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طبعة العراق 
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جــددت وزارة الــصـحــة والــبـيــئـة
دعــوتــهــا لــلــمــواطــنــ بــإلــتــزام
ـنع اجـراءات الـوقـايـة والـتـبـاعـد 
وكذلك ما تفشي فايروس كورونا 
يـعرف بـالفـطر االسـود الذي اعلن
تــسـجــيل حـالــتي وفـاة به في ذي
قار مـؤكدة ان امـراض الفـطريات
التي تصيب االنسان موجودة في
جميع دول العالم واكثر ثأثراً بها
 االشــخـاص الـذين تــكـون لـديـهم
ـنـاعة  مـشـيـرة الى مـشـاكل فـي ا
ان (هـــنــاك مـــتــابــعـــة مــســـتــمــرة
لـتشـخيـص هذه االصـابات واحلد

من انتشارها). 
ـــتـــحـــدث بــأسـم الــوزارة وقـــال ا
سـيف الـبـدر لـ (الـزمـان) امس انه
(ال مـــخــاوف من الـــفــطــر االســود
الــذي تـســبب بـوفــاة حـالــتـ في
مـــحـــافـــظـــة ذي قـــار  فـــأمـــراض
الــفـــطــريــات مــوجــود في جــمــيع
وضوع العالم وال جديد في هذا ا
 ولــكن اكــثـر فــئـة تــكـون عــرضـة
لـالصابـة به هم االشـخـاص الذين
ـــنــاعــة ) يـــعــانــون مـن ضــعف ا
مــــــؤكـــــدا ان (الـــــوزارة تــــــتـــــابع
ــوضـــوع بــجــديــة لــتــشــخــيص ا
ـبـكـرة واتـخـاذ حــاالت االصـابـة ا
اجـراءات فعـليـة للـحد من انـتشار
ـرض الــذي اثــيـرت الــعــدوى او ا
بــســبــبه ضــجــة ال مــســوغ لــهـا)
ـبكر واشـار الى ان (التـشخيص ا
الي مـــرض يــســاعــد عـــلى انــقــاذ
صـاب قـبـل حـصول ـريـض او ا ا
مـضاعـفات قـد تؤدي الـى الوفاة)
مـــشــددا عــلى انـه (ال خــيــار امــام
ـــــواطـــــنـــــ ســـــوى االلـــــتــــزام ا
بــإجـراءات الــتـبــاعـد االجـتــمـاعي
والــتـــقــيــد بــالــتــعـــلــيــمــات الــتي
تــــصــــدرهــــا الــــوزارة اخلــــاصــــة
بـــكـــورونـــا  فــــضال عن ضـــرورة
تـــلـــقي االشـــخـــاص الــلـــقـــاحــات
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بــــحـث رئــــيس مــــجــــلس الــــوزراء
مـصطفى الكـاظمي مع نائب رئيس
ـنــطـقـة مــجـمــوعـة الــبـنك الــدولي 
الــشـرق األوسط وشــمـال أفـريــقـيـا
ــرافق له فــريــد بــلــحــاج والـوفــد ا
تعزيز التعاون ب العراق والبنك
فـي مـخــتــلف الــبــرامج واجملـاالت.
وذكـر بيان تلـقته (الزمان) امس ان
(اجلـانـبـ نـاقـشـا آلـيـات مـكـافـحة
الــفــســاد وإعــادة بــنــاء هــيــكــلــيــة
ـــا يـــرفع من اخلـــدمـــة الـــعـــامـــة 
الـــكـــفــاءة ويـــؤسس لـــلـــتــنـــمـــيــة
ــســتــدامــة واإلســتــثــمــار األمــثل ا
لـلثروة البـشرية كما تـمت مناقشة
ـتلـكـئة في بـعض مـشـاريع البـنك ا
الـــعـــراق واالتـــفـــاق عــلـى الــســـبل
الــكـفـيـلـة العـادة تــفـعـيـلـهـا) واكـد
الـــكــاظــمـي (ســعي الـــعــراق بــرغم
الـتـحـديـات نـحـو  طـريق اإلصالح
اإلقتصادي وفق رؤى طويلة األمد

تـعتمـد على حلـول ناجعة) مـشيرا
الـى ان (احلـــكـــومـــة تـــضع نـــصب
أعـينها مصـالح البالد واحتياجات
الـــــشــــعب اوال  بـــــاإلضــــافــــة الى
ــــشــــورة الـــتي اإلســــتـــفــــادة من ا
الية الرصينة ؤسسات ا تـقدمها ا
مـــثل الــبـــنك الــدولي). مـن جــانــبه
أشـــــاد بـــــلــــــحـــــاج بـ(الـــــعالقـــــات
الـتـاريخـيـة والسـتـراتيـجـية لـلـبنك
مـع الــعــراق) الفـــتــا الى (رصــانــة
الـورقـة اإلصالحيـة الـبيـضـاء التي
قـدمــتـهـا احلـكـومـة الـتي تـنـطـوي
عــلى رؤيــة مـتــمــاسـكــة لـلــتــنـمــيـة
ا يعزز من اإلقتصادية الطموحة 
أهــداف احلــكم الــرشــيــد). وكــشف
الـــكــاظـــمي عن امـــتالك حــكـــومــته
اجلـــــــــــــــرأة واالرادة فــي االصـالح
ومـكـافحـة الـفسـاد. وقـال الكـاظمي
خـالل جلسـة مجـلس الوزراء امس
انه (مــرت سـنـة صـعــبـة عـلى عـمـر
احلــكـومــة تـخــلـلــتـهــا الـعــديـد من
الـتـحديـات حـيث استـطـعنـا عـبور

بــعــضــهــا ونــعــمل جــاهــدين عــلى
جتـاوز التـحديـات االخرى) مـبيـنا
ـاضي شهـد احداثا ان (االسـبوع ا
 الـتــعـامل مـعـهـا بـحـكـمـة وكـان
هـــنـــاك من حــاول ان يـــجـــرنــا الى
اجملـهـول لـكـنـنا انـطـلـقـنـا من مـبدأ
ـصــلــحــة الـعــلــيـا احلــفــاظ عـلـى ا
لـلبالد واحلرص علـى جميع ابناء
شـعبـنا) وتـابع (لـقد ثـبتـنا مـنطق
الـدولـة واليـات انفـاذ القـانون وفق
االسـس الــــدســــتــــوريـــة) داعــــيــــا
الــوزارات إلـى (مــتــابــعـــة تــنــفــيــذ
الـقرارات والـتوجـيهـات التي تـقوم
بـاصدارها ومـراقبة من يـعرقل تلك
تـابعة الـقرارات والـنزول لـلدوائـر 
عــمــلــهــا) مـــشــدداً عــلى (ضــرورة
الـعـمل بكل جـدية لـتـذليل الـعقـبات
ـشـاريع والـبـحث الـدائم عن امـام ا
احلـلـول ليـتم الـتـاسيس الى وضع
صـحـيح لـلبالد) ومـضى الـكـاظمي
الـى الـــقـــول ان (هــــذه احلـــكـــومـــة
امـتلكت االرادة في اتخاذ القرارات

وامـــــتــــلــــكـت اجلــــرأة واالرادة في
االصـالح ومكـافـحـة الـفـسـاد برغم
قـلة الـدعم السـياسـي لها واالدوات
الفاعلة في الوزارات التي يجب ان
يــكــون هــنــاك عــمل لــتــطــويــرهـا).
بدوره  أعـلن السكرتـير الشخصي
ـسـلـحـة لــلـقـائـد الــعـام لـلـقــوات ا
الــفــريق الــركـن مــحـمــد الــبــيــاتي
حــصــول مــوافـقــة الــكــاظـمـي عـلى
ـراتب اجلرحى.  واطـلعت تـرقـية ا
عـلى وثـيـقـة حتمل (الـزمـان) امس 

تـوقـيع الـبـيـاتي جـاء فـيـها انه (
حــصــول مــوافــقــة رئـيـس مـجــلس
ـــراتب الــــوزراء  عـــلى تـــرقــــيـــة ا
اجلــرحى إلى رتــبــة واحــدة أعـلى
إكـراماً لـتضـحيـاتهم وتـفانـيهم في
وكلـة إليهم). الى اداء الـواجبـات ا
ذلك  نـــــرأس مــــســـــتــــشـــــار األمن
الـوطـني قاسم األعـرجي اجـتمـاعا
للخلية النفسية اإلستراتيجية في
ـسـتـشـارية  مـركـز تـمـيّـز الـتـابع ا
بـــــحـــــضـــــور عـــــدد مـن أســـــاتــــذة
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ــضـادة الـتـي تـسـهم في حــمـايـة ا
االنـسـان من خـطـر االصـابـة سواء

بكورونا او بالفطر االسود). 
مـن جانـبه أكـد مـديـر دائـرة صـحة
مــحـافـظـة ذي قـار صـدام الـطـويل
عـن تــــســــجـــــيل أربع إلـى خــــمس
ـرض.وقــال الـطـويل في حــاالت بـا
تــصــريح امس إن (األكــثـر عــرضـة
صابون رض هم ا وإصابة بهذا ا
ن لــــديــــهـم مـــرض بــــكــــورونــــا 
سـيطر عليه وكذلك الـسكري غير ا
ــــزمــــنــــة األخــــرى أو األمــــراض ا
الـــســرطـــانــيــة الـــذين يـــتــأخــرون
بـــــتـــــشـــــخـــــيـص عالج  اعـــــراض
ـــــا يـــــتـــــســـــبب الـــــفـــــايـــــروس 
ـضاعفات خطرة لهم منها الفطر
األســـود) مــــشـــيـــرا الى ان (أحـــد
ـناعة ضـعف ا ـرض هو  أسـباب ا
الــــنـــاجتـــة عن إصــــابـــة كـــورونـــا
ومــضــاعــفــتــهــا) وتــابـع ان (هـذا
ـرض ال يـنـتـقل من شـخـص آلخر ا
وهـناك أربع او خمس حاالت فقط
تـــــتــــلـــــقى الـــــعالج حـــــالــــيـــــاً في
ـؤسـسات الـصـحيـة بـاحملافـظة). ا
وكــــانت احملـــافــــظـــة قـــد اعــــلـــنت
تــــســـجـــــــــــــيل حــــالــــتي وفـــــــاة

رض .  با
ويــعــد الـــفــطــر الــعــفــني أو فــطــر
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رجـحت الـهـيــئـة الـعـامـة لالنـواء اجلـويـة
والرصـد الزلـزالي التابـعة لـوزارة النقل
 اســــتـــقــــرار درجــــات احلـــرارة خالل
قبل  حـيث ستكون العظمى الـيوم ا
في بـغداد  44 مئـوية. وقـالت الهـيئة في
بـيــان تـلــقـته (الـزمــان) امس ان (طـقس
ـناطق كافة اليـوم االربعاء سـيكون في ا
صحـوا وانـخـفـاض بـدرجـات احلرارة 

حـيث ســتـكـون الـعـظـمى في بـغـداد 44
مـئـوية) مـشيـرا الى ان (طـقس يـوم غد
اخلمـيس سيكون مشابـهًا لليوم السابق
 وال تـغــيـر بـدرجـات احلـرارة). وأظـهـر
مـقـطع فـيـديـو جوي  قـوة الـفـيـضـانات
الــتي اجـتــاحت مـنــطـقــة كـانــتـربـري في
ـواطـن من نـيـوزيـلـندا وإجالء مـئـات ا
ـنطقـة. وأعلـنت السـلطات منـازلهم في ا
حالـة الطوار بعد تساقط امطار غزيرة
ـاضي خالل عـطــلــة نـهــايـة األســبــوع ا
وحــتـى اول امس. وذكــرت تـــقــاريــر ان
(نــحـو  50 مــدرســة أغـلــقت في أنــحـاء

كانتربري بسبب الفيضانات). 

اجلـامـعـات وأعضـاء خـلـية اإلعالم
األمــــــني.  وأكـــــد األعـــــرجـي خالل
االجـــتــمــاع أن (اإلعـالم احلــكــومي
يــجب أن يــكــون ســبّــاقــاً في نــشـر
ـعـلـومـة أوال بأول كـونه الـنـافذة ا
علومات الـرسمية الوحيدة لنشر ا
ـــتـــعـــلـــقــة بـــاألحـــداث األمـــنـــيــة ا
ونــشـاطــات الـقــوات األمـنـيــة عـلى
اخــتالف قــطـعــاتـهــا وصــنـوفــهـا)
مــشــددا عــلــيــان (يــكــون اخلــطـاب
خطـابـا معـتـدال موجـها احلـكـومي 
ـواطـنـ وأن يـحـمل في لـعـمـوم ا
صداقية) هنية وا طـياته الدقة وا
مــــبـــيـــنـــا ان (اخلــــطـــاب اإلعالمي
احلـكومي هو إعالم دولة والبد أن
يـكون مؤثـرا وداحضا للـشائعات)
داعـيا الى (أهـميـة أن تكـون مواقع
الــتـــواصل االجــتــمــاعي اخلــاصــة
بـاإلعالم األمـني احلـكومي رصـيـنة
ومـــهـــنـــيـــة ومـــواكـــبـــة لـألحــداث
لــــتــــفـــــويت الــــفــــرصـــــة عــــلى بث

علومات الكاذبة).  ا

ـتعاف من كورونا. في غضون وا
ذلـك  ســــــجــــــلـت الـــــوزارة 4170
اصـابة مـؤكدة بـالفـايروس وشـفاء
 4343 حـــالـــة وبــواقع  30 وفـــاة

جديدة. 
ـوقف الـوبـائي الـيـومي  واشـار ا
الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمان) امس
الـى ان (اكـثـر من  22الـف شـخص
ـضـاد في تـلــقى جـرعـات الـلـقـاح ا
ــنـتــشـرة بــغـداد مــراكـز الــوزارة ا
واحملــافــظــات) واضــاف ان (عــدد
الــــفـــحــــوصـــات الــــتي اجــــرتـــهـــا
مـختـبرات الصـحة العـامة لعـينات
مـشتبه اصابتها بالفايروس بلغت
 40 الــفــا  اذ  تــســجــيل 4170

اصـــابــة في عــمـــوم احملــافــظــات)
واضــاف ان (ا لــشــفــاء بــلغ 4343

وبواقع  30وفاة جديدة). 
وفـي تـركـيـا  اعــلن الــرئـيس رجب
ســلــســلــة قـرارات طــيب اردوغــان 
ـفروضة جـديدة لـتخـفيف القـيود ا

في إطار مكافحة اجلائحة. 
وقــــــال اردوغـــــان عــــــقب تــــــرؤسه
اجـــتـــمـــاع احلـــكـــومـــة ان (حـــظــر
الـتـجول سـيسـتـمر من اإلثـن إلى
الــــســـبت طـــوال شــــهـــر حـــزيـــران
اجلـاري  حــيث يـبـدأ مـن الـسـاعـة
الــعـاشــرة مــسـاء حــتى اخلـامــسـة
صــبــاحــا كـمــا لــفت إلى أن حــظـر
جتــوال نـهــايـة األســبـوع يــبـدأ من

عدوى نادرة الـغشاء اخملـاطي هو 
جـدا تـكون نـتيـجة لـلتـعرض لـعفن
يـوجــد عـادة في الـتـربـة والـسـمـاد
الــطـبــيــعي والـنــبــاتـات والــفـواكه

تحللة.  واخلضــــراوات ا
يـؤثر الـفطـر العـفني عـلى اجليوب
كن أن خ والرئـت و األنـفيـة وا
صاب بـالسكري أو يـهدد حيـاة ا
ـــنــاعـــة الــشــديـــد مــثل بـــنــقص ا
ــصــابـ مــرضـى الــســرطــان أو ا
كـتسـبة ـناعـة ا بـفايـروس نقص ا
اإليــدز او كــورونــا. وبــدأ احلـديث
عـن الـفــطـر األســود مـنــذ أيـام مع
إعالن الـهند رصد انتشار متسارع
ــــصـــــابــــ لـــــلــــمـــــرض ضــــمـن ا

الــسـاعـة الــعـاشـرة مـســاء الـسـبت
( وحــتى اخلــامـســة فــجـر اإلثــنـ
ــطــاعـم ســتــقــدم وأشـــار إلى أن (ا
خـــدمـــاتــهـــا عــلـى الــطـــاوالت بــ
الـسـابـعـة صـبـاحـا حـتى الـتـاسـعة
وفق ضــــوابط مــــحـــددة مــــســــاء 
وســـتـــواصل خـــدمـــة الـــتـــوصـــيل
لــلـمــنـازل حــتى مـنــتـصف الــلـيل).
ـاركـيـة من وطـلـبت احلـكـومـة الـد
الـسـلطـات الصـحيـة بإعـادة النـظر
فـي قــرارهــا وقف إعـــطــاء لــقــاحي
اســتــرازيــنــيــكــا وجــونــســون أنــد
جــونــسـون  بــعــدمــا فــوتت هـدف
الـــوصـــول إلى تـــلـــقـــيح كـــامل في

قبل.  أيلول ا
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اســتــقـبل رئــيس اجلــمـهــوريــة بـرهم
صـــالح الــوفــد الـــكــردي الــذي يــزور
بــغـداد حــالـيـا بــرئـاسـة نــائب رئـيس
حـــكــومــة اقــلـــيم كــردســـتــان قــوبــاد
الـطالبـاني. وقال بيـان تلقـته (الزمان)
امـس ان (الـلــقــاء شــدد عــلى أهــمــيـة
ـركـز تــعـزيــز الـتـعــاون الـبــنـاء بــ ا
واالقــلــيم فـي اجملـاالت كــافــة من أجل
تـرسيخ أمن واستـقرار البالد وحسم
الية وفقاً للدستور وتنفيذ ـسائل ا ا
وازنة االلـتزامات الواردة في قانون ا
ـواطــنـ وتـلـبـيـة  لــتـأمـ حـقـوق ا
احتياجاتهم وضمان أوضاع معيشية
ــة لــهم) واشـــار صــالح الى ان كـــر
(احلـلـول تأتي عـبر الـتفـاهم واحلوار
ـشـتـركـة لـتـحـقـيق اجلـدي والـرغـبـة ا

) واضـاف (ضرورة واطن مـصالح ا
ـا فــيــهـا ــســائل الـعــالــقــة  حــسم ا
ـا يـحفظ ـوازنـة وفـقـا للـدسـتـور و ا
حـقوق الـشعب  ومـن ضمـنهـا حقوق
تقاعدين في االقليم). في ـوظف وا ا
تـــســلـم صــالح أوراق غـــضـــون ذلك 
اعـتماد سفراء كل من تركيا علي رضا
كـونـاي والـفيـلـبـ جـنيـرسـو كـالونك
وروســيــا إيــلـبــروس كــونــتــراشـيف
والــصــومــال لــيــبــان شــيخ مــحــمـود
وأوزبــكـسـتــان بـهـرامــجـان اعاليـوف
وأثـيـوبيـا حـسن تاجـو لـيجـاس.ونقل
بـيـان تلـقتـه (الزمـان) امس عن صالح
خالل اسـتقباله السفراء كالً على حدة
 الـقـول ان (الـعـراق يـنـطـلق من مـبدأ
أسـاسي يـقـوم علـى ضرورة الـتـكاتف
الـــدولي في مـــواجـــهــة الـــتــحـــديــات
ـيـة اخملـتلـفـة ويـدعم الـتـنـسيق الـعـا
الــدولي واإلقــلــيــمي لــتــخــفـيـف حـدة

الـتـوترات واألزمـات وتـعزيـز عالقاته
مـع اجملــــتـــــمع الـــــدولي عـــــلى أسس
صالح الـتعاون والتنـسيق وحتقيق ا
ـشـتركـة للـشعـوب والبـلدان) مـبيـنا ا
ان (حتــــديــــات مـــواجــــهــــة اإلرهـــاب
والتطرف واألزمات الصحية والتغير
ناخي وحماية البيئة تمثل حتديات ا
مـشـتركـة ينـبغي الـتـعاون والـتنـسيق
فـي شأنها) وتـابع ان (العراق يـتطلع
نــحـو الـبـنــاء واإلعـمـار عـبــر تـعـزيـز
فـــرص االســــتـــثـــمـــار فـي مـــخـــتـــلف
اجملـاالت وتـبـادل اخلـبـرات الـعـلـمـية
والـثقافية) واعـرب صالح عن امنياته
(لــلـسـفــراء اجلـدد بـالــنـجـاح في أداء
ــا يــسـهم في مــهــامـهم اجلــديـدة و
تـوطـيـد عالقـات الـصـداقـة والـتـعـاون
بـ الـعـراق وبـلـدانـهم). وفي اربـيل 
اســـتـــقـــبل رئـــيس حـــكـــومـــة إقــلـــيم
كـردستان مـسرور البـارزاني القنصل

الـسعـودي اجلديـد محمـد بن سلـيمان
الـعـسيـري. وقـدم رئيس احلـكـومة في
مــســـتــهل الــلــقــاء (خـــالص تــهــانــيه
لـلـقنـصل الـسعـودي اجلـديد عـلى بدء
مــهــامه وأعـرب عـن أمـله فـي تـعــزيـز
ــمـلــكـة في الــعالقــات بـ االقــلـيم وا

جميع اجملاالت).
لك  بـدوره  نـقل الـقـنـصل (حتـيـات ا
سـلـمـان بن عـبـد العـزيـز وولي الـعـهد
مــــحــــمـــد بـن ســــلـــمــــان الى رئــــيس
احلــكـــومــة وأبــدى اســتــعــداد بالده
لــتــطـويــر الـعالقــات مع االقــلـيم  وال
سـيـمـا في التـجـارة واالستـثـمار). في
تــطــور  بــحث الــبــارزاني مع فــد من
الــتـــيــار الــصــدري بــرئــاســة نــصــار
الـربـيعي . وقـال بيـان تلـقته (الـزمان)
امـس ان (الــبــارزاني الــقى في اربــيل
رافق له  وبـحـثـا الـربـيـعي والـوفـد ا
ركز أوضـاع العـراق والعـالقات بـ ا

واالقـلـيم واالنـتـخـابـات الـتـشـريـعـيـة
ــقــبــلــة وتــأكـيــد ضــرورة تــمــهــيـد ا
الـطريق من أجل إجراء اسـتحقاق حر
ونــــزيه يـــضــــمن حـــقــــوق ورغـــبـــات
األطـراف كـافة) ولـفت الى ان (الـلـقاء
ـشاكل العـالقة شـدد على أهـمية حل ا
بــــ بـــغــــداد واربــــيل عــــلى أســـاس
الــدسـتـور واحــتـرام مـبــاد الـتـوازن
ـــشــاركــة احلـــقــيـــقــيــة في اإلدارة وا
وصـنع القـرار في إطـار عراق احتادي
ـــقــراطـي). كــمـــا الــتـــقى الـــوفــد ود
بـرئـيس االقلـيم نيـجـرفان الـبارزاني 
واتـفـقا عـلى أن (الـعمـلـية الـسـياسـية
في الـعـراق وبـعد مـرور ثـمـانيـة عـشر
عـاماً عـلى عمـليـة التـحريـر قد دخلت
مـرحلـة وظروفاً جـديدة وأنه ال بد أن
ـرحـلـة ـتــطـلـبـات ا تـســتـجـيب أكـثـر 
ـــطــالب احلـــالــيــة والـــتــطـــلــعــات وا
ــسـتــقـبــلـيــة لــلـشــعب ومـكــونـاته). ا
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كـشف وزير النفط احسان عبد اجلبار
اســمـاعـيل  عـن اسـتـثـمـارات جـديـدة
ســتـعــزز واقع الـطــاقـة الــنـظـيــفـة في
الــبالد مــؤكــداً حــرص الــوزارة عــلى
تـعزيـز عالقات الـتعـاون مع الـشركات
ية الـرصينة. وقـال بيان للوزارة الـعا
تــلـقـته (الـزمــان) امس ان (اسـمـاعـيل
الـنائب االول الـتـقى في مـقر الـوزارة 
لــرئـيس شــركـة اكــسـون مـوبــيل تـوم
شــوســلـر  وبــحــثـا بــحــضــور وكـيل
الــوزارة لــشــؤون االســتــخــراج كــر
ـسـؤولـ  افـاق حــطـاب وعـددا من ا
الـتـعـاون الثـنـائي في مجـاالت عـديدة
ومـنها قطاع الطاقة والبنى التحتية).
واكد اسماعيل ان (العراق يسعى الى
تـوفـيـر فـرص استـثـمـاريـة جـديدة في

قـطاعات الغـاز والطاقة الـنظيفة وهي
االن تـعد من اولويات الوزارة) معربا
ـرحـلـة احلـالـية عن امـله ان (تـشـهـد ا
ـستقبلية مزيداً من تنفيذ مثل هذه وا
ـشاريع التي تعزز من فرص التنمية ا
ـسـتـدامـة لـلـبالد). وحـقـقـت الوزارة ا
اكــثـر من خــمـسـة مــلـيـارات دوالر من
ـاضي. وذكر الـبيان ايـرادات الشـهر ا
انـه ( بـحــسـب االحــصــائــيــة االولــيـة
الــصـادرة عن شــركـة تــسـويق الــنـفط
الـــعـــراقـــيـــة ســـومـــو  فـــأن كـــمـــيـــة
الصادرات من النفط بلغت 89 مليونا
 881 الـفا و  268 بـرميـالً  بايرادات
بـلغت  خمسة مليارات و 882 مـليونا
. مـــشــيــرا الى ان و  356 الف دوالر)
ـصـدرة من من (مــجـمـوع الـكـمــيـات ا
احلـقـول الـنـفـطـيـة في وسـط وجـنوب
الـبالد بـلغت  86 مـليـونا و 820 الـفا

و  355 برميال  اما من حقول كركوك
فـقد بـلـغت ثالثة عـبـر ميـنـاء جـيهـان 
مالي  60 الـــفـــا و  913 بــــرمـــيال)
وتـابـع ان (مـعـدل الـكـمـيـات الـيـومـيـة
بــلـغـت مـلــيـونـ و 899 الـف بـرمــيل
يـوميـا وبسـعر بلغ    65.459 دوالرا
لـلـبـرمـيل الـواحـد). وارتـفـعـت أسـعار
الـنـفط الى  70 دوالرا لـبـرمـيل بـرنت
قـــبل ســاعــات من انـــطالق اجــتــمــاع
لـلـجـنـة الوزاريـة لـتـحالـف أوبك بلس
لــــبــــحـث وضع ســــوق اخلــــام امـس 
ستقبـلية.وتترقب ية واخلـطط ا الـعا
يـة مـخـرجات اجـتـماع األسـواق الـعـا
الـلـجنـة وسط تـوقعـات بـاإلبقـاء على
خـطط تخفـيف خفض اإلنتـاج كما هو
مـقـرر لهـا دون تغـيـير بـرغم توقـعات
بــعـودة اإلمــدادات الــنـفــطـيــة إليـران.
وطــالب وزيـر الـنـفط اإليـراني بـزيـادة

إالنـتاج الـنفطي ثـالث مرات باعـتباره
أولـوية لتعزيـز نفوذ بالده السياسي.
ودعــا بـــيــغن نــامــدار زنــكــنه إالدارة
ــقــبــلـة لــبالده الـى (جـعـل قـرار رفع ا
إنـتـاج الـنـفط إلى 6 5 مـالي بـرميل
يـومـيا عـلى رأس أولويـاتـها). وتـنتج
إيــران 2 3 مــلـيــون بـرمــيل يــومـيـا 
حــسب آخـر بــيـانــات مـنــظـمــة الـدول
ـصدرة لـلنـفط. وتأتي دعـوات زنكنه ا
 عـشـيـة اجـتـماع حتـالف أوبك بالس
صـدرة للنفط ألعـضاء منظـمة الدول ا
بــيـنـهـم إيـران اضـافــة الى حـلــفـائـهم
الـعــشـرة. وقـد يـقـرر االجـتـمـاع زيـادة
اإلنـتاج مع تعافي الطلب بعد انهياره
بـسبب جائحة كورونا.وقال زنكنه إنه
(يـعتـزم التـقاعـد بعـد مغـادرة الرئيس
حــــسـن روحــــاني مــــنــــصــــبه في آب

قبل). ا
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اطــــلـــقـت وزارة الـــعــــمل والــــشـــؤون
االجــتــمــاعـيــة الــدفــعـة الــثــانــيـة من
ـتـفـرغ ـتـراكـمـة لـلــمـعـ ا الــرواتب ا
اضـية. وذكر بـيان لوزارة لـلسـنوات ا
تـلقـته (الزمان) امس ان (الـوزير عادل
الـركـابي وجه بإطالق الـدفـعة الـثانـية
ـتفرغ تـراكمـة للمـع ا من الـرواتب ا
لــــلـــســـنـــوات  2016 الى 2018). من
جانبه   قـال رئيس هيئة ذوي اإلعاقة
واالحـتــيـاجـات اخلـاصـة عـصـام عـبـد
الــلـطـيف الـتـمـيــمي ان (تـوزيع مـبـالغ
جـاء نـتيـجة ـتـراكم الدفـعـة الثـانـية  ا
ـناقـلة لـلـجهـود التي قـام بهـا الـوزير 
بالغ الى حسـاب الهيئة) مـبينا تـلك ا
ـشمـول ان (الـهـيئـة ارسلت مـلـفات ا
ـصـرفَي الـرافدين الـى االدارة العـامـة 
ــالـيـة  حــيث ـبــالغ ا والــرشـيــد مع ا
ــبــاشـــرة بــصــرفــهــا  وعــلى تـــمت ا
ـستـفيدين الـذين لم تظهـر أسماؤهم ا
ع أو تراكم بـسبب تغيـير ا ضـمن ا

مراجعة عاق أو أي سبب آخر  وفاة ا
مـقـر الهـيـئة في بـغـداد واقسـامـها في
احملافظات وتقد طلب مع صورة من
ـسـتــحـقـات الــقـرار الـطــبي لـصــرف ا
ـدة ابـتـداءً من  15حـزيـران اجلـاري و
شــهــر قــابـلــة لــلــتـجــديــد مع مــراعـاة
اإلجـراءات الـوقـائيـة لـتجـنب االصـابة
بــكـورونـا) وتــابع انه (ســيـتم صـرف
شمـول اجلـدد الذين لـديهم رواتـب ا
قــرار طــبي لــعـام 2020 شــهــريـا وفق
إعـالن سـيــتم نــشــره الحــقــا). وأكـدت
الـلجنة القانونيـة النيابية أن األولوية
ـرحـلـة احلــالـيـة تـتـمـثل الـعــلـيـا في ا
بــإقــرار قــانـون الــضــمــان والـتــقــاعـد
كـــونه يــرتــبط بـــالــفــقــراء لــلـــعــمــال 
والـبـطـالـة وفـرص الـعـمل.وقـال عـضو
الـلـجـنـة حـسـ الـعـقابـي في تـصريح
امـس ان (تـوفـيـر فـرص عـمل وخـفض
الـبطالة من أولويات الــدولــة) مؤكدا
ــالحــظــات ان (هــنــاك الـكـثـيـر من ا
عــلـى قــانــون الــضــمـــان والـتـقـاعـد
لـــلــعــمــال مـــنــهــا فــنـــيــة سـتـصـل

ــخـتــصـة مــكــتـوبــة الــى الـلــجــنـة ا
بــهــذا الـقـانـون) واشـار الـى ان (هـذا
الــقـانــون يـعـد طــفـرة نـوعــيـة في ظـل
ـثل هـكـذا تـشـريـعـات مـهـمة احلـاجـة 
تـــغــطي تـــــغــــرات الــــتـــشــــريـــعـــات
ـاضية وتـفـي بــالـحـاجـة الــفـعـلـيـة ا
لـــتــطــور الـــنــظــام الـــســيــاسـي فــي
الـــدولــة). وبــاشـر مــصـرف الــرشـيـد
ــنــحــة اخملــصـــصــة لــعــوائل بــدفـع ا
ضــــــحــــــايـــــــا مــــــســــــتــــــشــــــفـى ابن
ــكـــتب االعالمي اخلـــطــيـب.واوضح ا
لــلـمـصـرف فـي بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
صـرف بـاشـر بـدفع مـنـحة امـس ان (ا
ركزي العراقي التي خصصها الـبنك ا
لـعـوائل الـشـهداء وجـرحى مـسـتـشفى
ابـن اخلطيب) مـبينـا ان (فرع ارخيته
ـستحقيها نحة  الـذي خصص لدفع ا
سـتـحقـات و بـاشراف  بـدأ بـصـرف ا
مـديــر قـسم الـرقـابـة وبـحـضـور جلـنـة
مــشـرفــة من مـجــلس الـوزراء) داعــيـا
(ذوي الـشـهداء واجلـرحى من الـدرجة

االولى مراجعة الفرع لالستالم). 
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شترك في محاربة عصابات داعش ا

3



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

WOM¹uL² « rÒEM¹ Êu½U  ô ∫©ÊU e «® ‡  dO³š

V−(« WOŠö  W uJ×K Ë

ـــرصــد الـــدولــة اإلسـالمــيـــة.ووثق ا
مقـتل 57567 في مـعـتـقالت الـنـظام
وسـجـونه فـيـمـا ال يـزال يعـمل عـلى
توثيق مـقتل أكثر من 47 ألفاً أيضاً
حتت الــــتـــــعــــذيـب وجــــراء ظــــروف
الـسـجـون الـسـيـئـة.وال يـزال مـصـيـر
ــــفـــــقـــــودين عــــشـــــرات اآلالف مـن ا
واخملطوف لدى أطراف النزاع كافة

مجهوالً.
ÍdJ Ž rŽœ

وبــفـــضل دعم عــســـكــري حــاسم من
حــلـيــفـيــهـا إيــران ثم روسـيــا بـاتت
القوات احلكومية تـسيطر على نحو
ثـلـثي مـســاحـة الـبالد فـيـمـا يـعـاني
الـــســـوريــــون من تـــداعــــيـــات أزمـــة
اقتـصاديـة خانـقة مع نـضوب موارد
الدولة وانهيار قيمـة العملة احمللية

في ظل عقوبات اقتصادية غربية.
وتـسـيـطر هـيـئـة حتـريـر الـشـام على
نـحو نـصف مـسـاحة مـحـافـظة إدلب
ومــنـاطق مــحــاذيـة لــهـا فــيـمــا تـقع
مــنــاطـق حــدوديــة في شــمــال حــلب
حتـت ســيـــطــرة الــقـــوات الــتـــركــيــة
ـوالـيـة لـهـا. والـفـصـائـل الـسـوريـة ا
ـقراطية وتسيـطر قوات سـوريا الد
واإلدارة الذاتية الكردية على مناطق
واســـعـــة فـي شـــرق وشـــمـــال شــرق

البالد.
وأدت عـشـر سـنـوات من احلـرب إلى

دمــار الـبـنى الــتـحــتـيـة واســتـنـزاف
االقـتصـاد ونـزوح وتشـريـد أكـثر من
نــصف ســكــان سـوريــا داخل الــبالد
ـاضي أعيد وخارجـها. واألسـبوع ا
انــتــخـاب الــرئــيس الـســوري بــشـار
األســد كــمــا كــان مـتــوقــعــاً لــواليـة

بــ نــهــايــة الــعـام 2012 ونــهــايــة
2015 وبـــيـــنـــهم 42103 مــدنــيــ

فـارق جزء كـبـير مـنـهم احلـياة حتت
الــتــعـــذيب في مـــعــتـــقالت الـــنــظــام

السوري.
ـعـارك في سـوريـا وتـراجـعت حــدة ا
مـنــذ أكـثـر من عـام خــصـوصـاً جـراء
اتـــفـــاق روسي تـــركي لـــوقف إطالق
النار في مـنطقـة إدلب ومحيـطها في
شمال غرب الـبالد إثر هجوم واسع
لــقـوات الـنــظـام بــدعم من مــوسـكـو
ومـن ثم في ظل تـــداعـــيـــات تـــفـــشي
فــــيـــروس كـــورونـــا.وســـجل الـــعـــام
العاشر للحرب أدنى حصيلة للقتلى

منذ اندالع النزاع.
وتـتضـمن حـصـيـلة الـقـتـلى األخـيرة
 159,774مدنياً بينهم أكثر من 25

ألف طفل. 
دنـي جراء هـجمات وقتل غـالبيـة ا
عــسـكـريــة لـقــوات الـنـظــام الـسـوري
ــوالــيــة لــهــا.وبــ واجملــمـــوعــات ا
القتـلى أكثر من  168ألف مقاتل من
ـوالـية قـوات النـظـام واجملـموعـات ا
لـهــا أكـثـر مـن نـصـفــهم من اجلـنـود
السـوريـ فضالً عن 79844 قتـيالً
ــقـــاتــلــة و27765 من الـــفــصـــائل ا
آخرين من مجموعات جـهادية بينها
هيـئة حتـرير الـشام (جـبهـة النـصرة
سابقاً) و40628 عنصراً من تنظيم
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رابـعـة في انــتـخـابـات رئـاسـيـة هي
الثانية منذ اندالع النزاع. 

وقـد شـككـت قوى غـربـيـة ومـعـارضة
بـ"نـــزاهــــتـــهـــا". وحـــاز األســـد وفق
ـئـة من الـسـلــطـات عـلى 95,1 في ا
األصوات.ويـرى محـلـلون أن نـتيـجة

‚«dF « qÐ«e Ë ]sÔ¼ÓË U½√
d¹uDð∫  مطحنة في كركوك  تطويرها
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رأى اخلبـير الـقانـوني طارق حرب ,
ـــســـتـــحـــقي ان احلــــكـــومـــة ادرى 
مـفردات احلـصـة الـتمـويـنـية في ظل
عدم وجود قانون ينظم الية البطاقة
 ,مـــعــربــا عـن امــله بــزيـــادة حــصــة
االفراد الـذين بحـاجة الى دعم فـعلي

في ظل الظروف الراهنة. 
وقــــال حـــــرب لـ (الــــزمــــان) امس ان
(الــبـطـاقـة الـتــمـويـنـيـة كــمـا مـعـلـوم
ــواد الـغــذائـيـة لــلـجــمـيع هــو بـيع ا
بسعـر اقل من السوق دعـما لشرائح
مـــتــعـــددة في اجملـــتــمـع وبــرأيي ان
الـبـطـاقـة بـحـد ذاتـهـا هي ضـد مـبـدأ
ـسـاواة  ,فـهــنـاك فـئــات ال حتـتـاج ا
ن يــتـقـاضـون رواتب لـلــمـسـاعـدة 
اكثـر من مـليـون ديـنار) ,واضاف ان
(احلـكومـة وضـعت مـعـيارا لـتـحـديد
ــسـتـفــيـدة الــتي تـعــتـمـد اجلــهـات ا
ـواد الـغذائـية بشـكل اسـاسي على ا
ــدعــومــة كـــون الــبــطــاقـــة لم تــقــر ا
ـوجب الــدسـتـور او هــنـاك قـانـون
يـنظـم عمـلـهـا وبالـتـالي فـأن مـجلس
سـتحقة من الوزراء ادرى بالفـئات ا

غيرها). 
واعـلـنت وزارة الــتـجـارة عن  حـجب
مفـردات  الـتمـويـنيـة عن ثالث فـئات
بـدءا من الـيـوم الـثالثـاء. وقـال بـيان
لـــــلـــــوزارة أمـس ان (قـــــرار حــــــجب
الــــبــــطــــاقــــة عـن بــــعض االســــمــــاء
والـعـنـاوين حـدده مـجلـس الوزراء)
مؤكـدا ان (العـمل بـالقـرار بدأ فـعلـيا
من اليوم وان الفئات التي ستحجب

ن الـوزارة بــأســمــاء مــوظــفــيــهــا 
يــتــقـــاضــون راتــبـــاً كــلــيـــاً مــلــيــون
وخــمـســمــئـة ألف ديــنــار فـمــا فـوق
خالل (30 يــــــوم عــــــمـل من تــــــأريخ
صـــدور هـــذا الـــقـــرار.  في تـــطــرو ,
أعـلـنت الـوزارة عن تـطـبـيـقـهـا خـطة
طـاحن لالرتـقـاء بـعمـلـها عـمل مع ا
مؤكدة أن األسـبوع اجلاري سـيشهد

. توزيع دفعة جديدة من الطح
ـتحدث بـاسم الوزارة مـحمد  وقال ا
طاحن األهلية التي حنون أن (عدد ا
تـعـمـل بـنـظـام الـتـمــويـنـيـة أكـثـر من
284 مـــــــطــــــحـــــــنــــــة فـي بــــــغــــــداد
واحملافظـات فضالً عن 14 مطـحنة
حــكـومــيـة تــابـعــة لـلــشـركــة الـعــامـة

لتصنيع احلبوب في الوزارة).
 مـبـيـنــا ان (هـنـاك مـطـحـنـتـ حتت
الـتـنفـيـذ بـعـد تـعرضـهـمـا لـضرر من
قــبل داعش في مــحــافــظــة األنــبـار ,
الثـانيـة في الـعمـارة بعـد تعـرضهـما
الى حـريق ,وحـالــيـا وصـلت نــسـبـة
ئة الى 80 اإلجناز فيهما ب 75با
ـؤمل اخــالـهـمـا الى ـئـة ,اذ من ا بـا

اخلدمة قريباً).
واشــار الى ان (الــوزارة تــعــتــقـد أن
ــطــاحن األهــلـيــة ال تــخــتـلف عــمل ا
ـطـاحن احلــكـومـيـة أهـمــيـتـهــا عن ا
ـــطـــاحن تـــقـــدم مـــادة ,كــــون هـــذه ا
),ومضى الطح اجليـدة للمواطن
الى الــــقـــــول ان (دائــــرة الــــرقــــابــــة
الـتـجـاريـة تـسـعى الى مـتـابـعة عـمل
ــطـاحن ومــتــابـعــة أعــمـالــهـا هــذه ا
ـوقع بـيـنـهـا الـيـومـيـة وفـق الـعـقـد ا
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{ بـــــيـــــروت (أ ف ب) - أســـــفـــــرت
احلــرب في سـوريــا عن مــقـتل نــحـو
نـصف مـليـون شـخص بـيـنـهم أكـثر
ـرصد الـسوري من مئـة ألف تـمكن ا
حلــــقـــــوق اإلنـــــســـــان مــــؤخـــــراً من
توثيقهـم في حصيلة جـديدة للنزاع
ستمر منذ أكثر من عشر سنوات. ا

ــــرصـــــد مــــقـــــتل 494,438 ووثـق ا
شخـصـاً منـذ بـدء النـزاع في سـوريا
في آذار/مــــارس الـــعـــام 2011 ح
خـرجت احتـجـاجات سـلـميـة تـطالب
باإلصالحات وإسقاط النظام قبل أن
تواجهها الـسلطات بالـقمع وتتحول
ــــرصـــد إلـى نـــزاع مــــســـلـح.وكـــان ا
أحصى في آخـر حصيـلة نـشرها في
ذكرى انـدالع الـنـزاع في آذار/مارس
ـــاضي مــقـــتل أكـــثــر من 388 ألف ا

شخص.
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ــرصــد رامي عــبــد وأوضح مــديـــر ا
الــرحــمـن لــوكــالــة فــرانس بــرس أن
األشهـر ألخيـرة الـتي شهـدت هدوءاً
غير مسـبوق في النـزاع "أتاحت لنا
فرصة لتـوثيق عشـرات آالف القتلى
الـذيـن كـانت لـديــنـا مـعـلــومـات غـيـر
مـوثـقــة حـولـهم".ومـنــذ مـطـلع الـعـام
ــرصـد من تــوثـيق احلــالي تـمــكن ا
مقـتل  105,015 شـخـصـاً. وأوضح
عبد الرحمن أن غالـبية هؤالء قضوا

عنها البـطاقة التمـوينية هم االطباء
والــــصـــــيــــادلـــــة واحتــــاد الـــــغــــرف

التجارية).
الفـــتــا الى (الـــتــنـــســيق الـــعــالي مع
الـوزارات والـهـيــئـات لـغـرض حـجب
ـوظـفـ الـذين تـزيـد الـبـطـاقــة عن ا
رواتـــبـــهم عـن مـــلـــيــون و 500 ألف
ديـــنــار وهـم بــواقع 800-900 الف
مـوظف) وتـابـع ان (إجـراءات الـنـقل
للـعوائل في الـبطاقـة ب احملـافظات
ناطق ,سيتم إطالقه بعد اإلنتهاء وا
مـن إجـــراءات تــــوزيع الــــبـــطــــاقـــات
للعوائل الـتي  حجبهـا بسبب عدم
ـدة مــراجـعـتــهم السـتالمــهـا اثــنـاء ا

قررة لتوزيعها). ا
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مشيرا الى انه (في حـال االنتهاء من
تـــلـك االجـــراءات واســــتـــكــــمـــالــــهـــا
لــلـضــوابط والــتـعــلـيــمـات اجلــديـدة
,سـتعـلن عن إطالق عـمـليـات الـنقل).
واصــــدر مـــــجـــــلس الـــــوزراء قــــراراً
بــاسـتـثــنـاء الـتـجــارة من تـعــلـيـمـات
تــنــفـيــذ الـعــقــود واعـتــمـاد الــدعـوة
ــبــاشــرة لــلــتــعــاقــد مع الــشــركـات ا
فـردات الـتـمـويـنـية. ونص اجملـهـزة 
الــــقـــــرار عــــلـى جــــمـــــلــــة إجــــراءات
إصالحـيـة لـتـنـظـيم تـوفـيـر مـفـردات
ــواطـــنــ أبـــرزهــا احلـــصــة إلـى ا
حـجب مـفردات الـبـطـاقـة التـمـويـنـية
لغير مستحـقيها بدءاً من من اليوم
وإلـــزام الـــوزارات واجلـــهـــات غـــيـــر
ـــرتـــبـــطـــة بـــوزارة واحملـــافـــظـــات ا
ووحـــدات االنـــفـــاق كــافـــة بـــتـــزويــد

بغداد
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رقم شّـرع العراقـي في كتابـته لقـانون االنـتخـابات الـعراقي االخـير ا لم يعـالج ا
ـادة (15) في الـبــنــد اخلــامس مـنـه  والـتي (9 ) لــســنـة 2020 واخــفق في ا

تنص: 
ـرشح احلـائز عـلى اعـلى "اذا شـغـر اي مـقـعـد في مـجـلس الـنـراي يـحل مـحـله ا

االصوات ضمن الدائرة االنتخابية " 
شّـرع عن السـينـاريوهات واسبـاب االخفـاق في التشـريع القـانوني هـو قصـور ا
ـكن ان حتدث نتيجة هذه اجلزئية التشريعية التي سوف تستثمر من قبل التي 
ـنـفـلت لـتـنفـيـذ الـعـديـد  من الـتـصـفيـات اجلـسـديـة واالغـتـياالت حمـلـة الـسالح ا
للـمرشح خالل فترة الترشـيح والدعاية او حتى الفائـزي بعد اعالن النتائج 
بدءا من الـيوم وحتى انـتهـاء االنتخـابات ومـا بعدهـا ايضـا"  خصوصـا" في بلد
ــرخـص وتــنــتــشــر فـيـه الــعــصــايــات واالجــنـدات يــعــاني من انــفالت الــسالح ا
السـياسية ويفتقد الى سلطة امن الدولة .  وما شهدناه خالل االيام السابقة من
ـرشحـ في بغـداد حي اجلامـعة ويوم عمـليـة اغتـيال الحد ا
ــرشـح اخــر من الـــشــبـــاب ضــمـن حتــالف الـــعــزم امس 
وحــادثه اخــرى ســابـقــة في كــركــوك مــا هي اال بــدايـات
ـكن ان تكـون واسعـة اذا ما أسـتمـر القـانون لعـملـيات 

وضوع .  االنتخابي دون تعديل يعالج هذا ا

سـمار األخـير االنتـخابـات شكـلت "ا
في نــعش" اجلــهـود الــدبـلــومـاســيـة
لــلــتــوصل إلى حل ســيــاسي يــنــهي
الـنزاع الـدامي كـمـا أنهـا رسـالة من
األســـــد بـــــأن "أحـالم اإلطـــــاحــــــة به

تالشت".

