحدة والـبـحـرين وا الـعـربيـة ا
والــــســـودان وهي أربـع دول عـــربـــيـــة
طـــبّــعـت عالقـــاتــهـــا مع إســرائـــيل في
األشـهـر األخيـرة عن "قـلـقـهـا الـعـميق"
داعـية إسـرائـيل إلى الـتهـدئـة.وحضّت
ــتّـحــدة إســرائـيل عــلى الــتـزام األ ا
"أقـصى درجـات ضـبـط الـنـفس" فـيـمـا
دعت تركيـا "العالم إلى الـتحرّك لوضع
تـواصل" حـد لـلـعـدوان اإلسـرائـيلـي ا
في حـ أعـربت فـرنـسـا عن خـشـيـتـها
من "تـــــصـــــعــــيـــــد واسـع الــــنـــــطــــاق"
لــلــعــنف.وتــعــتــبــر إســرائــيل الــقـدس
ـوحّـدة" فـيـما بـكـامـلـهـا عاصـمـتـهـا "ا
يـتــمــسّك الــفـلــســطـيــنــيـون بــالــقـدس

ستقبلية. الشرقية عاصمةً لدولتهم ا
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األمن الـدولي اإلثنـ جلـسةً طـارئة
ـواجهـات في الـقدس لـلبـحث في ا
لكـنّه لم يتـمكّن من إصـدار بيان إذ
تّحدة اعتبرت أنّ من إنّ الواليات ا
ـنـاسـب" في الـوقت احلـالي "غــيـر ا
تـوجـيه رسالـة عـلنـيّـة بهـذا الـشأن
.وعـــلى أثـــر وفق دبـــلــــومـــاســـيّــــ
ـشـاورات بـعـد حــصـول مـزيـدٍ من ا

الـــظــهــر حــول إمــكـــان تــبــنّي نصّ
مـشتـرك يدعـو إلى وقف التـصعـيد
قـال دبـلـومـاسـيّـون لـوكـالـة فـرانس
بـرس إنّـهم ال يـتوقـعـون تـبنّي نصّ
.ونـــهــــار اإلثـــنــــ قـــالت اإلثـــنــــ
تّـحـدة لـشركـائـها الـ14 الـواليـات ا
في اجمللـس خالل مؤتـمر بـالفـيديو
عقد خلف أبواب مغـلقة إنّها "تعمل
خــلف الـكـوالـيس" لـتـهـدئـة الـوضع

و"إنّها غـير متـأكّدة من أنّ (إصدار)
ـــــــرحـــــــلـــــــة بـــــــيـــــــانٍ في هـــــــذه ا
سـيُـسـاعـد".واكـتـفى مـتـحـدّث باسم
ـتحدة البـعثـة األميركـيّة في األ ا
ـــتّـــحـــدة "الـــواليـــات ا بـــالـــقـــول إنّ
مــنـــخــرطـــة بــشـــكلٍ بــنّـــاء من أجل
ضـــمـــان أن يُــــســـهم أيّ إجـــراء في
مــــــجـــــلـس األمن إلـى تـــــخــــــفـــــيف
الـتــوتّـرات".وخالل االجـتـمـاع الـذي
عـــــقــــده اجملــــلـس بــــوقت
ســـابق بـــنــاءً عـــلى طـــلب
تـــونس قــــدّمت الـــنـــروج
وتونس والـص مـشروع
إعالن يـــدعـــو "إســـرائـــيل
إلـى وقـف أنــــــــشـــــــــطــــــــة
االســـتــــيــــطـــان والــــهـــدم
والـطـرد" لـلـفـلـسـطـيـنـيّـ
ـــا في ذلك فـي الــقــدس "
الـــشـــرقـــيّـــة".وتـــضــمّـــنت
مـــــســـــودّة اإلعالن الـــــتي
اطّــلــعت عــلــيــهــا فــرانس
بـرس إعــراب اجملـلس عن
"قـلـقه البـالغ إزاء تـصـاعد
التـوتّرات وأعـمال الـعنف
في الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيّـــة
ا فـيهـا القدس احملتـلّة 
الــشــرقــيّـة" حــيـث خـلّــفت
ــــــواجـــــهــــــات مـــــئـــــات ا
اجلــــــــــرحى خـالل يـــــــــوم
االثـــــنــــ وحــــده.وشــــدّد

ـــتـــنع الــنـصّ عـــلى "أهـــمّـــيــة أن 
(جـــــمــــيـع األطـــــراف) عن اتّـــــخــــاذ
إجـراءات أحـاديّـة تـؤدّي إلى تـفـاقم
الـتوتّـرات وتـقوّض قـابلـيّـة تطـبيق
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ودعــــا كـــذلك إلـى "ضـــبط الــــنـــفس
واالمتناع عن كلّ اسـتفزاز وخطاب
(حتريـضي) واحلـفاظ عـلى الوضع
الـــتـــاريــــخي الــــقـــائم فـي األمـــاكن
ـقـدّسـة واحـتـرامه".وأصـيـب أكـثر ا
من  300 فـلسـطيـني بـجروح خالل
اشـــــتــــــبــــــاكــــــات جــــــديــــــدة بـــــ
الـــفــــلـــســـطــــيـــنـــيــــ والـــشـــرطـــة
اإلســرائـيــلــيـة في احلــرم الــقـدسي
بـالـقـدس الـشـرقيّـة احملـتـلّـة اإلثـن
بـــعــد ثـالثــة أيّـــام من الــصـــدامــات
الدامـية مـنذ اجلـمعـة.ومن العوامل
التي أدّت إلـى التـوتّر في األسـابيع
األخيرة في القدس الشرقيّة تهديد
عائالت فـلسـطيـنيّة فـي حيّ الشيخ
جـــراح بــإخالء مــنــازلـــهــا لــصــالح

مستوطن يهود.
و دعـا وزيــر اخلـارجــيـة األمــيـركي
أنـتـوني بـلـيـنـكن االثـنـ إسـرائـيل
والـــفــلـــســطـــيــنـــيــ الى احـــتــواء
التـصعـيد حـاضا عـلى وقف فوري
إلطـالق الــــــــصــــــــواريـخ مـن قــــــــبل
حــــمــــاس.وقــــال بـــلــــيــــنــــكن خالل
اســـتـــقـــبـــاله نـــظـــيـــره األردني في

واشـــنــــطن "الـــعــــنف يـــنــــبـــغي أن
يـتــوقف عــلى كل االطــراف الــتـزام
احــــتـــواء الــــتـــصــــعـــيــــد وخـــفض
الــــتـــــوتــــرات واتــــخــــاذ إجــــراءات
مـلـمـوسـة لـلــتـهـدئـة".ودان بـلـيـنـكن
بـشــدة إطالق حــمـاس لــلــصـواريخ
قـائال إن الــهـجــمـات الــصـاروخــيـة
لـلـحـركـة االسالمــيـة الـتي تـسـيـطـر
عــلى قـطــاع غـزة "يـجـب ان تـتـوقف
فـــــورا" مـــــؤيـــــدا حـق اســـــرائـــــيل
بالرد.وأشاد أيضا باخلطوات التي
اتخذتها إسـرائيل قبل يوم وجاءت
في جـزء منهـا استـجابـة للـمخاوف
ـتحـدة.كما الـتي ابدتـها الـواليات ا
أشار بلـينكن الى إرجـاء قرار بطرد
عائالت فـلسـطيـنية مـن حي الشيخ
جراح وهو السبب االساسي الذي
أدى الـى انــــدالع الــــعـــــنف وجــــرح
ئـات في القـدس.وقال بـليـنكن إنه ا
"أمـر مــلح جلـمـيع االطـراف التـخـاذ
خطوات لتهدئة الوضع".وقال وزير
ن الـصـفـدي اخلـارجــيـة األردني أ
إن الـقــدس "خط أحـمــر" بـالــنـســبـة
لــلــمــمــلــكــة األردنــيــة الــتي أبــرمت
مـــــعـــــاهـــــدة سـالم مع إســـــرائـــــيل
وحتـــتـــفظ بـــحق الـــوصـــايــة عـــلى
ديـنة.وأضـاف "تركـيزنا مـقدسـات ا
اآلن هــو لـضـمـان وقف الـتـصـعـيـد
وكي يــتــحــقق هــذا نــعــتــقــد أن كل
اإلجـــراءات االســـتـــفــزازيـــة وغـــيــر

الـقـانـونـيـة ضـد أهالـي حي الـشيخ
جـراح أو في ما يـتعـلق بانـتهـاكات

احلرم يجب أن تتوقف".
وأعـــلن مـــتـــحــدث بـــاسم مـــســؤول
الـســيـاســة اخلـارجـيــة في االحتـاد
األوروبي جوزيب بوريل االثن أن
"الـتـصـعـيـد الـكـبـير فـي العـنف" في
قطـاع غزة والقـدس الشرقـية "يجب
تـحدث في أن يتـوقف فورا".وقـال ا
بـــيــــان إن "إطالق الـــصــــواريخ من
دني في قطاع غزة على السكان ا
إســرائــيل أمــر غــيــر مــقــبــول عــلى
اإلطالق ويغـذي التـصعـيد".واعـتبر
االحتــاد االوروبي أن "الــتــصــعــيــد
الكبير في أعـمال العنف في الضفة
ا في ذلك القدس الغربية احملـتلة 
الشـرقيـة وكذلك في غزة ومـحيـطها
يــــــــــجـب أن يــــــــــتــــــــــوقـف عــــــــــلى
الـفــور".واعـتـبــر أن "جـمــيع الـقـادة
لــديـــهم مــســـؤولــيـــة لــلــعـــمل ضــد

 . تطرف ا
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يــــجب احــــتــــرام الــــوضع الــــراهن
ــقــدسـة بــالــكــامل".وقـال لألمــاكن ا
االحتــاد "نـكـرر دعـوتـنـا إلى جـمـيع
األطـــراف لــلــمـــشــاركـــة في جــهــود
خـفض الـتصـعـيد" مـشـددا على ان
"األولـويـة يــجب أن تـكـون لــتـجـنب
ســــقــــوط مـــزيــــد من الــــضـــحــــايـــا

." دني ا
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{ غـــزة - ا ف ب:  قــــتل قـــيــــاديـــان
ميـدانيـان في سرايـا القـدس اجلناح
الـعسـكـري حلركـة اجلـهاد اإلسالمي
في غــــارة إســـرائـــيـــلــــيـــة الـــثالثـــاء
استهـدفت شقة في بـرج سكني غرب
مـديــنـة غـزة.وقـال مــصـدر في حـركـة
اجلــــهــــاد لــــوكــــالـــة فــــرانـس بـــرس
"استشهد قياديان ميدانيان وأصيب
قــيـادي ثـالـث في سـرايــا الـقـدس في
غارة عـدوانـية اسـتهـدفـتهم في شـقة
غـرب غـزة".وأوضـح مـصـدر طـبي أن
دينة "وصل إلى مستـشفى الشفـاء 
غـزة شــهـيــدان وثــمـانــيــة مـصــابـ
أخرن بينهم امـرأة وطفالها" مشيرا
ــــصــــابـــــ حــــالــــته إلى أن أحـــــد ا
"حــرجــة".من جـانــبــهـا قــالت كــتـائب
الـقـسام اجلـنـاح الـعسـكـري حلـماس
في بيان مقتضب إن غارة إسرائيلية
اســتـهــدفت هـدفـا كــان يـتــواجـد فـيه
مـجـاهدونـا في إطـار رفع اجلـهـوزية
واالســتــعــداد (في اشــارة ضــمــنــيــة
الســتــهـــداف نــفق) ويــوجـــد لــديــنــا
شــهــداء ومـفــقــودون" دون مــزيـد من
الـتـفـاصـيل.وبـحـسب وزارة الـصـحة
الــتي تــديــرهــا حــركــة حــمــاس فــإن
حـصيـلة الـقـتلى حـتى ظـهر الـثالثاء
بلغت " 25شهيدا من بينهم  9أطفال
وامــــرأة و 125إصــــابـــــة بـــــجــــراح

مختلفـة". وأعلن اجليش اإلسرائيلي
هـــــدفــــا  امـــــســـــأنـه قـــــصف " 130 
عسكـريا" في غـزة ما اسفـر عن مقتل
 15 نــاشـــطــا من حـــركــتـي حــمــاس
واجلـهـاد اإلسالمي ردا عـلى إطالق
الفصائل الفلسـطينية صواريخ على

إسرائيل.
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ــــتـــحــــدث بــــاسم اجلــــيش وأفــــاد ا
جوناثان كونريـكوس في تصريحات
هـدفـا لـلــصـحـافـيــ "قـصـفـنـا  130 
عـسكـريـا غالـبـيتـهـا حلركـة حـماس"
مـضـيـفـا "وفقـا لـتـقـديـراتـنـا قتل 15
نــاشــطـــا تــابــعــ حلـــركــة حــمــاس
واجلهاد اإلسالمي". وحذر "نحن في
ـــــراحـل األولى مـن ضـــــربـــــاتـــــنــــا ا
ــضـادة ســوف تـسـتــمـر" مـضــيـفـا ا
"نــحن مـســتـعـدون لــتـصـعــيـد".وقـال
كــــونــــريــــكـــوس إن أكــــثــــر من 200
صاروخ أُطـلق من غزة مـنذ االثـن 
مـوضـحـا أن نـظـام الـقـبـة احلـديـديـة
ئة الدفـاعي اعتـرض أكثر من  90با
مــنـهـا.وأضــاف أن "ثـلث الــصـواريخ
التي أطلـقها الـنشطـاء سقطت داخل
ـــا تـــكـــون مـــســؤولـــة عن غــزة ور
خسائر فلسطينية".وفي غزة أعلنت
وزارة الصـحة الـفلـسطـينـية "ارتـفاع
عــــــدد الـــــشــــــهـــــداء واجلـــــرحـى في

التصعيد إلى  22 شهيدا بينهم
 9أطفال وسيدة وإصابة 106
بجروح مختـلفة".من جانبه
ـــــــكــــــتب قــــــال رئـــــــيس ا
الــــســــيـــــاسي حلــــركــــة
حـــمـــاس إســـمــاعـــيل
هـــنــيــة فـي بــيــان
صـــــــــحـــــــــافي
"قــررنــا أن
نــســتــمـر
مـــــــــــا لـم
يــــــــــوقف
االحــتالل
كــــــــــــــــــــل
مـــظـــاهـــر
الـــعـــدوان

ـسـجـد واإلرهـاب في الـقـدس وا
األقصى".وتـابع "إن معـادلة ربط
غزة بـالـقدس ثـابتـة ولن تـتغـير
فـعـنــدمـا نـادت الـقـدس لـبت غـزة
النداء".ويـسجل هذا التـصعيد في
ـــواجـــهـــات اجلـــاريـــة مـــنـــذ ظل ا
اضي ب الفلسطيني األسبوع ا
وقــوات األمـن اإلســـرائـــيــلـــيـــة في
الــقـدس الـشـرقــيـة الـتي احــتـلـتـهـا
إسرائيل وضمتها بخالف القانون
الدولي.ومنذ اجلمعة شهدت القدس
ـسـجـد الـشـرقـيـة عـمـومـاً وبـاحـات ا

األقـصى خـصـوصـاً مـواجـهـات بـ
قوات األمن اإلسرائيلية ومتظاهرين
فلسـطيـني هي األعـنف منذ 2017
لكنّ أعنف االشـتباكـات دارت اإلثن
إذ أعـلن الهالل األحـمـر الفـلـسطـيني
أنّ أكـــثــر من  520 فـــلــســـطـــيـــنـــيــاً
أصـيـبـوا بـجـروح قـسم كـبـيـر منـهم

أصـيبـوا في أعـيـنـهم ورؤوسهم في
حـ أعــلـنت الـشـرطــة اإلسـرائـيـلـيـة
سـقوط تـسـعـة جرحـى على األقلّ في

صفوفها. 
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وحــذرت كــتــائب الــقــســام إسـرائــيل
اإلثــنـــ بــضــرورة أن تــســحب قــبل

الـسادسـة مـساء قـواتـها األمـنـية من
ــسـجـد األقـصى الـذي كـان بـاحـات ا
سـاحــة لــلــمــواجــهــات.ومع انــتــهـاء
هلة أطلـقت الفصائل الفلـسطينية ا
سـلحـة ومن بيـنهـا حركـة حماس ا
وابـال من الــصـــواريخ عــلـى جــنــوب

الدولة العبرية.
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هل شاهـد ما يجري في القدس الـشرقية وفي حي الشيخ جـراح بالذات الذي يريد
ـلكون سنـدات أصولية الصهايـنة طرد سـكانه األصليـ العرب الفـلسطيـني الذين 
ـتلـكاتهم مـنه ? وهل عرفـتهم ان سـلطات االحـتالل تريـد مصادرة رسـميـة لبـيوتهم و
أراضي ومنازل هـذا احلي إلسكان مستوطـن صهاينـة بدال عن سكانه الفلـسطيني
ـدينة الفلسطينية ستوطنـات يحيط بالقدس الشرقية ا ?  وليقيـموا حزاما جديدا من ا
سلمـ وعندكم إذا كنتم قدسة عـند ا ديـنة ا التي تتـبع ما تبقى من دولة فـلسط وا
مسلـم وفيهـا أولى القبلـت وثالث احلـرم بعد ان احـتل الصهـاينة جزئـها الغربي
مـنـذ حـرب عام , 1967ثم بـعـد تـخـاذل العـرب وتـشـتـتـهم  وتـطـبـيع عالقـاتهـم مع هذا
الكيان الغاصب تشجع هذا الكيان وأعلن القدس الغربية عاصمة لكيانه  ضارباً  كل
ـتحـدة ومجـلس األمن عـرض احلائط  الـقـانون الـدولي الذي ال يـسمح قرارات األ ا
باحتـالل أراضي الغير  وضـمها بالـقوة ومتجـاهالً اجملتمع الـدولي وكل اخليري في
العالم . أيـها الالهثون وراء التطبيع مع الكيان الصهيوني لقد كانت إحدى تبريراتكم
ستوطنات في األراضي التابعة للسلطة للتـطبيع هو ان هذا الكيان ستوقف عن بناء ا
ستـوطنات الـفلـسطيـنيـة ويلتـزم بقرارات مـجلس األمن ذات الـصلـة والتي تمـنع بنـاء ا
اإلسرائـيـلـية في أراضي الـسـلطـة الـفـلسـطـينـيـة  وهذا هـو رئـيس وزراء الـكيـان يـعلن
ناقشـة األوضاع في القدس الشرقية ان ال احد صراحـة في اجتماع جمللس الوزراء 
ـستوطنـات في القدس الشـرقية الن القـدس عاصمة يستـطيع منع إسرائـيل من بناء ا
إسرائـيل فماذا تقولـون? الى اآلن سقط أكثر من مائـتي جريح في إحداث حي الشيخ
ة جـراح بعـد االعتـداءات السـافرة عـلى الفلـسطـينـي وانـتم صامـتون عن هـذه اجلر
وعن اجلـرائم الـكـبـرى الـتي تـرتـكـبـهـا إسـرائـيل ضـد الـفـلـسـطيـنـيـ كل يـوم وفي كل
األراضي الفلسـطينية التي تخضع لسـلطة الدولة الفلسطـينية وما يجري في غزة منذ
سـنـوات من قـتل وقــصف وحـصـار خـيـر شـاهـد عـلى ذلك فـمـاذا تـنـتـظـرون لـتـجـمـيـد
عـملـيات الـتطـبـيع على األقل ولـيس إلـغائـها لـلضـغط عـلى هذا الـكـيان وقـادته بإيـقاف
عـمـلــيـات االسـتـيــطـان في الـضــفـة الـغـربــيـة والـقـدس الــشـرقـيـة الــتي تـتـبع الــسـلـطـة
الـفلسـطينـية ? ثم ماذا حـصلتم من عمـلية الـتطبـيع أقولهـا خصوصا لـلدول اخللـيجية
الغنـية الـتي  ال حتتاج الى لـكيـان الصهـيوني في شيء بل الـكيان الـصهـيوني هو من
يحـتاجـكم سـياسـيا ومـاليـا وجغـرافـياً وامـنيـاً وجيـوسيـاسيـاً فـلمـاذا تقـدمون له هـدية
التطـبيع وهو يقـتل أشقائـكم ويستبـيح مدنهم وأراضـيهم ودمائهم وأعـراضهم ? فبدال
ة في مـقـاطعـته تـذهبـون صـاغرين من ان تـضغـطـوا علـيه وتـشـددوا اإلجراءات الـقـد
ـسلمـ معـروفون بالـغيرة أذالء لـتطبـعوا الـعالقات معه ,فإذا كنـتم عربـاً ومسلـم وا
على مقدسـاتهم واحترامـها وتبجيـلها وتقديـسها  فاألولى إيـقاف كل عمليـات التطبيع
مع هـذا الكـيان حـتى يوقف مـا يجـري من انتـهاكـات وجرائم إلخـوانكـم الفـلسـطيـني
ويوقف مهزلة  مصادرة وضم أراضي وأمالك حي الشيخ جراح في القدس الشرقية
تـحدة ويـوقف كل عمـليـات االستـيطان الـعائدة لـلسـلطـة الفـلسـطيـنيـة بقـرارات األ ا
في كل األراضي الفلـسطينـية الغير قـانونية واخملـالفة للقـانون الدولي ولقرارات األ

ان .   تحدة ومجلس األمن الدولي وهذا اضعف اإل ا

أتعجب من نـبرة متكبـرة تنتقـد تخطيط الدول السـتخدام االعالم السيـما القنوات الـفضائية
والتواصل االجـتماعي بعد ركود الصحافة الورقيـة لتسويق مصاحلاستراتيجية .. من دون
عادلة ما يوصف بكـونه حربا اعالمية منظمة ان يقدم صـاحب هذه النبرة البدائل الكفـيلة 
تصديـة لسلطان احلكم الى تستـهدف هذا او ذاك من اهل العراق ..الذي فـرقته االحزاب ا
نتج االعالمي  بضاعة ـا هناك من يختلف معي في اعـتبار  ا جماعـات طائفية وعرقية!! ر
ـنـتج درامـا تلـفـازية  او تـمـثل مـخرجـات االسـتـراتيـجـيـة العـلـيـا للـدولـة.. سـواء أكان هـذا ا
وروث الـشعـبي  ..فكل تـفاعل عـبر مـهرجـان شعـر ..او معـرضا  لـلتـحف  احلـضاريـة او ا
االنـتاج االعالمي  البـد وان يصـيب هدفه لـتسـويق مفـردة في االسـتراتـيجـية الـعلـيا لـلدولة.
مقارنـة ذلك عراقيا .. جتعل اي عراقي امـام حقيقة مرعبـة تتمثل في اشباح الـدولة العميقة
وعـدم القـدرة على االنـسجام والـتفـاهم البـراغمـاتي حتى عـند النـوع الواحـد... مثـال بسيط
سؤول عن االعالم على ذلك ..خالل مـعارك التحريـر من داعش االرهابية  ..سـألت احد ا
قاتلة وهي واقف في بيان عـسكري لناطق  رسـمي باسم جميع الـقوات ا عن عدم توحـيد ا
تمثل اطـراف متعددة في فصائل احلشد الشعبي  فـضال عن بقية صنوف القوات العراقية
ـسـلحـة .. كان اجلـواب واضـحا... لـكل فصـيل وقـيادة قـوات ناطـق رسمي ... نـاهيك عن ا
يادات عسكرية في لقاءات متلفزة او عبر التواصل االجتماعي... السؤال... اذا كنا ظهور قـ
في مواجهـة عسـكرية غـير قادرين عـلى ضبط الـتخطـيط االعالمي واخلروج  بخـطاب واحد
ـا ــكن ان تـتــرجم اشـبـاح حــالـة الالدولــة في اجـنــدات حـزبـيــة مـتـعــارضـة ور ... كـيف 
مـتـضـاربـة نـتـاجـهـا في اخلـطـاب االعالمي ??? الـسـؤال االخـر : هل ثـمـة امـكـانـيـة لـتـوحـيد
اخلـطـاب االعالمي على االقـل حتت نص وروح الدسـتور الـعـراقي النـافـذ?? السيـما بـوجود
ـسميـات مخـتلـفة ومن مـشارب فـكريـة متـعددة...  اجلواب ـتزايـد من احمللـل  هـذا الكم ا
تلك وسـيلة بـسيط جـدا ... يفتـرض ان تكـون هناك تـعليـمات واضـحة وصريـحة  لكـل من 
وظـفيه..وتـنـتهي عـند ثـوابت اخلـطاب الـوطـني ..ليس بـشكل اعالميـة تـبدا بـعقـد الـتشـغيـل 
انـيـة  وشعـبـية  .. .الـسـؤال االهم واالبـرز لكل من انـتقـائي ..بل بـكل شـفافـيـة ومراقـبـة بـر
يـنتـقدون االعالم االخـر ... هل يسـتطـيعـون  االتيـان بالـبدائل  االفـضل ?? األكيـد عندي ان
دوالرات صرفت وستصرف  فقط من اجل االعالن عن اجندات حزبية  ..ال اعالم مالي الـ
ـنتـقـدين لالعالم االخر حـزبي... وشـتان مـا بـ االعالن واالعالم  ..بل الـكثـير مـن هؤالء ا
فشلـوا حتى في حرفة ومهنة االعالن عن اجنـدات اخزابهم.. حتى باتت الكثـير منها تعتمد
خـبرات عـربيـة بدال من اخلـبرات الـعراقيـة .. وهكـذا  يتـكرر الـفشل مـرة أخرى واخرى الن
الـكـثــيـر من وسـائل االعالم والـتـواصل االجــتـمـاعي الـعـربـيـة..لم تــفـهم حـتى اجـنـدات تـلك
ـتلـقي عراقـيـا .ما بـ هذا وذاك.. ونـحن نـتجه الى االحزاب لـتـقوم بـتسـويـقهـا لـلجـمهـور ا
انـتخـابـات تاسـيـسيـة جـديدة لإلصـالح الشـامل  .. انـصح الكـثـير من االحـزاب ..ان تـفهم
مـهـنيـة حـرفة االعالم والـتـخـصص في فروع الـعـمل داخله ..وكـمـا قال
ــثل ..لـيـس كل من ســود وجـهـه حـدادا!! بل يــحــتــاج االمـر الى ا
مهنية معروفة ..وتخطيط علمي ..وقراءات للواقع  .. واستكشاف
لـلـجمـهور  ..امـا اذا ضرب الـغبـاء اطـنابه لـتوزيع كـعكـة احلزب
على االقـرب  .. فالنتـيجة تبـقى حتت عنوان واحد .. اعالمهم
ضـدنـا ..واعالمـنـا ال يصل حـتى جلـمـهورنـا ...ولـله في خـلقه

شؤون.
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{ الـــقـــدس - ا ف ب:  قُـــتل عـــشـــرون
شخصاً على األقلّ بينهم تسعة أطفال
وقــيـادي بــحــركـة حــمــاس في غـارات
شــنّـتـهــا إسـرائــيل عـلى غــزّة رداً عـلى
إطالق عشـرات الـصواريخ مـن القـطاع
عــــلى أراضـــيـــهــــا في حـــ دارت في
احلرم الـقـدسي اشتـبـاكات عـنـيفـة ب
الــشـرطــة اإلسـرائـيــلـيّــة ومـتــظـاهـرين
فــلــسـطــيـنــيّــ خـلّــفت أكــثـر من 500
جــريح في تـــصــعــيـــدٍ لــلــعـــنف غــيــر
مــسـبــوق مـنـذ ســنـوات.وقــال اجلـيش
اإلسرائـيـلي إنّه لغـاية قـرابـة منـتصف
الليـل بلغ عدد الـصواريخ الـتي أُطلقت
من قطاع غزّة على الدولة العبريّة أكثر
من  150صاروخـاً اعتـرضت منـظومة
ــضــادّة لـلــصـواريخ الــقـبّــة احلــديـد ا
"عـــشـــرات" مــــنـــهـــا.وفـي حـــ كـــانت
الـرّشــقـات الـصــاروخـيّـة تـنــهـمـر عـلى
إسـرائـيل انـطالقـاً من الـقـطـاع أعلـنت
الــشــرطـــة اإلســرائــيـــلــيّــة أنّ عـــربــيّــاً
إسـرائـيلـيّـاً قُـتل لـيالً بـالـرّصـاص على
هــــــــامـش مــــــــواجــــــــهـــــــــات دارت مع
إسـرائــيـلـيّــ في مـديـنــة الـلـدّ (وسط)
ّ إحــــــــــــــراق عـــــــــــــدد مـن حــــــــــــــيـث 
الـسـيـارات.وكـان اجلـيش اإلسـرائـيـلي
قـال عـنـد بـدء اسـتـهـدافه الـقـطـاع "لـقد
بــدأنــا بـشنّ غــارات عــلى غــزّة وأكـرّر
أنّنـا بدأنـا. استـهدفـنا قـائدًا كـبيرًا في
حـمــاس" الـتي تُـســيـطـر عــلى الـقـطـاع

احملــــــاصــــــر.وأكّــــــد
مـصــدر في حــمـاس
أنّ "االحــــــــــــــــــــتـالل
اسـتـهـدف الـقـيـادي
في كـتـائب الـقـسّـام
(اجلناح الـعسكري
لــلــحــركــة) مــحــمـد
فــــيــــاض في بــــيت

حــــانــــون في شــــمـــال
قــــطــــاع غــــزّة" مــــؤكّــــداً

مقـتـله.وحـذّر رئـيس الوزراء
اإلسرائـيلـي بنـيامـ نتـانيـاهو

مـن أنّ حـــمــــاس جتـــاوزت "خــــطّـــاً
أحمر" من خالل توجيه صواريخ نحو
الـقــدس وأنّ الـدولـة الــعـبـريّــة "سـتـردّ
بــقــوّة". وقــال نــتــانـيــاهــو الــذي عــقـد
اجـتــمـاعــات مع قـادة اجلــيش وجـهـاز
الش بـيت "لن نتـسامح مع الهـجمات
على أراضـينـا وعاصـمتـنا ومـواطنـينا
وجـنودنـا. من يُـهـاجمـنـا سـيدفع ثـمـنا
".وقـالت مــصـادر دبـلــومـاسـيـة بـاهــظـاً
لـوكـالـة فــرانس بـرس إنّ مـصـر وقـطـر
اللتـ توسّطـتا في النـزاعات السـابقة
ب إسرائيل وحمـاس تُحاوالن تهدئة
ـتـحـدّث باسم وزارة الـتوتّـرات.وقـال ا
الــصـحّـة الــتـابـعــة حلـمــاس لـفـرانس

بــرس إنّ عـــشــرين شـــخــصًـــا قُــتـــلــوا
وأصيب  65آخـرون بـجـروح نُقـل عدد
مـنـهم إلى مـسـتـشـفى بـيت حـانون في
تحدث شمال القـطاع.قبل ذلك أشـار ا
باسم اجلـيش اإلسـرائـيلي الى "إطالق
ســـبــعــة صـــواريخ من قـــطــاع غــزة ...
اعـــتــرضت الـــقــبــة احلـــديــد أحــدهــا".
وتــســبّب صـاروخ بــأضــرار في مــنـزل
عــلى بــعــد نــحـو  15 كــيــلــومـتــراً من
الــقــدس حــيث دوّت صــفــارات اإلنــذار
بــعــد الــســادســة مــسـاء بــقــلــيل وفق
مراسلي فرانس بـرس.جاء ذلك بعد أن
حــذرت كـــتـــائـب الـــقــســـام إســـرائـــيل
بــضـرورة أن تــســحب قـبـل الـســادسـة
مــســاء قــواتــهــا األمــنــيــة مـن بــاحـات
ــســـجــد األقــصى الــذي كــان ســاحــة ا
لـلـمـواجــهـات.ومـسـاء اإلثـنـ أعـلـنت
ـشتـركة لألجـنحـة العـسكـرية الغـرفة ا
لـلـفـصـائل الـفـلسـطـيـنـيـة أنـهـا أطـلقت
أكــــثـــر مـن مـــئـــة صــــاروخ في اجتـــاه
إســــــرائـــــــيـل ردا عــــــلـى "الــــــعــــــدوان
ـــســـجــد األقـــصى اإلســـرائـــيـــلي في ا
والـــــــشــــــــيخ جـــــــراح فـي الـــــــقـــــــدس
احملـتـلـة".وبـحـسب مـسـؤول عـسـكـري
كانت هناك "رشقات صاروخية باجتاه

القدس احملتلة وتل أبيب وعسقالن".
WO Ë—U  W d{

وقال النـاطق باسم كـتائب القـسام أبو
عــبــيــدة "كــتــائب الــقــســام تُــوجّه اآلن
ضـربـةً صـاروخــيـة لـلـعـدو في الـقـدس
احملتلة ردًا على جرائمه وعدوانه على
قدسة وجتاوزاته ضد شعبنا دينة ا ا
ــــــســــــجـــــد فـي الـــــشــــــيـخ جـــــراح وا
األقــصى".وأضــاف "هــذه رســالــة عــلى
الــعـدو أن يـفــهـمــهـا جــيـدًا: وإن عـد
عــــدنـــا وإن زد زدنــــا".وقــــال رئـــيس
الــوزراء االســـرائـــيـــلي بـــنـــيـــامــ
ــــســـاء إن نـــتــــانــــيــــاهــــو في ا
نظمات االرهابية في غزة "ا
تخطت خطا أحمر مساء
+يـوم الـقــدس+ عـبـر
إطالق صـواريخ
حـتى مـنـطـقـة

القدس" مـضيفًـا "إسرائيل سـتردّ بقوة
من يـهاجم سـيـدفع الـثمـن غالـيـا. أقول
ـواطنـون اإلسـرائيـلـيون إنّ لـكم أيهـا ا
الـــصــراع احلــالي قــد يــســتــمــر فــتــرة
مـعــيـنـة".من جـانـبــهـا نـدّدت الـواليـات
تـحدة "بأكـبر قـدر من احلزم" بإطالق ا
صـواريخ عـلى اســرائـيل مـعـتـبـرة أنّه
"تـصعـيـد غـير مـقـبـول" وداعيـةً جـميع
االطـــراف الى "الــهـــدوء" و"نــزع فـــتــيل
الـــتـــوتــرات".ودعـــا وزيـــر اخلــارجـــيــة
األمــيــركي أنــتــونـي بــلـيــنــكـن االثــنـ
إسـرائيل والـفـلسـطـيـنيـ الى احـتواء
الــتــصـعــيــد حـاضــا عــلى وقف فـوري
إلطـالق الـــــــــــصـــــــــــواريـخ مـن قــــــــــبـل
ـتحدث بـاسم اخلارجية حماس.وقال ا
االمـيـركـيـة نـيـد بـرايس "نـعـتـرف بـحق
ـــشـــروع فـي الـــدفـــاع عن اســــرائـــيل ا
نـفسـهـا وشعـبـها واراضـيـها".بـدورها
دانت لــنــدن إطـالق الــصــواريخ ودعت
الى "احتواء فوري للتصعيد من جميع
".في دني األطراف ووقف استهـداف ا
ـسـجـد األقــصى انـدلع حـريق بـاحــة ا
هائل مسـاء اإلثن أمكـن مشاهدته من
علـى بعـد كيـلـومتـرين فـيمـا كان اآلالف
مجـتمـع ألداء الصالة وفـق مراسلي
فــــرانس بـــرس. ولـم تـــعـــرف أســـبـــاب
احلريق عـلى الفـور.وليل األحـد اإلثن
ألــقـــيت بـــالـــونــات حـــارقـــة وســبـــعــة
صـواريخ نـحــو جـنـوب إسـرائـيل. و
اعــتــراض صــاروخــ فــيــمــا ســقــطت
الــبـقــيـة فـي أراض مـفــتـوحــة.ردًا عـلى
ذلك قال اجليش اإلسرائيلي إنه ضرب
مــواقع عــسـكــريــة في الـقــطــاع وأغـلق
مـعبـر إيـريز-بـيت حـانـون.يأتي إطالق
الــــصــــواريخ فـي الــــيــــوم الـــــرابع من
ـواجهـات بـ الفـلـسطـيـنيـ وقوات ا
األمن اإلسرائـيليـة في القـدس الشـرقية
الــتي احــتـلــتـهــا إسـرائــيل وضــمـتــهـا
بخالف القانون الدولـية.ومنذ اجلمعة

شهدت القـدس الشرقية
عـمـومـاً وبـاحـات

ــســجـــد األقــصى خــصــوصــاً ا
مــــواجـــهــــات بـــ
قـــــــــــــــــــوات األمـن
اإلســــرائــــيـــلــــيـــة
ومــــتــــظــــاهــــرين
فلـسـطيـنـي هي
األعـــــنف مـــــنــــذ
لــــــــــكـنّ   2017
أعــــــــــــــــــــــــــنــف
االشــتــبــاكــات
دارت اإلثـنـ
إذ أعــــــــــــلـن
الــــــــــــهـالل
األحــــمــــر

الـــفـــلــــســـطــــيـــني أنّ أكــــثـــر من 520
فلسطينياً أصـيبوا بجروح قسم كبير
منـهم أصـيبـوا في أعـينـهم ورؤوسهم
في حـ أعلـنت الـشـرطـة اإلسرائـيـلـية
ســقـوط تــسـعــة جـرحى عــلى األقلّ في
ـواجــهــات لـيل صــفــوفـهــا.وجتــدّدت ا
سجد بعد أن ردّت اإلثن في باحات ا
الشـرطة اإلسـرائيلـية عـلى إلقـاء شبّان
مــفــرقــعــات بـاجتــاه قــواتــهــا بـإطالق
ـطاطـيـة وقنـابل الـصوت في األعيـرة ا
.وتـصـدى مـحـاولـة لــتـفـريق احملـتـجـ
ـعـتـكـفـ في مـئــات الـفـلـسـطـيـنــيـ ا
ـسـجـد في الـعـشـر األواخـر من شـهر ا
ـنع مـسـتوطـنـ من الـدخول رمـضان 
إلـيه إذ حتـيي إسـرائـيل اإلثـنـ ذكرى
"يــوم تــوحــيـد الــقــدس" أي احــتاللــهـا
لـلــقـدس الــشـرقــيـة في  1967 ومن ثم

ضمّها.
UFL& lM

ومـــنـــعت الـــشـــرطـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة
ستوطـن الذين جتمـعوا عند حائط ا
الــــبـــراق (أو احلـــائط الـــغـــربي عـــنـــد
الـيـهـود) الــقـريب وهـو أقـدس األمـاكن
لـــدى الــيـــهــود مـن دخــول الـــبــاحــات
ــة عـبــر بـاب الــعـمـود والــبـلــدة الـقـد
فـــألـــغـــيت مـــســـيـــرة كـــانـــوا يـــنــوون
تنظيمـها.وأعلنت الشرطـة اإلسرائيلية
فـي بـــيــان مـــقـــتـــضب اإلثـــنـــ إخالء
احلائط الغربي.وخـرجت تظاهرات في
الــعــديــد من مــدن الــضــفّــة الــغــربــيــة
احملـتلّـة حـيث أحـصى الـهالل األحـمر
مـا مـجـمـوعه  200جـريح.ومع تـدهـور

`∫ فلسطينيون ينقلون جريحا الى االسعاف d
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ـواجـهة واالسـتـخبـاراتـيـة  والعـسـكـريـة
تـنـظـيـم (الـدولـة اإلسالمــيـة) وبـ احلـ
واآلخـر نرى هـجمـات إرهابـيـة على إقـليم
كــوردسـتــان من قــبل جــمـاعــات إرهـابــيـة
منـفلـتة مـحسـوبة ضـمن احلشـد الشـعبي
ـقــرات األمــريــكــيـة بــحـجــة اســتــهــداف ا
وتـلك العمـليات وقـوات التحـالف الدولي 
ــمــرات الــفــارغــة في تــنــطــلق عــادة في ا
ــنـاطق الـواقــعـة حتت سـيــطـرة احلـشـد ا

الشعبي!
ونــكـشف الــلـثـام عن وســنُـســلِّط الـضـوء 
ـوقف الـكوردسـتـاني الـرسمي من خالل ا
مــوقف رئـيس إقــلـيم كــوردسـتـان الــسَّـيِّـد
ورئــيس حـكــومـة (نــيـچــيــرڤـان بــارزاني)
إقـــلـــيم كـــوردســـتـــان الـــسَّـــيِّـــد(مـــســـرور
بـارزاني)من وجـود القـوات األمريـكـية في

وإقليم كوردستان.  العراق
وقف السَّيِّد (نيچيرڤان بارزاني) ونـبدأ 
حـسب تصـريـحـاته األخـيرة عـبـر بـرنامج
(بـالثالثة) الذي عُـرِضَ على قناة(الـشرقية
نــيــوز) في (22نــيــســان 2021) ووجــهّت
إلى الـسَّيِّد (نيچيرڤـان بارزاني) مجموعة
ومن مـن األســــئــــلــــة واالســــتــــفــــســــارات
هل سـيـطــلب إقـلـيم كـوردسـتـان ضــمـنـهـا
سـانـدة األمريـكيـة حتـسبًـا أليِّ هجـمات ا

مقبلة? 
فــأجـاب الــسَّـيِّــد(نـيـچــيـرڤــان بـارزاني)أنَّ
ومـــهـــمــة مـــهـــمــة األمـــريـــكـــان واضــحـــة
األمـريـكـيـ هي مـسـاعـدة الـعـراقـيـ في
فـيجب أمَّا األمـور األخرى مـحاربـة داعش
أنْ نحـلّها كعـراقي يجـب أنْ يكون حصر
وال الـسالح ضمن إطـار مؤسـسات الـدولة
ـــكن أَنْ يُـــقــرِّر كـل من جـــانــبـه تــوجـــيه
ـــســـيـــرة بـــاجتـــاه طـــائـــرات (الـــدرون) ا
ويـــطـــلق الـــصـــواريخ عـــلـى بـــلــد أربـــيل
علـيـنا أنْ نَـجِدَ ويـقصف األمـاكن األخـرى
حلًا إذا كانت هناك إرادة في بغداد فليس
صـعبًا تشخيص اجلهة التي ارتكبت هذه

األعمال! 
وحــول خـــروج الـــقــوات األمـــريــكـــيــة من
الــــعــــراق أوضـح فــــخــــامــــتـه أنَّ إقــــلــــيم
كـــوردســتـــان جـــزء من الـــعـــراق كـــمــا أنَّ
سـياسة إقليم كوردستان جزء من سياسة
وبغـداد هي العـمق االستـراتيجي الـعراق
إلقـليم كوردستان كما أنَّ إقليم كوردستان
لن يـتخذَ قـرارًا من جهةٍ واحـدة جنبًا إلى
ومـثل هـكـذا قـرارات جـنب دولـة أجـنـبــيـة
ــثل وهــنـاك  تُــتّــخــذ في إطــار الــعــراق 
حلــكــومـة إقــلــيم كـوردســتــان في احلـوار
االســتـراتــيـجـي بـ أمــريـكــا واحلـكــومـة

العراقية .
ـــان الـــعــراقي  ثم سُـــئلَ عن طـــلب الـــپــر
بــإخـراج الـقـوات األمـريـكــيـة بـعـد حـادثـة

والسليماني ? هندس اغتيال ا
فـقد أجاب السَّيِّد(نيچيرڤان بارزاني) انَّ
ان العـراقي أراها كانت مـا حَدَثَ في الپـر
فـقد َّـا هي واقـعيـة حالـة عـاطـفيـة أكـثر 
كــانت بـعــيـدة عن ســيـاســة واقـعــيـة تـرى

األمور كما هي .
أمَّـا رأيـنا فـهـو رأيّ واقـعيّ جتـاه الـقوات
فأمريكا هي قوة جاءت إلى هذا األمريكية
وسـترحلُ عن هذا سـاعدة الـبلد لـتقـد ا
والبـــدَّ أنْ يــأتي يــوم وتــرحل مــنه الــبــلــد

ستقبل. سواء اآلن أم في ا
هل بــلغ الـعـراق إلى ـهم ولـكن الـســؤال ا
مــرحــلـــة الــقـــوة ولَمْ يَــعُـــدْ بــحـــاجــة إلى