U—∫ لقطة من اجلو تظهر حجم الدمار الذي تعرضت له ادلب œ
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ـنشورة في التواصل االجـتماعي وهي تب أساوية ا حيـنما شاهدتُ الـصورة ا
ـا يكـون مصـدر رزق لهن ـزابل يبـحثن عن شيء ر صور نـساء عـراقيـات في ا
في هذا الـعالم الـشرس اخلـالي من كل انواع الـرحمة بـ ابنـاء البـشر وصورة
اخـرى لـوليـمة كـبـرى للـسـياسـي فـي منـاسبـة مـعروفـة لـلجـميع  –شـعرتُ بـنار
تكـوي روحي بال هـوادة وحـسـرة تـخرج مـن اعمـاق الـروح تـصل الى الـسـماء .
دمدمـات وهمـسات تـنـطلق بـصمت من اعـماق االلـم اخاطب فـيهـا رب السـموات
واالرض ان يـحـرق كـل سـيـاسي دمــر الـعـراق ويـحــاول ان يـدمـر اخــر مـاتـبـقى
لـلعراقـي من كرامة  –للـعيش كـباق الـبشر في اقـطار الـعالم الـتي تمـلك اطنان
من نفط يتفجر من قاع االرض  –ليـكون بال فائدة للفقراء في هذا البلد اجلميل
. على الذي يـرقد فيه اقدس انواع الـبشر على االرض. ارض االئمـة والصاحل
زابل وطـعام فنـادق الدرجة االولى يـوما ما. سـتوى الشـخصي جربتُ طـعام ا ا
اعـرف وعـرفت كم ان الـبعض مـن فقـراء الـعـراق يحـلـمـون بأشـيـاء بـسيـطـة جدا
تشكـل بالنـسبة لـلبعض االخـر اكبر مـزحة في تـاريخ العالقات الـبشريـة منذ ان
ظهـرت اخلليقة الى هذا اليوم. اليس في العـراق رجل رشيد يشعر بآالم الفقراء
ونسـاء العراق - ارامل الـعراق ومسـحوقات الـعراق? لديـنا هذا الـكم الهائل من
زابل – اخليـرات ونسـاء العـراق واطفـال العـراق يبحـثون عن اشـياء قـذرة في ا
مزابل العـراق ليـبيعـوها ويشـتروا بـثمنـها رغـيف اخلبز. حـينـما سقـطت نظراتي
ـرهــقـة يــومـا مــا عــلى اسـمــاء بـعض عــمــالـقــة االغـنــيـاء في الــعـراق وبــالـذات ا
السـيـاسيـ شعـرت ان االرض تـمور بي او ان هـذا الـعالم الـذي اعـيش فيه في
هـذه اللحظة اليشملهم ابدا  –وانهم يـنتمون الى كوكب غير هذا الكوكب مطلقا.
تلك  66مليار دوالر واالخر  44مليار دوالر علن في النت  احدهم  –حـسب ا
ليارات لك ارقـاما اخرى كلهـا تندرج ضمن زاوية  –عـبارة ا وعدد كـبير اخر 
اليـ من الدوالرات. موضوع البحث هنا ليس التعرض الى االسماء  –وليس ا
ــوضــوع الـعــام هـو  –مــاذا لــو اقـتــطع كل صــاحب من اصــحــاب هـذه ولـكن ا
شاريع خاصة  –بالوقف  –وتكون تلكه وخصصه  بلغ الذي  لـيارات ربع ا ا
سـبـبـاً في ازالـة جـزء مـعـ من كـاهل الـفـقـر الـذي يـقض مـضـاجع الـفـقـراء من
اقصى الـشمال الى اقصى اجلـنوب في هذا البـلد الذي منـحه الله اخليرات في
كل مكـان ولكن مع هذا الزال نصف الشعب يئن من الم الفقر وعذاب احلاجات
ـقـال نذكـر االشـياء ـا يـنبـري احـدهم هـنا ويـقـول بـأننـا في هـذا ا لـكل شيء. ر
ا يـسـتهـزء البـعض بطـريـقة سـاخرة ولـكن مع هـذا نحن نـطلق ـستـحـيلـة او ر ا
ـا تكون صغيرة في بداية االمـر لكنها قد تكبر وتـكبر وعندها سيساهم فكرة ر
ـقدسات. في النهـاية سيموت اجلـميع وعندها االغنيـاء في تقليل الـفقر في بلد ا
ن ساعـد الفقـراء وعندهـا سنكـون بغيـر حاجة لـلمال او ستكـون هناك افـضليـة 
اجلاه وسـنكـون بامس احلـاجة الى الـقلب الـسلـيم الذي عمل
ساك . استطيع احلديث عن اخليـر من اجل الفقراء وا
ـرعبـة عـشرات الـصـفحـات ولـكن ال احد تلك الـصـورة ا
ـساعـدة للـفقراء اال مـن كان ذو حظ كر يتـقبل فـكرة ا
وعظيم. الفكرة بسيطة لكنها بعمق هذا الكوكب الواسع

من اقصاه الى اقصاه. 

وبـــ شــركــة تـــصــنـــيع احلــبــوب),
واستطرد بالـقول ان (الوزارة تطمح
ــطـاحن الى لالرتــقـاع بــواقع هــذه ا
مـــســـتـــوى مـــتــــقـــدم من اإلنـــتـــاج ,
والسـيـمـا أن عـدداً كـبـيـراً مـنـهـا اآلن
كان بدأ يغير إليـة العمل وحتديث ا

عدات).  وا
WKzUF « ¡«cſ

وتـعد الـبـطاقـة الـتـمويـنـية هي ,خط
الدفاع األخير عن امن غذاء العائلة 

اســتـحــدثـهــا الـنــظـام الــسـابق بــعـد
فرض العقوبات الدولية على العراق
في الـعام 1991 اثـر غـزو الـكـويت
وتـقـلـصت مـوادهـا األسـاسـيـة وغاب
بــعــضــهــا بــعــد االحـتـالل األمـريــكي
وقـــيــام احلـــكــومــات اجلـــديــدة.  من
ـالـيـة جانـب اخر ,كـشـفت الــلـجـنـة ا
النيابية عن اسباب تأخر إعداد سلم

جديد للرواتب. 
وقال مقرر اللجنة  أحمد الصفار في

تـــصـــريح امس إن (مـــســـألـــة إعــداد
سـلـما جـديـدا لـلـرواتب  يـحـتاج الى
موافقة مجلس النواب) ,واضاف أن
(سـبـب تـأخــيـر ذلك  ,يــتـلــخص الى
تغيـير احلـكومات وحتـديات الوضع
ــوجـود االقــتــصــادي والــتــضــخم ا
فـضالً عن أثــار ارتـفـاع سـعـر صـرف
ـاضي أثـرت الـدوالر نـهـايـة الـعـام ا
جملـها على عدم إعـداد سلم جديد

للرواتب).
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أكــــدت وزارة الـــتــــربـــيــــة أن دخـــول
امــتــحــان الــبــكــالــوريــا لــلــصــفـوف
ـنتـهـية أصـبح شـامالً لـلطـلـبة ألنه ا
شــــمـل الــــراســـــبــــ بـــــثالث مــــواد
واسـتـثـنى من لم يـحـضـروا نـهـائـيـاً
لـلــدوام.وقـال وكـيل وزارة الــتـربـيـة
فالح الـقـيـسـي في تـصـريح صـحـفي
امس إن (قرار وزارة التربية بدخول
ــنـتـهـيــة الـراسـبـ ـراحل ا طـلــبـة ا
بثالث مواد مع إعطـاء عشر درجات

يعني أن الدخول شامل).
W³KÞ ‰ušœ

وأضاف الـقيـسي أن (الطـلبـة الذين
لم يدخلوا بكالوريا هم الطلبة الذين
لم يحـضـروا نهـائيـاً ونـسبـة دخول

الطلبة لهذا العام عالية جدا).
وفي وقت سابق استـبعدت وحددت
وزارة التـربيـة في  موعـد امتـحانات
ـنـتـهـيــة حـيث سـتـكـون الـصــفـوف ا
امـتـحانـات الـسـادس االبـتـدائي يوم
ـوافق 13 حـزيـران اجلاري األحد ا
توسط وامتحـانات مرحـلة الثـالث ا
ـــقــــبل أمـــا يـــوم األحـــد 4 تــــمـــوز ا
بالنسبة المتحانات مرحلة السادس
اإلعـدادي بــفـروعه كــافـة سـتــنـطـلق

قبل. يوم الثالثاء 27 تموز ا

ـقاعد ووافقت الوزارة عـلى منـاقلة ا
الـشـاغـرة بــذات االخـتـصـاص ضـمن
خــطــة الـــدراســات الــعـــلــيــا لـــلــعــام
الـــــــدراسي.  وذكــــــرت الــــــوزارة ان
(مديرية اإلجـازات الدراسية الـتابعة
للمـديرية العـامة للـعالقات الثـقافية
اصــدرت تـعــلــيـمــات وزاريـة بــشـأن
قاعد الدراسـية ضمن خطة مناقلـة ا
الــوزارة لــلــدراســات الــعــلــيــا لــعــام
 2021-2022  حــــيـث ســــتــــكــــون
ـقاعـد لـلـمـديـريـات الـعـامة مـنـاقـلـة ا
للتـربية في ديـوان الوزارة فيـما ب
خـططـهم والـتـقـد يـكـون عن طريق
مـــديــريـــة االجـــازات الــدراســـيــة في
ديـــوان الـــوزارة  امـــا بـــالـــنـــســـبــة
للمديريات العامـة للتربية في جميع
احملــافـظــات فـيــكـون الــتـقــد عـلى
ـقاعد في مـا ب خـططهم  مناقـلة ا
أذ يـكـون تـقـد الـطـلبـات عن طـريق
نـاقلة ديـرية نفـسهـا  وستجـري ا ا
من قبل مـديـرية االجـازات في ديوان
الــوزارة). يــذكــر ان مـوعــد الــتــقـد
ـقاعد يـكون ابتداءً من على منـاقلة ا
ــــــوافق 1 يـــــوم امـس الـــــثـالثـــــاء ا
حــزيـران اجلــاري ويــسـتــمــر لـغــايـة
نـــهـــايــــة الـــدوام الـــرســــمي الـــيـــوم

االربعاء.
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بــحـث مــحــافظ ذي قــار أحــمــد غــني
اخلــــفـــاجـي مع وفـــد مـن صـــنـــدوق
اإلسـكـان الـعراقـي علي احلـسـيـناوي
,سـبل تسهـيل اجراءات التـقد على
الـــقـــروض االســـكـــانــيـــة فـــضالً عن
اجــراءات االســتــيــعــاب لــلــمـزيــد من

. تقدم ا
وقال بيان امس ان (احملافظ استقبل
فـي ذي قــــار وفـــدا مـن الــــصــــنـــدوق
بــرئــاسـة مــعـاون الــديــر الـعــام عـلي
احلــسـيـنـاوي  ,وبــحـثــا سـبل زيـادة
ــشـمــولــ بـالــقـروض االســكـانــيـة ا
وتـسـهـيل اجـراءات الـتـقـد من قـبل
مــــقــــتــــرضي احملــــافــــظـــة) ,واشــــار
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ـنـهـوبة يـتـحـدثون عـن قانـون السـتـحـصـال عـوائـد الفـسـاد!!! واصـول االمـوال ا
والعـراقيون يـعرفون ان هـذه القوانـ مجـرد  فورة الغـرض منهـا احتواء قـضية
مــا او مــوقف او غــايــة انـتــخــابــيــة  واال مــاهي الــقــوانـ الــتي شــرعت وكــانت
مـحصـلـتهـا ايجـابـية واسـتـفاد مـنهـا الـشعب الـعـراقي  ..مثال بـعـد القـبض على
مجـموعة لـصوص الـتقـاعد قبـل اشهر مـوتت القـضيـة اعالميـا والنعلم اي شيء
ن مـرتـبطـ !!?وألي جـهات سـيـاسيـة يـنتـمـون  كذلـك عنـدما عن الـلـصوص و
وت في الـبـصرة بـعـد حمـلـة مـفاجـئـة قام بـهـا رئيس احلـكـومة اكـتشـفت فـرقـة ا
اخـذت سـبقـا اعالمـيـا كبـيـرا وتنـفس الـنـاس الصـعـداء بـاإلمسـاك بـرأس اخليط
رور الذي سـوف يوصـلنـا لقـتلـة النـاشطـ ولكن كل هـذه التـصورات تـبخـرت 
االيام وضلت الـقضية حـبيسـة التحقـيقات ولهـذا فأن انعدام الـشفافيـة في كثير
من القـضايا جعل الثقـة مفقودة اجتاه اي قانـون تصدره الطبقـة السياسية  من
ويـعـرف الـكـثـيـر من ابـنـاء الـشـعب الـعـراقي ان مـنـظـومة ـواطن الـعـراقي  قـبل ا
اللصـوص العابثة في هذا البلد التكون اكـثر من (حرامي بيت)استغلت مواقعها
الـسـيـاسـيـة ونـهـبت االمـوال عـبـر الـصـفـقـات االسـتثـمـاريـة او االسـتـحـواذ عـلى
ـبالغـة في تسجـيل الصرفـيات لصالح شاريع  او ا التخـصيصـات التي تمـول ا
ال الـسائب يشجع عـلى السرقة اللـصوص وبأضعـاف قيمها ونـدرك جيدا ان ا
مع انعـدام الرقابة او باالحرى تفعيل القوان الـقضائية يجعل التمادي في هذه
االفـعـال اخملـلـة بـالـشـرف تــهـيـمن عـلى ايـقـاع الــفـعل الـسـيـاسي واي قـانـون او
تشـريع يستمد قوته من قوة الدولة واحلكـومة يكون فاعال ونحن نتمنى ان تكون
ـا بـأرادة  سيـاسـية هـذه الـقوانـ فـاعـلة عـلى ان التـكـون بنـوايـا صـادقةفـقط ا
نابـعة من احلرص على مـصلحة الـشعب العراقي الـعليا والجل بـناء دولة بشكل
مسـتحكم  اما االجترار والدوران عـلى حالة مشخصة من كل الـقوى السياسية
ـكـاتب االقتـصـاديـة الـتابـعـة لالحـزاب  فـهو وتـعـرف اللـصـوص جـيـدا وماهـيـة ا
اجـتـراراليـقـنع احـدا وسـتـبـقى تـلك الــتـشـريـعـات مـجـرد حـبـر عـلى ورق تـنـتـفي
ـا هي مكـيـفة الغـراض اخـرى غيـر غايـتـها االسـاسيـة وقـطعـا أنا ال جـدواهـا طا
اشــكك بـالــنــوايـا في مــحـاولــة الــقـضــاء عـلـى الـفــسـاد ولــكن اشك في االلــيـات
واألدوات اإلجـرائـيـة التي تـوصـلـنا لـهـدفنـا بـسـبب اإلرباك احلـاصل في واقـعـنا
نفلت الذي تـتحكم به مجاميع السيـاسي وتعدد مراكز الـقوى وهيمنة الـسالح ا
خارجة عن الـقانون تضـبط  إيقاعها جـهات سياسيـة متنفذة واعـتقد ان احلفاظ
تهني اللصوصية وزيادة إيرادتنا النفطية وجودة من السراق و على االموال ا
وإيجـاد آليـة حملاسبـة اللـصوص يكـون أجدى من حمالت
تـنـزل كـالصـاعـقـة في ظـاهرهـا ولـكـنـها فـرقـاعـة التـسمن
نحـتاج الى فعل مـقنع وصادم  حتى والتـغني من جوع 

نتمكن من العصابات واالقطاعيات 

اخلـــفـــاجـي الى ان (رئـــيس الـــوزراء
مـصـطفى الـكـاظمي وجه بـاسـتيـعاب
ـزيد من مقتـرضي احملافظة وزيادة ا
تـخـصـيـصـاتـهـا). وتـفـقـد اخلـفـاجي
قـضاء الـغراف لإلطالع مـيدانـيًا على

الواقع اخلدمي.
 وقـال اخلفاجي خالل لقائه عددا من
وجـهـاء الـقـضـاء ان (إدارة احملـافـظة
الكــات الــفـنــيــة بـالــشـروع وجــهت ا
ــتـــابــعــة مــلف اخلــدمــات في هــذا
ـباشرة باعمال الـقضاء حيث تمت ا
مـــشـــاريع جـــديــدة ضـــمن صـــنــدوق
االعــمـار فـضالً عن مـشــاريع تـنـمـيـة
االقـــالـــيم) ,مـــؤكـــدا ان (احملـــافـــظـــة
ــدخل اجلــديـد ســتــنـفــذ مــشـروعي ا
لـلقـضاء بـطول ثـمانـية كـيلـو مترات

ـشاريع وتـابع ان (هـنـاك جمـلـة من ا
ال تــزال فـي طـور االعـالن أو االحــالـة
سـيتم احالتها للتـنفيذ والشروع بها

ضمن خطة احملافظة). 
مـن جـــهــــة اخــــرى اطــــلق مــــصـــرف
الــرافــديـن دفــعــة جــديــدة من ســلف
وظف ومنتسبي القوات األمنية. ا
ـكتـب االعالمي للـمـصرف في وذكـر ا

بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس انه (
اطـالق دفــــعـــــة جــــديـــــدة من ســـــلف
ـوظف ومنـتسبي القـوات االمنية, ا
ـنح الـسلف ـصـرف مـسـتـمـر  وان ا
ــنــتـــشــرة في بــغــداد عــبـــر فــروعه ا

واحملافظات). 
ـنح قروض ـصرف قـد افاد  وكـان ا
تـــــصل إلى 25 مـــــلــــيـــــون ديــــنــــار
لـلمـشـاريع الصـغيـرة للـمواطـن من
اصـحـاب احملـال الـتـجـاريـة والـورش

هن االخرى. وا
وذكـر البيان أنه (تماشيا مع سياسة
ـصـرف الـهـادفـة لـتـنـويع اخلـدمات ا
ــقـدمـة من قـبـله ودعــمًـا لالقـتـصـاد ا
شاريع اخملتلفة الوطني في تمويل ا
والتقليل من البطالة وتشغيل األيدي
الـعامـلة ,فـقد تـقرر زيـادة مبـالغ منح
ـشـاريع الـصـغـيرة الى 25 قـروض ا

مليون دينار).
هن االخرى داعيا اصحاب احملال وا
الـى (االستفـادة من هـذا القـرض عبر
ـــصــرف) ,مـــؤكـــدا أن (مــدة فـــروع ا
تــسـديـد الـقــرض خـمس سـنـوات اي

بواقع 60 شهرا).

مع انـشاء البـنى التحتـية كافة  ,كـما
ســيـــتم انــشــاء مــدخل أخــر بــشــارع
طــوله ثالثـة كــيـلـومــتـرات ومــتـكـامل

اخلدمات). 
Ÿ—«uý lOÝuð

وقـــال اخلــفــاجـي في وقت ســابق أن
(إدارة احملـــافـــظـــة احـــالت مـــشــروع
داخل في قضاء تـوسعة الشوارع وا
سوق الشيوخ ومشروع انشاء شبكة
شــوارع جـديــدة مـكــتـمــلـة اخلــدمـات
والــبـنى الـتـحـتـيــة في اقـضـيـة سـيـد
دخـيـل والغـراف والـشـطـرة ونـواحي
الـفضلـية وكرمة بـني سعيد) ,واشار
الـى انه (تـمت إحـالـة مـشـروع انـشاء
وتـأثـيث الشـارع الـرابط ب قـضائي
ـرحـلـة الــثـانـيـة الــنـصـر والـدوايــة ا
ومــشــروع انــشـاء جــســر لــلــعـجالت
وأخــر لــلــمــشـاة في نــاحــيــة الــطـار
فـضـالً عن انـشـاء جـسـر لـلـمـشـاة في
قـضـاء سوق الـشـيوخ وكـذلك احـالة
مـشـروع انـشـاء بـنـايـة لـفـرع مـديـرية
الـزراعــة في قـضـاء الـشـطـرة حلـاجـة

ديرية). دينة لهذه ا ا
مـؤكدا (احالـة مشروعي انـشاء مبنى
الـــبــطــاقـــة الــوطـــنــيــة فـي قــضــاءي
االصـالح والـنــصــر حلــاجــة االهـالي
ــؤســسـة) ,ومــضى خلــدمــات هــذه ا
اخلـفـاجي الى الـقـول (كـمـا  احـالة
مــشـاريع انـشـاء مـراكــز بـيـطـريـة في
اطـــار تـــنـــمـــيـــة الـــزراعـــة والـــثــروة
احلــيــوانـــيــة في قــضــائي الــرفــاعي

وقلعة سكر).
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يقيم ملتقى بحر العلوم للحوار ومعهد
الـعلـمـ للـدراسات الـعـليـا حفل تـكر
ـــشــاركــ في ــ ا األســاتـــذة االكــاد
مـشـروع (أزمــة الـعـراق ســيـاديـا) وذلك
ـوافق  4 حــزيـران فـي يـوم اجلــمــعــة ا
اجلـاري  في الـسـاعـة الـسـادسـة مـسـاء
لـتـقى الكـائـنة في اجلـادرية في قـاعـة ا

خلف فندق كورال. 
وقـالت دعـوة تلـقـتهـا (الـزمان) امس ان
لـتقى سيـضيف الـكاتب عبـد احلس ا
شــعـبـان لـلـحــديث عن رؤيـته في (ازمـة

العراق سيادياً).
ـاضي كـلـيـة واقـيم االربـعـاء 26/ايـار ا
العلوم السياسية /جامعة ميسان حفل
توقيع كتاب (ازمة العراق سياديا) اول
وثيقة تنـاقش مفهوم السـيادة الوطنية
في فـــكـــر وجتـــربـــة رؤوســـاء الـــعــراق
ية واطالق ونخبه الـسياسيـة واالكاد
وسـومة سـابـقة الـعلـمـية الـبـحثـيـة ا ا
ـصـلـحـة الوطـنـيـة) حـيث (الـسـيـادة وا
تطرق الدكتور مرتضى شنشول ساهي
عـمــيـد كــلـيــة الـعــلــوم الـســيـاســيـة في
جـامـعـة مـيـسـان  كـونه احـد الـبـاحـث
ـشــروع الى مــحـاور ــسـاهــمــ في ا ا
الكتاب وابـرز االراء االفكار الواردة من
قـبل السـادة البـاحثـ وشجع  الـسادة
احلـضـور من االسـاتـذة والــطـلـبـة عـلى
سـابقة البـحثية شـاركة في ا ضرورة ا
ــرتـــكــزة عــلى كــتــاب ازمــة الــعــراق وا

سياديا .
اما الدكـتور محـمد ياس خـضير رئيس
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قـسم الــعــلــوم الـســيــاسـيــة في مــعــهـد
العـلـمـ لـلـدراسـات الـعـلـيـا حتدث عن
ـعهـد وقـسم الـعلـوم الـسيـاسـية رؤيـة ا
شروع لقضـية السيادة ودوافـع تبنى ا
ـوضـوع سـيـاسـيـا وضـرورة واهـمـيـة ا
تبني الـسيادة كعقـيدة سياسـية للدولة
ـســابـقـة الــعـراقـيــة كـمــا بـ مـحــاور ا
ـعـضـلـة واهـمـيـتـهـا فـي ايـجـاد حـلـول 
الـســيـادة الــعـراقـيــة وتـطـرق الــدكـتـور
ـسـتـشار الـثـقافي قـاسم مـحـمد عـبـيد ا
ــؤسـســة بـحــر الــعـلــوم اخلـيــريـة الى

مــراحل اعـــداد مــشــروع ازمــة الــعــراق
ــهــام بــ مــعــهــد ســيــاديــا وتــكــامل ا
الـعـلمـ وملـتـقى بحـر العـلـوم للـحوار
ـشـروع مـن اعـداد الـكـتاب في مـراحل ا
سابقة والندوات االفتراضية واطالق ا
الـعـلــمـيـة والـفـعـالــيـات في اجلـامـعـات
الـــعــراقــيـــة والــلــقـــاءات الــســيـــاســيــة
للـزعامات السـياسيـة العراقـية وصناع
الـــقــرار فـي الــدولـــة وبـــعـــد فــتـح بــاب
داخالت تـساءل الـنائب الـسابق رافع ا
عـبد اجلـبار نـوشي عن كيـفيـة التـعامل

مع الـتـحـدي اخلـارجي في هـذا الـظرف
ؤثر على العراق االقليمي احلساس وا
فـيما اكـد عميـد كلـية الهـندسة الـدكتور
عــبــاس عــودة عـــلى الــبــعـــد الــداخــلي
لـسـيـادة الدولـة وضـرورة بـسط الـدولة
لـســيـطـرتـهـا داخـلـيــا لـبـنـاء االقـتـصـاد
وتـوفـيـر الـبـيـئـة االمـنـة لالسـتـثـمـارات
االجــنــبـــيــة واشــار الـــدكــتــور صــادق
الـبـطــاط الى ضـرورة تـبــني تـوصـيـات
الــكـتـاب من قــبل الـسـلــطـة الـتـنــفـيـذيـة
اكي والـتـشـريـعـية امـا الـدكـتـور رائـد ا

u»—∫ (الزمان) خالل حوارها مع محافظ حلبجة

{ دعــني ابــدي اعـــجــابي بــكــلــمــتك او
مداخـلتك في افتـتاحية مـهرجان كالويز
الــتي حـمـلت انــشـغـاالت حــلـبـجـة .. هل
تـعتـقـد ان احملـافـظـة اكـمـلـت اجـراءاتـها
االداريــــــة االن لـــــــكي حتــــــصـل عــــــلى

استحقاقاتها ? 
ان كردستان - انتم تعرفون ان بر
اصــــــــدر ســــــــنــــــــة 1999 قــــــــراراً
السـتـحـداث مـحــافـظـة جـديـدة هي
حـلبـجة  وظل الـقـرار ساريـاً حتى
سـقـوط صـدام عـام 2003. وطـيـلـة
دة الالحـقة اصـبح القـرار سارياً ا
ان االحتادي . وفي بالـنسـبة لـلبـر
31 كـــــانــــون االول 2012 وافــــقت
ـالــكي عــلى هـذا حــكـومــة نــوري ا
الــقـرار  وظل االمــر سـاريــا ايـضـاً
حـتـى الـعـام 2014 حــيث صـادقت
حكومة اقليـم كردستان على اكمال
اجـراءات اقامـة محـافظـة حلـبجة .
ومـازالت هـذه االجـراءات مـنـذ ذلك
احل وحـتى االن تراوح مـكانـها .
وفي عام 2020 زار رئيس مـجلس
الــقـضــاء االعـلى قــضـاء حــلـبــجـة
وابـلــغـنـي بـضــرورة زيـارة بــغـداد
بــــغـــيــــة اســـتــــكـــمــــال االجـــراءات

الضرورية .
نـحن في بـعض الـوحـدات االدارية
ال ننـظـر الى حـلـبـجـة كـمـحـافـظة 

وبـــالــنـــســبـــة لــوزارة الـــداخــلـــيــة
ـــصـــادقـــة االحتــــاديـــة مـــا زالت ا
الــنــهــائـــيــة عــلى احلـــصــول عــلى
ــــــدنــــــيـــــة هــــــويــــــات االحــــــوال ا
ومـتعـلقـاتهـا تتم بـواسطـة الوزارة
فـي بـغـداد . امـا  بـالـنـسـبـة لـوزارة
الـتجارة فـان البـطاقـات التـمويـنية
حتمل اسم محافظة حلبجة . وقبل
ــان نـــحــو شـــهـــرين اتـــخــذ الـــبـــر
االحتـادي بأغـلـبيـة االصـوات قرار
استـكمال اجـراءات حتويل حلـبجة
الى محافظـة جديدة . اي ان معظم
االجراءات الـالزمة تـولت احلكـومة

تنفيذها . 
ـشكلـة اذن في ان تتمتع حـلبجة { ما ا
بـــامــتــيــازات مــحــافــظــة عــراقــيــة أســوة

بنظيراتها?
شـكلـة سيـاسيـة  ويبدو لي ان - ا
اي مـــشـــكـــلـــة بـــ احلـــكـــومـــتــ
االحتـادية واالقـلـيم تنـعـكس سلـباً
عـــلـى تـــســـريـع اجـــراءات حتـــويل
حـلـبـجة الى مـحـافـظـة  ومن حيث
ـيـزانيـة والتـخـصيـصـات الالزمة ا
شاريع وغـيرها سرعان ما القامة ا
ــشـــاكل الــســيــاســيــة . تــتــأثــر بــا
واحلمـد لـله االن العالقـة االن  ب
الــــــطــــــرفــــــ فـي افــــــضل حــــــال
ــان وانـــســجـــامـــاً مع قـــرار الـــبـــر

والـنـأي بنـفـسي عن اخلالفـات ب
االحـزاب .. يجب ان تـكـون عالقتي
مــــتـــوازنـــة مـع اجلـــمـــيـع من اجل

خدمة اهالي حلبجة .
{ انـــا اقـــصــد كـــيـف ســيـــكـــون وضع

احملافظة في ضوء  هذا التطور ? 
- في ميزانية هذا العام خصصت
لنا حكومة االقليم 30 مليار دينار
ــشــاريع وجتــديـد الجنـاز بــعض ا
باني . وهي خطوة جيدة. بعض ا
{ واالنــتــخـابــات هل لــهـا عـالقـة بــهـذه
اخلــطـوة? - نــحن االن بـصــدد بـنـاء
حتـــالــفــات في االقــلـــيم .. فــهــنــاك
حتــــالف بــــ االحتــــاد الــــوطــــني
الــكـردســتــاني وكــوران (تـغــيــيـر)
ويــقـال ان الـبـارتي لـديه حتـالـفـات
مـع أطـــــــــراف اخـــــــــرى  واالمــــــــر
ســيـنـجـلي بــعـد االول من حـزيـران

قبل .  ا
ـدة االخــيــرة ارتـفــعت اصـوات { في ا
من خالل مـواقع الــتـواصل االجـتـمـاعي
تـزعم ان ضـرب حـلـبـجـة  من اجلـانب

االيراني .. ما حقيقة ذلك ?
- هــــــذا االمـــــــر ال أســـــــاس لـه من
الــصـــحـــة ويــبـــدو انه مـــحـــاولــة
ة النظام السابق .  لتسويغ جر
ــا ان حـلــبــجــة مــحـاذيــة لــلــحـدود  }
االيـــرانـــيــة .. مـــا مـــســتـــوى عالقـــتـــهــا

كمحافظة مع ايران ?
- حللـبـجة 117 كـيلـومـتـراً شريط
حدودي مع اجلـمهوريـة االسالمية
. وعالقتـنا جيـدة واليـوم (الثالثاء
 25أيـــــــــــــار 2021) زار وزيـــــــــــــر
ـواصالت االيراني حـلـبجـة وكان ا
ـفــتــرض ان اكــون مـعـه لـكن من ا
ذهب عــوضـاً عـني زمـيـلي مـحـافظ
الـسـلـيـمــانـيـة وانـا سـبق ان زرت
مــحــافـظــة كــرمـنــشــاه االيـرانــيـة 
مـرتـ  ومـحـافـظـهـا زارنـا ايـضـا
ونحرص على تسوية اي اشكاالت
حــدوديـــة والســيـــمــا مـــا يــتـــعــلق
بــالـتــبــادل الـتــجــاري . اذن لـديــنـا

حوار وعالقات طيبة جداً .
ـاثـلـة مع دول { وهل لـديـكم عالقـات 

جوار اخرى كتركيا ? 
- ال .. فـعالقـتـنـا تــمـلـيـهـا طـبـيـعـة
ــبــاشـر . ومع اجلــوار احلــدودي ا

ايران لدينا منفذان حدوديان . 
{ نـــــعـــــود الى كـــــلـــــمــــتـك في احلـــــفل
ـهــرجــان كالويــز .. ارجـو االفــتــتــاحي 

تـوضيح لـلـقراء الـعـرب الدور الـثـقافي
حملافظة حلبجة ?

- تــاريخ االدب الــكــردي يــبــرز من
خالل الشعـراء سالم ونالي وكرد .
ونـالـي اهم شـاعــر ورائــد حــداثـة
الشـعريـة الكـردية هـو كوران . أول
قـاص كــردي كـتـب قـصــة بـعــنـوان
(احلـلم) سـنـة 1925 وثـاني قـاص
اســمـه احــمــد مــخـــتــار من أهــالي
حلبجة كتب قصة عنوانها (مسألة
وجدان). وقـبل مائة سـنة برز اسم
عـــادلــة خــاتــون ســيــدة  مــتــنــورة
مــتــعـــلــمــة ومــارست وظـــيــفــتــهــا
كـــقــائـــمـــمـــقـــام وورد ذكــرهـــا في
كتابات أحد الرحالة االجانب. هذه
السيدة سبقت نظيراتها في انحاء
ـكانة فـيما كان العالم تـبوء هذه ا
اجملتـمع رجولـياً بـأمتـياز في بـقية
ـنـطقـة . لـقـد عرفت حـلـبـجة مـدن ا
التعلـيم والقراءة من خالل مشايخ
الــكــرد ومـــجــالـــســهم وتـــكــايــاهم
ــنـبع وعــرفت الـطــرق االســاسـيــة 
الــنــقــشــبـــنــديــة والــقــادريــة . اذن
حـــلـــبـــجـــة عـــرفـت كل ذلك وألـــقت
ــنـاطق بــاشــعــاعـهــا عــلى بــقـيــة ا
الكردية النها سبقتها في الريادة.
{ من اين جـاءت حلـلـبجـة هـذه الـريادة
الـشعرية والفكـرية  الى أي سبب تعزو

ذلك?
ـاء - لـطـبـيـعـة حـلـبـجـة  فـفـيـهـا ا
واخلضراء وأهاليـها ناس محبون
لـلـحـيـاة والكـيف . اي انـهـا مـديـنة
مــدنــيـة وشـــــــــهــرتــهــا تـكــمن في
وجــود هـــذا الـــعــدد الـــكـــبـــيــر من
الـشـعــراء بـيـكس قــانع مـولـوي 
أحـمـد  مـخـتار كـلـهم من حـلـبـجة 
عـــاشــوا وانـــتــجـــوا ابــداعـــهم في

حلبجة .
{ هل جملـاورة حــلــبـجــة ايـران دور في

ذلك ?
ــكن .. وادعــو الــبـاحــثــ الى  -
تتبع هذا التأثير وكشف أبعاده .

{ كم كلية تضم جامعة حلبجة ?
- سـبع كـلـيـات ونـعـتـزم فـتح كـلـية
ـقـبل  انا لـلـطب الـعـام الـدراسي ا
ســأذهب غـداً  (االربــعـاء /2021/5
26)  لالجـتـمـاع مع وزيـر الـتـعـليم
الـعـالي والبـحث الـعلـمي بـحكـومة
كـردسـتـان الجنـاز مـلف فـتح كـلـية

الطب . 

فــــــــاكـــــــد (ضـــــــرورة اطـالع االحـــــــزاب
ــرشـحـ اجلــدد عـلى الـســيـاســيـة  وا
الكـتـاب لـتضـمـ الـبـرامج االنتـخـابـية

موضوع السيادة العراقية ).
وقـد حـضـر حـفل الــتـوقـيع اسـاتـذة من
جــامــعــة مــيــســان وطــلــبــة الــدراسـات
الــــــــــعـلـيـا في الـكـليـة ومـنـظــــــــــمات
ـــدنـي في احملـــافـــظـــة و اجملــــتـــمع ا
توقيع الكتاب من قبل الدكتور مرتضى
شــــــنــــــشـــــــول ســــــاهـي واهــــــداءه الى

احلــــــضور.  
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قال الشاعر :

واني متى أَوْعَدْتُهُ أو وَعَدْتُه 
خمللفُ إيعادي ومنجزُ موعدي 

الوفاء بالوعود شيمة مِنْ شِيمِ أصحاب األخالق الرفيعة .
وعـود بالـنفع والـفائـدة بخالف الـوعيـد وااليعاد ا يـعود عـلى ا والـوعد ال يـكون االّ 

حيث ال يكون االّ بالعقاب الوخيم .
-2-

ما أَكْثَرَ الوعودَ في (العراق اجلديد) وما أكثرَ تخلف الواعدين عن الوفاء بها..!!
انهم ينقضون عهودهم الوثيقة ويستطيبون النكوص عنها دُونَ حياءٍ وال وجل...

واطن بالكهرباء دون انقطاع ..? منذ كَمْ كانت الوعود بتزويد ا
ومَنْ مـنّـا يـنـسى مـا وعـد به حـسـ الـشـهـرسـتـاني مِنْ أنَّ الـعـراق سـيـكـون مُـصّـدِرَاً

للكهرباء ?!
والـوعود بالـقاء القـبض على الـقتلـة والقنـاص وقراصـنة اخلـطف لم تنقـطع يوما من

األيام ...
ولكنها دون تنفيذ ..

وهي كما يقال : حَبْرُ على وَرَقٍ ليس االّ .
ــفــارقــات ــقــابل فــان الــوعــيــد الــذي يــهــددون به حــيــتــانَ الــفــســاد وعُــشّــاق ا وبــا
الحـقـة واالخـتــراقـات يـسـتـمـر أيـضـا دون انـقـطـاع ولـكـن دون جِـديّـةٍ حـقـيـقـيـة في ا

واحملاسبة واالحالة الى القضاء ..!!
-3-

التعـامل مع شعبٍ عراقيّ عريقٍ وَرِيثِ للحضارات ورائد في مـضامير التألق العلمي
والـروحي والـفـكـري والـثــقـافي واألدبي كـمـا يُـتَـعـامـل مع صـغـار األطـفـال الـذين يـتمُ

إسكاتُـهم واخلالص من موجات بـكائهم بوعـود معسولـة بتقد
ما يرغـبون به من لُعْبٍ  مسألة قبيـحة للغاية ومكروهة وال
كن الـقبول بهـا على االطالق أيّاً كان هـذا الواعد  وأيّاً

كانت صفتهُ  وأيّاً كانت العباءة التي يتستر بها .
-4-

ُوفون بوعودهم ولهؤالء ال يحـظى باالحترام والتقديـر اال ا
االجالل والرفعة ولهم عُقبى الدار .

حـدثنـا احـد األصـدقاء قـائال:- كُـتب عَـليَّ يـوما  أن أكـون مـراجـعا إلحـدى الـدوائر
ـتـموج ـعامـلـة في طـريـقـهـا الـطـويل ا بـقـصد اجنـاز مـعـامـلـة خـاصـة وخالل سـيـر ا
ـقـصـودة وغـيـر ـطـبـات ا ـعـرقالت وا ـتـعـرج تَـصـادَف أن تـعـثـرت بـالـعـديــد من ا وا
سـيرة اجلبارة قـصودة هي األكثـر وفي إحدى مراحل ا قصـودة وبالتأكـيد فأن ا ا
تابعة  حرجمت ( توقفت) عاملة العتيدة  وبالطـبع بعد شهور من ا ظفرة لـتلك ا وا
ـسؤول األول في تـلك الـدائـرة الذي ال اعـر ف أهو بـشـكل اضطـرني إلى مـراجعـة ا
مدير عـام أو مدير عادي واغلـب الظن انه ليس عاما وعـند باب مكـتبه الفخم جتلس
ـلبس سبحـان من أبدع في جمال خـلقها وصـورها ناهيك فتاة أنيـقة جميـلة زاهية ا
عن مـا أضافـته إلى ذلك اإلبـداع من مقـبالت اجلـمال الـصـناعـية وهي مـتـربعـة على
تمـثل  بكـرسي متـحرك دوار وخلف مـكتب فـاخر حتيط به من عـرشهـا البلـقيـسي ا
كتب وفي وضوعة على ا علقـة  ومنها ا كل جانب وصوب حتف ومـزهريات منها ا
الزوايا إضـافة إلى كل ما تتطلبه مستلزمات احلياة من تكييف وخدم وحشم وكذلك
بـاشـر وعـنـد اقتـرابي مـنـها ـكن جتـاوزه حتى مـن قبل مـديـرهـا ا كالمهـا الـذي ال 
ـدير رفـعت عـينـهـا جتاهي بـتـجاهل بخـوف وتـردد للـسـؤال عن إمكـانـية رؤيـة ذلك ا
وأومأت لي بيـدها بإشارة فهمت منـها إنها تستفـسر عن سبب حضوري إلى مكتب
ـديـر لـعـرض مـشـكـلـتي اخلـاصـة مـديـرهـا فـأجـبـتـهــا بـرغـبـتي في مـقـابـلـة الـسـيــد ا
اءة بنصف عدد أصابع يدها ( إصبع فقط) بعدم إمكانية عاملتي فأجابتني بإ
ذلك وحاولت معـرفة األسباب لـكن اإلجابة كانت دائـما بنفس الـطريقة رغم إحلاحي
أو إصـراري  دون جدوى فـخرجـت ساحـبا خـيـبة أمـلي الـكبـيـرة  مضـطـرا للـعودة

غدا . 
اذا كل    تـلك كانت قـصة صـاحبـنا وهـنا يـتبـادل السـؤال الذي البـد منه .. تـرى 
هذه العنـجهية والتسلط من قبل هذه السكـرتيرة وغيرها من مديرات مكاتب السادة
سـؤول عمومـا ومن اعطاها هـذا احلق في اتخاذ القـرارات الهامة بدال دراء  وا ا
طلقة عن مديرها او مسؤولها وان كان مسؤولها هو من اعطاها هذه الصالحيات ا
فلماذا وهب كل تـلك الثقة الكبـيرة لهذه السكـرتيرة التي ال تتعـدى في حقيقة امرها
سـؤول وتنـظم جدول اعـماله وامـر موقـعهـا اكثـر من انهـا حاجب عـند بـاب السـيد ا
ا ومواعيـده فهل هذا يبرر له منـحها كل تلك القوة والـصالفة ام انها من االقرباء 
كـنه االستـفادة من يجـعله كـثيـر الثـقة بـها ام ان ورائـها ظـهرا قـويا تـستـند علـيه و
ذلك الـظـهـر كـلـما مـنـحـهـا صالحـيـات اكـبـر ام هـو سـحـر الـنـسـاء وجـمالـهن الـذَين
سـؤولـ واالغـلب ان الـسـبـب يـؤثـران احـيـانـا كثـيـرة عـلى ارادة وعـقـول الـسـادة ا
ـنح تلك الـثقة االخـيرين اي الـظهـر القوي واجلـمال الـساحـر هما الـدافعـان االقوى 
راجع على حد سواء وظفـ وا ا يجعلـها تتصرف مع ا وكل تلك الصالحـيات 
في ان تقرب هـذا وتبعد ذاك وترحب بهذه وتستفز االخرى حسب قربها  او بعدها
مـنهم اجتـماعيـا ووظيفـيا واحيـانا والعـياذ بـالله دينـيا او طائـفيا او عـرقيا او حـزبيا
ـراجـعـ من ـا تـعـطـيل مـصـالح ا ـعـنـيـة ور ـا يـؤدي الى عـرقـلـة عـمل الـدائـرة ا
ا في كل النـاس. وبـالتـأكيـد هـذه حالـة عامـة  منـتـشرة  لـيس في بلـدنـا فحـسب وا
تقدم منهـا ولكن بدرجات متفاوتـة وكل حسب ثقافته وحصانته بلدان العـالم حتى ا
وتـركــيــبــته االجـتــمــاعــيـة ولــكن مــا يــهـمــنــا مــا نـراه مـن تـفــاقم وتــعــاظم لــدور تـلك
السكرتـيرات بشكل غيـر طبيعي بل بصورة حـاكمة في مكتب مـسؤولها ودائرته لذا
سـار اخلاطئ الـذي يسـير بالـعمل االداري فـالتـثقـيف باالجتـاه الذي يـصحح هـذا ا
ــا يـسـيـر الـيه هـذا الـعـمل فـي بـلـدان الـعـالم االخـرى ويـعـيـد ـعـاكس  الى االجتـاه ا

ـسـؤول دوره بـعـيـدا عن الـتـأثـيـرات اجلـانـبـيـة من لـلـمــديـر او ا
احملــسـوبـيــات والـعالقـات االجــتـمــاعـيـة واخلــاصـة اصـبح
ضرورة ال بـد منها إلعادة اعمار هذا اجلانب من جوانب
ـتنوعـة في بلـدنا والتي اتـعبهـا مثل هذا الـسلوك العمل ا
وغيـره من السـلوكـيات الـسلـبيـة التي صـارت تسيء الى
البلـد وسمـعته اضـافة الى تـأثيـراته على جـميع قـطاعات

العمل في اي بلد  .
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هل  العراق بوضعه الراهن دولة  لها هيبتها...?

تـطـالب احلركـة االحتـجاجـية الـعـراقيـة (الثـورة التـشريـنيـة) الـواسعـة والشـاملـة لكل
ـــنــطــقــة ــذهـب واجلــنس وا الـــطــيف الــعـــراقي عــلـى اخــتالف الــقـــومــيــة والـــدين وا

واأليديولوجية واللون بـ:
×× أريد وطن ×× واستعادة الكرامة...

وهم  بـذلك قـد رســمـوا خـريـطــة الـطـريق الى فــضـاء احلـريـة واالســتـقالل واحلـقـوق
عنى آخر والواجبات و

تـسـاويـة الـضـامـنـة احلـقـيقـيـة  لـلـحـريـات الـعـامة ـواطـنـة ا الـدعـوة إلى إقـامـة دولـة ا
واخلاصة وحقوق االنسان وحقوق القوميات والعدالة االجتماعية.

ـثل مـقـاطـعات او ـا   فـهـوم الـدولي- وا إذ أن الـعـراق احلـالي لـيس بـالـدولـة - بـا
تنفذة... رجعيات والقوى ا محميات  حتكمه سلطات مختلفة ا

سـيـطـرة هي اما احـزاب مـرجعـيـاتـها عـوائل ديـنـية/ رجـعـية  اًو قـومـية فـاألحـزاب ا
اقطاعية او عشائرية / مناطقية او ...الخ.

ومعظمها - ان لم يكن جميعها� _لها ارتباطات إقليمية او دولية .
لـيشـيات الـوالئيـة واألحـزاب السـياسـية ومـكاتـبـها االقـتصـادية والـدينـية فـمـا دامت ا
ـال والـسالح واجملـتـمع في اجملـاالت  اخملتـلـفـة ولهم ـسـيـطرة عـلى ا واالجـتـمـاعـية ا

... كلمة الفصل 
و ما دامت القوى الـتشرينية غير منظـمة وما دامت الغالبية صامـتة وغير متفاعلة مع
احلـراك والـثـورة الـتـشـريـنـيـة ومـا دام مـيـزان الـقـوى مـخـتل في غـيـر صـالح الـثـورة
الـتـشــريـنـيـة فـان وضع الـعـراق الــبـائس احلـالي سـيـبـقى ســائـداً السـيـمـا الـفـسـاد
ـنـفلـت ونقص اخلـدمـات الـشديـد وتـفـاقم الـفقـر والـتـجاوز عـلى احلـكـومة والـسالح ا
ومـؤسساتـها الـضعيـفة وعلـى القضـاء واالدعاء العـامة يـبقى العـراق بعـيداً جداً عن
وقف حتقيق األهداف الـنبيلة للثورة الـتشرينية اجمليدة. ومـا يزيد من صعوبة األمر ا
الـدولـي األكـثــر مـن خـجــول إزاء مــا يــجــري في الــعــراق في الــتــجــاوز عــلى الــدولـة

ودستورها وقوانينها. 
ان العراق االن أمـام طريق مليء باخملاطر اجملهولـة وعواقبها... فأي كالم يجري عن
الدولة وهـيبة الـدولة هو لـيس سوى نوع من الـهذيان واالوهـام وخداع للنـفس ومناف
لـلحـقيـقة والـواقع.... ألن كل عوامل الالدولـة ماتـزال ماثـلة ومـتحـكمة بـه.... واحلشد
الــوالئي هــو الالعب األســاسي في قــيـادة الالدولــة احلـاكــمــة وهـو صــاحب الــهـيــبـة
ـدعمـة من ولي الـفقـيه اإليراني. إن مـا حدث قـبل يومـ من احتالل ـستـندة إلى وا ا
ا يـسمى بالدولة الـعراقية وهو للمنـطقة اخلضراء هـو حتدٍ شرس للسـلطات الثالث 
أكبر بـرهان على أنها الالدولة.. إن أمام الشـعب العراقي مهمة اخلالص من احلشد
كن من خالل ذلك الـشعـبي باتـخاذ قرار بـحله وهـو ما يـحتـاجه العـراق حاليـا إذ 

الوصول إلى توفي السلم االهلي واالستقرار السياسي
واجملتـمعي في دولـة حرة مـستقـلة لـها هـيبتـها وكـرماتهـا وتسـتجـيب إلرادة ومصالح

وحقوق الشعب.
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اضي زرت مدينـة حلبجة وفي ذهـني تذكار مأسـاوي عن وقائع قصفهـا وكنت آمل ان أجدها مـدينة جرى تعـويض سكانها عن العـام ا
االالم التي اجترحوها لكني فوجئت بان معالم التطور ال ترتقي الى حجم تضحياتها.

ا فيـها ازيـاؤهم وازدهار مقـاهيهـم. وذلك يعني ان الـبطالـة منـتشرة وان مـنافذ تـزجية وروثـة  رأيت أهالـيهـا يحافـظون على تـقالـيدهم ا
تحف الذي يوثق مأسـاة حلبجة كان مقـفالً لكن حمايته سمحـوا لنا بالتجول في االوقات في هويات مـفيدة شبه معدومـة. وصادف ان ا
باحـته وارجاء احلديـقة التي يـتوسطهـا نصب أم فارقت احلـياة محـتضنـة ابنتـها الرضـيعة كمـا جتولنـا حول شاحـنة حمـراء عتيـقة بعد
ديـنة الى نصف وت بـعدسته قفلـنا عائدين عبـر شارع رئيس يشق ا الـقصف فهمنـا انها نقلت الـصحفي التركي الـذي وثق مشاهد ا

ؤدي الى الشريط احلدودي مع ايران. نفذ ا بينما تطل اجلبال على وسطها وال سيما من ا
وقفز الى  ذهني مشهد زيارتي عندما نودي على محافظ حلبجة آزاد توفيق اللقاء مداخلته في افتتاح مهرجان كالويز الثقافي ورأيت
ركز كالويز ان انتهز الفرصة الجراء هذا احلـوار مع احملافظ  بدرجة أديب بوصفه قيادياً في االحتاد الـوطني الكردستاني ومؤسساً 

مبتدءاً السؤال معه من واقع ما رأيته بأم عيني:
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ـــــاضي  االحتـــــادي في 16 آذار ا
ذكـرى قصف حـلـبجـة  فـاننـا نأمل
ان تــمــضي احلــكــومــة االحتــاديــة

بتنفيذ بقية اجراءاتها . 
ــاضي زرت حـلــبـجـة ورأيت { الـعـام ا
بـأم عيـني ان مسـتوى اخلـدمات ووضع

ستوى والطموح . دينة دون ا ا
اضي . - تعاني حلـبجة من آثار ا
فـــهي لـم تـــتــعـــرض الـى الــقـــصف
بـالكـيـمـياوي حـسب  بل تـعرضت
ـبانـيها الى عـملـية تـدميـر شامـلة 
وبــيــوت اهـالــيــهـا عــلى يــد نــظـام

صـــدام . كل مـــبــاني حـــلــبـــجــة 
ســـحــــقـــهـــا بـــواســـطـــة االجـــهـــزة
الـعـســكـريـة  لـكن بـعــد انـتـفـاضـة
ـــديــــنــــة من 1991 عــــاد اهــــالـي ا
الـشتـات  من اربيـل والسـليـمانـية
ا والـنواحـي االخرى  وشـرعـوا 
يـــتــيــســر لــهم مـن امــكــانــيــات في
تــأهــيل مــنـازلــهم  لــكن مــســتـوى
ا تأثرت عيشة ضـعيف جداً ور ا
ايضـاً باالوضاع االقـتصـادية التي
تـعـرض لـهـا الـعــراق بـعـد تـطـبـيق

احلصار الدولي .
االن حــلـبــجـة فــتـحـت نـوافــذ عـلى
التـقـدم والـتـطـور النـسـبي فـفـيـها
جـامـعة وفـيهـا مـلعب دولـي وفيـها
حـدائق وشـوارع جـديـدة مـبـلـطـة 

لـكـن مع ذلك فــان مـأســاة حــلـبــجـة
وآالمـــهـــا كـــبــــيـــرة جـــداً . وادعـــو
احلـكــومــة االحتـاديــة الى مــراعـاة
هـــــذه الــــظــــروف والـــــعــــمـل عــــلى
ـبـالغ الالزمة لـتـنـفـيذ تـخـصـيص ا
احــتـيــاجــات احملــافـظــة . مــاذا لـو
خصصت سنوياً لها مليوني دوالر
. هـذا مـبـلـغ بـالـقـيــاس الى مـبـاني
احد شوارع السلـيمانية ال يساوي
شـيئـاً فيـمـا هو مـفيـد جداً النـشاء
بــــنى حتــــتـــيــــة واقـــامــــة مـــدارس
ومشاريع خـدمية . ومثـلما االهوار
في اجلـنـوب والـنـجف في الـوسط
فـان حـلـبجـة ثـالـوث من احلـرمان .
أرجـو من احلكـومـة االحتاديـة عدم
االذعــــان لـــلـــخالفــــات مع االقـــلـــيم
والنظر الى حلبجة مدينة عراقية
 تـعرضت لـلـظلم واحلـرمـان ويجب
تــعـــويــضـــهــا عن مـــا حلــقـــهــا من
احلـرمـان وااللم . اعتـقـد ان مـأساة
حـلـبـجـة لـيــست كـرديـة حـسب بل
ـؤسف هي مـأسـاة كل الـعـراق . وا
ان ميـزانيـة احلكـومة االحتـادية لم
تـتـضـمن ديـنـاراً واحـداً مـخـصـصاً

حملافظة حلبجة .
{ اذن من أين تـأخذ حلـبجـة ميـزانيـتها

السنوية ? 
- من حكومة االقليم .

{ وهل كـانت حـكـومـة االقـلـيم مـنـصـفـة
معكم?

- ال بالتأكيد .
اذا ?  }

- الن مــــوارد حــــكـــومــــة االقــــلــــيم
محـدودة . وبرغم اشكـاالتهـا بشأن
ــيـزانـيـة مع احلـكـومـة االحتـاديـة ا
فانها مدت يد االعمار الى حلبجة .
شكلة ان حتديـات االقليم كبيرة وا
ـــثـــال امـــامـــكم  وعـــلى ســـبـــيـل ا
التحدي االمني لداعش الذي هاجم
االقليم في عام   . 2014ولذلك فان
مـيـزانـيـة االقـلــيم لم تـسـتـكـمل اي

انها بلغت صفراً .
ـــــــقـــــــراطي { اعــــــــلن احلـــــــزب الــــــــد
الـكردسـتاني انه سـيـخوض االنـتخـابات
ــقــبل ــبــكــرة في 10 تــشــريـن االول ا ا
ـفـرده .. هل سيـؤثـر ذلك عـلى الوضع

في حلبجة ? 
- انـا ارفض التـدخل في الـسيـاسة
.. انـــا االن مــــحـــافـظ حلـــلــــبـــجـــة
ويهمني عـدم التقاطع مع اي حزب

شروع ازمة العراق سيادياً رحلة الرابعة  ŸËdA∫ جانب من فعالية ا
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عجز صديقي ( أبـو فرح )  عن إكمال بناء قطـعته الصغيرة التي اشـتراها بدمه ودمعه فبعد
سـنوات قـضـاهـا مجـنـدا من حرب حلـرب .. من حـصـار وغالء وقحط تـسـعـيني جـائـر  وجد
نفـسه متـقاعـدا بعد  25سـنة خـدمة في دوائـر الدولة بـراتب تقـاعدي لم يـتجاوز ال ( ( 500
ـفرغة لـلجيـوب .. قبل سنـت شرع ـشوهة وا قـراطية ا دوالر  ال تسـمن وتغني فـي زمن الد
ببناء بيتـه الذي توقف عنه بسبب بهظ التـكاليف وبسبب صغر مسـاحته لم يحصل على سلفة
بنـاء حـكومـيـة  .. بعـد كـورونا واحلـظـر وقطـع ارزاق الكـسـبة حـدثت له مـشاكل اسـريـة شتت
االفراد وقـطعت الـسـبل .. زرته مؤخـرا فوجـدته حبـيس حـيطـانه بال أبواب   بال تـوضيب وال
تـشـطـيب يتـامل وحـيـدا بـحسـرة والم .. فـقـلت له ..  خـذ سلـفـة  فـقـال : ( لقـد أوقـفـوا سلف

تقاعدين ... مع انها قليلة وبفــــوائد كبيرة واقساط تسديد مكلفة)..  ا
صـديـقي ( أبـو عـلي ) مـواطنـا صـاحلـا ومـثـاال في الـتـضحـيـة هـو اسـرته وامـتـدادهـا  قضى
معظم عمره في خدمة اجليش مكلفا كبقية اقرانه من مواليد ( اخلمسينات والستينات ) حتى
ي الــظـالم .. وقـد تــسـرحـوا بال تــقـاعـد .. بال اكـتـوى بـنــار احلـروب وعـصـف احلـصـار اال
مقومات بعد ان اعـتصرتهم السلطة وافرغت قواهم لصالح مـشاريعها العبثية  .. لم يتذكرهم
احد من قـبل وال بـعـد .. اال من تـوظف واضـيـفت خـدمـته وهم نـسـبة قـلـيـلـة جـدا من اجملـموع
نال ... الكلي .. حصل ( أبو عـلي ) على سلفة عاطل قبل كم سنـة مع انها بائسة وصعبة ا
ـر غــيـر االمـر مـنـه ) ..  مع مـرور الـوقت اخـذهـا مـضــطـرا حتت قـاعــدة ( من جـابــرك عـلى ا
شي والفاقة واحلظر وكورونا ضاعت تفاليس السلفة وظل مطلوبا للدولة. شاهدته قبل أيام 
مطـئط الراس مـثقل اجلسـد كانه يحـمل جبـال العراق . سـالته عن حـاله فقال : ( اتـصلوا من
ـصرف مطالـب بتسـديد القسط  فـدخلت وزوجتي وعيـالي إنذارا خلبط لقـمة العيش وهدد ا

حفظ الكرامة ) ..
كي اصل الى مقـر عمـلي اليومي .. تـوجب علي صـعود ثالث بـاصات متـهالـكة تان كـسائـقها
من مـضايـقات الـعمل الـتي نسـمعهـا باسى كـموال مـعتـاد من اغلب الـسائـق الـذين اتعاطف
مـعـهم واحس مـعانـاتـهم .. اوجـز احـدهم احلـال قـائال : ( انـا خـريج جـامـعة لـم احصـل على
تـوظـيف  مجـبـر علـى العـمل اكـثر من  12ساعـة يـوميـا لـتـام الـعـيش وايـجار الـشـقة ودفع
أقـسـاط مولـدة الـكـهـرباء واالنـتـرنـيت ..نـحن سـواق التـكـسي والـكـيات اشـد مـعـانـاتـنا مع من
زاج وبال رحمـة .. بصورة غدا فـيها شرطي يـحملـون وصوالت الغرامـات التي تقتـطع حتت ا

عاناتنا ) ..  رور شريكا في معاشنا وسببا رئيسيا  ا
ـنـصـرم تـذكـرت مـسـرحـيـة ( بـيت وخـمس بـيـبـان ) الـتي قـدمت مـنـتـصف ثـمـانـيـنـات الـقـرن ا
سرح الـعراقي بتاريخه كـمسرحية شـعبية كـوميدية  اال انهـا تعد من اجمل واشهـر ما قدم ا
فـضال عن كـونهـا األكـثر تـعـبيـرا عن االم الـشعـب مع جراتـهـا وشجـاعة
واطن يـخشى الـقول : ( ثـلث الثالثة كم )  .. ـثلـيهـا في زمن كان ا
ؤلف فـاروق محمد واخملـرج محسن الـعلي والفـنان ( جاسم لكن ا
شرف وسامي مـحمود وبهجت اجلـبوري وخليل إبراهـيم وسناء عبد
الرحمن وعمـاد مكي وسليمة خضير وحياة حيدر وبشرى إسماعيل
واخرين .. ) .. كانـوا جنود متـقدم للنـطق باسم كادحي االمة  في
ي جـائـر وتـسلط احـلك ظـروفهـا واشـدهـا نـكايـة وتـعـقـيد وضـغط ا

سلطوي قاهر ..
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{ غـــزة - ا ف ب:  في ظـل الـــهـــلع
الـنـاجم عن الـغــارات اإلسـرائـيـلـيـة
اضي اضـطرت عـلى غزة الـشهـر ا
ـــان إلى تـــرك عــصـــافــيـــرهــا نــار
نزل... فـقد شكّلت وسمكـتيهـا في ا
ـنـزلـية خالل مـعـانـاة احلـيوانـات ا
احلــــرب األخـــيــــرة مــــصــــدر حـــزن
إضــافي لــهـذه الــطــفـلــة عــلى غـرار
كثـيرين من سـكان الـقطـاع.وقد كان
لـلـنــزاع األخـيـر الـذي اســتـمـر أحـد
عـشـر يــومـا بـ إسـرائــيل وحـركـة
حـمــاس اإلسالمـيـة الــتي تـســيـطـر
عـلى قـطـاع غـزة تــبـعـات مـأسـويـة
عـلى الـصـعـيــد الـبـشـري أوّالً.فـبـ
الــعـاشــر من أيــار/مـايـو و 21مـنه
قُتل  254فـلسـطيـنيـا في قطـاع غزة
جـراء الغـارات اإلسرائيـليـة بيـنهم
قاتل وفق  66طفال وعدد من ا
الـســلـطــات احملـلـيــة. كـمــا أسـفـرت
الـصـواريخ الــتي أطـلـقــهـا نـشـطـاء
فلـسطـينـيون عن مـقتل  12شخـصا
في إسـرائيل بـينـهم طفل وفـتاة في
راهقة وجـندي وفق الشرطة سن ا
اإلسـرائـيـلـيـة. كـذلك جُـرح أكـثـر من
 1900شخص في قطاع غزة.لكنّ
الـوضع انـعـكـس سـلبـا أيـضـا عـلى
نزلـية التي استحالت احليوانات ا
مــــــــــــصــــــــــــدر قـــــــــــلــق إضـــــــــــافـي
ان ألصـحـابـها.حتـمل الـطـفلـة نـار
العـقاد ذات الـسنـوات التـسع وعاء
زجـاجـيـا تـضع فـيه سـمـكـتـهـا حور
الــتي جنت من قـــصف إســرائــيــلي
قــريب من مـنـزلــهـا في خـان يـونس
جـــنـــوب قــطـــاع غـــزة عــلـى عــكس

سمكتـها االخرى حوريـة.فبعد غارة
جـويــة اسـتـهـدفت احلي في  13من
ان ـاضي ذهبت نـار أيار/مـايو ا
مع ابن عـمـتـها مـحـمـود إلى الـبيت
وعــثـرا عــلى الـســمـكــة بـ الــركـام
والدمـار.وانتشر شـريط فيـديو عبر
وسائل التواصل االجتماعي ألحمد
ان يظهرهما فرح بالعثور ونار
عــلى الــســمــكــة.ويــقــول أحــمــد في
الـفــيــديــو مــبـتــســمــا وهــو يــحـمل
الـوعاء "أنـقـذناهـا من الـبيت" لـترد
ـان "وســنـذهـب اآلن إلحـضـار نــار

العصافير".
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ـان الـعـقـاد واضـطـرت عـائـلـة نـار
ـنزل بـعد أن تـلقت اتـصاال إلخالء ا
ــغــادرة ألن حتــذيــريـــا بــضــرورة ا
الـطـائـرات اإلسـرائيـلـيـة سـتـقـصف
مــقـر مــصــرف مـجــاور لــهم.وكـانت
ان قد حصلـت على السمكت نار
الـذهـبـيـتـ بـاإلضـافـة إلى طـائرين
أزرق أطلقت عليهما اسم "علوش"
و"مـلــوش" كـهــديـة من والــدهـا في
عـــيــد مــيـالدهــا الــســـادس.وتــقــول
الـطـفـلـة "أصـرّيت عـلى الـعـودة إلى
الــــبـــيـت مع والــــدي بــــعـــد تــــوقف
الــقــصف ألخــذهــا مــعي وإحــضــار
ــان مالبس الــعــيــد".ووجــدت نــار
احلـجـارة والركـام تـغطي مالبـسـها
الـتي وضعـتهـا على سـريرهـا الذي
تــكــســر بــيــنــمــا سـقــطـت نــافــذتـا
الــغـــرفــة.وتــتــابع "ســمــعت زقــزقــة
عــــلـــوش ومـــلــــوش حتت الـــركـــام
ووجــــــدت حـــــوض الـــــســــــمك قـــــد

تكسر".ويـشير والدها بـسام العقاد
ـان "أصــرت عـلى أخـذ إلى أن نــار
الـــســـمــــكـــتـــ ووجـــدنـــا حـــوض

األسماك مكسورا. 
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ـيــاه فـيه ثم ووجـدنـا الــقـلــيل من ا
نـقـلنـا السـمـكة بـسـرعة إلى الـوعاء
الـصغـير وحمـلت الـسمـكة وأخذت
قفص العصافير".وفي مركز لرعاية
احلـيوانـات غرب مـديـنة غـزة تقف
أمـانـي أبـو شـعـبـان وهي حتـتـضن
قـــطــتـــهــا ســـيــلـــيــنـــا في انـــتــظــار
دورها.وتـوضح "قطـتي خائـفة جدا
منذ احلرب وترفض األكل وشعرها
يـــتـــســاقـط صــوت رنـــ الـــهــاتف
اجلــوال بــات يــرعــبــهـا".ويــفــحص
الـطـبـيب الـبـيطـري مـعـتـصم قدورة
قــطــتــ هــزيـــلــتــ مــوضــحــا أن
إحـداهمـا بـحاجـة لعـمـليـة جراحـية
بسبب كسر في عظمـة الفخذ بينما
تـعــاني األخــرى من جــفــاف وسـوء
تـغــذيـة.ويـتــردد عـشــرات أصـحـاب
احلـيــوانـات لـلـعــيـادة يـومــيـا مـنـذ
انــتـــهــاء الــغـــارات اإلســرائــيـــلــيــة
بحـسب الطـبيب الـذي يشـكو نقص

اإلمكانيات. 
ويـقـول "الـوضع الـطــبي الـبـيـطـري
مـأسـوي في غـزة نـسـتـخـدم جـهـاز
األشعة الـبشري ومسامـير البالت
اخملـصـصـة لتـثـبيـت عظـام االطـفال

لعالج احليوانات". 
أوى الوحيد لـلكالب الضالة وفي ا
جـنـوب غـرب مـديـنـة غـزة أصـيـبت
الـكـلـبـة سـاشـا بـجـروح في عـيـنـهـا

الـيسـرى بـينـمـا أصيـبت عدة كالب
أخـــرى بـــجــروح مـــتـــفـــاوتــة خالل
الـــقـــصف اإلســـرائــــيـــلي بـــحـــسب
مـؤسـسه سـعيـد الـعـر.ويشـيـر الـعر
الـــذي تــلـــقي تــدريـــبــا فـي روســيــا
لـــــتــــعـــــلـــــيم هـــــذه احلــــيـــــوانــــات
وتــرويــضــهــا إلى أن "ثالثــة كالب
أوى بحاجة لتدخل على األقل في ا
جراحي من بينها عـملية بتر لساق
أحـــدهــــا".ولم يـــتــــمـــكن الــــعـــر من

الـوصــول لـلـمـأوى أليـام عـدة خالل
الـقصف اإلسـرائيـلي الـكثـيف الذي
اســتـمــر أحــد عـشــر يـومــا.ويــتـابع
أوى كانت "الكالب التي ظـلت في ا

خائفة وجائعة". 
وكان عـادل الوادية ( 30عامـا) أحد
نـطـقة الـذين حـضروا رغم سـكـان ا
ـــــأوى إلطـــــعـــــام الـــــقـــــصـف إلى ا
الــــكـالب.ويـــتــــابع "الــــكالب كــــانت
تــصــرخ بـــصــوت عــال من اخلــوف

واجلـــوع. وكــنـت أشــعـــر بـــاحلــزن
ولــهـذا كــنت أجـازف بــالـذهـاب إلى
هــنـاك ألضع لـهـا الـطـعـام في أقـرب
ـكـنـة".وهـربـت الـعـشرات مـسـافـة 
ـــأوى مـن الـــكـالب الـــضــــالــــة من ا
بـسـبب شـعـورهـا بـاخلـوف.ويـشـير
العر إلى مـنطقـة قريبـة قائال "هناك
دفـــنــــنـــا احلـــمــــار واحلـــصـــان إذ
وجدنـاهـمـا مـيـت اثـر اصـابـتـهـما

بالشظايا".
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كـــورونـــا. وتـــخـــلــــفت الـــدولـــة في
آذار/مارس  2020 عن دفع ديونـها
اخلـارجيـة ثم بـدأت مفـاوضات مع
صـنـدوق الـنقـد الـدولي حـول خـطة
نهوض عُلّقت الحقاً بسبب خالفات
.وتراجع ـفاوضـ اللبـنانـي ب ا
سـعر صـرف اللـيـرة اللـبنـانيـة أمام
الدوالر تدريـجياً إلى أن فـقدت أكثر
ئـة من قيـمتـها وبات من  85 في ا
أكـثـر من نـصف الـسـكـان حتت خط
الفـقر وارتفع مـعدل البـطالة فـيما
يــشـــتـــرط اجملـــتـــمع الـــدولي عـــلى
الـسـلطـات تـنفـيـذ إصالحات مـلـحة
لـــتـــحــصل الـــبالد عـــلى دعـم مــالي
ضــــــروري يــــــخــــــرجـه من دوامــــــة

االنهيار. 

ثالث أزمـات عـلى مـسـتـوى الـعـالم
مـــنــذ مـــنـــتــصـف الــقـــرن الـــتــاسع
عــشــر".وأضــاف أنه "في مــواجــهــة
هــذه الــتــحــديــات الـهــائــلــة يــهـدّد
ــســـتــمــر في تــنــفــيــذ الــتــقــاعس ا
الـســيـاســات االنـقــاذيـة في غــيـاب
سـلـطـة تـنـفـيـذيـة تـقـوم بـوظـائـفـهـا
كــامـــلــة األوضـــاع االجــتـــمــاعـــيــة
ــــتـــرديـــة أصالً واالقـــتــــصـــاديـــة ا
والــسالم االجـــتــمـــاعي الــهش; وال
تــلــوح في األفـق أي نــقــطــة حتــوّل
واضحـة".ويشـهد لبـنان مـنذ صيف
 2019انهياراً اقتصادياً متسارعاً
روع فـاقـمه انفـجـار مـرفأ بـيـروت ا
فـي الــــــرابـع مـن آب/أغـــــــســـــــطس
وإجــــراءات مــــواجــــهــــة فــــيـــروس

{ بــيــروت - ا ف ب:  حــذر الــبــنك
الـدولي امس الـثالثاء من أن لـبـنان
غــارق فـي انــهــيــار اقــتــصــادي قــد
يــضـعه ضــمن أســوأ عــشــر أزمـات
ـية مـنذ مـنتـصف القـرن التاسع عا
عـــــشـــــر في غـــــيـــــاب ألي أفـق حل
يخرجه من واقـع مترد يفـاقمه شلل
ســيـاسي.وتـوقع الــبـنك الـدولي في
تـقـريـر جـديـد أن يــنـكـمش إجـمـالي
النـاجت احمللي احلـقيـقي في لـبنان
الـذي يـعـاني مـن "كـسـاد اقـتـصادي
ـئة حـاد ومزمـن" بنـسـبة  9,5في ا
في الـعام .2021وأورد الـتـقـرير أنه
ُـرجّح أن تُـصـنّف هـذه األزمـة "من ا
ـالــيـة ضــمن أشـد االقـتــصـاديــة وا
ـــا إحــدى أشــد عــشـــر أزمــات ور
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{ الـــــقــــــدس - ا ف ب:  يـــــســــــابق
خـصـوم رئـيس الـوزراء اإلسـرائـيلي
بنيام نتـانياهو الزمن لتخطي كل
الـعـقـبـات من أجل تــشـكـيل حـكـومـة
"التـغـيـيـر" وإنهـاء حـقـبـة نتـانـيـاهو
الـتي اسـتـمرت اثـني عـشـر عـاما من
عارضة دون انقطاع.وأجـرى زعيم ا
ـتــطـرف يــائــيـر لــبـيــد والـيــمـيــني ا
نـفـتالـي بيـنـيت مـحادثـات تـواصلت
حــتى ســاعــات الــلــيل حــول شـروط
هلة "ائتالف التـغييـر" قبل انتهـاء ا
احملـددة األربعـاء لـتشـيـكل احلكـومة
اإلسـرائــيـلــيـة.وأكــد مـتـحــدث بـاسم
بـــيـــنـــيـت في بـــيـــان "جــــلس فـــريق
االئــتـالف طــوال الـــلـــيل و إحــراز
تـــقـــدم جتــــاه تـــشــــكـــيل حــــكـــومـــة
ـتحـدث أن بـيـنيت وحـدة".وأوضح ا
ـينـا" سيـلـتقي الـذي يـتزعم حـزب "
لــــبـــيــــد مــــرة أخــــرى بـــعــــد ظــــهـــر
الـثالثـاء.فـبعـد انـتـخابـات رابـعة في
غــــــضــــــون أقل مـن ســــــنـــــتــــــ في
آذار/مـــارس لـم تـــفض إلـى نـــتـــائج
حاسمة كـلف لبيد تشـكيل احلكومة
مع مــهــلــة تــنــتــهـي مــنــتــصف لــيل
األربــعـاء.وقــال لـبــيــد خالل مـؤتــمـر
صـحافي االثـن إن ثـمة "الـكثـير من
العـقبـات ال تزال قـائمـة أمام تـشكيل

ائــتالف حـكــومي ... قــد يــكــون هـذا
ـــعــرفـــة مــا إذا أول اخــتـــبـــار لــنـــا 
بـإمـكـانـنـا إيـجـاد حـلـول وسط ذكـية
ــقـبــلـة.وتــعـززت جــهـود في األيـام ا
تــشــكـــيل حــكــومــة جــديــدة من دون
نـتـانـيـاهو بـعـد الـتـوصل إلى اتـفاق
لـوقف إطالق الـنـار بـرعايـة مـصـرية
بـ الـدولة الـعـبريـة وحـركة حـماس
الـتي تـسـيـطـر عـلى قـطـاع غـزة عقب
تصعيد دام استمر  11يوما.ويسعى
نـتــانـيـاهـو ( 71عـامــا) الـذي يـتـزعم
أيضـا حـزب اللـيكـود إلى جتنب ذلك
مــحـاوال إفــشـال الــتــحـالف اجلــديـد
ضـــــــــده.وذكــــــــــرت وســـــــــائـل اعالم
إســرائــيــلــيـة أن االتــفــاق االئــتالفي
يــنص عـلى تـولي بـيـنـيت احلـكـومـة
في أول سـنــتـ يـلــيه لـبــيـد.وسـعى
مـحـامـو حـزب اللـيـكـود الـثالثاء إلى
عـرقـلـة االئـتالف اجلديـد عـبـر تـقد
طـعـن بـشــأن حق بــيــنـيت فـي تـولي
رئاسة احلكومة أوال فـيما  تكليف

لبيد تشكيلها. 
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ــسـتـشـار الـقـانـوني لـرئـيس إال أن ا
إسـرائـيل قــام بـرد هـذا الــطـعن.ومـا
ـرتبة زال لبـيد الـذي حل حزبه في ا
الـثـانيـة بـعد انـتـخابـات آذار/مارس

بـحـصـوله عـلى  17مـقـعـدا بـحـاجـة
إلى أربــــعـــة مــــقـــاعــــد لـــتــــشــــكـــيل
االئـتالف.وحذر نـتانـياهـو األحد من
"حـكــومـة يـســار تـشـكل خــطـرا عـلى
دولـة إسـرائـيل".وسـمح دعم الـيـسار
ـيـنيـ لـلـبـيد والـوسط وحـزبـيـ 
بـجـمع  51مــقـعـدا وارتــفع رصـيـده
ــقــاعـد الــســبـعــة حلـزب بــإضــافـة ا
ــــيـــنـــا" بـــزعـــامــــة بـــيـــنـــيت (49 "
عاما).لكن أحد أعـضاء الكنيست من
ـــيـــنـــا" أعــــرب عن رفـــضه حــــزب "
ــنــاهض ــعــســكــر ا الــتــعــاون مع ا

لنتانياهو. 
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وليتمكن من تشكيل أئتالف حكومي
يعـول لـبـيد عـلى قـائـمـت عـربـيـت
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــتـــــ لم تـــــتـــــضح
مـواقــفـهـمــا.وقـبـول الــنـواب الـعـرب
يــعــنـي دعم ائــتالف يـــضم بــيــنــيت
تطرفة الشخصية القومية الدينية ا
.وثــمــة ــســتــوطـــنــ ــقــربـــة من ا ا
اختالفـات عميـقة بـ األحزاب التي
ـوقف سـتـشـكل هـذا االئـتالف مـثل ا
من إقـامـة دولـة فـلـسـطـينـيـة ومـوقع
الــديـن في الــدولـــة بــاإلضـــافــة إلى
قيـمـهـا الـتي تـراوح ب الـلـيـبـرالـية
إلى االشـتراكيـة.لكـنهـا تبـدو موحدة

فـي رغــــــــبــــــــتــــــــهــــــــا اإلطــــــــاحــــــــة
بنتانياهو.وخسـر نتانياهو السلطة
سـنـة  ?1999لــكـنه اسـتــعـادهـا بـعـد
عـشــر سـنـوات لــيـبـقى عــلى رأسـهـا
مذاك.يـواجه السـياسي احملنك ثالث

كن أن يـطلب 61 تـشكـيل حكـومـة 
نائبا من رئيس الدولة تكليف عضو
ـان بـذلك.أمــا الـسـيــنـاريـو في الـبــر
الثـاني الذي يخـشاه الـناخبـون فهو

الدعوة النتخابات جديدة.