مساعدة القوات األجنبية?
 وهـذا هـو الـســؤال ولـيس غـيــره فـلـيس
وبـ أمريـكـا شيء خـاصّ ولـيس بـيـنـنـا 
لــكن عـنـدمـا لـديــنـا أجـنـدة خـفــيَّـة مـعـهـا 
امـتنـعنـا عن التـصويت  –إخـراج الـقوات
سـألـة كان ذلك لـسبب األمـريكـية- لـتـلك ا
وهــو أنَّـنــا نـرى أنَّ الــعـراق اليـزال واحـد
بــــــحـــــــاجــــــة إلـى مــــــســـــــاعــــــدة قــــــوات

وأمريكا. التحالف
وانــظــروا اآلن نــتــيـــجــة لــلــفــراغ األمــني
والــذي يـبــدأ من مـحــافـظـة صالح الــقـائم
تـدُّ إلى كركـوك ومن كركوك إلى و الـدين
ـوصل فـراغ كـبـيــر جـدًّا نَـجَمَ عن غـيـاب ا
واجلــيش الــتـنــســيق بــ الــپــيــشــمــرگـة
ـمرات ينفذ الـعراقي بات داعش في تلك ا
عـمليـاته إنْ لَمْ أَقُلْ بصورة يـومية أو مرة
وهذا يعني أنَّه ليس هناك في بضعة أيام
شيء يـــجـــزم بــأنَّ داعش قـــد انــتـــهى في
الـعـراق أمَّـا إذا انـتـهت داعش وتـوصـلـنا
جمـيعًا إلى قناعة وأنَّنـا لسنا بحاجة إلى
فال شك أنَّ إقـــلـــيم الـــقـــوات األجـــنـــبـــيـــة
كـوردسـتـان سـيـطـبق الـقـرار أيـضًـا الـذي
كذلك لم يُطلبْ من جانب سـيتخذه بغـداد 

بغداد
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قـبل الولـوج في احلديث عن مـوقف إقليم
كـوردستـان من وجـود الـقوات األمـريـكـية
في الـعـراق وإقـلـيم كـورسـتـان سـنـتـطرق
عـلى وجه السرعـة باحلـديث على تـشكيل
ـيلـيـشـيـات في الـعـراق من بـعـد سـقوط ا
نـظام البعث في (9 نـيسان 2003 م) على
يـد القـوات األمريـكيـة من أجل بنـاء عراق
ـقراطـية جـديد من الـدكتـاتـورية إلى الـد
لـكن الـسـاسـة الـذين ـكـونـات  وجلـمـيع ا
اســتـلـمـوا مــقـالـيـد احلــكم في الـعـراق لم
يــتــعــظــوا من الـــتــجــارب الــســابــقــة في
فـتـحوّل تـعـاقـبة  احلكـومـات الـعراقـيـة ا
الــــعـــراق إلى بـــلـــد فــــوضـــوي ضـــعـــيف
ــــنــــفــــلت بــــيـــد الــــســـيــــادة والــــسالح ا
ــدعـومـة من بـعض الـدول ــيـلـيـشـيـات ا ا
اإلقــلـيــمـيـة فــضـلًـا عن تــدخل بـعض دول
فـلـو أرجعـنا اجلـوار في القـرار الـعراقي 
عـقارب الزمن إلى الـوراء ونظرنا في أول
ـيـليـشـيـات الـتي أُسـسـت من بـعـد سـنة ا
يلـيشيات فـسنذكر أبـرز تلك ا ( 2003م) 

الشيعية في العراق: 
ـــهـــدي) أسّـــسه الـــسَّـــيِّــد وهي (جـــيش ا
(مـقـتدى الـصـدر)في سـنة ( 2003م) بـعد
ويــتــزعــمه دخــول الــقــوات األمــريـــكــيــة 
وكـــان الــغـــرض من (مـــقــتـــدى الـــصـــدر)
ـنـاطق الـشـيـعـية تـأسـيـسه هـو حـمـايـة ا
ثم حتوّل راقد الـدينية الـشيعـية وكذلـك ا
فيـما بـعد إلى مـحاربـة القـوات األمريـكية
في الــعــراق وبـعــد مـعــركــة الـنــجف ضـد
األمريـكـان الـتي انـتـهت بـتسـلـيم أسـلـحة

هدي) للجنة عراقية أمريكية. (جيش ا
ثمَّ أَصــدرَ (مــقــتــدى الــصــدر)قــرارًا عــقب
اشتـباكات الـزيارة الشـعبانـية في كربالء
ـهـدي )كـافة بتـجـمـيـد نـشاطـات (جـيش ا
ــدة و ابــتـــداءً من يــوم ( 29آب 2007م )
أقـصاها 6 أشـهر من أجل إعـادة تنـظيمه
ويتـضمّن الـتجمـيد حـتى الهجـمات على
وفي سـنة( الـقوات األجـنـبـية في الـعـراق
ـهـدي إلى الواجـهة 2014م) عـاد جيش ا
ولكن باسم جـديد وهو(سرايا مـرة أخرى

السالم).
فـــهـــو أول وأّمَّــــا(عـــصــــائب أهل احلـق) 
تـــشـــكـــيل له كـــان حتت اسـم (اجملــامـــيع
اخلـاصة) كـفـصيـل منـضـوي حتت جيش
ـهدي وكان يـقودها الـقيادي في الـتيار ا
الــــــصـــــدري (قــــــيس اخلــــــزعـــــلـي) وفي
سـنة(2007م) انـشقّ اخلـزعـلي عن تـياره

الصدري مكونًا (عصائب أهل احلق) .
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و(لـواء أبـو الـفـضل الـعـبـاس) فقـد أُسس
في ســـنــة (2011م) أعــلن عن تـــأســيــسه
ويـقود ـرجع الـشيـعي (قـاسم الـطـائي)  ا

اللواء (عالء الكعبي).
و(حـزب الله العراقي) بـدأ عمله مـنضويًا
حتت كـــتـــائب (أبي الـــفـــضل الـــعـــبــاس)
ــــهــــنـــدس ) في أســــسه (أبــــو مــــهـــدي ا
سـنة(2007م) لـغرض مـحاربـة األمريـكان
وكـتائب حـزب الـله تتـكـون من مجـمـوعة
مــيــلــيــشــيــات وهي :(لــواء أبــو الــفــضل
وكـتائب زيد ابن وكـتائب كربالء الـعباس
وكـــتـــائب وكـــتـــائـب عـــلي األكــــبـــر عــــلي
ـتـحدة وقـد أدرجـته الواليـات ا الـسَّجَّـاد)
األمـريـكـيـة عـلى قـوائم اإلرهـاب في سـنـة

(2009م).
وقَـدْ أُسستْ هذه الـقوات لـغرض مـحاربة
األمـريكان وإخراجهم من العراق من سنة
(2003م) حـــــــــتى (2014م) ســـــــــقـــــــــوط
ـــــنــــاطق احملـــــافــــظــــات الـــــسُّــــنّــــيَّــــة وا
الـــكـــوردســـتـــانـــيـــة خـــارج إدارة إقـــلـــيم
يـليـشيات كوردسـتان واحملـتلـة من قبل ا
مـنـذ أحداث  16أكـتـوبـر في سـنة (2017

م) إلى اآلن !
ثم شُــــكِّل (احلــــشـــد الــــشـــعــــبي) في(13
حــزيــران 2014) بـــعــد فــتـــوى (اجلــهــاد
ـرجع الـشـيعي الـكفـائي) الـتي أطـلـقـهـا ا
السـيَّـمـا بـعد الـسـيـد(عـلي الـسـيـسـتـانـي)

ســـيـــطـــرة إرهـــابـــيي (تـــنـــظــيـم الـــدولــة
وشُكِّل اإلسالمـيـة)علـى محـافـظـة نـيـنـوى
هــذا احلـشـد بـصـورة رســمـيـة في حـقـبـة
رئـيس الـوزراء الـعـراقي الـسـابق (حـيـدر
واآلن أصـبح احلـشـد الـشعـبي الـعـبـادي)

هيئة مستقلة ورئيسها(فالح الفياض)!
واحلــشـــد الــشــعـــبي من حـــيث الــرايــات
ونسـبته تـعددة والـتسـميـات اخملتـلفـة  ا
إلى الـشيعـة منذ بدايـة تأسيـسه في سنة
(2014م) حــتى سـنـة (2018م) ويــتـكـون
و(43) فـصـيـلًا من (67) فـصـيـلًـا شـيـعـيًا

و(9) فصائل أخرى مختلفة. سنيًا
ـكن تـقـسيم الــ (67) فـصـيلًـا شـيـعـيًا و
ـذهـبي على من حـيث تقـلـيدهـا الـفـقهي ا
(44) فـــصــيـــلًــا مُـــقــلِّـــدًا لــلـــســيـــد (عــلي
و( 17) فـــصـــيـــلًــــا مُـــقـــلِّـــدًا خـــامـــنـــئي)
لـلسـيـد(علي الـسـيسـتاني) و(6) فـصائل
رجـعيات شيـعية أخرى من داخل مُـقلِّدة 

العراق وخارجه.
وفي مـساء يوم اجلمعة ( 3كـانون الثاني
2020) قـصفت الـقـوات األمـريكـيـة بـغارة
جويـة سيـارت فيـهما قـائد فيـلق القدس
ونـائب رئيس اإليـراني(قـاسم سلـيـمـاني)
هـــيــئـــة احلــشـــد الــشــعـــبي(أبـــو مــهــدي
ـــــــهــــــــنـــــــدس)عـن طــــــــريق طــــــــائـــــــرة ا
ومـاتـت الـشــخــصــيــتـان مــســيــرة(درون)

سيرة ( درون)! نتيجة قصف الطائرة ا
ثم بــعــد مــقــتــلـهــمــا فـي(كـانــون الــثــاني
أُعـلن عن والدة عـشـر مـلـيـشـيات 2020م)
مسـلحـة كانت أولـها ميـليـشيـا (أصحاب
ومن بـعدها ثم(عصـبة الـثائرين) الـكهف)
ميـليشـيا(سرايا ثـورة العشرين الـثانية)
ـنــتـقم) و(سـرايــا ا و(قــوات ذو الــفـقــار)
ـهنـدس) و(قاصم و(ثأر ا و(أولـياء الـدم)
و(الــغــاشـــيــة) و (ربع الــله) اجلــبـــارين)
وكـلــهــا تـتــبـنـى أخـذ الــثـأر لــســلـيــمـاني
ـهندس وإخـراج القوات األمـريكية من وا
ــهــنـدس الــعــراق وعــلى إثــر اغــتــيــال (ا
والــســلــيــمــاني)صــوّت مــجـلـس الــنُّـوَّاب
الـعراقي عـلى قرار نـيـابي يُلـزم احلكـومة
ـســاعــدة من الــعــراقــيــة بــإلـغــاء طــلـب ا
الـتحـالف الدولي حملـاربـة تنـظيم (الـدولة
تحدة الذي تـقوده الواليـات ا اإلسالمـية)
ونصَّ الــقـرار تــضـمّـن أيـضًـا األمــريـكــيـة
مُطـالـبة احلـكومـة العـراقـية بـالعـمل على
إنــهــاء وجـــود أيِّ قــوات أجــنــبـــيــة عــلى
ومنـعها من اسـتخدام األراضي الـعراقيـة
ـيـاه واألجـواء الـعـراقـية أليِّ األراضي وا

سبب كان .
ــوالــيـــة إليــران عــلى وصــوّتـت الــكــتـل ا
إخــراج الــقــوات األمــريــكــيـة مـن الــعـراق
َّـــــا هـــــو بــــــقـــــرار عــــــاطـــــفـي أكـــــثــــــر 
ـكن أن تـخـرج تـلك وواقـعـي وال عـقالني
القوات كما يعتقدونوذلك لألسباب اآلتية

:
-أن الــقـوات األمـريــكـيــة وقّـعت اتـفــاقـيـة
بـشــأن عـمـلـيـات انـســحـابـهـا من الـعـراق
وكـذلك تنظيم نـشاطاتها في (17 تشرين

الثاني 2008م).
ـان الـعـراقي ال قـيـمـة له ;ألن - قـرار الـبـر
االتـــفــاقـــيــة بــ احلـــكــومـــة الــعـــراقــيــة

تحدة األمريكية. والواليات ا
- أن الـقـوات األمـركــيـة جـاءت بـطـلب من
احلـكومة العراقية في سنة( 2014م)التي
تـــرأس الـــتـــحـــالـف الـــدولي ضـــد داعش
والــذي يــتـكــون من 83 شــريــكًـا فـي هـذا

التحالف الدولي .
فـهو نـشط -تـنـظـيم داعش لم يـنـته بـعـد 
جـدًّا في مـنـاطق الـفـراغ األمـني والسـيـما
ـناطق الكوردسـتانيـة خارج إدارة إقليم ا
كـوردستـان واحملتـلة من بـعض الفـصائل

يليشيات احمللية واألجنبية . وا
ولــــهــــذا الــــســــبب لَمْ تُــــصــــوِّت الــــكــــتل
الــكــوردســتــانـــيــة عــلى إخــراج الــقــوات
األمـريكية من العراق; وذلك لعدم جاهزية
الــــــــــــــــقـــــــــــــــــوى األمــــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــة
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بشكل أكبر من ذي قبل.

إذا مــا الــذي يـجــعـل اإلغالق يــعــوق الــقـدرات
اإلبـداعيـة لدى الـبعض ويـحفـزها لـتزدهـر عند
الـبـعض اآلخر? وتـكـتـسب إجابـة هـذا الـسؤال
قـيـمـتـهـا في ضـوء أن فـهـمـنـا لـلـمصـادر الـتي
ـكن أن نــسـتـمــد مـنــهـا اإللـهــام ومـعـرفــتـنـا
بـكيـفيـة القـيام بـذلك في ظل اسـتمـرار القـيود
ــفــروضــة عـلـى أنـشــطــتــنـا قــد يــســاعـد من ا
يعانون مـن تبعات العزلة الراهنة على تفجير

طاقاتهم اإلبداعية من جديد.
تقول كـارول توبرمان إنـها عانت كثيرا خالل
الـفتـرة التالـية مـباشـرة الجتـياح وبـاء كورونا
لـلـعـالم قــبل أن جتـد سـبال جـديــدة جـعـلـتـهـا
قادرة على حتفيز قدراتها اإلبداعية من جديد.
رغم أن اإلبـــداع الــــذي يـــشـــكل أمـــرا فـــاتـــنـــا
ـا كـان مـوضـوعـا وسـاحـرا بـالـنـسـبـة لـنـا طـا
للـكـثـير من الـدراسـات فإن الـعـلمـاء ال يـزالون
عنون الـنظر في عملية الـتفكير التي تُحْدِث
ومــيض اإللـهـام بـ جـوانــحـنـا. وقـد سـبق أن
وصف عــالم الــنـفـس سـكــوت بــاري كــوفــمـان
اإلبــداع بــأنه مــزيج من اخلــصــال والــســمــات
ـكن أن تـبـدو مـتـنـاقـضة مع والـعـادات التي 
بـعضـها بـعضـا. ويضـرب كوفـمان الـذي سبق
أن شـارك في تـألـيف كـتـاب "مُـهـيؤون لـإلبداع:
ــبــدع" مــثـاال عــلى ذلك كــشف ألــغــاز الـعــقل ا
بــالــقـول إن من بــ أهم الــسـمــات الــشـائــعـة
رء عـلى التـجارب اجلـديدة لإلبـداع انـفتـاح ا
والـــتــحــلي فـي الــوقت نــفـــسه بــالـــقــدرة عــلى

االكتفاء بأفكاره اخلاصة.
ولعله يـجدر بنـا هنا أن نـشير إلى رؤيـة بشأن
اإلبداع تتـبناها سـاندي مان البـاحثة البارزة
في عـلم الـنـفس بــجـامـعـة سـنــتـرال النـكـشـايـر
الــبـريـطـانـيــة وتـوضـحـهـا بــالـقـول إن هـنـاك
عـاملـ مـتعـارض من الـضـروري أن يتـوافرا
حــتى يـــحــدث اإلبــداع وهــمـــا وجــود حــافــز

لل. والشعور بالضجر أو ا
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في الوقت الـذي يعتـبر فيه الـبعض أن احلياة
في حــــالـــة عـــزلــــة تـــســــاعـــدهم عــــلى إجنـــاز
مشـروعات ذات طابع إبـداعي; يرى آخرون أن
تـلك احلــالـة تـقـلص كـثــيـرا من احلـوافـز الـتي

تبعث اإللهام في نفوسهم.
عندمـا قررت الكاتبة كـارول توبرمان في عام
2013 مغادرة مـدينة فانـكوفر الكـندية لإلقامة
في الـعـاصـمـة الـبـولـنـديـة وارسـو بـدا لـها أن
قدراتها اإلبداعية انتعشت وازدهرت. فقد أدى
ـرصـوفــة بـاحلـصى جتـوالــهـا في الــشـوارع ا
ـقـاهي إلى أن تـصــبح نَـفْـسُـهـا والـغـاصـة بــا
مفعمـة باإللهام وهو ما تؤكده بـنفسها قائلة:
"أنا من ب مَنْ يجدون اإلبداع خارج أنفسهم.
ـعــارض الـفــنـيـة إذ يـروق لي حــقـا ارتــيـاد ا

وقراءة الكتب أمام حشد من الناس".
وبحـلول الـوقت الذي ضـرب فيه وبـاء كورونا
الــعــالم تـعــ عــلى تـوبــرمــان - الـذي تــعـمل
بشكـل مستقل - العودة إلى كندا حتديدا إلى
بلـدة صـغـيرة قـريـبة من مـديـنة تـورنـتو. وفي
ظل تـقلـيص األنـشطة الـعامـة بفـعل اإلجراءات
ـطــبـقـة لـلــحـيـلــولـة دون تـفـشي االحـتــرازيـة ا
الفيـروس كشفت هذه الكاتـبة النقاب عن أنها
قــضت الــشــهـريْـن الــتـالــيــيْن لــذلـك في بــكـاء

مستمر.
وتقـول في هذا الصدد: "شعرت وقتذاك بوطأة
فـردي لوقت تـلك الـعزلـة بحـق ألنني ظـللـت 
طــويل". ومـــثــلــهـــا مــثل كـــثــيــريـن أصــبــحت
توبـرمـان تـؤدي عمـلـها بـالـكامل من عـلى بـعد
وعـبــر شـبــكــة اإلنـتــرنت وقــد عــانت األمـريْن
جــراء االفـــتــقـــار لــلـــتــواصـل الــشـــخــصي مع
اآلخـريـن وجـهــا لــوجه كــمــا كــان يـحــدث في

الظروف العادية.
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ـوضـوعـات الـتي وفي ذلك الـوقت كــان أحـد ا
عـكـفت تـوبـرمـان عـلى إتـمـامـهـا مـوضـوع عن
مـشــروع تـطــويـر عــقـاري. وفي فــتـرة مــا قـبل
الـوبـاء كان بـوسع هـذه الـكـاتـبـة الـذهاب إلى
ـشروع واالستـفادة من مشـاهداتها له مكان ا
ـكن أن تـكـتبه ـا  بـشـكل مـبـاشـر إللـهامـهـا 
عنه وهـو األمر الذي لم تـستطع الـقيام به في
زمن فـيـروس كـورونـا. وقــد شـاركت تـوبـرمـان
في تــأســـيس مــجـــمــوعـــة لــلـــكُــتّـــاب وتــولت
التدريـس في ورشِ للكتابة توزعت على أنحاء
مـختلـفة مـن مقـاطعـة أونتـاريو الـكنـدية وهو
أمر وجدته أكـثر صعـوبة بكـثير عـندما أصبح

يتم عبر اإلنترنت.
وتــقـول في هــذا الـشـأن: "أعــمل بـشــكل أفـضل
عـنـدمـا يـكـون بـوسـعي الـتـسـكع هـنـا وهـنـاك
وإزجـــاء الــوقـت مع الــنـــاس وعــدم الـــتــقـــيــد
بـالرسـمـيـات عـلى نحـو صـارم وطـرح األفـكار

التي تطرأ على ذهني".
بـالـنـسبـة لـتـوبـرمـان وكثـيـرين غـيـرهـا تؤدي
الـعــزلـة واالفـتـقـار إلى احلـوافـز إلى الـقـضـاء
عـلى اإلبـداع. لكن األمـر يـختـلف آلخـرين يرون
أن الـعـزلـة تـشـحـذ الـتـفـكـيـر اإلبـداعي. وهـكذا
فـأمـام كل شــخص يـشـعــر أنه عـالق في مـأزق
إبــداعي بــســبب إجــراءات اإلغالق احلــالــيـة
هـناك آخـرون يقـدمون اآلن أعـمالـهم اإلبداعـية

وتـقول مـان وهي مـؤلفـة كتـاب "عـلم الضـجر:
األسـباب الـتي جتـعل الـشـعـور بالـضـجـر أمرا
إيجابـيا" إن الطريقـة التي يتفـاعل بها الناس
لل حتدد في أغلب األحيان ما مع الشعور با
قـدورهم تسـخير قـدراتهم اإلبـداعية إذا كان 
لصاحلـهم في األوقات الـتي يعـيشـون خاللها
في حـــالـــة عـــزلـــة مـن عـــدمه. فـــأولـــئك الـــذين
يُحـفزون هذه الـقدرات عادة من خالل الـتعامل
ـا تزيـد احتـماالت مع االبـتكـارات احلديـثة ر
جلـوئهم السـتـخدام األجـهزة اإللـكـترونـية في
أوقات الـعـزلـة نظـرا لـكونـهـا تشـكل نـوعا من

أنواع التحفيز بالنسبة لهم.
ـا سيـجعل من الـصعب أن فـارقة أن ذلك ر ا
لل رغم أنهم يسقط هـؤالء فريسـة للشعـور با
يـحـتاجـون إلى ذلك لـكي يـصيـروا أكـثـر قدرة
عـلى اإلبــداع. فـحـسـبـمــا تـقـول مـان: "إذا تـرك
لل يستقر في نفسه فسيهيم رء الشـعور با ا
ذهـنه هــنـا وهــنـاك وســيـتــفـتق عن مــزيـد من

األفكار اإلبداعية ولو قليال".
وتـشدد هـذه الـبـاحـثـة في الـوقت نـفـسه عـلى
ضــرورة إدراك أن هـنــاك "مـقـدارا مــثـالــيـا" من
لل هو الذي يقود لـتحفيز القدرات الشعـور با
اإلبداعيـة نظرا إلـى أن الكثـير من الضـجر قد

يقلص طاقتك.
وتـقــول داني لـيـو كـار خـبـيـرة الـتـدريب عـلى
سرحية اكتسـاب مهارات القيادة واخملرجة ا
ــغــنـــيــة وكــاتــبــة األغــاني الـــتي تــقــيم في وا
مـقاطـعة سـاسكس جـنوب شـرقي إجنـلترا إن
ا تـكـون قـد أحدثت حـالة الـعـزلة احلـالـيـة ر
ـثالي". ففي لل يـفوق هذا "الـقدر ا شعورا بـا
الـفــتـرة الـسـابـقـة لـلـوبــاء كـانت كـار تـسـتـمـد
اإللـهـام الـذي يــفـجـر طـاقـاتــهـا اإلبـداعـيـة من
الــسـفـر وااللــتـقــاء بـاآلخــرين في الــفـعــالـيـات
ـنــاسـبـات اخملــتـلـفــة. ويـعــني ذلك أنه كـان وا
ـقـدورهـا إشعـال شـرارة اإلبـداع في داخـلـها
بـنفـسـها عـبر احلـديث مع من تـلتـقـيهم خالل

ـنـاســبـات ثم صـقـل األفـكـار الـتي مـثـل هـذه ا
تـبـلـورهـا بـفـضل تـلك الـنـقـاشـات أثـنـاء فـترة
اخـتالئـهـا بـنفـسـهـا عـلى مـدى رحلـة عـودتـها

الطويلة إلى ديارها بالطائرة أو بالقطار.
لكن هـذا الوضع تغير خالل فترة اإلغالق فقد
أدى عـدم وجـود مـحـفـزات تـبـدد وحـشـة حـالة
الـعـزلـة هـذه الـتي طـال أمدهـا إلـى أن يصـبح
من الــصــعـب عــلى كــار اســتــنــفــار طــاقــاتــهـا
اإلبـــداعــيــة كــمـــا كــان احلــال من قـــبل. فــهــذه
السـيـدة تشـعـر بافـتـقاد مـصـادر اإللهـام التي
كـانت تـنجم عن الـتعـاون والعـمل بشـكل وثيق
مع اآلخـرين. فـفي فـتـرة مـا قـبل الـوبـاء كانت
تـعـكف عــلى تـســجـيل ألــبـوم غـنــائي مـا كـان
نتج اخلاص باأللبوم بشكل يجعلـها تلتقي با
مـنـتـظم لـكن "فـجـأة بـات عـلـيـنـا أن نـعـمل عن

بُعد.. ووجدت ذلك أمرا شديد احلماقة".
كن وتـقول كـار إنهـا تفـتقـد وجود أشـخاص 
أن تناقـش معهم أفكارها. وتوضح رؤيتها في
هـذا الـشـأن بـالـقـول: "أعـتـقـد أنـني فـقـدت هذه
الكيـمياء التي حتدث عندما تكون مع شخص

ما في غرفة واحدة".
لــكن هـنــاك من يــسـتـطــيـعــون حتـويـل فـتـرات
الــعـزلــة إلى "فـرصــة مـثــالـيــة لالسـتــفـادة من
الشعـور بالضجر" كـما تقول البـاحثة ساندي
مـان. ويـتسم هـؤالء بـحسب مـان بـأنهم أكـثر
قـدرة عـلى تـفـجـيـر طـاقـاتـهم اإلبـداعـيـة خالل
الـفـتـرات الـطـويلـة الـتي يـقـضـونـهـا في عـزلة.
ومن بــيـــنــهم كــيــتي رويــز ( 36عــامــا) وهي
فـنانـة كثـيرة الـتـرحال أُجْـبِرَت مـنذ أن تـفشى
فـيـروس كـورونـا في الـعـالم عـلى الـبـقاء دون
ديـنـة سان ديـيـغو حـراك في مسـقط رأسـهـا 
األمـريــكــيـة. وكــان ذلك يــخـتــلف كــثــيـرا عــمـا
اعـتـادته في فـتـرة مــا قـبل الـوبـاء إذ كـانت ال
تـكف عن احلـركة منـهمـكة في أداء الـكثـير من
ـهـام بـدءا من التـدريس ووصـوال إلى تـقد ا
خـــدمــات رعــايــة األطــفـــال إلى جــانب إجنــاز

مشروعاتها الفنية بطبيعة احلال.
ورغـم أن هــذه احلــيـــاة احلــافــلــة بـــالــنــشــاط
ألهـمتـهـا الكـثيـر من األفـكار فـقد كـانت تـفتـقر
غـالـبـا لــلـوقت أو الـطـاقـة الـذهـنــيـة الـكـفـيـلـيْن
بــتــحـــويل أفــكــارهـــا تــلك إلى عـــمل إبــداعي.
وتـتـذكـر رويـز هـذه احلـالة بـالـقـول: "غـالـبـا ما
جتول في ذهني أفـكار عامة وغير مكتملة. لكن
األمـر يتـطلب وقـتا وتـفكـيرا لـكي تُبث احلـياة

في هذه األفكار".
يـقـول اخلـبــراء إن إعـادتك لـتـعـريـف الـعـمـلـيـة
ــا يــشــمل إيــجــاد ســبل جــديـدة اإلبــداعــيـة 
ـكن أن يسـاعـدك على لـلـتعـاون مع اآلخـرين 

العودة إلى مسارك اإلبداعي.
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وقد انعـكست العزلـة التي أُجبرت رويـز عليها
إيـجــابـا عــلى إنـتـاجــهـا الــفـني فـمــنـذ أن بـدأ
الـوبـاء اجـتــيـاح الـعـالم عـاشـت هـذه الـفـنـانـة
فـترة شـديدة الـثراء على هـذا الصـعيـد أثمرت
أكـثر من  40لـوحة ومـنـحـوتـة. وفي تعـقـيـبـها
عـلى ذلك تـقـول رويز: "األعـمـال الـتي أُنْـجِـزها
في فتـرة الوباء هي لألمانـة عبارة عن أشياء
كـنت أفـكـر فـيـهـا مـنـذ خـمس سـنـوات تـقـريـبا.
أعتقـد أنني أنهكت نفـسي قبل الوباء من فرط
الـذهـاب إلى كـل مـعـرض ومـنـاسـبـة فـنـيـة لـذا

تشكل (الفترة احلالية) استراحة لطيفة".
لـــكن ذلك ال يـــنــفـي أنــهــا بـــدأت في الـــشــعــور
بـافتـقاد بـعض جـوانب حيـاتهـا في مـرحلـة ما
قــبل الـوبــاء. وتـقـول: "أنــا مـسـتــعـدة بــالـقـطع
لـرؤية األعـمال الـفنـية واألصـدقاء واسـتئـناف

حياتي االجتماعية".
ـا يـتـعـ عـلى من ويـشـيـر كل ذلك إلى أنه ر
يــواجــهـون صــعــوبــات في تــنــشـيـط قـدراتــهم
ـألوفـة التي اإلبـداعـية في هـذه األوقات غـير ا
ـر بـهـا الــعـالم إمـعـان الــنـظـر من جـديـد في
العمـلية اإلبـداعية بـرمتها بـل وقد يصل األمر
كن أن بهم إلى أن يـعيـدوا حتديـد شكل مـا 
يـشــكل مـحـفـزا مــفـيـدا بـالـنــسـبـة لـهم في هـذا

الشأن.
ويـقول عـالم الـنـفس كوفـمـان الذي يـشـير إلى
أنه سبق أن عـانى هو نفـسه من قلـة التواصل
وجهـا لوجه مع اآلخرين إنه يعتقد أن من ب
األســبـــاب الـــتي تـــفــســـر عـــجـــز الــبـــعض عن
االستـفادة من قدراتهم اإلبداعية كون هؤالء ال
ــرتـبــطـة يــزالــون "أسـرى الــطــرق الـعــتــيـقــة ا
بالشاكلة التي تتخذها عملية اإلبداع لديهم".
ويقول كـوفمان إنه يـنبغي على الـناس توسيع
نـــطـــاق مـــعـــنى "الـــتـــجـــارب اجلـــديــدة" الـــتي
يخوضـونها. فـ "ال يجب أن يؤدي بـقاؤك عالقا
ـنـزل إلى إنـهـاء كل إمـكـانـيـات انفـتـاحك في ا
عـلى الـتجـارب اجلـديدة". ومن أمـثـلة ذلك كـما
رء بـ "خبرات وجتارب ر ا يقول كوفمان أن 
داخلية" ال حتتاج للتفاعل مع آخرين من قبيل
كــتـابــته لــيــومـيــاته أو انــخــراطه في الــتـأمل
والــتـأمـل الـواعي كــذلك وهي كــلــهــا أمـور في
ــتــنـــاول. ويــقـــول هــذا الــرجـل إنه تــبــ أن ا
ـشــاعـر الـتي تـسـاورك تـسـجـيـلك لــتـفـاصـيل ا

يوميا يساعدك على شحذ قدراتك اإلبداعية.
ويــنـصـح كـوفــمـان مـن يـتــوجب عــلـيــهم عـادة
الــتــعــاون مـع اآلخــرين إلجنــاز مــشــروعــاتــهم
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اإلبــداعــيــة بــأن يــنــضــمــوا إلى مــجــمــوعــات
افــتـراضــيــة يـتــفـاعل أعــضـاؤهــا عـبــر شـبــكـة
اإلنــــتــــرنـت أو أن يــــتــــبــــادلــــوا احلــــديث مع
أشـخـاص لـديـهم أفـكـار واهـتـمـامـات مـخـتـلـفة
عنـهم. فـعـندمـا تـعتـاد إجـراء نقـاشـات من هذا
الـقـبـيل بـانـتـظـام "سـيـظـهـر اإلبـداع حـتـمـا في
مرحـلـة ما". ويـعـتقـد كـوفمـان أن هـناك "فـرصا
حـقـيـقـيـة" إلطالق الــعـنـان لـلـقـدرات اإلبـداعـيـة
الـكامـنة في الـبشـر إذا كانـوا على اسـتعداد لـ
"التـفـكيـر خارج الـصـندوق". ويـتمـثل الـعنـصر
الــرئـيـسـي هـنـا في تــقـبــلك لـفـكــرة أن الـطـرق
الـعتـيقـة على هـذا الصـعيـد لم تعـد مالئمة أو

مجدية.
وفي واقع األمـــر كـــان إرســـاء أسـس جـــديــدة
لــعــمـلــيــة اإلبــداع هـو بــالــتــحـديــد مــا أخـرج
تـوبــرمـان من مــأزقـهـا. إذ تـقــول: "في يـوم مـا
اتـضح لي فـجـأة أنـني كـنت قـد تـخصـصت في
الــســيـنــمــا خالل دراســتي اجلـامــعــيــة ألنـني
ـرئــيـات ـتــعـلــقـة بــا شـخص يــهـتـم بـاألمــور ا
والـبـصــريـات. أدركت أنـني مـتـمـكـنـة كـذلك في
الـتصـويـر الـفوتـوغـرافي وشـرعت في تـصفح

وجودة على هاتفي". الصور ا
وبــاسـتـخــدام الـصــور الـتي الـتــقـطــتـهـا خالل
رحالتــهـــا في فــتــرة مــا قـــبل الــوبــاء كــأدوات
لـتـحـفـيـزهـا شـرعت تـوبـرمـان في الـكـتابـة من
ـطــاف وقـد أعـادت مـد جـديــد وانـتـهى بــهـا ا
ــة لـهــا. واتــفــقت اجلــســور مع صــديــقــة قــد
االثــنـــتــان بــعـــد ذلك عــلى جتـــمــيع كـــتــابــات
تـوبرمـان في كـتاب وافـقت صديـقـتهـا على أن
تـتـولى حتـريره وإعـداده. كـمـا بـدأت تـوبـرمان
ـشي بشـكل منـتظم مـا أتاح لـها الـفرصة في ا
لكي تـتعرف - سيـرا على األقدام - عـلى معالم
ديـنـة الـتي تـعيش فـيـهـا. وتقـول إن رؤيـتـها ا
لألشـكـال الـتـي تـكـونت بـفـعل تـسـاقط الـثـلـوج
ديـنة بجانب مشاهدتها لألعمال الفنية على ا
ـوجـودة فـيهـا سـاعـدهـا عـلى إبـقاء احملـلـيـة ا

ذهنها مُحفزا وتوليد أفكار جديدة كذلك.
أمـا كار فـقد سـاعدها تـرتيب لـقاءات الحـتساء
ـنـتج الـفـني قـهـوة "افـتـراضــيـة" عن بـعـد مع ا
الـذي تعـمل معه عـلى مواجـهة مشـاعر الـعزلة
واإلحــبـاط الــنـاجـمــة عن اضــطـرارهــا لـلــقـيـام
بـأنشـطة إبـداعـية وهي في حـالة عـزلة بـسبب

فروضة للحد من تفشي الوباء. القيود ا
وتــقــول كـل من كــار وتــوبــرمــان إن أكــثــر مــا
استـفـادا منه في مـا يـتعـلق بـالسـعي لـتـفجـير
طاقـاتـهـما اإلبـداعـيـة في أوقـات العـزلـة تـمثل
في إدراكـهـمـا لـضـرورة احلـرص عـلى حتـاشي
ترك الضـغوط تتراكم على كاهـليهما وهو أمر
ـبدعون علـى حد سواء على يتـفق اخلبراء وا
أنه شديد األهـمية لـعملـية اإلبداع. وتـشير كار
ـرء عن الـتـركـيـز عـلى الـهدف إلى أن إحـجـام ا
الـنـهـائي سـيـقـود إلى أن "يـنـال شـيـئـا ما عـلى

طاف. األرجح" في نهاية ا
أما توبـرمان فتـقول إن "األمر األسـاسي يتمثل
في أال تُعـرض نفسك لضغوط فقط ألنك مبدع".
وتـضرب مثـاال بنـفسهـا قائلـة : " اللحـظة التي
أبـدأ فيـهـا إجـبـار نـفـسي (عـلى فعـل شيء ما)
هي ذاتـهـا التي يـتوقف ذهـني فيـها عن الـعمل

على الفور".

علي السيستاني مقتدى الصدر
واحــد أن تــبــقى الـقــوات األمــريــكــيـة في
أربــيل ولَنْ تـفـعل شـيـئًـا كـهـذا وسـيـلـتـزم
إقـليم كوردستان بـهذا اإلطار الصادر عن
الــعـراق وسـنـلـتـزم بــقـرار الـعـراق كـدولـة

مهما كان القرار.
ــوقف الـرســمي اآلخـر وسـنـتــحـدثُ عن ا
لـــرئـــيس حـــكـــومــة إقـــلـــيم كـــوردســـتــان
الــسَّــيِّـــد(مــســرور بــارزاني) من خالل مــا
عرضـتهُ قناة اجلزيرة الفضائية ببرنامج
(لـــــقـــــاء الــــــيـــــوم ) في (27 نــــــيـــــســـــان
وسُـئلَ الـسَّيِّـد (مـسـرور بارزاني 2021م)
) عن مــســتـقــبل الـقــوات األمــريـكــيـة في
ـتــعـلـقـة بـاحلـوار ـبـاحـثـات ا الـعــراق وا

االستراتيجي .
نـــعم احلـــوار االســتـــراتـــيـــجي هـــو بــ
والـواليـات وإقـلـيـم كـوردسـتـان  الـعـراق 
ونــحن لـديــنــا وفـد ــتـحــدة األمــريـكــيــة ا
باحثـات االستراتيجية مشـارك في هذه ا
الـوفدان العراقي وإقليم كوردستان يؤمنُ
أنَّ تــهـديــد اإلرهــاب هـو تــهــديـد خــطــيـر
ولـذلك العـراقـيـون بـحاجـة إلى مـسـاعدة
ـكـافحـة اإلرهاب قـوات التـحـالف الدولي 
وهـذا أمر ضـروري وهذه رؤيـة يشـاطرها
ـا في ذلك وفـد أعـضـاء الـوفـد الـعـراقي 

أقليم كوردستان.
بغـداد تريـد لقـوات األمريـكيـة االنسـحاب
ـا في ذلك القواعد األمريـكية في إقليم و
كـوردستـان كـيف يـبـدو هـذا الـتـنـاغم ب
بــغــداد وأربــيل بــخــصــوص وجــود هـذه

القوات على أراضي إقليم كوردستان?!
االتـفـاق يجب أنْ يـكـون اتـفـاقًـا عـامًّـا ب
والواليات احلـكومـة االحتاديـة العـراقيـة 
وحــكــومــة إقــلــيم ـــتــحــدة األمــريــكــيـــة ا
كــوردســتــان ولن تــكـون هــنــاك ســيــاسـة
منـفـصلـة لذلك بـغض النـظر عـمَّا يـحصل
فيـجب أنْ يـكـون مـتـفقـ عـلـيه لـذلك كـما
قـلنا هذا احلـوار هو حوار االسـتراتيجي
تـحدة والواليـات ا بـ العـراق من جهـة 
وحـكـومــة إقـلـيم كـوردسـتـان األمــريـكـيـة 
جـزء من هذا احلـوار االسـتراتـيـجي لذلك
األمـر سوف يـعـتمـد عـلى الـقرار الـنـهائي
للـسياسة العراقية بـهذا الشأن وسيتعمد
عـــــلى الــــــعـــــراق بـــــهـــــذا اخلـــــصـــــوص
وكوردستان لَنْ تكون لها سياسة مختلفة

َّ التفاوض واالتفاق عليه . عمَّا 
ما نـوع الـتـهديـد الـذي تـستـشـعـره أربيل
وإقــلـيم كــوردسـتــان من (تـنــظـيـم الـدولـة
)ومِـن ثَمَّ مــا الــذي يــبــرر وجــود الــقـوات

األمريكية في اإلقليم?
نـحن نؤمن بأنَّ خـطر تـنظيم الـدولة ليس
خـطرًا عـلى إقـليم كـوردستـان فـحسب بل
عـلى الــعــراق والـشــرق األوسط والــعـالم
ة فـتـنـظـيم الـدولـة لمَ ْيُـهـزمْ هـز بـأسره 
نـكـراء واأليـدلـوجـيــة التـزالت نـشـطـة وال
ــقـاتـلـ ومـؤخـرًا يـزالــون يـسـتـقـدمـون ا
شــنَّــوا هـــجــمــات إرهــابـــيــة في الــعــراق
كــذلك يــحــصــلــون عــلى (150) وســوريــا
ملـيون دوالر شهريًا ;ولهذا التنظيم نشط
وهذا الـتهديد ولـديه الكثيـر من األعضاء 
ومن دون قـوات التـحالف يـجب احتـواؤه
ــنـــطــقــة ال أعــتـــقــدُ أنَّ قـــوات األمن في ا
ـواجـهــة هـذه الـتـحــديـات دفـعـة جــاهـزة 

واحدة.
وسُــئـل الــسَّــيِّــد (مـــســرور بــارزاني ) عن
ـشـهـد األمـني في إقـلـيم كـوردستـان من ا
خالل إحـــــبــــاط مــــحـــــاولــــة إرهـــــابــــيــــة
بــيّن دولــته نــحن نــعــيش في لــلــتــنـظــيم
ـــشـــكالت مـــنـــطـــقـــة مـــحــــاطـــة بـــهـــذه ا

لكن كـما والتـحـديات األمـنـية والـعقـبـات 
تـعرفـون أنَّ إقلـيم كـوردستـان هو اإلقـليم
ـنطـقـة وأصـبحت األكـثر أمـانًـا في هـذه ا
واحـة لالستقرار وكثـير من الناس يفرون
من مـناطقـهم ومن مناطق مـختلـفة أخرى
ويــــأتـــون إلى إقــــلـــيم بــــســـبب الــــعـــنف
كـوردستان ويـلجأون إلـينا بـسبب وجود
ونـسبـيًا كـوردستـان آمنة لـكن هذا األمن 
ال يعـني أنَّ التهـديدات والتحـديات غائبة
من قـــبل هـــذه اجملـــمــوعـــات اإلرهـــابـــيــة
ومؤخـرًا كان هـناك اعتـقال خلـلية تـنتمي
لـتنظيم الدولـة من قبل قوى األمن وكانت
تُـخطط لشن هجوم عـلى إقليم كوردستان
ثم اُعـتـقـال أفـراد هذه الـعـراق بـالـقـنابـل 
اخلــلــيـة وال يــنــبــغي الــتــقـلــيل مـن شـأن
اإلرهــــــاب فـي الــــــعـــــــراق وفي إقـــــــلــــــيم
وأنـا فـخـور جـدًّا بـقوى األمن كـوردسـتان
الـتي اعـتقـلت هـذه اخلـلـيـة قـبل أنْ يـقوم

أفرادها بشنِّ الهجوم .
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هل هـذه الهـجمـات فـيهـا رسـائل مبـاشرة
النـــســــحـــاب الـــقــــوات األمـــريـــكــــيـــة من

كوردستان ?
ربَّـما هـذه هي إحدى احملـاوالت وهذا هو
الـغرض لـكن هذا خـطـأ وكمـا تـعلـمون أنَّ
ــتـحــدة األمـريــكـيــة هي دولـة الــواليـات ا
قــويـــة وقــد ســاعـــدت الــعــراق وشـــعــبه
لـــلــتـــخــلص مـن الــنــظـــام الــدكـــتــاتــوري
وساعـدتنـا في حـربنا ضـد تنـظيـم الدولة
ـتـحـدة األمـريـكـيـة مـوجـودة والـواليـات ا
بـدعوة مـن قبـل احلكـومـة الـعـراقـيـة لكن
الـسـؤال اآلتي هــو مَنْ هـؤالء اجلـمـاعـات

ثلون ? وماذا 
احلـكومـة العـراقـية تـتـفاوض مع الـقوات
األمــريـكـيــة وقـوات الـتــحـالف ووجـودهـا
الـدبلـومـاسي لذلك تـلك اجلـماعـات تـعمل
خـارج احلـكـومـة الـعـراقـيـة وسـيـاسـاتـهـا
كن أن تمـثل تلك اجلـماعة رأي ;لـذلك ال 
الـعراقيـ وطرد الـقوات من خالل ترويع
الــقـوات األمــريــكـيــة من قــبل اجلـمــاعـات
اإلرهـابيـة ال يجـدي نفـعًا;ألنَّ األمـر سوف
يـتـدهـور وهـذا األمـر لـن يـسـاعـد الـشـعب
الـعراقـي ولَنْ يسـاعـد عـلى تـعـزز الـعالقة
تـحدة األمريـكية بـ العراق والـواليات ا
ويـجب التصدّي له عـلى نحو مناسب من
خالل احلكومة الفيدرالية العراقية . 