W U ù«Ë Ê«–_« l — vK  uB « «dÒ J  dB  —«d  s  l «b  W œuF «
ومـعارضـ اسـتغـربـوا كيف يُـمكن
الشكوى في بلد احلرم الشريف
ــقــرئــ من أصــوات اخلــطــبــاء وا
.لـــكنّ آل الـــشـــيخ دافع ـــصـــلّـــ وا
اإلثـنـ عن الـقرار مـذكّـراً بـالـضرر
الـــذي تُـــحـــدثه الـــضـــوضـــاء عـــلى
ـرضى وكـبـار الـسنّ واألطـفال في ا
البيوت اجملاورة لـلمساجد إضافة
إلى تـــداخـل أصـــوات األئـــمـــة ومــا
يـتـرتّب عـلى ذلك من تـشـويش عـلى
سـاجد صـلّ سـواء أكانـوا في ا ا

أم في البيوت.
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وقال الوزير في تصـريح للتلفزيون
الـرســمي إنّ "مـكـبّـرات الـصـوت من
ـستـجدّة وهي األشيـاء احلديـثة وا
ليست من قرون فـهذه أشياء سبق
وأن حــرّمت في الــســابق وحـرّمــهـا
وأنــكـــرهـــا كــثـــيـــر من الـــنــاس في
حينه".وأضاف أنّ "الوزارة لم تمنع
واجــبــاً أو مــسـتــحَــبّــاً وأيــضـاً لم
تـفــرض مـحـرَّمــاً أو مـكــروهـاً. هـذه
أجــهــزة فـيــهــا خــيـر وهــو إيــصـال
األذان لــدخــول الــوقت إلى الــنـاس
واإلقامة أضـيفت إلى األذان بالرغم
ن من أنّ اإلقـامـة يـنـبـغي أن تـكون 
ـــســـجـــد ولــيـــســـوا في هـم داخل ا
خــارجه".وشــدّد آل الـشــيخ عـلى أنّ
"من لـــديه الــرغـــبــة فـي الــصالة ال
يـنـتظـر إلى أن يـدخل اإلمام ويُـكـبّر

فروض أن يسبق ويُسَمع صوته ا
ـســجــد. أمـا من كــان يـقــصـد إلى ا
مـحـبـةً سـماع الـقـرآن فـاحلـمـد لـله
ـ عنـدك قـناة تـلفـزيونـية ربّ الـعا
تنـقل من بـيت الله احلـرام مبـاشرة
قـرئ عـلى مـدار السـاعة صـوت ا
وهناك قـناة تلـفزيونيـة أخرى تنقل
الـسـنّة الـنـبويـة عـلى مدار الـسـاعة
ـديـنة من مـسـجـد رسول الـله" في ا
ــنـوّرة.ولـفت الــوزيـر إلى أنّ قـرار ا
"االكـــتـــفـــاء بـــاألذان واإلقـــامـــة هــو
لسـبب مـهمّ جداً وهـو أنّ كثـيراً من
اجملاورين (للمـساجد) تأتـينا منهم
شـكـاوى كـثـيــرة يـطـالـبـونـنـا فـيـهـا
بإيقاف نقل غير األذان واإلقامة من
سجد ألنّ بينهم من هم عجزة أو ا
مـن هــو لـــيس مــهـــيّــأً أو أطـــفــالًــا
نــائـمـ أو غــيـر ذلك فال ضـرر وال
ضـــرار".وذكّـــر آل الــشـــيخ فـي هــذا
الصدد بفتاوى سابقة صدرت بهذا
ـكـّبرات الـشـأن وإحداهـا تـتـعلّق 
ــــســـجـــد الـــصـــوت حــــتّى داخل ا
ومفادها أنّه "+إذا كان اإلمام صيّتاً
فــال داعــي ألن تـــــــــــــــــــوضــع داخـل
ـسجـد+ فمـا بالك بـإزعاج الـناس ا

سجد?". خارج ا
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وأضـاف "كـمـا تـعـلـمـون عـنـدنا في
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة ولـله ا
احلـمـد تـمـسّك بــالـدين والـعـاطـفـة

الــديــنــيــة عــنــدنــا قــويّــة ولــذلك ال
يــســتــطــيع من في قــلــبـه مـرض أن
يــؤثّــر عــلى عــامّــة الــنــاس".وشــدّد
ـمـلـكــة الـعـربـيـة الـوزيـر عــلى أنّ "ا
الــســعـــوديــة لــيس لــهــا مــثــيل في
الــعــالم في احملــافــظــة عــلى الــدين
والـــــعـــــقـــــيـــــدة وخـــــدمـــــة اإلسالم
ــســـلــمـــ بــكلّ مـــا تــمـــلــكه من وا

إمكانات". 
ـكبّـرات على نقل وأتى قرار قـصر ا
األذان واإلقـــامــة في أعــقــاب إطالق
وليّ العهـد السعودي األمـير محمد
بـن سـلـمـان في الــسـنـوات األخـيـرة
ـمـلـكـة على إصالحـات كـبـيـرة في ا
الــــــصـــــعــــــيـــــديـن االجـــــتــــــمـــــاعي
واالقـتــصـادي أبـرزهـا رفع احلـظـر
رأة لـلسـيّارات وإعادة عن قيـادة ا
فتح دور السيـنما والسـماح بإقامة
حـفالت غـنـائـيـة ووضـع حـدّ حلـظر
االخـتالط بـ الرجـال والـنـساء في
مــــــجــــــتـــــمـع مــــــحــــــافظ إلـى حـــــدّ
ـمـلـكـة كذلك وضع كـبـيـر.وشـهدت ا
ــعـروف حــدّ لــدور هــيـئــة األمــر بــا
ـــنـــكـــر الــتـي كــانت والـــنـــهي عن ا
ـثــابـة شــرطـة ديــنـيــة في الـبالد.
وبـات انـتـشـار عـنـاصـرهـا مـحدوداً
بل حـتّى معـدوماً مـا سمح لـبعض
النساء بالسير دون عباءة أو غطاء
لــــلـــــرأس وخـــــصــــوصـــــاً مــــنـــــهنّ

األجنبيات.
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من السـهولـة القول أن الـصراع العـربي الفلـسطـيني ومنـذ عشرات الـسن ,الزال يراوح في
ـعـاهـدات ـواجـهـات الـعـسـكـريـة ,وا مـحـلـه تـقـريـبا ,فال تـقـدم أو حل حـقـيـقي.. فـرغم كـثـرة ا
وإتفـاقيات الـسالم الالحقة ,وحمالت الـتطبـيع األخيرة لـدول عربية ,لكن الزال الـفلسطـينيون
مظلومـون بشكل واضح ومضـيق عليهم ومـغتصبـة حقوقهم ,وال هم نـالوا دولة وال حتى شبه
دولـة ,وال جنـحت أمـريـكـا والغـرب في جـلب الـسـالم لولـيـدهـا الـلـقـيط.. فـمـا الـذي تـغـيـر بـعد
واجهـة األخيرة ب الفـلسطينيـ في غزة والكيان احملتل ,من واجهة األخيـرة?!لم تختلف ا ا
ـستـوطـن احملـمـية بـقـوات احملتل ,ومـحاوالت حـيث أسبـابـهـا وكيـفـيـة بدايـتـها ,فـإعتـداءات ا
إلغتـصاب مزيـد من األراضي وخصوصـا في القدس ,ورد فعل غـاضب وتراكـمات لـعشرات
ـواجهة نـتيجـة حتـمية بـ فصائل الـسن ,من القتـل والتهـجير والـعقـاب اجلماعي ,فـكانت ا
صلحة ـقاومة الفـلسطـينية والـكيان الغـاصب..كالعادة كـانت مواقف الغرب ,منـافقة وتمـيل  ا
الكيان احملتل ,فيـما كانت مواقف العرب تكتفي ,ببيـانات "شجب وإستنكار وإدانة" وهو أكثر
مـا يـبـدوا أن حكـامـنـا يـجـيـدوه ومـنـذ عـشـرات الـسـن ,ومن جتـرأ مـنـهم وتـشـجع فـقـد أقـام
مـهـرجـانا تـضـامـنـيا ,تـذاع فيه األغـاني احلـمـاسـيـة واألناشـيـد الـتي يـتمـايل ويـرقص عـلـيـها
شبـابنا..رغم تـشابه الـبدايات ,لكـنا ما بـعدهـا وخواتيـهمـا ونتائـجهـا الالحقة إخـتلـفت بشكل
رتفع من ا يصح أن نقـول أنه هائل.. فرغم التخـريب والتدمير وعدد الـضحايا ا جذري ,ور
لحق او اخلسائر, اجلانب الـفلسطيني ,وتواضعه من اجلانب اإلسرائلي ,من حيث الـضرر ا
لكن مـا أختـلف كثـيرا هـنا ,هو تـغيـر معـادلة الـصراع ,وإختالف مـا يصـطلح عـليه " بـتوازن

الرعب".. ودخول عوامل مؤثرة جديدة في معادلة الصراع..
ـقاومـة الـفـلـسـطـيـنـية ,عـلى إي إعـتـداء إسـرائـيـلي لن يـكـتـفي مـسـتـقبال من الـواضح أن رد ا
كـنها الوصول ألي مكان.. ورغم بإحـتجاجات أو قذف حجارة ,بل سـيكون هناك صواريخ ,
ا " "%90من تلك الـصواريخ كمـا ينقل, أن منظـومة "القبـة احلديدية" جنـحت في إسقاط ر
لـكن  ما جنح في الوصول ,كـان كافيا ,إلفزاع اإلسـرائيلي ,ناهـيك عن الكلفة الـعالية لذلك,
ـدمر عـلى اإلقتـصاد والـسيـاحة ,وصـورة الـدولة الـتي حتاول أن تـسوق نـفسـها " وتـأثيـرها ا
كـجـنـة صـغيـرة في الـشـرق األوسط" ومـعروف مـصـدر تـلك الـصواريخ ,ومن أوصـلـهـا أليدي

قاومة الفلسطينية ,أو زودهم بتكنولوجيا تصنيعها..أليس كذلك? ا
هم األخـر هو إنتـقال القـضية الفـلسطـينية ,من كونـها واقعيـا وبشكل عملي ,تخص الـعامل ا
ـخـتـلف مـذاهبـهم ـسـلـمـ  الـعـرب وحـدهم ولـعـشـرات الـسـن ,وحتولـهـا لـقـضـيـة تـخص ا
وتـوجهاتهم ,وهذا مـا جنحت إيران في تـرسيخه.. في الـذهن العربي واإلسالمي ,وهو جناح

عقائدي وسياسي كبير جدا ,ويحسب لها وحدها..
ـطبق عـليـها ,فـقد جنحت في إيـران الـتي لم تعـد ضعـيفـة كمـا كانت ,رغم احلصـار اخلانق ا
نطقة ,يتـميزون بإتفاقهم مع إيران في ,قنـاعات وثوابت سياسية تنمـية حلفاء وثيق لها في ا
ناورة وعقـائدية ودينية ,حول كثيـر من القضايا.. وهـذه القوة منـحتها مزيـدا من القدرة في ا
والـتـفاوض ,مع أمـريكـا والـغرب ,وهـذا زاد قـوتـها وكـذلك حـلـفـائـها ,لـيفـرضـوا وجودهم في

ساحاتهم احمللية ,ولتستمر كرة الثلج في النمو.. 
ــصـالح.. والــقـضـيـة يــقـال أن الـسـيــاسـة ال ثـابـت فـيـهـا ,وتـتـقـلـب بـتـقــلب الـظـروف وتــغـيـر ا
كن الفلسطـينية ليست مسالـة بسيطة أو محلـية أو إقليمية حتى ,و
حـلـهـا بـحـروب أو مـعـاهـدات سالم فـحـسب ,فـهي أعـقـد من ذلك
بـكثير ,ومهمـا جنحت القـوى الكبرى في أوقـات سابقة  ,أن تميع
القضية وتفقدها زخمها وتأثيرها ,وتدفنها حتت تراب التطبيع أو
" أو حتى معاهدات سالم ,أو جتعلـها مسألة تخص "الفلسطيني
"أهل غــزة" وحــدهم ,فــهي لن تــنــجح.. فــاألمــور قــبل حــرب غــزة

األخيرة ,لم تعد كما بعدها.
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زمع اجراؤها في العاش بكرة والتي من ا ا يراهن البعض على أن إجراء االنتخابات ا ر
وتمثل الفرصة االخ قبـل ستكون فرصة مهمة للواقع الـسياسي برمته ر من تشرين االول ا
فالم وهذا ال يعـدو أن يكون اال أماني وأحالم من الصعب حتـقيقها يرة بل االمل بالتـغيير 
قدرات  كون النظام القائم فاشل وفاسد وتتحكم به ا شهد السيـاسي برمته ال يبشر بخير
إضافة الى وجود سلطة حكومة ال تـعد اال كونها كارتونية تتبع لقوة  السياسية واحلـزبية 
ديونية وهذا ما أنعكس على الوا  وغارقة بالفساد والفقر وا  وسلطة هذا احلزب او ذاك 
ـكن أن يقال انه إجـراء فسح اجملال لـلفاسدين  مـا تسبب بـإجراء أقل ما  قع االقـتصادي
واطن العراقي ان يزدادوا فساداً بارتفاع سعر الدوالر أمام الدينار العراقي ما تسبب بانهاك ا
بكرة لن تـغير من الواقع شي فـالكتل السـياسية ديـونية دائمـاً . االنتخابـات ا وجعـله في دائرة ا
وأن االحـزاب الـتي قارعت الـنـظام االسـتـبدادي واالحـزاب عمـومـاً هيـمـنت على الـواقع الـسـياسي
وقـدمت الكـثيـر من الـتضـحيـات لـلخالص مـنه ها هـي اليـوم تقع في خـطـأ كبـير وهـو سوء االدارة
وغـياب التخطـيط وتفشي الفـساد ب مؤسسـات احلكومة ما يـعكس حالة الفـشل والتخبط الذي
تعـاني مـنه هذه االحـزاب وعـدم قدرتـهـا عـلى التـعـاطي االيجـابي مع مـتـطلـبـات اجملتـمع الـعراقي
إضافة الى ان هذه االحزاب فقـدت مكانتهـا ومصداقيتهـا أمام اجلمهور والذي وتوفير اخلدمـات 
كـان ينـتظـر ويعـول كثـيراً عـلى هذه االحـزاب في أتـخاذ الـقرارات الـصائـبة والـتي تلـبي طمـوحات
وجتـعله بلـداً مسـتقالً غيـر تابع الي جـهة او بلـد ويعمل وفق الشـعب العراقي في الـعيش بـكرامة
انـاً مسـتقالً ذو سـلطة ـعول على االنـتخـابات الـقادمـة ان تفرز بـر قـراره السـياسي ودسـتوره . ا
تراعي مـصالح العـراق ارضاً وشعـباً ويبـتعد عـن االجندات الـداخليـة واخلارجيـة ويبعـد العراق
عن الصـراعات اخلـارجـية والـذي جعـلته سـاحـة حربـاً بالـنيـابة عـنـها مـنذ عـام ٢٠٠٣ والى يومـنا
االمر الذي يـجعلنـا أمام مخـاوف حقيـقية من مدى حتـقيق هذه االنـتخابـات الهدافها في احلاضـر
وتـعكس االغلبية مهما كانت انتاج حكومة وطنـية مستقلة تكون بعـيدة عن التاثير احلزبي والفئوي
قوميتها او مـذهبها  وتكون عراقيـة بامتياز . االنتخـابات القادمة وبحسب اسـتقراء اهل التحليل
الـسـيـاسي بـانـهــا سـتـكـون مـسـرحـيـة جـديــدة لن تـغـيـر من واقع االمـر شـي فـالـبالد تـعـيش فـيه
كـنها ان حتل بـ ليلـة وضحاها عـقدة ال  ـشاكل ا الصراعـات) ومثل هذه ا الفسـاد (االجنـدات
ما لم تاتي بنظام سـياسي جديد يعمل بعقد جديد لذلك فأن االنتخابات التشريعية القادمة تواجه
ـستشري ـا حتول دون االهداف الـتي يسعى إلـيها الـكاظمي في ظل الـفساد ا ور حتـديات جدية
ـا سـيحـرم الكـتل الـسيـاسيـة من تـرتيب أوراقـها او عـقد ور والذي يـنخـر جسـد الـدولة الـعراقـية
ـشهـد السيـاسي لذلك فـأن هناك صـفقات سـياسـية بعـد فوز الـكتل الـسياسـية الـتي ستتـصدر ا
كما ان من أعتقاد لدى االوسـاط السياسية وتخوف جدي من خسارة مـتوقعة في هذه االنتخابات
توقع أن تكون هـناك مشاركة واسعـة خصوصاً من الشبـاب الذين يسعون اليجـاد تغيير جذري ا
والذي قـد يؤثر عـلى نتـائج االنتخـابات ويـجعلـنا امام في النظـام السـياسي من خالل االنـتخابـات
خـارطة جديـدة ونظام جـديد  لهـذا كله ومن منـطلق بنـاء واقع سياسي
شاركة جـديد يلـبي طموحـات الشعب العـراقي ينبـغي على اجلمـيع ا
الفـاعـلـة في ثـورة االصـبع الـبـنـفـسـجي وحـرق االسـتـبـداد والـتسـلط
االعـــمى لالحــزاب احلـــاكــمــة و الــتـي تــســعى مـن خالل صــنــاديق
االقـتـراع تثـبـيت وتـرسـيخ جذورهـا اكـثـر في الـبالد والسـيـطـرة على

مقدرات الشعب العراقي وسرقة مستقبله القادم .

{ الـريـاض - ا ف ب: - دافع وزير
الشـؤون اإلسالميـة السـعودي عـبد
اللّـطيف آل الـشيخ امس عـن القرار
الذي أصدره مـؤخّراً وقضى بـقصر
اســـتـــعـــمـــال مـــكـــبّـــرات الـــصـــوت
ـسـاجـد واجلوامع اخلـارجـيـة في ا
عــــلـى رفع األذان واإلقــــامــــة فــــقط
وعـــدم جتـــاوز مـــســـتـــوى ارتـــفــاع
الــصــوت في األجــهــزة ثُــلث درجــة

اجلــــهــــاز.وكــــان وزيــــر الــــشــــؤون
اإلسالمـيـة والدعـوة اإلرشـاد أصدر
في  23أيـــار/مـــايــو قـــراراً حـــصــر
وجبه استخدام مكبّرات الصوت
ــمــلــكـة اخلــارجــيــة في مــسـاجــد ا
وجــوامـعـهــا بـرفع األذان واإلقـامـة
ومــنع اسـتـخـدامــهـا في كلّ مـا عـدا
ذلك من خــطب وتالوة قــرآن... كـمـا
أمـر الـقـرار بـأال يــتـجـاوز مـسـتـوى

ارتــفـاع الـصـوت فـي األجـهـزة ثـلث
الدرجة القصوى للجهاز.وأثار هذا
ـــمـــلـــكــة الـــقـــرار انـــقــســـامـــاً في ا
احملـافــظـة وال سـيّــمـا عــلى مـواقع
التـواصل االجتـماعي بـ مؤيّدين
قـــالـــوا إنّه يـــحـــدّ من الـــضـــوضــاء
والـتـشــويش الـلــذين يـنــجـمـان عن
تـداخل أصوات األئـمـة في بـلد يـعدّ
ـسـاجـد واجلوامع عـشـرات آالف ا

تـهـم بـالـفـساد كـأول رئـيـس حـكـومة
إسرائـيلـية يـواجه اتهامـات جنـائية
وهو في منصبه وسـيفقد احلصانة
في حـــال أطــيح بـه.وفي حـــال فــشل
ـنـاهض لـنـتـانـيـاهـو في ـعـسـكـر ا ا
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امستردام

األثـــــاث وورش الـــــنــــجـــــارة ومـــــخــــزن
ـطـبـوعـات ثم تـوجـهـوا نـحـو الـداخل ا
ـتــحف واقـتـحـمــوا مـخـازن اآلثـار إلى ا
ة عن طريق الـباب احلص الذي الـقد
يـطل عــلى الــسـاحــة اخلــلـفــيـة والــبـاب
احلص الفوالذي األخر الذي يطل على
ـتـحف. ويـبدوا بـاحـة مـكاتب مـوظـفي ا
واضـحاً أن كالهما قد تركتا مفتوحتان
فــدخل مــئــات مـن الــلــصــوص وقــامــوا
بـسرقة آالف من القطع األثرية اخملتلفة
مـنها الصـناديق التي حتـتوي على آثار
فـضالً عن الدمى والتماثيل والفخاريات
والـعاجيات والـنحاسيـات والزجاجيات

واحلـلي وطـوامـيـر الـيـهـود وقـد
قـلبت الصناديق رأساً على عقب بعد أن
أفـرغت مــحـتـويـاتــهـا وتـهــشـمت مـئـات
األواني الـفـخــاريـة والـتي بـعـثـرت عـلى
األرض بــعــدمــا قــامـوا بــســرقــة أفــضل

القطع من اخملزن.
ــتــحف سـهـالً إذ كـانت  كــان اخـتــراق ا
ـؤدية الـباب اإللـكـترونـية الـكـهربـائـية ا
إلـى الـــقـــاعــة اإلسـالمـــيـــة مـــفـــتـــوحــة.
ومـجـمـوعــة من الـلـصـوص سـرقت آثـار
غــرفــة 104 الــتي ضـــمت أنــفس اآلثــار
ــتـحف الــعـراقي فــسـرق وأنـدرهــا في ا
رأس الــفــتــاة من الــوركــاء والــقــيــثــارة
ــذهــبـة الـذهــبــيــة وقــطع الــعـاجــيــات ا
والـــكــنـــوز الــذهــبـــيــة وصــنـــاديق آثــار
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وعــــلـــمـــاء اآلثـــار اخملــــتـــصـــ بـــوادي
الــرافــدين في اجلــامــعــات األمــريــكــيــة
وأنـتقد أن الـقوات األمـريكيـة لم تسـيطر
ا تـاز على احلـدود العراقـية  بـشكل 

أدى إلى تهريب اآلثار. 
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يـقدر عـدد القـطع األثريـة التي نـهبت من
ـتحف العـراقي بعـد سقوط الـنظام في ا
9 نــيــسـان 2003 بــأكــثـر من (15000)
قـطعـة. وقـد أثارت عـملـيـة النـهب غضب
واســـتـــيــاء أطـــراف دولـــيـــة ومــحـــلـــيــة
ا ـيـة وحكـومـات أجـنبـيـة  ومـتـاحف عا
ـــثـــله الـــعـــراق مـن مـــوقع ريـــادي في
ـا يـحـتفظ به احلـضـارات اإلنـسانـيـة و
ــــتــــحف الـــعــــراقي مـن أثـــار وكــــنـــوز ا

تاريخية بعضها ال يقدر بثمن. 
في الـفـتـرة مـا بـعـد الـنـهب بـذلت جـهود
ـنـهـوبـة التي كـبـيرة السـتـعـادة الـقطع ا
شـارك بـاعـادتـهـا شـخـصـيـات سـيـاسـية
وحـكـومـيـة ومـؤسـسـات مـهـتـمـة بـاآلثار
ــسـؤولـيـة جتـاه وحـكـومــات شـعـرت بـا
كـارثـة ســرقـة اآلثـار الــعـراقـيــة وأهـمـيـة

إعادتها إلى العراق. 
في كـانـون األول عـام 2008 أعـلـن وزير
الـســيـاحــة واآلثـار بـاســتـعـادة (6000)
قـطــعـة أثـريـة. وفي 24 تــشـرين الـثـاني
2009 أعـلـنت شـركـة غـوغل عن نـشـرها
صـور اجملمـوعات األثـرية الـعراقـية على
شـبــكـة االنــتــرنت. وكـانـت إيـطــالـيــا قـد
ــتـــحف الــعــراقي افــتــتــحـت مــشــروع ا
االفـتــراضي لــيـتــعــرف الـعــالم عــلـيــهـا
ـسـروقـة الـتي يـجـري وحتـديـد الـقـطع ا
تـداول بـيـعـهـا وشـرائـهـا في مـزادات آو
عـملـيـات سريـة أو تـهريـبهـا من بـلد إلى

آخر. 
تحف في 23 شـباط 2009  افـتتـاح ا
الـعـراقي بـناء عـلى طـلب رئـيس الوزراء
ـالـكي كـدلــيل عـلى عـودة آنـذاك نــوري ا
احلـياة الطبيـعية للـبالد. وقدمت أمريكا
تحف وإيـطاليا مـنحاً لـتجديد وإعـمار ا
عـام 2011. وأعـلـن رئـيس هـيــئـة اآلثـار
عن عرض (200,000) قـطعة أثرية أمام
ـتـحف عن اجلـمـهـور. وأعــلـنت مـديـرة ا
جــاهــزيـة 23 قــاعــة مـزودة بــعــارضـات
زجـاجــيـة وكــامـيـرات مــراقـبــة وأجـهـزة

إنذار. 
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-موسوعة ويكيبيديا
-عـلم اآلثار في الـعراق نـشأته وتـطوره

/ عمر جسام العزاوي  2012
- مـوقع الـكـارديـنـيـا  12 تـشـرين األول

2017

فــتــفــرق من كــان هــنــاك من الــلــصـوص
مـتجهـ إلى األبواب اخلـلفيـة للـمتحف

من جهة العالوي.
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تحف اقـتحم اللصوص مبـنى الهيئة وا
الــعــراقي عـن طــريق الــبـــاب اخلــلــفــيــة
الــصـــغــيــرة قـــرب اجلــامـع والــذي كــان
مـــفــتــوحـــاً ودخــلــوا أيــضـــاً من الــبــاب
اخلـلـفـيـة الـكـبـيـرة الـقـريـبـة من ثـانـويـة
الـوثـبـة لـلـبـنـات وتـوغـلـوا نـحـو الـباب
الـكـبـيـرة الـرئـيـسـيـة فـكـسـروهـا بـعد أن
ضـربـوا احلارس فـوصـلوا إلى الـسـاحة
ة اخلـلفـية ودخـلوا مـخازن اآلثـار القـد
ومـــخــــازن األثــــاث. وفي نــــفس الــــوقت
اقـتحم لـصوص أخـرين البـاب الرئـيسي
طل على الشارع العام األمامي للدائرة ا
فــدخــلــوا احلــديـــقــة ثم كــســروا إحــدى
األبــواب الــتي تــؤدي إلى غــرفــة رجــال
ــطـــلـــة عــلـى احلــديـــقــة األمـن رقم 70 ا
ومنها دخلوا إلى مكاتب الهيئة. وقاموا
أيـضاً بـكسـر البـاب الزجـاجي الرئـيسي
األمــــامي. وقــــامت مــــجـــمــــوعـــة أخـــرى
بـتـحـطـيم الـبـاب الـزجـاجـيـة الـرئـيـسـية
الــذي تــؤدي إلى االســتــعالم فــتــوغــلـوا
نـحـو مكـاتب الـهـيئـة ولـصـوص أخرين
عـمـلـوا مــنـفـذ أخـر وذلك بــفـتح الـنـافـذة
ؤدية ـطلة على احلـديقة اخلارجـية وا ا
ـــتـــحف إلى الـــقـــاعـــة اإلسالمـــيـــة في ا
الـعراقي والتي كانت قد أغلقت قبل بدء
احلــــرب بــــبــــضـــعــــة أيــــام من الــــداخل
واخلـارج بـالـطابـوق. ومـجـمـوعـة أخرى
ــتـحف من الــلـصــوص اقــتــحـمــوا ا

بــتــوســـيع فــتـــحــة إحــدى
الــشــبــابـيـك الــعـلــويــة في
ــمــر الــذي يــوصل قــاعـة ا
الـعاجيات بالـقاعة األكدية.
وبذلك فإن مئات اللصوص
ــــتـــحف دخـــلـــوا مــــبـــنى ا
الـعــراقي ومـكـاتب الــهـيـئـة
مـنـهـم كـمـا يـصــفـهم شـهـود
ــنــطــقــة عــيــان من فـــقــراء ا
ــتــحف وهـؤالء احملــيـطــة بـا
ســرقــوا األثــاث والــســيـارات
واألجـــهـــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة.
ولــــصـــوص أخــــريـن كــــانـــوا
ادة مـلـثـم يـطـلـون وجـوم 
سـواء يقـومون بـكسـر األبواب
الــــرئــــيــــســــيــــة اخلــــارجــــيــــة
والـداخلية ويـدعون الناس إلى

الدخول والسرقة.
بـــدأت أعـــمـــال الـــنـــهب يـــوم 9
أبــــــريل 2003 أوالً بـــــســــــرقـــــة
الـــســـيـــارات ومـــخـــازن األدوات
االحـتيـاطـية لـلسـيارات ومـخازن

بغداد
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لـو قمنا بأختـبار انفسنا لـيوم واحد بعدة طرق ,لـوجدنا بأن الذي نتراجع فيه
اكثر بكثير من الذي نتقدم فيه ! ياترى ماهو السبب في هذا التراجع??

وهل اخلـطـا يـعـود فيـهـا? ام احملـيط الـذي نـعـيش فـيه هـوالـسبـب ? لكـل سبب
مسبب في جميع االحوال.

الـتـراجـع;هـونـضج  اذا كــان الـتــراجع عن الـشيء اخلــطـأ وهــذا يـعـود لــثـقـة
بالنفس

واحـيانـا يـكـون انتـقـاص عنـد االصـرار عـلى اخلطـأ رغم مـعـرفتـك التـامـة بأنه
خطأ.

لـلتراجع اسباب عديـدة منها ما هو مـتعلق بالفرد ذاته ,والـبيئة التي يـعيشها
واالسرة التي ينتمي اليها.

بـعض االحيان يـكون سبب الـتراجع هو ضـعف شخصـية الفـرد وعدم قدرتهِ
عـلى ان يضبط زمام االمور فتخرج عن سيطرة وبذلك يكون احلل الوحيد هو
زيد من الفشل. وبعض االحيان يكون السبب متعلقا التراجع ,الجل جتـنب ا
بـالبـيـئـة احلـاضـنـة حـيث تـكن بـيـئـة سلـبـيـة ال تـدعم الـنـجـاح وال تـسـاعـد على
ـثـل الـدارج في حـيـاتـنـا االسـتـمـرارفــيـكـون الـنـاجت هــو الـتـراجع والـفـشل ,وا
ـكن لليد الواحدة ان تع تساند الـيومية "اليد الواحدة التصفق" مع ذلك�,

وتفعل الكثير
ة والتفاني. اذا كان لدينا االصرار والعز

ـؤثرة هـي االسرة وطـبـيـعـة محـيـطـها, ومن بـ االسـباب والـعـوامل االخـرى ا
فـاالسرة ناجحة تدعم النـجاح وتساعد للوصـول الى الهدف والعكس صحيح

بكل تاكيد.
حـيـنـمـا تـكن االسـرة ال تـبـعث في نـفـوس ابـنـائـهـا اال اخلـوف والـقـلق فـيـكـون
الـنـاجت هو الـتـراجع والـفشـل بكـثـيـر من مجـريـات احلـياة ,وبـالـنـتيـجـة تـصبح
الـبيئة احلـاضنة والـتي يفترض ان تـكون هي الراعي االول لـتنميـة الذات; بئر

مظلم تتهاوى في عقره االمنيات!
مـادام هناك اسباب ,فـبالتأكيد ان هـناك حلول او مقتـرحات تقلل من التراجع

وتساهم في الوصول الى الصواب وليس العكس.
فـتـكــون (الـقــاعـدة االولى) هـي: "ان نـعـلـم ونـربي انــفـســنـا عــلى الـثــقـة وعـدم
االجنـراف وراء االقـاويل وان تـكن كـلـمـتـنـا هي االقـوى حـتى وان كـان الراي

االخر صحيح."
(الـقاعـدة الـثـانيـة): "اعـمل بـجـد وال تنـتـظـر الفـرص اصـنع الـفرصـة بـنـفسك
ولـنـفـسك ,وان فـشـلت اسـتـرح ثم اعـد احملـاولـة مـرات عـديـدة فـأن االمـنـيـات
ـنـال وحتـتـاج للـمـواصـلـة وليس الـكـسل وقل: ان فـشـلت فـلي شرف صـعـبة ا

احملاولة من جديد "
 (الـقاعـدة الـثالـثـة ): "لتـكن ادارتك صـحـيحـة قـوية ويـكن تـخـطيـطك سـليم

لتحصل على نتائج جيدة
صباح عالء الدين." فتاح  فحسن االدارة التخطيط والتنفيذ هو ا

يـقـول ابـراهـيم الـفـقي: الـقـرار الـقـاطع اليـدع مـجـاآل لـلـتـردد او الـتـراجع بل
يعطي الشخص قوة رائعة توجهه الى حتقيق اهداف حياته.
ويقول كفاح فياض: هناك فرق كبير ب التراجع والهروب.

ـهمة وهي: ليس من اخلطا ان من هـذا القول نستطـيع ان نب بعض النقاط ا
ـسيـرة دون ان نتـخلى نـتراجع خـطوة ونـصحح بـعض العـقبـات ثم نواصل ا

نشود عن الهدف ا
دون ان نهرب ونترك كل شيء كأن الذئب يطارنا.

فـعـدوك الـذي يـجـبرك عـلى ويـقـول انـدريـد مـورو: اهم شيء هـو ان ال تـخـاف
التراجع يخافك في تلك اللحظة ذاتها.

ونــــحـن نــــقــــول: ايـــاك ان تــــتــــراجـع اذا عـــلــــمـت بــــأنك تــــســــيــــر بــــاالجتـــاه
الـصحيح ... فأن الـتراجع يقودك نـحو الفشل�,والـفشل يصل بك الى طريق
ـرعب ـظـلم يــجـعل حــيـاتك كـابــوس مـروع. والـكــابـوس ا مــظـلم ,والـطـريـق ا
سـيضل يرافقك الى االبد.. كن نيزكـآ هدفهُ واحد يذهب الى حيث يشاء دون

تراجع.

بــــإطالق الــــنـــار بــــاجتـــاه الــــدبـــابـــات
األمـريكـيـة القـادمـة من اجلانب األيـسر.
واشـتبكت القوات العراقية ضد القوات
ــتـحف حتــديـداً في األمـريــكـيــة داخل ا
حـديقـته فضالً عن قـتال دار في مـجمع
احلـرس اجلــمـهـوري الــعـراقي اخلـاص

وقع.  بالقرب من ا
وقـال اجلـنـرال األمـريـكي إريك شـوارتـز
ــشــاة الــقــتــالــيــة الــثــالــثـة مـن فــرقــة ا
األمــريــكــيـــة أنه لم يــتـــمــكن من دخــول
اجملـمع وأنـهم حاولـوا جتنب رد إطالق
ــبـنـى لــكن  اكــتــشـاف الــنــار عـلـى ا
مـواقع لـلـقـنـاصـة و الـتـخـلص مـنـها
ووجـدت 15 بـدلـة زي عسـكري لـلـجيش
بنى وقـد بنت القوات الـعراقي داخل ا
الـعــراقـيــة جـداراً مــحـصــنـاً عــلى طـول

اجلانب الغربي من اجملمع. 
تـمـركزت قـطـعات اجلـيش األمـريكي في
ـقابلة للمتحف نطقة ا تحف ا سـاحة ا
ـنـعـوا الـلـصـوص الـذي الـعـراقي ولم 
نـهــبــوا وسـلــبــوا الـدوائــر والـوزارات
وبـينـمـا كان الـلصـوص يسـرقون وزارة
اإلســـكـــان قـــام عـــدد كـــبـــيــر مـن هــؤالء
بــتــســلـق اجلــدار احلــديــدي اخلــارجي
لـلمتحف من اجلـهة األمامية الـرئيسية.
ـتـحف بـأنـهم لـيـسوا فـشـعـر مـوظـفـو ا
ــتـحف والــدائـرة بـإمــكـانــهم حــمـايــة ا
فـأغلقوا الباب الرئيسي اخلارجي وقام
تحف بحمل راية بيضاء أحد موظفي ا
والـتــوجه نــحـو الــدبـابــات األمــريـكــيـة
ـتحف. فـخرج ـتواجـدة قرب ا الـثالثة ا
عـلـيه رجـل يـتـكــلم الـعـربــيـة بـالــلـهـجـة
اخلـلـيجـيـة يـرتدي مالبـس مدنـيـة وقال
له مــاذا تـريــد فــقـال أن هــذه احلــشـود
ــتـحف الـكــبــيـرة ســوف تــكــسـر بــاب ا
ـتحف يضم وتـسرق مـحتويـاته وهذا ا
آثـــار كــثــيـــرة وثــمــيـــنــة وطــلـب مــنــهم
ترجم مع ـساعدة حلمايته. فتباحث ا ا
اجلـنــود والــضـبــاط األمـريــكـيــ وقـال
ــتـرجم لـه حـســنــاً اذهب أنت وسـوف ا
نــقــوم بـــإجــراء الالزم. فــتـــرجل بــعض
اجلــنــود وأطــلــقـــوا الــنــار في الــهــواء

مـــــتـــــاحف احملـــــافـــــظـــــات فـــــضالً عن
همة ثم احلـاسبات وعدد من األجهزة ا
اقـتـحم وحـطم الـسـراق بـاب جانـبي من
هــذه الـغــرفــة الـتـي يـؤدي إلى مــنــحـدر
يـفضي إلى قاعات مخزن اآلثار احلديث
لـكـنــهم لم يـفـلــحـوا في اقـتــحـام مـخـزن
الـرقم الـطــيـنـيـة. واقــتـحـمت مــجـمـوعـة
أخــرى من الـــلــصـــوص مــخـــازن اآلثــار
اجلـديــدة عن طـريق بــاب خـشــبـيـة ذات
مـصــراعـ تــركت مـفــتـوحــة تـؤدي إلى
ـــر يــؤدي إلى مــنـــحــدر يـــفـــضي إلى 
كـائن. حيث ترك قـاعات اخملزن وقـاعة ا
ــمـرات عــشــرات الــصــنـاديق في هــذه ا
الـتي حتـتـوي علـى اآلثار ومـنـهـا اآلثار
التراثية التي اخليت من غرفة رقم 103
كـمـا سـرقت أجـهـزة الـتـصـويـر ومـخـزن
احملـالـيل واحلـاسـبـات التـي حفـظت في
ـوجـودة في إحـدى الـغـرف الـصـغـيـرة ا
اخملـزن. وقـد حــطـمت وهـشـمت عـدد من
اآلثـار الـتي تـركـت في غـرفـة الـتـسـجـيل
مر الذي ـتروكة في ا واآلثـار الكبيرة ا
تـحف ونهبت معظم يـؤدي إلى قاعات ا
اآلثـار التـراثـية احملـفـوظة في غـرفة رقم
103. وقــد اســتـــمــرت أعــمـــال الــســلب
والـنهب أربـعة أيام من 9 أبريل إلى 12
نـيـسـان 2003 ويـؤكـد شـهـود أن هؤالء
الـلـصــوص كـانـوا مــسـلـحــ يـدخـلـون
تحف والدائرة مشياً أو بالسيارات.  ا
ـوظفون باجلـنود األمريكان اسـتنجد ا
تحف حلمايته أن يأتوا بدبابة أمام ا
فـأجــابــوهم أنـهم لــيس بــإمـكــانـهم أن
يـتـقدمـوا خـطوة واحـدة عن مـواقـعهم
وأنـهم ليسـوا شرطـة حلمايـة العراق.
ــــوظـــفــــون اجلــــنـــود كــــمــــا أوصل ا
األمـريـكان األربـعـة إلى مـقر دبـابـتهم
تحف وطلبوا منهم مرة ثانية أمام ا
ـــتـــحف فـــقـــال لـه أحــد حلـــمـــايـــة ا
ـسؤول الـعسكـري أنتـظر سوف ا
نـتصل بـالـقـيادة وبـقـيا يـنـتظـران أكـثر
من سـاعـة لـم يـجـبـهم أو يـلــتـفت إلـيـهم
أحـد وقــد عـاد الــلـصــوص واقـتــحـمـوا

تحف والدائرة.  ا
عـنـدمـا ســمع رئـيس هـيـئـة اآلثـار دوني
ـتحف سـرق لـقـد طلـبـنا من جـورج أن ا
ــتـحف ــاريـنــز إرســال حــراســة إلى ا ا
فـقال لنا أذهبوا وستلحق بكم احلماية
فـعـادوا لـكن اجلنـود لم يـأتـوا كـان هذا
ـوافق يـوم األحـد ولم يـوم 13نـيــسـان ا
تــأت احلـمــايــة إال يـوم األربــعــاء. وذكـر
جـورج بــأن الـقـوات األمــريـكــيـة كـرست
وزارة الــنـفط مــنـذ أول يــوم دخــلت فـيه
بـغداد وقـال أن اإلدارة األمريـكيـة كانت
لـديـهـا خـرائط ورسـائل من الـيـونـسـكـو
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إلــيـه وقــد أجـــاب وقــتــهـــا عــلى مـــعــظم
تـساؤالتـي ووعدني بـالـرد عـلى بعـضـها
في كـتــاب مـذكــراته الــذي لم يـصــدر مـنه
حـتى اآلن ســوى جـزأين بــيـنـمــا يـجـري
اإلعــداد حــالــيــاً إلصــدار جــزأين آخــرين

. تباعاً
لم يــكـن اإلريــاني رجـالً من طــرازٍ خــاص
ـا جعـلته ـصادفـات أيـضاً ر فـقط لكن ا
يـبـدو إمتـيـازاً في ذلك فـقـد بـدأت حـياته
الـســيـاســيـة مــثـلــمـا انــتـهت بــسـلــسـلـة
فـارقات لم يحدث أن جرت مـترابطةٍ من ا
في تـواليها وتزامنـها واتساقها مع رجلٍ
مــثـله فــكـلــمـا حــاول الـذهـاب إلـى حـيـاةٍ
هـادئةً داهـمته مـوجةً عـاتيـة من األحداث

لترفعه عالياً وتنهض به إلى ذروتها.
ـنادي بـعد شـهـورٍ من االنتـظـار لصـوت ا
عـلى معتقلي السياسة واالجتهاد والرأي
في أحـد سجون إمام اليمن الراحل أحمد
حــمـــيــد الــديـن كــان الــقــاضـي قــد كــتب
وصـاياه مرات عـدة. وكلمـا تهيـأ للخروج
اسـتعداداً لالغـتسال وصالة ركـعت قبل
ـوت مـبـتـهـجـاً بـالـذهـاب الـنـهـائي إلى ا
ا سـاحة اإلعـدام بـعـد صالة اجلمـعـة ر
ـــوت من عـــذابـــات أمالً في اخلـالص بـــا
ـضني شـبه القاتـل يقال له في الـترقب ا

كل مرةٍ "إنتظر"!.
كـما يـذكر القـاضي في مذكـراته أن بعض
أقــاربه كــانــوا قــدِمــوا الســتــرحــام (إمـام
ــا فـيــهـا رشـوة الـبالد) بــكل الـوســائل 
حراس محبسه الفقراء فيما كان صديقه
الـعالمـة مــحـمـد يــحـيى الــذاري قـد ألـقى
بـنـفـسه بـ يـدي اإلمـام "شـفـاعة لـإلبـقاء

على حياة عالم من علماء األمة".
بـعـد تلـك الشـهـور نـودي عـلـيه بـاخلروج
القـاة حـتـفه بــعـد صالة اجلـمـعـة وهـو
ؤمـن لرؤية فضل لدى "أمـير ا الـوقت ا
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في مـا يـزيد عن أربـعـة أجـزاء تقـريـباً من
كـتاب مذكراته الفخم يـحشد عبدالرحمن
اإلريـــاني الـــرئـــيس الـــيـــمـــني األســـبق
مــوســوعـة مـن الـصــور الــفــوتـوغــرافــيـة
ــراسالته وأوراقه الـــتي تــوثّق حلــقــبــةٍ
ـنــطــقـة زمــنــيــةٍ كـانت األهـم في تـاريـخ ا
ـاضي وكـان هو الـعـربـيـة خالل الـقـرن ا
أحـد رمـوزها الـكـبـار وصـانـعي أحـداثـها

همة. ا
وبــ ثــنـــايــا الــكــتب والــدراســات الــتي
خـصـصـهـا مـؤرخــون وبـحـاثـة عـديـدون
عــرب وأجــانـب ورفــاقُ دربٍ وتالمــذة له
تـناولـوا فيـها سـيـرته كان ثـمة قـسم آخر
من الـوثائق الـتي لم تـتسع لـها مـذكراته
أو أنه لم يــكن يــحـوز عــلى نــسخ مــنــهـا
تــنــطــوي عــلى قــدرٍ كــبــيــر من األهــمــيــة