ـكن أن تـقوم به حـكـومة إقـليم مـا الذي 
كـوردستان لوقف هذه التهديدات من قبل
ـســلــحـة احملــسـوبــة عـلى اجملــمـوعــات ا

احلشد الشعبي ?
قـلـنـا سـابـقًـا بـأنَّ هـنـاك فـراغًـا أمـنـيًّـا في
ـــســمّى ـــنــاطق ا وفي (ا عـــمــوم الـــبالد 
ــتــنــازعــة عــلـيــهــا ) هــذه الــهــجــمـات بــا
ناطـق أو يُخطَّـط لها من تـستـهدفُ تلـك ا
ـلي الـفـراغ في تـلك ـنـاطق ولـكي  تـلك ا
فـقـداقـترحـنـا عـلى احلـكـومة وسدّ الـهُـوَّة
االحتـاديـة ولـرئـيس احلـكـومـة الـعـراقـيـة
يــجب أنْ تـــكــون هــنـــاك قــوّة مــشـــتــركــة
ـناطق لقطع الطريق للـسيطرة على تلك ا
أمـام تنـظـيم الـدولـة من الدخـول فـيـها أو
أيـة مجـمـوعـة أخـرى تُفـكّـر في اسـتـخدام

ناطق إلطالق تلك الهجمات. تلك ا
شتركـة ستكون أمرًا أساسيًا العـمليات ا
ــنــطــقـة وعــامــلًــا لــتــحـســ األمـن في ا

وسيعزز من أمن إقليم كوردستان .
هـناك الـكثـير من اجملـموعـات حتت مظـلة
ـــكنُ أنْ نـــتـــهم احلـــشـــد الـــشـــعـــبي وال
فــهـنـاك مــجـمـوعـات ـؤســسـة بـرمــتـهـا  ا

منـبوذة منشـقة ليست جـزءًا من احلكومة
الـعـراقـيــة وهي ال تـصـغـي إلى احلـكـومـة
وتـتحـدّى السلـطة ;لـذلك يجب االحتـادية 

السيطرة عليهم من قبل الدولة .
وتـلك الـهـجـمـات حتـاول دق األسـفـ ب
أربـيل وبغـداد والـعـراق واألسرة الـدولـية
بـغض النظـر عن اجلهـات التي تقف وراء
فـإنَّ هـذا األمــر ال يـخـدم تــلك الـهــجـمــات 
مـصلحة الشعب الـعراقي ويجب التصدي
ونحن لـهم من خالل احلـكومـة االحتاديـة 
في إقـليم كوردستـان سنمـدُّ يد العون إلى
احلــكـومــة االحتـاديـة لــكي نُـقــلِّل من هـذه

التحديات والتهديدات .
مرور سـتة أشهر على اتفـاقية شنگال ب
وأربـيل ولم تــطـبق حــتى اآلن مـا بـغــداد 

السبب?
إنَّ االتـفـاق كـان اتـفـاقًـا جـيـدًّا بـ بـغـداد
وأربــيـل وربَّــمـــا خــطـــوة أســاســـيــة حللِّ
لـكـن لـسـوء احلظ لَمْ الــقـضـايــا الـقـائــمـة 
تُــطـــبَّق االتــفـــاقــيـــة ;ألنَّ بــعـض الــقــوات
احملـلية حتدت سـلطة احلكـومة االحتادية
ووجـــــــود قـــــــوات حـــــــزب الـــــــعـــــــمـــــــال
الــكــوردسـتــاني (PKK) وهــو حتــدٍ آخـر
والزلــنــا يــضــعــان الــعــصــا في الــدوالب 
نــنــتـــظــر احلــكــومـــة االحتــاديــة أنْ تــفي
ونراه بالـتـزامـاتـهـا لتـطـبق هـذا االتـفـاق 
ـشكالت اتفـاقًـا مهـمًـا للـغـاية لـيس حلل ا
بـــ بــغــداد وأربــيل فـــحــسب ;بل إلحالل

نطقة بأسرها . االستقرار واألمن في ا
وتــأسـيــسًــا عــلى مــا تـقــدَّم تــبـيّـن مـوقف
حــكــومـة إقــلــيم كــوردســتــان من مــســألـة
إخــراج الــقــوات األمــريــكــيــة من الــعــراق
وإقـليم كورسـتان وهو أنَّ الـعراق وإقليم
كـوردستان اليـزاالن محتـاج لدعم قوات
الــتـــحــالف الـــدولي ضــد داعش بـــقــيــادة
ــتــحـدة األمــريــكــيــة ومــتى مـا الــواليت ا
ـواجهة اإلرهابي أصـبح العراق جاهزًا 
فـحــيــنـذاك ال يــكــون رأيـنــا مــخـتــلــفًـا عن
احلـكـومـة الـعـراقـيـة االحتـاديـة والـعراق
وإقــلــيم كــوردســتــان بــحــاجـة إلـى قـوات
تحدة الـتحالف الدولي بقيـادة الواليات ا
فـهـذا هـو رأي ومــوقف إقـلـيم األمــريـكـيــة

كوردستان من بقاء القوات األمريكية .
ـــوالـــيـــة الــتـي تـــقــوم   واجلـــمـــاعـــات ا
بـالــعـمـلــيـات اإلرهـابــيـة الـتي تــسـتـهـدف
البـعـثـات الدبـلـوماسـيـة وقوات الـتـحالف
وتـــرى أنَّ هـــذا يـــدخل في بـــاب الـــدولـي 
اجلـهـاد فَـهُم واهـمـون جـدًّا فـتلـك الـقوات
مـــــوجـــــودة بــــــدعـــــوة من احلــــــكـــــومـــــة
ـساعدة الـعراقيـةوجاءت من أجل تـقد ا

وسترحل في يوم ما .
وأخـــتـم كالمي بـــحــــديث أخـــرجه اإلمـــام
عَنْ عَـبْـدِ الـلَّهِ بْنِ الـبـخـاري في صـحـيــحه
عَـمْـرٍو- رَضِيَ الـلَّهُ عَــنْـهُـمَـا -عَنْ الـنَّـبِيِّ -
صَـلَّى الــلَّهُ عَـلَــيْهِ وَسَـلَّمَ - قَــالَ :( مَنْ قَـتَلَ
مُـعَاهَدًا لَمْ يَـرِحْ رَائِحَـةَ الْجَـنَّةِ وَإِنَّ رِيـحَهَا
َ عَــامًـا).وهـذه تُــوجَـدُ مِنْ مَــسِـيــرَةِ أَرْبَـعِـ
الــعــمــلــيــات اإلرهـابــيــة الــتي حتــدث في
الــعـراق وإقـلــيم كـوردســتـان وتـســتـهـدف
البـعـثـات الدبـلـوماسـيـة وقوات الـتـحالف
بل هي عـبـارة عن لـيــست جـهــادًا الـدولي
وتـــخــــريب فـــســــاد وإفــــســـاد فـي األرض
وتـشويه فـإنَّ هؤالء األجـانب مسـتأمـنون
ولم يدخـلوها إال في الـعراق وكـوردستـان
بـإذن احلــكـومــتـ فــهـنــاك اتـفــاقـيــة بـ
فال يـجــوز االعـتــداء عـلــيـهم ال الــطـرفــ
بالـضرب وال بـالنـهب فضـلًا عـن عمـليات

فدماؤهم وأموالهم معصومة . القتل

دة X∫ محجور في البيت يعمل طيلة ا Ë

فيـروس الـفـساد اخـطـر من فـيـروس كورونـا  ألن لـقـاحه الوحـيـد..الـثورة
التي حصلت وفر فاسدون وابطلت مفعوله..عمامة!
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الى الذين يدعون أنهم أحفاده واخلص شيعته..قال اإلمام علي:
(يـا والة أمور الـنـاس ال يـكن حـظـكم في واليـاتـكم مـاال تـسـتـفـيدونه  وال

غيظا تشفونه بل اماتة باطل وأحياء حق)...
وتعـيـشون في خـضرائـكم مرفـه  فيـما انـتم افقـر ماليـ العـراقيـ 

واشـــفـــيـــتم غـــيـــظـــكم بـــقـــتل شـــبـــاب تـــشـــرين وأمـــتم احلق واحـــيـــيـــتم
ن توهم ـنافقـ  في مئـا  تقيـمونـها  الباطل..وسـتكـونون اللـيلـة أقبح ا

. فيكم الصدق..وانتهازي ومرائ
 } } } }

يا والة أمـور النـاس .ال تكن واليـاتكم مـاال تسـتفـيدونه
وال غـيـضا تـشـفـونه بـل اماتـة بـاطل وأحـيـاء حق..

االمام علي.
فيما انتم افـقر مالي العراقـي وتعيشون في
خـضــرائـكم مــرفـهــ واشـفـيــتم غـيــضـكم بــقـتل
شـبـاب تـشـرين  وأمـتـم احلق واحـيـيـتم الـبـاطل..

فأين أنتم من يعسوب الدين.
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الــعـيش في بـطـون الـصـحـراء يــخـلق بـيـئـة قـتـالـيــة اكـثـر شـراسـة من الـعـيش في
االمـاكن االخـرى نـاهيـك عن اختالف الـعـادات والـتـقالـيـد الـعرب بـعـد ان كـانوا
يـعـيـشـون في الـصـحـراء ومـا افـرزت تلـك الـبـيئـة عـلـى تكـويـن شـخصـيـة الـرجل
الـعـربي اصـبـح الـقـتل وقـطع الـطـرقـات مـن سـمـات الـرجـولـة حـتى جـاء االسالم
ليـنتشل اجملـتمع من الـضياع ويـساوي بـ حقوق اجلـميع واصبـح الكل يفـتخر

باالنتماء الى هذا الدين احملمدي االنساني االصيل.
رآة كان امـر صعب تـقبله في شيـوع ثقافـة التـسامح واعطـاء احلقـوق واحتـرام ا
اضي لـكن مرور الوقت اعطى جرعة ايجابـية لتقبل مباد الدين االسالم لدى ا

اجلمهور.
سنوات عـديدة مرت وحـملت معهـا الكثيـر من الثقافـات الدخيلـة واالنحرافات في
مـســار بـعض من يــدعي االسالم اضـافــة الى غـزو ثـقــافـة الـتــحـريف الى داخل
اجملـتـمع العـربي من خالل زرع الـفـتنـة الـطائـفيـة وتـكفـيـر االخرين ولـد حـالة من

الفوبيا لدى اجلمهور العربي.
الـتـعـطش لـلـحـكم االسالمي عـاشـهـا اجملـتـمع الـعـربي عـلى مـر الـسـنـوات بـسب
سياسـيات االنـظمة احلـاكمة لـتخـليص الشـعوب العـربيـة من الظلم واالضـطهاد
حـــتى اصـــبح احلـــكم االسـالمي حـــلم يـــراود اجلـــمــيـع حـــيث جـــاءت االحــزاب
ظلومـية ونحيب على والتـيارات االسالمية بشـعارات براقة واصوات باكـيه على ا

معاناة الشعوب العربية.
هـذا االمـر دفع بــالـشـعـوب الــعـربـيــة في بـدايـة الــشيء الى الـتـوجـه بـقـوة صـوب
تـصـديق هـذا الـشـعـارات واالنخـراط بـ صـفـوفه النـتـشـال الـبـلـدان الـعـربيـة من
الـضـيـاع لـكن سـرعـان مـا تـالشت هـذا الـشـعـارات الـبـراقـة بـعـد ان دخـلت تـلك
الشـعارات حـيز الـتنـفيـذ ومسـكت االحـزاب والتـيارات احلـكم واصبـحت تتـحكم

ن يتعارض معها. قدرات الناس وحتاسب 
ا جعـلها صدمة الـشعـوب العربـية بحـكم االسالم السيـاسي كانت كـبيرة جـدا 
تتحـول الى فوبيا تطـارد اذهانهم بعد سـقوط مصداقيـتهم ما تسبب بـانهيار تلك

الشعارات وكشفت احلقيقة لدى اجلمهور.
ردود افـــعــال اجلــمـــهــور الــعـــربي تــنـــوعت بــعــد ان تـــهــاوت احالمـــهم وفــقــدان
مــصـداقـيـتـهم الـبــعض مـنـهم قـرر تـصــحـيح مـسـار تـفــكـيـره من خالل رفـضـهم
ـدن العـربـيـة امـا الـبعض االخـر فـبـقى يـصـارعهم بـاحـتـجاجـات عـمت شـوارع ا

حل زوالهم من سدة احلكم.
ـثل وسـيـلـة فـعـالـة إلقـنـاع األسـلـوب الـوعـظي الـبـكـائي لم يـعـد 

اجلـمـهــور بـأيـة فـكــرة أو مـبـدأ مـرة اخــرى لـلـتــأثـيـر عـلى
عواطـف اجلمهور الـعربي وال لـغة السالح سـوف تغير
ط تـفـكـيـرهم لـرفض تـسـلط االسالم الـسـيـاسي عـلى

مناسك احلكم في الدول العربية.
ولـهــذا اقــول االسالم بـعــيــد كل الـبــعــد عن تـصــرفـات
ـنح هــؤالء لــكـونه ديـن سـمـح يـســاوي بــ اجلــمـيـع و

احلقوق للكل بعيدا عن لغة الدم والترهيب والقتل.
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بغداد

ـة أصبحت واقعـا ملموسا يـة أوحت لنا اليـوم بأن العو تغيـرات العا إن ا
بحيث أضحت التكنولـوجيات احلديثة متواجـدة في أبسط جزئيات حياتنا
اليـوميـة. فالـتقـنيـات الرقـميـة أصـبحت تـتطـور بشـكل سريع و عـبر أجـيال
إلكترونية مختلفة و متـنوعة ال حدود و ال حصر لها و أبرز دليل علي ذلك
تزايد تـلك اإلستخـدامات عبـر تطبـيقات الـهواتف الذكـية و أيضـا منصات
ـكن الـيوم بـأي حال التـعـليم عن بـعـد مثل تـطـبيـقات زووم و مـوديل. فال 
كن فصلهـا عن أعمالها و من األحوال اإلنكار بأن تـلك األدوات الرقميـة 
عامالت و إتصاالتنا اليومـية منها السمـعية و البصرية نظـرا لتسهيالت ا
علومات. ففي هذا بادالت و السرعة الفائـقة و اجلودة العالية إليـصال ا ا
السياق تعتبر تلك التكنولوجيات احلديثة نعمة لدى العديد من األشخاص
بحيث وظفتهـا مباشرة في إطار اإلستـخدامات الصحيـحة و ذلك كعنصر
ـواهب الـذاتــيـة أو تـكـوين إيـجـابي فـعــال و داعم جـدي من أجل تـطــويـر ا
ـوارد الـبـشـريـة و وضـعـهم عـلي الـطــريق الـصـحـيح. فـهـنـا يـكـمن مـربط ا
تـقدمة جزءا ال دني بـأغلب الدول ا الفرس بحـيث أصبح نشاط اجملـتمع ا
يتجزأ في صنع القـرار السياسي و اإلقتـصادي و صوتا مسمـوعا محليا
كن وضعها علي طاولة و دوليا و ذلك عبر طرح أفكار و مقترحات بناءة 
دني نـاقشـات السـياسـية و اإلقـتصاديـة و اإلجتـماعـية. فـدور اجملتـمع ا ا
وارد ثل دور رئيسي من أجل تطوير ا تقدمة أضحي اليـوم  في الدول ا
ـستـدامة. إذ تـعتـبر الـتنـميـة البـشرية البـشريـة و حتقيـق أهداف التـنمـية ا
دني بـحيث تعتـمد علي آليات احلجر األساس في بـناء مكونـات اجملتمع ا
كـتـسبـات الشـخـصيـة و تسـخـيرهـا في اإلجتاه لتـطويـر الـذات و حتديـد ا
ـواهب و القدرات وارد الـبشـرية ينـطلق عبـر حتديد ا الصحـيح. فتأطـير ا
لـكل شـخـص وفـقـا لـرغــبـاته و إهـتــمـامـاته في مــجـال مـعـ يــتـمـاشى مع
دني لم يقتصـر فقط علي التنمية التكوين اخملصص له. فنشـاط اجملتمع ا
سـتدامـة منهـا احلفـاظ علي بـيئة البـشرية بل يـتجـاوزها لـيشـمل التنـميـة ا
سـلــيــمـة و خــالـيــة من الــسـمــوم و ذلك من خالل تــنـظــيم ورشــات عـمل و
سـتدامة مؤتمـرات دوليـة حتت رعاية مـنظـمات أصدقـاء البـيئة. فـالتـنميـة ا
ــال و أيـضـا اإلعـتــمـاد عـلي تـعـني حتــقـيق الـتــوازن بـ الـبــيـئـة و رأس ا
ستقبل التكنولوجيات النظيفة كبديل رئـيسي و التي تعتبر في حد ذاتها ا
الواعد و الـصاعد و تـساهم إيـجابيـا في سد الفـجوة الـرقميـة. إن التنـمية
ثل ستدامـة تعتبـر اليوم العـمود الفقـري لإلقتصاديـات الوطنيـة بحيث  ا

الـرهـان عــلي اإلقـتــصـاد األخــضـر و الـرقــمي نـواة دعم
حقـيقي و حتـفيـز جدي لإلسـتثـمار و تـقويـة القـطاع
اخلاص بـتـلك الـدول. بـالنـتـيـجـة ساهـمت مـكـونات
ــدني من مــتـطــوعــ و مـنــظــمـات غــيـر اجملـتــمع ا
سـتدامة من حكومـية في حتقـيق أهداف الـتنمـية ا
خالل العناية بالبيئة و خلق مشاريع ذات مردودية

تجددة. عالية أهمها في مجال الطاقات ا
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بـدونه حـيث تـغـلب عـلى عـمالـقـة كـبار
بــحــجم ريــال مــدريـد وبــايــرن مــيـونخ
وبــرشــلــونــة ومــانـشــســتــر يــونــايــتـد
ولـــيـــفـــربـــول ووصل لـــنــهـــائي دوري
سابقة اضي وودع ا وسم ا األبـطال ا
ــوسم مـن الـدور قــبـل الـنــهــائي هــذا ا

أمام مانشستر سيتي.
dO UL'« …œu

ـمتـاز لـكرة رحب الـدوري اإلجنـليـزي ا
الـقدم الـيوم االثـن بـإعالن احلكـومة
الــبــريـطــانـيــة تــخـفــيف قــيـود اإلغالق

بسبب جائحة كوفيد-19.
وقـــال ريــتــشـــارد مــاســتـــرز الــرئــيس
الــتـنــفـيــذي لــلـدوري إن من أولــويـاته
العب عـودة كــامـلـة لـلـجـمـاهـيـر إلى ا
ــقــبل.وقـــالت احلــكــومــة في ـــوسم ا ا
ــوجب ــاضي إنه  فــبــرايــر شــبــاط ا
ـرحـلـة الثـالـثة مـن "خارطـة الـطريق" ا
كونة من أربع مراحل سيتم السماح ا
لــــلـــمـالعب في حــــال اســـتــــيــــفـــاء كل
الـــشـــروط بـــدايــة من 17 مـــايـــو أيــار
ــئــة من احلــالـي بــاســتــيــعـاب 50 بــا

طاقتها أو 4000 متفرج أيهما أقل.
وسـيُسمح بحضور جماهيري أكبر في
ـــكــنــهــا العـب الــكــبــيـــرة بــحــيث  ا
اســـتــيـــعــاب مـــا يـــصل لــعـــشــرة آالف
ئة من سعتها أيهما متفرج أو 25 بـا
أقـل.وأكـد بــوريـس جــونـســون رئــيس
الـوزراء الـبريـطـاني اليـوم أن خـارطة
الـطريقة ستمضي قدما كما هو مخطط

لها.
WFz«— W UN

وقــــال مـــــاســــتــــرز "مـن الــــرائع رؤيــــة
اجلـــمــاهـــيـــر تــعـــود لــلـــمالعب.. لـــقــد
ـمـتاز لم افـتـقدنـاهـا كثـيـرا والدوري ا
يـعد كما كان بدونها.. وجود اجلماهير
ســـيــضــمن نـــهــايـــة رائــعــة لـــلــمــوسم

احلالي".

ـســتـوى الـفـني بـاالسـتـعـانـة بـأفـكـار ا
تــكـتـيـكــيـة مـخـتــلـفـة كــثـيـرا سـواء مع
إرنـســتـو فـالـفـيـردي أو كـيـكي سـيـتـ
وأخــيـرا رونــالـد كــومــان مع الـتــلـويح
بورقة تشافي هرنانديز من ح آلخر.
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بــعـد رحـيل نـيـمــار زاد احلـمل كـثـيـرا
عـلى ليونـيل ميسي الـذي حمل الفريق

على أكتافه على مدار أربعة مواسم.
لـكن ميسي وحده ال يكـفي مهما كانت
قـدراته االسـتـثـنائـيـة فال يـوجـد فريق
فـي العالم يـقف علـى العب واحد وهو
مـا يـفـسر الـفـضائح الـكـرويـة للـبـارسا
فـي دوري أبطـال أوروبا أمـام روما في
2018 ثـم لـيفـربـول في 2019 وبـايـرن
مــيــونـخ وبــاريس ســان جــيــرمــان في

اضي واحلالي. وسم ا ا
اخلـسـارة بثـمـانيـة أهـداف أمام بـايرن
مــيـونخ أخـرجت مـيـسي عن شـعـوره
ـــا ألول مــرة لــلـــتــصــريح ودفـــعــته ر

والتأكيد علنيا أنه يريد الرحيل.
كـان نـيـمـار يـتـابع كـل هـذه الـتـطورات
ــقــرب عـن كــثب ووجــد أن صـــديــقه ا
لـقلبه "ليـونيل" يتعـرض لإلهانة سواء
ــلـعب بـاخلــسـائـر الـثــقـيـلـة أو داخل ا
خــــارجـه بــــالــــصــــدام مـــــبــــاشــــرة مع
بـارتـوميـو الـذي تعـنت في االسـتجـابة
لــرغــبــة مــيــسي بل ووصل األمــر إلى
تـهـديــد الـنـجم األرجـنـتـيـني بـالـلـجـوء
لـلـقـضـاء.الـصـدام الـشـديـد بـ ميـسي
اضي سبقه وبـارتوميو صيف الـعام ا
أيـضـا صـراعـات تـبـدو مهـيـنـة لـنـجوم
الـفريق منـها فضيـحة استئـجار شركة
تـسيء لـالعـبي الـفـريق لـتـحتـمـي أمام

اجلماهير بعد كل إخفاق أوروبي.
ـــقــــابل وجـــد نــــيــــمـــار فــــريـــقه فـي ا
الــبـاريـسـي يـزداد قـوة وشــراسـة عـلى
ـسـتـوى القـاري سـواء في وجوده أو ا

الدعاوى القضائية.
ـثير أن نيـمار لم يتخـذ خطوة تنازل ا
قـــانـــونـــيـــة واحـــدة فـي هـــذا الـــشــأن
ـالــيـة ــكـافــآت ا اخلــاص بـبــعض ا
ــــــســـــتــــــحــــــقـــــة لـه لـــــدى إدارة ا
الـــبـــلــوجـــرانـــا ومع ذلك كـــانت
فاوضات مستمرة لشرائه مع ا

النادي الباريسي.
ـشروع التائه في برشلونة ا
امتد أيضا لصفقات لم تفد
الــفــريق فــنــيــا بل كــبـدت
خــزيــنــة الــنــادي مـبــالغ
ضـــــخـــــمـــــة خـــــاصــــة
الـــثــــنـــائي عـــثـــمـــان
ـــبــلي وفـــيــلــيب د
كــوتـيـنــيـو بـخالف
صــفــقــات أخـرى ال
مــــــحـل لـــــهــــــا من
اإلعــــــــراب مــــــــثل
أرتــــورو فــــيــــدال
وكــــيـــفـن بـــرنس
بــــــــــــــواتـــــــــــــنـج
وبـــــرايــــثـــــوايت
وغـــــــيـــــــرهـم من
األســــمــــاء الـــتي
مـرت على النادي
الـكـتـالـوني مرور

الكرام.
كـــــذلك صـــــفــــقــــة
أنـــــــــــــــطـــــــــــــــوان
جــريــزمــان كـانت
وراء تـعقـيد مـهمة
اســتـعـادة نــيـمـار
وفــقــا لــتــأكــيــدات
إيــــــريك أبــــــيـــــدال
الــسـكـرتـيـر الـفـني

السابق للبارسا.
كــــمــــا كـــان الــــتـــخــــبط عــــلى

ب الـبـرازيـلي قـاب قـوس أو أدنى من
مــغــادرة بي إس جي فـي صـيف 2019
حـــيـث تـــفـــاوض مـــســـؤولـــو الـــنـــادي
الـفـرنـسي مبـاشـرة مع إدارة برشـلـونة

حول كيفية بيعه.
لـــكن فـي كل مـــرة وجـــد نـــيـــمــار إدارة
صـلـبـة تـقف في وجهـه بل وصل األمر
إلى الـسمـاح جلماهـير الـنادي بتـعليق
الفــتـات فـي مـدرجــات حـديــقـة األمـراء
تــهـاجم فــيـهــا الالعب الــبـرازيــلي بـكل
قسوة ولم يخل األمر من ألفاظ نابية.
ـسـتـوى االقـتــصـادي تـعـنـتت وعــلى ا
إدارة بـي إس جي في بــيع نـيــمـار
ــغــاالة في لـــبــرشــلــونـــة بــا
ـاديـة واشـتـراط ــطـالب ا ا
صــفـقـات تــبـادلــيـة وصـلت
إلى 3 العب دفعة واحدة.
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ـقـابل كــان بـرشــلـونـة فـي ا
ورئــيـسه الـسـابق جـوسـيب
مــاريــا بـارتــومــيـو حــريــصـا
أكــثــر عــلى جتــمــيل صــورته
أمــــام جـــمـــاهــــيـــر الـــنـــادي
واسـتعادة الكبـرياء باشتراط
اعــتـذار نـيــمـار ومـطــالـبـة
الـالعب بالـتنازل
عـــــــــــــــــن
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أنــهى نـيــمـار جـونــيـور جـدال اســتـمـر
ا لسنوات وذلك بتمديد تعاقده مع ر
بــاريس سـان جــيـرمـان لــثالثـة مـواسم

إضافية.
انــضم نــيــمــار لـلــنــادي الــفـرنــسي في
صــــــيف 2017 وســــــيــــــبــــــقى الـالعب
الـبرازيـلي داخل جدران حديـقة األمراء
وفــقــا لـتــعــاقـده اجلــديــد حـتـى صـيف

.2025
ويـسـتعـرض في هذا الـتقـرير األسـباب
الـتي دفعت الالعب صاحب الـ 29عـاما

لــــــــهـــــــذه اخلـــــــطـــــــوة
والـتـراجع عن حـلمه
بــالــعـودة مــجـددا
إلـى صـــــــــفــــــــوف

برشلونة.
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غـــــازل نــــيــــمــــار
نـاديه الـكتـالوني
أكـثـر من مـرة بل
وصـل األمـــر إلى
زيـــــــارة مـــــــقـــــــر
تـدريبات البارسا
بـعـد أشـهـر قـلـيـلـة
من انتقاله إلى سان

جيرمان.
كــــــمــــــا كـــــان

الــــالع
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ـوقع النـادي الكائن شروع نـادي القـوة اجلوية مـسح شامل  ـنفـذة  اجرت الشـركة الـصينـية ا
.وقال عضو الهيـئة االدارية للنادي علي زغيـر في بيان صحفي  ان الشركة في شارع فلـسط
ـوافقـات االصوليـة من قبل ـقر القـد للـنادي حـال احلصـول على ا ـنفـذة ستـباشـر بتـهد ا ا
شكلـة من مجلس الوزراء.وأضـاف زغير ان ادارة النادي اتـفقت مع الشركة الـصينية اللجـنة ا
ـلـحـقـات االخـرى.يـذكـر ان الـهـيـئـة ـبـاشـرة بـا ـلـعب الـرئـيـسي اوال ومن ثم ا ــبـاشـرة بـا عـلى ا
االدارية لـنادي القوة اجلـوية كانت قـد انتقـلت من مقرهـا في شارع فلـسط الى مـقر بديل في
بـاشرة بالعمل اال ان نفذة با منطـقة اليرموك قـبل ثالثة أشهر من اجل فـسح اجملال للشركـة ا

شروع. اإلجراءات الروتينية من قبل امانة بغداد قد اخرت تنفيذ ا
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وكـان  نص الــرسـالـة في ( إطـار
العمل القانوني اجلديد لالحتاد
الـعـراقي لـكـرة الـقـدم والـعـمـلـية
االنـتـــــــخـابيـة عـزيزي شــــــكرا
لــــــــكـم عــــــــلـى تـــــــــزويــــــــدنــــــــا
بتاريـــخ2021/4/5 بنسخة من
صـادق عليه النـظام األسـاسي ا
والـقــانـون االنــتـخــابي لالحتـاد

الــعــراقي لــكــرة الــقــدم الـذي 
اعتمـاده من قبل مـؤتمر االحتاد
الـــعــــراقي لــــكـــرة الــــقـــدم في 4
نـــســيــان 2021.. قـــبل كل شيء
نـود أن نــسـتــغل هــذه الـفــرصـة
لـتـقـد خالـص التـهـاني لـلـعمل

واجلــهـد اجلــيــدين الــلــذين قـام
بهما االحتاد العراقي في عملية
إصالح نــظـــامه األســـاسي لــكي
يـصـبح متـمـاشيًـا مع مـتطـلـبات
االحتــادين الــدولـي واآلســيـوي
وان هـــذا ســـيــــصب في فـــائـــدة

تطوير الكرة في العراق.
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عــــلى أي حـــال الحــــظـــنـــا خالل
مـؤتــمـر االحتــاد الـعـراقـي لـكـرة
الـقدم ان أعـضـاء االحتاد قـدموا
ووافـقوا عـلى بـعض التـعديالت
اإلضافيـة على النـظام األساسي
لالحتــاد وبـــاخلــصــوص إزالــة
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ŸUL∫ جانب من اجتماع بنيان باحتاد كأس اخلليج الكترونيا «
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اجتمعَ رئيسُ الـهيئة التـطبيعية
إيــاد بـنـيـان بـأعـضـاءٍ من احتـاد
ـــنـــصــة كــأس اخلـــلـــيج عـــبــر ا
االلــكــتــرونـيــة بــحــضــور نـائب
الـــرئـــيـس  جـــاسم بـن مـــحـــمـــد
الــشـيـكـلي واألمـ الـعـام جـاسم
ــسـتـشـار سـلـطــان الـرمـيـحي وا
االستـراتيـجي فيـصل اسمـاعيل
وكـذلك األمـ العـام لـلتـطـبيـعـية

محمد فرحان.
وقـالَ بـنـيان: إن االجـتـمـاع تـركز
عـلى  مــنـاقــشـة مــحـورين األول
حتــديـد مـوعـد انــطالق خـلـيـجي
25 الــتي سـتــقــام في مــحـافــظـة
الــبــصــرة الــفــيــحــاء ويــتــطــلع
اجلــمــيع إلى ان تــكــون بــطــولـة
اسـتثـنـائـية من جـمـيع اجلوانب
اإلداريـــــة والـــــتــــنـــــظـــــيــــمـــــيــــة

واللوجستية.
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وأضـاف: وتـنـاول االجـتـمـاع في
مــحـوره الــثـاني تــشــكـيل جلــنـة
مــشـتــركــة من االحتــاد الــعـراقي
لكرة القـدم واحتاد كأس اخلليج
تابـعة تقـارير نسب االجناز في
ــشـاريع الـتي  االتــفـاق عـلى ا
ـلف الـذي قدم إلى إكـمـالهـا في ا
ـنــظــمــة ونــال رضـا الــلــجــنــة ا
واسـتـحـسـان رؤسـاء االحتـادات

اخلليجية.
وأشـارَ بنـيـان إلى: ان احلوارات
والطـروحات في االجتـماع كانت
بـنــاءة ومـفــيـدة واحـتــوت عـلى
ـشـتـركـة الـكـثــيـر من الـقـواسـم ا
بـــصــورةٍ ولـــدت االرتــيـــاح لــدى
أعضـاء احتاد كأس اخلـليج بأن
البـصرة سـتكـون بأ اجلـاهزية

الحتضان خليجي 25.
واخــتــتمَ رئــيس الــتــطــبــيــعــيــة
حـديـثه بـالـقـول: في كل اجـتـماع
نلـتمس رغـبة األشـقاء في احتاد

كــأس اخلـلـيج بـإبـداء أكـبـر قـدر
مـن الــتـــعـــاون في الــكـــثـــيــر من
األمور التي تـخص خليجي 25
ونــحن في كـل مـرة نــزرع الـثــقـة
لـديـهم بـأن البـطـولـة اخللـيـجـية

يزةً ورائعة. قبلة ستكون  ا
وفـي ســــيـــاق مــــنــــفــــصل أرسلَ
االحتـــادُ الـــدولـي لـــكـــرة الـــقــدم
رسالـة الى الـهـيـئـة التـطـبـيـعـية
تـــضـــمـــنت الـــتـــأكـــيـــد عـــلى ان
الـتطبـيعـية سـوف تعـمل كلـجنةٍ
قبلة انتخابية في االنـتخابات ا
لالحتــاد الــعــراقي لــكــرة الــقــدم

وقراراتها نهائية وملزمة.
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الظـروف االسـتثـنـائيـة الـتي فـرضتـهـا جائـحـة كورونـا من حـظر
وتقـيـيد واجـراءات وقـائـية الى جـانب الـعـديد من االسـبـاب التي
ساتـطرق الـيـها خالل هـذه العـجـالة دفـعتـني السـتقـصاء نـشاط
فــريق لـــلــدراجــات الـــهــوائـــيــة يــدعى  BICdadوالــذي يــضم
العـشـرات من شـبـان ورجال وحـتى كـهـول عاصـمـتـنا احلـبـيـبة.
مـهـمـتي في اسـتـقـصـاء انـشـطـة هـذا الـفـريق حتـولت الى رغـبـة
شـديــدة لــدي لالنـضــمــام الـيه ومــواكــبـة فــعــالـيــاته الــريـاضــيـة

والثقافية.
وجدت بالـفعل نـفسي بـ ثلـة من خيرة الـشبـاب وحتى الـكهول
الذين اكدوا سـعادتـهم في االنخـراط بهكـذا جتمع يـنتـشلهم من
ؤلم والـظروف التي فرضتـها السيـاسة واجلائحة واقع احلياة ا

على حد سواء.
الـفــريق تــأسس في عـام 2020 بـقــيـادة الــكـابــ حـســان فـالح
ــالـيـة خـريج عـلـوم والـذي يـعـمل ايـضــا مـديـر قـسم في وزارة ا
حـاسـبــات ومـدرب تــنـمـيــة بـشــريـة لـديه اربـع اعـتـمــادات دولـيـة
لـلـتدريـب. وعنـد اسـتـفـسـاري من الـكـابـ حـسـان عن حـيـثـيات
الفـكرة وانـبـثاقـها وكـسـبهـا لـلهـواة بهـذه الـسرعـة قال: "في ظل
احـبـاط لـلــمـجـتـمع بـســبب كـورونـا واحلـظــر اسس هـذا الـفـريق
لتتاسس معه صفحـة على الفيسبوك بأسم  BICdad بدأ من
شـخـصـ واالن يـضم الـفـريق اكـثـر من 100دراج يـحـضـرون
بـاجلـوالت بــشـكل مــتـنـاوب بــسـبب وظــائـفـهـم وعـمـلــهم. اعـمـار
االعضاء من عمر 16 الى 60 عاما. كما يوجد لدينا اعضاء من
ذوي وظائف حـكـومـيـة مهـمـة وكـذلك اصـحاب مـشـاريع خـاصة
فــضـال عن طالب". امـــا عن اهـــداف الــفـــريق اوضـح الــكـــابــ
حسان فالح :" تـمكنـا من استقطـاب عدد اليحـصى من الشباب
قاهي دروسة وا بغية انتـشالهم من مخـاطر التكنـولوجيا غيـر ا
ـنــظـمـة في مـحـاولـة ـة ا واخملـدرات وعـصـابـات الــعـنف واجلـر

لتحفيزهم لأللتفاف حول اهتمامات انسانية اكبر".
احلديث مع حـسان لم يـنته عـند هـذا احلد بل تـطرق ايـضا الى
ـناطق "حتقـيق جـانب كبـيـر من االهداف اهـمـها الـتـعايش بـ ا
تفاوتـة عن طريق نشر ـتنوعة واالعمـار ا اخملتلفـة واالنتماءات ا
الثقافة الرياضيـة فيما الطموح يتركـز مستقبال على سبل جذب
ــيـة وعـربــيـة لـدعـم مـشـاريع انـتـبــاه شـركــات ومـؤسـســات عـا
ونشاطات شبابية في العراق" الى جانب "توفير دعم حكومي
مــعـنــوي او قــانــوني او مــادي كــاقــامـة مــشــاريع لــلــشــبـاب
العـاطـلـ او توفـيـر مـراكز لـلـتـدريب ومسـتـلـزمات ريـاضـية
سـاهـمـة في مـشـاريع ريـاضـيـة تـمـتد لـلفـريق الـى جانـب ا
خارج احلـدود"خـاتـمة احلـديث تـمـحور عـلى الـدعـوة التي
وجهها الـكاب حـسان فالح  بـالقول:"نـدعو اجلميع ومن
مختلف الشرائح والفئات الشعبية واجملتمعية للمشاركة
في فـريـقنـا من فـنـانـ واعالمـيـ ومـعـلـمـ ومـدرس
ونـاشــطـ وريـاضــيـ وغــيـرهم بــغـيــة حتـقـيـق الـهـدف
ـفروض واالنـتقال االسمى اال وهو كـسر طـوق الواقع ا

الى صفحات جديدة ومشرقة في احلياة".
اخــتـتــمت احلــديث مـع الـكــابــ حــســان فـالـح وانـا كــلي
ســعـــادة وامل بـــان في عـــتــمـــة نــفق
الواقع هنـالك بصـيص ضوء يـبشر
بوجـود نفس شـبـابي طامح عـجزت
التحديات واخلطوب من ان تثنيه عن
مواصلـة طريق احلـياة وحتـقيق اآلمال

والتطلعات لهذا الشعب احلبيب.

ـنتـخبـات الشـباب الـبطـولة الـعربـية 
ــقــرر إقــامـتــهــا في مــصـر الــتي من ا

قبل. منتصف الشهر ا
وقــالَ مــدرب مــنــتـخـب الــشـبــاب: إنه
ـــغـــتـــربـــ في تـــواصل مع جلــــنـــة ا
الـهــيـأة الـتـطــبـيـعـيــة من أجل إكـمـال
ـغـتـرب في أوراق جـمـيع الالعـب ا
أسرع وقت واالسـتـفادة من قـدراتهم

الفنية.
غـتربون وأضافَ مـحمـد: الالعبـون ا
كـانـوا حتت أنظـار الـلجـنـة منـذ فـترة
طــويـلـة وهـنــالك مـتــابـعـة مــسـتـمـرة
واطالع واضـح عــلى مـــســـتــويـــاتــهم
الـفـنـيـة بـــــــــــشكـل يـجـعلـهـم إضـافة
نتـخب الشباب وسـيشاركون مهمـة 
شاهدة مســـــــــــتوياتهم مع الفريق 
عن قـــــرب من
الك قـــــــــبـل ا

التدريبي.
وأشــــــــــــــــار َ
مـحــمـد إلى:
غـترب ان ا
ســيــلــتــحــقــون
بــــــتــــــدريــــــبــــــات
مـنــتــخب الــشــبـاب
فــــــــــــــي األول مـــــــــــــن
ــقـبل الــشـــــــــــــهــر ا
خالل الــــتـــــــــــجــــمع
الــــــــــــثــــــــــــــــــــانـي أو
ــعــســكــر الـتــدريــبي ا
الـــــذي ســــيُــــحــــــــــــدد
الحــــقــــاََ وســــيــــتـم مــــنح
الـفـرصـة جلـمـيع الالعـبـ قـبـيل
الـدخـول في مـبـاريــات الـبـطـولـة

العربية.
يــــشــــارُ إلـى أن مـــنــــتــــــــــــــخب
الـــــشــــــبـــــاب  ســــــيـــــشــــــارك في
ـنتخبات البطـــــــــولـة العربية 
الـــشـــبـــاب والـــتي ســـتـــنـــطـــلق
ـقبل في مـنتـــــــــصف الـشهـر ا

مصر.
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أعـلنَ مـدرب مــنـتـخب الــشـبـاب عـمـاد
مـــحــمـــد مــوعـــد الــتـــحــاق الالعـــبــ
ـنتـخب والذي ـغتـرب بـصـفوف  ا ا
ســـيــكــون قــبل
ــــشـــاركـــة ا
فـــــــــــــــــــي
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احملــتـوى األصـلي لــلـمـادة (86)
الــفــقـرة (7) والــتي نــصت عـلى
((انـتـخابـات الـلجـنـة التـنـفيـذية
التي ستـقام بعـد اعتمـاد النظام
األساسي فإن اللجنة التطبيعية
سوف تـعـمل كـلـجـنـةٍ انـتـخـابـية
كـمـا هــو مـعـروف في الــقـانـون
وأي اســتـــئــنـــاف ضــد أي قــرار
لــلــجـنــة الـتــطـبــيـعــيــة له عالقـة
بـاالنـتـخابـات سـوف يـحـال على
مـــحــــكــــمــــة كـــاس))..وفـي هـــذا
الــــســـيـــاق ومن أجـل الـــنـــظـــام
اجلـيــد نـود أن نـشـيـر الى قـرار
مــكـتب مــجـلس االحتــاد الـدولي

لـكـرة الـقدم في (2021/2/10)
كــــــــما  إرسـاله إلـيـكم والذي
أوضح أن الـلـجـنـة الـتـطـبـيـعـيـة
سـتــــــــــعـمل كـلـجـنةٍ انـتـخـابـية
ـقـبلـة لالحتاد في االنـتخـابات ا
الـعـراقي لـكـرة الـقـدم وسـتـكـون
قــراراتــهـــا نــهــائــيـــة ومــلــزمــة
والـتـطـبـيـعـيـة سـتـقـوم بـتـنـظـيم
واإلشــــراف عــــلى الــــعـــمــــلــــيـــة
االنتـخابـية وانـتخـابات االحتاد
الــــعــــراقي بــــشــــكلٍ مــــســـتــــقل
واالمـــتــثـــال الـــكــامـل لــلـــنـــظــام
األســـــاسـي اجلــــديـــــد لـالحتــــاد
الـعـراقي والـقـانـون االنـتـخـابي

عالوة على ذلك.
كــــمـــا  االتــــفــــاق مع االحتـــاد
الـــــــعـــــــــــــــراقـي وكـالهـــــــمـــــــا
االحتـــادان الــدولـي واآلســـيــوي
ســــيـــراقــــبــــان عن كــــثبٍ كــــامل
ؤدية الى العـمليـة االنتـخابيـة ا
ـكــتب الــتـنــفـيـذي انــتـخــابـات ا

لالحتاد العراقي لكرة القدم..
وأخـيـرا: يـود االحتـادان الدولي
واآلسيوي الطلب من التطبيعية
أن تــــــضـــــمـن وأن تــــــتــــــبــــــنى
االحتادات الفـرعية الـ17 نظامًا
أســاسًــا جــديــدًا اعــتـمــادًا عــلى
مـــســــودة الــــنــــظـــام األســــاسي
لالحتادات الـفرعـية الـتي وفرها
االحتـــادان الــدولي واآلســيــوي
بـــــتــــاريخ ( 2021/5/31) بــــأن
االنــتـخــابـات تـنــظم وجتـرى من
قــبل الـلـجــنـة الـتــطـبـيـعــيـة لـكل
االحتــــادات الــــفــــرعــــيــــة بــــعـــد
صادقة على نظامها األساسي ا
اجلديد  نود أن تبـقوا متأكدين
أن  االحتــــــــــــــاديــن الــــــــــــــدولـي
واآلسـيـوي ســيـراقـبـان تــطـبـيق
شكرا لكم ذكورة آنفـا همـات ا ا
عــلى تـعـاونـكـم وسـنـبـقى حتت
تــــــصــــــرفـــــــكم عــــــنــــــد وجــــــود

استفسارات.

œu…∫  اجلماهير االنكليزية تطمح بالعودة إلى مدرجات مالعب كرة القدم

عماد
محمد 

ــبــاريــات في دوري األضــواء وتـــقــام ا
اإلجنـــلــــيـــزي دون جـــمـــاهــــيـــر مـــنـــذ
ـاضي بـاســتـثـنـاء يــونـيـو/حـزيــران ا
ـاضي فــتـرة قــصــيـرة أواخــر الـعــام ا
عـندما سُمح جلماهير محدودة بدخول
ـالعب قـــبـل عـــودة حــــاالت إصـــابـــة ا
بـفيروس كورونا لـلظهور.وقال الدوري
ـاضي إن حـضور ـمـتـاز األسـبـوع ا ا
اجلــمـاهـيــر في اجلـولـة قــبل األخـيـرة
الـتي ستـقام يومي 18 و 19مـايو/آيار
احلــالي واجلـولـة األخـيـرة في 23 من
الـشـهـر ذاته سـتقـتـصـر على جـمـاهـير
أصـحاب األرض.وأضاف مـاسترز "رغم
أن عــددا قـلـيال مـن جـمـاهــيـر أصـحـاب
األرض سـيـحـضـر مـبـاريـات األسـبـوع
ـقبل لـكنـها خطـوة مهـمة نـحو عودة ا
احلـيــاة الـطـبـيـعـيـة لـلـمالعب".وواصل
"ســــنـــواصـل الـــعــــمل مـع احلـــكــــومـــة
والــســلــطــات االخـرى ألن أولــويــاتــنـا
عـــودة اجلــمــاهـــيــر لـــلــمالعب بـــكــامل
ـا في ذلك طــاقــتـهــا االسـتــيــعـابــيــة 
بـاريات خارج األرض اجلـماهـير في ا
ـقـبل.. عـنـدهـا فقط ـوسم ا مع بـدايـة ا

متاز احلقيقي". سنستعيد الدوري ا
وشـاهد نـحو 8000 مـتفـرج مانـشسـتر
سـيـتي يـهـزم تـوتـنهـام هـوتـسـبـير في
نــهـائي كــأس رابـطـة األنــديـة يـوم 25
اضي بـينـما سـيشـهد أبـريل نـيسـان ا
ـقـبل نــهـائي كـأس االحتـاد الــسـبت ا

حضور 21 ألف متفرج.
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دعـــــــا رالـف هـــــــازنـــــــهـــــــاتل مـــــــدرب
سـاوثهـامبـتون إلى اتـخاذ إجـراء ضد
اإلسـاءة العنـصرية عـبر اإلنتـرنت بعد
اســتــهـداف العـب الـوسط نــاثــان تـيال
عــقب اخلـسـارة (0-2) أمــام لـيـفـربـول
ـمـتـاز الـسـبت بـالــدوري اإلجنـلـيـزي ا

اضي. ا

نيمار
داسيلفا



بـــفـــارق نـــقـــطـــة أمـــام أتالنـــتـــا
. هوكس 125-124 اإلثن

وكــــان وســــتــــبــــروك عــــادل رقم
روبــرتـــســون العب مـــيــلــووكي
بــــــــاكـس الـــــــســــــــابـق مع 181
تريبل-دابل" (عشرة أو أكثر في
ثالث فـئـات احـصـائـيـة) الـسبت
أمام إنديانـا بيسرز (133-132
بـعـد الـتـمـديـد) قـبل أن يـحـطمه
بـعـد يومـ أمـام هـوكس قبل 8
دقـائق و33 ثــانــيــة من صــافـرة
ـبـاراة.واشـتـمل اجنـاز نــهـايـة ا
وسـتـبـروك على 28 نـقـطة و21
تـمـريـرة حـاسـمة و 13مـتـابـعة
ؤكـد أن يـنهي بـعدمـا بـات من ا
ـوسم مع مـعـدل "تـريـبل-دابل" ا
فـي كل مــبـــاراة لــيـــســيـــر عــلى
الـــــنــــــهج ذاتـه في أربــــــعـــــة من
ـاضـيـة مـا ــواسم اخلـمـسـة ا ا
سـمح له بتـجـاوز الرقم الـسابق
لــروبـرتـســون الـذي ظل صـامـداً

منذ العام 1974. 
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ديح عـلى وسـتـبروك وانـهـال ا
فـهــنـأه صـاحب الـرقم الـقـيـاسي
الـــــــســـــــابق مـن خـالل رســـــــائل
مـسـجـلـة  بثـهـا عـلى قـناة "أن
بي ايـه" كـــمـــا انـــضمّ مـــفـــوّض
الـرابـطة آدم سـيـلـفر إلى كـوكـبة
من الـالعـــــبـــــ الـــــســـــابـــــقـــــ
واحلــــالــــيـــ أمــــثــــال إيــــرفـــ
"مــاجــيك" جــونــســون وبـاتــريك
إيــــويـــنغ ولــــيــــبـــرون جــــيـــمس
والـــصــربي نــيــكـــوال يــوكــيــتش
والــــــســـــــلــــــوفـــــــيــــــنـي لــــــوكــــــا
دونـتــشـيــتش...قــال وسـتــبـروك
الـذي حــقق الـ "تـريـبل-دابل" الـ
ــوسم في نــهــايــة  36له هــذا ا
ــبــاراة "عــادة ال أحب أن أربت ا
عـلى ظـهـري لـكـني سـأفـعل ذلك
ٍ جداً ـ الـلـيلـة" مـضيـفـاً "أنا 
لــكل من سـبـقــني".وتـابع ابن الـ
32 عـــامـــاً الـــذي مــا زال أمـــامه
عـــدة مـــواسـم لـــتـــعــــزيـــز رقـــمه
الـقـيــاسي "إنـهـا مـجــرد نـعـمـة..
تـضع الـكثـيـر (من اجملـهود) في
ـــبــــاراة".وأردف "أن يـــتم ذكـــر ا
اســــــمي مـع العـــــبــــــ أمـــــثـــــال
) مـــاجــــيك أوســـكــــار (إيــــرفــــ
(جونـسون) جايـسون كـيد. هو
أمــــر لم أحـــلـم به أبــــداً".وأثـــنى
مـدرب ويـزاردز سـكـوت بروكس

AZZAMAN SPORT

{ روما- وكاالت  - أفـاد تقـرير صـحفي إسبـاني بوجـود اجتاه لـعقد صـفقـة تبادلـية جـديدة ب
قبلة. رحلة ا برشلونة ويوفنتوس خالل ا

اضي بـانتقـال البرازيـلي آرثر ميـلو العب برشـلونة وكان النـاديان أبرمـا صفقـة تبادلـية الصـيف ا
إلى يوفنتوس مقابل حصول بلوجرانا على خدمات البوسني ميراليم بيانيتش العب بيانكونيري.
وبـحسب إذاعة "RAC1 الكتـالونيـة فإن هناك تـفكيـر داخل الناديـ حاليـأ لعقد صـفقة تـبادلية
جديدة يـكون أحد طرفيها بيانيتش أيضًا.وأضاف الـتقرير أن هناك مفاوضات قد تمت بالفعل ب
مسؤولي الـنادي قبل أسابيع قليلة من أجل إعادة بيانيتش إلى يوفنتوس وانتقال األوروجواياني
رودريجو بـنتانكور إلى برشلونة.وأوضح التقرير أن بـرشلونة هو من عرض عقد هذه الصفقة في

ظل رغبته في إحضار بنتانكور إلى كامب نو.
فاوضات متوقفة حاليا ب النادي "لكن من احملتمل استئنافها قريبا. واختتم بأن ا
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طـوكــيـو) ,أ ف ب) - اعــتـرفت جنــمـة
ضرب اليابـانية ناومي أوساكا كرة ا
ـضي قدماً بأنـها "غـير واثـقة" حـيال ا
ـبـيـاد طـوكـيـو الـصيف في تـنـظـيم أو
قبل وذلك ترافقـاً مع تزايد الشكوك ا
حـول األلــعـاب نـتــيـجــة تـمـديــد حـالـة
الطـوارىء حتى نهـاية الشـهر احلالي
ــســـاعي لـــلــوقـــوف في وجه ضـــمن ا
مـــوجــة تـــفـــشي جـــديـــدة بـــفـــيــروس
كورونا.وقبل أقل من ثالثة أشهر على
ـؤجل من ـبـيـاد طـوكـيو ا انـطالق أو
صيف  2020بسـبب جائـحة كـورونا
أعلن رئيس الوزراء اليـاباني اجلمعة
عن تـمديـد حالـة الطـوار في طوكـيو
وأوسـاكـا وكـيــوتـو وهـيــوغـو (غـربـا)
وفي إدارتــ أخــريـــ هــمــا أيــتــشي
(وسط) وفوكـوكا (جـنوب غرب).وإزاء
هـــذا الـــوضـع يـــشـــكك الــــكـــثـــيـــرون
ــقـرر أن بــإمـكــانـيــة إقــامـة األلــعـاب ا
تــنـطــلق في  23تــمــوز/يــولــيــو وقـد
ازداد الـــــشك اإلثـــــنــــ بـــــاالعالن عن
ـبـية إرجـاء زيـارة رئيس الـلـجـنة األو
ــاني تـــومــاس بــاخ الى الــدولـــيــة األ
الـبالد بـسـبب حـالـة الـطوارىء وذلك
ـعارض على تزامـناً مع بدء الـتحرك ا

األرض تــنـــديــداً بــاأللـــعــاب.وأصــرّت
ـــنــظـــمــون احملـــلــيــون احلــكـــومــة ا
ـبيـة الدوليـة مراراً على واللـجنة االو
إمــكـانــيــة إقـامــة "ألـعــاب آمــنـة" رغم
مـــعـــارضـــة أغـــلـــبـــيـــة واضـــحـــة من
الــيــابـانــيــ ذلك حــيث تــطــالب إمـا
بـتـأجـيل جـديـد أو إلـغـاء كـامـل وفـقاً
جلمـيع اسـتطالعـات الرأي عـلى مدى
عدة أشهر.وفي آخـر استطالع أجرته
صــحــيــفــة يــابــانــيــة رائــدة وصـدرت
ــئـة من نــتـائـجه اإلثــنـ أيـد  59بــا
شـارك في االسـتطـالع فكـرة إلغاء ا
ـبيـاد.ويبـدو أن أوساكـا الفـائزة األو
بـأربـعـة ألــقـاب في بـطــوالت الـغـرانـد
سالم تـمــيل أيــضـاً الى فــكـرة إلــغـاء
األلـعاب لـتنـضم بذلك الى زمـيلـها في
ضرب كي نيشيكوري في وقت كرة ا
حــذر ســـيـــاسي بــارز مـن أنه ال يــزال
يتع على اليابان اتخاذ "قرار متأن"
بـشـأن إقـامـة األلـعـاب.وقـالت أوسـاكـا
" في ردها "بصراحة لست واثـقة حقاً
ضي قدماً على سؤال عما إذا يجب ا
ـبـيـة مضـيـفة في إقـامـة األلـعاب األو
لـهـيـئــة اإلذاعـة الـبـريــطـانـيـة "بي بي
سي": "أنـا ريــاضـيـة والـفـكـرة األولى

ـشـاركة الـتي تراودني هـي أني أريد ا
ـبـياد. لـكن كـإنـسان فـسـأقول في األو
إننـا في جائحـة وإذا كان النـاس غير
أصحاء وإذا لم يشعروا باألمان فهذا
بـالتـأكيـد سبب كـبيـر للـقلق".بـالنـسبة
لـنـيـشـيـكـوري "يـجب بـالـتـأكـيـد إجراء
منـاقشـة" حول ما إذا كـان ينـبغي على
ــضي قـــدمــاً فـي األلــعــاب طـــوكــيـــو ا
بية مضيـفاً "ال أعرف ما يفكرون األو
به وال أعرف مـدى تفكـيرهم في كيـفية
صنع فقـاعة ألن األمر ال يـتعلق بـ100
شــخـص مـــثل هـــذه الــدورات (دورات
ضرب). يوجد 10 آالف شخص كرة ا
ـبيـة)... لذلك ال أعـتقد في القـرية (األو
أن األمر سـهل خاصـة (مع) ما يـحدث

اآلن في اليابان. 
".وال تـزال أسطورة الوضع لـيس جيداً
ـضـرب عنـد األمـيـركـية سـيـريـنا كـرة ا
ـا إذا كـانت ولـيـامس غـيـر مــلـتـزمـة 
تحدة ستنضم إلى منتخب الواليات ا
األمـيـركيـة في ألـعـاب طـوكيـو خـاصة
إذا كان ذلك يعني قضـاء الوقت بعيداً
ـبيـا الـبالـغة مـن العـمر عن ابـنـتهـا أو
ثالث سـنوات.وقـالت سـيريـنـا الفـائزة
ـبيـة وهو بـأربع ميـداليـات ذهبـية أو

رقم قــيـاسي تــشــاركه مع شــقـيــقـتــهـا
فيـنوس: "لم أمضِ 24 سـاعة بـدونـها
ـــبــيــا) لـــذا فــإن هــذا الـــنــوع من (أو

اإلجابات يرد على السؤال نفسه".
وأضـافت اإلثــنـ من إيــطـالـيــا حـيث
تشـارك حـاليـاً في دورة روما "لم أفـكر
كـــثـــيـــراً فـي طـــوكـــيــــو ألنه كـــان من
ــاضي ــفــتـــرض أن تــكــون الــعــام ا ا
واآلن هي هــذا الــعــام ثم هــنــاك هـذا
ــا يــجب الــوبـــاء وهــنــاك الــكــثــيــر 

التفكير فيه".
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والـتـزم غـالبـيـة الـريـاضـيـ الـصـمت
حـتـى اآلن بـخـصـوص إقـامـة األلـعـاب
اضي ـقبل خـالفاً لـلـعـام ا الـصـيف ا
عـنـدمــا كـان الــتـذمـر صــارخـاً قـبل أن
يــتــخــذ الــقــرار الــتــاريـخـي بــتـأجــيل

احلدث في آذار/مارس.
ورغم إلـــغــاء ســـلـــســلـــة من األحــداث
التـجـريـبـيـة أو تـأجيـلـهـا أو إقـامـتـها
ـــا يـــؤكــد خـــلف أبـــواب مـــوصــدة 
ضيف التحديات التي تواجه البلد ا
ـبيـون على أنه ـسؤولـون األو يـصر ا
ـكـنــاً إقـامـة األلــعـاب بـأمـان مـا زال 
وقـد أصـدروا كـتـيـبـات الـقـواعـد الـتي
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دة عام مع فيسيل { مدريد- وكاالت - أعـلن اإلسباني أندريس إنييستا جتديد عقده 
. كوبي الياباني الذي وصل إليه منتصف 2018 وساهم في فوزه ببطولت محليت
يـز لـلـغـايـة مـواصلـة الـلـعب لـعـام وقـال الالعـب الـبالـغ من الـعـمر 37 عـامـا "إنه يـوم 

إضافي مع فيسيل كوبي تمنحني دافعا كبيرا".
وأكد العب وسط برشلونـة ومنتخب إسبانيا السابق أنه ال يـزال يشعر بـ"الكثير من الطاقة

واحلماس لالستمرار في جعل النادي أكبر".
ثل كشف الالعب اإلسباني أنه يود االستمرار في اللعب "لوقت طويل" مضيفا با
واصلة على نحو جيد". أنه "سيقول كفى" ح يأتي اليوم الذي ال يستطيع فيه "ا
وأعرب إنـييـستا عن رغـبته في إنـهاء مـسيرتـه الكرويـة مع فيـسيل و"احلـفاظ على

العالقة مع مشروع النادي لوقت طويل بعيدا عن كرة القدم".
وانـضـم إنـيـيـســتـا إلى كـوبـي في مـايـو/آيـار 2018 بـعـقــد مـبـدئـي مـدته ثالثـة

أعوام ومنذ ذلك احل أصبح قائد الفريق وأبرز جنوم الدوري الياباني.

الــــتـــســـديــــدات حـــوالي 60 في
ئة بـينها 17 تسديـدة ثالثية ا

من أصل 29.
ــــار ديـــروزان أفــــضل وكــــان د
ـسجـل لـلفـائز مع  23نقـطة ا
فـيـمـا أضـاف ديـجـونـتي موراي
21 وكـــــيـــــلـــــدون جـــــونـــــســــون
واالســـتـــرالي بـــاتـي مـــيـــلــز 20
نــقــطــة لـــكل مــنــهـــمــا.وبــرز في
صـــفــــوف اخلـــاســــر الـــثــــنـــائي
بو اليوناني يانيس أنتيتوكو
مع 28 نــــقـــطـــة و 4تــــمـــريـــرات
حـاسـمـة وكـريس مـيـدلـتـون مع
23 نـقــطـة و 7مــتــابـعــات.وقـبل
وسم أربع مبـاريات من نهـاية ا
لك سـبـيـرز أفضـلـية ـنـتـظم  ا
2,5 فـــوزين عـــلى بــيـــلــيـــكــانــز
اخلـاسر أمـام غريـزلـيز الـتاسع
عـلــمـاً أن االخـيـر ضـمن خـوضه
ــلــحـق.وفــاز غــولــدن ســتــايت ا
ـنـطـقـة الـغـربـية ووريـرز ثـامن ا
عـــلى يـــوتــا جــاز 116-119 في
مــبـاراة تــألـق خاللــهــا جـوردان
بـــول من عــلى مـــقــاعـــد الــبــدالء
بــتــســجــيـله 20 نــقــطـة مــانــحـاً
فـريقـه أفضـلـية 14 نقـطة.إال أن
أداء بول لم يحـجب بريق زميله
ســتـيـفن كــوري أفـضل العب في

عــلى اجنـاز العــبه واصــفـاً ايـاه
بـــانه "اســـتــثـــنــائي".وقـــال "هــو
شـيء عــظـــيم بـــالــنـــســـبــة له. ال
ـكـنك أن تـأخذ مـنه أي شيء"
مـــضـــيـــفـــاً "الـــرجل مـن طـــيـــنــة
الفائزين. يجعل عالم كرة السلة
والعالم اخلارجي مـكاناً افضل.
ال يسـتطيع الـكثيـر من الالعب
تـلك الـكـثـير الـقـيـام بـذلك وال 
من الالعــــبــــ تــــأثــــيــــره داخل
ـلـعب".وفي ظل غـيـاب وخـارج ا
بــرادلي بــيل حــمل وســتــبـروك
الــعبء الـهـجــومي وحـافظ عـلى
حظوظ فـريقه بالفـوز بعدما قاد
عـودته في الـربع الـرابع االخـيـر
مـــــــقــــــلــــــصـــــــاً تــــــأخــــــره بـ 17
نـقـطـة.وتراجع ويـزاردز لـلـمـركز
ـلـحق ـؤهل  الــعـاشـر االخـيـر ا
األدوار االقـصـائـية "بالي اوف"
ــنــطــقــة الــشــرقـيــة مع 32 في ا
فـوزاً و37 خــســارة مــحــافــظــاً
عــلى أفــضــلــيـــة ضــئــيــلــة عــلى
ـباشـر شـيكـاغو بـولز مـطارده ا

.(29-39)
وتــزامـنـت خـســارة ويـزاردز مع
فوز انديانا بيسرز التاسع على
كـلـيـفالنـد كـافـالـيـيرز 111-102
مـــا يــضـع تــورونـــتــو رابـــتــورز
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يـقـولـون إنـهـا ســتـضـمن أال يـتـسـبب
ي مــنــذ بــدء الــوبـاء أكــبــر حــدث عــا
بـانــتــشــار الــفــيــروس.بــالــنــســبـة
لتوشيهيـرو نيكاي الرجل الثاني
قراطي في احلزب الليبرالي الد
احلـاكم إن الـيابـان بـحـاجة الى
" قبل بي مشورة "اخلبراء األو
أن تــــــــقـــــــرر مــــــــا إذا كــــــــانت
سـتسـتضـيف األلـعاب.ونـقلت
عــنه وكــالـــة أنــبــاء "جــيــجي
بـــــرس" قـــــولـه إن "الـــــقــــرار
ـتــأني سـيـكـون ضـروريـاً ا

ستقبل". في ا
وكــان يـتـحــدث بـعـد أن
أصــر رئــيس الـوزراء
يـوشـيهـيـدي سـوغا
الـــــــــــذي تــــــــــولـى
الــــســــلــــطــــة في
أيلـول/سبـتمـبر
عــــــــــــلـى أنـه "لـم
ــبــيــاد يــضع األو
ــــقــــام األول" فـي ا
مــؤكــدا أن أولــويــته
هـي "حــيـــاة وصـــحــة

الشعب الياباني".

بية الدولية  رئيس اللجنة األو
اني توماس باخ األ
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الـــثــانـي عــشــر (41-27) خــارج
سباق التأهل.

وتألق في صـفوف أتالنـتا الذي
لم "يــســرق" الـــفــوز من ضــيــفه
تــراي يـونـغ صـاحب 36 نــقــطـة
و 9تــمــريــرات حــاســمــة فــيــمـا
أضـاف جــايــسـون كــولـيــنـز 28
نقطة إلى  8متابعات والصربي
بــوغــدان بــوغــدانــوفــيــتش 25.
وضـمن أتالنـتـا هـوكس خـامس
نطـقة الشـرقية تأهـله مباشرة ا
إلى األدوار اإلقـصـائـيـة من دون
ــــلـــــحق.وفـي ســــان ــــرور بـــــا ا
أنتـونيـو ضمن صاحب األرض
خــــوض مـــلـــحق الـ "بالي اوف"
بــــعـــــد فــــوزه الــــعــــريـض عــــلى
مــــيــــلــــووكي بــــاكس 146-125
بـالــتـزامن مع خــسـارة مــطـارده
بـاشر نـيو أورليـانز بـيليـكانز ا
ــفــيس غــريــزلــيـز -110 أمــام 
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وعزز سبـيرز مركـزه العاشر في
ـنـطــقـة الـغــربـيـة مع 33 فوزاً ا
ـة.وتألق سـبيرز مقابل 35 هز
هــجـــومـــيـــاً أمـــام بـــاكس ثـــالث
ـنـطـقـة الـشـرقـيـة حـيث بـلغت ا
نـــــســـــبـــــة جنـــــاح العـــــبـــــيه في

ليون جوريتسكا

في مـسـار كـرة الـقـدم اإليـطـالـيـة ألنـهـا سـتـكون
باريات رة األولى التي يتم فيها نقل غالبية ا ا
نصة التي عبر البث الـتدفقي.وتنـقل "دازون" ا
يـشــار الـيــهــا أحـيــانـا عــلى أنــهـا "نــتــفـلــيـكس
الريـاضة" ثالث مـبـاريات حـاليـا من كل مرحـلة
مـنـذ عـام  2018مـقـابل 193 مـلــيـون يـورو في

وسم. ا
ــــوجب االتــــفـــاق احلــــالي و
ـتــد لــثالثــة مـواسم الــذي 
ب 2021 و2024  فـــازت
"دازون" بــــــــاحلـــــــقـــــــوق
احلـصـريـة لـلـمـبـاريات
ومشـاركـة حقـوق البث
لـثالث مـبـاريـات أخرى
ـــــــــــراحـل فـي كـل مـن ا

الـ38.
وجتــري "ســكـاي" الــتي
تدفع حالياً  780مليون
ــــــــــوسم يــــــــــورو فـي ا
مــفــاوضــات لــنــقل ثالث
مباريـات أسبوعـياً مقابل

 70مليون يورو.

إيجـابية في صـفوفه أواخـر تشرين
األول/أكــتـوبــر عــشـيــة مــبـاراة في
دوري أبـــطـــال أوروبـــا ضـــد بـــروج
الــبــلـجــيــكي وبـعــدهــا في تــشـرين
الـثـاني/نـوفـمبـر قـبل مـبـاراة أخرى
سابقة ذاتـها ضد زينيت سان في ا

بطرسبورغ الروسي.
ويـفــرض االحتـاد األوروبي لــلـعــبـة
(ويـفـا) عـلى العـبي وطـواقم األنـدية
إجراء فـحوص لـلكـشف عن فيروس

كورونا قبل أي مباراة.
h  W O

وتـبــ أن العــبــاً واحـداً عــلى األقل
من الـفريق جـاءت نتـيجـته إيجـابية
خالل الـفحص الـذي أجـراه االحتاد
القاري بعدما كانت نـتيجته سلبية
ــبــاريــات في الــفــحص اخملــصص 
الدوري احمللي خالل الفترة ذاتها.
وانـــتــقـــد االحتـــاد اإليــطـــالي نــادي
الــعــاصــمـــة عــلى ســمـــاحه لــثالثــة
شاركة في حصة تمرينية العب با
أقـــيــــمت في الــــثـــالـث من تــــشـــرين
الـثـاني/نـوفـمـبـر رغم أن نـتـائـجهم

{  مـــيالنـــو (أ ف ب) -  ايــقــاف
رئــيس التـســيـو اإليـطــالي كالوديـو
لـوتيـتو لـسـبعـة أشهـر عن األنشـطة
الـريــاضـيـة وغُــرّم نـادي الـعــاصـمـة
بلغ 150 ألف يورو وذلك بـسبب
خـرقه بـروتـوكالت فـيـروس كـورونـا
بــحــسب مـــا أعــلن االحتــاد احملــلي
لــكــرة الـقــدم اجلــمـعــة. كــمــا عـوقب
طــبـيــبـا الــنـادي إيــفـو بــولـتـشــيـني
ـدة 12 وفــابــيــو روديــا بــاإليــقــاف 
شهـراً بحـسب ما أفـاد االحتاد لكن
الفـريق أفلت من عـقوبة حـسم نقاط
مـن رصـــيــــده في تـــرتــــيب الـــدوري
احملـلي. وقـال التـسـيـو في بـيان إنه
ســـيـــســـتـــأنف احلـــكم الـــذي صـــدر
نتيجة التحقيق الذي فتحه االحتاد
اإليـــطــــالي بـــعـــد إخــــفـــاء الـــنـــادي
إصـــابـــات في صـــفــوفـه بــفـــيــروس
كــــورونـــا خـالل شــــهـــري تــــشــــرين
األول/أكــــــــتــــــــوبــــــــر وتــــــــشـــــــــرين

. اضي الثاني/نوفمبر ا
واتُهم التسيو بعدم إبالغ السلطات
الــصــحــيــة احملــلــيــة بــحــاالت عــدة
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الـــــدوري عـــــامي 2015 و2016
ـسـجـلـ في الـذي كـان أفـضل ا
الفريق مع 36 نقطة مـنها سلة
ثالثية قبل 13 ثانية من صافرة
الـنهـاية منـحت الـتقـدم لووريرز
مـجدداً 116-117 بـعدمـا تـمكن
يــــوتـــا مـن تـــقــــلــــيص الــــفـــارق
والــــعـــودة إلى أجـــواء الـــلـــقـــاء
ـــــتــــــألـق جـــــوردان بــــــفــــــضـل ا
كـالركــــســـــون مع  41نــــقـــــطــــة.
واضاف زمـيله الكـرواتي بويان
بـــوغـــدانـــوفـــيـــتش 27 نـــقـــطـــة
والــفــرنـــسي رودي غــوبــيــر 10
نقاط و 16متـابـعة.وحـافظ جاز
الذي مُني بخسارته االولى بعد
ســـلــــســـلـــة من 5 انــــتـــصـــارات
ــنـطــقـة تــوالـيــاً عـلى صــدارة ا
الــغــربــيـة (19-50)  حــيث بـات
بـــــــورتالنـــــــد تــــــرايـل باليــــــزرز
الــــســـادس يـــطــــمح في خـــوض
األدوار اإلقــصـائــيــة بــعــد فـوزه
عــلى هــيـــوســ روكــتس -140
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وفي حال لم يفـز لوس أجنليس
لـــيـــكــرز حـــامل الـــلــقـب وســابع
الـغـربـيـة عـلى نـيـويـورك نـيكس
نـطقـة الشـرقيـة الثالثاء رابع ا

لحق. فسيخوض ا

جاءت إيجابية قبـلها بيوم فقط.كما
اتُــهم التـسـيـو بــإشـراكه العـبـ في
فترض أن الدوري احمللي كان من ا
يكونـوا في "فترة عـزل إجبارية في
دة 10 حـالـة عدم ظـهـور أعـراض  

أيام على األقل".
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وصـف حالق لــلــمــشـاهــيــر في بــريــطــانــيــا العــبــا بــالـدوري
متاز بأنه "أحمق" لنشره صورة له أثناء حالقة اإلجنليـزي ا
شـعـره في صـالـونه.وقــام تـوم بـاكـسـتـر بـقص شـعـر الالعب
جويليـنتون كاسيو دي لـيرا مهاجم فريق نيـوكاسل يونايتد

يوم اجلمعة. 
ونشـر العب كـرة القـدم البـرازيـلي صورة لـهـذه اللـحـظة عـبر
وجب إجـراءات اإلغالق في إجنلـترا ال يسمح إنسـتغرام.و

بعمل صالونات احلالقة.
وقـال بــاكـسـتــر إنه من الــواضح أن الـعــديـد من العــبي كـرة
القـدم يقـصـون شعـرهم عنـد حالقـ محـترفـ مـضيـفا أنه
"إذا لم أفـعل ذلك فـإن شخـصا آخـر سيـفعل".لـكنه مع ذلك
يـقـر بـأنه "لـيس فـوق الـقانـون" فـيـمـا يـتـعلـق بقـواعـد الـتـبـاعد

رتبطة بوباء كورونا. االجتماعي ا
وأقـر بـاكـسـتـر بـأنـه قـام بـقص شـعـر عـدد من الالعـبـ في
صالونه في نـيوكاسل أثناء اإلغالق لكـنه قال إن لديه نفقات

عليه أن يغطيها.
وأشار باكسـتر إلى أن زيارة جويـلينتون كـانت ضمن جلسة
ـوجب قـواعـد اإلغالق عـلى ـكن الــسـمـاح بـهـا  تـصـويـر 

صمم قال إنه "ما كان يجب أن يفعل ذلك". الرغم من أن ا

دعـون الـعامـون في االحتاد وكـان ا
اإليــطــالي لــكـرة الــقــدم قـد طــالــبـوا
بـــــغـــــرامــــة 200 ألف يـــــورو عـــــلى
النادي وإيقاف لوتيتو عن النشاط
دة 13 شـهراً والـطـبيـب الكـروي 

. دة  16شهراً
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{ لـــنــدن وكــاالت - قــال نـــادي نــورويــتش ســـيــتي الــذي صـــعــد إلى الــدوري
اإلجنلـيزي  إن العب وسـطه األسـكتـلنـدي الـدولي كيـني ماكـلـ سيـغيب عن
ـؤجـلـة هـذا الـعـام بـسـبب إصـابـة في نـهـائـيـات بـطـولـة أوروبـا 2020 ا

الركبة.
وسيغـيب ماكل الذي أحرز هدف وهيأ 6 فرص للتهديف لفريقه
ـوسم لـنحو 3 أشهـر بعـد تعرضه في "تـشامـبيـونشـيب" هذا ا
لإلصـابة في تعـادل فريقه 2-2 مع بـارنسلـي في آخر أيام

وسم مطلع األسبوع احلالي. ا
وقال نوريـتش سيتي في بـيان: "يتوقع أن يـغيب كيني
العـب مـدة تـصل إلى 12 أسـبــوعـا مــاكـلـ عن ا
بــعــد أن أكــدت الــفــحــوص إصـابــتـه في أربــطـة

الركبة اليمنى".
وأضـاف البـيـان: "سـيـتـولى اسـتـشـاري عـظام
مـتـابـعـة احلـالـة لـتـحـديـد خـطـة العـالج وإعادة

التأهيل".
وستبدأ أسـكتلندا مـسيرتها في اجملـموعة الرابعة
ــاضي ــؤجــلــة من الــعـام ا بــالــبــطــولـة األوروبــيــة ا

ـواجـهـة مـنتـخب جـمـهـورية الـتـشـيك في جالسـجو في 14 يـونـيو/
قبل. حزيران ا

اني رسميًا  عن - وكـاالت كشــف نادي بايرن ميــــــــــونخ األ { برل
ــاني لــيــون الــتــشـــخــيص الــطــبي بــــــــــشــأن إصـــــــــــــابــة جنــمه األ

جوريتسكا.
وشارك جـوريتـسكا 26 عامًـا كبــــــديل في الشوط
الـثـاني مـن مـبـاراة بـوروسيـا مـونـشــــــــــنـجـالدباخ
ـغـادرة األخــيـرة في الـبـونـدســلـيـجـا لـكــنه اضـطـر 
ــلــعـب عــقب مــرور  10دقــائق فـــقط; بــســــــــــبب ا

اإلصابة.
وأصـدر بـايـرن بــيـانًـا رسـمـيًـا أكـد من خالله غـيـاب
جـوريــتـسـكـا عـن بـاقي مـبـاريــات الـفـريق حــتى نـهـايـة

وسم احلالي. ا
وأوضــــــــــح بـــايــرن أن جــوريــتـــســكــا تـــعــرض إلصــابــة
بـــتـــمـــــــزق فـي عــضـــلـــة الــفـــخـــذ األيــســـر خالل مـــبــاراة

مونشـــــــــنجالدباخ.

{ لـــوس اجنـــلـــيس (الـــواليـــات
تحدة) (أ ف ب) - دخل راسل ا
وســـــتـــــبـــــروك جنم واشـــــنـــــطن
ويزاردز تاريخ دوري كرة السلة
االمــيـركي لـلــمـحـتـرفـ
مـن بـــــــابـه الـــــــواسع
بــــتـــــحــــقـــــيــــقه الـ
"تـــــريـــــبل-دابل"
لـــلـــمــرة الـ 128
في مــــســــيــــرته
مــحـــطــمـــاً الــرقم
الـقيـاسي الـسابق
بـحــوزة االسـطـورة
أوسكار روبـرتسون
والــذي بــقي صــامـداً
.ولم يــــحل 47 عـــامــــاً
اجنــاز وســتــبــروك
دون خــــســـارة
فـــــــريـــــــقه

{ روما (أ ف ب) - فازت مـنصة الـبث التدفقي
"دازون" الرياضية بـحقوق نقل غالـبية مباريات
الـدوري اإليــطـالي لـكــرة الـقـدم من 2021 حتى
2024 وذلك بـحـسب مــا أفـادت اجلـمـعـة رابـطـة
ــقـدر "ســيــري أ".و اخــتـيــار عــرض "دازون" ا
بـ840 مليون يورو سنوياً على حساب العرض
باريات الدوري قدم من الناقل التاريخي  ا

شـبـكـة "سـكـاي".وتـوصـلت أنـديـة
الدرجـة األولى وعددها  20الى
اتـــفــــاق بــــعـــد شــــهــــرين من
اجلــمــود وذلك قــبل ثالثــة
أيــــام فــــقط من انــــتــــهـــاء
صـالحـــــيـــــة الـــــعــــروض

قدمة. ا
وســـــتـــــواصل رابـــــطــــة
الدوري مفاوضاتها مع
"سـكـاي" حـول احلـقـوق
غــيــر احلـصــريــة لــنـقل
ثالث مـــبـــاريـــات في كل
راحل الـ38 مرحلـة من ا
ـــــثل قــــرار لـــــلــــدوري.و
اخـتــيـار "دازون" تــغـيــيـراً
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ببساطة جهد انتخابات تشرين أول /
ـقبل الـعراقـية جـهد مـهدور أكـتـوبر ا
وال طـائل من ورائه. فـالبـلـد الذي تـفوز
فـي انـتـخــابـاته في عـام 2010 قــائـمـة
وبـصـورة رسمـية ومـعلـنة (قـائمـة إياد
عالوي) ومن ثم تستولي على السلطة
ـالكي) قـائـمـة خاسـرة (قـائـمة نـوري ا
فـهـذه انـتـخـابـات تـلـهـيـة وضـحك عـلى

الذقون.
سـيـقـول الـبـعض كال والـوضع اخـتلف
اآلن ألن انـتـخـابـات تشـرين هـذا الـعام
طـلب انتـفاضة تـأتي كنـتيـجة وتـلبيـة 
شـعبية وتضحيات كـبيرة بذلها شباب
انـتفاضة تشرين; وسنقول انظروا إلى
حتــركــات وحتــالــفــات وإعــادة تــدويــر
وجــوه (نــادي األحــزاب الـســيــاســيـة)
الـتي تـسـلمت الـسـلطـة عـقب االحتالل
األمـريكي لـلعراق فـهي تقول أن ال أمل
في تـغـييـر يطـال سداة وحلـمة سـجادة
احلـــكم وإن مـــا يــعـــد له مــطـــبخ هــذا
الـنـادي هو تـغيـير بـعض ألوان خـيوط

السجادة ال أكثر.
يُـــفـــتـــرض أن فـــتــرة حـــكـم الــعـــقـــدين
ـاضي من عـمر دولة مـا بعد نـيسان ا
2003 قـد أكــسـبـتـنـا مـعـرفـة تـامـة بـأن
الـوجـوه الـتي سـيـطرت عـلى الـسـلـطة
ســــواء كـــــانت أحــــزابـــــاً أو تــــكــــتالت
كن أن انـيـة ال  سـيـاسـية أو كـتل بـر
تــتــخــلى عن الــســلــطـة وامــتــيــازاتــهـا
وثــرواتــهــا حـتى لــو أحــرقت الــعـراق
كـامالً فكـيف نأمل من هـذه الوجوه أن
تـترك السـلطة في انـتخابـات تمتلك كل
أدوات الـتـحـكم في مـفـاصـلهـا وتـغـيـير
ألــوان الـثــيـاب الـتي تــخـرج بــهـا أمـام
ـطـالب شــاشـات الــتـلـفــزيـون إرضــاءً 
مـجـموعـة من الـشبـاب الطـائـش كـما
قراطي? صرح أغلب ساسة عهدنا الد

يـــعـــرف اجلـــمـــيع عـــراقـــيـــ وغـــيــر
عـراقـيـ أن الـلـعبـة الـسـيـاسـيـة التي
جتـري علـى أرض عراق مـا بعد 2003
ــا هي هي لـــعــبـــة خــارجـــيــة أكــثـــر 
عــراقـيـة وأن لـكل وجه وحـزب وتـكـتل
ســـيـــاسي (ســـنـي وشــيـــعـي وكــردي)
مـرجـعـيـته ومـحـركه اخلـارجي وعـليه
ــرجـــعــيـــات هي الـــتي لن فـــإن هـــذه ا
تــسـمح بـإحــداث تـغـيـيــرات كـبـيـرة أو
جـوهـرية (في خـارطة مـواقع الـسلـطة)
ـصــاحلـهــا حــتى لـو أرادت وتــضــر 
بــــعض وجــــوه الـــســــلـــطــــة ذلك. ومن
ســـيــشــكـك في هــذا فــســـأعــود ألذكــره
بــانــقالب انــتـخــابــات آذار عـام 2010
الكي وائتالف دولة الـذي قاده نوري ا
قــانــونه ألن فــوز ائـتـالف إيـاد عالوي
في تـلـك االنـتـخـابات جـاء بـالـضـد من
ــرجـعـيـة اخلــارجـيـة الـتي مــصـلـحـة ا
ـــالــــكي وائـــتـالفه في حتــــرك نـــوري ا

خارطة السلطة العراقية.
dOOGð WOKLŽ

إذاً مــا صـورة انـتـخـابـات تـشـرين أول
2021 فـي ضــوء االنـــتــخـــابـــات الــتي
ســـبــقــتــهـــا والــتي شـــهــدت إحــداهــا
(انـتخابات 2010 الـتي أشرت لـعمـلية
ـصـالح أخـطـر تـغـيـيـر جـذريـة تـضـر 
ـتـدخـلـة وأقــوى األطـراف اخلـارجـيـة ا
في الــشــأن الـعــراقي) عــمـلــيــة انـقالب
سـافرة ووقـحة وبـأعتى صـور التـسلط
والــدكـتـاتــوريـة واالســتـقـواء بــالـقـوى
اخلــارجـيــة والـتي لم تــكـتـفـي بـسـلب
الـسلطة من القائمة الفائزة بل أمعنت
في تـفكيكها وتهميش دور زعيمها بل

وحتى مالحقته  وتهديد حياته. 
 ســتـخــتــلف إذاً صـورة انــتـخــابـات
أكــتـــوبــر / تــشــرين أول الــقــادم عــمــا

سبقتها?