. التاريخية أيضاً
صـطـلح الذي كـان "القـاضي" وهـذا هـو ا
اتــفق اجلــمــيع عــلــيه لــوصف اإلريــاني
كـنايةً عن ثـقافـةٍ غزيرةٍ ورفـيعـة في علوم

إنسانية متنوعة اجتمعت في شخصه.
كـان الـوحيـد من بـ أعالم مـنـتصف ذلك
ـواقـفــهم سِـيـراً ن اجــتـرحــوا  الـقـرن 
جـعلت من تاريخهم جـزءاً حميماً من ذلك
الـتـاريخ الـذي يـكـاد ال يُـروى إال وتُـحـكى
حـياتُهم مـعه واألكثر اسـترعاءاً لإلنـتباه
والـدهشـة تلـكم الصـفات الـتي حتلى بـها
الـرجل الـذي كـان يـعـرف (قـيـمـة) الـصـبـر
حــ يَـحــسُن الـصــبـر و(حــكـمــة) الـعـزم

حيث ال يكون عنده من احلزم بد.
عـنـدمـا ذهـبـت ذات يـوم في شـهـر مـايـو/
آيــار 991 إلى دارٍ في حـي "أبــو رمــانــة"
الـدمشـقي للـقـاء اإلرياني كـان الهـدف هو
إجــراء حــديث تــلــيــفــزيــوني عــلق عــلــيه
عـديدون الـكثـير من اآلمـال لسـماع الـقول
الـــفــصل مــنه حـــول خالف نــشب بــشــأن
دسـتور دولـة الـوحـدة الـيـمنـيـة الـنـاشـئة
عـــــام 1990 في مــــــا إذا كـــــان (اإلسالم)
سـيكـون هـو مصـدر الـتـشريع الـوحـيد أم
أحــد مــصـادره بــاعـتــبــار أن هـذا الــعـالِم
اجلليل كان أبرز من أشرفوا على صياغة

نصوص ذلك الدستور.
وبـدلًـا من عـشـرين دقـيـقـة لـلـقاء الـرئـيس
احلــكـــيم إمـــتــد الــلـــقــاء ألكـــثــر من ثالث
ســـاعـــات خــلـع الــرجـل خاللـــهــا جـــوخه
وعمامته و"توزته" وهي السالح اجلمالي
لـعـلـمـاء الـبالد وأخـذني بـأنـاقـة جـوهره
ومـظـهـره إلى وجـبــة غـداء مـتـنـوعـة بـ
الـتـاريخ واألدب والـسـيـاسـة غـيـر مـرتب

لها.
كـانت تــلك أفـضل فــرصـة أتــيـحت لي في
حـيـاتي الـصـحـفـيـة لطـرح مـا ظل يـشـغل
بـالي من أســئـلـة ولــلـنـبش في أضــابـيـر
ذاكـرة هذا الـرجل "االستـثنـائي" في أمور
أخـرى غـيــر تـلك الــتي ذهـبت من أجــلـهـا
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جـماجم منـافسيه عـلى السـلطة تـتدحرج
مـضرجـة بـدمائـهـا" كمـا ذكـر لي ذلك أحد

أقارب اإلمام نفسه.
خـرج اإلرياني وفق أكـثر الـروايات التي
توثـقت منها مغتصـباً االبتسامة إلغاظة
"الـطـاغـيـة " الـداهـيـة الـذي أمـر الـسـياف
فوراً بإعادة سيفه إلى غمده حتى يحرم
اإلريـاني من رمزيـة االستـشهـاد مبـتسـماً

وت". في مواجهة ا
غـيـر أن روايـات أخـرى تـقـول إن "الذاري
ــيــدان ووقـف بــ اإلريــاني قــفــز إلـى ا
والـــســـيّـــاف صـــارخـــاً في وجـه اإلمــام
وطالباً منه أن يكف عن إراقة دماء علماء

األمة".
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بــعــد ذلـك حـدثـت مــفــارقـة مـن نــوع آخـر
عـندما جاء أمر اإلمام بتع اإلرياني في
أعـلى "سـلطـة شـرعـيـة" لـيـزيـد من قـنـاعة
األخـير أن اإلمـام ليـس أكثـر من "مخـلوق
ــــكـــرٍ وذكـــاء نـــادر ســـيـــاسـي" يـــعـــمل 
ـثلـه شخص ـعـنى) الـذي  إلسـتـغالل (ا
مـــا في تــصـــور الــعـــامــة وذلـك خلــدمــة

. مشروعه السياسي ليس إالّ
ناسبة فاإلمام أحمد وقد بلغ دهاؤه وبـا
في احلــكم أن جـعـل أهم مـقــالــيـد اإلدارة
احلــكــومــيــة بــيـــد الــنــابــهــ من عــامــة
ن ال إمـكـانــيـة (واقــعـيـة) في الـشـعـب 
ـذهب الــزيـدي ألن يـصــبـحــوا أئـمـة أو ا
عـلى رأس احلـكم احملصـور في ساللة آل
بـيت رسـول اإلسالم فـقد أقـصى الـكـثـير
من أبـناء هذه الساللة الطامح لإلمامة
والـسـلـطـة ووصل األمـر إلى حـد أن أمـر
(اإلمـام أحمد الناصـر لدين الله ) بضرب
عُـنُـقَي أخــويه عـبـدالــله والـعــبـاس بـحـد
الـسيـف فيـمـا تقـول بـعض الـروايات إن
شـــقــــيـــقه ســــيف احلق إبــــراهـــيم مـــات

مـسموماً في محـبسه وذلك ضمن موجة
من اإلعـدامـات الـتي جنـا مـنـهـا اإلريـاني
كـما أشـارت إلـيـهـا مذكـراته بـالـتـفـصيل
أعــــقــــبـت فــــشل ثــــورتي 1948 و1955

وجرت جميعها دون محاكمة.
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ا كـان اإلريـاني واحداً مـن الزعـماء ولـر
الـقالئل في الـتـاريخ يـخـرج من حـصاره
ويـعـود من مـنفـاه إلى رئـاسـة الـدولة في
ـســاعــدة سـلــطــات ذات الـنــظـام بالده 

الذي كان معتقالً لديه.
كــان اإلريــاني هــو الــســيــاسي الــيــمــني
صري الـوحيد الـذي استـثنـاه الرئـيس ا
الـراحل جـمـال عـبــدالـنـاصـر من الـسـجن
ـصـرية اسـتدراج عـندمـا قـررت القـيادة ا
عـارضة الـيمـنيـة لزيـارة القـاهرة قـادة ا
ومـن ثم وضــعـــهم فـي الــســـجن بـــســبب
رفـــــضــــهم لـــــتــــدخالت بـــــعض الــــقــــادة
ـــصـــريـــ في الـــشــأن الــعـــســـكـــريــ ا
الـسيـاسي للـيمن خالل عـقد الـستـينـيات

اضي. من القرن ا
 إنـزال اإلرياني حينهـا في بيت مقبول
إلقـــامـــته اجلـــبـــريــــة وكـــان يُـــســـمح له
بـالـذهــاب بـصـحــبـة حــراس مـنـزله ألداء

الــصالة فـي كل يـوم جــمــعــة بـيــنــمـا 
وضـع رفـــــــاقـه اآلخـــــــريـن في عــــــــدد من
ــنـيــعــة كـالــســجن احلـربي الــســجـون ا
وعـومـلـوا بـقـسـوة شـديـدة مثـل مـا أشار
إلى ذلك زمـيــله (األسـتـاذ) أحـمــد مـحـمـد
ـفــارقـة الــتـالـيــة بـعـد الــنـعـمــان.جـاءت ا
مـؤتـمـر اخلـرطـوم الـشـهـيـر عـقب نـكـسـة
يـونــيـو/ حـزيـران 1967 عـنــدمـا تـوصل
ــصــري جــمـال الــزعــيـمــان الــعــربــيـان ا
عــبــدالــنــاصـــر والــســعــودي فــيــصل بن
عــبــدالــعــزيــز في مــنــزل رئــيـس الـوزراء
الـسـوداني مــحـمـد أحـمــد مـحـجـوب إلى

تسوية لنزاعهما على الساحة اليمنية 
ـوجـبهـا عـزل الـرئـيس الـيـمنـي الراحل
عـــبــدالـــله الـــسالل الــذي كـــان في زيــارة
لـبغـداد وعودة اإلريـاني بـطائـرة مصـرية
خـاصــة إلى مـطــار احلـديـدة في الـ  5من
نـوفمـبر/ تـشرين الـثاني من الـعام نـفسه
لــيــصـبح بــعــد ثالثــة أسـابــيع وبــتـوافق
وطـني عام (رئيسـاً للمجـلس اجلمهوري)

أعلى سلطة في الدولة.
لـــكـن رئـــيس الـــوزراء األســــبق مـــحـــسن
الــعـــيــني أبـــلغ بي بـي سي أن "اإلريــاني
الـذي عـاد وزمالؤه إلـى احلـديـدة إلـتـقـوا
الـسالل هـنــاك وخـيـروه بـ يــتـعـاونـوا
مـعه أو أن يذهـبوا إلى بـيـوتهم لـيتـحمل
سؤولية عن عواقب عودة القوات كـامل ا
ــصــريـــة من الــيــمن لـــكــنه أصــر عــلى ا
الــــذهــــاب إلى بــــغــــداد في طــــريــــقه إلى
مـوسكـو" حـينـهـا جرى عـزله بـعد اتـفاق
بـــ زعـــمــاء الـــبـالد في مـــنـــزل الــشـــيخ
عـبـداللـه بن حسـ األحـمـر عـلى اخـتـيار
اإلريـاني رئيساً وتكليف الـعيني بتشكيل

أولى حكوماته.
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مـفارقة أخـرى اختارهـا القدر أيـضاً ففي
عــامــ مــتــقــاربـ 1965 و 1967جـــاء
ـتناقض إلـى السلطة وصـول الرجل ا
في الـبـلـدين اجلـارين الـيـمن اجلـمـهـوري
الـضــارب بــجــذوره في أطــنــاب الـتــاريخ
ـلـكيـة الـنفـطـية الـصـاعدة والسـعـودية ا
ـتـداخــلـ بـدورهــمـا بـعالقــات جـيـو - ا
سـياسية معقدة وشـائكة.اإلرياني حفاظة
الـقرآن ودارس الرساالت الـسماويـة علماً
وفــهــمــاً قـبـل غـيـب كـوســيــلــة لــلــحـوار
وفـيصل .. الـفيـصل كمـا كان يـظنه والده
فـيه ويـوقن به في نـفـسه قـاطـعـاً بـسيف
أبـــيه الــبــتـــار رأس "كل مــخــالـف لــلــدين

والعقيدة" كما كان يؤمن.
ـا وُفق البـاحث النـابه لطـفي النـعمان ر
في اخـتــيـار صــورة جتــمع الـرجــلـ في
غالف كــتــابه (يــلــتــقــيــان)  لــكن عــنـوان
مــوضــوعه قــد ال يــكـون بــنــفس الــدقـة ..
أحــسن الـنــعـمــان عـنــدمـا اســتـدرك بــعـد
ــشــتـركــة لــلـزعــيــمـ ســرده اخلــصـال ا
تعـليقاً عـلى لقطة فوتـوغرافية ظـهر فيها
فـيصل وهو يهدي لإلرياني سـيفاً اعتبر
الـــنـــعـــمـــان أن فـــيــــصل أراد أن يـــحـــمل
ثلى حلل ما يتطلب حد اإلرياني "األداة ا
الـســيف وهــنـا مــا يـبــرز االخــتالف بـ
نهـجيهما وشـخصيتيـهما .. ب احملارب

واحملاور  وب احلازم والعالم".
ويــضــيـف الــنــعــمــان قـــوله: " لــقــد قــوي
اإلريـاني على حـمل الـسيف لـكنه لم يـقو
عـلى (الـبـتـر) به أمـا فـيصـل فال يـضعف

أو يل متى تيقن من استحقاق البتر".
œ«b{_« l  r UH « W —UH

كـــانت هـــنـــاك مـــفــــارقـــة ال تـــقل غـــرابـــة U‰∫ عبد الناصر والسادات خالل استقبال اإلرياني في القاهرة I «
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لك عام 1921 شكـلت اول حكـومة عراقـية بـرئاسـة عبد الـرحمن الـنقـيب وكان ا
فيـصل االول قد  تعيينه ملكا على العـراق هو ليس عراقيا ولكنه عربيا اوتي به
من احلـجـاز كمـكافـاة له عن خـدمات قـدمهـا لـبريـطانـيا الـدولـة االستـعمـارية ذات

الـتــاريـخ االسـود عــنــد احــتاللــهــا لــلــعــراق عـام 1917 وكــان من بـ الـذين 
اسـتـيـزارهم  الوزيـر حـسـقـيل سـاسون  وهـو عـراقي من الـديـانة الـيـهـوديـة وع
ـلـك فـيـصل االول  مــا أدبـة طـعــام فـسـحب من وزيـرا لـلــمـالـيــة وذات مـرة اقـام ا
أدبـة فا مر حـسقـيل بقطع 2 ديـنار اخلـزينة 20 عشـرين دينار  لـتمـويل نفقـات ا
اذا يا لك  بلغ خالل عـشرة اشهر فساله ا لك شـهريا وحل اتمام ا من راتب ا
أدبة خـاصة وهذه اموال حسـقيل هذا االستـقطاع  رد علـيه الوزير حسـقيل ان ا
بلغ  كامال  وما لك واستمر االسـتقطاع حل استعادة ا العـراقي لم يعترض ا
لك غـازي الذي حـاول استالف مـبلغ لك فـيصل االول حـصل مع  ا حصـل مع ا
ـعارض عند مروره 150 دينـار لشراء سيارة اعـجبته عندمـا شاهدها في احد ا
في شـارع الرشيد  ح كان ,هذا الـشارع العراقي الـبغدادي زاهيا حـينها لكن
لـك قائال حلسقيل اعتبرني كأني لم اطلب حسـقيل اعترض على الطلب واعتذر ا
الية لتمويل ـلك فيصل الثاني مبلـغا من وزارة ا بلـغ واعتذر منه كما استلف ا  ا
سفره صـيفا الى بريطانيا  والسلفة مبلغ تتم استعادة باقساط مع الفائدة  وهذا

معروف محاسبيا ومصرفيا 
...لـقــد كـان حـســقـيل حـرا ونــزيـهـا و عــمل لـبـنــاء الـعـراق  قــد وصـفـته الــكـاتـبـة
سسز غير ترود بـيل بانه  شخصية ماهـرة ويعمل بوطنية البريـطانية الشهيـرة  ا
 ”وكـان أقــدر رجل في مـجــلس الـوزراءهـو صــلب قـلــيال ويـنــظـر إلى األمـور من
وجهـة نظر  احلقوقي الدستوري ولكنه حر ونزيه إلى أبعد احلدود .”واعدم ام
عاصـمـة بـغـداد عن هـديـة دفـعـتـهـا شـركـة كـوريـة كـانت تـعـمل في بـغـداد لـتـنـفـيذ
مــشـروعـات حلــسـاب امـانــة الـعـاصــمـة وهـو ال يــعـلم وكــانت عـبـارة عن تــسـديـد
االقـسـاط الـدراسيـة البـنـته الـتي تـدرس في احـدى الـغـربيـة في ثـمـانـيـنـات الـقرن
وضـوع  مع الشـركة ويـردعهـا عما اضي الـرجل ال يعـلم لكن يـبدوا لم يـتابع ا ا
قـامت به وقــد دفع حــيـاته مــقـابل ذلك االمــور ال يـجـب ان تـكــون كـمــا اعـدم هـذا
ـكن ان يــحـاسب بــإعـفـائه من ـشـهــود لـهـا وكــان  الـرجل وهـو مـن الـكـفــاءات ا
نـصب  او سجـنه لـفتـرة معـيته ومـعـاقبـة الشـركـة التي ورطت الـرجل ال نه كان ا
يـنـوي ارسـال مـبـلغ االقسـاط الـدراسـيـة الى ابـنـته وهـذا دلـيل عـلى عـدم مـعـرفته
بلغ قـد دفع وتب ان الـشركة الـكورية بلغ لـكنه فوجئ بـان ا وضـوع تسديـد ا
بـلغ ال يجب ان تـكون احملاسـبة بـأنهـاء حيـاة االنسـان بهـذه السـهولة قد دفـعت ا
وال ان يـبـقى الـفـاسـدون يــصـولـون ويـجـولـون في فـســاد عـدته تـقـاريـر دولـيـة انه
اصبح وكـانه ثقافة مـجتمع فمـا اكثر الـفاسدين وما اكـثر انواع واشكـال الفساد
بـعـلم احـزاب وجـهـات ومـؤسـسـات عـديـدة ومـاذا سـيـقـول حـسـقـيل لـو اعـيـد الى
ن احلـيـاة وع وزيـرا لـلـمالـيـة فـماذا يـقـول عن  الـرواتب التـقـاعـدية  اخلـيـالـية  
ا ايـام  ويقـيمـون في دول اوربـية  او في مـريكـا وبريـطانـيا خدمـوا اشهـر او ور
وكنـدا وفرنـسا ودول اسـيويـة وعربـيـة وهم لم يخـدموا سـوى  اربع سنـوات فاقل
ـدة تـزيد عـلى  اربعـ عـاما وقـدمـوا خدمـات جلـيـلة ورواتـبهم ال وانـاس خـدموا 
تـسـد الــنـفـقـات الـشـهـريـة لــعـوائـلـهم ومـاذا يـقـول الـراحـل حـسـقـيل  عن  تـقـاعـد
وظف الفضائي   وماذا يقول عن رواتب رفحة  وماذا يقول عن الفـضائي وا
ـليون دوالر وماذا يقول عـن رواتب تقاعدية ألجـانبكما ذكرت ذلك نثـرية شهرية 
الـتقارير ومـاذا يقول عن حـمايات تـعدادها 20 عـشرون  فردا ال عـضاء مجالس
احملـافـظات و30 حلمـايـة الـنواب والـوزراء ومـاذا يـقول هن ايـرادات الـدولـة التي
طارات ومـاذا يقول حسقيل رحمه عن ـنافذ احلدودية وا يتـقاسمها البعض في ا
ا يزيد عن 18 سـنة  وكيف يتصـرف حسقيل هذا اذا سـتمرة  سـرقات النفط  ا
كـتب حلـسـقـيل ان يـبــقى حـيـا دون اغـتـيـال اين كـان  الـعـراق وكـيف كـان وكـيف
ـال العـام مـتـأصل فـكـيف الـسـبـيل يـا شعب اصـبح ان اخلـراب والـدمـار وهـدر ا

للـخالص من محنة كانت اسبابها  نظام ال يجيد ادارة البلد
ودول استـعمـارية فـاشيـة ذات تاريخ اسـود مكـنت اناس
اليـ الهم لــهم اال مـا يـدخل في جــيـوبـهم ويـنــفـقـون ا
ـلـكون مـا يـوفر على االنـتـخـابات وهم الـذين كـانوا ال 
لهم  قـوت يـومهـم  واصبح الـفـقر ظـاهـرة مسـتـشريه و
في ازديـاد والتـسـول ظاهـره في كل مـكـان حـسبـنـا الله

ونعم الوكيل.

مع بـداية العمليات العسكرية األمريكية
في 19 آذار 2003 انـقطع موظفو هيئة
ـــــتــــــحـف عن الــــــدوام عـــــدا اآلثــــــار وا
ـــشــمـــولــ بـــخــطـــة الــطـــوار الــتي ا
وضـعــتــهـا وزارة الــثـقــافــة في الـنــظـام
الـسابق. وكانوا حريص على التواجد
طيلة  24 سـاعة وفي هذه األثناء كانت
عـمـلـيـة إخـالء وحـمـايـة اآلثـار الـكـبـيـرة
ونــقل أكـيــاس الــرمــال وتـغــلــيف األثـار
ـــادة اإلســفـــنج وربـــطــهــا الـــكــبـــيــرة 
ـتـحف فـقد بـاحلـبـال مـسـتـمـرة داخل ا
ســاهم فــيــهــا عـــدد من مــوظــفي خــطــة
. وقـــد أدى انــقــطـــاع الــطــرق الــطــوار
تحف العراقي وصـعوبة الوصول إلى ا
خــصــوصــاً لــســاكــني الــكــرخ إلى عــدم
مـجيء الـبـعض مـنهم فـلم يـتـمـكـنوا من
الــوصــول سـوى  17رجالً مـن مـوظــفي
اآلثـار وثالثة من رجال مفرزة األمن في
حـ انــسـحب حــزب الـبـعث والــشـرطـة
قـــبـل أكــثـــر من خـــمـــســـة أيــام وتـــركت
ـتحف والـهيـئة مـواقعـها حـول مـبنى ا
قـبل دخــول قـوات الـتــحـالف إلى جـانب

الكرخ.
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وفي صـــــــبـــــــاح يــــــوم 8 نـــــــيـــــــســــــان
2003وصـلت الـدبـابـات األمـريـكـيـة إلى
مـبـنى وزارة الـثـقـافـة واألعالم واإلذاعـة
ــتــحف والـــتــلــفــزيــون الــقــريـــبــة من ا
واقـــتـــربت الـــدبــابـــات األمــريـــكـــيــة من
ـتـحف من اليـمـ واليـسـار وصاحب ا
ذلك انــفــجــارات عــنـــيــفــة. ولــذلك عــقــد
اجـتمـاع في الساعـة الثـامنـة من صباح
يـوم 8 أبـريـل بـحـضــور كل من رئــيـسـة
الــــهـــيـــئــــة دوني جـــورج ومــــديـــر عـــام
الـصـيـانــة ومـديـر عـام الـدائـرة اإلداريـة
ورئـــــيس فــــرقـــــة الــــطـــــوار ومــــديــــر
احلـسـابـات وأمـر مـفـرزة األمن الـعـامـة
واألخـيـر قـد اقتـرح االسـتـعـانـة بـفـصيل
من مـديرية األمن العامة حلماية الدائرة
ـتحف على أن يسـاعدوه في الوقوف وا
إلى جـانبه والقتال معهُ إال أنهم رفضوا

وقالوا له نحن مدنيون ال نقاتل. 
ـدراء الـعـام وقـد اقـتـرح أيضـاً عـلى ا
ــــتـــحف في ذلك الــــوقت أن يـــخــــلـــوا ا
ويـــغــلــقــوا األبــواب وأن يــســتــعــيــنــوا
ــنــافـذ بـاخلــزانــات احلــديــديـة لــغــلق ا
والـفــتــحــات وتــكــون حـمــايــتــهم له من
اخلـارج وذلـك بـاالســتــعـانــة بــالـبــيـوت
ــتـحف ولـكن لم واحملالت احملـيــطـة بـا
يـهــتم أحـد بــرأيه وقــد سـافــرت مـديـرة
ـتــحف هي وعـائــلـتـهــا إلى مـحــافـظـة ا
فاتـيح إلى جابر خليل ديـالى وسلمت ا
ودوني. ولـقــد قـرر اجلـمــيع االنـسـحـاب
ــتـحف الــعـراقي العــتـقـادهم أن وتـرك ا

منطقة العالوي ستكون ساحة قتال.
 دخل عـدد من مسلحي حزب البعث إلى
ــتـحـف وهم يـحــمــلـون داخل حــديـقــة ا
قـــاذفـــات أر بي جي وقـــامـــوا بـــالـــبـــدء

وصـعــوبــة في تــعــامل اإلريـانـي مع جـار
عـــربـي غـــني (رجـــعي) في الـــريـــاض من
ـني يـســاري (مـتـشـدد) في مـنـظــور أخ 
عـدن من وجهة نظر اجليران في الشمال
وفي الـوقت نفـسه كـان ثمـة تـأثيـر عـميق
وامـتـدادات في الـداخل الـيـمـني لـ (حـزب
الــبـــعث الـــعــربي اإلشـــتــراكـي) بــشـــقــيه
الــعـــراقي والـــســـوري وكل هـــذا في ظل
اشـتـداد حـدة االســتـقـطـاب الـدولي خالل
ـشـهـد اليـمـني احلـرب الـبـاردة ألطـراف ا
عـسـكرين الـشـرقي بقـيـادة اإلحتاد بـ ا
الـسـوفـيـاتي والـغـربي بـزعـامـة الـواليات

تحدة األمريكية. ا
لـقد دفع اإلريـاني في النـهايـة ثمن عـجزه
كـــبــشـــر عــلـى حتــمـل مــخـــاطـــر وضــغط
ــتــضـادة الــتــعــامل مع كل تــلك الــقـوى ا
ــتـضــاربــة إلى مــا ال نـهــايـة واألطـراف ا
ـا وشـعـر كــمـا قـال بـــــأن "إنــاءه إمـتأل 
يـكــفي وأن عـلـى اآلخـرين اإلتــيـان بــإنـاءٍ

آخر".
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ولم يـحــدث لـزعــيم في الــتـاريخ الــعـربي
عـلى األقل أن تتم اإلطـاحة بحـكمه بوداع
رسـمي حارٍ ومؤثر كـالذي جرى لإلرياني
بـعد نـحو سـبـعة أعـوام من رئـاسته فـقد
احــتــشـــد كــبــار رجــال الـــدولــة مــدنــيــ
وعـسكري لتوديـعه في مطار تعز في الـ
18 من يــونـــيــو/ حـــزيــران 1974 بـــعــد

خمسة أيام من اإلنقالب عليه.
ــقــابــلــة أنـه كـان أول ــفــارقــة ا وكــانت ا
رئـيس مـعزول في الـتـاريخ أيضـاً يـحظى
بـاسـتقـبـال رسـمي خـاص من قـبل رئيس
الــدولـة الـتـي  نـفـيه اخــتـيـاريــاً إلـيـهـا
وذلك عـــنـــدمـــا كــان الـــرئـــيس الـــســوري
الـراحل حافظ األسد على رأس مستقبليه
فـي مــطــار دمـــشق في نـــهــار ذلـك الــيــوم

. أيضاً
عــــاش الــــرجل أفــــضـل مــــنــــــــــــــافــــيــــة
االخـتيـارية في الـعاصـمـة دمشق وقـبلـها
في مـدينـة طـرطـوس السـاحـلـيةالـسـورية
ومـنتـجع "صلـنـفة" في ريف مـحافـــــــــظة
الالذقـية خالل عدد هام من مـنعطـــــــفات
احلــيــاة الـســيــاسـيــة لــلــرجل حـتـى قـبل
اسـتقالـته حيث كـان فضَّل سـوريا مـكاناً
السـتراحـاته لـيعـتـكف فيـهـا غيـر مرة عن
ـارسـة مهـامه الـرئـاسـيـة خالل عدد من

األزمات السياسية.
وقــد تـــلــقى عــقـب اســتــقــالـــته دعــوة من
ـصـري الـراحل أنـور الـسادات الـرئـيس ا
لإلقـامة في مصر لكــــــــــنه أثر البقاء في
هـذا البـلـد ليـظل بـعيـداً عن مـصر بـسبب
اســتـضــافـتــهـا الــدائـمــة جملــتـمع الــيـمن
الـسـيـاسي الــصـاخب بـأحــزاب الـسـلـطـة
ـعارضـة معـاً مـنذ خـمـسيـنـيات الـقرن وا
ـاضي وحــتى الــيــوم كــذلك حــتى بــعـد ا

سنوات من رحيله.

تحف 1969-1933 كوركيس عواد مدير مكتبة ا

متحف الطفل

طه باقر 
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تــعــتــزم الــبــرازيل الــتي ســجــلت
قـرابــة نـصف مــلـيــون حـالــة وفـاة
بـ"كـوفـيـد-19 اسـتــضـافـة بـطـولـة

قبل. كوبا أمريكا الشهر ا
وأعلن احتاد كرة الـقدم في أمريكا
ـــيـــبـــول) أن اجلـــنـــوبــــيـــة (كـــو
ـــــقــــر اجلــــديــــد الــــبـــــرازيل هي ا

والـــوحـــيــد لـــلـــبـــطـــولــة الـــتي 
ـاضي بــسـبب تــأجـيــلـهــا الـعــام ا
الـــوبــــاء الـــذي ضـــرب أمــــريـــكـــا

الالتينية بشدة خالل 2021.
في الــبــدايـــة كــانت كــولـــومــبــيــا
واألرجـــنــتـــ ســتـــســتـــضــيـــفــان
ــســابـقــة واضــطـرت األولى إلى ا
التخلي عنهـا بسبب االحتجاجات
الـعـنـيـفـة في أراضـيـهـا واألخـيرة
بـــــســــــبـب الـــــوضـع اخلـــــطــــــيـــــر

ستشفياتها.
ــيــبـول وفي الــنــهـايــة أعــلن كـو
تنظيم البـطولة في البرازيل التي
تبلغ حصيلة الـوفيات فيها بسبب
الـوبـاء يـوميـا حـوالي ألـفي حـالة
ووجه الــــشــــكــــر بــــشــــكـل خـــاص
لـرئــيـسـهـا جــايـيـر بــولـسـونـارو

 V —b  s  qOI  bOF  d U
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وجـه نـــادي ســــامـــراء الــــريـــاضي
ســـهـــام الـــنـــقـــد الالذع الى جلـــنـــة
ـسابـقات في الـهيـئة الـتطـبيـعية ا
بـسبب قـرار تأجـيل مـباراة الـفريق

في دوري الدرجة االولى.
وذكـر النـادي في بـيان صـحفي  أن
ــســـابـــقــات فـي الــهـــيـــئــة جلـــنـــة ا
الـتطـبيـعيـة اتخـذت قراراً مـجحـفاً
بتأجيل موعد مباراة نادي سامراء
مع نادي الصناعة من يوم الثالثاء
إلى يــوم اخلــمــيس مع الــعــلم انه
نــادي سـامــراء قـدم طــلب أن تـكـون

ــــبـــاراة يـــوم االربـــعـــاء ولـــكن  ا
رفضه.

WI U  U —U
واضــاف ان هـذا الــقــرار يـصب في
مـصــلـحـة نــادي الـصـنــاعـة وجلـنـة
ـسـابـقـات غـيرت مـوعـد مـبـاراتـنا ا
الــــســـــابــــقــــة مـع دهــــوك إلى يــــوم

اجلمعة دون أخذ موافقتها.
ـــؤكــد غـــيــاب وبـــ أنه بـــات من ا
العـبي مــنـتــخب الـيــمن احملــتـرفـ
مـحـمـد الـداحي وجـهـاد عـبـد الرب
باريات منتخب اليمن اللتحاقهم 
ــــمــــكن أن يــــرافــــقه غــــيـــاب ومن ا
ــغـربي الـالعب احملـتــرف الـثــالث ا
بـــدر الــــكـــشــــاني بـــســــبب ظـــروف
عـائلـيـة.وتابع الـبـيان أن اإلنـصاف
ـــســابــقــات مــطــلــوب مـن جلــنــة ا
الـدوري فـيه انـديـة تـعبـت وصرفت
وعـــدت ألشــهــر وتــكـــون اجملــامــلــة

حلـــســــاب نـــادي الـــصــــنـــاعـــة أين
اإلنـصـاف والـعـدالـة من ذلك. يـذكـر
ان الالعـبــ الـيـمــنـيـ يــحق لـهم
ـنتـخب بالدهم بـسبب االلـتحـاق 
مـوعد الـتـصفـيـات الرسـمي احملدد

مسبقاً من قبل االحتاد الدولي.
ومـن جــــهــــة اخــــرى قــــرر االحتـــاد
الـدولي بكـرة الـقدم “فيـفا ”تمـديد
عـمل الـهيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة لالحتاد

العراقي بكرة القدم.
وقـال مــصـدر في الــتـطــبـيــعـيـة في
تـصــريح صـحـفي إن الــتـطـبــيـعـيـة

حصـلت على تمـديد جديـد من فيفا
وهـو الــتــمــديــد الــثــالث لــهــا مــنـذ
تـولـيهـا زمـام االمور بـعـد استـقـالة
االحتـاد الـسابق. واوضـح ان عمل
التـطبيـعية يـنتهي في 30 حزيران
ـقبل لـكـنهـا حصـلت عـلى تمـديد ا
جديد سيـضمن بقائهـا حتى نهاية
العـام احلـالي من اجل تهـيئـة عمل

االنتخابات.
يـذكـر ان مهـمـة التـطـبيـعـية مـؤقـتة
من اجل تـهـيـئـة انتـخـابـات جـديدة

الحتاد الكرة العراقي.

بية الدولية اللجنة االو
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أمــريــكــا إلى زيــادة هــذا الــســخط
االجــتــمـاعي قــبل عــام ونـصف من
انـتـخـابـات 2022 الـتي يـرغب في

الترشح فيها لوالية ثانية.

وفي البيان الوحيد الذي صدر من
داخل احلـــكـــومـــة حــتـى اآلن أكــد
نائب الرئيس هـاميلتون موراو أن
إقـامــة الـبـطـولـة في الـبـرازيل "أقل
خــــطـــورة" مـن تـــنــــظـــيــــمــــهـــا في
األرجــــنـــتــــ عـــلى الــــرغم من أن
اإلحصاءات تشير إلى خالف ذلك.
وفي ظـل وجـــود 462 ألـف حـــالـــة
وفــــاة و16.5 مــــلــــيــــون إصــــابــــة
بـكـورونا تـعـد البـرازيل أكـثر دول
أمــريــكــا الـالتــيــنــيـــة تــضــررا من
فيروس كورونا ولديها ثاني أكبر
عـــدد وفـــيــــات في الـــعــــالم بـــعـــد
ــتـحــدة والــثـالــثـة من الــواليـات ا
حــيـث اإلصــابــات بـــعــد الــواليــات

تحدة والهند. ا
ويـــــتـــــنـــــاقـض قـــــرار حـــــكـــــومــــة
بولـسونـارو مع القـرار الذي اتـخذ
في عــام 1918 عــنـــدمــا اخـــتــارت
الـــســلــطــات الــبـــرازيــلــيــة في ذلك
الــوقت تــأجـــيل بــطــولـــة أمــريــكــا

احــــتـــــجـــــاج عــــشـــــرات اآلالف من
الـــبــرازيــلــيـــ في الــشــوارع ضــد

حكومة بولسونارو.
ويـتمـتع الرئـيس الـبرازيـلي حالـيا

بـأسوأ مـعدالت شـعبـية مـنذ تـوليه
الـسـلـطـة في 1 يـنــايـر/كـانـون ثـان
2019 وقـــد يــؤدي تـــنــظــيـم كــوبــا

الـذي يـنفي دومـا خـطورة كـوفـيد-
19 إزاء "فـــــــتح األبـــــــواب" أمـــــــام
اســتـــضــافــة الــبــطــولــة الــتي من
13 ــــــــتــــــــوقـع أن تــــــــبـــــــــدأ في  ا

يونيو/حزيران.
يـتـجــاوز الـقـرار حــدود الـريـاضـة
حـــــيث يــــأتـي بــــعــــد يـــــومــــ من

اجلنوبية (التي تسمى اليوم كوبا
أمريكا) إزاء تفـشي ما عرف وقتها

بـ"اإلنفلونزا اإلسبانية".
WOzUC  Èu œ

كـــان حــزب الـــعــمـــال الــبـــرازيــلي
بـقــيــادة الـرئــيس الــســابق لـويس
إيـنـاسـيـو لـوال دا ســيـلـفـا حـلـيف
الــرئــيـس األرجــنــتـــيــني ألـــبــرتــو
فرنانديز من ب أول من عارضوا
اســـتـــضــافـــة كـــوبـــا أمـــريــكـــا في

البرازيل.
وقــالت رئـــيـــســة حـــزب الــعـــمــال
جــلــيــسي هــوفــمــان عــبــر مــواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعي: "هل هــذا
خـطيـر? في ظل تـفشي الـوباء ومع
ــوجـــة الـــثــالـــثــة وسط وصـــول ا
مـخـاطـر نـقص األسـرة واإلمـدادات
وبطء الـــــتـــــطـــــعـــــيم? إنـه أمــــر ال

يصدق!".
وأعـــــــلـن الـــــــنــــــائـب عـن احلــــــزب
االشـــتــراكي الـــبــرازيــلـي جــولــيــو
خوليو ديلجادو أنه سيرفع دعوى
قضائية أمام احملكمة العليا حلظر
إقـامــة الـبـطــولـة في الــبالد حـيث
كــان الــقــضــاء فـاعـال حــاسـمــا في
تأيـيد اإلجراءات الـصحيـة الرامية
إلى مـكـافــحـة الـفــيـروس الـتـاجي

وهو ما يعارضه بولسونارو.
كــمـا رفض مـتـخــصـصـون في عـلم
األوبـئـة اسـتـشـارتـهم بـشكـل قاطع
اســـتـــضــافـــة كـــوبـــا أمـــريــكـــا في
الـبرازيل الـتي بعـد أسابـيع قلـيلة

من تراجع اإلصـابات
بـــدأت تــشـــهـــد من
جــديــد ارتـفــاعـا
فـي مــــــــــعـــــــــدل
اإلصــــــــــابــــــــــة
بـــالـــفـــيــروس
الـتــاجي مـنـذ
بـــــــــــدايـــــــــــة

مايو/آيار.
وقــــــــــــــالـت
راكــــــــــــــيـل
ستـوتشي

أخصائي
ة

األمــراض
عـدية في ا
جــــــامــــــعـــــة
كــامــبـــيــنــاس
ومـــــســـــتـــــشــــار

بـعـد نــهـايـة عـقـده مع مــانـشـسـتـر
سيتي.

ـــؤتـــمـــر وقــــال أجـــويـــرو خـالل ا
الـصــحـفـي : "لـقــد سـبق وأخــبـرت
البــورتــا أنــنـي قــلت عــنــدمــا كــنت
طـــفال فـي يـــوم من األيـــام ســـوف

يالحظونني.
وأضــاف: "انـضـمـامي يــعـني بـقـاء
مــيـسي? بــالــتـأكــيــد إنه فـخــر بـأن
نـلعب مـعا لـكن قرار مـيسي بـيده

اجلـمــعـيــة الـبــرازيـلـيــة لألمـراض
ـعـدية إنـه "قرار سـيـكـوباتي. إنه ا

جنون مطلق".
ومع اســـتــمـــرار مــعـــدل اإلصــابــة
رتـفع للـغايـة أصبـحت البرازيل ا
"حــظـيــرة" لـلـسـالالت اجلـديـدة من

"سارس-كوف-2.
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ـــــــدن الــــــــتي دون مـــــــعــــــــرفـــــــة ا
ســتـســتـضـيـف الـبــطـولـة أعــلـنت
حكـومة والية بـيرنـامبوكـو (شمال
شــرق) بــالــفــعل أنــهــا لــيــست في

كنها من استضافتها. وضع 
ومع ذلـك قـــال حــــاكم مــــنــــطــــقـــة
بـرازيـلـيـا الـفـيـدرالـيـة إيبـانـيـيس
روشـــــــا إنه ال يـــــــعــــــارض هــــــذا
االحتـمال حال كـانت واليته سوف
ـباريات تسـتضـيف بعض أو كل ا
.ولم يــعــارض جـواو دوريــا حـاكم
واليــة سـاو بـاولـو األكــثـر تـضـررا
من الوبـاء ذلك رغم أنه شـدد على

أن أولويته هي "إنقاذ األرواح".
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أعـرب سـيـرجـيـو أجـويـرو مـهـاجم
بــرشـلــونــة اجلـديــد عن ســعـادته
الـــغـــامــرة عـــقـب تـــوقــيـع عـــقــود

انــضـمــامه لــلــبــارسـا  في
صــفـقـة انــتـقـال حـر

Q”∫ فريق البرازيل مع كأس البطولة

وإذا استمر هنـا وهو ما أعتقد أنه
سـيـفـعـله ســنـحـاول بـذل قـصـارى
جـهـدنــا مـعـا كـمـا نــفـعل دائـمـا في
ــــنـــــتـــــخـب الـــــوطـــــني".وتـــــابع: ا
ــاضي مع ــوسـم ا "بـــاســتــثـــنــاء ا
مــانـــشــســـتــر ســـيــتي قـــضــيت 9
سـنــوات جـيــدة جـدًا مـعــهم وهـذا
ـشكـلـة في الـركـبة الـعـام تـعـرضت 
مـنـعــتـني من الــلـعب لــعـدة أشـهـر
وبـعـدمـا تـعافـيت أصـبت بـفـيروس
كـورونـا وسـقـطت مـرة أخـرى لـكن
ركـبتي في حـالة جـيدة جـدًا وأريد
أن أظـهــر أنـنـي أسـتــطـيع فــعل مـا

فعلته مع السيتي".
وبـســؤاله عن مـدرب بـرشـلـونـة في
ـــــوسـم اجلــــديـــــد أجـــــاب: "اسم ا
ــدرب لــيس مـن شــأني والــنـادي ا
سيتخذ القرار األفضل وليس لدي
احلق في إبـــداء رأيي ولم أحتــدث

مع كومان".
وأردف: "جــــوارديـــوال قـــال لي أنت
ذاهـب إلى أفــضل نـــاد في الــعــالم
وحــ بـــدأت مــفــاوضـــات قــدومي
لــبـرشــلــونـة لم أتــردد حلــظـة ولن
يــــتـــردد أي العب فـي قـــبـــول هـــذه
الـفـرصـة". وزاد: "نعـلم جـمـيـعًا أن
جـــوارديــوال مـــنـــذ تـــولـــيه قـــيــادة
الــســيـــتي ابــتــكــر كــرة قــدم
مختلفة فهو يطالب
بـاالحــتـفـاظ
بــالــكـرة
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ـشـجـعون عـلى ضـرورة أن يـظـهـر ا
شهـادة تـلـقـيـهم اللـقـاح أو نـتـيـجة
ســـلـــبـــيـــة الخـــتـــبـــار كـــوفـــيــد-19
يـخـضـعـون له عــلى نـفـقـتـهم وذلك

لعب. قبل أسبوع من دخولهم ا
ـشجـعـ ارتـداء الكـمـامات وعـلى ا
الــــواقــــيــــة وملء أوراق الــــفــــحص
العب الــصـحي ومــا أن يـدخــلـوا ا
يــتــوجب عــلـيــهم عــدم الــهــتـاف أو

مصافحة بعضهم.
وأفـــاد الـــتــــقـــريــــر أن رجـــال األمن
ـراقـبة ـدرجـات  سـيـتـمـركزون في ا
ــشــجــعـــ عــلى أن يــتم ســـلــوك ا
تـقـلـيص أو إلـغـاء األحـداث الـعـامـة
ـتــابـعـة احلـدث خـارج اخملـصـصـة 

العب. ا
ويـأتي احلـديث عن هـذه اإلجراءات

بــعـــد قــرابـــة أســبـــوع عـــلى دعــوة
صــــحـــيــــفـــة “أســـاهي ”الــــشـــريك
الرسمي لأللعـاب الى إلغاء احلدث
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ــشــجــعــ تــلــقي ســيــكــون عــلى ا
الـلــقـاح أو تـقـد نــتـيـجـة ســلـبـيـة
بـفـيـروس كـورونـا من أجل الـتـمكن
ـــبـــيـــة من حـــضـــور األلـــعـــاب األو
ـقـبل ـقـررة بــطـوكـيـو الــصـيف ا ا
وذلك بحسب مـا أفادت به صـحيفة

. يابانية االثن
كما سيتم منع الهتاف التشجيعي
صـافحـة أو احتـساء والـطعـام وا
ـؤجلة من الكحـول خالل األلعاب ا
ـاضي بـسـبب تـداعـيـات الـصــيف ا
وجب ضـوابط يجري كوفيد-19 
الـنـظـر فـيـهـا بـحـسب مـا أفادت به
صـحــيـفـة “يــومـيـوري شــيـمـبـون”
الـيابـانـية نـقال عن مـصدر حـكومي

لم تكشف عن اسمه.