نــعم سـتــجـرى تــغـيــيـرات عــلى بـعض
ألـوان سـجـادة الـسـلـطة وكـلـنـا نـشـهد
هـــذا اآلن: تــــشـــكـــيل حــــزب أو تـــكـــتل
انـــتــخــابي بـــاسم شــبــاب انـــتــفــاضــة
تــشــريـن تــغــيــيــر أســمــاء الــتــكــتالت
االنـتخـابية ألحـزاب السلـطة أو أحزاب
السلطة الثابت تطعيم هذه التكتالت
بـوجـوه شـبـابيـة (حتت مـسـمى شـباب
االنــتـفــاضــة) تـغــيـيــر طــريـقــة وصـيغ
الـقـوائم االنتـخابـية وطـريقـة احتـساب
ـنـاطـق االنـتـخـابـية... األصـوات وفق ا
و... ولـكن وفي الـنهايـة من هي وجوه
مـفــوضـيـة االنـتـخـابـات وبـتـرشـيح من
ـواقـعـهـا وبـيـد مـن خـيـوطـها? وصـلت 
ومـــا هي مـــســـاحـــة االشــراف الـــدولي
ـي (نــســـبـــة إلى مــنـــظـــمــة األ واأل
ــتـحـدة) الــتي سـيــسـمح بـهــا مـطـبخ ا
ـسـيـطـرة نـادي األحـزاب الـسـيـاسـيـة ا

على السلطة?
مـا احلل أمام هذه الصورة القاتمة? أن
يــشـارك الــشـعب في االنــتـخــابـات بـكل
قـوة ويـصوّت لـقـوائم أبطـال انـتفـاضة
تـــشــرين وبـــاقي الــقـــوائم الــوطـــنــيــة
ــعــادلـة والــعــلـمــانــيـة من أجـل قـلب ا
الـسيـاسيـة ومعادلـة السـلطـة لصاله –
الـشـعب أعـني; ولكـن مع ضمـان نـزاهة
مــفـوضـيـة االنـتـخــابـات واالنـتـخـابـات
الــتي ســتـنــظــمـهــا وتـشــرف عــلى فـرز
سـتحـيل بعـينه نـتائـجهـا وهذا هـو ا
في ظـل هيمنـة أحزاب السلـطة احلالية
عــلى جـمــيع مـرافق الــدولـة وأمــوالـهـا
ومــفـوضـيــة االنـتــخـابـات ومــا يـسـمى
كن بـاحملكمـة االحتادية اجلـهة التي 
أن يـلـجأ إلـيـها الـشـعب أو أحزابه في
حـال ظهـور تالعب أو تزويـر في نتائج

االنتخابات!
إذن لـــنـــدع يـــوم انـــتـــخـــابـــاتـــهم لـــهم
وألحـزابـهم وأقـاربهم ولـيـركن الـشعب
ـقـاطعـة واالعتـصـام في البـيوت. إلى ا
لـــيــمــررهم الـــشــعب بــيـــوم احــتــجــاج
صـامت ال يرون في سمـائه غير غربان
الـنـعـيق والـشـؤم قـبل ان يـكـون الـيوم
ــدني بل الــتــالي بـدايــة لــلـعــصــيـان ا
ويــوم احـتـجـاج الـشــعب وثـورته بـكل
الــوســائل الــتـي تــبــيــحــهــا الــقــوانـ
األخالقية واإلنسانية والدولية في حق
أي شــعـب في الــدفــاع عن نــفــسه وعن
وطــــنه وعـن حـــقــــوقه ضــــد قــــاهـــريه
ومــحـتـلـيـه الـداخـلـيــ واخلـارجـيـ

على حد سواء.
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ناس تائـهة ال برنامج وال رؤيـة تبحث عمّـا يحمل همـومها كوثن
ـاذا? ال ندري!... الـبالد بحـاجة ـنقـذ كيف?  بال معـالم اال انه ا
الى اعمار وحـياة طبيـعية بأمن وسـلم واحترام لكـرامة االنسان
ومساواة ان لـم يك العدل هـدفا وهذا يـعني ان هنـالك امر ليس
اعـتياديـا وان الدولـة انفـصلت عـن مهـامهـا فهي امـا لتـجزئة او
ان تــسـتــعـيــد الـنــاس وعـيــهــا فـالــتـيــار قـوي والــقـارب الــسـائب
يـاه منه تصم ومجاذيـفه جتعـله يقتـرب من شالل نسمع هـدير ا

االذان.
هــذه االوثــان اشــــــــــتــهــرت ألنـهــا جتــيــد اقــتــنــاص الــفــرصـة
ـكن ان يـسـتــحـصل من الـظـرف واخلــروج بـربـــــح بـقـدر مــا 
كن فـترفعـها اجلمـاهير وليس لـديها بـرنامج أكـثر من نيل مـا 
بـطـريـق اعـلـو ســواع فـان بـالت عـلى سـواع الـثـعـالب قـيل اعـلـو

هبل.
ـا اسـقـاط الـفـكـرة بأمـل ورجاء لـيس هـذا تـشـبـيـهـا مـجـازيـا وا
العابـدين على ما تـأمله الشـعب التائه من الـسياسـي في بلدان
تتداعى كبقرة حلوب جفف ضرعها وحتتضر ومع هذا مازالت
ـشـكـلة ان كـانت االفـــــــواه تـتـشـبث بـالـضـرع الـذي يـتـفـسخ ا
نـطـقـة العـربـيـة وبتـأثـير فاقـعـة محـلـيـا فهـي تكـاد تـشـــــــــــمل ا
ـال ــيــا الســتـــــــــثــمــار هــذا الـفــشـل بـعــ وثـن ا اوســـــع عــا

والهيمنة
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تـعـلق الـنـاس بـالـشـكل قـريـب فـعال من تـعـلق الـنـاس بـاألصـنـام
ا انـطـبـاع ان هذا واالوثـان شـكل بال مـضمـون لـلـمسـتـقـبل وا
سـيــحـقـق امـنـيــات مـا هـي بـغــايـات فـالــغـايــة حتـتــاج الى رؤيـة
واضحة تعالج وضع الناس التي هـجرت مواضعها رغبة ورهبة
واحدث هـذا خلال كبـيرا في البـيئة واثـر على االنتـاج القومي او
ـومــة الـتي هي الـوطــني وعـلى االمن الــغـذائي وعــلى بـيــئـة الــد
الـقرى كـمـا افقـدت الثـقـة بالـدولة وهـذا امـر كبـير فـلـمن تلـتجئ

تمدنة التي كانت ترتكز بثقة الى الدولة. الناس ا
وهذا للمـثل ال احلصر فهنـالك االعظم واالكبر فمـسالة االنحدار
احلضاري الـفكري وتشوه الـهوية عوم الـكينونـة والوجود بل ما
ي مـن تـســجـيل تــســارع في مـنــحـدر يـتــعــرض له الـســلم الــعـا
ـكن ان يـتـرك هكـذا بـدون تـعـاضـد دولي مـا انفك الـفـوضى ال 
هــو االخــر ان ارتــكــز عــلى انــطــبــاعــات واوهــام من اشــخــاص
سـارات اخلـطرة ودون تـدبـير مـوتوريـن قادوا الـعـالم الى هـذه ا
صـحـيح او تـخـطـيط بـكل ما فـي البـشـر من اسـتـخـدام الـقدرات
ـوت بـأدوات غـايــة في الـتـقـدم الـعـقــلـيـة عـلى صــنـاعـة الـشــر وا
ــطـلــوب من آلــيــات يــقــابل هــذه االلـيــات الــرهــيــبـة الــتــقــني فــا
تـصارعـة على ارض مـغيـبة ونـاسهـا غائـب عن الوعـي لعظم وا
ا مثـلت جيال كامال ولـد وعاش وتكاثـر فيها الضربـات التي ر
ـصالح الـغوغائـية (تـميزا لكن يـقظـة النـاس ال تعجب اصـحاب ا
صـالح الرأسـمالـية) وان كـانت صنـاعتـها اصال عن اصحـاب ا
ـصـالح الـرأسـمـالـيـة من خـالل الـنـعاج من مـنـظـومـة اصـحـاب ا
كـنهـا من اهداف تـخيـلة ان الـوجود احـادي القـطب  الـضالـة ا
تغادر االنسانية الى بشـرية جديدة هي تزاوج ب اطراف الشر

في العالم.
طـلـوبـة في مجـتـمعـاتـنا هـي تكـوين رؤيـة نسـتـعيـد بـها االلـيـات ا
ا يـجعل الـثروة تـرتقي الـتالحم اجملتـمعي ونـدير حـيـاة النـاس 
بـاحلـياة والـثـقافـة وتـشكل الـشـخصـيـة السـوية الـتي يـقع عـليـها
واجب اصالحي للـتفـاهم والتعـايش وليس لـلصـراع الغيـر مبرر
مع الـتـقدم الـتـقـني الـذي لم يرتـقي االنـسـان الى رقي مـا صنع
وهنا يأتي التدبير الذي البد ان يكون عامال في الدراسة البيئية
ي االن. ألي منتج او تخطيط من الدول التي تقود احلراك العا

تاحة: االليات ا
وضع رؤيـة عـامـة تـتـحدث عـن الغـايـات والـتـحـول اجملـتمـعي من
ـشاكل االجتـماعية ـدني ومعاجلة ا حالة الـتخلف الى الـتطور ا
من سـوء اسـتـخدام الـثـروة الى تـوظـيفـهـا في الـتـعلـيم والـصـحة
ـشاكل االجـتماعـية كـالعزوبـية الى الـنهوض والفـنون ومـعاجلة ا
نحرف. عاجلة اطفال الشوارع واحلاالت الشاذة او التفكير ا
هـذه الرؤيـة حتتـاج الى اناس يـؤمنـون بالـفكـرة ويوظـفون الـثروة
كن عمـله وهذه احلالة مفقودة بشكل صحيح وبنـاة فما الذي 
او تكاد وهنالك عزوف جدي عن االمل وليس العمل من اجلها;
نـتـيـجـة االرهـاصـات الـسـيـئـة وفـشل في كل اجملـاالت االحـيـائـية

إلبقاء الكينونة.
لكن البـد من التـفكـير بـرؤية وصـنع النـموذج في مـدينـة او اقليم
ـقـومـات على االكـتـفاء او أي صـيـغة اداريـة تـمـثل حالـة تـمـتلك ا
ـعـادلـة مـا إذا مـا اتـيح لـهذا الـذاتي في االنـتـاج واالسـتـهالك 
ـا اقـامة الـنـموذج بـالـظهـور لـيس عـمرانـا مـجـردا بال هدف وا

العدل وصناعة مجتمعا متكافال تعلو به كرامة االنسان.
احلقـيقـة بغيـاب الثـقة بـالدولة ولـكي تبـقى الدولـة واحدة البد من
ناطق الـقدرة على ادارة نـفسها االنكفـاء للمـناطق حيث تعـطى ا
وفق رؤيـة تـراقب مـركـزيـا لـلـتصـويب وتـدارس الـتـجـربـة بـغرض
تـعــمـيم كـل جنـاح من خــطـواتــهـا عــلى مــنـاطق اخــرى; ويـراقب
تعاقـبة للخروج بنـظام مركزي يستـعيد الثقة التطور للـخطوات ا

دني. للمجتمع ا
اخلالصـة: ان وضع الـنــاس يـتـطــلب حـراكـا عــامـا وتـغــيـيـر في
نظومة االدارية مسلمات اجتماعية لم تـعد صاحلة وتعديل في ا
ـركزية كإدارة شركة ولـيست سلطة فقط وكذلك لفكرة الدولة ا
تـعـديل النطـبـاعـات سبـبت تـدخالت بـعض الدول بـالـوضع الـعام
لدول اخرى وشاركت في افساده وما انفكت مسؤولية اصالحه
تقع عـليها ال كـداعم للتـخلي كأحـد مبررات الـعجز الـسلبي وهو
امـر مـتـعارف عـلـيه ال يـنبـغي ان يـلـغي اسـتحـقـاقه اجلـهل سواء

التجاهل وخلق االعذار.
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الـسـيد اخلـميـني هـو ليس فـقـيهـا فقط
ـــوجب الـــدســتـــور االيــراني بـل هــو 
وواقـع احلال هـو سـيـاسي ورجل دولة
 ومـن صالحـــــيـــــاتـه اقـــــالـــــة رئـــــيس
ـنتـخب من لدن الـشعوب اجلـمهـورية ا
االيـــرانــيــة  فـــضال عن كــونـه الــقــائــد
االعـــلى لـــلـــجــيش واحلـــرس الـــثــوري
والـباسيج  واجلندرمـة  ومشرفا على
االذاعـة الـرسمـيـة  وغيـر ذلك الـكثـير 
وبــالــتــالي فــإن الــذي رفع صــورته في
الــبــصـرة نــسى هــذه احلـقــائق وأعـده
فــقـيــهـا فــقط  وعـلــيه فـاألمــر يـتــطـلب
ـنــظـور سـيـاسي الــنـظـر لـلــمـوضـوع 
نطق ديني )) ـنطق الدولة وليس  و
ـناقـشة قلـت (( ال مانع لدي من وبـعد ا
رفـع صـور الــقــائـد الــعــام االيـراني في
الــعـراق الـسـيـد اخلـمــيـني شـريـطـة ان
تـرفع ايران صور القائـد العام العراقي

عـرض صور الـرموز الـدينـية االيـرانية
في الــعــراق. كــنت اظــهـر كــثــيــرا عـلى
قـناتي الكوثـر والعالم االيرانـيت قبل
اكــثـر من عـقـد من الـزمن   وذات يـوم
كـــان احلــوار عن رفع صـــور ســمــاحــة
الــسـيــد اخلـمــيــني في الـبــصـرة فــأيـد
ـــشــاركــان في الــبـــرنــامج ذلك وكــان ا
مـنـهم السـيد الـنـائب عبـاس البـياتي 
ـــــا جــــاء دوري قــــلت (( ان األديــــان و
ـــــــذاهـب هي عـــــــابـــــــرة لـألوطــــــان وا
والـقوميات والقارات فحدود االديان ال
تـلـتـزم بـحـدود االوطـان كـونـهـا عـقـائد
عــابـرة  ويــحق لـلــمـسـلـم الـعـراقي ان
يعجب برمز مسلم باكستاني والعكس
صــحـيح  وهـكــذا األمـر مع رفع صـور
سـماحة السـيد اخلميـني في البصرة 
مـسـلم يرفع صـورة فقـيه مسـلم  ولكن
شـكلة بـل هي تكمن في أن لـيس هنـا ا

الــــدين- اي دين- بـــات فـي جـــزء مـــنه
عـــادات وتـــقـــالـــيـــد ولـــيس عـــقـــيــدة 
فــاإلسالم مــثال صــار هـكــذا في اجـزاء
مـنه ايـضـا مـنذ صـار (دولـة) امـوية او
عــبــاســيــة بـعــد رحــيل آخــر اخلــلــفـاء
(رض) فــكـيف به بــعـد ان صــار عـبـاءة
يـرتديها الـساسة ( باسم الـدين باكونا
احلـرامية) .. كثرت الـبدع واستشرت 
علن ومـنها مجالس العزاء  والدعاء ا
عـــلى وســـائط الـــتــواصـل  وغــيـــرهــا
الـكـثيـر  ال نـغوص في اعـماق االسالم
ونـكــتـفي بـحـديـثــ نـبـويـ شـريـفـ
الئــكــة بــيــتـا فــيه وهــمــا ((ال تــدخل ا
صــورة)) و قــوله (ص) لــعـلي (ع) ((أال
تــدع صــورة إال طــمــســتــهــا وال قــبـرا
مـــشــرفـــا إال ســويـــته)) ســـأوضح لــكم
بــقــصــة قــصـيــرة جــرت مــعي قــضــيـة
حـسـاسة في ضـرف حـرج وهي قضـية
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بغداد

ـصــيـريـة اإلهــتـمــام بـقـضــايـا األمــة ا
ووقـوفـهـا في صـدارة الـدول الـرافـضة
لــسـيـاســة االحـتالل ومن يــقف ورائـهـا
من الـدول العظمى برغم ما تعانيه من
مــشـاكل وحتــديـات تــسـتــهـدف أمــنـهـا

القومي.
ؤسساتي والوعي اجلماهيري الـبعد ا
ـنسجمة الـساند واإلرادة السـياسية ا
كـــلــهـــا عــوامل جـــعــلـت من إيــران هي
الـوحيـدة التي جتـاهر بدعـمهـا لقـضية
الــشـعب الـفــلـسـطــيـني وتـطــلـعـاته في

إستعادة أرضه.
بـناء عـلى ذلك مهـما يكن حـجم التـأييد
اإلعـالمي والزخم العـاطفي مع فعـالية
يـوم القـدس فهي تـبقـى أفكـارا متـبناة
من أشـخـاص أو مؤسـسات شـعبـية او

ـــنــاهـــضـــون لــلـــكـــيــان يـــشـــاركــهـــا ا
الصهيوني من بعض البلدان.

اإلحــتـفــال بـيــوم الـقــدس جـاء تــلـبــيـة
لـدعـوة قـائـد الـثـورة في إيـران الـسـيـد
اخلـمـيني بـعد اإلطـاحـة بنـظام الـشاه
وانـتصار الـثورة اإلسالميـة حيث أكد
عــلى ان تــكــون اجلـمــعــة االخــيـرة من

يا للقدس. شهر رمضان يوما عا
ـنصف ان بـعـيدا عن الـعاطـفة فـليس 
يـبدي ادنى مـقدار من اإلعـتراض على
ضـــرورة ان تـــكــون لألمـــة االسالمـــيــة
كلمتها في رفض التعدي على الكرامة
ومـــصــادرة احلــقــوق خـــصــوصــا مــا
ـــارسه اإلحــتالل اإلســـرائــيــلي ضــد

الشعب الفلسطيني األعزل.
كــمـا حتــسب لـلــقـيــادة اإليـرانــيـة هـذا

 بـعـيدا عن الـتحـامل...فال زلت وإياكم
لة عـلى دين واحد فال تخـرجونا من ا
فـأنـا عـلى بـصيـرة من أمـرنـا ونـعي ما

نقول.
تـعودنا في مـيدان الكـتابة أن نـتحدث
مـن حـيث نـحـن ال من حـيث مــا يـدعـيه

نتفعون أو يتمناه النرجسيون. ا
ان الـكتـابة من حـيث أنت جتعـل قلمك
صـادقا فيما يـسطر كونه يعكس ذاتك
ورؤيــتك كـمــا تـعـطي حلــرفك اثـرا في
نـفس القـاريء فهو يـصدر عن مـشاعر
صـادقـة بـعيـدة عن احملـابـاة ومجـانـبة
احلـقــيـقـة كـالـذي نـؤكـده في حـديـثـنـا

ي. تعلق بالقدس ويومها العا ا
الـتحضـيرات في إيران قائـمة على قدم
وسـاق إستـعدادا إلحـياء يـوم القدس

ناهض إلسرائيل  وقـيادتها للمحور ا
والرافض للتطبيع معه!

اإلفــراط الـذي أشـرنـا إلــيه لم يـكن هـو
ــأخــذ الــوحــيــد الــذي يـســجل عــلى ا
ـنسـجمـة "عـاطفـيا" أغـلب الـفعـاليـات ا
مع حـــالــة الـــتــحــشـــيــد ضــد الـــكــيــان
الــغـاصب بل إن الــتـفـريط هــو األكـثـر
وقـعا في نفوس أبنـاء الشعب العراقي

وإلعتبارات عدة.
ـشار إليها إذ يـفتقر الـعراق للعوامل ا
وذجا آنـفا والـتي جعلت من إيـران إ
ـشـهد يـشـار له ومـكـنـتـهـا من قـيـادة ا
ــنـاويء إلسـرائـيل وفــرضت نـفـسـهـا ا
ـعادلة فالعراق كـفاعل مؤثر جدا في ا
لـيس إيران في وحدة قراره السياسي
ذهبية في ظـل التعددية الـسياسيـة وا
والـديـنـيـة والقـومـيـة والـتي أصـبحت
عرفا يصعب مغادرته في عراق ما بعد

.٢٠٠٣
الـعراق ليس شبيـها إليران في رصانة
مـؤســسـاته الـعـسـكـريـة والـسـيـاسـيـة
ـكن اإلعـتمـاد عـليـهـا في حال والـتي 
ــثـابــة راس حــريـة جــعــلـته األقــدار 
ــــرتـــقـــبـــة مع االحـــتالل ـــواجـــهـــة ا ا

اإلسرائيلي.
ان مــا عـانـاه الـشـعب الـعـراقي وال زال
من نـقص في أبـسط متـطلـبات احلـياة
وصـعوبة حتقق حـلم ابناءه في عراق
امن بـعيد عن سطوة السالح والفساد
ـالي الـذي تـغـذيه قـوى الالدولـة.. كل ا

نـقابية أو حـركات سياسيـة وغالبا ما
يــتــعـارض ذلـك مع الــقـرار الــســيـاسي
لـــهـــذا الــبـــلــد او ذاك وعـــلـــيه يـــبــقى
تــأثــيــرهــا مــحـدودا مــا لم تــدعم تــلك
األفكار ويتم تبنيها من قبل الدول ألن
قــراراتـهــا تـكــون ذات اثـر بـالـغ ألنـهـا
حــتـمـا مــبـنـيـة وفـق تـفـاهــمـات دولـيـة

ومصالح متبادلة.
 جــديـر بــالـذكــر ان بـعض األنــظـمـة ال
تـتفق مع الرؤية اإليرانـية حيال قضية
الــقـدس لـكـنـهــا تـغض الـطـرف عن مـا
يـــــصـــــدر من حـــــراك شـــــعـــــبي ووهج
أعـالمي من بعض األحزاب واحلركات
عــــــــلـى أراضــــــــيــــــــهـــــــــا فــــــــضـال عن
س مــواطـنــيـهـا_مــادام هـذا األمـر ال 

أمنها القومي.
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في الـعـراق األمـر مـخـتـلـف بـخـصوص
ـمـارســة عـمـا يـحــدث في بـقـيـة تــلك ا
دول الــعـالم فـضال عن دول اجلـوار اذ
ـراقب ان هــنـالك حـالــة فـيـهـا يــلـحظ ا
شـيء من اإلفـراط في الـتـفـاعل مع تـلك
ــنـاسـبـة وإن ادى ذلك الى إسـتـفـزاز ا
شــــرائح مـن اجملــــتـــمـع الـــعــــراقي أو
جتـــاوز األعــراف الــدبــلـــومــاســيــة في
تـــوجــيه الــنـــقــد الالذع لـــلــدول الــتي
تـربـطـها عـالقات تـعـاون مع إسـرائيل
وبـنــفس الـوقت لـتـلك الـدول عالقـاتـهـا
مـع طــهــران والــتي تــشــهــد  تــطــورا
مـــلـــمــــوســـا بـــالـــرغم مـن رعـــايـــتـــهـــا

ـــعــوقـــات ســاهـــمت في ابـــعــاد تـــلك ا
قـضــايـا االمـة عن صـدارة إهـتـمـامـاته
زاج الـعام لـلنـخب واجلمـاهير كـون ا
ـيل نـحـو تـهـيـئـة مـتـطـلـبـات العـيش
الـــكــر لـــلــشـــعب وجتـــاوز ســنــوات
احلــرمــان واحلــروب الــعــبــثــيــة الــتي

جعلته وقودا لها.
عــــــدة تـــــســـــاؤالت تــــــدور في أذهـــــان
"الـبعض" مـوجهـة للجـهات الـنافذة في
الـعراق والـتي تدفع بـاجتاه الـتصـعيد
مـع دول التـطـبـيـع تـارة وضـد الـوجود
األمـريـكي في الـعراق تـارة أخرى وإن

كان الواقع كفيل باإلجابة عنها.
مـاهـو تـعـلـيـقـكم حـول الـعالقـة الـودية
بـــ إيـــران وبــعـض الــعـــواصم الـــتي
كـانت سـباقـة لـبنـاء عالقـات متـيـنة مع

إسرائيل?
مــا هـو مــوقـفـكم مـن احلـوار احلـاصل
ؤكد بـ طهران والرياض والذي من ا
ســتـكــون له تـداعــيـات إيــجـابـيــة عـلى
ـنـطقـة بـرمتـهـا خصـوصـا ما يـتـعلق ا

بالشأن اليمني?
بـأي لـغـة سـتـخـاطـبـون اجلـمـاهيـر في
حـــال افــضى جنـــاح احلــوار اإليــراني
_السعودي الى فتح آفاق جديدة

حلــوار أمــريـكي _إيــراني خــصــوصـا
بـعد وصـول احلمهـوري الى السـلطة
لف النووي ورؤيـتهم اخلاصة جتـاه ا
اإليـراني اخملـتلـفة عـمـا كانت عـليه في

عهد ترامب?.

ـالـكي  فـنـحن دولـتان الـسـيـد نـوري ا
مـسـتـقـلـتـان يحـكـمـنـا مـبـدأ اساس في
عـاملة الـعالقات الـدوليـة وهو (مبـدأ ا
ثل) )) وبعد حوار قـلت (( لنفترض بـا
جـدال كما تفترضـون ان سماحة السيد
اخلــمـيــني فــقـيه فــقط رغم انــنـا بــهـذا
ســنــضـرب الــدسـتــور االيــراني عـرض
احلـائط ونـقفـز على الـواقع  فلـماذا ال
تـرفع صورة سمـاحة السـيد الصدر او
احلــكــيم فـي ايــران ( وكـنـت تــقــصـدت
ذكــرهــمـــا ألنــهــمــا عــربــيــان) .. كــانت
حـــجـــتـي اقـــوى ألن الـــوطن له حـــدود
مـقدسـة كالـدين  وألن (الدولـة) ظاهرة

ليست باجلديدة .
ÍuOŠ ‰U−

اإلسـالم ايــهـــا االخـــوة بــات وســـيـــلــة
إلعـادة بـنـاء االمـبـراطـوريـات الـقـومـية
واالمبراطوريات تتحقق فقط بالهيمنة
عـــلى الــدول الــتي تـــقع ضــمن اجملــال
ياه نحو احليوي لتلك الدول فتسيل ا
ـــــنـــــخـــــفـــــضـــــة. ولـــــعل ـــــنـــــاطق ا ا
االمـبـراطـوريـات التي تـهـمـني كـعراقي
احـب وطــــني واســــتــــقاله وهــــيــــبــــته
وكـــــرامــــتـه  وهــــذه مـــــســــؤولـــــيــــتي
بـالــضـرورة وبـحـكم االنـتـمـاء  ولـست
ن يــريـــد ان يــعــيـــد بــنــاء مـــهــتــمـــا 
امــبـراطـوريـته فـلـيــبـنـهـا وهـو حـر في
بــنـاءهــا ايـنــمـا شــاء  ولن اتـدخل في
طـــمـــوحـــاته  شـــرط ان ال يـــحــاول ان
يــــــبـــــنــــــيــــــهـــــا ضــــــمن مــــــســــــاحـــــة
مــــخـــصـــصــــة لـــقـــومـي الـــعـــرب  او

. ألهلي العراقي .. كل العراقي
ــشـكــلـة لــيـست في هــذا فـقط بل هي ا
تكمن في جدلية غريبة عجيبة فالفرس
والـتــرك بـاتـوا يـطـمـحـون وبـشـدة الى

بــنـاء امــبـراطــوريـاتــهم عـلى حــسـابي
بــاسـم االسالم (الــتــســ والــتــشــيع )
وكــأن الـتــسـ كــان تـركــيـا والـتــشـيع
فـارسـيـا بيـنـما نـحن الـعـرب من نقـلـنا
لـهم االسالم العربي عن مـحمد العربي
(ص) وآل بـيـته الـعرب ((وَإِنَّهُ لَـتَـنزيلُ
ُ ـ َ ـ نَـزَلَ بِهِ الـرُّوحُ األمِـ رَب الْــعَـالَـمِــ
عَـلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ـ بِلِسَانٍ
ـسيحية ٍ)) .. بل ان حتى ا عَـَربِيٍّ مُبِ
والـيـهوديـة انطـلقت من ارض الـعرب 
فكيف يصدرون لي ما صدرته انا لهم.
تـــبــقى جـــدلــيـــة الــعـــروبــة واالسالم 
والـعـروبة والـتـشيع قـائـمة رغـم انهـما
مـحسومتان واقعـيا  وأتذكر ان منهج
كــلـيــة الـدفــاع الــوطـني كــان يـتــضـمن
مــحـاضــرة بــعـنــوان (( اثـر الــشـريــعـة
االسـالمـيــة عــلى اجملــتــمع الــعــراقي))
فـــألــقـــاهــا الـــشــيـخ الــدكـــتــور احـــمــد
الـــكــبــيــسـي يــومــا وبــدأ مـــحــاضــرته
مــخــاطــبــا ايــاي (( ارجــو من الــســيــد
الـلـواء ان يغـيـر عنـوان احملـاضرة الى
اثــر اجملـتـمع الـعـراقي عــلى الـشـريـعـة
االسالمـــيــة فــالـــشــريــعـــة تــعــززت في
الــــــعـــــراق فـي مــــــدارس الـــــبــــــصـــــرة

والكوفة))..
nOBŠ V «d

لـست من الـبـاحثـ سـيـداتي وسادتي
عن ما يعده البعض من صغائر األمور
راقب ( صـورة لـرمـز ديني رفـعت)  فـا
احلـصـيف العـاشق لوطـنه  يسـتشـعر
ــمــارسـات االبــعــاد اخلـطــيــرة لــتـلك ا
ــبـيــتـة .. انـهــا الـواليـة .. وأهــدافـهـا ا
واليــة الــفــقـيه ( الــقــائــد األعـلـى) عـلى
بــلــدي وشـــعــبي  والــتي حــتى حــزب
... الـدعوة االسالمـية يـرفضـها فـكرا  

بغداد
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كـلـمـات بسـيـطـة قالـهـا الـسيـد احـمدي
جنـــــاد في حـــــفل رســـــمي (( ال عــــودة
حلــزب الــبــعث في الــعـراق)) وهــلل له
الـبـعض من السـاسـة العـراقـي  غـير
ـــوضــوع مــخـــزي لــكل شـــاعــرين ان ا
عـــــراقي  ولـم يــــقل لـه احــــد ال عــــودة
لــلــحـزب الــفالني في ايــران  وأنـا في
حـيـنه نشـرت الـكثـيـر عن هـذه العـبارة
قــائال انــهـا ســيـان عــنـدي كــعـراقي ان
يـقـول ال عـودة حلزب الـبـعث او حلزب
الـدعوة ألنه بـاحلالـت اهـان عراقـيتي

ووضع نفسه وصيا على.
ألهـمـيـة وخطـورة احلـالة اسـمـحوا لي
الـتـوضـيح بـقـصـة رواهـا الـكـاتب أياد
الــســمــاوي  وهي ان احــد مــســاعـدي
ســمــاحـة الــســيـد اخلــوئي هــاجـر الى
ايــران فـاحـتــرمـوه وخــصـصـوا له دار
اقــــامـــة وزاره يـــومـــا شــــخـــصـــان من
الـرئـاسـة لـيـقـدمـوا له اعـتـذار الـرئيس
رفـسـنـجانـي عن عدم زيـارته  وطـلـبوا
صـورا شخصيـة له إلصدار جواز سفر
ايــراني  وبـعـد يـومـ زاروه حـامـلـ
مـعـهم جـواز السـفـر وصـورة لسـمـاحة
الـــســيـــد اخلــمـــيــني ... انـــزل احــدهم
ـعــلـقـة عـلى صــورة الـسـيــد اخلـوئي ا
اجلــدار قــائال لــلــســيــد انت فـي ايـران
ولــيس في الـعـراق وصـورة اخلـمـيـني
هي مـن يسمح بتعلـيقها  ال غيره !!!!!
اعــــرفــــتم مــــكــــمن اخلــــطــــورة ايــــهـــا
الـــعـــراقــيـــون ?? اكــيـــد عـــرفــتـم ألنــكم
اصبحتم الشعب اخلبير رقم واحد في
تـوظيف الدين ..بارككم الله وحفظ لكم
بـلدكم مـن االمبـراطوريـت الـناشـئت
وقـبـلهـمـا امبـراطـورية تـرامب  لـكنـها

مكشوفة وشفافة وتقول انا احتالل .

التـأمل في األحـداث بـنـظـرة مبـتـهـجة
وإنتظار األفضل يعني التفاؤل.. كما
أفـهم.. وهـو لـيس بـعـيـدا عن تـعـريف
عــلم الــنــفس... هــكــذا أعــيش قــاهــرا
األقـدار بـرحـمـة الــله الـتي وسـعت كل

شيء.
في الــــعــــراق.. مـــوظـف ال تـــوصــــيف
ـنــصـبه إداريــا يـجــتـهــد في تـرويج
مـعـامــلـة إنــطالقـا من مــزاج مـوتـور
راجع بـشروط تعجـيزية غير ملزما ا
مـطــلـوبـة فــعـلــيـا أمــر يـبـعـث شـؤمـا
مـيــدانـيــا يـفــنـد نــظـريــات الـتــفـاؤل..
صـخــرة يـتـشــظى عـلــيـهــا الـكالم الى
مزق أصوات غـير مفـهومة وال جدوى

منها وال... وال تستحق اإلصغاء. 
سائق كـيـا مغـتـر بعـضالته يـضطـهد
الـــركــــاب; وال يــــقـــوى أحــــدهم عــــلى
مالواته; فال يـبـقى أمـام من يحـتك به
سـوى الــلــجـوء الى مــســدس.. يـرديه
قتيـال وتنهـار منـظومـة حيـاة تأمـلية

بسبب شخص أهوج.
مــنـــتـــسب أمــنـي في ســـيــطـــرة يــدع
الـــســــيــــارات كـــلــــهــــا تـــمــــر من دون
إستفهـام وعندمـا تصل كوستـر فيها
بنـات يـقرأ مـلـفـات وزارات الداخـلـية
واالمن الـوطــني والــدفـاع ومــجــلـسي
الــــشــــيــــوخ االمــــريــــكي والــــعــــمــــوم
الـبـريـطـاني مــفـعـتال مـشـادة مع اول
راكب يــتــأفــأف مــســـتــاءً من نــفــسه..
يخفي ضـجره لـكن: "نحن رجال االمن
مدربون عـلى إصطـياد من يكـتم حقدا
وطــنــيــا فـي نــفــسه"... و"تـــعــال طــلع

هالزمال من هالورطة".
لو شـاء مـتفـرغ لـتدوين اإلسـتـفزازات
أل مــجــلــدات خالل في يــوم عــراقي 

اربع وعشرين ساعة.

ـتلـكون هامش ن  اإلستفـزاز نازل 
سلـطة مـرورا بالـناس في مـا بيـنهم..
اإلعتـداء عـلى الـضعـيف واإلسـتـخذاء
ب يـدي القـوي صفـة عراقـية لـشعب
ال يعـيش متـوازنا بـإحـترام ألنـسانـية

اآلخر.. 
ـعـادلـة االجـتـمـاعـيـة ال تـسـتـقـيم في ا
ـا ال بـد من إخـتـالل.. أقوى الـعراق إ
يهـ ريثـما يـجيء االقـوى منه.. نـفرا
او سلطـة او عضالت فـيكسـر شوكته

ويشجها في رؤوس اآلخرين.
œ«u « ÷—«

عُرِفَتْ هذه احلـقيقـة في ارض السواد
مـنذ زمـن سحـيـق كمـا ورد في "االدب
الـزاهــر" من اراد كـنــوز االرزاق والـدم
ــراق فـــلــيـــذهب الى الـــعــراق وأول ا
تـدويـن عـلـى ذمـة اخلــلــيــفــة جـاء في
مـروج الــذهب عــلى لــسـان مــعــاويـة:
"يـثــورون عــلى احلق والــبـاطـل; لـذلك
إقـتـلـوا ألدنى شـبـهـة" وبـهـذا وضـعت
الـدولــة األمــويــة مــيـســمــا يــكـوي داء
ـتــأصل في الـشـخـصـيـة اإلسـتـهـتـار ا
العراقية.. الـغني منهم والـفقير.. على
حـد ســواء... ألن الـفــقــراء لـيــسـو أقل

سوءاً من األغنياء مع األسف.
ناسبـة أقص حكاية ساعٍ في وبهذه ا
إحـــدى احملـــاكم.. عـــرفت زمـــيـــلـــتـــنــا
احملامـيـة "ولـنفـتـرض إسـمهـا فـاطـمة"
بــأنه يــعـــيش مع أمه الـــعــجــوز حتت
اجلـســر; فــأجــرت له.. عــلى نــفـقــتــهـا
الشخـصيـة.. سكـنا مـعقـوال يؤويـهما
دافعـة ايـجـار سنـة كـاملـة طـلـبت منه
إستـنـساخ حـكم لـقضـيـة ترافـعت بـها
فـاطــمــة ومـكــتب االســتـنــســاخ لـيس
بـعـيـدا.. حتت بـنـايــة احملـكـمـة; فـنـتـر
بــوجـــهي: "أشــتـــغل عـــنــدك لـــو عــنــد

فاطمة!".
سـتـهتـرون بكـرامة ناكـرو اجلمـيل وا
اآلخــرين الـــذين يــســـتــحـــوذون عــلى
الشارع و"الـكعـدة" ومراجعـة الدوائر
كــمـــا لـــو أن الـــله خـــلق الـــكــون لـــهم
وحـــدهـم.. يـــتــــصـــرفــــون عــــلى هـــذا
األسـاس الى أن يــأتي االقـوى مــنـهم
بـالـســلـطـة او الـرجــال او الـعـضالت
فيتحولون من عـدواني الى مسا

يتـلكـمون بـالرحـمن و"خطف اخلـضر"
و"خل الـــــله بـــــ عـــــيـــــونك".. إنـــــهم
عـراقـيـون أصالء; ألن الـعـراقي فـقط..
من ب شعوب االرض ال يهدأ إال إذا
أهــ وال يـــكف شـــره عن الـــنــاس إال

بشر أقوى يكتسحه.
قـابل ثمـة مثل يـردده مراهـقو لكن بـا
ثــقــافــة وحــديــثــو عــهــد بــالــوجــاهــة
االجتماعية مفاده "إنظر الى النصف
متلئ من الكـأس" وهو صحيح مائة ا

ائة مهما كان مستهلكا... با
اإليـــجــــاب في احلـــيــــاة الـــعــــراقـــيـــة
والـــــشـــــهـــــامـــــة أوسع مـن ســـــطــــوة
ستـهترين عـلى الشارع لـكن كونهم ا
قلة والسيئون غـالبية عظمى; تالشى
الـصــاحلـون وحتـولــوا الى إهـزوءات
ــا أدى الى إنــتــشــار إجــتــمــاعــيــة; 
ــعـروف في بالد ـنــكـر وإنــحـســار ا ا
الرافـدين.. وحتى الـرافـدان فقـدناهـما

. وأصبحا ساقيت آسنت
سـتهتـرين أوسع من شهامة سطوة ا
النبالد في بالد السـاقيتـ اآلسنت

ن يــقـطع لـكن ذلك ال يــعـني الــتـنــكـر 
كان رزقه ويغلق محـله ويقودك الى ا
الـذي تـســأل عـنه إذا كــنت قـادمـا من

محافظة أخرى او "ما تندل".
وألن اخلطأ شـائع أكثـر من الصواب
فمـا نشـهـده من سلـوكـيات سـوية لن
تلـفت نـظـرنـا أمـا النـشـاز فـيـعلق في

ذاكراتنا وننشره بالتداول.
شـكـلة بـاالشـتبـاك الـداخلي تتـعـمق ا
الـذي تــنــوء به شــخـصــيــة الــعـراقي;
ألنــهــا حــمــالــة نــقــائض تــعــاني من
إزدواج الـرفــعـة والـوضــاعـة مــعـا في
الـوقت نـفــسه; ألن من عـهـدتـه شـهـمـا
ــنــتــهـى الــنــذالــة تــراه في مــوقـف 
وكالهما يصدقان عليه.. فهو عراقي..

جتتمع فيه النقائض.
{ قاضي
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خدمـة لـلطـلـبة من أبـنـاء احملافـظة بـادرت مـدرسة مـتـوسطـة لـلبـنـات في محـافـظة الـنجف
بتحويل الكتب الورقية إلى رقمية عبر قناة التـلكرام لالستفاد منها وكخطوة فعالة لنشر

علومة وااللتزام باالجراءات الصحية.  ا
ـكـتبـات اإللـكـتـرونـيـة إذ أنـها ـكـتـبـة نـوال هـادي (أن الـفكـرة اسـتـوحـتـهـا من ا  وقـالت  مـديرة ا
راجع عبر االنتـرنيت خالل دراستها لنيل شهـادة الدكتوراه وارتأت نقلها استخدمت عدد من ا

إلى مدرستها خدمة للطالبات).
صـادرة التعـليـمية خـصوصا ـبادرة تـسهل على الـطالـبات الرجـوع الى ا  واضافت (أن هذه ا
بعد األزمة التي مرت بها احملافظـة خالل وباء كورونا وتسعى صاحبة الـفكرة إلى إعمامها على جميع

دارس خدمة الصالح العام). ا
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رسالة النجف

WOL — v ≈ WO —u « UN J  ‰u% n M « ”—«b  Èb ≈

10

فردة الشعرية النسوية في الشعر العربي احلديث ا
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تـتـنـاوله بـطـبيـعـة أنـثى تـرسم صـورها
بــإحــســاس امــرأة لـتــكــون جتــربــتــهـا
ـا تـكـتب بـتـذوق ـوذجـا)  الـشـعـريـة (أ
عـن هـويـة أحـاســيس األنـثى بــتـوظـيف
ــتـلــكــاتـهــا األنـثــويـة مــقـتــنــيـاتــهـا و

ومفردات جسد األنثى...
ـفردات - ونـظـرا لـقلـة اسـتـخدام هـذه ا
ونـدرة تطبيـقها وتداولـها كرموز والتي
ـرأة بـسـحر تـعـكس رهـافـة أحـاسـيس ا
تـشـكـيـلـهـا الفـني كـأدوات لـلـتـعـبـير عن
عـمق الـشعـور قـد يظـنـها الـبعض رؤى
جـريـئـة لـكن طـبـيـعـة الـوجـود الـبـشـري
تــفــرض حتــقـــيق الــتــعــامل اإلنــســاني
وضوعي عـبر موسوعة بـأدراك الذات ا
األدب لـتتـناوله الـشاعـرة كرسـالة أدبـية
وثـقافة اجتماعية بسمات تخيل تصوغ
فردة احملاكية خللجاتها وتعبر داللـة ا
بــواســـطــتــهــا عــمــا تــتـــركه خــلــفــيــات
وهــواجس وسـلــوكـيــات اجلـنس اآلخـر
مـن أثــر في أعــمــاق أنـــثى أثــر جتــربــة
ــحــيط مــجـــتــمع مــتــكــتم عــاطــفـــيــة 
عاناة للمشاعر اإلنسانية لـتجسيد كَم ا
رأة ثـقةً بـالرجل ويسئ حـ تمـنحـها ا
تـقـيـيـمـهـا بـسـهـولـة تـغـاضي والمـبـاالة

بتجريح ...
ـــارســـة - وقــــد أتـــقـــنـت الـــشـــاعــــرة 
المـسـة تـفاصـيل صـغـيرة الـتـلـقـائيـة 
ـرأة قــد يـعـتــبـرهـا ــقـتـنــيـات حــيـاة ا
الـبــعض كـمـالـيـة اال أنـهـا في احلـقـيـقـة
جــوهــريــة بــتــذوق نــفــسي وشــخــصي
تـالمس كل تصـرف ومـشـاعـر أنـثى يأي
زمــان ومـكــان فـالــشـعـر خــطـاب واعي
واســـتـــدراك عالجي لـــبـــعض قـــضـــايــا
ــــوضــــوع اجملــــتـــــمع بــــتــــأثـــــر واعي 
وقد ذكر عن رواد قصيدة النثر انـساني
وأعــضـاء جتــمع (شــعـر) فــيـمــا يـخص
مـفهـوم الشـعر (هو جـعل الشـعر قـضية
مـسـتقـلـة ونـقله من اعـتـباره انـفـعاال او
وصـفـا أو حـكمـة الى اعـتـبـاره رؤيا في
اإلنــســان والــوجــود تــســتـشـف الـعــالم
وتـرسم ابعـاده) لذا نالحظ ان الـشاعرة
لــيــلى تــتــطــرق لــقــضــيــة اجــتــمــاعــيـة
ـشــكـلــة بـخــيـال وانــسـانــيـة عــمــيـقــة ا
مــعـاصـر يــتـمـاشى مع حــداثـة احلـيـاة
ــفــردات شــجــيـة ــوضـوع  تــتــنــاول ا
األحــاسـيس وطـاقـة إيــحـاء تـشع فـيض
دالئل تــدوفــهـا بــرومـانــســيـة تــعـابــيـر
حتـمل في طـياتـها مـغـزى عمـيق تتـعدد

... جتلياته للقار
WDO  “u —

- والـتي تتمـيز برمـوز بسيـطة معـنوية
اخلـــصـــوصـــيـــة لـــذات حـــاضـــرة األنــا
ـتـأثرة بـرومانـسيـة اخليـال وشاعـرية ا
اإليـحاء عـميـقة القـصد مـألوفة الـتعـبير
اءة انـثوية رقـيقة مـختـلفة الـتقـليد بـإ
ـضــمـون تُــشـحن الــتـلــمـيـح عـمــيـقــة ا
بـوحهـا بأسمى األحـاسيس وتبث مـنها
ذخـيرة دالئل تشي بروح اإلنـسانية وما
جــــبـــلـت عـــلــــيه األنــــثى مـن مـــشــــاعـــر
وأحـــاســيس تــنـــدرج بــغــزارة احلــنــ
ضـمن طـبـيـعـتـهـا الـرقـيـقـة من خـاللـها
ـكن أن تعبر عن لواعج احلب بتماس
ــرأة يـــقـــتــرب مـع كل أشـــيــاء حـــيـــاة ا
ـــنـــمــات ـــاديــة وهي  ـــعـــنــويـــة وا ا
صـغـيـرة قـد ال تلـفت اهـتـمـام الرجل وال
غـزى مع لكن لـلمرأة تعني تـعبر له 
الــكـثـيــر لـتــسـتـخــدمـهــا رمـزيـة بــعـيـدة
اإليــحـاء فال اســتـغـراب أن تــشـعــر بـهـا
وهي تــشـاركـهــا كل تـفــاصـيل حـيــاتـهـا
وهـمـومـها وتـعـيش حلـظـاتهـا بـالـلمس
والـهـمس فـتـحـاورهـا بلـوعـة احلـبـيـبة
تـــســرد لــهــا وتـــســرهــا مـــا يــجــول في
خـــاطــرهـــا يــومــيـــا ألنــهـــا حتــاكي كل
خـلجات الـروح من حزن وفرح وتـقلبات
رأة احلـياة فتـكمن مالصـقة إلنسـانية ا
وهـذا مـا نـقـصـد به قـضـيـة أدب يـخص
ـــرأة وبــالــتـــالي تــنـــحــو إلنــســـانــيــة ا

وضوع ... ا
- ولــنـخـتـار دراسـة الـعــنـاوين الـتـالـيـة
ـكـللـة برمـزية جـذابة وهـو (فسـتاني) ا
ـعـادل (وأحـمــر شـفـاه) والـتي تـعـتـبـر ا
احلـسـي الـذي يـسـتـثـيـر الـرؤى ويـدعـو
ـفـارقــات أوجه الـتــشـابه الـى الـتـأمـل 
واالخـــتـالف لـــنـــبـــحـــر في تـــفـــاصـــيل

مضامينها...
- (فـســتـان) مـفـردة تـصـرح من الـوهـلـة
ـصـطلح داللي األولى بـنـغـمة صـوتـية 
انـثــوي نـاعم االشـارة له خـصـوصـيـته
ـتــغــيــرة بـســمــات اجلــمـال الــرمــزيــة ا
واســـلـــوب تـــذوق مـــخــتـــلف مـن امــرأة
ألخـرى بـجـوهر تـأثـيـره وتـأثره نـفـسـيا
واجــتـــمــاعــيــا له كــيـــنــونــة مــضــمــرة
بــروحـانــيـة عــاطـفــيـة لـلــمـرأة عــلى مـر
العصور بهوية خاصة جدا و داللة لها
صـيرورة دائمة غـير متناهـية لها عالقة
بــــاحملـــيـط اخلـــارجـي لـــلــــشــــاعـــرة في
ـا يـخـفي ـكـاني  حـضــوره الـزمـني وا
من دالئـل من مـرحـلـة ألخـرى فـتـتـجـسـد

بكينونته طبوغرافية كل أنثى ...
نظوره -  و(فـستان) كوحدة تعبيرية 
الــلـسـاني الــبـسـيـط كـمـعــيـار حـضـاري
لـلــتـراث الفت بـأسـلـوب الـتـجـديـد الـتي
تــنـحـو لـه سـيـمــيـائــيـة قـصــيـدة الــنـثـر
بـتداول أشياء مادية بسيطة جتذب فكر
ا ـتـلـقي فـتـثـيـر الـتـفـاعل الـعـاطـفـي  ا
تـخاطب شعـوره احلسي بأسـلوب ناعم
جـذاب وبوح رقـيق فكل شيء لألنثى له
سـطوة اجلمال والذوق واألناقة في فكر

الرجل واألنثى ...
ـتـكلم - ونالحـظ البـنـيـة بـإضافـة يـاء ا
(فــســتــاني) يــكــســوهُ مــعــيــارا لــغــويــا
بـصــيـغـة إنـيـويـة الـتــمـلك وسـيـمـائـيـة
تــضـــعه ضــمن آلـــيــة الــقــصـــد فــتــرقى

ـفــهــومه الـداللي ــصــطـلح تــركــيـبـي 
ــتـكـلـمـة يــنـقـلـنـا خلــصـوصـيـة الـذات ا
لـتــصـبح غـرضـا قـصـديـا وغـايـة داللـيـة
بـتالزم متـكامل الـتعبـير لـوظيفـة ادائية
ضـمن الـسيـاق الـتداولـي فنـسـتذكـر ما
عـبـر هـاليـدي بـقولـه عن الداللـة "الـداللة
ــتــكــلم أن يــعــبــر عــنه هي مــا يــريــد ا
بـتغى مـن العـنوان مـا تود الـشاعرة فـا
أن تـدلنـا عـليه من ظـاهرة مـلبس لـعمق

ما نسجت منه تناغم رؤيوي بعيد ...
ـــســتـــوى الــتــركـــيــبي - وقـــد انــدمج ا
ـــــســـــتــــوى الـــــداللي (الـــــنـــــحــــوي) وا
وبـهذا تـكون رؤى الـتداولـية ـرجعي) (ا
ـا نـدركه من داللـة الـلـفظ ومـا نـسـتدل
من مـعـناه الـغائـر فيـكون الـتأويل غـير
مـقــتـصـر عـلى مـعـنى مـعـ اال بـسـيـاق
تـرابــطه بـالـنص وهـذا يـرسخ الـتـفـاعل
تلـقي فيـبحث عن فـي ذهن القـار / وا
ــــــزيــــــد مـن قــــــراءة الــــــنص بــــــلــــــذة ا

االكتشاف...
ôôœ bO u

- وبـهذا وظـفت الشـاعرة رمـزا بأبـعاده
الـــتــراثـــيــة لـــتـــولــيـــد دالالت لــلـــتــذوق
اإلنـساني عـمومـا وألنه يـضمـر بصداه
أزمـنـة تــاريخ تـتـسم بـضـبـابـيـة عـائـمـة
جـمـاليـا مـختـلـفة بـأجـمال نـسـبي بدون
حتـديد نوع مـع كزي أو لون لـتختلف
ا ـعلـومة  فـي ذهن القـار من تراكم ا
يالئـم هواه الـنـفسي ومـسـتواه الـعـقلي
عرفي وبهذا فـالفستان يحمل وبـعده ا
بـــخــيـــوطه ونــســـجــتـه مــراحل تـــطــور
حـضـاري ألجـيـال عـبـر األزمـنـة بـروابط
مـخــتـلـفـة افـتـراضـيــة بـبـعـد شـمـولي ال
ـــكن االســـتـــغـــنــاء عـن صــدى داللـــته
وجـوده كحدث آني ومتوالـد في كينونة

النص ...
- أمــا الــعــنــوان اآلخــر (أحــمــر شــفـاه)
أتـــسم بـــتــركـــيـــبــة مـــتـــزاوجــة مـــاديــا
ومـعنـويا ورمزيـة عتـبة تثـير الـتساؤل
من أول وهـلـة االهـتـمام بـأدوات الـزيـنة
ــرأة لــتـــبــدو أكــثــر والـــتــجــمل لـــدى ا
ــظــهـرهــا األجــمل كــمـا خــصــوصـيــة 
يــوحي داله ظـاهــريـا فـالــتـجــمل صـفـة
مــتــغـيــرة ضــمن حـدود حــالــة نـفــســيـة
مــعــيــنـة فــيــبــوح بـاطـن رمـزيــته دالئل
زمـــكـــانـــيـــة ال حتـــصى تـــلـــوح في افق
ـراسـيم الـشـعـبـيـة بنـكـهـة اجـتـمـاعـية ا
ــمــارســة طــقــوس الــفــرح كــمــا تــزيح
الـنـقاب عن تـاريخ طبـيعـة حواء األزلـية
لـالسـتــزادة مـن اجلــمــال وكــمــا نــعـرف
لـتـلبس احلـريـر وتتـزين بـالذهب هـكذا
خـلـقت الـزيـنـة لـلـمـرأة لـتـجـمـل اجلـمال
الــربــاني ومـنه تــتــجـلى دالئـل تـراثــيـة
تـابعـة خلطاب تـفتح شـهيـة النقـاش وا
عـام بإحالة تأويلية أن التزين والتجمل

شعور حسي متناغم بارتياح نفسي.
ـا يشي ـتـعة الـتأويل لـلعـنوان ر - و
بـلونه األحمـر حلميـمية منـاسبة مـعينة
أو ذكـرى حـية حـاضرة غـائبـة فيـهمس
تــأويــله بــشــفـاه رغــبــة ســاكــنــة صـمت
أمـنية لذا الشاعرة تـختار اللون بقصد
مـحبب ومخـفي حلبيبـة عاشقة بـعاطفة
أنـثى مـتمـردة علـى محـيطـهـا وبيـئتـها
وقـد تشيـر بتأويل رحلـة حب بأسرارها
كن ـتكافئة أو الغير متكافئ وكذلك  ا
تـأويـله أن الـلون األحـمـر هـو ما تـنـطقه
الــشــفـــاه من رفض حلــالــة مــعــيــنــة أو
سـها بـخطـر التـصرف بـهمس سـلـوك 
جـتمع مكـمم حرية خـفي أو سوء ظن 
كن ألحمر شاعر أنثى كذلك  التعبير 
الـشـفـاه ذكـرى عـالـقـة في خـارطـة األيام
بــتــجـربــة حب الذع لــلـحــواس ويــبـقى
تـلقي بـشوقه إلكـمال الـتأويـل في فكـر ا
عـتبـات النص والـتعـرف على مـضمونه
تعه التروي للتبصر برؤى عذبة ـا 
ومـا يـثـري فـضـوله ومـسـتـوى انـفـعـاله

لتتفتح األفاق ...
- فــداللــة الـبــحث عن الــزيــنـة واألنــاقـة
رأة والتمتع واجلمال جانب من متعة ا
بـأنـوثـتهـا مـقـترن بـصـفات مـن طبـيـعة
ـرأة كـمــا هـو مـألــوف ومـتـعـارف رقــة ا
ــــا حتــــمل مـن فــــكــــر واعي عــــلــــيـه و
ـستوى ثقافي أو مركز اجتماعي رغم
كــون الـتـزيـن شـخـصي بــالـتــقـيـد به أو
اهــمـــاله بــتــفــاوت مـــقــصــود وعــقــدي
ــفـردة فــنالحظ مــا نـســبت الـشــاعـرة 
الــفـسـتـان لــهـا بـشــكل مـحـبب بــتـمـويه
أنــثــوي رائع قــد يــشــيــر لــداللـة أعــمق
ــا تـراه لــذكــرى مــكـان أو زمـن مـعــ 
حـبـيـبا أو وطـنـا يـحـتويـهـا أو حتـتويه
أل عـلـيهـا الـهمس يالمـسـهـا الرؤى و
فـتلبـسه جلدا يـلتفع شـريانها ويالصق

روحها فيصعب انتزاعه والتخلي....
- كــمــا وظــفت أحــمــر الــشــفــاه بــعــمق
الـفـكـرة بتـأويالت مـتـعـددة تزاحم ذهن
ـا يـخفي الـقـار لـيـسـتـقـصي دالئـله 
مـن دالئل مـــتـــعـــددة اإلشـــارة كـــثـــيــرة
ـا االحــتـمــاالت لـكال الــعـنــوانـ ولــر
ـا تـقـتـنـيه مـاديا أو تـتـغـزل الـشـاعرة 
ا افتـنانا وغرورا بجمال مـعنويا? ولر
االخـتـيـار وغنج أنـثـوي يـوحي لعـاطـفة
حــمـيـمـيـة تــبـتـغـيـهــا واقـعـيـا أو ذكـرى
تــغـازل خـيـالــهـا من جتـارب انــسـانـيـة
وبـهذا نتطلع بـكثير من أسـئلة االنفعال

وغمزات تعجب تغمر متابعتنا...
- قــراءة بــعض من الــصــور الـشــعــريـة
األنــثــويــة الــتــعـبــــــــــــيــر والــنــســويـة

الرموز...
- لـنقـتطف بعض من رؤى الـشاعرة من
عــتـبـات الــنـصـ ونــحط رحـالــنـا عـلى
ــســتــخــدمــة الــكــثــيـــر من الــشــواهــد ا
كــمــفــردات نــسـويــة بــحــتــة تـعــد دالئل
وشــمت بـروح أنــثى وفــسـلــجـة وجـود

قابل ال رأة با بـاستخدام ما يـناسب ا
تــتـنــاسب مع طــبـيــعــة تـكــوين الـرجل
ومــنـهــا صــور شـعــريـة ال يــلـيق اال ان
تــبــوحــهــا أنــثى ســأتــنــاولــهــا الحــقـا
بــتــفـصــيل من نــصـوصــهــا مـثل(رائب
وجـــــعي ?ـِ??? ????َ ???ارتـــــضـع من
أثــداء أبــجــديــتي .. بــفــسـتــانِ حب ..
سـأقــمط شـفـاهي هل بـقى لي ..أحـمـر
الــــــشـــــفــــــاه ?!!.. حــــــبــــــلى بــــــرمـــــاد
اخملــــاض عــــقـــيـم) ولــــنـــتــــابع ذكــــراه
مـــــكـــــنـــــونــــــات الـــــقـــــصـــــد بـــــداللـــــة
فـمــا يـعـنـي لـوجـودهـا إال األحــاسـيس
تـرجـمـة لـهـويـة أنثـويـة بـحـتـة ولـتكن

ثال ال احلصر... على سبيل ا
ـفـردات في - نـرى الـنـكـهـة األنـثـويـة ا
الــصــورة الـــشــعــريــة الــتــالــيــة (رائب
وجــعي ?ـِ??? ????َ (??مـــجــاز تــوهج
وتـطـويع الــتـعــبـيـر بــجـمــال االنـزيــاح
ـفـردة الـشمس الـلـغـة بـرمـز الـطبـيـعـة 
ا وتـوظـيفـها ضـمن عنـاصر اجلـملـة 
ــكـنـون يــسـبـقــهـا ويــلـحـقــهـا أوحت 
عــمـيق عن وجع الــفـراق فـنــرى طـاقـة
ـألـوف تـغـايـر رائـعـة بـالـتـجـاوز عن ا
ـيـز فــالـسـمـار سـمـة بــأسـلـوب فـني 
ـرأة أحـيـانـا جــمـالـيـة تـبــحث عـنـهــا ا
لــتـتـزين بـهـا بـصــيـرورة زمـنـيـة حـ
تـعرضها ألشعة الشـمس بفترة معينة
أو تـطـلـبـهـا بـصـيـغـة عالجـيـة لـتـحول
الـــلــون ونــرى فـي مــعــجـــمــيــة (رائب
وســمـار ) كالهــمـا حتــول بـعـد تــفـاعل
كــيــمـيــائي بــتـأثــيـر حــراري ولــلـوقت
الـدور الفـعال بـخالصة التـأثيـر احالة
ـرحلـة العـشق بغـرام متـجذر تـأويلـية 

الروح بأحاسيس وجدانية...
- كـمـا نالحظ تـضاد اسـتعـاري مـكثف
لـرمزية الـسمار والـشمس فكـما نعرف
أن داللـة رمـز الـشـمس ايـحـاء لـلـتوهج
والــوضـوح والـضـوء الـسـاطع إشـارة
داللـية غائرة للنهـار أما السمار فيعني
الـعـتـمة والـلـون الـقا تـصـويـر باذخ
اجلــمــال بـاخــتالف مــتـمــازج وجتـاور

متوافق ...
- مـن نص فــســتـــاني نــلـــتــقط صــورة
شــعـريـة رائـعـة جــدا مـزهـرة بـاألنـوثـة
ـرأة كـمـا في (أرتـضع وطـبــوغـرافـيـة ا
مـن أثـداء أبـجـديـتي ) تــوظـيف مـكـثف
لــلــمــفــردة الـنــســويــة (أرتــضع أثـداء
)مـقـدرة أدبيـة بـاستـخـدام أدوات فنـية
بـتعبير بسيط بإيحاء عميق يكمن في
أفق تـداوله تضاد غـير ظاهر نـستقر
زمـــنــيـــة حتــول مـــواربــة بـــ اجلــدب
والــنـمـاء أو الـفــقـد والـتــواجـد احـالـة
تـأويـليـة نـستـدل مـنهـا الـرضوخ حتت
رار موجوع... وطأة الوجع تصبرا 
- نـرى صورة شعـورية بطـاقة جمـالية
انـثوية التذوق ببيان التعبير وأدوات
تـقنية فتقـول (تطايرتُ من ب عطرك)
اسـتعـارة رائعـة مكيـنة الـتعبـير رقـيقة
االنـزيـاح بـبالغـة لغـة ألبـسـتمـولـوجـيا
أنـثى مدركة لصـفة الوصف مـتحسسة
ـفـردة النـسـوية من لـشـفـافيـة اقـتنـاء ا
قاربة داللية ب مـقتنياتها األنثـوية 
ـاضـي واحلـاضـر بـزمـكـانـيـة غـائـرة ا
فــكـيـف تـتــطـايــر الـشــاعــرة ان لم تـكن
عـــطــرا ?? إيـــحــاء عـــمــيـق ومــتــواري
ورمـزيـة معـبـرة بـبيـان الـتشـبـيه ألنثى
ا تـستـحقه رقـيـقة ومـبالـغة اجلـمـال 
ذاتــهــا وتــقــيـيــمــهــا تــمــازج مــتـمــكن
بــتـوظـيف بــيـنـيــة الـزمن لــداللـة تـعـدد
وتـــكـــرر احلــدث كـــمـــا حتـــيل لـــداللــة
تـأويـلـيـة مبـرر عـمـا تـعتـقـده ولـتـصور
مـتانة تلك العالقة مشبه وجودها عطر
حــيـــاته فــتــطـــايــر ذلك الــعـــشق كــمــا
يــتـطـايــر الـعـطــر ونـفـذ زمــانه مـثل مـا
تـسـربت أيـام ولـهه تشـبـيه اسـتـعاري
رائـع جدا عن بقايا أثر وذكرى العالقة
ألن لـلـعطـر وقت زمني وتـنـفذ رائـحته
احـالـة تـأويـلـيـة مكـتـمـلـة الـتـضـاد ب
مـــاضي ومـــســـتــقـــبل داللـــة لإلهـــمــال

ونسيان احلب...
- وعـــتــبــة خـــاتــمـــة لــنص فـــســتــاني
بـتـوظـيف عـذب (بـعثـرتـني... بـفـسـتان
عالم حب ) فـكما نـفذ عطر وجـودها 
احلــبـيب تـبــعـثـرت آمـالــهـا وأحالمـهـا
ـعـنى وحــيـاتـهـا واألنـا اجملــروحـة بـا
ــنــاجــاة احلــبــيـب بــضــمــيـر ــوحى  ا
ـتـكـلم بـدالئلـهـا الـغـائرة الـبـعـد مثل ا
(عــطـــرك وبــعــثــرتــني) ومــا بــ (أنت
وأنـا) تـمـازج متـواصل بـلغـة رائـعة أن
تــخــتــمــهــا لــيــلى لــتــعــــــــود عــلــيــنــا
بــالـعـنـوان (فــسـتـاني) بــبـراعـة وذكـاء
لــتـلــفت الــقـار مــا تـعــنـيه من تــكـرار
إليــــحــــاء داللي نــــدرك مـــنـه تـــأكــــيـــده
الــوجــودي في كـيــان الـنـص فـيــتـضح
مـضمـون ما يحـتويه العـنوان بخـاتمة

تسترجعه بدالئل أخرى...
ÊUJ  dOG

ـفـردة ضـمن - وبـعـد أن تـغـيـر مـكـان ا
نـسـق آخـر اصـبح لـهـا قـيـمـة لـسـانـيـة
أخـــرى ومــعـــنى لـــلــداللـــة وعالقــتـــهــا
الـتـزامـنـية فـي تركـيـبـة الـنـسق أضفت
عـليها عمقا آخـر وبذا خلقت الشاعرة
داللـة مـكـيـنـة برمـز الـفـسـتـان وبـكل ما
يــحـوي من ذرات تـنــسج زمـان ومـكـان
لـعـالقـات إنـسـانـيـة حـمــيـمـيـة الـعـشق
بـفـطرة نـقـيـة الرغـبـات وما جـبل عـليه
الـبـشـر بغـريـزة الـسكـنى فـنـقرأ احلب
مــلــكــوت قــائم في ذات الــشــاعــرة رغم
الــبــعـاد ووجـع الـفــراق ويــبـقى األمل
كــــأس الـــعـــشــــاق بـــاســـتــــرجـــاع زمن

الذكريات أو قدر يعاود ...
- وبـانـعـطـافـة عـلى نـص أحـمـر شـفاه
نـــقــتــطف صـــيــغــة رائـــعــة لــلـــمــفــردة

الـنـسويـة بلـكنـة أنـثى خالـصة كـما في
(سـأقـمط شفـاهي )فيـبـدو من استـخدام
حـرف الـس الـذي يدل عـلى نـية الـفعل
ـستـقبل وإيحـاء داللي عن التـفكر في ا
ـارسـة الـتـعقل بـصـمت مـبـالغ داللة و
عـمـيقـة بفـلـسفـة حوار تـكنـيـكي لغـريزة
حض أنـثى بان الكتـمان على مضض 
قـهـر اخلنـوع كأجـدى احللـول ألنثى في
ـا تأويال مـجـتمع بـتـقالـيـد شرقـيـة لر
غـواية السترجاعه فـنرى عمق االنزياح
الـداللي اخملتـزل وقصـدية تـشي بـتضاد
عــكـسي مــا بـ الــصـمت والــكالم ومـا
يـشـيـر الـتـعـطش لـرؤيـة احلـبـيـب بـعدم
الــتـواصل مــعه احــالـة تــأويـلــيـة لـروح
صوفية التلذذ بعذاب االنتظار وفلسفة
ـرأة... الــنـقـاء الــوجـداني ألحــاسـيس ا
ـعـاناة أسـلـوب بـلـيغ للـداللـة عن وجع ا

بقسرية السكوت ....
فارقة أحمر شفاه (عجبت - ونـستمر 
خلــافـقي..هـل بـقى لي ..أحــمـر الــشـفـاه
?!!..) حتــــادث الـــشــــاعــــرة وجـــدانــــهـــا
الـــروحـي بـــحـــوار ضـــمـــني وتـــســـاؤل
بـدهـشة أحـاسيس أنـثى اسـتفـاقت على
ألــوان اجلــروح احلــســيـة والــنــفــســيـة
بـقـسـوة حـبيب فـالـتـجـمل لألنـثى جزء
مـن الــقـــبـــول عــلـى احلــيـــاة وتـــصــرف
طــبــيـعي بــفــرح فـلــمن تــتــجـمل !? ذلك
يــتـبـدى من تـراكم وجـع الـشـعـور بـوقع
اخلـــيــبـــة وفــداحـــة الــصـــدمــة تـــلــجــأ
لـالنــعــزال في مــعـــبــد الــروح فــنالحظ
نـسق الـتـرابـط بـبـنـيـة الـلـغـة الـشـعـرية
يـحقق االنسجام بتـكرار مفردة العنوان
(أحــــمــــر الــــشــــفــــاه) صــــوت تــــأكــــيـــد
إليحـاء النـزوع الـصوفي الـعذب الـداللـة
بـأنـوثـة نـقـيـة الدلـيل صـافـيـة الـسـريرة
بتصوف مختوم بعذاب وحزن حير أمر
عـالقـــتــــهـــا مع احملــــبــــوب فـــأهــــمـــلت
ـحـيـط اهـتـمـامـهـا وولـعـها الـتـواصل 
األنـثــوي بـزيـنـتـهـا وجــمـالـهـا فـغـدت ال
تــسـتــطـــــــــــيب مــنـاجـاة مــقـتــنـيــاتـهـا
األقــــرب لـــقـــلــــبـــهــــا والـــتي كــــانت جل
اهــتــمـامــهــا واقـرب رفــقــة مع احلــبـيب
اصـــبـــحت اآلن تـــأجج ذاكـــرتـــهــا بـــألم
غــيــابـه فال حتــبــذ اســتــخــدامــهــا وال

تستسيغ التجمل ...
- وقـــد تــنـــفـــتح أواصــر الـــداللـــة عــلى
ـــفـــردة الــنـــســـويـــة في رؤى الـــقــار ا
ا كان ألحمر الشفاه من رغبة لـتأويله 
دفـيـنـة بال وعي ألمـنـيـة خـاصـة لـرمـزية
أحـــمـــر الــشـــفـــاه تــتـــوقـــد بـــرؤيــته أو
ـنــاجــاة روحـيــة مــسـتــمـد مالمــســته 
زفـرات األشـواق من كـبـد االنـتـظـار على

منوال احلزن ولوعة الفراق ...
- ونالحـظ انـــحــراف الـــلـــغـــة بــفـــنـــيــة
الـتشكـيل من عدة متـضادات متـتالية ب
أنـــثــويـــة واضــحــة كـــمــا فـي الــصــورة
الـشـعـريـة اآلتـيـة (حـبـلى بـرمـاد ذكـراه)
احلـبلـى مفـردة نسـوية بـحتـة فسـلجـية
اخلـلق ومعـجمـية دال عـلى رمز الـعطاء

ودالئله النماء بضوء احلياة ...
- واستكماال لداللة التضاد في الصورة
الــشـعـريــة من اإلنـزيـاح الــتـالي( بـرمـاد
ـا يشي داللـة الرمـاد من بقـايا ذكـراه) 
الـنار يعقبه البرد واجلمود وتأويال ما
بـ جـذوة اشـتـعـال احلـيـاة واجـهـاض
جـن احلب قـبل والدته بيان اسـتعاري
ـا ـعـنى بـبالغـة تـعـبـيـر ولـر مـتــرف ا
يــكـون جـذوة مــتـخــفـيـة تــأويال إلحـيـاء
األمـل فيتـوهج ذهن القار لـيبحث عن

مدى رؤاه بروعة تشكيل الصورة ...
- وبــطـاقــة جــوهـريــة لـلــذات األنـثــويـة
نـالحــظه في الـــتــضــاد اآلتي (اخملــاض
عـقـيم) اسـتـعـارة مـؤثـرة نـفـسـيا بـحس
أنـثى وسـيـكولـوجـيـة مشـاعـر تـكويـنـية
لــلـمــرأة وخــاصـة طــبـيــعـة األم فــكـيف
ــرأة ذروة يـــكــون اخملــاض عــقـــيم? فــا
حـنان ودفء واحلبيـبة كيان لـلمشاعر
فـــهي األم الــرؤوم يــخــيـب اســتــنــشــاق
أمـومــتـهـا حـ فـقـدان ولـيـدهـا نالحظ
جاز مـكتنز من صميم تـآلف وتخالف 
احلـــيـــاة بـــتـــنــــاغم الـــتـــضـــاد وعـــمق
ـضمون بانتقاء مفردات نسوية داللية ا
ـعنى بـبنـية بـاطنيـة النـغمـات بصوت ا
انـثـوي فـال مـخـاض بـدون عـطاء إال أن
الـلغة الشعـرية في تركيب االنزياح ادى

مراد اإليحاء...
- وقـد توحي بـتأويل آخـر من العالقات
اإلنـسـانيـة للـرغبـات مـكتـومة في أحالم
الـشـاعرة وال تـصـرح بهـا األنـثى عالـيا
نـستقرؤها عمق فلسفي وتفسير نفسي
مـؤثر على العـالقات االنسانيـة نتلمس
مـنها كثيـر من عالمات االستغراب التي
تـفرض مغزى السـبات في عالم الصمت
بـــألـم مـــكـــبـــوت واالبـــتـــعـــاد عـــلى أمل

استعادة احلبيب...
- وتــبـقـى أحـاســيس األنـثـى مـخــتـلــفـة
الـفــطـرة قـد ال يـفـهـمــهـا نـصـفـهـا اآلخـر
بـسهولـة حتت ضغط التـقاليد والـتحيز
الــذكـوري وخــوفـا من اخلــروج عن قـيـد
اجملـتمع والـعشـيرة بـاإلفصاح عن وعي
وثـقافـة اجـتمـاعيـة فهل يـوجد في كـيان

رأة..??... الكون غير الرجل وا
رأة من أدوات زينة - وعـبر ما تقـتني ا
أو فـستـان ترتـديه في ذكرى حب يـبقى
مـنــقـوشـا بـقـلـبــهـا وجـسـدهـا وروحـهـا
مــتـمــســكـة به ال تــخـلــعه تــراه كل حـ
ـا يطـيب ذكراه !! فهل وتـزين شفـاها 
ا سيكون يـكون بديال للـحبيب ..!! لـر
الـفسـتان شـبيه الـرؤيا ونـقيـضهـا وقد
يــكــون الـفــسـتــان رمــز تـأويــلي ألبــديـة
مـشاعر لزمان ومكان وأحمر شفاه رمز
ذاكــرة ال يـطـاله نــسـيـان ويــبـقى كـيـان

وجودنا طريدا للقدر.

ـــفـــردة - خـالصـــة: تـــكـــاد تــــكـــون ا
الـشعـرية للـمرأة فيـما مضى مـفقودة
أو شـبه مـفـقودة بـزمـكانـيـة متـغـيرة
ولــنالحظ ان مـعـظم الــشـعـر الـعـربي
الـــقــد هــو لــلـــرجل كــون طـــبــيــعــة
الــعــيش كـانـت مـحض ذكــوريـة وان
كـانت لـبـعـض الـشاعـرات الـقـلـة مـثل
اخلـنـسـاء ما هـو إال رثـاء وبـكاء ولن
قتنيـات تخصها تـتطرق أي شاعـرة 
أو تــوظف مـفــرد فـســلـجــيـة لــغـرض
تـوصـيل فـكـرة مـعـيـنـة وهـنـا أشـاره
ـــرأة واضـــحــــة إللـــغـــاء مــــعـــانـــاة ا
كإنسانة تعبر عن وجودها عبر وعي
ـاديـة الــتـخــيل لـكل احــتـيـاجــاتـهــا ا
ـعنـوية تبـثهُ تأمال وخـياال ورؤيا وا
عـن طــريـق أجــنـــاس األدب واألخص
قـصيدة الشعر ولهذا يعتبر اجحاف
ـرأة ــرأة ان نـقــارن مـفــردة ا بــحق ا
ـفـردة الــرجل الـشـعـريـة الــشـعـريـة 
رأة أو خـاصة في تـناول مـقتـنيـات ا
من كـيـنـونة خـلـقـها كـأنـثى لـلـتعـبـير
األبــعـد عن الــداللـة لـتــثـبت هـويــتـهـا
اإلنــســـانــيــة بــرؤيــة تـــأمــلــيــة عــبــر
افـتراضـية لإللهـام والتأمل بـإدراكها

احلسي...
- تمهيد

الــكـثـيـر من تــنـاول الـلـغــة الـشـعـريـة
لــلــمــرأة وكــتــبــوا عــنــهــا بــدالالتــهـا
واشـــكــاالتــهــا الـــتــأويــلــيــة ,لـــكن لم
فردة النسوية يـستطرقوا لتوظيف ا
لـلتـعبـير عن احـاسيـسهـا وقضـاياها
ـشـاعـرها الـنـفـسـيـة واالجـتمـاعـيـة 
األنـــثــويــة ,ومـن خالل هــذا الـــبــحث

سأتطرق اليها ...
- رغـم جــدلــيــة االخــتالف واالتــفــاق
ـرأة أو األدب عــلى مــا يـســمى أدب ا
ولـكل الــنـسـائي وأيــضـا أدب األنـثى
مـن وقف عــلى احلــيــاد أو من تــمــرد
بـالرفض علـى التميـز يبقـى مستوى
األبـداع مـنـوطا بـ مـا يكـتـبه الرجل
ــرأة هـو احلــصـيــلـة الــنـهــائـيـة أو ا
ــهـــمـــة لألثــر والـــركـــيــزة األدبـــيـــة ا
ــوضـوعي واخلـطــاب الـذاتي لـنـقل ا
ـرأة بـانفـعال مـؤثر قـضـايا وهـموم ا
وأســلـوب جــذاب مــتـمــيـز الــصـيــغـة
مــحـقــقـا غــرض الـفــكـرة و بــإشـبـاع
الــرؤيــا من مـشــارب احلـيــاة وروافـد
ــتــغــايــرة تــخـتــلف إشــكــالــيــاتـهــا ا
وجــهـات الــنـظــر أو تـتــشـابه يــبـقى
الـنــقـاش مـحـور الـقـصــد اجـتـمـاعـيـا
ويــبـقى وثــقــافــيــا مـتــضــارب الــرأي
جـنس اخللق بالتغايـر الفسيولوجي
ـا تـتـطـلـبه مـهـام احلـيـاة بـطـبـيـعة

التواجد ب ذكر وأنثى ...
- وتــنــعـكس خــصــوصـيــة الــكـتــابـة
بــــتــــبـــايـن أو تـــشــــابه اآلراء ضــــمن
مــسـتــوى االنــفـعــال ومـدى الــتـأثــيـر
الــنـفــسي عــلى فـكــر الـكــاتب ودرجـة
ثـقافـته نظـرا للتـعايش الـدائم بنفس
ؤثـرات فكثـير من األدباء احملـيط وا
ـرأة بــعـمق كــتــبـوا عن أحــاسـيـس ا
ـعـانــاتـهــا كـمـا وجــدانـهــا مالمـســة 
جتــلت فـي قــصص جنــيب مــحــفـوظ
وإحــســان عــبــد الــقــدوس وغـيــرهم

جــسـدوا خـلـجـات مـا تــشـعـر به كـمـا لـو
كــتـبت كـثـيــر من الـكـاتـبــات مـثل أمـيـنـة
الـسعيد وسهير القلماوي وغيرهم على
ـثـال ال احلـصـر وبـهـذا يـجـدي سـبـيل ا
االعـتقاد أن مبـدأ التصنـيف هو لتشويه
ـرأة وعـزلــهـا بـحـدود الــتـهـمـيش فــكـر ا
كــأدب نــســوي مــالم يــخص قــضــيــة مـا
لـلـمـرأة بـرؤى إنسـانـيـة دون حـكر األدب
وتـصـنـيفه عـلى ذكـر أو أنـثى رغم فرض
س مــا أعــتــبــر الــتــعــتـــيم عــلى ان ال 
ـرأة بعد اهـمالـها لـعقود اهـتمـام بفـكر ا

كثيرة....
-  لـست بـصـدد الـتـشـعـب بـخـصـوصـية
ــوضـــوع الــعــام بــقـــدر خــصــوصــيــة ا
رأة اإلنـسانة اإلشـارة لطـبيعـة مشـاعر ا
لـكـل مـا يـحـيـطـهـا تـالمـسه بـعـمق غـيـر
مــألــوف فــحــ تــتــأزم مــشــاعــر الـذات
الـصادقة تكمن روح االسـترسال العفوي
في لــذة الـتـأمل وتــنـهـمــر من الالشـعـور
مـعبـرة بدقـة عن رومانسـية أحـاسيـسها
الــرقـيـقـة بــسـيـكــولـوجـيـا وجــدانـيـة من
تـراكـمـات انـفعـال الـعـواطف تـخـتزن في
الـالوعي (من شــعــور بــاأللم واإلحــبـاط
ـيـول وقـصور بـعض من فـي توجـهـات ا
رغـبات فطرية وضغوط اجتماعية ضمن
أعــراف وتـقـالــيـد مـتــهـالـكــة ضـد جـنس
ـرأة وفكرها وفسلجتها واحاسيسها.. ا
ــكـنـون الــنـفس عن وغــيـرهــا) تـوحي 
جتـربة ما فتتفجـر طاقات شعرية بقدرة
تـطـويـعـهـا حملـاور رؤى وتنـغـيـمـهـا لـغة
تــمـرد رغم وجـودهــا اخملـتـلف فـي بـيـئـة
ـرأة بــطـبــيـعــتـهـا الــواقع فـتــبـوحــهـا ا
الـرومـانـسيـة أكـثـر جمـاال من طـبـيعـتـها
ـتـداولـة فتـتـحـول لعالمـة مـتـميـزة لـها ا
صــفـات أنـثــويـة خــاصـة بـبــنـيــة رمـزيـة
تــضـيف ســيـمـيــائـيــة مـركـزة لــلـعــنـصـر
بـاالهـتـمـام الـذاتي تـغـتـني بـسـيـمـيـائـية

موحية موشاة بسعة اخليال ....
-  ارتـأيت االخـتيـار لبـعض قصـائد نـثر
مختلفة العناوين بصيغتها احلداثوية
تـرتكـز على سـيمـيائـية عـتبـات جوهـرية
لـرموز أنثويـة بدالالت شخصيـة مرتبطة
رأة وخـصـوصـيـتـهـا والتي بـطـبـيـعـة ا
ـرأة بـسـحـر تـعــكس رهـافـة أحـاسـيس ا
تــنـاولــهـا لـلــتـعــبـيــر عن عـمق الــشـعـور
مــتــحــررة من قــيــود تــقــلــيــد او تــنـاص
ـــعــتــادة ونــظــرا ــفـــردة الــنــســويــة ا ا
ـرأة عن مـقـتـنـيات الخـتالف مـقـتـنـيات ا
الرجل بدون فرض عنصرية بل بطبيعة
خــلق كـونــيـة مــسـتــمـرة الــوجـود لـذا ال
جــدوى لــلــمــقـارنــة بــ مــفــردات شــعـر
ألن تــوظــيف مــفــردة من ــرأة الــرجـل وا
ــرأة تــخـتــلـف عن مــفـردة مــقــتــنــيــات ا
مـقتنيـات الرجل على صعـيد ما تشي به
ــفـردة األنـثــويـة من داللـة غــائـرة بـدال ا
مـألـوف اللـفظـة فـمثال داللـة الـفسـتان أو
ـــيــزة ــكـن ان يـــوحي  قـــلم كـــحـل ال 
مــعـبــرة لـرجل ألنــهـا مـوســومـة بــهـويـة
ـيـزة بـكـيـنـونـة وجـود فـطـري أنـثـويـة 
مـتجـذرة األصول مـحاال لنـكرانـها ومنه
يــتـجـلى واضـحــا أنه من خالل تـوظـيف
ــمـــتــلــكــات ــفـــردة مــا من ا الــشـــاعــرة 
الـنـسائـية ومـنـحهـا داللة مـعـينـة تخص
قـضية أو جتربة ما بتركيبة معينة تعبر
ــخــيـال عــنه 
شعري لصورة
شـعريـة معـينة
أو انـــــــزيـــــــاح
يـهـبه الـتعـبـير
ـــعـــانـــاة عـن ا
فهذا ما يسمى
بــــــــــــــــــــــــاألدب
الـنـسـوي وهو
أدب مـــســـتــقل
ـــثل قــضــيــة
تـــخص حــيــاة
ــــــــــــــــــــــــــــرأة ا
لــالخـــــــــــتـالف
الــكــبــيــر عــمــا
يــــعــــبــــر عــــنه
الـرجل كـمفردة
تــــشي لـــنـــفس

الغرض...
-

ـالحــظــاتي و
ـتتابـعة لعدة ا
نـــــــــصـــــــــوص
لــشـواعـر اتـقن
اســــــتـــــخـــــدام
ــــــــــــفــــــــــــردة ا
الـــــنــــســـــويــــة
وتـــطــويـــعــهــا
ـقدرة لـغـويـا 
شــــــــعــــــــريـــــــة
لـتصـوير حـالة
شــعــوريــة مــا
أخـترت مبدئيا
مـن نـــصـــوص
الـشـاعرة لـيلى
ـــا الــــطــــيـب 
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يـقول الناقـد باسم عبـد احلميد حـمودي عن كتـابه( رحلة مع القـصة العـراقية ) ..هذه
الرحلة الـثالثة مع العالم الذي أحب األولى بدأت مع كتـاب( في القصة العراقية) عام
1973 والثـانيـة ارتادت مـشارف الـقصة في كـتاب( الـوجه الثـالث للـمراة ) عام 1963
..واحـد للـرواية والـثاني وخالصـة الرحـلة الـثالـثـة ب أيـديكم وقـد تـلونت عـبر طـريقـ
للـقصة الـقصـيرة...واحسب أنـها وصـلت إلى تصور نـقدي جـديد لم تصـله الرحـلتان
السابقـتان...فأن كان ذلك اكون قد حققت بعض ما يـنفع في متابعة هذا الفن الرائع

اجلميل ورصد ظواهره اجلديدة...)
وفي بـاب( وصوال إلى نظـرية نقديـة ) يؤكد البـاحث والناقد الـكبير بـاسم حمودي بأن
عاصر مـازال في أقسام كـبيرة منه مـحمال بجـملة متـناقضات الـنقد األدبي العـربي ا
تـطرح قصـورا في إدراك العالقة بـ النقـد كعمل أدبي اعـتيادي والـنقد كـعمل خالق
نقود وفق أسس ومواصفات جمالـية وفكرية والنقد بذلك يفقد بعيد تشـكيل النص ا
عنصر التـواصل مع النص وكاتبه الذي ال يشعر بالـفائدة وب النقد والقاريء وب

النقد والعصر الذي ينتمي إليه..
ويـسـتطـرد الـنـاقـد الـبـارع باسـم حمـودي بـالـتـعـبيـر...ان هـدف األديب طـرح الـتـجـربة
اإلنـسـانيـة الـتي يكـتـبهـا علـى القـاريء والعـصـر كائـنـا ما تـكـون األهداف الـشـخصـية
األخـرى أما هـدف النـقـد فهـو تقـييـم هذه الـتجـربة وإعـادة كـشفـها ولن يـكون ذلك إال
ـعـتمـد عـلى نـظـريـة رائدة ولـن يكـون ذلك أيـضـا بـقـدرة الـناقـد الـهـائـلـة على بالـفـكـر ا

طروح.  االستيعاب والهضم وإعادة تشكيل العمل األدبي ا
ويـضيـف حمـودي أن الـنـقد لـيس سـلـعـة توزع بـأشـكـال مـختـلـفـة ومـتنـوعـة ولن يـكون
الكاتب ناقدا بـحق إذا تعمد الكتابة السريـعة التي تؤكل مرة واحدة كرغيف اخلبز ثم

فالناقد في أفضل حاالته إنسان مفكر..  ينتهي أثرها 
وفـي هـذا يـذكـرنــا الـنـاقــد بـاحـاديث كــبـار الـكــتـاب من الـعــرب والـغـرب بـانــهم كـانـوا
اليفضلون أن يـكتب على نتاجاتهم ناقد اليجيد القراءة الصحيحة لتلك األعمال أو أنه
قصـير النـظر والتـحليل بـأعتـبار أن ما يـكتبه كـبارهم في فن الـقصة والـرواية أو حتى
ـضـمون والـدرايـة والفـهم مع مـايـقوله صـغـار النـقـاد الذين الـنـثر والـشـعر اليـلـتـقي با
يـسـيـرون عـكس الـتـيار أو أن نـظـرتـهم لـتـلك األعـمـال جـاءت مـخـتـصـرة عـلى فـصول
محـددة من النص األدبي مـوضوع الـبحث والـتقـصي والتـحلـيل....فالـكثـير من الـنقاد
فـسروا رواية ماركـيز( مئـة عام من العـزلة ) على أنهـا نهايـة العالم أو أنـها خرافة من
وروث الشعبي خرافات األساطـير اإلغريقية أو أية أسـاطير عرفها الـناس من خالل ا
ـة من حـكايـات غـريـبـة ومـريبـة اخـذت الـكـثـير من أو مـا جـاءت به بـطـون الكـتب الـقـد
مساحة مخـيلة القاريء وعصفت به في دهـاليز مقفرة ومظـلمة من العجائب والغرائب
الـتي ماانزل اللـه بها من سلـطان...والى يومنـا هذا لم يقف النـقاد عند نـظرية أو رؤية
ـعـالم لتـفـسـيـر تـلك الـرواية ذات الـفـكـرة الـعـجـيبـة والـبـنـاء الـفني واضحـة ومـحـددة ا
تـواضع على حد مـعرفتي بـالبنـاء الفني لـلقصـة والرواية..فـمنهم مـن قال أن الرواية ا
الـتي رأت الـنـور في عـام 1967 وقـلـبت فن الـسـرد رأســا عـلى عـقب ومـنـحت مـؤلـفـهـا
جائزة نوبل لـآلداب وترجمت إلى عشرات اللغات في العـالم من بينها العربية.. وهي
تخيلة التي ـنشأ والتطور واخلراب الذي عاشته( ماكوندو)تلك القرية ا تروي حكاية ا
ظهرت في الروايات الـثالث التي كان مؤلفهـا غابرييل غارسـيا ماركيز ويقـوم هيكلها
ـمتد عـلى مدى مـئة عام السـردي على عمـود ملـحمة أسـرة وتأريخ ساللـة( بوينـديا) ا

تعبرها ستة أجيال متعاقبة ...
وقـال البعض من الـنقاد أن مـاركيز يـب في ( مئـة عام من العـزلة ) موقفـه السياسي
ـشاكل التي تـعاني منها ورسالته من أجل السالم والـعدالة...وهي حتاكـي مجموعة ا
اإلنسـانـية.. فـتـظـهر مالمح مـاهـو غـير مـألـوف في حـاالت تمـاثل احلـكـايات اخلـرافـية
ـكـان لـبـيــئـة سـحـريـة تـخـفف من الـبـؤس ـفـعـمـة بـهـواجـس احلـاضـر فـاسـحـة في ا ا
االجتماعي اإلنسـاني بطريقة يتطابق السحري فيها مع صالبة الواقع والعنف الذي

يهيمن على احلياة اليومية...
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ـة لـقـرية ومهـمـا يـكن التـفـسـير فـالـواقع يـثبـت بأنـهـا فـكرة مـسـتـوحاة من حـكـايـة قد
سـجلت في دهالـيزهـا حكايـات ومواقف تـشبه إلى حد مـا األساطـير...والواقع األدبي
والنقدي يـثبت الكثير من تلك احلاالت التي وقع في أسـرها الكثير من النقاد حتى أن
ـصـري الـكـبـيـر نـحيب مـحـفـوظ كـان اليـرى في الـنـقـد أيـة إضافـة إلى نص الـروائي ا
الـروايـة الـعـام والـتـي أخـذت طـريـقـهـا إلى الـقـاريء أو حتــولت إلى عـمل سـيـنـمي نـال
إعجاب اجلمـهور في العالم العربـي بأسره.  وأنه كان يؤمن بعـدم استطاعته عمل أي
شيء لتـرتـيب حتـلـيالت وتـفـكـيـكات الـنـقـاد وتـصـوراتـهم الـنقـديـة...وغـيـره الـكـثـير من
الحظـات التي الكـتاب والـشعـراء الذين وقـعوا في مـشكالت كـثيـرة مع النـقاد حـول ا
يدونـونهـا بشـأن منـجزاتـهم حتى وصـلت بعـضهـا في السـبعـينـيات والـثمـانينـيات إلى
قاهي التي يرتادها األدباء أو باحة احتادهم أو أماكن عملهم... عراك باأليدي عند ا
فـيـمـا يـرى جمـع من اخملـتـص بـشـؤون الـنـقـد األدبي..بـأن األديب مـطـالب بـالـتـعـبـير
ا أن األدب إبداع وضوعـية وحيادية و اإلبداعي والناقـد مطالب بنقد ذلك التـعبير 
فـيفـترض أن يـكون النـقد إبـداعا هـو اآلخر.  يعـد النـقد األدبي عـمليـة حتلـيل وتفـسير
الحـظـة وتـقـيـيم األعـمــال األدبـيـة وتـتم عـمــلـيـة الـنـقـد من خـالل أربع مـراحل وهي ا
والتـحلـيل والتـفسـير والـتقـييم...وأن الـنقـد األدبي احلديـث يعـتمـد غالبـا علـى النـظرية
األدبـية وهي النقـاش الفلـسفي لطرق الـنقد األدبي وأهدافه ورغم الـعالقة بينـهما فأن

النقاد  االدب ليسوا دوما منظرين...
ويقول البـعض اآلخر من النقاد والعارف احملترف في الوطن العربي أنه فن لتفسير
األعـمال األدبـية وهـو محـاولة منـضبـطة يـشتـرك فيهـا ذوق النـاقد وفـكره لـلكشف عن
مواطن اجلـمال أو الـقبـح في األعمـال األدبيـة واألدب سابق لـلنـقد في الـظهـور ولوال
ا كان هناك نقد أدبي ألن قواعده مستقاة ومستنتجة من دراسة األدب وجود األدب 
أن الـناقد ينـظر النـصوص األدبية شـعرية كانت أم نـثرية ثم يأخـذ الكشف عن مواطن
اجلـمال والقبح فـيها معـلال مايقوله ومـحاوال أن يثـير في نفوسـنا شعور بـأن ما يقوله

صحيح وأقصى مايطمح إليه النقد األدبي ألنه لن يستطيع أبدا أن يقدم لنا
 برهانا علميا يقينا ولذا اليوجد عندنا نقد أدبي صائب وآخر خاطئ...