ـــبي الـــذي وصـــفـــته عـــلى أنه األو
يـــشــكل “تــهـــديــدا لــلـــصــحــة ”في
وقـــــت تــشــهـد فــيه الــبالد حــالــيـا

مـوجــة رابعـة من تـفـــــشي جـائـحة
كورونا.

وقـبل أقل من شــهـريـن من لـفــتـتـاح
ــــبــــيـــة يــــقف دورة األلـــعــــاب األو
السـكان اليـابانـيون ضد إقـامة هذه
األلــعـاب وفــقــا الســتــطالعـات رأي

عدة.
وكــــان مــــقـــررا أن تــــنــــتـــهـي حـــال
الـطـوار في نـهـايـة مـايـو احلـالي
لـكن احلكـومـة اليـابانـيـة قالت إنـها
ـــزيــد مـن الــوقت في حـــاجـــة الى ا
واجهة موجة رابعة من اجلائحة.
ــضـي قــدمـــا بـــإقـــامــة وفـي حـــال ا
األلعـاب فمـوعدهـا سيـكون ب 23

. قبل يوليو و8 أغسطس ا
وفي اســــتــــطالع جــــديــــد نـــشــــرته
“يوميوري شيمبون ”االثن أبدى

نظمون في توقع أن يعـلن ا ومن ا
ــتـــفــرجـــ الــذين يــونـــيــو عـــدد ا
سيسمح لهـم بحضور األلعاب إذا

كان سيُسمح لهم بذلك أصال.
وســـبق أن اتـــخـــذ قـــرار بـــحـــصــر
قيم في احلضور اجلماهيري با
الـيابـان فقط لـكن التـقريـر الصادر
االثــنـ عن صـحــيـفـة “يـومــيـوري
شيمبون ”يفـيد بأن هـناك إمكـانية
العب أو قيم من دخول ا نع ا
طــردهم مــنــهــا فـي حــال مــخــالــفـة
القواعد اخلاصة بفيروس كورونا.
وقـالت الــصـحــيـفـة إن اخلــطـة هي
إيـــقـــاف عـــدوى الـــفـــيـــروس خالل
األلـــــــعـــــــاب مـن خالل إجـــــــراءات

مضادة صارمة.
وتــنص هـذه اإلجـراءات الــصـارمـة

%49 مـن الـــــذين
شــاركــوا فــيه من
سـكـان الـعـاصـمـة
طــــوكــــيــــو أنــــهم
ـــضي يــــريـــدون ا
قــدمــا بـــاأللــعــاب
فـيـمـا طـالب 48%

بإلغائها.
وأراد %25 أن
تـــــقـــــام األلـــــعـــــاب
بـــــحـــــضـــــور عــــدد
مــــــــــــحــــــــــــدود مـن
ـشــجــعـ فــيــمـا ا
رأى %24 أنـــه مـــن
األفــضـل إقــامـــتــهــا
خــــــــــــلـف أبــــــــــــواب
مــــــــــــــــــوصــــــــــــــــــدة.
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اسـتـعـاد الـشـــــــــرطـة خـدمـات احملـتـرف

الـــفــنـــزويـــلي ريـــفـــــــــــاس والالعـب مــروان
ـيـناء ـرتـقبـة مع ا ــــــواجهـة ا حسـ قـبل ا
فـي ربع نـــــــهــــــائـي كــــــأس الـــــــعــــــراق يــــــوم

قبل. اجلمـــــــــعة ا
ــديــر اإلداري لــلــفــريق هــاشم رضــا وقــال ا
ريفاس عـاد إلى العـاصمة بـغداد بـعد إجازة
تــضــمــنـت رحــلــة عالج بــعـــد اإلصــابــة الــتي

تعرض لها أثناء الدوري.
وأضاف مروان حس عاد للفريق بعد تعافيه

ستجدز التام من فيـــــروس كورونا ا
وأشـار إلى أن ثـنـائي الـشـرطـة قـــــــد يـعـاني
من عـدم اكــتـمــال اجلـاهـزيــة الـبــدنـيــة بـسـبب

اضية. غيابهما عن التدريبات في الفترة ا
ـدرب ســيـكــون في حـرج شــديـد نــظـرًا وأ ا
ــنـتـخب لـغــيـاب 9 العـبـ بــعـد الــتـحـاقــهم بـا
الوطـني الـذي سـيـغادر إلى الـبـحـرين خلوض

زدوجة. التصفيات ا
يـشـار إلى أن فـريق الـشـرطـة بـلغ ربع نـهـائي
كـأس الـعــراق بـعـد فــوز عـصـيب عــلى أمـانـة

بغداد بركالت الترجيح.

 مروان حس
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زارَ رئـيس الهـيئـة الـتطـبيـعيـة إياد
بـنـيـان ووزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة
عــــدنــــان درجــــال الــــيــــوم األحــــد
نتـخب الشباب الوحدة الـتدريبـية 
الـتـي أقـيــمت عــلى مـلــعب الــشـعب
الـثاني.واطـلعَ بـنيـان ودرجـال على
آخـر حتـضـيـرات مـنـتـخـب الـشـباب
لـلـبطـولـة الـعـربـيـة الـتي سـتـنـطلق
ـــقــبل في مـــصــر حــيث الـــشــهــر ا
اسـتـمعَ وزيـر الـشــبـاب والـريـاضـة
ورئـــيس الــهـــيــئــة الـــتــطــبـــيــعــيــة
الك الـتـدريـبي بـقـيادة ـتـطـلـبـات ا
درب عماد محمد واعدين بتوفير ا

ـنتخب الشباب جميع أنواع الدعم 
من أجل الـظـهور بـشـكل مـشرفٍ في
قـبـلة.وحثَ بـنـيان االسـتـحقـاقـات ا
ودرجال الالعب عـلى تقد أفضل
مـا لـديهم إلثـبـات جدارتـهم بـارتداء
ـنـتـخبـات الـوطـنـية ورفع قـمـيص ا
الـعـلـم الـعـراقـي عـالـيــاً في احملـافل
الـدولـيـة.يـذكـرُ ان مـنـتـخب الـشـباب
يــواصل تـدريــبـاته بــواقع وحـدتـ
تــدريـــبــيــتــ يــومـــيــاً صــبــاحــيــة
ومسائـية قبل السـفر إلى مصر في
احلــادي عــشـــر من شــهــر حــزيــران
ــقــبل لــلــمــشــاركــة في الــبــطــولــة ا

نتخبات الشباب. العربية 
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ـدرب والالعب الـدولي الـسـابق سـامـر سـعـيـد اسـتـقـالـته مـن مـنـصبـه كـمـدرب لـفـريق كـرة الـقـدم بـنـادي اجلـامـعة اعـلن ا
الرياضي.وقـال سعيد في تصريح صحفي  ان استقالتي من تدريب نادي اجلامعة قدمتها بشكل رسمي الى االدارة وهي

بدورها وافقت عليها لتنتهي مهمتي رسمياً بدءاً من اليوم. 
واوضح ان االستـقالة تمت من دون رجـعة  وال ارغب بذكر االسـباب التي افضل ان تـبقى خاصة بي

معرباً عن امله بان يوفق الفريق في قادم االستحقاقات.
يذكر ان نادي اجلامعة اخفق في التأهل الى االدوار النهائية من دوري الدرجة االولى.
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قـررت األمـانة الـعـامـة لالحتاد الـعـربي لـكرة
الــقــدم تـأجــيل مــوعـد انــطالق بــطـولــة كـأس
نـتخـبات الـناشـئ حتت 17 عـاماً الـعـرب 
ـــوعـــد من االول من تـــمــــوز اجلـــاري  إلى ا
اجلـديـد التـاسع والـعشـرين من الـشـهر ذاته
ملكة زمع إقامتها في ا حتى منـتص اب وا

غربية. العربية ا
ووصل إخطار رسـمي الى الهيـئة التـطبيـعية
من االحتــاد الـعـربي يــفـيـد بـتــأجـيل انـطالق
ــوعــد اجلــديـد في (/29/7 الــبــطـولــة إلى ا

 Æ©15/8/2021) 2021) حتى

وتــشـارك في الـبــطـولـة إلى جــانب الـعـراق
غـرب واجلـزائر ومـصـر وتونس مـنتـخـبـات ا
واإلمـارات والـبحـرين وجـيـبوتي والـسـعـودية
والــصـــومـــال والـــكـــويت ولـــبــنـــان ولـــيـــبـــيــا

. وموريتانيا واليمن وفلسط
يـشــارُ الى ان مــنـتــخب الــنـاشــئــ يـواصل
حتضيراته للبطولة في مجمع وزارة الشباب
الك الــتـدريــبي والــريــاضــة حتت إشــراف ا
ـؤلـف من حـسـن كـمــال مــدربـاً ويــســاعـده ا
سـعــد عــبــد احلــمــيــد ومــحــمــد عـلـي كـر

ومصطـفى سالم مدرباً للياقـة البدنية وعلي
رمى. حس مشربت مدرباً حلراس ا

اغويرو
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رشـح ـيرلـيغ رسمـيًا قـائمـة الالعبـ ا ـمتـاز بر { لنـدن- وكاالت - أعـلنت رابـطة الـدوري اإلنكـلـيزي ا
Æ2020-2021 نقضي سابقة للموسم ا جلائزة أفضل العب في ا

صري محمد صالح مهاجم ليفربول الذي سبق له رشح 8 العب على رأسهم النجم ا وضمت قائمة ا
ـرشـح ـيـرليـغ عـلى تـويـتـر أسـمـاء باقـي ا الـفـوز بـاجلـائـزة عـام 2018. ونـشـر احلـسـاب الـرسـمي لـلـبـر
لـلـجائـزة وهم:كـيـفن دي بـروين وروبن ديـاز مـانـشـستـر سـيـتي بـرونـو فـرنانـديـز مـانـشـستـر يـونـايـتـد جاك

جريليش أستون فيال هاري ك توتنهام ماسون مونت تشيلسي وتوماس سوتشيك وست هام يونايتد.
وسم بـيـنمـا نال هـاري ك جـائزة جديـر بالـذكر أن مـانشـسـتر سـيتي تـوج بلـقب الـدوري اإلجنلـيزي هـذا ا
ـسـابـقـة بـرصـيـد  23هـدفـا بـفـارق هـدف وحـيــد عن مـحـمـد صالح.وكـان جنم مـانـشـسـتـر سـيـتي هـداف ا
اضي وسـم قبـل ا ـيرلـيج عـن ا الـبـلجـيـكي كـيـفـ دي بـروين آخـر من تـوج بـجـائـزة أفـضل العب في الـبـر

.2019-2020
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{ بـرشـلـونة  – وكاالت -
تــعـاقــد نــادي بـرشــلــونـة
أمس االثن مع األرجـنتيني
ســــيــــرجـــيــــو أجـــويــــرو مــــهـــاجم
مــانــشـســتــر ســيـتـي الـســابق في
صـفـقـة انـتـقـال حـر لـتدعـيم اخلط

الهجومي للفريق األول.
ووقع أجــــويـــــرو عــــلى عـــــقــــد مع
بـــرشــــلـــونـــة حـــتى صـــيف 2023
وبشرط جزائي بـقيمة 100 مليون
يـــورو لــــيـــكـــون أولـى صـــفـــقـــات

الصيف للبلوجرانا.
ويــــعــــرف أجــــويــــرو األجــــواء في
الليجا جيدًا حيث كانت له جتربة
يزة بقميص أتلتيكو مدريد في
الـفــتـرة بـ 2006 و2011 وتـوج
مــعــهـم بـالــدوري األوروبـي وكـأس
الــسـوبــر األوروبي قــبل أن يـرحل
لــــلــــســــيــــتـي ويــــكــــتب اجملــــد مع

اإلجنليز.
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عـاشت جـمـاهـيـر بـرشـلـونـة حـالة

من الـقــلق الــشـديــد خالل األشــهـر
ــاضــيــة وبــالــتــحــديــد الـصــيف ا
ـاضي حيـنـما طـالب جنم وقـائد ا
الفريق ليونيل ميسي بالرحيل عن

البارسا.
وكــانت من أبـــرز أســبــاب مــيــسي
لـلرحـيل عـدم وجود مـشـروع قوي
لــلــنـــادي لــلــقــتـــال عــلى األلــقــاب
بجانب التخلي عن بعض الالعب
ـــمـــيــزيـن وعــلـى رأســهـم لــويس ا
ســواريــز الــذي انــضم ألتــلــتــيــكـو
مــدريـــد وكــان أحــد أبـــرز أســبــاب
تــتـويج الــروخـيــبالنــكـوس بــلـقب

الليجا.
وعـمل خـوان البـورتـا رئـيس نـادي
بـرشـلونـة جـاهـدًا إلقنـاع أجـويرو
بـاالنضـمـام لصـفـوف البـارسا رغم
الــعـروض الـتي وصــلـته وذلك من
أجـل تــــدعـــيـم الــــفـــريـق وإرضـــاء
مـيسي الـذي يعـتبـر أحد أصـدقائه
. وكـانت الظـروف منـاسبة قـرب ا
تماما للجمـيع فسيرجيو أجويرو

لم يــكــلف خــزيــنـة الــنــادي نــظـرًا
النتهاء عقده مع مانشستر سيتي
كمـا أن أجويـرو كان يـحلم بـاللعب

في صفوف البارسا منذ سنوات.
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ــــوسم عــــانى بـــــرشــــلــــونــــة في ا
ــاضي من أزمــة عــلى مــســتــوى ا
تـســجــيل األهـداف فــالــفـريق رغم
صــنـاعــة الــعــديــد من الــفـرص لم

يستغلها بشكل إيجابي.
ـبلي ورغم تـسجـيل جريـزمان ود
الـــعـــديــــد من األهـــداف بــــجـــانب
الهـداف ميـسي لكن الـفريق افـتقد
القـناص داخل مـنطـقة اجلـزاء بعد

رحيل سواريز.
ـــــــــاركي عـالوة عـــــــــلـى أن الـــــــــد
بــرايــثــوايـت فــرغم مــشــاركــته في
ـبــاريـات لـكــنه لـيس الـعـديــد من ا
عــلى نـفس مـسـتــوى فـريق بـحـجم

البارسا.
وســـيــكـــون أجــويـــرو خــيـــر بــديل
لــسـواريـز والـذي يـتـمـتع بـقـدرات

يزة ستقضي تماما على كبيرة و
األزمــــة الـــــتـي يُــــعـــــاني مـــــنـــــهــــا
الـبــلـوجــرانـا.وســتـسـاهـم الـعالقـة
الـقـويـة بـ مـيـسي وأجـويـرو في
انـدمــاجه سـريـعًــا بـجـانب أنــهـمـا
يـعـرفـان بـعـضـهـمـا الـبـعض جـيـدًا
نتخب باللـعب سويًا في صفـوف ا

األرجنتيني لسنوات طويلة.
كــــــمــــــا أن عـــــــمل أجـــــــويــــــرو مع
اضـية جـوارديوال في الـسنـوات ا
يــجــعـــله مــؤهال لــلــعب بــأســلــوب
ُعتاد ومساعدة الفريق برشلونة ا

حلصد األلقاب.
 b b  eG

أجـــويــــرو ســـيُــــكـــمـل عـــامه الـ33
ـقبل وهـو ما سـيجـعله األسـبوع ا
يـــتـــعـــامـل بـــعـــنـــايـــة شـــديـــدة مع
ـبـاريـات نـظرًا لـتـقـدمه في الـعـمر ا

ستوى البدني. وتأثره على ا
القـناص األرجـنتيـني تعـرض لعدة
ــاضـــيــة ــواسـم ا إصـــابــات فـي ا
وكان أبرزها في الركبة حيث غاب
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{ مـدريـد- وكـاالت - كـشف تـقـريــر صـحـفي إسـبـاني  عن دلـيل جـديـد يـقـرب اإليـطـالي
دير الفني إليفرتون من تولي اإلدارة الفنية لريال مدريد. كارلو أنشيلوتي ا

اضيـة وجود اهتمـام من قبل ريال مـدريد بإعادة أنـشيلوتي وتـردد في الساعات الـقليلـة ا
صـاحب الـ 61عـامًــا خلالفــة الـفــرنــسي زين الــدين زيـدان.وبــحــسب صـحــيــفـة "مــاركـا"
رشحـ لتدريب ريال مدريد والتي تضم اإلسبانية فـإن أنشيلوتي يتصدر حـاليًا قائمة ا
إلى جواره مواطـنه أنطـونيو كـونتي األرجـنتيـني ماوريـسيـو بوكيـتيـنو واإلسبـاني راؤول
جونزاليس وتشابي ألونسو.وأكدت أن ريال مدريد يعلم مدى صعوبة التفاوض مع باريس
سـان جــيـرمــان لـلــحـصــول عـلـى بـوكــتـيـنــيـو ويــرى أن الـتــفـاوض مـع إيـفــرتـون ســيـكـون
أسـهل.وأشـارت الــصـحــيـفـة إلى أن إيــفـرتـون بــدأ بـالـفــعل في الـبــحث عن بـديل لــكـارلـو
أنـشــيـلـوتي رغم اسـتـمـرار عــقـده مع الـنـادي.ويـدرك الـتـوفــيـز مـدى حب اإليـطـالي كـارلـو
يرجني. أنشيلوتي وتـعلقه بريال مدريد وبالتالي لن يقف أمام رغبته إذا قرر العودة إلى ا
وكانـت الصـحـيفـة قـد أوضحت فـي وقت سابق أن فـلـورنتـيـنـو بيـريـز رئيس ريـال مـدريد
ــعـرفــة رأيه حـول إمــكـانـيــة تـدريب الــفـريق مـرة أجـرى اتـصــالًـا مــبـدئـيــا مع أنـشــيـلـوتي 
أخرى.وعمل أنـشيلوتي مدربا لريال مدريد في الفترة من 2013 حتى 2015 وجنح في

قيادة الفـريق نحو أحد أهم ألقـابه وهو دوري أبطال أوروبا "الـعاشرة" باإلضافة
ـــــلك وكـــــأس الـــــســــوبـــــر وكــــأس الـــــعــــالـم لألنـــــديــــة. لـــــبــــطـــــوالت كــــأس ا
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ـوسم ـبــاريـات ا عـن الـعـديــد من ا
ـــــــــــاضـي مـع الــــــــــســـــــــــيــــــــــتـي ا
ـثابة بسـببهـا.وسيكـون أجويرو 
لـغـز في بـرشلـونـة يـحتـاج كـومان
ـــديـــر الــفـــني اجلـــديـــد الــذي أو ا
سيخلفه للتعامل معه بشكل جيد
فــبــالــنـــظــر إلى عــمـــره يــكــون من
الـــــصـــــعب الـــــتـــــفـــــكـــــيـــــر في أن
األرجـنـتـينـي سيـلـعب أسـاسـيًا كل

وسم مع البارسا. مباريات ا
وأيضًا بالنظر لشخصية أجويرو
ســيـكــون من الــصــعب قــبـوله دور
الالعب الــبــديل لــذلـك ســيــحــتـاج
درب للـمزيد من احلـنكة لـلتعامل ا
ــــوقف واســــتـــــغالل قــــدراته مـع ا

كنة. بأفضل طريقة 
أعــلن بــرشــلــونـة رســمــيًــا الــيـوم
الــثالثــاء تـــعــاقــده مع اإلســبــاني
إريك جارسيا قادمًا من مانشستر

سيتي في صفقة انتقال حر.
وأصـبح جــارسـيــا ثـاني صــفـقـات
بـرشـلونـة الصـيـفيـة بعـد الـتعـاقد
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{ لـنـدن - وكاالت- أعـلـنت رابـطة
ـيـرليج" الـدوري اإلجنـليـزي "بـر
الـــيــــوم الـــثـالثـــاء عن األســــمـــاء
رشـحة لـلفـوز بأفـضل مدرب في ا

Æ2020- 2021 نقضي وسم ا ا
وتــواجـد فـي الـقــائـمـة 5 مـدرب

يأتي على رأسـهم بيب جوارديوال
والـــذي قــاد مــانــشــســـتــر ســيــتي
لـلــتــتــويج بــلــقب الــبــطــولــة هـذا

وسم. ا
وضـمت الـقـائمـة أيـضًـا مارسـيـلو
بــيــلــســا مــدرب لـيــدز يــونــايــتـد
ـيـزة في أول والـذي قـدم نـتـائج 
مـوسم لـلــفـريق بـعــد صـعـوده من
الـتــشـامــبـيـونــشـيب حــيث أنـهى
ركز التاسع وبفارق وسم في ا ا
 3نقاط فـقط عن توتنـهام السابع
ـــؤهـــلــة ـــراكـــز ا صـــاحب آخـــر ا
قبل وسم ا للبطوالت األوروبية ا

ؤتمر األوروبي). (دوري ا

رياض محرز

كـــمــا تــواجـــد في الــقـــائــمــة أولي
جــــونـــار ســـولــــســـكــــايـــر مـــدرب
مـانـشسـتر يـونـايتـد بـعدمـا أنهى
ـــركـــز الـــثـــاني ولم ـــوسم فـي ا ا
ـة خـارج ملـعبه يـتعـرض ألي هز

وسم. طوال ا
وشــــمـــلت الــــقـــائـــمــــة بـــريـــنـــدان
روديــجـرز مـدرب لـيـسـتـر سـيـتي
وهـو أكـثــر الـفـرق الــتي تـواجـدت
ــراكـــز األربــعــة األولى هــذا بــ ا
ـوسم ولكـنه فـقد بـطـاقة الـتأهل ا
لـــــدوري األبـــــطــــال فـي اجلـــــولــــة
ركز ـوسم في ا األخيـرة بإنـهاء ا

اخلامس.
وأخــيــرًا تــواجــد ديــفـيــد مــويس
مدرب وست هام والذي قدم طفرة
كــبـــيــرة في مــســتــويــات ونــتــائج
ـوسم الــفـريق وجنح في إنــهـاء ا
ــؤهل إلى ــركـــز الــســـادس ا في ا

الدوري األوروبي.

التـسرع أقـول لنـفسي أحـيانا..
امــــنح نــــفــــسـك بــــعض الــــوقت
نـشفة وقم بعمل وامشي نحو ا
مــخـتـلف قـد تـعـتـقـدون أنه أمـر

سخيف لكنها حقيقة".
 وآخــر مـرة شـارك فـيــهـا فـيـدرر
بــبـطــولـة روالن جــاروس كـانت
قــبل عـــامــ عــنــدمــا خــرج من
الــدور نـصف الــنـهـائـي عـلى يـد
اإلسباني رفائيل نادال ويعتقد
الالعب السويـسري أنه ما يزال
ه في هـذه ـزيـد لــتـقــد هـنــاك ا
الـبطـولة رغم أنـه أكثـر حمـاسا
ـبـلـدون بـعد خلـوض بـطـولة و

أسابيع من اآلن.
 وأردف: "أن أعــــود هـــنــــا بـــعـــد
أشهر أو عام كامل من التعافي
ــقـيــاس احلـقــيـقي يــكـون فـإن ا
دائــــــمـــــــا حــــــول مـــــــا إذا كــــــان
ستويات باستطاعتي العودة 
جـيـدة أمام العـبـ جـيدين آمل
ـــكــان ـــبـــلـــدون ا أن تـــكـــون و
ــا سـيــكـون لــتـحــقــيق ذلك ور

بـعد أسـبوعـ من خـسارته في
جنيف أمام بابلو أندوخار.

 وقــال فــيــدرر في تــصــريــحــات
: "في اجململ أشـعر لـلصـحفـيـ
بـأنــني أفـضل وأكـثـر وضـوحـا
أعتـقد أنـني أتعـوّد مجـددا على
باريات وكل نسق البطوالت وا
ــنــاشف وســاعــة شيء حــتى ا
الــــكــــرات وكل مــــا يــــرافق ذلك
أشعر حقا أنني لم أجد التناغم

في جنيف".
 واعـتــرف فـيـدرر أن الـعـود إلى
العب الـتــرابـيــة لـيـس بـاألمـر ا
الـــســهـل بــالــنـــســبـــة له قــائال:
"أعـــانـي دائـــمــــا عـــنــــد عـــودتي
لــلـمـالعب الـتــرابــيــة قـلــيال من
ــــضـــحـك أن تـــعــــتـــقــــد أنـــهـــا ا
األرضيـة األسهل للـعودة إلـيها
العب وال أمــانـع الــعــودة إلى ا

العشبية والصلبة".
 وأضاف: "شـعرت الـيوم بـأنني
ـجـهـود أكـبـر في الـقـيام قـمت 
في التـنقل من مكـان آلخر وعدم
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روجر فيدرر 
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{ روما- وكـاالت - أكد كـريسـتيـان فيـيري أسـطورة الـكرة اإليـطالـية أن
ديـر الفـني اجلديـد لرومـا يريـد التـعاقد مع البـرتغالـي جوزيه موريـنيـو ا

كريستيانو رونالدو جنم يوفنتوس هذا الصيف.
وكـانت تـقـاريـر قـد أشـارت إلى أن كـريـسـتـيـانـو رونـالدو صـاحب الـ36
عـامًـا يفـكـر في مـغادرة يـوفـنتـوس هـذا الصـيف قـبل مـوسم واحد من

قبلة. انتهاء عقده لكنه لم يحدد وجهته ا
وقال أسـطورة الكـرة اإليطـالية في تـصريـحات نقـلتـها صحـيفـة ماركا"

اإلسبانية: جوزيه مورينيو يريد جلب كريستيانو رونالدو إلى روما.
وكـان أنـطــونـيــو كـاسـانــو مـهــاجم ريـال مــدريـد الـســابق جـزءًا من
احلديث حيث اختـلف بشدة مع فـييري قائال: "كـريستيـانو رونالدو

لروما هذا هراء.
وأوضح جنم مـيالن وإنتـر وريـال مدريـد الـسابق: "مـوريـنيـو لم يكن
عـلى ما يرام مع كـريسـتيانـو رونالدو في ريـال مدريـد كيف تعـتقد
أنه ذاهب إلى روما.وأ كـاسانو: ال أعرف مـا إذا كان ذلك بسبب
وجـود نـفس الـوكـيل خـورخي مـينـديـز أو مـديـر ريـاضي بـرتـغالي

ولكن كيف تعتقد أن كريستيانو سيذهب إلى روما.

- وكـاالت - قــال روبـرت لـيـفــانـدوفـسـكي مــهـاجم بـايــرن مـيـونخ إن جـدول { بـرلـ
قـبلة حيـث سيعاني زدحم سيـمثل مشـكلة كـبيرة في الـسنوات الـقليـلة ا باريـات ا ا

الالعبون للظهور بأفضل مستوياتهم بسبب الوقت القصير للتعافي.
ـهاجم البـولندي البـالغ عمره  32عـاما في 60 مبـاراة مع ناديه ومـنتخب وشارك ا

بالده منذ استئناف اللعبة في مايو أيار بعد توقف بسبب جائحة كوفيد-19.
وقال ليفـاندوفسكي الذي حطم رقم جيرد مولر في عدد األهداف في موسم واحد
ـسـتوى سـيتـأثـر بدون شك عـنـدما يـتـعرض الالعـبون اني إن ا بـالـدوري األ
ز في مـقابلة: "يـنسى كثيرون لـضغط كبيـر.وأبلغ ليفانـدوفسكي صحـيفة تا

ستويات". كن أن نلعب كل يوم في أعلى ا أننا بشر ولسنا آالت وال 
وزاد: "بالنـسبـة لكـرة القدم ولالعـب الـشبان سـتكـون هنـاك مشكـلة كـبيرة
ـا في العام لـلبقـاء على القـمة لسـنوات عديدة ألنـه في الوقت احلالي ور

باريات". قبل هناك مبالغة بإقامة عدد كبير جدا من ا ا
ويعتقد لـيفاندوفـسكي الذي سيحـمل آمال بولندا في بـطولة أوروبا هذا
ــعـانـاة لن تـقـتـصـر عـلـى الالعـبـ فـقط بـخـصـوص عـدد الـصـيف أن ا

باريات الكبير جدا. ا

ـكن حتـقـيـقه هـنا هـنـاك شيء 
في باريس سنرى".

 وســـيـــلـــعب فـــيـــدرر فـي الــدور
الـــثـــاني مع الـــكـــرواتي مـــارين
سيـليـتش وعن ذلك قـال فيدرر:
"آمـل أن أبــقى مــعــافـيــا من اآلن

وصـــاعــــدا أنـــا واثق أن األمـــر
ســيــبــقـى كــذلك أحتــسن أكــثــر
وأكثر بعد مرور كل شهر وهذا
شـــــكّل أمــــرا إيـــــجــــابـــــيــــا ولم
أتـعـرض النـتـكـاسـات عـلى مدار

عام".

مع األرجنتيني سـيرجيو أجويرو
أمس االثنـ قادمًا مـن مانشـستر
سيتي.وأصدر بـرشلونة بـيانًا عبر
مـوقـعه الـرسمي أكـد من خالله أن
جـــارســيـــا ســـيـــوقع عـــقــدًا حـــتى
(2025/2026)  بـــــوجـــــود شـــــرط

جزائي قيمته  400مليون يورو.
ورحـل جـارسـيـا عن بــرشـلـونـة في
صيف 2017 لكنه لم يحظ بتجربة
جــــيـــدة فـي مـــلـــعـب االحتـــاد ولم
درب يشـارك باسـتمـرار مع فريق ا

جوارديوال.
وحـاول مـانـشـستـر سـيـتي بـقـيادة
مــديـــره الــفــني بـــيب جــوارديــوال
ـــدافع اإلســـبــاني جتـــديـــد عــقـــد ا
الشاب إال أنه تمـسك بالعودة إلى
بـرشـلـونـة.يـشـار إلى أن بـرشـلـونة
تعاقد مع سيرجيو أجويرو قادمًا
مـن مـانـشـستـر سـيـتي فـي صـفـقة
تد حتى 2023 انتقال حر بعقد 
يتضمن شرطـا جزائيا قيمته 100

مليون يورو.
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ــبي فـي تــركــيــا إســـطــنــبـــول األو
بــســبب إجــراءات مــكــافــحــة وبـاء

فيروس كورونا.
وتــــصــــدر وسم دوري _أبــــطــــال_
أوروبـــا  بـــالـــلـــغـــتـــ الـــعـــربـــيــة
واالجنـــلــيــزيـــة مــواقع الـــتــواصل
االجــتـــمــاعي في الــعـــالم الــعــربي
والـعالم.واحـتـفى مشـجـعو الـنادي
الـــــلـــــنـــــدني بـــــفـــــوز فـــــريـــــقـــــهم
ـدير بالـبـطـولـة.وانـتقـد كـثـيـرون ا
الـفـني لـفـريق مــانـشـسـتـر سـيـتي
بـيب غوارديـوال بسـبب عدم الـبدء
ــلـعـب اإلسـبــاني بــثــنـائـي وسط ا
رودري والـبـرازيـل يـفـيـرنـانـديـنـيو
ـباراة أمـام تـشـيـلسي من بـدايـة ا
ا ساهم في سيـطرة األخير على

باراة على حد قولهم. ا
w U œ VFK

فـقـال أحــمـد مـجـدي: "أكــبـر غـلـطـة
عـمـلـهـا غـوارديـوال هي عـدم وجود
فــيــرنـانــدنــيـو أو رودري في وسط

لعب الدفاعي". ا
ودافع كـــثـــيـــرون عن أداء الـــلـــعب
اجلـــزائــــري ريـــاض مـــحـــرز جنم
مـانــشـسـتـر ســيـتي مـعــتـبـرين أن
الالعب العربي لعب دورا مهما في
وصــول فــريــقـه إلى نــهــائي دوري
ـــشــجــعــ األبــطــال.فـــقــال أحــد ا
"ريـاض مــحـرز كـان له الـدور األهم
في الـوصــول لــلـنــهـائـي سـجل في
الـربع عنـدمـا كان الـسـيتي خـاسرا
أمــام دورتــمـــونــد وســجل أهــداف
الــفــوز في الـــنــصف أمــام بــاريس
سـان جــيـرمـان وقــدم مـا عــلـيه في
الـنــهــائي ولــكن ال بــأس هـذه هي
كــــرة الـــقــــدم ريـــاض يــــســــتـــحق
قبل وسم ا التواجد في تشكيلة ا
يـــــســــتــــحق احـــــتــــرام أكــــبــــر من
اجلــمـــاهــيــر".واعــتــبــر آخــرون أن
الــنـجم الــفـرنــسي جنــولـو كــانـتي
العب خط وسط نــادي تــشــيــلــسي
اإلجنــلـيـزي ومـنـتـخب فـرنـسـا من
أبــرز الالعـبـ الــذين وصـلـوا إلى
مــرتـبـة الـكـبـار في الـعـالم.وحتـدث
ـان ـدربـ األ مـتـابـعـون عن قـوة ا
في البطـوالت األوروبية.فقـال مينا
اســـحــــاق: اخـــر  3مـــواسم دوري

أبـطـال أوروبـا يـفـوز بـهم مـدربـون
ـــانــــيـــا. يـــورغـن كـــلـــوب مع من ا
لــيــفــربـول 2019 هــانــز فــلــيك مع
بـــايــــرن مــــيـــونخ2020 تــــومـــاس

توخيل مع تشيلسي 2021 . 
وهــذا هـو الــنــهـائي الــثــالث الـذي
يــجـمـع بـ فــريـقــ إجنــلـيــزيـ

والثـاني في ثالثة مـواسم.وأصبح
مــانــشــســتــر سـيــتي تــاسع فــريق
إجنـليـزي يصل إلـى النـهائي بـعد
لــيـفـربــول ومـانــشـسـتــر يـونــايـتـد
ونـوتـنـغـهـام فــورست وتـشـيـلـسي
وأســتـــون فــيال ولــيــدز يــونــايــتــد

وأرسنال وتوتنهام.
…—UI « ”Q

وســوف تـــســـتـــضـــيف الـــبـــرازيل
مـبـاريـات كـأس الــقـارة األمـريـكـيـة
"كــــوبـــا أمـــريـــكــــا" بـــعـــد جتـــريـــد
األرجـنـتــ من حق اسـتـضــافـتـهـا
قــــــــبـل أســـــــبــــــــوعـــــــ مـن بـــــــدء
البطـولة.وقال احتـاد كرة القدم في
يـبول) إن أمـريكـا اجلنـوبـية (كـو
األرجـــــــنـــــــتـــــــ جُـــــــردت مـن حق

اســـتـــضــافـــة الـــبــطـــولـــة بـــســبب
"الـــظــــروف احلـــالـــيــــة".وتـــشـــهـــد
األرجــنـتـ ارتـفـاعـا حـادا في عـدد
حـاالت اإلصـابة بـكـوفـيد-19. وقد
أكد االحتـاد في وقت الحق اإلثـن
أن الــبـــرازيل ســوف تــســـتــضــيف
ـــبــاريــات الـــتي ســتـــبــدأ في 13 ا
يـــونــيـــو/حــزيـــران.ولم يـــعــلن عن
العب الـــتـي ســـتـــجـــري فـــيـــهـــا ا
ــبـاريــات في الـبــرازيل.وجـاء في ا
تــــصــــريح لـالحتــــاد عــــلى مــــوقع
التواصل االجتماعي تويتر "نشكر
الرئيس جائير بولسونارو وفريقه
واحتـــاد كـــرة الـــقـــدم الـــبــرازيـــلي
لـفتـحـهم األبواب ألكـثر الـفـعالـيات
الـريــاضـيــة أمـانـا فـي هـذه االيـام.
سوف تـتألق أمريـكا اجلنـوبية في
قرر أن البرازيل بنجـومها".وكان ا
ـبـاريـات تـسـتـضـيف األرجــنـتـ ا
إلـى جـــانـب كــــولـــومــــبــــيــــا. وقـــد
استثنيتا في 20 مايو/أيار بسبب
احــتــجـاجــات جتــتــاح الــبالد.وقـد
ـعـارضــة لـلـمـبـاريـات في تـنـامت ا

داخـل وخـــــــــارج احلــــــــكـــــــــومــــــــة
األرجنـتـيـنـيـة بيـنـمـا صـرح الـنجم
لـــويـس ســـواريــــز من أورغـــواي
اجلمعة بأنه يـجب إعطاء األولوية
لــــصــــحــــة الـــبــــشــــر.وقـــد دخــــلت
األرجنت في  22مايـو/أيار حـالة
إغالق جـديـدة تسـتـمـر تسـعـة أيام
بـــعــد أن ســـجـــلت 35 ألف حـــالـــة
إصابة يومية بفيروس كورونا في
ذلك األسبوع.واندلعت احتجاجات
في البرازيل السبت رفـضا لطريقة
إدارة الـرئـيس بـوزلسـيـنـارو ألزمة

كوفيد-19. 
وسجـلت الـبرازيل 460 ألف حـالة
وفـاة و ثــاني أعـلى عـدد إصـابـات
ـتـحدة في الـعـالم بـعـد الواليـات ا
حـيـث بـلـغت  16مـلــيـونـا.ويـجـري
مجلس الشيوخ الـبرازيلي حتقيقا
فـي طـــريــــقــــة تـــعــــامـل حـــكــــومـــة
بــولـسـونــارو مع األزمـة وبطء بـدء
حمـلة الـتلقـيح.وكانت الـبرازيل قد
فـازت بـبــطـولـة كـوبــا أمـريـكـا عـام
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شــغـل نــهـائـي دوري أبــطـال
أوروبا والذي انتهى بفوز نادي
تـشـيـلـسي عـلى مـانشـسـتـر سـيتي
بـهـدف دون رد جـمـاهـيـر كـرة
الـقـدم حـول الـعـالم.وجـرت
ـــــبــــاراة في مـــــلــــعب ا
مــديــنــة بــورتــو في
الــبـرتــغـال بــعـد
نـــقــلـــهـــا من
مــــــلـــــــعب

{ جــنــيف- وكــاالت- اســتــفــاد
الـــنــجم الـــســويـــســري روجــر
فـــيـــدرر من خـــيـــبـــة اخلــروج
ــبــكــر من دورة جــنــيف في ا
وقت سابق ليحقق انطالقة
ـــيـــزة في بـــطـــولــة روالن
جـاروس في أول ظـهور له
عــــلى مالعـب الــــبــــطــــولـــة
. الفرنسية في آخر عام
 وتفوق فـيدرر في مباراته
األولى بــالـــبــطــولــة مــســاء
أمس االثن على األوزبكي
دينـيس إيـستـوم 6-2
و 4-6و 3-6فـــي
الــــدور األول

سيرجيو أجويرو
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مــا بـ مــوقف واخــر تـبــرز حــقـائق
متعددة عن صناع القرار ... االب في
ـديـر ـدرس في صــفه ..ا عـائــلـته  ..ا
في دائرته... مـجمـوع صنـاعة الـقرار

ــتــراكـم  تــعــكس مــعــدالت الــكـــمي ا
ـسـتـدامـة في تـطـبـيـقـات الـتـنـمــيـة ا

السياسات العامة للدولة  .
ـنــطــلق اصـدرت مــنـظــمـة من هــذا ا

ـيـة ( األيــزو ) مـعـيـارا اجلـودة الــعـا
سؤولية اجملتمعية... متخصصا  با
ــنــتــخب ــســؤول ا الن مــحـــاســبــة ا
تــتـطــلب مـعــايـيـر مــعـيــشـيــة  تـمـكن

ـارسه حقـه  على ذات ـواطن من  ا
ا ينفذ كن واجبات .