ومن هـنا نرى أن عمـلية النـقد في العراق كـانت أشبه بالعـملية الـعسيرة والـصعبة في
ـفهوم النـقد األدبي الذي يـراد منه حتليل عرفـية والتـوضحية  كل مـدياتها ودالالتـها ا
أهم اجلـوانب األسـاسـية فـي أركان الـقـصـة أو الـروايـة..فالـنـاقـد آنـذاك في حـيرة من
أمره ألن ما يقع بـ يديه مؤلفات يرى أنها قـد تأثرت وبشكل واضح وحقيقي باألدب
الـغــربي وخـاصــة األدب الـروسـي وأن الـروايــة الـتي تــكــتب في الـعــراق حتــمل نـفس
ـكان..اال حتركـات شخوصـها وتعـبيراتهم المـح والشخوص مع اخـتالف الزمان وا ا
ـا كتب من اسـاة الـتي يعـيـشوهـا تـبقى مـوسـومة بـطابـع االسلـوب والبـنـاء الفـني  وا
روايات اصـبحن مـثيالتهـا لكـتاب أجانب...وراح الـبعض من الـنقاد يـطلق جـزافا على
كـاتب ما بـأنه يـكـتب بلـغـة " غوغـول" أو " هـيجـو " أو " الـبيـر كـامو " وغـيـرهم.   وهذا
ـتـد هـذا اإلحـساس إلى ـؤلف حـتى  األمر قـد سـبب إشـكـاالت كـثـيـرة بـ النـاقـد وا
ركز مايـكتب من الشعـر وبالتـحديد قصـيدة النـثر أو مايسـمى آنذاك بقـصيدة النـثر ا
الـذي أطـلق عـلـيه فـيـمـا بـعـد تـسـمـيـة( الـقـصـيـدة احلـديـثة ) الـتـي روج لهـا فـي العـالم

العربي الشاعر أدونيس حتى صار له مجموعات قلدت لونه من هذا الشعر..
ولعل خير شـاهد على تأثر األدب العـربي والعراقي على وجه التـحديد باالدب الغربي
حيث االسلوب والوصف والبناء الفني والسردي وخاصة تنوع وتشابه األفكار هو ما
تـناوله الكاتب اإلسـباني " مارسـيلو فيـلكاس " ألعمـال القاص والـناقد عبـد الله نيازي
بالـدراسـة والتـحلـيل لـعدد من مـجـاميـعه الـقصـصيـة وهي " بـقايـا ضـباب" و" آعـياد "
ذعور " و " اناهيد" والتي حولها فيما بعد األستاذ حس نهاية إلى كتاب والهمس ا
ـوذجا )... قام بـتـرجـمته ووضـع له عنـوان( في الـقـصة الـعـراقـية.. عـبـد اللـه نيـازي 
وهنـاك شـواهد كـثـيـرة على تـأثـر عـدد من الكـتـاب الـعرب والـعـراقـي بـاالدب الـغربي
وخـاصة الروسي الـذي يعد أكـثر قراءة وقراءا ومـطلعـ وخاصة من الـيسارين الذين

تعددة... هضموا هذا النوع من األدب بأشكاله ا
يـقـول الـقــاص( عـبـد اجملـيــد لـطـفي ) ..أن قــراءتي ل " مـكـسـيـم غـوركي " تـركت أثـرا
وذكـريات طـيبة ولـيس " غوركي " وحـده الذي وضع جزءا من ظـله في حيـاتي االدبية

بل مجموعة أخرى من الكتاب الروس..
امـا " ادمـون صبـري "فـيـقـول: تـأثـرت بالـدرجـة الـكـبـيـرة بالـكـتـاب الـروس وقـد أنـفقت
الـسـنـ الـطوال فـي الكـتـابـة والـقـراءة  وتـأثـرت كذلـك ب" باوسـكـار وايـلـد" و فـكـتور
قـابل نرى أن الناقد الكبير باسم هيجو  وامـيل زوال واس وجاك لندن وغيرهم ..وبا
عـبـد احلمـيـد حـمـودي يـؤكـد عـلى حـالـة فريـدة وهي أن لـلـنـاقـد الـعـربي رؤيـا مـشـرقة
عاصرة وتمثل لديه مرحلة الدخول لطموح متكـامل بإيجاد طبعة عربية لكل الثقافات ا
د الثقـافي وعلى الوصول إلى لـثقافـة عصره ثم تشـكيل رؤيا بقـدرة هذه األمة عـلى ا

مكانتها األولى كأمة أسهمت في غنى حضارة العالم.
الشاعرة ليلى الطيب
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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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اســاتــذته فـي اجلــامــعــة وبــعــد عــنـاء
طويل استطـاع استكمـال اجزاء كبيرة
من اطروحته للدكتوراه لكن كان القدر
ـوصل احلـدبـاء لـتـخـتـطـفـها يـنـتـظـر ا
ايادي الشر والتـكفير لتـقع اسيرة بيد
االهـاب الـداعـشي فــتـؤجل مـعـهـا حـلم
يوسف بنـيل الشهـادة العلـيا لكـنها لم
ـراجعة والبـحث والتعمق تمنعه من ا
بــالـبـحث لــتـكــون اكـثـر رصــانـة وقـوة
هـكــذا هـو يــوسف عـازم عـلـى حتـقـيق
هدفه مهمـا كانت الظروف والـتحديات
وهـــكـــذا مـــرت االيـــام واالشـــهــر عـــلى
يـوسف وهـو يـنـتـظـر فـرصـة اخلالص
من داعش كـي يــقـدم اطــروحــته لــنــيل
الــشــهــادة الــعــلــيــا وهـو مــنــهــمك في

راجعة والتدقيق ومنطقته. ا
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ومنـزله يـعانـي من شحـة مـياه الـشرب
مـع وجــود الــعــشــرات مـن الــقــنــاصــة
الـــدواعش فـــوق الــبـــنــايـــات وقــرر ان
ـاء الهـله غـيــر آبه بـاخملـاطـر يـجـلـب ا
اء فخرج يـوسف يحمل الـدلو جللب ا
كي يـــعـــود مـــســـرعـــا الكـــمـــال اجــزاء
اطروحته لنيل الشـهادة العليا وهو ال
يـعـلم مـاذا يــنـتـظـره ومـاذا يـخـبىء له
ــنــحه الــشــهـادة الــقــدر الــذي عــجل 
الـعـليـا عـنـدما اسـتـهـدف راسه قـناص

مـنذ نـعـومة اظـفـاره وهـو مولع بـالـتالق
وطــامـح لـلــتــفــوق مــيــدانه طــلب الــعــلم
ـتعـلـمـ لم يـدخـر جـهد وهـدفه خـدمـة ا
طــيــلـة حــيــاته كي يــنـعم بــرضــا والـديه
ويـكـسب اعـجـاب اصـدقـاءه ,فـهـو يـضع
للتحدي  اولوية في قاموسه اليومي كي
يــحـــقق مـــا يـــصــبـــو الـــيه من اقـــتـــنــاء
الــشـهــادات وااللـقــاب الـعــلـمــيـة عــنـدمـا
اعـتكف عـلى دروسه وجـد واجـتهـد بـعد
ـروءة االبتـدائية ان التـحق في مدرسة ا
روءة الـثانـوية في الـساحل االيـسر ثم ا
ـوصل وهـو الطـالب ( يـوسف ـديـنـة ا
فندي احمد اجلبوري) من مواليد 1985
ـوصـلي كـان في 25/ 11 هـذا الـشــاب ا
يقـضي الـليل بـالنـهـار في الدراسـة وهو
ـنـشـود في حتـقـيق لقب يـتـطلـع لهـدفه ا
ــوصل وسط الــدكــتــوراه مـن جــامــعــة ا
دعاء والديه ورعايتهم له كي يحقق امله
الذي تـرك من اجلـه الكـثيـر الكـثيـر حتى
نـال البـكـلـوريوس ولـم يتـوقف عـنـد هذا
ـسير احلد كـما فعل غـيره لـكنه واصل ا
ــعـوقــات وسط واخــتــراق احلــواجــز وا
اعــجـــاب اســاتــذتـه وزمالءه قــدم اوراقه
نعه للتعي لـكن لم يحالفه احلظ ولم 
ـسيـر نـحو الـشـهادة ذلك من مـواصلـة ا
الـعـليـا الـتي كـان تنـتـظـرها وهـو يـسـير
نــحــوهــا بــخــطى ســريــعــة ,فــقـدم عــلى

ــاجـــســـتــيـــر بــرســـالـــة في الـــتــاريخ ا
ــوصل االسالمـي وقــدمــهــا جلــامــعــة ا
كــلـيــةاالداب قـسم الــتـاريخ وقــد نـالــهـا
بــتــفـوق كــبــيــر بـشــهــادة اسـاتــذته في
اجلــامــعــة لــكن يــوسف مــازال يــتـطــلع
اجستير للشهادة العـليا ولم يكتفي بـا
او يــــاخـــــذ قــــســـــطــــا مـن الــــراحــــة او
االســــتــــراحـــة  بــــعــــد ان شــــد الــــعـــزم
ـــشـــوار الــذي واالصـــرار عـــلى قـــطـع ا
يعيش في قـلبه وعقله ويـنتظـر الساعة
التي يقـول لوالـديه انا الدكـتور يوسف
وهو ينـتظر الـساعة الـتي ينحـني فيها
المـه وابــيه مــتــبــركــا بـــهم حــامال لــهم
الــبـشــارة الـكــبـرى كي يــتـبــخـتــر اكـثـر
(بروب الشهادة العليا ) بعد ان اشترى
الـقــمـاش وفـصــله عـلى مــقـاسه وطـرزه
بالعلم الـعراقي وهو ينتـظر طرح بحثه
ميـيز والـنادر لنـيل شهادة الـدكتوراه ا
ـــوســوم  ’’إجتـــاهــات اإلســـتـــشــراق ا
ي الــبـريــطــاني في الــدراسـات االكــاد
الــعــربـيــة االسالمــيـة : مــجــلـة مــدرسـة
الدراسات الشرقـية واالفريقية  ,جامعة
ـوذجـا  ’’والهـمـيـة وصـعـوبـة لـنـدن ا
الــبـــحث بــذل الــطــالـب يــوسف اقــصى
اجلــــهــــود بــــعـــــد ان اخــــتــــار اصــــعب
واضيع النه يعرف امكانياته وقدراته ا
في هــذا الــطـــرح وسط تــشــجــيع ودعم
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'تـشهـد مـشـاكل اجملتـمع الـعـراقي التي
حتصل ب العشائـر مواقف تصاحلية
إيـــجــابـــيـــة كــثـــيــرة رغـم االنــتـــقــادات
الواسعة للجانب الـسلبي منها و الذي
ــمـــيت وحــرب يــصـل حــد االقـــتــتـــال ا
) والـتي ـوذجــاً الــشـوارع (الــبـصــرة أ
يــصـعب حــتى عـلى الــقـانــون الـعـراقي
إيــقــافــهــا أو فـــضــهــا  إذ تــعــبــر تــلك
ــواقف عن ديــدن شــيــوخ الــعــشــائــر ا
األصـيـلــة والـسـادة األجالء احملـتـرمـ
بـالـسـعـي احلـثـيث لإلصالح احلـقـيـقي
ــتــخــاصــمــة في وتــهــدئــة الــنــفــوس ا
محافظات العراق كافة وهو مايتناسب
عـلى ما يـطـلق عـليـهم " أصـحاب احلظ
والـبـخـت " الـذين يـديـرون دفـة سـفـيـنـة
الـصُــلح إلى بـر األمـان فـتــجـد قـلـوبـهم
مـفـتـوحـة قـبل مـضـايـفـهم سـاعـ إلى
مكنة حقن الدماء والـوصول للحلـول ا
رضـية لله واجملـتمع بـعيـداً عن لغة وا
التهديد والسالح  كـون لكلماتهم آذان
صـاغيـة ب اجملـتـمع وأبنـاء الـعشـيرة
وهذا مـا يوحد صف لـغة احلـلول التي
ـصــلـحــة اجلـمــيع بـعــيـداً عن تــصب 
ثقافة الدگة العـشائرية أو القتل فضالً
عن هـذا يــلـعب تـأثــيـر الـدين اإلسالمي
وكتاب الـله " عز وجل " دوراً كـبيراً في

ــا بــيــنــته آيــات إصـالح ذات الــبــ 
قرآنية عدة وبـشكل صريح عن الصلح
ومـنـهـا قـوله تـعـالى: ال خَـيْـرَ فِي كَـثِـيرٍ
مِنْ نَـجْـوَاهُمْ اِــلَّـا مَنْ اَمـر َ بِـصَـدَقَـةٍ  او
مَـــــعْـــــرُوفٍ او اصالح بَـــــيْـنَ الـــــنَّــــاسِ
[النساء: 114 ] وَقالَ تَعَالَى: وَالصُّلْحُ
وَقــالَ تَــعَــالَى: خَــيْــر [الــنــســاء:128 ]
فَــاتَّــقُــوا الـلَّـهَ واصــلــحـو ذَاتَ بَــيْــنِــكُمْ
ـــا [األنــــفـــال:1 ] وقــــال تَــــعَــــالَـى: ا
ـــؤمــنـــون اخــوة  فـــاصــلـــحـــوا بَــيْنَ ا

اخويكم [احلجرات:10].
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ـصـلحـون النـقـاط األساسـيّة  فـيضع ا
تخاصمة التي يتفق عليهـا األطراف ا
بـــشـــكل واضـح ويـــتم االتـــفـــاق قـــبل
وأثــنـاء الـتـحـويـلـة الــعـشـائـريـة بـعـدم
حـدوث أيّ نـزاعـات مـسـتـقـبـلـيـة فـيـمـا
بـيـنــهم لـوضع حـلـول احملـبـة واأللـفـة
بـدالً عـن الـقـطـيـعـة والــكـراهـيـة بـغض
شكلة ( قتل  دهس النظر عن نوعية ا

 مشاجرة  جتاوز ..وغيرها ) 
ــوضــوع لــيس بــالــســهل فــتــوحــيـد ا
وجـهـات النـظـر اخملتـلـفـة جداً يـحـتاج
فـــــرســــانــــاً ورجـــــاالتٍ عــــلـى قــــدر من
االحـــتــرام والـــتـــأثـــيــر ســـواء كـــانــوا
أصــحـاب الـعالقــة أم الـوســطـاء  فـهم
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الرغم من عدم زيارته لـلمعهـد وهنا قرر
طـرح الـبـحث لـلـمـنـاقـشـة بـالـنـيـابـة عن
يــوسـف الــشــهــيــد فــتم احــضــار (روب
ـنـاقـشـة) والـوشـاح الـعـراقي وحـضـر ا
االساتـذة وحضـر والـد ووالدة الـشهـيد
ــوصل يــوسف واســرتـه في جــامــعــة ا
وكان انفـاس يوسف تـنفـست من جديد
ليعـاد مناقـشة االطروحـة وسط اعجاب
احلـضــور بـرصـانــتـهـا ومـقــدار الـتـعب
والعـناء الـذي بـذله يوسف الـشهـيد في
اكــمـال اجــزاءهـا لــتــحـصل عــلى درجـة
امتـياز ويحـصل الدكـتور يـوسف فندي
على اللـقب الذي كان يـتمنـاه في حياته

ــهــله كي يــنـال الــشــهـادة داعــشي لم 
الــتي كـان يــنـتــظـرهـا فــيـســقط يـوسف
مــضــرجـا بــدمه وسط صــيــحــات اخـيه
مــدين الـذي كــان يـنــتـظــره عـنــد الـبـاب
لـتبـقى اوراق االطـروحـة رهـينـة حـالـها
ــوصل االبـيـة تــنـتـظــر الـغـيـارى حـال ا
الـشرفـاء لـتحـريـرها من اسـرهـا وتاجل
حـلم يــوسف في لـبس روب الــدكـتـوراه
وقـطـف الـشـهــادة الـعـلــيـا ومـرت االيـام
والــشــهــور وعــائــلــة يـوسـف في لــوعـة
ــــصـــاب مع قـــصـــة يـــوسـف الـــتي لم ا
ـوصـل وعـادة تــكــتــمل حــتى حتــررت ا
احلياة اليها من جـديد وعاودت جامعة
وصل في نفـض غبار الـلوعة واالسى ا
بفقد االعزاء واالحبـاب وتعاود مناقشة
االطـروحــات من جـديـد فــقـررت الـعـودة
الطــروحـة يــوسف الـشــهـيــد وتـعــيـد له
آمـاله في نــيل الـدكـتــوراه كـانه حـاضـر
ــشـرف عـلى ومـوجــود فـقــرر اسـتـاذه ا
اطـــروحــتـه و مــراحل الـــبــحـث وحــجم
االجناز فوجـدها اطروحة مـتكامـلة بعد
ان قـلب اوراقهـا وحتـقق من مـحـتـواها
واراد ان يـــتـــاكـــد بــنـــفـــسه من صـــحــة
عـلومات فـسافـر الى لنـدن كي يطابق ا
ــــعـــــهــــد ابــــواب الـــــبــــحـث مع واقـع ا
ي في لندن فوجـده كما يصوره االكاد
يــوسف ويــســتــعـرضـه في بــحـثـه عـلى
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يقتصر عطاءنا في شهر رمضان فقط
فــهــوشـهــرا اخــتــصه الــله ألخــتــبـار
كـذلـكـلــلـتـقـرب الـيه عـبـادتك وصـبــرك
اكـثـر وتـأديـة فـريـضـة الـشـهر كـاحلج

والعمرة والصالة....الخ
ــانك في حتــمـل اجلـوع واخــتــبــار ا
والــــعـــطش الرضــــاءالـــواحــــد األحـــد
ـا يـعـانيه والـتـذلل الـيه.وكي تـشـعـر
اخـــــوانـك األخـــــريـن من الــــــفـــــقـــــراء
ـسـاكـيـنـوهـنـا لـنضـع خطـ حتت وا
..الـذين حـبـاهم الـله هـاتـ الـكـلـمـتـ
بــرحـــمــته وعــطـــفه  وجــعـل لــهم في
المـــخـــيـــرين بل امـــوالـــنـــا نــــصـــيب 
مــجــبـــرين راضــ بــحـــسب قــوانــ
الـشـرع والـسـماء واالنـسـانـيـة ان كـنا
نُــدركـهـاااا..!!امـا احملـبــة والـسـمـاحـة
واأللفة فهي من صفات وأخالق الفرد
ــأنسـان قبل أن الواجـب التـحلي بـها 
ومـــااجـــمــــلـــهـــا من يـــكـــون مـــســــلم 
كـلـمـة(مـسـلم)الـتي جـعـلـهـا الـله نـقـية
زكـيـة تــخـلـو من اي شــائـبـة صــافـيـة

براقة في سماء التسامح واحملبة..
ــصـطـفى ومـا اجـمل قــول حـبـيــبـنـا ا
بـالــتـأكـيــد عـلى الــسـمـاحــة في لـطف
كـالمه صـلـوات الـلـه عـلـيه وتــسـلـيـمه
حيث قـال: (رَحِمَ الله رَجُالً سَـمحاً إذا
وإذا اقْــــتَــــضَى وإذا اشْــــتَـــرَى  بــــاعَ 
).فـأيـنـمــا وكـيـفـمــا يـكـون يـجب أن ال

تفارقه السماحة...
مــا دمـنـا قــادرين عـلى الـزام انــفـسـنـا
ـاذا ال بــهــذه اخلــصــال الــســامــيــة  
جنـعـلـهـا الزمـة تـتـخـللـنـا في كل وقت
وحــــ ? وان نــــنــــبــــذ الــــكــــراهــــيــــة
وعـدم الـصفح والـضـغـينـة واالحـقـاد 

او جار...?  او ألخ  لهذا او ذاك 
ــاذا النــعــلم اوالدنــا هــذه الــصــفـات
الـنـقـية الـصـاحلـة ? ونـزرع فـيهم حب
األخــر والـتـسـامح !!لـنــنـعش قـلـوبـهم
بـهذا الـغـراس اجلمـيل وبثـمـارٍ أُكلـها
ونـقـاء لـهـا مـا ســيـكـون غـذاء لـلـروح 
بـعــده نـقــاء !! ونـور لــعــقـولــهم الـتي

ننتظر منها العطاء والتألق..
فلـتكن جـميع جـوارحهم تُـضيـئ بنور
احملبة وألق التـسامح لينـطلق ينبوع

العـطاااء... الـذي مابـرح اذا بقى على
سك هذا سـيتـدفق منه رقـياً يـفوح بـا
والعنبر.. فاحلب والـتسامح والعطاء
هي هبـات من عـند اخلـالق عز وجل 

هبة تعادل الدنيا بأكملها
ولـنـعــلم انـنـا نــحـيـا حــيـاة واحـدة ال
تُعاد وال تتـكرر فأذا ما انـتهت لم تعد
ـنــا اذا كـان ابـداً..ابــداًفـلــنـتــخـيل عــا
جـمـيع افـراده مـتـحابـ مـتـسـامـح
والـعـطـاء دائم فـيـمـا بـيـنـهم ..يـاترى

كيف ستكون الصورة عندهاا..!?
بـالــتـأكـيــد سـتـكــون كـسـمــاء صـافـيـة
كمـصابيح ـتلـئلئـة  ملـيئـة بالـنجوم ا
مـشـعة تـلـوح انوارهـا الـبـراقة من كل

العتمة وال غشاوة فيه.. مكان 
واحملـبة فـلـيـكن شـعـارنـا (الـتـسـامـح 
لـنـبني مـجـتـمعـاتـنا ولـنُـربي اجيـالـنا

بل ان البـعض األخر قد يـتخـطاها الى
ابعد حدود األنسانـية والعطاء والكرم
ولـــكن فـــقط  في شـــهـــر رمـــضــان.!?
فيبلغ العطاء والسخاء أوجه سبحاان
الــله !! ولألسف الـشــديـد فـبــمـجـرد ان
تنتهي ايام رمضان ينسى ماكان عليه
وسلوك قو متزن من اخالق سامية 

وينفذ العطاء... !!
ـاذايـكـون في هـذا الـشهـر اكـثـر طـيـبة

وتسامح !?
وقــد نـــراه حتــول الـى شــخـــصــاً آخــر
مـحـباً سـخي متـقـبل لألخر فـجأة
نـاصـحـاً يـتـحـاشى الـغيـبـة والـنـمـيـمة
محـباًلـلخـير جل اهـتمـامه التـقرب لله
ونـــيـل رضـــاه في جــــمـــيع اعــــمـــاله..!

سبحان الله ...!!
قـبل وبعد الم يكن هـو ذات الشخص 

وخالل شهر رمضان !!
إذن كل فـرد مــنـا قـادر عـلى ان يـتـحـكم
شاعـره وسلوكه وقـادر على ان يعي
مـعنى (األنـسـانيـة)وصـفاتـهـا التي من
الـــواجـب ان يـــكـــون عـــلـــيـــهـــا بل من
وكــذلك ان ــفـتــرض أن يــلــتــزم بــهـا  ا
يــحــظى بــرضى الــله تــعــالـى طــامــعـاً
بـعــطـاءه ولــطـفـه..وهـنــا ال بـد لــنـا من
في وان نفـكر لـبرهـة من الوقت  وقفـة 
الـصـفــات والـسـلــوكـيـات الــتي تـغـذي
ارواحـــنــا وتــنـــمي عــقـــولــنـــا وتــنــقي
انـفـسـنـا..فـكـمـا نـحـرص عـلى اخـتـيـار
الــطـعـام اجلــيـد والـصـحـي في تـغـذيـة
وان نــعــمل جــاهــدين في اجــســامــنــا 
ـظـهـر تـنـسـيق مالبـسـنــا كي نـظـهـر 
راقي وانيق امام اجملـتمع ..!! كذلك ان
نـحـسن اختـيـارافضـل وانبل الـصـفات
في اخـالقنـا وطـرق مـعـامـلـتـنـا لـلـناس
واحلـــــــــــــرص عـــــــــــــلـى األخـــــــــــــذ مـن
صـفــات(الـتـسـامح واحملـبـة والـعـطـاء)
مبداءً ثابتاً ينـمو فينا كل يوم ويجري
في عـــروقــنـــا وان نــرفـــد به مـن نــحب
واألخـريـن ونـعــززه في مــجـتــمــعـاتــنـا
وأن اليقتـصر هذا على وقت وابناءنـا 
فــيــنــتــهي..! مــحــدد او شــهـــر مــعــ 
فتسامح النـفس معنىً من مروءتها بل
ـــروءة في اســـمـى مـــعــانـــيـــهـــا.. فال ا

لعطاء دائم ال ينضب  ولنرتقي....)
فـالسالم هـو صـمـام األمان ايـنـما حل
واخـتالف وعــلى مــخــتــلف األزمــنــة 
الــشــعـوب .واجملــتــمــعــاتــومـا اجــمل
ــدافع عن الـسالم ــكـافح وا كــلـمـات ا
والـذي افنى عـمـره في مـقارعـة الـظلم
والـعـنـف وحتـقـيق الـعـدالـة والـعـيش
الـكر والـرغـيد لـشعـبه ومـجتـمعه...
نــيـــلــســـون مــانـــديال حـــيث راقت لي
في مـقولـته الشـهيـرة(( ليس كلـماته 
سهالً أن تـخلق لـنفسك روحـا محـببة
وال شخصية جذابة  لكن من السهل
أن تــكــون خــلـــوقــاا لــيــرتــاح بــقــربك

األخرون )) .
ونــتــائـجه فـمــعــنى األخالق عــمــيق 

مذهلة !
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وسيلة الصلح والتراضي وطي صفحة
الــعــداوة والـبــغـضــاء لــذا جتـد دائــمـاً
الــشــيـــوخ والــســـــــــــادة احملـــتــرمــون
ـكـلـفـ بـحل الـنـزاع يـرتـدون الـعـقـال ا
الــعــربي مــســخـــرين أوقــاتــهم خلــدمــة
الـــنــاس بـــنـــوايـــا  لــلـه  فال  يـــرجــون
ـسـعـاهم شيـئـاً من مـال أو سـمـعة أو
ريــــاء ســــوى اإلصالح واحملــــبــــة بــــ
الناس  وهم يحرصون على العدل ب

. تخاصم ا
خـتـامـاً نـقـول أن إصالح ذات الـبـ قـد
يكـون ثـوابه مسـاوٍ أو افـضل درجة من
ن أفنى الصيـام والصدقـة  لذا هنـيئاً 
عـمــره خلــدمــة أهـلـه وأبـنــاء عــشــيـرته
والـعشـائـر األخرى مـتـمنـيـاً أن تنـتـشر
ـا يــسـهم في أيــديـولــوجـيــا اإلصالح 
خـــلق مـــجـــتـــمع مـــبـــني عـــلى احملـــبــة
والــتــســامح والــعــدل ونــبــذ اخلالفــات
العشائرية البسيطة وحل الكبيرة منها
ـسـاهـمـ احلـقـيـقـي وزيـادة اأعـداد ا
ـــشــــاكل قـــبـل إيـــقـــادهـــا في إطــــفـــاء ا
وخـروجـهـا عن الـسـيـطـرة كـمـا يحـصل
في بــعـض مــنـــاطق بـــغــداد وجـــنــواب

العراق.
-
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انه زمن االقـــوى وفي كل مـــجـــاالت احلــيـــاة من -اعــداد
ــيـاه -وكل اســالـيب الـســكـكــان -والـسالح -واالرض وا
ـوقف الى ظـااهرة--الـبـقاء الـعـلم والتـطـور -وقد يـصل ا
لالقــوى وهـا نـحـن نالحظ الـتــسـابق عــلى اسـواق الــعـلم
والـثـروات في -بـاطن االرض وعـلى سـطـحـهـا-والـتـكـالب
ومـة احلفـاض على بـقائـها امـنة وخـاصة الـطرق عـلى د
ـائيه ونشر السالح الذي يـرهب االخرين ليكون احلاكم ا
بـامــره لــتـلـك الـبــحــار ونـرى اخلــوف والــتــحـفظ مـن قـبل
الـكيـانـات الصـغـيره بل جنـدهـا--تابـعـة -واسيـرة لـلدول
الـكبرى ونحن بالعراق وكعرب مر زمن القوة والقدرة في
وقت حـكم الـبـعض من الـرؤوساء--رحـمـهم الـله- والذي
تـامر على انهـائهم اما--بالـسم طويل االمد- او باحتالل
غـير مـشروع لـبلـدانهم لـقتلـهم او اعدامـهم وكان ذلك في
زمن--االقــوى--- امـــا االن وقــد تــكــون -صــحــوه- ان
يـبرز شخصا او اشخـاص يخططون ورغم-الـتامر عليهم
سـرا او صناعة العثرات اما طـريقهم وكما هو يحدث في
العراق مع السيد--رئيس الوزراء السيد الكاظمي- رغم
اجـراءاته تـاخـذ طـريق-الـتـدرج في الـعـمل الـذي سـيـكون
اسـاسـا لـعـمل عـمالقـسـيـعـيـد هـيـبتـالـعـراق ومن ثـم -امة
الـعرب- الن خطواته اخذت طابع-االمـة- فقد انهى جولة
توازنة وتبادل دولـية للغرب ليـضمن استمرار العالقـات ا
احـترام الـواحد لالخـر وعـقد الـبعض من االتـفاقـات التي
تــهم الـبـالد وتـســاهم في تــطــويـره وبــعــد ذلك-شـرع في
عودة العراق الى حضن امته واخذ دوره كما كان سابقا
من جـهـة وحتـذيــر لـلـطـامـعـ به ان يــرفـعـوا من عـقـولـهم
ـساس او احـتالل الـعراق و الـكـتابه بـاالحرف االولى ا
ومن خالل جلـان اجـتمـعت بـ العـراق واالردن ومـصر-
وسـيعقد باسرع وقت في بـغداد الرؤساء الثالثة وهو من
ـنـطــقه وفي كل مـجـاالت اضـخم االتــفـاقـات بـ بــلـدان ا
احلـياة -زراعـية وصنـاعيـة جتاريـة وتبـادل بكل االمور -
نـفطية وربط الكهرباء-ورغم مـعرفة ما سيحدث من اعداء
االمـة من تـامـر وهـا هـو قـد بـدأ في االردن-و افـشاله-
مـلـكة الـسـعوديـة والـتي باركت ثم الـتـحق بهـذا الـوضع ا
الـعمل وقد زارها الـسيد رئيس الوزراء و عـقد اتفاقات
كـبــيـرة ولــكل اجملـاالت وقــد خـصص مــبـلغ-مــلـيـرات من
ــشــتــرك والــصـنــاعــات فـي الــعـراق الــدوالر-لالنــشــاء ا
وبــعـدذلـك زار الــســيــد-الــكــاظـمـي- االمــارات الــعــربــيـة
ـتــحـدة- لــيـجــد الـتــرحـاب الــكـبــيـر بــوفـد واسع وعــقـد ا
اتـفاقات مع مـساهـمه اماراتيـة-كمـا فعلـوا في السـعودية
-3مـلـيارات دوالر- في الـعـراق وهذا مـا يـؤكدان الـعراق
سـيــعــود وبــقـوة الى دوره فـي االمـة الــتي يــســتـهــد فــهـا
االعـداء الـتـقلـيـدين لـهـا وسـتـكـون بغـداد خـنـجـرا وسـيـفا
يـشـرع في حـمــايـة امـته الـعـربـيــة وسـيـسـتـمـر في اعـدت
وحـدة االمة ودورها في االنسانية وستكون شوكت باع

االعداء وعوننا لالصدقاء.

ـرء بتاريخ أهلـه وكم درجة للعال يـرتقي مجده كم يـفتخر ا
عـندما تـساوى مع مـجد أجـداده  حصيـلة الـتاريخ كـثمارِ
الـزرع يزرعون ويحصدون  يقطفون ثم يبذرون  ال فائدة
من العيش في ارض بور وال فائدة بالغيوم دون الغيث ..
فـي جـلـســة صـبــاحـيـة ألحــد االسـاتــذة بـاالدب الــعـبـاسي
جـعـلـني أحـلّقُ في جـو بـعـيـد جـدا عن قـاعـة احتـاد االدباء
ــعـروفــة لـديــنـا ب ( أرافق الــريـاح اجلــنـوبــيـة الــشـرقــيـة ا
الـشـرجي ) .سـأطــرح مـقـالـتي هــذه عـلى اسـاس خـيـاالت
وتـأمالت كـاتب تـخـلو من الـسـيـاسـة وعـلم االجـتـمـاع كون
الــتـــخــصص ال يــســمح في الــتــدخـل بل ســأنــهل من شط
اضي وأرمي الشباك لعلي أصطاد الصيد السم يليق ا

بضيوفي الكرام . 
تـعبنا من قـراءة التاريخ  ومـللنـا البحث في بـطونه  قرأنا
ـغلوب على أخـباراً وحتليالت بـكل عصرِ عـلى هذه األمة ا
أمـرها  فـالتـاريخ حـسب تصـوري هو تـدوين سـيرة ذاتـية
لوك بيـنما تـركت الشعوب كـأداةٍ لبناء لسـلطات األمـراء وا
ـا عــرفـنـا تـاريــخـنـا عن طـريق ســطـوتـهم وعــروشـهم . طـا
الـرواة شفهـيا وقـليل مـنه مدون في ورقٍ لـظروف الـعصور
ـعـروفـة لـدى اجلــمـيع وكل مـا وصل إلـيــنـا مـشـكـوك في ا
ــا يـنــتـابـني اخلــجل حـيــنـمــا أقـول أن تـاريخ صــحـته . ر
سوحة من وجه التاريخ لسطوة احلكام شـعوبنا العربية 
تملق وحاشـيتها التي زينتها أقالم محمولة ب أصابع ا
أو اجملـبــرين أو احملــرومـ لــذا كل شيء مــتــوقع في هـذا
ــا ال تـوجــد كــامــرات تــوثق أو مــطــابع تـدون الــتــاريخ طــا
ــهـنـيــة عـالـيــة حـتى في بـعـض احلـوادث تـدون تــكـهـنـات
الـنتـائج .ذكـرني االستـاذ احملاضـر في مـحاضـرته الـقيـمة
الـتي تركز على ( اخلرم ) في األدب الـعباسي حيث طالتِ
أيــادي الــغــدر في مــسح كــثــيــر مـن الــتــعــابــيــر واألبــيـات
ـعنى آخر  الـشعريـة حيـنمـا ال تنـاسب ذلك العـهد  أي 
لـقـد غــيّب شـخـوصــاً وحـوادث أشـخــاص هـذا إن لم يـكن
عـامة الـشـعب ..وَمَنْ يـدري أن شـعوبـنـا كانـت برفـاهـية أو
في تـعاسة كبيـرة والواصل إلينا من تـاريخهم غيرَ تواريخ
كبـار األمة بـينـما اجلـهل والـفقـر هو الـسائـد ب اجلـمهور
والـبـدو الـرحل ال يـذكـر لـهم غـيــرَ جـمـالـهم وتـرحـالـهم أمـا
حـاالت الـكـرم فـهي شـبه اسـطـوريـة .ال أريـد الـتـشـعب في
غـاية مقالي هـذا إلى أن يجرنـا الى نقاشات ال تـنتهي  لو
نــظــرنـا إلى االعــداد الــهــائـلــة الــتي تــخـصــصت بــدراسـة
الـتــاريـخ وتـاريـخ االدب من قــبل االسالم إلى يــومــنــا هـذا
كـانت وما زالت تـدور حـول مـجمـوعـة معـيـنة كـأنّه مـعرض
عـرضه الـشـخـصي  يوجه ـقتـنـيـات أو رسومـات فـنـان 
الـضوء ويـسـلط علـى فئـة مـعيـنـة من دون الـنظـر الى عـامة
الـشعب  مـسكـ هذا الـشعب فـهو عـبارة عن أذرع ثـابتة
ـنـقـولة إلـيـنا ـلـوك واألمـراء .وافتـقـرت األخـبار ا لـعروش ا
لكثير من االمور التي حضارة مجتمع ووضعه االجتماعي
مـا عدا جتـارة الرقـيق واجلواري واالسـرى جراء احلروب
والـغــزوات . إذن لم يــنــصف الــتــاريخ الــذي درســنـاه في
ـونا ألجل بنـاء الوطن مـجتـمعنـا وشعـبنا مدارسـنا أثـناء 
قاتلـ وفئات أخرى بوصف من فـئة العمال والـفالح وا
ــهن .واعــتــقــد ســبب تــأخــرنــا عن بــاقي األ احلــرف وا

ـــتــحـــضــرة هــو تـــزيــيف الـــتــاريخ ا
ـاضي الـتي ونـعـيش عـلى أرضـيـة ا
شـابـهــا اخـتالفــات وتـنـاحــر بـسـبب

زيف  االنتماء ا
وما خفي كان األعظم .
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( بايدن) (واوباما)..
قراطيان لكنهما  د

 عبدان للركوع
 وال يحسنان القياما! 

××
(بايدن) ( واوباما) ..

ينتظران بقةَ( النمرودْ) 
تُدخلُ فيلَها 
 في انفيهما 

 فيؤتى بالنعال ْ 

كعالجٍ للطحالْ 
فيُختصرُ االثنانْ 

: نعال  وبقةْ  بلعنت
وينتظران ( (400عام

لكةِ النعالْ  يتيهان في 
وإذا تعبَ ( النعالْ)

جيء ( بجزمةِ) (البسطالْ )
يا جحيمَ ( النعالْ) 

كن عليهما بردا وسالما!
××

(بايدن) (واوباما)..
يضحكان مرارة الشعوبْ 

بوجه كذوبْ 
ثم بعد ذلك 

يعلنان التوبةَ واإلحراما
 ( بايدن) ( واوباما)..

ضحك كالبكاءْ 
 وابتسامة 

(هي الثعلبُ الصفراءْ)
ووجه  مسفه 

 بـــــاجلـــــيـــــاعْ  والـــــثـــــكـــــالى 
واليتامى..!

**
(بايدن) (واوباما)..
بايدن.. حمار ابترْ 
واوباما ذيلهُ األغبرْ 
وب الرأس والذيلْ 
حتصدُ احلروبُ
النغمةَ وااللهاما

××

(بايدن) (واوباما)..
أصبحَ اآلن ْ

في شعري منعطفانْ
من سِجالْ:

(قندرة  ونعالْ)
فـــــــلـــــــمـن ســــــــيـــــــكـــــــون

(البسطالْ)?
وهل سيُضربُ  قاعدا

أم قاما?!
d ≠ كربالء UA « rO — }

ــــواسم وقت وآن . ســـوى لـــكل حـــصـــاد ا
الــكـــاتب والــبــاحـث الــقــديــر عـــكــاب ســالم
واسم والـفصـول وجناه الـطاهـر. تتعـاقب ا

يانع. مثمر. ملئ الع والسمع.
قـدمة : البـد أن أذكر : أجـراس الذاكـرة وا
كـتبتُ   ولو على نحـو مختلف  في  موقع
احتـاد أدباء ذي قار.. ولكن الكـتابة حجبت
ـا ألنـهـا  جـاءت عن  كـتـاب بـعيـد شيء لـر
مـــا عن الـــكـــتـــابــة

األدبية ..
ولــــكن  الـــــكــــاتب
أحــــــد أعــــــضـــــاء
إحتـــــــاد األدبــــــاء
وفـيه جـنـبة لألدب
كـبيرة!?مقدمات..
أجراس الذاكرة 
ـــقـــدمــة جـــاءت ا
بـــثالث أجــنـــحــة
رصـــيـــنـــة فـــقـــد
أدلــــــــــــى فـــــــــــي
الـتقـد األستاذ
الـــكـــبـــيـــر فــؤاد
مـطر . وأنا شخـصيا تـتلمذت عـلى مجلة
التضامن التي أصدرها األستاذ فوآد مطر
مــطــلع الــثـمــانــيـنــيــات.. وهـو رجـل مـواكب
لـلعمل في الصحـافة منذ عام  1962 وخبر
تـطلـعـاتهـا وخـبـاياهـا.ومـقدمـة زيـنت مـطالع
أجـراس الـذاكــرة بـقــلم الـدكــتـوره ابــتـسـام
اســمـــاعــيل قــادر عـــمــيــدة كـــلــيــة الـــعــلــوم
ـقدمة األنـسانـية في جـامعـة السـليـمانـية.وا
الـثالثة بقـلم الدكتور األسـتاذ ناجى صبري
احلـديثي الـذي شغل منـاصب عديـدة مهمه
وآخـرهـا وزيـر خـارجـيـة الـعـراق من 8/4/

2001حتى األحتالل 9/ 4 / 2003.
هـــذه الــيـــنــابـــيع صــبت فـي رافــد أجــراس

الذاكرة.
ÍeG .. ذي قار . « q{U  

احملـــــبــــــة والــــــتــــــســـــامـح صــــــفـــــات
ـفـتـرض أن وراقـيـة جــداً من ا ســامـيـة
تـكـون مــوجـودة في كل انـسـان يـحـمل
ـعـنى الصـحـيح لـكلـمـة ( األنسـانـية) ا
بغض الـنظـر عن كونـه مسـلمـاً او غير
ذلك..وقد حثت جميع الكتب السماوية
والــكــثــيـر مـن الـنــصــوص الــقــرآنــيـة
ـة واالحـاديث النـبويـة الـشريـفة الـكر
ـا عــلى احملـبـةوالـتـســامح والـتـعـاون
فـيـهذه الـصـفات األهـمـية الـعـظمى في
وتــطـهــيـر تـزكــيــة الـنــفس وصالحــهـا
ـا فـيـها مـنـخـير و للـقـلـوب وتنـمـيـتـها
ومـعـطـيـات كبـيـرة تـعـود علـيـنـا بـغدق
والـتي تـعزز الـعطاء ثمـارها اجلـميـلة 
والتي تـشد وتقوي والبنـاء واللُحـمة 
وتـــنــــهض به الى أواصـــر اجملـــتــــمع 

واالصالح . صروح التقدم 
فـاألنـسـانـيـة مـصـطـلح اقـدم من جـميع
فأذا عتـقدات والـثوابت  سـميـات وا ا
حتــلى كـل فــرد مــنــا بـــهــذه اخلــصــال
الـصاحلـة األكـثر من رائـعـة فبـالـتأكـيد
سـيـكـون نـتـاجــهـا ومـردوداتـهـا عـطـاء
دائـم وخـــــــيـــــــر وافـــــــر وصـالح تـــــــام
وبـالـتالي سـينـعكس ذلك جملـتمـعاتـنا 
عــــلـى جــــمــــيع اجلــــوانب ومــــفــــاصل

احلياة....
وبـالـتــأكـيـدهــذا الـكالم اليـخــتـلف فـيه
ولكن ! هناك سؤال يطرح نفسه اثن 
او قــد يـدور في اذهـان الــعُـقالء مـنـا !
وخـاصـة ونحن كـمـا تبـادر الى ذهـني 
نعيش حالياً ضمن ايام شهرنا الكر
ـاذا هذه الـصفـات يلـتزم سؤااالي -
بـهـا الـبـعض في شـهـر رمـضـان فـقط!!
دون بــاقي األيـام ..??بــصـراحــة يـطـول
ولكن قررت أن حديثـي في هذا الشـأن 
رة حلرمة شهر الله اختصر في هذه ا
وكــــذلك كـي ال أُطــــيل في الــــفــــضــــيل 
مـــوضــــوع قـــديـــكــــون مـــألــــوف عـــلى
لـكن الزال الـبـعض يـجـهـلهُ مـجـتـمـعي 
اوقــد يـتــجــاهــله !..فــالـعــبــادة واحـدة

عنى! ا
اذا يلتزم البعض فلنعد الى سؤالي ..
فـي هــذه الـــصـــفـــات األنـــســـانــيـــة في

رمضان دون باقي األيام..??
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فـعم الـقـاعـة الـتصـفـيق الـشـديـد عـنـدما
انـاب االســتـاذ  الـدكـتــور ( نـاصـر عـبـد
ــنــاقــشــة ال) عــضــو جلــنــة ا الــرزاق ا
ــشــرف عـــلى االطــروحــة في اجــواء وا
ســـادهــا احلـــزن واالسى فـي بــادرة من
وصل للوفاء لـلشهيد النجيب جامعة ا
وحتقيـقاَ حلـلمه وحلم ذويه بـاحلصول
عـــلـى شـــهــــادة الــــدكـــتــــوراه وحـــرص
اجلامعة عـلى متابـعة إجنازات طلـبتها
الـعـلـمـيـة وحتـقـيق احالمـهم حـتى وان
ـنون.. الرحـمة والـغفران خطـفتهـا يد ا

للشهيد النجيب يوسف الدكتور
ÍœU.. السماوة  e « b U   }

الشهيد
الدكتور
يوسف
فندي احمد
اجلبوري
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شــاركت الـنـجـمــة الـتـركـيــة جـانـان ارغـودار
صُورة جـديدة لهـا تطمئن بـها اجلمـهور بعد
إصـــابــتـــهـــا بــســـرطـــان الـــثــدي مـــنـــذ مــدة
قــريـبـة.وبــدت ارغـودار في الـصُــورة بـشـعـر
خفـيف وقـصيـر للـغايـة وعـلى االغلب بـسبب
العـالج الكيمـيائي وارفقـت الصُورة بتـعليق
جـــاء فــيه (لـــديــكم الــكـــثــيــر مـن األســئــلــة..
اسـمحوا لي أن أقـدم القليل مـن التحديث...
ــزيـد 3 جــلـســات عالج كـيــمـاوي وهــنـاك ا
لـكــني بـخـيـر.... اعـتـدت عــلى حـالـة الـشـعـر
اجلديدة.. كل شيء على ما يرام. أحبكم).

هـــــــذه الــــــــرقـــــــصــــــــة إلـى أنـــــــحـــــــاء
الــعـالم).وبــســبب قــيـود الــســفــر عـلى
الـــســوريـــ خالل ســـنـــوات احلــرب
تــراجع عــدد احلـفالت الــتي يـؤدّونــهـا
في اخلارج ما دفع الـعائلـة إلى تركيز
نـاسبات نشـاطها داخل الـبالد خالل ا
الـــــديــــنــــيـــــة وبــــعض االحـــــتــــفــــاالت
اخلـاصــة.ويـوضح مـحـمـود (تـوجّـهـنـا
ــــــطـــــاعـم واألعـــــراس إلقــــــامـــــة إلى ا
الـعـروض فـيـهـا  واخلـيم الـرمـضـانـيـة
هي فـسـحــة األمل األخـيــرة بـالـنــسـبـة

لنا).
ويــكــاد ال يـــخــلــو مــقــهـى من مــقــاهي
ـة خـالل شـهـر رمـضـان دمــشق الـقـد
ولوية التي من درويش يؤدّي رقصة ا
حتــوّلت إلـى طـقـس دائم يــرافق شــهـر
الصـوم فيـجول بـ الطـاوالت بعد أن
ـوجـودون من طعـام اإلفـطار يـنتـهي ا
ويقـدّم عروضـاً مختـلفـة أبرزهـا رقصة

الدراويش الشهيرة.
ويـقـول مــحـمـود (بـتــنـا نـنـتــظـر شـهـر
رمــضــان في كـل عــام بــفــارغ الــصــبــر
لــنـــتــشــارك هــذه األجـــواء مع الــنــاس
ولـوية لكل زمـان ومكان لـكنهـا أكثر ا

روحانية خالل رمضان).
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ــركــزي الـعــراقي تــلـقى تــعـازي ـســتـشــار في الــبـنك ا ا
سـائـل ـته صـرفـيـة واالقـتصـاديـة لـوفـاة كر االوسـاط ا

االله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.
—uJý rýU¼ b¹—œ

ـيـة طــالب الـدراسـات الـعـلـيـا الـعــراقي يـنـاقش في اكـاد
الـفـنـون اجلـمـيـلـة بـبـغـداد في الـ24 من الـشـهـر اجلـاري
ــكـان لــتـشــكـيل ـعــنـونــة (تـوظــيف ا رســالـة الــدكـتــوراه ا

سرح العراقي). تعددة في ا الفضاءات ا
ÍbF « tK «b³Ž

ـطـرب االردني سجل  ألـبـومه اجلديـد ويسـتـعد لـطرحه ا
في األسـواق ويـضم سبع أغـنـيـات بـاللـهـجـات اخللـيـجـية

والعراقية واللبنانية.

النـاقد العراقي نعاه االحتاد العام
لألدبـاء والكـتّـاب في العـراق بـعد
ـوت في بـغـداد  االثـن ان غـيـبه ا
ــاضي.ســائــلــ الــله تــعــالى ان ا

يسكنه فسيح جناته.
 X−NÐ qO³½

ـسـرحـيـة اخملـتص بـفـنـون الـدمى ورئـيس قـسم الـعـلـوم ا
صـريـة شارك سـابقـاً في كـلـية االداب بـجـامـعة حـلـوان ا
عنونة(سبل سرح الدمى نيوز ا في اجللسة االلكترونية  
تضمـ مادة مـسرح الـدمى ضمن مـناهج كلـيات الـفنون

اجلميلة في الوطن العربي).
r UÝ Ê«Ë—

الــنــاشــطــة الــعــراقــيــة تــشــار ك في ســيــمــنــار الــتــحـول
ـركـز الـعـربي افـتـراضـيا في ـقراطـي الذي يـعـقـده ا الـد
الـ 19من الــشـهــر اجلــاري بـعــنـوان(احــتــجـاجــات ثـورة

تشرين االول 2019 في العراق برواية فاعل فيها).
qOŽULÝ≈ d UÝ

ـــمــثل الـــســوري يـــشــارك في مـــســلـــسل (داون تــاون) ا
بـشـخـصـيــة ريـاضـيـة قـتــايـلـة  تـألـيف كــلـود أبـو حـيـدر

سيناريو وحوار محمود ادري و إخراج زهير قنوع. 

ضــغـوطــات الـعــمل لن تـنــتـهي إذا كــنت تــركـز طـوال
الوقت على التفاصيل.

qL(«

ال تهـمل صـحـتك وحـاول أن جتـري فـحـوصـات طـبـية
بشكل دوري ومنتظم.

Ê«eO*«

ال وقـت لإلنــهــيـار لــذا تــابع عــمــلك عـن كـثـب وابـدع
رقم احلظ.2 فيه

—u¦ «

ال جتـازف بالـذهاب ألي مـكان وأنت فـي حالـة نفـسية
سيئة .رقم احلظ.4

»dIF «

ــفــاجـآت الــسـارة أنت عــلى مــوعـد مع الــكــثـيــر من ا
القادمة.رقم احلظ.9

¡«“u'«

اكـبـح غـضــبك في الـعــمل ألن ذلك ســيـعــكس صـورة
ليست جيدة عنك.

”uI «

ال حتــاول إثـبـات نــوايـاك أمـام من حتب فــمن يـحـبك
يخلق لك ألف عذر .

ÊUÞd «

شكالت الـتي تمـر بها إال أنك سـتجني بالرغم مـن ا
ثمار مجهوداتك .

Íb'«

اجـعل من احلـيـاة الـعـاطـفـيـة مـنـفـذ لك لـكي تـسـتـمد
منها التفاؤل.

bÝô«

جناح أكـثر من رائع يرضـيك عن كل ما مررت به من
مُر األيام وآالم.

Ë«b «

ـشـكـالت تـسـيـطـر عـلى عالقـتك بـالـشـريك ال جتـعل ا
ستطاع.رقم احلظ.3 قدر ا

¡«—cF «

 جتــتـازون وقت صــعب نــســبـيــا لــذا عـلــيــكم دراسـة
األمور بشكل دقيق .

 u(«
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مجـمـوعة من الـكـلمـات تـكتب افـقـياً
وعــمــوديــاً في الــوقت ذاته وتــظــهــر

خالل كتابة معانيها:
1- ارحتال قسري

2- مادة لزجة في البيض
3- اسفل اجلبل

4- زوج
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{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - عـايد
ـغــني واخملـرج األمـريـكـي بـيـنـجي ا
ــمــثــلــة األمــريــكــيـة مــادن زوجــتـه ا

كامـيـرون دياز بـعـيد
األمـــــــهــــــــات عــــــــلى
طــريــقـته فــقــد نــشـر
عـــــلـى صـــــفـــــحــــــته
اخلـاصة عـلى مـوقع
التواصل االجتماعي
صــــــــورة لــــــــوحـــــــة
جتــــريـــــديــــة وعــــلق

عليها قائالً: 
(انت تــهــتــمــ بــنــا
وكل مـــا يــــحـــيط بك
يــنـــمــو ويــزدهــر من
خـالل أشــــــــعــــــــاعك
طـفــلـتــنـا الـصــغـيـرة
وأنــا نـــشــكــرك عــلى
حـبك نـحبـك يا أمي
شـــكـــراً عـــلى كـل مــا

فعلتيه).

{ دمــــــــــشـق (أ ف ب) - داخـل أحـــــــــد
ـة يُبهر أنس ذو مطاعم دمـشق القد
الــســنــوات الـــثالث وأصــغــر دراويش
سوريا احلـاضرين وهو يـدور بسرعة
حــول نــفــسه مــحــافـظــاً عــلى تــوازنه
فيخطف األنظار من بـقية أفراد عائلته
ولـوية الصوفية التي توارثت رقص ا
منذ قرن.يفرد أنس يديه بينما يرقص
مــتـوســطـاً والــده مـؤيّــد اخلـراط وابن

خالته.
 حتـلّق أثــوابـهـم الـبــيـضــاء الـطــويـلـة
حولهم عـند دورانهم بـسرعة على وقع
ابــتـهـاالت روحــيـة تالزم هــذا الـطـقس
الــــــــصــــــــوفـي خالل الــــــــســــــــهــــــــرات
الرمـضـانيـة.يواظب مـؤيّد (28 عاماً)
بائع العـطور على تـعليم صـغيره هذا

الفن رغم صغر سنّه. 
ويـقــول لــوكــالـة فــرانس بــرس (تــعـلّم
أنس هـــذه الــرقـــصــة قـــبل أن يــتـــعــلّم
الـــكالم وهـــو أصـــغـــر الـــدراويش في

سوريا). 
ويــضـــيف (مع انــضـــمــامه إلـى فــرقــة
الـراقـصـ بـات عـشـرون شـخـصـاً من
ولوية). عائلتنا اليوم يتقنون رقص ا
وتـوارثت عـائـلـة اخلـرّاط إحـدى أكـبـر

العائالت الدمـشقية طقـوس الصوفية
جــيالً بــعـد جــيل. ولم يــتـخل أفــرادهـا
عنهـا رغم انشغـالهم بتـأم متـطلبات
حـــيــــاتـــهم الــــيـــومــــيـــة فـي ظلّ أزمـــة
اقـتصـاديـة تعـصفُ بـالـبالد التي دخل
النزاعُ فيـها عامه احلادي عـشر.ويقوم
أســاس الــرقص الــصــوفي عــلى مــبـدأ
الـدوران حـول الـنـفس من الـيـسار إلى
الـيـمـ بلـبـاس أبـيض فـضـفاض مع
الــتــأمّـل لــبــلــوغ الــنــشــوة الــروحــيــة.
ويـطـلق عـلى مـؤدّي هـذا الـفن تـسـمـية
الــدراويش أي الـبُــسـطــاء والـزاهـدين

في الدنيا.
ولـد هـذا الـفن في الـقـرن الـثـالـث عـشر
عـنـدمـا أسس الـشـاعـر الـصـوفي جالل
الــــدين الــــرومي اآلتي مـن طـــشــــقـــنـــد
ولوية الصوفية التي انبثق الطريقة ا
عـنهـا الدراويش في قـونـية في جـنوب

تركيا احلالية.
وعــــلـى مــــرّ األزمـــــنــــة لـم تــــطــــرأ أي
تـــعــــديالت عـــلى حــــركـــات هـــذا الـــفن
ـنتـشر في دول إسالمـيـة عدة.ويـقول ا
مـؤيّـد (الـصــوفـيـة بـشـكـل عـام طـريـقـة
ولوية واحدة تعبّد وسمـوّ إلى الله وا

من طرق الوصول إلى الله).

وتـتلـمذ مـؤيـد على يـد جـدّه ثمّ عمّه ثم
أبيه. وتـدرّب منـذ نعـومة أظـافره حتى
بـات بـإمـكـانه الـيــوم الـقـيـام بـعـشـرات
الـــدورات حــول نـــفـــسه في الـــدقــيـــقــة
الــواحــدة من دون أي يــبــتــعــد شــبـراً
واحدة عن نقطـة وقوفه. ويساعده ذلك
على إفـراغ الطـاقة السـلبـية من داخله
عـلى حـد قـوله. ويُـضـيف (كـلّـمـا أشـعر
بالضيق جراء ظروف احلياة والوضع
ــعــيــشي واألزمــة الــتي مــررنــا بــهـا ا
عــنـدمـا اشـعـر بـضــغط شـديـد أخـتـلي
بـنفـسي في غـرفـتي وأدور وأدور حتى

أشعر بالراحة النفسية).
قـبل بــدء جــلـســات الـتــدريب يـســاعـد
مـــؤيـــد أنس الــــكـــثـــيــــر احلـــركـــة مع
ابـتسـامـة ال تـفارق وجـهه عـلى ارتداء
زي الـــــدراويش. ويـــــتـــــألف مـن ثــــوب
أبيض فضفـاض يزنّره حزام غـالباً ما
يكـون أحمر الـلون. ويـرتدي الدراويش
عـادة قـبـعـة أسـطـوانـيـة الـشـكل بـنّـيـة
الـلـون أقـرب مـا تـكون إلـى لون األرض
والتراب الذي جاء منه اإلنسان ويعود

إليه كما يشرح مؤيد.
وقد يعتـمرون أحيانـاً طرابيش سوداء
ـتــطــاول إلى حـرف تــرمـز بــشــكـلــهــا ا

األلف أول حـروف األبـجديـة الـعـربـية
وأول حـرف مـن كـلــمــة الــله. انــاشــيـد

دينية
وعلى أنـغام أناشـيد ديـنية وابـتهاالت
لــله يـؤديـانـهـا يــدرّب مـؤيـد وشـقـيـقه
األكـبر مـحـمـود عدداً من األطـفـال على
الدوران حـول أنفسـهم في باحـة منزل

العائلة.
 يـبـلغُ مـؤيّـد حـالـة تـعـزله عن مـحـيـطه
خالل دورانه مـغـمـض الـعـيـنـ فـيـما
يقلّده أنس بشكل عفوي.يعمل محمود
(34 عـامـاً) علـى تصـحـيح حـركـات يد
األطــفــال خـالل الــدوران. ويــشــرح مـدّ
الــيــديـن نــحــو األعــلـى إشــارة لــطــلب
الرحمة من الله والـدعاء نحو السماء.
وفي قـبض األيادي نـحـو الصـدر داللة
عـلى الـتـذلّل والـتواضـع إلى اللـه.على
غــرار مــعــظم الــدراويش الــســوريــ

جــال مـــحــمــود عــلـى عــشــرات الــدول
األوروبــيــة لــعــرض هــذا الــفن ووصل
ــتـــحــدة قـــبل انــدالع الى الـــواليــات ا

النزاع عام 2011.
ويقول لفرانس برس (قبل احلرب كنا
ـا نــقـيم نـقــيم خــارج سـوريــا أكـثــر 
داخلـها تـنقـلنـا ب دول عـدّة إليصال

ولوية À—«u²∫ عائلة اخلراط تؤدي رقص ا  s

ـالي ضـيـفه ـتـخـصص في الــشـان ا الـبـاحث الـعـراقـي ا
مركز حـمورابي للبحوث والدراسات االسـتراتيجية بندوة
افـتـراضـية عـنـوانـهـا(رؤيـة تقـيـيـمـيـة الفاق تـطـويـر الـنـظام

الي في العراق). ا
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يـذكــر أن الـزوجــان رزقـا بـطــفـلـة في
كـانون األول  2019 وأطـلـقـا عـلـيـها
اسـم راديـــكـس ويـــحــــرصــــان عـــلى

حـمـايتـهـا من خالل عـدم نـشـر صور
لـــــهــــــا عـــــلـى مـــــواقـع الـــــتــــــواصل

االجتماعي.

ــصــري ســمــيــر غــا قــد دخل في ا
غيبوبة بـعد تدهور حالـته الصحية
اال ان مـصـادر
مـــــقــــربـــــة من
غـا أكدت أن
اخلـــبـــر غـــيــر
صـحـيح وفـقـا
ــــوقـع الــــفن
وأشــــارت إلى
أن (غـــــا في
حــالــة حــرجـة
ومـــــــــــــــــــا زال
بغرفة العناية
ــــــــــركــــــــــزة ا
ويــــــــخــــــــضع
لـــــلـــــتــــنـــــفس
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ــمــثل انــتــشــرت أخــبــار تــفــيــد أن ا

الفجر : 3:30
الظهر : 12:04
غرب : 6:56 ا
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جـــاء فـي حـــديـث ابن عــــبــــاس رضي الــــله عــــنــــهــــمـــا
قـال:(فــرضَ رسـولُ الـلَّهِ صـلَّى الـلَّـهُ عـلـيْهِ وسـلَّمَ زَكـاةَ
الـفـطــرِ طُـهـرةً لــلـصَّــائمِ منَ الـلَّــغـوِ والـرَّفثِ وطــعـمـةً
ِ من أدَّاها قـبلَ الصَّالةِ فَهـيَ زَكاة مقـبولة للـمساكـ
ومن أدَّاها بعدَ الصَّالةِ فَهيَ صدقة منَ الصَّدقاتِ).
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اعدادها. وقالت ام حس لـ (الزمان)
 من مـنــطـقـة اجلــمـعـيــة ( يـتم شـراء
الطـحـ (الصـفـر) الـدرجة االولى من
االســـواق احملــــلـــيــــة وبـــحـــدود 5-3
كيـلـوات وبـحـسب حاجـة الـعـائـلة ثم
نقوم باضافة نكهة (الكليجة) لها الى
مـادة الـطـحـ بـاالضافـة الـى (صـفار
الــبــيض) ودهـن الــطــعــام الــذي يــتم
اختياره لهذا الغرض وبنوعية جيدة
ياه الى الطح فضال على  اضافة ا
وتابعت ام حـس (يتم ويتم خلـطه )
ـكونـات بشـكل مسـتمر الى ان خلط ا
يـصـبح (عـجـيـنـة) جـاهـزة وبـعـد ذلك
يتم تقـطيع الـعج عـلى شكل اجزاء
لكي يتم صنع (الكليجة) ثم توزع في
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تـعـد (الــكـلـيــجـة) احـد انـواع
احلـلـويـات احملــبـبـة لـدى
االسر العراقية حيث يتم
االقـبـال عــلـيــهـا مع قـرب
مـــنــاســـبـــة الــعـــيـــد وتــتم
صــنـــاعــتــهـــا من مــادة الـــطــحــ
الـــدرجـــة االولـى والـــســـكـــر والـــدهن
اجليد ويـحشى بداخـلها بـ (احلـلقوم
ـــا يــضــيف والــتــمـــر ولب اجلــوز) 
الــــــيـــــــهــــــا طـــــــعـم خــــــاص عـــــــنــــــد
تناولهـا.وجتتمع االسـر بينـها لصنع
هـذه الــكـلـيــجـة وبـاســتـخـدام قــطـعـة
مــصــنـوعــة من مــادة اخلــشب وعــلى
شـكل نــقـشـات يـتـم الـتـفـ بــهـا عـنـد

تـقـد الــكـلـيـجــة لـهم من اجل زيـادة
اواصر الترابط والعالقة). 

الى ذلك قـــال صــاحب افـــران االمــيــر
عـلي عـبـد الــرضـا لـ (الـزمـان) (تـزداد
حركـة اقبـال العـوائل الـكربالئـية الى
االفـران قـبل مــنـاسـبـة الـعــيـد بـثالثـة
ايام والعائلة الواحدة  تقدم اكثر من
ثالث صواني لغـرض (شي الكلـيجة)
ــنـاســبـة ـهــا بـ الــعـوائل  لـتــقــد

العيد).
مـــــشــــيـــــرا الى ان (اغـــــلب صـــــواني
الكـلـيـجة يـتم شـويـها مـجـانا تـقـديرا
لـــظـــروف الـــعـــوائل مـــا عـــدا بـــعض
الــعـــوائل الــتي يـــتم اســتـالم مــبــالغ

بسيطة التتعدى االلف دينارمنها). 

عدد من الصواني  لـكي يتم (شويها)
داخل الــفـرن . وفي حــالــة تــعـذر ذلك
يتم ارسالهـا الى احد االفران من قبل
افـراد الـعائـلـة وبـعـد شـويـهـا يـصبح
جــاهـــزاً لالكـل ثم تــقـــدم مع الـــشــاي
لــلـضــيــوف واالقــربـاء عــنــد الــتـزاور
بينهـما لتقـدم التهاني خالل مـناسبة
الــعـيــد) فــيـمــا اوضح ابــو مـنــتــظـر
بالـقول (تـعد الـكلـيجـة من احللـويات
التي يتم االقبال علـيها خصوصا في
مــنــاسـبــة االعــيــاد كــمـا تــعــد ايــضـا
افطارا شهيا للصائم عند افطارهم
في صـبـيــحـة يـوم الـعــيـد) مـوضـحـا
(ولـلـجـيــران حق عـلـيـنــا حـيث نـقـوم
بتبـادل التـهاني مـعهم بـاالضافة الى
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ـوحـدة وطـقوسه ـسـلـمـ له مراسـمه ا ـقـدسـة عـند ا يـعـد رمضـان الـكـر من األشـهر ا
ـنتـم فـي أداء طقـوسه الصـوم عنـوانه الـتراحم عـنوانه ـمـيزة يـتسـاوي اجلمـيع من ا ا
واسـاة ليس الـغايـة من الصـيـام االنقـطاع عن الـطعـام والشـراب لكن الـهدف ورسالـته ا

الكامن من وراء هذه الطقوس هو الرجوع إلى اإلنسانية ومالمسة مظاهر البشرية. 
سـلـم حـول الـعالم من تـفرض الـثقـافـات اخملتـلـفة عـاداتـها وتـقـاليـدهـا على سـلـوكيـات ا
عروف أن ـبارك والـهنـد ليـست استثـنائـا من هذه الـقاعـدة ومن ا خالل شهـر رمضان ا
ـسلـمون الـهنـود لهم من الـعادات والـتقـاليـد تخـتلف الـهنـد متـعدد الـثقـافات في الـعالم وا

سلم في العالم.  الكثير عن العادات والتقاليد ا
سلمـون في الهند مـع العادات اجلمـيلة التي رسـمها أجـدادهم لتعود إلى بالدهم يعـيش ا
صـونة الـتي كانت تلـيدة ووطـيدة ب حمـائم احملبة واإلخـاء تبـعث فيـها القـيم واألخالق ا
تـعددة فـإن رمضـان في  الهـند دروسـا من التـماسك والـتضـامن دروسا من الطـبقـات ا
التـسامح والتراحم التي كادت تتالشى من ب أجـواء األمة اإلسالمية الهندية دروسا من

الوحدة التي تتحقق خالل الطقوس الرمضانية الفذة.
ـسلـم في تصـميم حـضارة الهـند وفي تـعمـيرها حـاضرا ومـاضيا وال ينكـر أحد دور ا
باي دن ورعايتهـما أمثال دهلي وحيدر آبـاد وآغرا وكلكاتا و ودورهم الفـاعل في بناء ا
ـدن بـارزا مـتـألقـا قـنـاديل مـعـلـقـة وفـوانيس فألجـله نـشـاهد اجلـو الـرمـضـاني في هـذه ا
وضـاءة الـتي توحـي إليك نـور األمل وتـبـعث بـ جوانـحك أشـواقـا متـلـهـفة نـحـو حـياة من

جديد. 
إن رمضـان شهر فـريد لـدى مسلـمي الهنـد وتقـديره فهـو ليس فقط
شئـيا رمـزيا يعـبر عن االنـتمـاء والتـضامن  بل يـساعـدهم اخلطوة
. تـلك هي النـكهة سلـم في رسم صورة أكـثر واقـعيـة لإلسالم وا
الهـندية التي تفوح من أجواء رمضانية ما ب حارة وحارة ما ب

أزقة وشوارع فرمضان في الهند يرمز  التسامح والتراحم. 
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ـسـلسل جـديد ضـمن قـائمـة أبـطال ا
نعم عـمايري.الذي هو الفـنان عبـد ا
ســيـــلـــعب شـــخـــصــيـــة الـــنّـــد الــتي
سـتـصـارع (جـبل شـيخ اجلـبل) تـيم
حــسن لــيـكــتـبــا مـعــا نـهــايـة قــصـة

(الهيبة) األخيرة.

الصناعي اال أنه لم يفقد وعيه). مع
االشــــارة الى أن غــــا يــــعــــاني من
مـشـاكـل طـبـيـة في الــكـلى ويـخـضع
ـتـابـعـة الـطـبـيـة حـالـيـاً لــلـرعـايـة وا

الفائقة.
كمـا ان االعالمـي رامي رضوان زوج
الــفـنــانــة دنـيــا ســمـيــر غـا أوضح
وضوع في منشور (أغلب ما ينشر ا
عن تـــطـــورات احلـــالـــة الـــصـــحـــيــة
لألستاذ سـمير غـا واألستاذة دالل

عبدالعزيز غير صحيح). 
وقال (لكل محـبي النجمـ الكبيرين
ـرحـلـة ـر بـعـد من ا .. لم  الـغـالـيــ
احلرجة فنرجوكم الدعاء لهما فـ (ال
يــرد الــقــضـاء إال الــدعــاء) كــمــا قـال

رسولنا احلبيب. 
الـــلــهم اكـــتب لــســمـــيــر غــا ودالل
ــرضى شــفـاء ال عــبــدالـعــزيــز وكل ا
. إلـهي ـ يـغـادر سـقـمـا يـا رب الـعـا
أذهب البـأس رب الناس أشف وأنت

الشافي ال شفاء إال شفاؤك).
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كــــشف اخملــــرج الـــســــوري ســـامـــر
الـــبـــرقــاوي عـن انــطـالق تــصـــويــر
ـــــســــلـــــسل اجلــــزء اجلـــــديـــــد من ا
الـســوري(الـهــيـبـة ) الــذي حـاز عـلى
شـــهـــرة واســـعــــة في وقت قـــيـــاسي

وأحــدث الـكــثـيــر من اجلــدل بـ
ــنــتج صــادق مــتــابـــعــيه.وأكــد ا
شـــحـــادة في مـــنــشـــور له عـــلى
صفحته الـشخصيـة في (تويتر)
بـدء تـصـويـر مـسـلـسل (الـهـيـبـة)
بجزئه اخلامس والـذي سيحمل
عنـوان (الهـيبـة اجلبل).وبـحسب
شحادة (تكتب في هـذه النسخة
ـسلـسل نـهايـة قـصة عـائـلة من ا
جــبل إلى األبــد حــيـث ســيــكـون
هـــــــــذا اجلـــــــــزء هـــــــــو اجلــــــــزء
األخــــيـــر).وانــــضم جنـم ســـوري
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{ بـلغراد (أ ف ب) - يقـام مهرجان إكزيت
الـدولـي لـلـمـوسـيـقى الـذي عـادة مـا يـجـتـذب
ــتــفـــرجــ في نــوفي عــشـــرات اآلالف من ا
سـاد في صربـيـا في تمـوز  مع طـموح ألن
يــكـــون أول حــدث بــهـــذا احلــجم يـــنــظم في
أوروبــا مـنــذ بـدايــة اجلـائـحــة.وقـال الــنـاطق
ــهــرجــان ســانــيــ ديــوكــيــتش إن بــاسم ا
ـمـكن تـنـظيم (خـبراء طـبـيـ أكـدوا أنه من ا
ـتـفـرجون هـرجـان بـطريـقـة آمـنـة إذا قدم ا ا
شهـادات تلـقيـهم اللـقاح أو نـتائج اخـتبارات
سـلبية بكوفيد-.(19وأضـاف لوكالة فرانس
ـكـننـا القـول بـكل تأكـيد إن حـضور برس (
إكـزيت سيـكـون اكـثر امـانـا من الـذهاب الى

حانة او ركوب حافلة).
ـهـرجـان الـذي حـضره 200 وتـذاكـر هـذا ا
ألـف شـــــخص فـي الـــــعــــام 2019 والـــــذي
سيـقام في قلعة تطل عـلى مدينة نوفي ساد
ـتـدة مـعـروضـة لـلـبـيع مع تـواريخ حـفالت 
من 8 إلى 11 تـمــوز. وســيـشــارك في هـذه
ــهـرجــان جنــوم من أبـرزهم الــنــسـخــة من ا
ديفيد غيتا ودي جاي سنيك ونينا كرافيتز.
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{ جــنـيف (أ ف ب)  –ســيــكـون
أكـبـر حـجـر يـاقـوت من كـشـمـير
يــعــرض في مــزاد وتــاج مــلــكي
ـكن جتربـته عبـر (انسـتغرام)
وحــــلـي تـــزيّــــنـت بــــهــــا ابــــنـــة
االمـبراطور الـفرنسي نـابوليون
بــونــابــارت بــالــتــبــني الــقــطع
األبـرز ضـمـن مـزادي (سـوذبـيز)
و(كــريــســتــيــز) لــلــمــجــوهــرات
زمـعة إقامتهما في الـتاريخية ا
11 و12 أيـار/مايـو اجلاري في
جــنـيـف. وكـان حــجـر الــيـاقـوت
الـكـشـميـري وهـو جوهـرة يـبلغ
وزنـها 55,19 قـيراطـا موجودا
ضـــــمن مـــــجــــمـــــوعــــة مـــــورين
كـــونــســتــانس غـــيــنــيس وهي
مـاركيزة من عـائلة أرستـقراطية
أنــغــلـو إيــرلـنــديــة تـوفــيت عـام
1998. وأحـــــجــــار الــــيــــاقــــوت
الـكشميري التي يزيد وزنها عن
30 قـيراطا نادرة جـدا. وسيباع
هـذا احلـجـر الـنـفـيس مـع حـجر
يـــاقــوت كــشـــمــيـــري آخــر يــزن
25,97 قــــيــــراطـــا ويــــرجّح أن
ا ب مليوني تـباع القطعتان 

. دوالر إلى ثالثة مالي
وبـــعــــد اكـــتـــشـــافه فـي مـــطـــلع
ثـمـانيـنات الـقرن الـتاسع عـشر
لـم يــدم اســـتــخـــراج الــيـــاقــوت
الــكــشـمــيــري إال من عـام 1882
إلـى 1887 مــــــــا جـــــــعـل هـــــــذه
ـــة من أكـــثــر األحـــجـــار الــكـــر
ـرغـوبـة فـي الـسوق األحـجـار ا
وفـــقــا لـــدار (ســوذبـــيــز). وقــال
بـونـوا ريبـيلـ رئيس مـبيـعات
ـــــهـــــيــــبـــــة في اجملـــــوهــــرات ا
(سـوذبيـز) في جنـيف (الـياقوت
الــكـشـمــيـري من أنــدر األحـجـار
ـلـونـة الـتي يـعـرفـهـا ـة ا الـكـر
اإلنــســان). وأضـاف (اكــتــسـبت
ـة عـلى مر هـذه األحـجـار الـكـر
السن مكانة شبه أسطورية).
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ومـن بــ الــقــطع الـــتــاريــخــيــة
ـعـروضـة لـلـبـيـع تاج األخـرى ا
 االحــتـفــاظ به ألكـثـر من 150
ـلكـية عـامـا في ساللـة سافـوي ا

اإليطالية.
ويـعـود تاريخ هـذا اإلكلـيل الذي
يـــحــوي 11 لـــؤلــؤة طــبـــيــعــيــة
ومـاسة إلى الـنصف الـثاني من
الـــقــرن الــتـــاسع عــشـــر ويــقــدر

ــا بــ مــلــيــون و1,5 ســعــره 
مــلــيـون دوالر. ويــعــتـبــر الــتـاج
ـكن أيــضـا حتـفـة إبــداعـيـة إذ 
فــصــلـه إلى جــزءين مــا يــســمح
بـــوضـــعه كـــقالدة كـــمــا أوضح

ريبيل لوكالة فرانس برس.
وقــالت (سـوذبـيــز) إنـهـا تــشـهـد
ـيا غـيـر مـسـبـوق على طـلـبـا عـا
ـلـكــيـة خـصـوصـا اجملــوهـرات ا
مـن زبائن أصغـر سنـا في آسيا.

خـام اكتشف في مـنطقة يـاقوتيا
فـي شـمـال شــرق الـبالد الــنـائي
عـــام 2016. وتــــشـــمل الــــقـــطع
البارزة األخرى قالدة من الزمرد
الـكـمثـرى بـزنة 104.40 قـراريط
قـام بتركيبـها صانع اجملوهرات
األمـــيــركي هـــاري ويــنـــســتــون
وتـعرضـها (سـوذبيـز) في مقابل

مليون إلى 1,5 مليون دوالر.
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ــة وفـي فــئـــة األحـــجــار الـــكـــر
الـكبيرة تـقدم (كريسـتيز) ماسة
بـيضـاء مستـطيـلة تزن 100.94
قـيـراط يـطـلق عـلـيـهـا سـبـيتـاكل
بــقـــيــمــة تــتــراوح بــ 12 و18

مليون دوالر.
ـاسـة الــتي ال تـشــوبـهـا وهــذه ا
شــائـــبــة من الــداخل هي أكــبــر
حـجـر  قـطعه في روسـيـا على
اإلطـالق وقـد اقــتـطع من حــجـر

واشــتــرى جـامــعـو تــيــجـان من
الـقـارة اآلسـيويـة ثـلث التـيـجان
الـتي باعتهـا الدار في السنوات

اضية. اخلمس ا
وبـــهــدف جــذب اهــتـــمــام جــيل
جــديـد ابـتـكـرت دار (سـوذبـيـز)
فــــلـــتــــر إنــــســـتــــغــــرام يـــتــــيح
لــلـمـســتـخـدمـ تــكـوين صـورة
ألنــفـــســهم وهم يــضــعــون تــاج
سافوي في قصر إيطالي فخم.
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يبدو انَّ اللجنة النيابية أو سواها تقف عاجزة أو باألحرى
ــكـافـأة تـســتـكــثـر عـلـى الـصــحـفـيــ واالدبـاء والــفـنــانـ ا
السـنويـة وبـات وشيـكاً الـعمـل بتـخفـيضـهـا لتـكون أقل من
خـمسـمـائـة ألف ديـنـار بـدل مـلـيـون ديـنـار عـراقي. واحلـجة
شـمول اجلاهـزة هي ان الـتخـصـيصـات ال تـكفي والـعـدد ا
ـكافأة فـي اساسـها رمزيـة ال تغـني وال تسـمن. أمّا كبـير. ا
وقد قُـصمَ ظـهـرُهـا فـمـا عـادت حتتـمل شـيـئـاً من اعـتـبارات
عطاءة.. والنازفة تعبة وا الرمزية في رعاية هذه الشريحة ا

في اجملتمع.
ـكافـأة تذهب الى غـير مُـستـحقـيها احلجـة التي تـقول انَّ ا
ضعيفـة في معناهـا ومبناهـا فمن من االدباء والصـحافي
ال يــســتـــحق هــذا الــدعم الـــبــســيط لـــكن إذا أرد اقــامــة
تصنيفات معينة تلـيق باجلميع فذلك امر ميسور ومتاح إذا

ه.    اعتمدت معايير االرتقاء بالتكر وليس تقز
هــنــاك مــشــكــلــة اخــرى ال مــجـال لــبــحــثــهــا اآلن تــخص
ـعنيـة في ضم اعضـاء ال يستـحقون االحتادات والنـقابات ا
العضـوية ألسـباب سيـاسيـة وانتخـابيـة. وبرغم ذلك ال تزال
مكن تلبية تمويلها في بلد نفطي غني االعداد مقبولة ومن ا

برغم الفساد.
إنَّ االدبـاء والـصـحـافــيـ الـذين يـكـابــدون من أجل طـبـاعـة
كافأة الزهيد كتاب واحد لهم سيبقون ينـظرون الى مبلغ ا

حائرين.
هل فـكـرت جلـان الـتـكـر أن تــتـيح لـكل اديب أو صـحـافي
فرصة حكومية لتمويل طـباعة كتاب واحد له في السنة مع

مراعاة جودة االبداع وشروطه?
ـــعــارض ـــســرحـــيــة او ا هل يـــجــري تـــمــويـل الــعـــروض ا

التشكيلية بحسب آلية ثقافية واعية لشروط مقبولة?
كافآت السنوية للمبدع ال يعادل نثرية التمويل اخلاص با
ــســؤولـ في الـشــاي والــدعــوات لــبـعـض احملـافــظــ او ا
زيارات الـداخل واخلارج او مـصروفـات مكاتـبهم حتـت بند
النثـرية. وهـنا اذكر ان الـراحل جالل طالـباني قـال في لقاء
في فـنــدق تـشـرشل فـي لـنـدن حــ كـان رئـيــسـاً وفي يـوم
رمضاني فطرنا خالله على تمـرة فيما كان طالباني اليزال
يتـحدث عن نـثـرية مـكتـبه الـشهـرية ومـقـدارها مـليـونا دوالر
وانه سـيـطــلع الـعـراقـيــ عـلى أوجه صـرفــهـا وغـادر لـدار
احلق ولم نـعـرف انه أو الــذين جـاءوا بـعــده أطـلـعـوا أحـداً
عـلى شيء من أبـواب صـرف تـلك االمـوال الـتي تـعـد مـيـتة

في الظالم من حلظة صرفها.
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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 
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{ بــاريس (أ ف ب)  –اعــتـبــر لـو
روبـــــيــــر أحــــد أهـم قــــامــــوســــ
جتـاريــ في فـرنـسـا في طـبـعـته
لـسنة 2022 أن احلرف األول من
كـلمة (كوفيد) بـالفرنسية يجب أن
يُـكــتب بـاحلـجم الـصـغـيـر وأنـهـا
ا هي مؤنثة. كلمة مذكّرة أكثر 
فـــفي مـــا يــتـــعــلق بـــاإلشــارة إلى
ـرض الفيروسي الذي تفشى في ا
صـطلح يّـز لو روبـيـر ا الـعـالم 
الــعــام لـ(كــوفـيــد) كــمــا في مــثـال
اشـتـبـاه بـاإلصـابـة بـكـوفـيـد وب
ـصطلح احملدد كوفيد-19 الذي ا
يـــكــــتب حـــرف (سـي) كـــبـــيـــر في
مـطلعه.   وعـرّف القاموس الـكلمة
كـــاآلتـي (مــرض مـــعـــدٍ  يـــســـبـــبه

فيروس كورونا).
ــنــافس الروس أمـــا الــقــامـــوس ا
فــــفـــضل أن يــــكـــون حـــرف (سي)

كـبيـراً وأن يكـتب كـوفيد-19 إمـا
بـحرف أول كبير أو بـأحرف كلها

كبيرة. 
وكـوفـيـد- 19اخـتـصـار من الـلـغة
اإلنــكــلـــيــزيــة وضــعــته الــلــجــنــة
الــدولـيـة لـتـصـنــيف الـفـيـروسـات
ية واعـتمدته منظمة الصحة العا
فـي شبـاط/فبـراير 2020. وفـيـما
اعـتـبر لـو روبـير أن الـكـلمـة تـذكّر
أو تؤنث وبالتالي هي في الغالب
تـــذكّـــر رأى الروس أنـــهـــا تـــؤنث
وتــذكــر واألصـح أن تـؤنـث ولـكن
ـتــحـدثـ يــذكـرونـهـا. كــثـراً من ا
وفـي عـرضه لـطـبـعـة 2022 شـدد
لـو روبير عـلى أن القاعدة تـستمد
مـن واقع االســتــخـــدام فــإذا كــان
ـؤنث معـتمداً في اجلـزء الناطق ا
ـذكّر بـالـفـرنـسـيـة من كـنـدا فـإن ا

هو الغالب في فرنسا.
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صدر حديثا كتاب (ب األخطاء واخلطـايا) لسماحة العالّمة السيد
حـسـ الـصـدر  وهــو اجلـزء الـسـادس والـســتـون من ( مـوسـوعـة
ــعـنــيّــة بـتــضــاريس الـوجع ــوسـوعــة ا الـعــراق اجلــديـد ) -تــلك ا
ـرّة لـلــمـواطـنـ الـعـراقــيـ في ظلّ الـفـسـاد ـعـانـاة ا الـعـراقـي وا
ـسـتشـري واالصـرار عـلى اختـراق اخلـطـوط احلمـراء األمـر الذي ا

ضاقت به البالد والعباد .
همة : ومن فصوله ا

-مازلنا على كفّ عفريت .                - وَراءَ كُلّ عظيمٍ أمرأة .
عاملة .      -جمود أم جحود ?                       -الدين ا

الع  يام وا -أدب اخلطاب مع الله .                  -تنائية ا
-ال للمحاباة والتعامل االستثنائي 

كتب االعالمي  لسماحة السيد الصدر  ا
يُطلب الكتاب من :        07704300759
07901892340                              
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