ومع كل هــذا الـصــخب الـدائــر حـتى
بات لـلكـلمة الـواحدة عـدة تفـسيرات
كل حـسب ثـقـافـة رب األسـرة ومـديـر
الـدائـرة وهـكــذا بـدا االخـتالف لـيس
رحمة بل يحـتاج ب ح واخر الى

محرار قياس للرأي العام .
وذج  اعتمد في التنمية مثل هكذا 
الــســيــاســيــة لـــلــدول الــلــيــبــرالــيــة
وتطورت معاييره  مـرات متتالية ما
يـة الثانية وما يعد بعد احلرب العا
سقوط جـدار برلـ  .. حتى اضحت
عايير الدولية مقاييس تعتمد هذه ا
فـي ادارة الـــــعـالقـــــات بـــــ الـــــدول
وتصنيف الـدول  عل مقياس اهداف

تحدة . ستدامة لأل ا التنمية ا
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ومن خالل هـــذا الــتــوصــيف  عــرفت
دوال  بـكـونهـا فـاشـلة او مـنـتـقـلة من

نظام شمولي الى نظام ليبرالي  .
كل مــا تــقــدم  يــطــرح الـســؤال االهم
ـتصـدية واالبرز في ادارة االحـزاب ا
لـسـلـطــان احلـكم في عـراق الـيـوم ...
ـــعــايــيــر كـــيف تــعــامـــلت مع هــذه ا
الـدوليـة في اعـادة النـظـر الجنـداتـها

واخلطاب السياسي العام ?? 
ال اعتقـد  ان حتى احلزبـ الكردي
ــعــرفــة قـد األكــثــر خـبــرة في ادارة ا
اسـتطـاع اي منـهـما تـنـفيـذ اسـتبـانة
سنـوية حملـرار الرأي الـعام اجلـمعي
العراقـي  بشكل عـام او الكـردستاني

بشكل خاص .
هني في مثل خصوصية االحتراف ا
هذه االستـطالعات الـسنويـة  تكشف
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ـنظـرين عـلى اختالف ـقايـيس الـثورات أو االنـتـفاضـات وكـتابـات ا
جـنسياتـهم وعقائـدهم فإن تشـرينية الـشباب عام 2019 هي أشجع
قـايـــــيس الثورة ونــــبل الهدف وأشـرس حركة في تاريخ العراق 
ـطــــــــالب وبـآليـة التـحرك واالنـدفاع واالقـتحـام وطريـقة الـتعـبير وا
اخملـتـلــفـة سـواء بـالــشـعـر والــرسم واالحـتـفــاالت والـنـدوات واألغـاني

والشعارات الذكية.
فـقـد فـاح عطـر الـشـبـاب أرجـاء الـوطن بـرائحـة الـدم الـزكـيـة وبـعرق
ـبـهـرّة بـالـصـبـر والصـمـود. فـهـؤالء الـفـتـيـة لم تـصـنـعهم الـتضـحـيـة ا
ـا هم صناعة بيئة والدة على مر األيـديولوجيات والكتب واألحزاب إ
ـتـزج فـيـهـا ألوان الـتـاريخ. بيـئـة تـنـبت فـيـها الـثـورات والـشـجـاعة و

التحدي: اجلوع والظلم واحلرمان.
كـنـا سـابـقـا نـعـيش جتـارب الـثـورات فـتـشـعل فـيـنـا حـرارة الـتـمرد
ونـدخل األحزاب فتعلمنا معنى الثورة حسب مقاييسها ومواصفاتها
ونـقرأ كتب مـاركس وستالـ وعفلق وعـبد النـاصر واخلمـيني وقطب
فـنتأثر بحروفها الثورية فنثـور والندري ما تخبئه من أفكار بعضها
ــصــالح وجتـارة ــصــطـنــعــة وآخــر بــدنـيــا ا مـريض بــدين األوهــام ا
األفـكار. أما شـباب الـيوم فلـهم قصـة جديدة ومـآثر مـستحـدثة فهم
ثـورة شــبـاب ال ثــورة األحـزاب وال ثـورة الــكـتب ولــيـســوا من جـيل
تعصبة وال أتباع مرجعية عليا اضية وال جيل الطوائف ا الثورات ا

وال غير عليا.          
ـعـاناة قـصتـهم بـاخـتصـار أنـهم ولدوا فـي زمن احلرمـان والـظلم وا
فـقد وجدوا آبـاءهم مرضى دون مـستشـفيـات أو عاطلـون عن العمل
يـكدحون-ليل نهـار-وال يستطـيعون توفيـر لهم كرامة الـعيش البسيط.
دارس فأجبروهم على العمل بأبخس األثمان منذ وال إدخـالهم إلى ا
ـياه الـصغـر اضـطـرارا فـأوتهم الـشـوارع عـماال كـادحـ يـبيـعـون ا
بـالـشوارع وحتـول الـعـراق إلى "بـسـطات" تـمـتـلئ شـوارعه وحاراته.
أمـا من اســتـطـاع تــكـمــلـة الــدراسـة فـأنه ال يــجـد عــمال إال في عـالم
قاهي اخللـفية التي تتـسرب لها جراثيم "الـبسطات" أو "التـكتك " أو ا

احلياة. 
هـنــاك من رأى في حــيــاته صـور أبــشع حــيث يــقـتل صــديق احملــلـة
والـعمـر بالرصـاص أو النـحر ألنه من طـائفـة أخرى ويـرى الشوارع
ـتفسـخة ويرى أهل حـبيبتـه تهجر بـالقوة والـتهديد ـلوءة باجلثث ا
ـوت والـتـنابـز بـاأللقـاب. حـيث احلـرمان من ويـرى الدنـيـا تـختـصـر با
ـاء والكـهربـاء ومن فرص الـعمل أبـسط شروط الـعيش الـكر من ا

وفساد مستشري كاألرضة تنخر باحلياة.
هـناك بيئـة سياسيـة ملوثـة بالفسـاد والطائـفية والظـلم. وخداع وتمويه
بـاسم الطـائـفة لـتـقريـر حـياته. فـقـد وجد أحـزابـا تنـهش في اإلنـسان
كـحــيــوان جـائع مــفــتـرس فــاكــتـشـف بـأنه خــدع من هــذه األحـزاب
فـأعـطــته حـريــة من الـطــقـوس الــكـاذبــة وحـرمـتـه من اخلـبــز والـعـمل
واحلـرية. وأخذت صـوته االنتخـابي لقـاء "بطانـية " يقي نـفسه من برد
الـشتاء أو كيلوات من السكر والشاي ال تكفي أسبوعا واحدا. صار
يـرى العجب في هذه األحزاب الديـنية فتأخـذ منه اخلمس وال تعطيه

ال واجلاه. إال الوعود وحترضه على اآلخر فتعقد معه صفقات ا
 قـصص مـليـئـة بـالغـدر واألحـزان عـاشهـا الـشـاب التـشـريـني الذي
ـئة من عـدد سكـان العـراق البالغ  40مـليـون نسـمة يـشكل  60في ا
ـعــظــمــهم وال امل يــفــتح لــهم بــاب الــرجــاء واخلــيـر حـيـث ال عـمـل 
فـاألبواب مغلقة تـماما ألن احلكومة عاجـزة عن دفع رواتب موظفيها
واألحزاب تنهب بالعلن بال خجل ألنها محمية بفتاوي" دفع الضرر"
ـال العـام يسرق حتت حـكمـة " جحى أولى بـلحم ثـوره" و"االقربون وا
ـعـروف" وشـرط "تـخـمـيـسـهـا" أو عـنـد الـبـعض اآلخـر بـحـجـة أولى بـا

"تسلط الشيعة"!
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لم يـكن الـظـلم وحـده الذي هـزم "كـلـيـوبـاترا" وأجـبـرهـا عـلى أن تـكتب
بـانتـحارهـا نهـاية مـأسويـة لـ "جمـال العـالم ولذة الـعيش في آن مـعًا"
كـما قال شـكسـبيـر في رائعـته "أنطـونيو وكـليـوباتـرا" بل كان لـقانون
ـلـوثة بـالـفـسـاد والـقـمع دور بـارز في الـتـاريخ والـبـيـئـة الـسـيـاسـيـة ا
انـفـجـار ثـورة الـشـبــاب وتـلـبـيـتـهم لـنــداء الـوطن اجلـريح. فـقـد كـانت
انـتفاضـتهم بـركانا مـن الضمـير احلي والـذكاء االجتـماعي الـفطري
والـوعي بـاحليـاة اجلـديـدة الـتي اسـتلـهـمـوهـا من الـتـقنـيـات احلـديـثة
ــظـالم والـتـراكم الـكـمي إضـافـة إلى ظـلم الـبــيـئـة وجـفـافـهـا ووجع ا

للسخط والرفض لألحزاب والتدخل األجنبي. 
جـمال انتـفاضة ورود شـباب العـراق; أنهـا انتفـاضة عراقـية وشبـابية
ـرضى عـنـهـا ولـيست وعـفـويـة لـيسـت " جوكـريـة" كـمـا قـال بـعض ا
ا هي أيـقونة عـراقيـة نظـيفـة في أهدافـها. لذلك قـادمة من احلـدود إ
ـنهج حـاربـوها بـالـرصـاص والـكـوا واالغـتـيال والـتـهـديـد بـشـكل 
ليـشيـات لتشـويه سمـعتـها وقتل ومـحاولة اخـتراقـها من األحـزاب وا
نـضـارتهـا اجلـمـيـلـة " أنـا عـراقي ... من قـتلـني". فـقـد قـطـفـوا أزهارا
عـراقيـة مـلـونة من مـتـنـزه الوطن من كل حـارة وسـاحـة ومديـنـة ألنهم
فـقط قالو" شلع قـلع" لألحزاب الفاسـدة والعميـلة و" نازل آخذ حقي"
السـترجاع احلق الوطني واحلـقوق اإلنسانيـة وإيقاف نزيف الوطن.
إذا كـان هنـاك من يـعـتقـد أحـزابـا وميـلـيشـيـات بـأن صوت الـشـباب
طالب فأنه كن أن يتوقف عـن الدعوة للتغيـير وحتقيق ا الـتشريني 
واهم في حـسـابـات الـتـاريخ والـفـيــزيـاء فـالـتـاريخ له مـنـطق الـتـغـيـيـر
ـسـتـمـر ومـهـمـا حـدثت تـقـلـبـات سـيـاسـيـة وأعاصـيـر لـقـتـل ثورات ا
ـنـطق الفـيـزياء ـنـطق الوحـيـد الغـالب هـو الـشعب. و الـشعب فـأن ا
فـأن الـصــوت يـنــتـقل بــسـرعــة أكـبــر خالل الـشــعب كـمــا إن سـرعـة
الـصوت تزداد مع احلـرارة. وحرارة صـيف العراق الالهـبة قادرة أن

جتعل صوت الشباب هي األقوى واألسرع; يحيا العراق!         

ــــكـــان الـــذي يـــقف عـــلـــيه احلـــزب ا
حـــقــيـــقـــيـــة بال تـــمـــلق او تـــزيـــيف
للحـقائق .. وقـياس موقف كل وزارة
عـمــا أجنـزت خالل عــام كـامل يــعـلن
بشـفافـية امـام الرأي الـعام اجلـمعي
الـــعــراقي يــجـــعل مــجـــلس الــنــواب
ـــتــخــصــصــة عــلى اطالع وجلــانه ا
ـــكن ان يـــحـــصل في ـــا  ودرايـــة 

قبل  . العام ا
لكن ..
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ما يحصل ان الكـثير من االحزاب قد
ــــوذج مـــتــــجـــدد من حتــــولت إلى 
الـدكـتـاتـوريـة لـذلك لم نـشـهـد ظـهـور
زعامـات جـديـدة عدا تـلك الـتي كانت
ــعــارضــة الــعــراقــيــة فـي صــفــوف ا
..وحــتى مـا انــشـطــر  عـنــهـا او ولـد
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الـسـكـاني لــلـقـضـاء جتـاوز 500000
نسمة 
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تـقع عــلى الــضـفــة الـغـربــيـة مـن نـهـر
الــفــرات وعـــلى مــســافــة (17) كم من
جـنـوب غــرب الـنـاصــريـة وتـدعى أور
ــقـيـر الـكــلـنــدان وتـعـرف حــالـيــا بـا
ويوجـد ضـمن احلي الـسـكـني جـنوب
دينة بيت يدعى بيت النبي إبراهيم ا
(ع) وورد في اإلصـــــحــــاح اخلـــــامس
عــشـــر من ســفـــر الــتــكـــوين ان الــرب
خـــاطـب إبـــراهــــيم "أنــــا الـــرب الـــذي
أخرجك من أور الكـلدان ليـعطيك هذه
ـو أول األرض لــتــرثــهــا ويــعــدّ أور
مشـرع في تـاريخ الـعـراق الـقـد قبل
لك العظيم حمورابي  فقد سن هذا ا
قــانـــونه جلـــعل قـــانــون االله يـــســود
الـبـالد وقـد وجــدت شــريـعــة مــدونـة
ــلك وفــيــهــا تــنــظــيم تــنــسب لــهــذا ا
اجملــتــمع واألفــراد وتــثــبــيت حــقــوق
ـلــكـيــة واألحـوال الــشـخــصـيــة وقـد ا
ـو عـلى مبـدأ الـتـعويض اعتـمـد أور
بــدل الــقــصــاص عــلى عــكس قــانــون
حــــمــــورابي الــــذي اعــــتــــمــــد مــــبـــدأ
ــو الــقــصـــاص وأهم إجنــازات أور
ــدن هي بـــنــاء الــزقـــورة وتــعــمـــيــر ا
ــعـــابــد والــقـــصــور وتـــطــويــر فن وا
الـنـحت والـصـيـاغـة وإحـيـاء الـثـقـافـة
السومرية من آداب وفنـون ونتائجها
مـدونــة عـلى الــرقم الـطــيـنــيـة بـاخلط

سماري.  ا
وتعد مديـنة أور احلاضرة الـسومرية
ــديـنــة الـتي ومـديــنــة الـقــمـر  تــلك ا
أحــــتــــلت مــــركــــزاً رائــــداً في تــــاريخ
ــــدن اإلنـــــســــانـــــيــــة وهـي من أهـم ا
السـومـريـة الـتي نالت شـهـرة واسـعة
النـــهــا كـــانت مـــركــزا لـــثالث سالالت
سومرية الساللة االولى التي حكمت
حـوالي (177) عـامــا وعــدد مـلــوكــهـا
خـمســـة وأشـهـرهم (مس- آنـي- بدا)
ثم ساللـة أور الـثـانـيـة وحـكـمت نـحو
(108) عاما وعدد مـلوكهـا أربعة أما

سـيـاسـيـة واقـتــصـاديـة واجـتـمـاعـيـة
واعالمية. 

ي 2- ضمـها الى الئـحة الـتراث الـعا
(اليونـيسكـو) أعطاهـا ميزة سـياحية
خـــاصـــة فــنـــشـــطت حـــركـــة اجلــذب
السياحي وازدادت أعداد السياح من
الــــوفــــود األجــــنـــبــــيــــة واآلثــــاريـــ
والـبــاحـثـ واجملــامـيع الــسـيــاحـيـة
والـــســـفـــرات الــطـالبـــيــة والـــرحالت

العائلية .
3- ان افــتـــتــاح مـــطــار الـــنــاصـــريــة
الـدولـي عـام  2017 قــد فــتح الــبــاب
عــــلى مــــصــــرعـــيـه امـــام الــــزوار من
مـخـتـلف انـحـاء الـعـالم السـيـمـا وان
دينة طار اليـبعد كـثيرا عن مـوقع ا ا

االثرية.
4- مـوقــعـهـا اجلــغـرافي الــقـريب من
مركز مدينة الناصرية يعطيها أهمية
كبيرة من خالل سرعة الوصول اليها
بسهولة ودون عناء او مشقة من قبل
دينة السائح فال تبـعد عن مركز ا
ســـواء 14 كم فــــضـالً عن قــــربــــهــــا
الـشــديـد من مـطــار الـنـاصــريـة االمـر
الذي يساعـد في سرعة الـوصول عند

زيارتها.
5- تـعــد مـديــنـة أور األثــريـة من أهم
واقع الـتي تـضم مبـاني أثـرية ذات ا
سمـات وخصـائص معـماريـة متـميزة
والـتي من بــيـنــهـا بـيت الــذي يـعـرف
حــالــيــا بــبــيـت الــنــبي أبــراهــيم (ع)
ـلـكـية الـشـهـيرة ـقـبرة ا والزقـورة وا

ومعبد (دب الل ماخ) . 
6- مـازالت مثـار أعـجـاب لـلـعـديد من
ـهـتـمـ بـاآلثـار والـتـراث والـفـنـون ا
واحلضارة وقـبلـة أعجاب لـلناس من
ــعــمـاري وبــنــائــهـا جــهـة طــرازهــا ا

الفريد .
ــدن الـــســيــاحـــيــة الى 7- حتــتـــاج ا
ـــا ان مــوقع قــاعـــدة ســـكــانـــيــة  و
دينة االثرية اليبعد عن مركز قضاء ا
الـنــاصــريــة سـوى 15 كم  فــان هـذا
الـعامل مـتـحـقق السـيـمـا وان احلجم

ـــة الــذي يــســود في ظل نـــهج الــعــو
العـالم  اجتـهت الـدول إلى االهـتـمام
سـتـدامـة من بـالـتـنـمـيـة الـشـامـلـة وا
خالل االســتـثــمــار األفـضل لــلــمـوارد
ـــتــاحــة بــهــدف تــنــويع الــوطــنــيــة ا
مـصادر دخـلـهـا وزيـادة فـرص الـعمل
ــواطــنــيــهــا وتــعــزيــز دور الــقــطـاع
اخلاص في مخـتلف اجملـاالت  ويعد
قـطـاع الـسـيــاحـة من اهم الـقـطـاعـات
الــتي حــظــــــــــيت بــاهــتــمــام خـاص
وأهــمــيـــة كــبــيـــرة لم حتظ به في أي
عصر من العـــــــصور السابـقة النها
مـن اهم االنــــشــــــطـــة الــــتــــنــــمــــويـــة

ستدامة. ا
ــقــومــات ــقــال إلى ابــراز ا يــهــدف ا
ـديـنـة اور االثـريـة بـغـية الـسـياحـيـة 
الـــتــخـــطــيط األمـــثل الســـتــثـــمــارهــا
وتنميـتها  ويحـاول الباحث ان يب
االمـكــانـيــات الــسـيــاحـيــة وفق رؤيـة
تنمـوية مـستـدامة حتـاول إبراز سبل
ـردود اسـتــثــمـارهــا بــهـدف زيــادة ا
االقتصادي حملافـظة ذي قار والعراق
عمـوماً فـضال عـما تـخلـفه الـسيـاحة
من ابـــعــاد اجـــتــمـــاعــيـــة وثــقـــافــيــة

وسياسية.
 أن اخـــتـــيـــار مـــديـــنـــة اور األثـــريـــة
ومسـألة تنـميـتهـا سيـاحيـاً قد خضع
الى عدة مـعـايـير  االعـتـمـاد علـيـها
كن تلخيصها في النقاط االتية :-
ـدينة اور االثرية 1- ان زيارة البابا 
في اذار 2021 قــد اكـســبــهـا اهــمــيـة
اســـتــثـــنــائـــيـــة بــوصف الـــبـــابــااهم
شخصيـة في العالم فـهو رئيس دولة
الـــفـــاتـــيـــكــان وأســـقـف رومــا ورأس
الكنـيسة الـكاثـوليكـية ووفق العـقائد
الكـاثولـيكـية خـليـفة الـقديس بـطرس
وله سـلــطـة إداريــة وتـعـلــيـمــيـة عـلى
الـكـنـيـسـة اجلـامـعـة وسـلـطـة الـبـابا
اعـلى من ســلـطــة الـرئـيـس االمـريـكي
نــفـسـه وعـلـى الـرغـم من ان الــزيـارة
لـيـست سـيـاســيـة اال انـهـا حتـمل في
طـيــاتـهـا مــعـان كـبــيـرة ولـهــا نـتـائج

(دب الل ماخ) الذي يقع قبالة الزاوية
ـديــنــة وهـو من الــشـرقــيـة لــزقــورة ا

همة التي نقبت في اور. باني ا ا
وتـــرتـــبط زقـــورة أور الـــتـــاريـــخـــيــة
ــواقع االثــريـــة اجملــاورة لــهــا مع وا
ديـنـة بـطـريق مـعـبـد بـحـاجة مـركـز ا
الى معبـد ذو اجتاه واحد يـبلغ طوله
ــــرئــــيــــة حــــوالي 10كم (تـــــنــــظــــر ا
ـنــطــقـة االثــريـة الـفــضــائــيـة  ?(1وا
عـــمـــومـــا بـــحـــاجــة النـــشـــاء مـــرافق
سيـاحـيـة وخدمـيـة وتـعريـفـيـة وتمت
ــقـبـرة أعـمــال صـيـانــة زقـورة أور وا
لكية عام  1960من قبل جلنـة فنية ا
مــخـتــصــة  ارســالـهــا من مــديــريـة
االثار العامة بعد ان مـرت التنقيبات
راحل متعددة بدأت عام  1850من
قـبل ولـيـم لـوفـتس وأنــتـهت في عـام
 1934على (يـد لـيونـاردو ولي) الذي
ـتحف ترأس بـعـثه أرسـلت من قـبل ا
الــــبـــريـــطــــاني ومــــتـــحف جــــامـــعـــة

Æ1922  بنسلفانية في بداية عام
بيت الـنبي أبـراهيم عـليـة السالم في

مدينة أور األثرية  
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 نـلـحظ أن الـعـدد اإلجـمـالي لـلـسـياح
ــديـنـة أور األثــريـة قـد بـلغ الـزائـرين 
( (135381ســـائح لــــلـــمـــدة (-2008
2019) فــــفي عــــام  2008بــــلغ عــــدد
السـائـح (7843) سائح ثـم أرتفع
قــلـــيال لــيـــبــلغ (7986) لــعــام 2009
ويـرجع الـسـبب في انـخـفـاض أعـداد
دينة السائح لهذين العام كون ا
االثـريـة قــبل عـام 2010 كـانت ضـمن
مــنــطـــقــة عــســكــريـــة وهي الــقــاعــدة
ـنع الدخـول اليـها لذلك االمريكـية و
ـديـنـة بـعد بـدأ الـسـائـحـون بـزيـارة ا
السمـاح لهم عام  2010ولهذا يـلحظ
رأيــنــا االعــداد الــكــثـيــرة الــتي زارت
( 2011 ـــديـــنــــة في عـــامي (2010 ا
لـــيـــبـــلغ اعـــداد الـــســواح (11500 و
11860) على الـتوالي وبـعدهـا بدأت
أعـداد الـســيـاح بـاالرتـفــاع الـطـفـيف
ـدينة وارتفاع بسبب قلة االهـتمام با
معدل العملـيات االرهابية في العراق
دة  2016-2012حيث بـلغت خالل ا
ذروة تـــلك الـــعـــمـــلـــيـــات عــام 2014
وبدأت أعـداد السـياح الى مـدينة اور
بـاالرتـفـاع بـصــورة كـبـيـرة في عـامي
2017  2018 2019 ) عـمـا 2016)
كانت عـليه في االعـوام التي سـبقـتها
 15790 فــبـلــغت (12173 13122 
15923) ســــائح وعــــلـى الــــتـــــــوالي
ويـرجع الـسـبب في ذلك النـضـمـامـهـا
ي الـى الئــــــحــــــة الـــــتــــــراث الــــــعــــــا
(اليـونـيـسكـو) والـذي منـحـها اهـمـية
يا سياحية خاصة وأكسبها بعدا عا
واسـعـا فـضال عن انـخـفـاض وتـيـرة

بالـنسـبـة للـساللة الـثـالثـة فأصـبحت
ـملـكة قـوية مـوحدة فيـها أور مـركزا 
ضــمت جــمـــيع أنــحــاء الــعــراق وقــد
حـــــــكـــــــمـت من (2112- 2004 ق.م)
ـو) ـلك الـسـومـري (أور وأسـسـهـا ا
الذي حكم مـايقارب (17) عاما ماب
(2112- 2095 ق.م) واســــــتــــــطـــــاع
توحيد بالد الـرافدين ومد نفوذه إلى
مـنـاطق واسـعـة وأشـتـهـر بـاجنـازاته
الكثيرة والتي من اهمها تشريع اقدم
الـــقـــوانــ واحلـــركـــة الـــعــمـــرانـــيــة
ــعـابـد ــتـمــثـلــة بـبــنـاء ا الـواســعـة ا

والزقورات 
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ـاثـلـة للـعـيان من اهم  تعـد الـزقورة ا
ــعـالـم الـســيــاحـيــة في مــديــنـة اور ا
االثـريـة وقــد شـيــدت من الـزقـورة من
ثالث طـبـقـات من األبــنـيـة احملـيـطـة 
صـطـبة األولى وتبـلغ أبـعاد قـاعـدة ا
62.5م 43 *م وبـارتــفـاع (11) مـتـرا
فوق مـسـتوى الـباحـة ويـبلغ ارتـفاع
الطـبقـة الثـانية((6أمتار أمـا الطـبقة
ـشـيـد فـوقـهـا فـقد ـعـبـد ا الـثـالـثـة وا
هـما اندثـرت تمـاما ولم يـبق من معـا

سوى ثالثة أمتار. 
زقورة اور االثرية

    فــضالً عـن وجــود الــزقـــورة الــتي
عـالم الـشاخـصة والـبارزة تعـد أهم ا
في مديـنـة اور  ويـوجـد ضمن احلي
ــديـنــة مــا يـدعى الـســكــني جــنـوب ا
بـبـيت الـنـبي أبـراهيـم اخلـليـل "علـيه
الـسالم"  ويـعـد بيـت الـنبـي إبراهـيم
ــواقع األثــريــة  اخلــلــيل احـــد أهم ا
ويـعـود تـأريخ بـنــائه الى نـحـو سـتـة
يالد وقد بني باألجر أالف عام قبل ا
وبصورة فـنية ويـحتوي الـبيت على
جار غرف وايوانات كما انه مزود 
لـتـصــريف مـيـاه األمـطــار وتـعـد هـذه
اجملــاري أحـــد ابـــداعــات احلـــضــارة

كان. السومرية ا
  اكتـشف مـوقع بـيت الـنـبي ابـراهيم
اخلــلــيل من قــبل جلــنــة بــريــطــانــيـة
لـلـتـنــقـيب عن االثـار بـرئــاسـة لـيـفـان
دولي الـــذي اهــتـــدى الى اكــتـــشــاف
الـبــيت بـفــضل رقـيم طــيـني مــكـتـوب
علـيه بـاآلرامـية: إبـراهـيم.ويـشار الى
ان عدد الوثائق والرقم الـطينية التي
ـنـطــقـة تـصل الى 50 اكـتـشــفت في ا
ـثـبت مـنـهـا إلى اآلن هـو 10 ألف وا
ـقـبرة آالف رقم فـقط .وكـذلك تـوجـد ا
ـلــكـيــة  الــتي أكـســبت مـديــنـة اور ا
ـية واسـعة بـفضل مـا وجد شهـرة عا
فــيــهـا من تــنــقــيــبـات لــقــبــور أثـارت
الـدهـشـة لـلــعـالم احلـديث في أثـارهـا
العـجيـبة وكـنوزهـا الذهـبيـة والفـنية
واجلـواهــر واحلـلي الــنـفــيـســة الـتي
تكـاد تـكون مـنـقطـعـة النـظـير ومـعـبد

االعـمــال االرهــابـيــة بـعــد عـام 2016
ـــدني من مـــطــار وافــتـــتـــاح اجلــزء ا

الناصرية الدولي عام 2017.
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من خالل  بيان االمـكانـات السيـاحية
ـديـنــة اور االثـريـة يــرى الـبـاحث ان
ــديـنــة البـد ان يــأخـذ تـطــويــر هـذه ا

بنظر االعتبار اخلطوات االتية:-
1- تـــشــكـــيل مـــجــلـس وطــنـي أعــلى
يـتـولى الـتـخـطـيط والـتـنـفـيـذ ألنـشاء
مــديـــنــة ســـيــاحـــيــة في مـــديــنــة اور
نع االثريـة كـمـا تـتولى الـتـوصـيـة 
الـزحف الـعـمرانـي والـزراعي بـاجتاه

دينة. ا
2- فــتح مــجــال االســتــثــمــار لــبــنــاء
ـديـنـة الـســيـاحـيـة وفق مـواصـفـات ا
ــيــة وتـقــد كـافــة الــتـســهـيالت عـا
الـــــضـــــروريـــــة له مـن خالل اصـــــدار
مجـموعـة من الـقوانـ والتـشريـعات

ستثمرين التي حتمي ا
3- تـــطـــويـــر الــــدعـــايـــة والـــتـــرويج
الــسـيــاحي واصــدار دلــيل ســيـاحي
واقع االثـريـة في مديـنة للـتعـريف بـا

ناطق القريبة منها . اور وا
4- اعتماد التـخطيط العـلمي السليم
لـتـطــويـر االمـكــانـات الـسـيــاحـيـة في

دينة. ا
5- اإلســـــــتــــــفــــــادة مـن اخلــــــبــــــرات
ـتــخــصــصـة ــهــنــيــة ا والــكــفـاءات ا
والــنـــــزيــهــة فـي مــجــال الــســيــاحــة

االثرية. 
ـعـاهد 6- تشـجـيع ودعم الكـلـيات وا
الــســيــاحـــيــة وتــطــويــر بــرامــجــهــا
ــا يــلــبي إعــداد كــوادر الــدراســيــة 

سياحية مدربة وكفوءة.
ـنطقة اور 7- تأهيل الـبنى التحـتية 
ـنـطـقة ـسـاس بـأصل ا االثـرية دون ا

االثرية.
8- تشريع تسهيالت تخص استقبال
نافذ احلدودية السياح والزوار في ا
ـطــارات وتـوفــيـر كــافـة اخلــدمـات وا

الضرورية لهم.
9- تـوظــيف الــصـنــاعـات الــشـعــبـيـة
واحلـرف الـيــدويـة الـتي تــرتـكـز عـلى
بـــعـــد اثـــري يــــعـــود الى الـــعـــصـــور
السـومـريـة ومنـهـا صـناعـة الـقوارب

والصناعات القيرية والفخارية.
ـركـزي في ـتـحف ا 10 -االهـتـمـام با
مديـنـة النـاصـريـة وهو اقـرب مـتحف
ــديـــنــة اور االثــريـــة إلبــراز الــثــراء
ــديـــنــة الـــثــقـــافي والـــفــني لـــتـــلك ا
والـتـفـكـيـر اجلدي فـي انـشاء مـتـحف

دينة االثرية. خاص با
11- العـمل على انـشاء حـزام اخضر
ــــنــطـقــة لــتـلــطـيف جـنــوب وغــرب ا
الـبـيـئـة واحلد مـن سـرعة الـعـواصف

الترابية. 

بغداد
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تـهدّد ـنـفـلّت وداعش واإلنـتـخـابـات ا
ّا وإ ليس حـكومـة الكـاظمي وحـده 
مـسـتـقبـل الـعراق وتـضـعه عـلى كفّ
وبــعـ الـعــاصـفــة الـتي إن عـفــريت 
فكـيف يواجه التبـقي والتذر عصـفت 
هذه الـتحديات دفعة الكاظمي وحده 
واحـدة  في وقت يـحـاربه جـمـيع مَن
في الــســـلــطــة واألحــزاب ويــريــدون
إســقــاطه بــكل طــريــقـة لــيــتــســيـدوا
ـــشـــهـــد والــنـــفـــوذ ويــســـتـــفــردوا ا
بــالـــعــراق في االنــتــخـــابــات يــعــمل
ـتـحدة مجـلس االمن الـدولي واال ا
واالحتــــــاد االوروبي عــــــلى إرســـــال
مـراقـبـ يـشــرفـون عـلى (نـزاهـتـهـا)
بـدون مـشاكل ويـضمـنـون إجنـاحهـا 
وتــدخالت حـــزبــيــة إداريـــة وفــنــيـــة 
ـكن ضـمـان ومـيـلـيـشــاويـة ولـكن ال
تـزويـرهــا  ومـفـوضـيــة االنـتـخـابـات
الالمسـتـقلـة بـيد هـذه االحـزاب التي
ـــســتــحـــيل عــلى الـــتــزويــر تـــعــمل ا
وضــمـــان صــعــود مــرشـــحــيــهــا الى
ان وبـأي ثمن كان ألنها أدركت البر
فــــشـــلـــهــــا وإفالســـهــــا في الـــشـــارع
الـــعــراقـي وخــســـارتــهـــا أكـــيــدة في
االنتخابات اذا جرت بدون تزويرها
وهذا مـايقـلـقهـا جداً ألنـها سـتخـسر
أمّا نـفـوذها ووجـودهـا في الـسـلـطـة 
تنظيم داعش  فالكاظمي يعمل بجهد
ـواجهـة فـلول عراقـي فردي خـجـول 
التي اعادت تنظيمها وتريد التنظيم 

االرهـابي الـذي يـســتـغّل ويـسـتـثـمّـر
ّبـ احلــكــومـة الــصـراع والــفــوضى
وخــــصـــومــــهـــا لــــيـــطلّ بــــرأسه في
ـــوة ويــخــرج من احملــافـــظــات الــرخّ
أنـــفــاق وكــهـــوف اجلــبـــال  ويــقــوم
بجرائمه  ويستهدف مرابات ونقاط
هي ثم الــــتـــحـــدي االكــــبـــر اجلــــيش
ـانـيـة في تـشـرين االنـتـخـابـات الـبـر
قـبل والتي تـعـمل أحزاب الـسلـطة ا
عـــلـى إفـــشـــالــهـــا وتـــزويـــرهـــا بـــكل
لـتـبـقى في الـسـلـطـة بـعـد ان ـهـا قـوتّ
فـشـلـت في ادارة الـدولـة وأفـلــسـتـهـا
طوال سنوات وجودهـا في السلطة 
وسرقـت (ألف ملـيـار دوالر) وهـربتّه
خـــارج الـــعــراق بـــإعـــتــراف رئـــيس

اجلمهورية نفسه.
وهنـاك حتديّـات التـقل شأنـاً عن هذه
التـحـديات وكـلّـها تـعمـل على إشـاعة
الـفوضـى وإدامتـهـا لـكي تـبـقى فـترة
ـــصــيـــر الــعــراق أطـــول تــتـــحــكمّ 
والـعـراقيـ إضـافـة الى الـتـحـديات
الـذي يــجـعل إرتـفــاع ســعـر الــدوالر 
القـدرة الـشرائـيـة للـمـواطنـ واطـئة
ويــشـيع الــفـقــر والـبــطـالـة الى جـدا 
نـاهـيك عـن وباء مـسـتـويـات مـخـيـفة
كـــرونــا وتـــداعــيـــاته في الـــتــعـــلــيم
والتربية والـوزارات وتعطيل احلياة
وإحـالـتهـا الى إنـهـيار بـشكل كـامل 
ولــكـن تــبـــقى مـــجـــتـــمــعـي وعـــلــمـي
الـتـحــديـات الـكـبــرى الـثالث الـسالح

يـواجه الــعـراق وحــكـومـة مــصـطـفى
الــكــاظــمي حتــديــات كــبــرى تــهــدّد
وهـذه الـتـحـديّـات داخـلـية وجـودهـا 
تشترك فـيها جهـات إقليمـية ودولية
وخارجيـة تسـتهدف تـقسـيم العراق
وحتـــويـــلـه الى طـــوائف وإثـــنـــيـــات
يــحـــكــمــهــا أمـــراء احلــرب في هــذه
أمـا الــطـوائف وهــو مــشـروع قــد 
الداخلـية فـهي الفوضى الـتي نراها
الــيــوم فـي الــعــراق الــذي تــتــقــاذفه
أمواج الـصـراع السـيـاسي واحلزبي
ـكاسب تالطم من أجل الـنـفوذ وا ا
نـفـلّت الـذي حـول الـدولة والـسالح ا
الى الالدولــة وجــعل الــعــراق دولـة
ميـلـيشـيات بـإمـتيـاز لـصالح جـهات
وفي مـقـدمـتـها إقـلـيـــــــمـيـة ودولـيـة 

إيران.
فــالــكــاظـمي وحــكــومــته يــواجــهـان
كن أن يـواجهـها حتديـات كبـرى ال
وحـــده وتـــتــطـــلّب تـــدخالً دويـــلـــيــاً
وعـربـيـاً يـنــقـذه من حـرب مـذهـبـيـة
شيعية –شيعية طاحنة ب السالح
نفلت وميليـشيات أحزاب السلطة ا
تـظاهـرين الـغاضـب الـباحـث  وا
عن االصـالح  والــــتــــحــــدّي األقـــوى
واألخــطـــر الــذي يــواجــهـه الــشــعب
واحلكـومـة معـا  هـو سالح الالدولة
الذي يلْـقى دعمـاً مفتـوحاً من إيران
وأحــزابــهــا في الــعــراق والــتــحـدي
اآلخـــر هـــو بـــقـــايــا تـــنـــظـــيم داعش

خلط االوراق عـلـيه وتؤرقه في أكـثر
بـعـد أن أصـرّ خـصـوم من مـحـافـظـة 
الـكاظـمي عـلى طـرد جـهـد الـتـحالف
من بقيـادة أمريكا  الدولي العسـكري
ــشــاركـــة في مـــحــاربــة االشـــراف وا
عن طـريق الـطـيـران الـذي الـتـنـظـيـم 
يــشــكّل قـوة مــاحــقــة يـخــشى مــنــهـا
وطرد اجلـهد الهندسي تنظيم داعش
للـتـحالـف من االشراف عـلى طـائرات
ا ال?�f16وجعلها خارج اخلدمة  
وجـعـلـها أحـرج الكـاظـمي واجلـيش 
وجــهـا لــوجه مـع تـنــظــيم داعش في
وأعـطى تــضـحـيـات أكـثـر مـن مـكـان 
ودمــاءً عـــزيــزة من مـــنــتــســـبــيه في
احلـــويـــجـــة وديـــالى وصالح الـــدين
ومازال الـتـنـظـيم اإلرهابي وصـل وا
يشكّل خطـراً على محافـظات ويلعب
عـــلى ورقــة االنــتـــخــابــات لـــيــشــيع
الــــفــــوضـى في مــــراكــــز االقــــتــــراع
ويــســتــغّل الــصــراع بــ احلــكــومـة
ــنــفــلت واألحــزاب وبــ الــسالح ا
ليكون رقماً صعـباً يواجهه الكاظمي
في مــرحـلـة مــاقـبـل اإلنـتـخــابـات ثم
تـأتي اإلنــتـخـابــات لـتـكــون الـتـحـدّي
ـصير الـعراق فمـا يضمره االخطر 
أعداء العـراق هو إغـراق العراق في
فــوضى الــدم وفــوضى الــصــراعـات
ب االحزاب ومواجهة ثورة تشرين
الـتي تـطـالـب بـاإلصالح والـتـخـلص
وظــــــــــلـم االحــــــــــزاب مـن نــــــــــيــــــــــر 

وميليشياتها.
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ــكن لـلـكــاظـمي مــواجـهـته وهـذا ال
دون ان يـــتــطــلـب مــســاعـــدة أشــقــاء
الـــعــراق  وإدارة بـــايـــدن ومـــجــلس
األمـن الـــدولي لــــضـــمــــان حـــصـــول
نشود وإبعاد العراق عن التغييّر ا
حــرب أهــلــيــة أكــيــدة بــ األحــزاب
اخلـــاســرة نــفـــســهــا الـــتي ال تــريــد
إذن التغيـيروتدرك خسـارتها االكيدة
الــعــراق أمــام مــفــتــرق طــرق وأمـام
أحالهما حتوالت وحلول مستحيلة 
أمــــرّ من احلــــنـــظـل ولـــكـن البـــد من
حفاظاً على وخوض غمارها شربها 
مـســتـقــبل الـعــراق الـذي يُـراد له أن

ــئــات يـــكــون تــابـــعــاً ذلــيالً اليـــران 
وهــذا مــا يـــرفــضـه أبــنــاء الـــســنـــ
وبــكل قـــومــيـــاتــهم الـــعــراق كـــلــهـم 
والدليل مانراه وطوائفهم ومذاهبهم
في ثـــورة الــعـــراقــيـــ عــلى الـــظــلم
والـتهـمـيش  واالسـتـفراد بـالـسـلـطة
الهــــداف وأجــــنــــدات إقـــــلــــيــــمــــيــــة
وأذلـتهم أفـقـرت الـعراقـيـ  ودولـية
ومــــا مـــواكب الـــشــــهـــداء وحـــشـــود
االّ دلــيل عــلى إصــرارهـذا اجلــرحى 
الشعب على تصحيح مسار العراق
وإعادته الى سكته الوطنية البعيدة
عن الــتــدخل االمــريــكي واخلــلـيــجي
وهـو مــطـلب اسـاسي لـكل وااليـراني
الـتحـدي االكـبر عراقـي غيـورووطـني
الــذي يــريــد ــنــفـــلت  هــو الـــسالح ا
ـم بــاالنـــتـــخــابـــات لـــصــالح الـــتـــحــكّ
ويـشـيع الـفوضـى في الـعراق ايـران
وهـذا ويــجــعل نـفــسه هــو (الــدولــة)
مايرفضه الكـاظمي والشعب ويعمل
ـتـاحة علـى مواجـهـته بـكل السّـبل ا
وهـــو يـــســـتـــنـــد عــــلى دعم شـــعـــبي
وأمريـكي بـالـدرجـة االولى واالحتاد
االوروبي وبــريـــطــانــيــا في الــدرجــة
األخـــرى(تـــصـــريــحـــات اخلـــارجـــيــة
االمـريــكـيـة مــؤخـراً لـدعم الــكـاظـمي
ــــتـــظــــاهـــرين ورفـض قـــتل وقــــمع ا

–ايهاب الوزني مثاال)).
ومــاجـــرى مــؤخــراً مـن إســتــعــراض
فــصـائل تــنـتــمي لـلــحـشــد الـشــعـبي
مـحــاولـة االنـقـالب الـعـســكـري عـلى
الـكـاظــمي وإزاحـته بـســبب إعـتـقـال
قائـد حشـد االنبـار قاسم مـصلح هو
خـطــوة مـفــاجـئــة وخـطـيــرة أرعـبت
الـدوائــر الالمـريـكــيـة والـبـريــطـانـيـة
ـنـطـقة وأيـقـنت أن مـصـاحلـهـا في ا
في مـهبّ الـرّيح لـذلك أسـرع االحتاد
االوربي الى تهديـد حكومـة الكاظمي
بغلق سفاراتها والرحيل من العراق
اذا لم يـعـالج ويــقـضي عـلى الـسالح
ـنـفــلت هـذا الـذي اليــهـددّ حـكـومـة ا
ا يهدّد امريكا الكاظمي فحسب وإ
وأوروبا أيضـا فهو عـمل إستفزازي
مـتـعـجّل وغـيـر مـدروس بل وطـائش
ولكنه األخطـر على مستـقبل حكومة

الكاظمي منذ تسلمه السلطة.
 إذن هــــذه الـــتـــحـــديــــات  التـــشـــمل
الـكــاظـمي ومـســتـقـبل حــكـومـته وال
تـستـهـدف االنـتـخابـات وإجـراءاتـها
ـــــصـــــالح ـــــا تـــــســـــتـــــهــــــدّف ا وإ
اإلستراتـيجيـة األمريكـية واالوروبية
في الـــعـــراق وهـــذا مـــا ال تـــقـــبل به
الـــدول الـــعـــظـــمى إضـــافـــة أن هــذا
االســـتــعـــراض وغــيـــره هـــو مــوجه
ـباحثات مع إيران ليمؤتمـر فيينا وا
حول إعـادتـها كورقـة ضـغط إيرانـيـة
بـالـشـروط االمـريـكـيـة واالوربـيـة الى
االتـفــاق الـنـووي وهــو ورقـة ضـغط
ايــرانـــيــة واضــحــة عـــلى مــجــريــات
بـعـد حـقــقت إيـران جنـاحـاً ـؤتـمــر  ا
في تــفــاهــمـاتــهــا عــلى رفع مــؤقــتــاً 
ــزيــد من احلــصــار عــنــهــا وتــريـد ا
خالل الــــــضــــــغط والــــــتــــــهــــــدّيـــــد 
وإستـعراض الـقوة في الـعراق وغزة

ومأرب.
نعم الـعـراق ولـيس الكـاظـمي وحدّه
مَـن يـــــتــــعـــــرّض الى إســـــتـــــهــــداف
الـتـقـسـيّم واحلـرب األهـلـيـة وتـنـمّر
يـــنــفـــذ هــذا داعش وعـــودة خـــطــره
ـد جــهــات إقــلـيــمــيــة (ايـران الــتــهــديّ
واذرعــــهـــــا ) ودولـــــيــــة أمـــــريـــــكــــا
وهـمــا فـي صـراع عــلى وحــلــفــائــهــا
أرض الــعــراق لــلــفــوز بــالــهــيــمــنــة
عــلى مـوارد ومـسـتـقـبل والـسـيـطـرة 
الـــعـــراق وجــعـــله حتت الـــوصـــايــا
واالقليمية لعصور اليعلمها الدولية 

االّ الله.
اذن الـصــراع الـدولي واإلقـلــيـمي في
الـــعـــراق عـــلى أشـــدّه من نـــتــائـــجه
األكـيـدة الـفـوضى اخلالقـة واحلـرب
يـدفع ثمـنهـا العـراقيـ فقط االهلـية
ّن ويــــجـــني ثــــمـــارهــــا اآلخـــرون 
بأفواه لقمـة سائغـة  جعلـوا العـراق 
في ظلّ الـــغــــربـــاء وأعـــداء الــــعـــراق
صـمـت عـربي ودولي مـطـبق المـبـرّر
ســوى إبـــقــاء الــعــراق ضــعــيــفــاً له 
عـــلى وفي صــــراع دائم وتـــابـــــــعـــاً 
ــوارد والـنــفــوذ والــسـلــطــة وهـذا ا
ـيـها الـتـحـديات الـكـبـرى أمام مـانسـمّ

العراق...

قـيــصـريـا من رحـمــهـا .. لم يـقـدم اي
ـسـتدامـة سـياسـيا بـرامج للـتـنمـية ا

على مستوى االدارة السياسية  .
كل ذلك عــمق الــفــجـوة بــ اغــلـبــيـة
صـــامـــتـــة من الــــشـــعب وجـــمـــهـــور
ستـفيدة من متحـمس من الشـرائح ا
تـــــكــــرار ذات االحـــــزاب في كل دورة

انتخابية. 
الـــســـؤال: مـــا احلـــلــــول الـــفـــضـــلى

طلوبة??  ا
ال اعـــتــــقـــد  نــــحـــتــــاج الى االزاحـــة
اجلــيــلــيـة بــتــولــيـد احــزاب من رحم
اجنـدات ذات االحـزاب  ..بل مـطـلوب
مـأسـسـة الـعـمل احلـزبي  ومن خالل
قــانــون االحــزاب  ..بــتــحــديــد فــتــرة
انـيت  لكل قـيادة حزبية دورت بر
ـؤتـمـر االنـتـخـابي واشـتـراط  عـقـد ا

احلزبي العام كل 5-3 سنوات .هكذا
تــتــدفق دمــاء جــديــدة لــذات احلـزب
..والــتــجـديــد الــثــاني ان يــتم اعـادة
ــؤتــمـرات نــظــر دوريــة عــبــر هــذه ا
االنــتـخــابـيــة احلـزبــيـة العــادة نـظـر
شـامــلـة في فـكــر احلـزب .... خـطـابه
الـسـيـاسي  ..  تـصـحـيح اإلخـفـاقات

واألخطاء. 
نـتاج هـذه الـتـنمـيـة الـسيـاسـيـة البد
وان يــنــعــكس عـلـى ادارة الـتــنــمــيـة
ــســتـــدامــة لـــلــمــــجــتـــمع  ومن ثم ا

الدولة.
ـتــصـديـة مـتـى مـا عـرفت االحــزاب ا
ـعــرفـة  ... لــسـلــطــان احلـكـم ادارة ا
ردمت الـــفــجــوة بـــ هــذه االحــزاب
واألغـلـبـيـة الـصـامـتـة من الـعـراقـي

ولله في خلقه شؤون!
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تحدة.ويقع بأكثر من  736صفحة من احلجم ملكة ا قيم حالياً في لندن ا قراطية تأليف  الباحث الدكتور نضير اخلزرجي ا عن دار قناديل للنشر والتوزيع صدر كتاب اإلسالم والد
همة الـتي وثقهـا الباحث اخلزرجي وهي من صـادر ا الـوزيري ويحـتوي على عدة أبـواب رئيسيـة وفصول تـتخللـها مبـاحث غاية باألهـمية ..كـما ويستـند الكتـاب على مجـموعة كبـيرة من ا
همة التي تبحث في العمل وسـوعات الفكرية ا صادر البحثية التي تعنى بـاحلركات السياسية ونشئتها وتاريـخها ومساراتها وسياساتها وبرامـجها اخملتلفة .ويُعد الكتاب من ا أمهات ا
احلزبي ونـشـأته الـتاريـخـيـة وبدايـاته األولى ومـحـاورالـتقـاطع والـتـوافق ب الـدين والـسـيـاسة وبـدايـة عـمل األحزاب في الـعـالم اإلسالمي .. ثم تـنـوعات وتـقـسـيمـات األحـزاب اإلسالمـية
رجعـيات الديـنية ....ومن يـطالع الكتـاب ويقلب صـفحاته ويـقرأ أبوابه وفصـوله وبحوثه ويـكشف عن مصـادره ويطلّع عـلى بعض من معـلوماته يدرك حـجم اجلهد الـكبير ..وعالقات تلك االحـزاب با
ـوسوعي ..إنَّ أُولى مظاهر العمل احلـزبي البسيطة التي عـرفتها البشريـة تمثلت في اجلماعات الـبشرية الصغيرة داخل الذي بذله الدكـتور نضير اخلزرجي في جمع وإعـداد وتأليف هذا الكتاب ا
ناوشـات العسكرية السمة الظاهرة في الفترة األولى من عصر البشرية  فتنادى واجهة األخطار احملدقة بها حيث كانت الغارات واحلروب وا دينة الواحدة التي رأت مصلحتهـا بتنظيم أمرها  ا
ـقراطيـة جاءت منهم ـظاهر احلزبـية سيـطرة القواد والـنبالء وعلـيَّة القـوم على القرارات وبـخاصة لـدى اليونان الـذين يشار إلـيهم بأن الد رجـالها إلى تـنظيم أمرهـم  وكان يغلب عـلى مثل هذه ا
ـمارسة احلزبيـة.وتتعدد مـظاهر العمل احلـزبي من مجتمع إلى آخـر ومن مدنية إلى أخـرى ومن حضارة إلى أخرى وقد تـلتقي من حيث اإلنـتاج مع مجتـمع أو مدنية أخرى في وعندهم عرفت ا
ـقراطـية على مـستوى نقـاط قليـلة أو كـثيرة ولـكنـها ال تتـقاطع معـها كـليا ألنَّ الـعمل احلـزبي بنتـائجه تـتقارب صـوره وإن أختلـفت آليـاته..كما نـطالع في الـكتاب نـقاط اإلتفـاق واإلفتـراق ب اإلسالم والد
سـتويات والـفئات قـراطية  وحـق الفرد من ذكـر وأنثى وفي جمـيع ا التـعددية احلـزبيـة والسيـاسية ونـظام احلـكم ومظاهـر اإلختالف واإلئتالف بـ األحزاب الـغربيـة واألحزاب اإلسالميـة في إعمـال الد
w U « ÍœUN « b قراطية من حقوق وواجبات...                                                       باشرة وما ترشح عن الد باشرة وغير ا مارسة اإلنتخابية ا العمرية من الطفل حتى الشيخ الكبير في ا
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Èd √ W ƒ— ÆÆ Â_« u
ـا يـجـري فـوق سـطـحه من يــعـبـأ 
مـشـاكل وأحـداث وال يـنـزع لـوصـفه
ــا أهـــتم بـــالــرؤيـــة الـــداخــلـــيــة أ
فأستوحى منهـا تكويناته الدرامية
والــفـــنــيـــة الــتي أوجـــدت خــزيـــنــا
ـادية التي ـؤشرات ا متـراكما من ا
أخذها من التـجارب اخلاصة .لذلك
كــــان األبـــحـــار فـي ســـرد الـــروايـــة
صعـبا لـكثرة األسـماء الـتي أحتلت
ســــطح الـــروايـــة بــــرغم وجـــودهـــا
وبساطة بصمـتها اال أن تعددها لم
ا رسم منها خريطة يخدم النص 
مــتــشــعــبــة أنـتــبـه الــيـهــا الــكــاتب
ـسـؤولــيـة وخـبـرة جــعـلـته قـادرا
ومتـمـكنـا من أن يقف خـلف أحداثه
بـدراية ودربـة وضعت الـثـيمـة أمام
شــخــوص هـــامــة وفــاعـــلــة ( عــبــد
الــغــفـور  –لــيـلى  –ســعـاد  (–أمـا
الـــــشـــــخـــــوص األخــــرى فـــــكـــــانت
شــخـــوصـــا ثـــانـــويــة مـــتـــبـــايـــنــة
ومـسـطحـة في سـلوكـهـا وتصـرفـها
ووعــيـهـا مــا ذاب دورهـا في خـضم
الفـكرة .أن أعـتـماد الـبـيئـة واثـرها
ســـاعــــد الـــكـــاتـب عـــلى تــــوضـــيح
وتـرصــ احلـدث ألنه يــنـقل مــنـهـا
ـا أن الـبـيـئة ال ـاذجـه الـفـنـيـة و
حتـــكم حــكــمـــا كــامال في تـــشــكــيل
النموذج الفني أذا ال بد للكاتب من
أن يلعب دوره األيجابي في تكييف
ذلك النـموذج كـون أية جتـربة فـنية
البــــد أن تـــمــــر بـــنــــفس األنــــســـان
ومــشـاعــره الــداخـلــيــة أوال قـبل أن
ـادي وهـذا مـا كان تـخـرج للـواقع ا
في أختياره لشخصية عبد الغفور 
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فــشـــخــصــيــة عــبـــد الــغــفــور تــعــد
ركـزية حـولها والـيها الشـخصـية ا
تـعود األحـدا ث تابـعـها الـكاتب من
الـبـدايـة لم يـنس تـفاصـيل حـيـاتـها
ومن خاللها تـتوزع جمـيع اخليوط
الدرامية .هي شخـصية ديـناميـكية

واقعية تتحرك وتتخطى مساحتها
ساعـية لتـحقـيق وجودها الـعاطفي
ـــتــاعب ضـــمن عالقـــة فـــيــهـــا من ا
ـرضية الـتي فيها الكثير .فاألزمة ا
ـعـرفـة زوجـته لـيــلى كـانت الـدافـع 
سعاد .وكانت أيضا عالقة مصادفة

كون اللقاء لم يكن باحلسبان .
هــذه الــعالقـة الــعــاطــفـيــة أدخــلـته
حلـالـة جــديـدة من الـبــحث بـعـد أن
كــان غـــارقــا في تــأمـالت ومــشــاغل

عمله0
أذا ســـعـــة الــــروايـــة وتـــرابـــطـــهـــا
وتـــمــاســـكــهـــا خــلـــقت شــخـــوصــا
ـا مـلــيـئـا وأحـداثــا بـنت مــنـهـا عــا
بأفكـار وأشارات دفعت الـكاتب ب
موقف وآخـرالى حتلـيل الشخـصية
بحيث نلـمس نسجا مـقصودا يبرز
ثـيمـة الـرواية ويـعطـيـها دفـقا قـويا
يـحـرك نـسغ الـفـعل واحلـركـة ضمن
أيـــقــاع خـــاص وأمــكــانـــات فــرديــة
فحبه تخـضع لظـرفهـا األجتـماعي .
لـسـعـاد يـعـد أنـتـقـالـة في حـيـاته و
ـواجــهـة بــدايـة حلــالـة الــكــشف وا
لـــلـــزمـن ومـــا حـــمـــله له مـن وحــدة
فــكـانت سـعـاد احلـلم اجلـديـد الـذي

نقله ألجواء الفرح.
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أذا زواجه منها ضربـة وجهها عبد
ـضـحـيـة الـغـفـور لـلـيــلى الـزوجـة ا
والــصـبـورة الـتي تــعـد في الـروايـة
رمــزا كـبــيــرا أشـعـل حـوله أســئــلـة
وتـفـسـيرات ظـلت مـعـلقـة في سـماء
ــــادي كـــــحــــدث رسم واقـــــعــــهـــــا ا
بـوجــدانـهـا رؤيــة تـشـظـت عـنـاوين
ودالالت مــوحــيـة ومــؤشـرة .زواجه
من ســعــاد وفي ظــرف قــاس كــانت
رض تعيـشه ليلى ضاعف عـندها ا
وزرع فــــيــــهـــا الــــغــــيـــرة والــــصـــد
واألبــــتــــعــــاد عن عــــبـــد الــــغــــفـــور
فــاسـتــحــواذ أمـرأة أخــرى عــلـيــهـا
غرس في نفسها اللوعة واألشتياق

ــــزوجــــتــــ غــــيــــر 
بــــاألنــــتـــــقــــام بــــرغم
أهـــــمـــــالـــــهـــــا وعــــدم
األهــتـمــام بـهـا أذا في
هـــــذه احلـــــالــــة بـــــقي
اجلانب السـيكولوجي
عـــنــدهــا مــســتــيــقــظــا
فــــــــــظــــــــــلـت األزمـــــــــة
مـتـصـاعـدة ومـسـتـمـرة

حتى وفاتها .
أن مــــــا قـــــرب احلـــــدث
ووضـحـه وأضـاف الـيه
نـسـجا تـعـبـيريـا مـؤثرا
كان 0فقد هو الزمان وا
لـعـبـا هـذان الـعـنـصـران
في مـشهـد الـرواية دورا
سار كبيرا ومـؤثرا في ا
ــــــكــــــان ألن ا الــــــعـــــــام 
ـعالم والزمـان واضـحا ا
فـي الــــفـــــعل واحلـــــركــــة
.فاحلي الذي تدور
األحــــداث فـــيه حي قـــد

قـدم بغـداد حي باب الـشيخ يـحوي
خـلـيـطـا من طـوائف اجملـتمـع كونه
ــثل لـلـكـاتب مـكـان مـركـزا ديـنـيـا 
الطفـولة والصبا فـيه من الذكريات
ــواقف تـسـتـحق األشـارة الـيـهـا وا
كـان دائمـا يكون وتصـويرهـا ألن ا
مـدعــاة لـتــغـيــيـر الـزمـن ألن لـلـزمن
أحـسـاســا كـمـا لـلـمــكـان أحـسـاسـا
فـجـمالـيـة األثـنـ مـرتـبـطـة بـحـالة

الشخصية ح تكون سعيدة.
ــــــكــــــاني واضـح في أذا الـــــــوالء ا
كـاني من الـنص كـون هـذا الـوالء ا
الـصــعـوبــة عـبــوره ونـســيـانه ألنه
يـظـل مـسـتـحـضـرا ألشـيـائه في كل
عـمل بـالـرغم من األمـكـنـة الـكـثـيـرة
الـتي يـسـتـطــيع الـكـاتب أن يـغـرف
منهـا ما يشـاء وهذا ال يعـد نضوبا
في خــيــال الــكـــاتب بل أن الــكــاتب
ومن خالل سـرده لـلحـدث يـثبت أن

له قدرة وخياال ووعيا حادا أنتزعه
من طـــفــــولـــته وصـــبــــاه وحـــيـــاته
ـكـان لم األجـتــمـاعـيـة.أذا الـزمن وا
ـا الـذي تـغـيـر أحـساس يـتـغـيـرا أ
شـــخـــصــيـــات الـــروايـــة ألن الــزمن

كان خاضعان لتقلباته . وا
تبقى اللغة في الـرواية زهو الثيمة
ا لها من دور وها وتـصاعدهـا  و
فـاعل في البـناء والـتوظـيف فالـلغة
التي أسـتخـدمهـا الكـاتب في سرده
تلقي سلسة وطيعة وقريبة لذهن ا
ــا فـيــهـا من صــور وتــعـابــيـر أدت
ــفــاهــيم دورا كــبــيــرا بــصــيــاغــة ا
واألفـــكــــار بــــشــــكل قــــريـب ومالئم
للحدث يرافقها حوار متناغم كشف
عن طــبـيـعــة الـشــخـصـيــة وحتـديـد
مــسـتــواهـا وأســهـامــهـا في تــطـور
احلدث وأسـتحـضار فـعله وحـركته

برؤية ملونة بالعواطف واألفكار.

أن مهـمة األدب عـمومـا والرواية
خـاصة تـذكيـر الـناس أن احلـياة
يــجب أن تـتـغـيــر دائـمـا أذ لـيس
من واجـب الــــــروايـــــة أخــــــبـــــار
ا إيـجاد احلقـيقـة عن احليـاة أ
طــــريق الــــوصـــول الى الــــشـــكل
الصـحيح والـلغـة السـليـمة التي
تــعـبـر عن هــذه احلـيـاة .فـروايـة
مـوت األم للـروائي حـنون مـجـيد
تــعــد روايــة احلــنــ لــلــمــاضي
واألنـشـداد له وتصـويـر ذكـرياته
كــون احلــنـــ حــالــة عـــاطــفــيــة
يــصـــنــعـــهــا األنـــســان لــنـــفــسه
يـسـتـرجع بـهـا مـشـاعـر وأحـداث
الــنـــفس األنــســـانــيـــة الــتـــواقــة

للماضي .
مـوت األم روايـة أدخـلـتـنـا حـيـاة
عـائـلـة عـراقـيـة مـتـوسـطـة احلال
في حي شـعبي أصـيل ومـعروف
.حي باب الشيخ أدخلتنا من
زاويـة الـصـراعـات األجــتـمـاعـيـة
والـعـاطــفـيـة بـأســلـوب وطـريـقـة
مــغـايــرة وجــديـدة عن الــضــربـة
التـقـلـيـديـة في الـكـتـابـة واضـعة
نـصب عــيـنـيــهـا أخـتــيـار الـنص
ومــــعـــاجلــــته وفق رؤيــــة كـــاتب
نـــاجح يــــعـــرف كـــيـف يـــخـــتـــار
مــــوضــــوعـه بــــعــــد أن يــــدعــــمه
بــخــبــرات حــيــاتـيــة لــكي يــصل
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ـعـنـاه الـعام ـنـصـفـ في أن الـتـفـلـسف  ال يـخـتـلف اثـنـان من الـعـقالء ا
ـــ كـنـشـاط عـقــليّ مـعـرفيّ ـــ لـيس قـاصـرًا عـلى أمّـة دون أمّـة  أو شـعب
دون شـعب  بـل هـو حظّ مـشـتـرك بــ جـمـيع الـبـشــر  وقـد أثـبت تـأريخ
ـــذاهب أنّ اإلنــســـان في كلّ زمـــان ومــكــان الـــشــعــوب واحلـــضــارات وا
اسـتـوقـفته األسـئـلة نـفـسهـا الـتي اسـتوقـفت من كـان قـبله من األسالف 
تلك األسـئلة التي تتعلّق بوجـوده ووجود الكون الذي يعيش فيه  وهل أنّ
هذا الـكون أوجـد من الـعدم أم أنّ هـنالك قـوّة خارجـيّة أوجـدته  وما عـلّة
الظـواهر السماويّة أو األرضيّة التي يراها  واسئلته عن والدته وإلى أين
وت  وما علّة وجود الـشّر  إلى آخره من األسئلة التي تعدّ يصـير بعد ا
من صميـم التفكير الفلسـفيّ . ومن هنا صار الفكر الـفلسفيّ فكر متطوّر
ولـيس فـكـرًا جـامـدًا   وبـنـاء تـشـتـرك فـيه جـمـيع األجـيـال اإلنـسانـيّـة من
مخـتلف األصقاع واأللـوان والديانات والـقوميّات  فيـضيف إليه كلّ جيل
ن يجيء بـعده  كما أنّ الكلمة األخيرة في هّد به السّبيل  شيـئًا جديدًا 
الفلـسفة لم يقـلها جيل بـعينه بعـد وإلّا أصيب الفـكر باجلمـود وحُكم عليه
ـسلم ـــ من خالل ـفكّرين ا بالـعقم األبديّ . ومن هـنا كان للـفالسفة وا
رؤاهم وآرائــهم االبـداعــيّــة اخلــاصّــة ـــ دورًا ال يـســتــهــان به في الــفــكـر
ي  ولـعلّ أبـرز هـؤالء هو الـفـيـلسـوف يـعـقـوب بن إسحق الـفـلـسفي الـعـا
الـكـندي  نـسـبة إلـى قبـيـلة كـنـدة العـربـيّة مـن بني كـهالن  الّـذي ولد في
الـبصـرة  وتوفّي في بـغداد وقـيل في دمشــــــــــق  سـنة 252 هـ  وقيل

260هـ . 
   يُعدّ الكندي أوّل من تفلسف من العرب  بدأ حياته متكلّمًا وشارك

ـعـتـزلـة في بـعض بـحـوثـهم ثمّ انـصـرف إلى الـتـفـلـسف الـنـظـري  تـأثّـر ا
ُـحـدثـة  وهـو أوّل من حاول بـفـلـسفـة أرسـطـو مـصـطـبـغة بـاألفالطـونـيّـة ا
ن جاء بـعده صـنّفـاته  التـوفيق بـ الفـلسـفة والـدّين  وبذلـك فقـد مهّـد 
ـاز في مبـاحثه الطـبيعـيّة بـأسلوب عـلمّي مرن من الفالسـفة والعـلماء . ا
بدأ (( إنّ بـاشرة أخـذًاً  الحـظة ا يعـتمد أسـاسًا الـتجـربة احلسـيّة  وا
ــكن نـقــضه إلّــا بـخــبـر عن الـشيء إذا كــان خـبــرًا عن مــحـســوس  لم 
بدأ محـسوس  وال تصديقه إلّا بـخبر عن محسـوس ))  وقد طبّق هذه ا
عـمــلـيًّــا عـلـى حـكــايـة الــسـهــام الـتـي نـســبت إلى الـفــيــلـســوف الـيــونـاني
أرسطـوطاليس  وملّـخصها أنّ نـصول السهام إذا مـلئت رصاصًا ورمي
ـوصـل بـالـنـصـول بـسـبب ـلـصق بـهـا وا بـهـا في اجلـو ذاب الــرصـاص ا
حرارة الـهواء . فلم يقتنع الكنـدي بذلك  وكي يتحقّق من صحّة ما نُسب
ألرسطـو  أجرى جتـربةً حـيث عـمل آلة كـالسـهم مـوضع نصـلهـا كرة من
قرن الـبهـائم وثـقب ثـقبًـا خارقًـا إلى الـكرة مـوازيـة لطـول الـسّهم  ثمّ مأل
باطن الـثـقب برصـاص رقـيق  وبـعدهـا رمى الـسّهم في الـهـواء من قوس
شديـدة  وعنـد وقـوعهـا شـاهدهـا خالـيـة من الرصـاص مـؤكّدًا أنّ الـهواء
قـلـعـة من غـيـر إذابـة  والـدلـيل هي أنّه وجـد رائـحـة حـول الـثـقب كـرائـحة
الـقـرن الـذي مـسّـته الـنـار  وهـكـذا أكّـد الـكـنـدي أنّ احلـركـة هي احملـدثـة

للحرارة . 
عرفيّة التي عُرف بها الكندي ـــ أيضًا ـــ هي الطريقة     ومن الوسـائل ا
اهيّات االستنـباطيّة  وتتـجلّى طريقته االسـتنباطيّـة في اهتمامه بتـحديد ا
والـعـلل ومعـرفـتـهـا  وذلك لكـي تتـيـسّـر مـعرفـة مـا يـعرض لـلـمـاهـيّات من
أحوال  ومـا يصـدر عن الـعلل من آثـار  فإذا أتـقن الـناظـر معـرفة جـوهر
الـنـفس وقـواهـا اسـتــطـاع أن يـعـرف مـاهـيّـة الـنـوم والـرؤيـا  هـذا إلى أنّ
طبـيعة معرفـة الشيء تع عـلى معرفة فـعله والعكس . وكـثيرًا ما ذكر أنّ
لكلّ رأي فـلسفي مقدّمات قد تكون من عـلم آخر  وال بدّ منها للبحث فيه
 وهو يـسمّيها األوائل . وقد رتب حتصيل العلـوم بحسب أهميّتها لطالب
ن أراد عـلم الــفـلـسـفـة مــبـتـدئًـا بــكـتب الـرّيـاضــيّـات  فـقـال : (( يـنــبـغي 
الفـلسفة أن يـقدّم استعـمال كتب الرّيـاضيّات عـلى مراتبهـا التي حدّدنا 
نـطقـيّات عـلى مراتـبـها الـتي حدّدنـاها أيـضًـا  ثمّ الكـتب على األشـياء وا
الـطـبـيـعـيّـة عـلى الـقـول الـذي حـدّدنــا  ثمّ مـا فـوق الـطّـبـيـعـيّـات  ثمّ كـتب

األخالق وسياسة النّفس باألخالق  احملمودة )). 
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ــهـمّــة وضــعه رسـالــة خــاصّـة    ومن ابــداعــات الـفــيــلـســوف الــكـنــدي ا
بالـتعريـفات سـمّاها  (( رسـالة في حدود األشـياء ورسـومها ))  تـشتمل
ـنـطق والــريـاضـيّـات عــلى نـحـو من مــائـة تـعـريـف في عـلـوم مـخــتـلـفــة كـا
والــطـبـيــعـة ومــا بـعـد الــطـبـيــعـة والـنــفس واألخالق  وغـيــرهـا  وإنّ هـذه
اجملمـوعة من التعريفات ـــ كمـا يرى أحد الباحث ـــ هي على األرجح ((
قارنة أول قاموس وصل إلـينا للمصطلحات الفلسفيّة عند العرب  وتدلّ ا
ب مـا فيها وب ما في كتب التعريفات  بعد عصر الكندي  على جودة
ـفهومات  وعلى الـضبط الذي يتـجلّى في االختصار البـداية في حتديد ا
صـطـلـحـات التي ـازت بـهـا ا )) . وبـالـرغم من صـفـة االخـتصـار الـتي ا
ضمّـتها هذه الرسالة لـكنه ربّما توسّع في بعض الـتعريفات إذا لزم األمر
 كتـوسّعه في تـعريف الـفلـسفـة  فقـد عرّفـها من اشـتقـاق اسمـها  ومن
جـهـة فعـلهـا  ومن جـهة عـلتّـهـا حتى أوصـلـها إلى خـمسـة تـعريـفات  ثمّ
ُ الـفـلـسفـة فـهـو أنّ الـفلـسـفـة علم خـتمـهـا بـقـوله : (( فأمّـا مـا يُـحدُّ بـه ع
األشياء األبديّة الكليّة  إنيّاتها وماهيتها وعللها بقدر طاقة اإلنسان )). 
   إنّ الـقـراءة الـدقـيـقة لـإلرث الفـكـري الـذي خـلّـفه الـكـنـدي يـوصـلـنا إلى
نتيـجة مهمّة وهي أنّه كان مجتهدًا في تعامـله مع الفلسفة اليونانيّة وليس
نـاقـلًـا فـقط  فـفي الـوقت الـذي يـتـمـسّك به بـالـفـكـرة الـيـونـانـيّـة الـتي عـدّت
األرض في مركـز الـكون  كـرويّة الـشكل ثـابـتة في مـكانـها  وأنّ األفالك
ابتـداءً من فلك القـمر حتى الفـلك األقصى الذي لـيس خارجه ال مكان وال
مـتـمكّن  تـتحـرّك حركـة دائـريّة حـول نقـطة ثـابتـة هي مـركز الـعالم  لـكنه
سجّل مـوقفًا جديدًا في الفكـر الفلسفي عند الـعرب  وهو قوله بأنّ العالم
مُـحـدث  حـدث ضـربة واحـدة حـدوثًـا مـطـلـقًا  وابـتُـدع ابـتـداعًـا في غـير
قـصـود باإلبـداع عمـومًـا هو إيـجاد شيء زمان من عـلّة فـاعـلة قـادرة ; وا
ـادة وال زمـان . وبهـذا يـكـون الكـنـدي قـد حتدّى مـقـوّمات غـيـر مـسبـوق 
الـفـكـر الـيــونـاني الـتي نـهـضـت عـلى دعـامـتـ أســاسـيّـتـ : أوالهـمـا أنّ
الشيء ال يـكون عن عدم مطلق  وأنّ األشياء تُـعدم بنظر إضافي فحسب
 لـذا اعـتبـر عـدمهم مـبـدأ عـرضيًّـا يـضاف لـلـمـبدأين الـرئـيـس الـهـيولي
والصـورة . والدعامة األخرى تعتمـد قاعدة أنّ الواحد من حيث هو واحد

ال يصدر عنه إلّا واحد .  
   أخيـرًا  فمن اإلنصاف أن أقول  بـأن فيلسوفنـا الكندي  إضافة إلى
نبـوغه وإبداعه  كان داعـية من دعـاة التنـوير واالنفـتاح على اآلخـر  فقد
ـفكّـرين من غـيـر أهل لـسـانـنا دعـا إلى شـكـر الـسابـقـ من الـفالسـفـة وا
طالب احلقيّة اخلفيّة ودينـنا (( إذ أشركونا في ثمار فكرهم وسهّلوا لنا ا
سهّـلة لنا سـبل احلقّ  فإنّهم لـو لم يكونوا لم قدّمـات ا ا أفـادونا من ا
يجـتمع لـنا  مع شـدّة البـحث في مُدَدنـا كلّـها  هـذه األوائل احلقـيّة التي
بهـا تخـرّجنا إلـى األواخر من مطـلوبـاتنـا اخلفـيّة  ...  ويـنبـغي لنا أن ال
نـستـحي مـن استـحـسـان احلقّ واقـتـنـاء احلقّ من أين أتى  وإن أتى من
ـبـايـنة لـنـا  فـإنّه ال شيء أولى بـطالب األجـنـاس الـقاصـيـة عـنّا  واأل ا

احلقّ من احلقّ )).             
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البصرة

يعقوب بن إسحاق الكِنْدي 

اإلختالف والتشــابه
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ـكن أن بــإنـقــسـام داخل الــذات ...و
يكون التهذيب مفـعوالً لنا  إذ تفعله
الــدولــة والــســيــاســة 1. فــالــثــقــافــة
إســتــثــنــاء نــســبي  بالغ مــعــلن عن
إحــــتـــكــــار الــــضــــرورة في الــــفـــراغ
وإحتـشـاد األنا مع بـعـضهـا حيـنذاك
تــنــشـــأ ذوات مــهــذبــة مـــقــتــربــة مع
بــعــضـــهــا  مــتــوحـــدة ومــتــداخــلــة
واحـيــانـا مــخـتــلــفـة لــكـنــهـا لــيـست
مـنفـصـلـة مع غيـرهـا إنهـا مـتشـابـهة
بالـضرورة وحـتى آليـة التـشابه وإن
إشــتـبــكت بــ احلـركــة وردة الــفـعل
التعني إن الـفعل مرتـبك أو غير قادر
عــلى اإلزاحــة فــمــثـال عــنــدمــا نــقــرأ
ــألــوف ) الـــتــاريـخ ( قــراءة خـــارج ا
تــبــدو احلــالــة واحــدة فـي الــســلـوك
ـــفــاهـــيم وطـــرق الــعـــيش وســبل وا
احليـاة االخرى الن ظـواهر الـطبـيعة
واحــدة نـعم تــخـتــلف نـظم اجملــتـمع
وأعـــراف الــعــائــلـــة وذلك بــأخــتالف
كان لكنهـا تتوحد جميعها ناخ وا ا
في عـــدم اخلــروج مـن تــلك الـــدوائــر
فــاجلــرمـاني واألفــريــقي واآلســيـوي
اليــخــتــلف كــثــيـرا عـن إبن اجلــزيـرة
الــعــربــيـــة إالّ في بــعـض الــطــقــوس
والـعــقـيـدة مـتـوحـديـن جـمـيـعـهم في
الـبـعـد الـواعي لالشـيـاء مـتـشـابـهـ
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 فــاألشــيــاء التــخــتــلف في واقــعــهــا
االصــولي تــخــتــلف فــقط في الــواقع
ـعـنى آخـر ان االختالف الـوجودي 
ـا اليــولــد االنــفــصــام في الــرؤيــة ا
يـولد كـيانـات مخـتلـفـة متـشابـهة في
االصول متوحـدة في االجتاه فالوالء
ــثــال لم يــكن له دوراً عــلى ســـبــيل ا
مـهـمــا في صـنـاعـة األفـراد أو بـلـورة
ــثــالي وبــحــسـاب مــفـهــوم لــلــفــرد ا
ـــا يـــســاعـــد في مــجـــتـــمـــعي إنه ر
إسـتقـواء مـجـامـيع بأجتـاه مـجـاميع
أخـرى وكــأنـهـا كـلـهــا إفـراز تـراكـمي
جملـموع الـعلـل والفـيـوضات خـارجة
عن الـنـظـم الـهـنـدسـيـة مـتـداخـلـة مع
أنـــظــمـــة أخـــرى في ســـيـــاق فـــكــري
ا عـلمي لـذلك تعددت وتنـظيـمي ور
الـتـفسـيـرات في بـنـاء االنـسان األول
هل هـو صــنـيع  او مـجــعـول والـتي
تدفع كـلهـا بأجتـاه ان ليس لألنـسان
أدنى جـريـرة في اإلحـتـقـان احلـاصل
مع ســـواه وان االخـــتالف مـــرده الى
الـــتــشــيــؤات االولى والــتــشــابه هــو
الـنـتــيـجـة احلـتـمـيـة وعـنـدمـا نـتـأمل
ـــتـــطـــرفــة) كـــثـــيـــرا في االفـــكـــار ( ا

ا نـسـتدل ان االفـكار نـستـكشـف ور
الـتـي كـانت تــدور حـيـنــذاك في خـلـد
الفاعل مضطربة حلتئذ لكنها ساكنة
وغائـرة ومـؤرشفـة بسـبب ان االفراد
ــتـصــدعـة فـي الـكــيـانــات الـهــشـة وا
ـتــورمـة اكـثـر حتــفـزاً من سـواهم وا
في اإلنقضاض عـلى الفرص الوافدة
والــتي تـكـون عــادة رطـبـة ومــتـوفـزة
ا يـستـدعي سـببـ آخرين  األول
إن فكـرة اإلختالف مـوجودة بـعوامل
الــلـسـان والـهــيـئـة والـلــون والـبـيـئـة
ان كـالعـقيدة ومدعـومة بعـوامل اإل
والــتــاريخ عــلى الــعــكس تــمــامـا من
الـتشـابه فهـو مـفقـود بـاالسبـاب هذه
كـــلــهـــا وهـــذه دعـــوة لـــنــا فـي إزالــة
الرواسب وتضميد الرؤى التي تأبى
ان تنكأ أو تتعافى ولكي نكون قريبا
من الفـكـرة ان االنسـان نفـسه لم يكن
مـتشـابهـا مع بـعضـه او متـوحدا في
قراره ; النـقائض التي جتوس خالل
ـــطــامح  الــنـــفــوس  الـــطـــمــوح وا
وحـتى االطـمـاع كـانت هـاجس خـالـد
فـي ذاكــــرة الـــــشـــــعــــوب وظـــــاهــــرة
االستبداد ظاهـرة فلسفيـة اكثر منها
مــنــظــومــة ايـــديــولــوجــيــة لــذا فــأن
االخـــتالف قــبـل ان يــكــون إســـتالبــا
ـاهيـة الـوجود وخـرقـا ألنويـة الـفرد
فـإنه صفـقـة مـعلـنـة نحـو مـزاد سري
ياه اآلسنة يرسو دائما وقريـبا من ا
والــتي غــالــبــاً مــا يـتــنــاوشــهـا ذوي
البس الداكنة يستنشقون هوائهم ا
ــزامـيـر مــثـقـوبــة فـيـعــلـو الـصـوت
مـبــحـوحـاً وأجش . ألن ســعي الـفـرد
فـي الــتــعــايش  يــبــقى طــارئــاً عــلى
وحـــــــــــــدة الـــــــــــــوجـــــــــــــود وفـق كـل
أيـديولـوجـيات الـهـيمـنـة  وقد رأيـنا
الــفالســفــة في مـــخــتــلف الــعــصــور
يــألــونـهــا جـهــدا النــهـا حــاضـرة في
مفاصل احلياة  ومـتموضعة في كل
جــهــاته لـعــلــهـا من أمـض االسـلــحـة
وأنــبـلـهـا ان الــثـقـافـة ( لم تــسـعـفـنـا
الــلـغــة في ايــجـاد بــدائل) عـنــدمـا لم
جتـد ســبـيال نـحـو اركــنـة هـويـتـهـا 
تــفـقـد طـبــيـعـتـهــا في زراعـة أعـضـاء
جـــدد لــلــجــسم اجلـــديــد اخلــالي من
الوبـاء والهواجس تـصبح عـائقا في
ترسـيم خطط لـلنـماء بـعنوان اوضح
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علول بفقه الثقافة هي السـؤال عن ا
الـــعــلــة دون االســعــاف عن مــعــالــيل
فاجئة اخرى تطمح نحو األبهار وا
الـشـعـوب التــصـنع الـثـقـافـة في هـذه

احملاور النها تنتقل في دوائر مغلقة
فاألرهـاب والتـطرف وأشـكال الـعنف
واألنــتـــقـــام  تــعـــلـــيب في الـــذاكــرة
والــــوعي االنــــســــانــــوي مــــصـــادرة
لـألخــتــيـــارواألرادة والــقـــرار ولــكن
يـــبـــقى الـــســـؤال األهـم مَنْ يـــصـــنع
عـطيات فـعندما الثقـافة? وفق هذه ا
تــصـــبح الـــرؤيــة عـــلى خـــطــوط من
الـتــمـاس مـتـوازيــة ويـصـبح األغـلب
ولـيس األعـم في مـسـارات مــتـوحـدة
وهــذه كــلــهــا قــد صــارت مــجــعــولـة
ومـتـحـفـزة في الـسـيـاق ذاته عـنـدئـذ
تــتــضح وتـتــحــدد ركـائــز الـنــهـوض
تتشابك الرؤى وتمحي احلواجز لذا
فــــأن الـــثــــقـــافــــة التـــصــــنع األفـــراد
واجملـتـمـعـات خـاصـة اذا كـانت ذات
خصوصـية نفـعية والـعكس صحيح
فــاألفـراد هم صـنــاع الـثـقــافـة  فـأنـا
عــنــدمـــا أضع نــفــسـي فـي مـجــتــمع
مــخــتــلف مع طــبـائــعي ومــطــامـحي
ــــكن أبـــداً أن أكـــتـــسب ورؤيـــاي ال
صـــفــاته والهــو قـــادر عــلى مــحـــو
صـفـاتي حـتى ولـو بـنـسـب مـتـدنـيـة
ألن الثقافة في أحدى أهم مسمياتها
الـدخـول عـمــيـقـا لـلـجـواني احملـايث
وعليه فأنها أمـا مصنوعة من خارج
الذات او منبثقة منها وكل الذي ب
أيــديـنـا مـن ( مـيـثــولـوجـيــا وفـنـون
وعــــلـــوم  وآداب والهـــوت....) هـــو
وليـد وإنتـاج  مخـاض وإفراز عـقيم
ـــمـــروضــة) ألن وســقـــيم لـــلــذات ( ا
الـــوعي الــذي هـــو مــركـــز الــذات في
إنــتـــاج الـــثـــقــافـــة لم يـــعـــد له أدنى
أستـدراك في إنـشاء او إسـتعالم عن
دوائـــــر او مـــــراكـــــز نـــــاهـــــضـــــة أو
مستفـهمة فبـمجرد ان يخـرج  يفقد
فـالـعـصـور وظـيـفـته في االسـتـدالل 
الــتي ســبــقت الــتــدوين لم تــتــبــلـور
لــلــذات مـــاهــيـــة احلــضــورتـــغــلــبت
ناخ الطبيعة وأخـذت احلياة شكل ا
تـمـاهت الـذوات مع الـطـبـيـعـة بـفـعل
ـنـاخ وتـأكـســـد األثـنـ مـعـا عـنـف ا

(ورم الذات وضغط احلياة) . 
وفي الــفـتــرات الالحــقـة ( في عــصـر
الكـتـابـة) بدأت مالمح الـذات تـتضح
ـعزل عن بـجهـد بـالغ  لكـن ليـست 
اآلخــرين  مــتـشــرذمــة ومـتــهـافــتـة 
مـتــصــدعـة لــكـنــهــا ألـيــفــة  تـضيء
بـحــمـيـمـيـة وتـخــبـو بـحـنـ  كـانت
الــعـقــيـدة واحــدة من أهم احلــواجـز
الكأداء في بلورة مفـهوم للذات نحو
الــوجـود والــكـيــنـونــة  أنـهــا بـدايـة
لـلـتحـرر مـتـعـثرة تـتـعـكز حـيـنـأً على

وهم األنـــــفالت مـن أســـــرالــــثـــــبــــات
الوجـودي الى إعتـقاد واهم لـلوجود
ـا نــسـتـعـ الــعـيـني وكالهــمـا  (ر
فـاهـيم مؤدجلـة خـروجاً من إتـهام
ـــا يـــدعــو عــبـــادة احلـــريـــة)  ان 
لــلـوقـوف فـي كل ظـواهــر احلـيـاة ان
االخـتالف والــتـشـابه حـقــائق ثـابـتـة
قائمة  بوحي من الـسلوك االنساني
وان اخذ مـوقف من احلالـت سـلبـياً
مــــرده الى الــــثــــقــــافــــة الــــشــــوهـــاء
واالنــفــصــام وحـاالت اخــرى كــثــيـرة
مـصـدرها الـرغـبـة في نشـوء كـيـانات
مـنـبـثـقـة من حـاجـات شـخـصـيـة وان
ا نشاهـده من هذا التـرهل الفكري
في ثــقـــافــات الـــشــعــوب  الـــطــفح (
والــشـحـوب ....)  يــبـدو وهــكـذا بـدا
لـلكـثـير عـلى انه تـراث انسـاني لـكنه
في حـــقــيـــقـــته مــفـــتـــعل ومـــخــصب
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ان االخــتـــيــار او الــقــرار او االجتــاه
نـحـو هـدف وكـلـهـا مـظـاهـر لـلـثـقـافـة
انعـكاس الذات لـكل هذه االخـتيارات
ـعـطـيـات احلالـة تـبـتـعـد كـلـما وفـقـا 
اقتربنا منها النهـا حصيلة استنتاج
ـعاناة أزلي لفكـرة احليـازة لذا فأن ا
اآلن من وضـع خــــطــــوط بــــيــــانــــيـــة
للـشخصـية مرده لـلبـناء األول فكـلما
كـان الـفـرد عــلى درجـة من االحـتـمـاء
يكـون ابعـد من االرتـماء في أحـضان
ـغـلقـة قـريـبا من األدجلـة والـسيـور ا
االـنشـأة األولى فـفي اجملـتـمع األكـثر
تـقـدمـا يـبـدو األفـراد مـتـشـابـهـ في
ـــيــول الـــســلـــوك مـــخـــتــلـــفـــ في ا
والــنـزعــات عـلى الــعـكس تــمـامـا من
تـهافتة نتظـمة وا اجملتمـعات غيـر ا
مـخـتلـفـ في الـسـلوك مـتـفـقـ على
الــطـــبـــائع واألعـــتــقـــاد وهـــذا مــرده
ا جملمـوعة من الـعوامل تـتحـكم دو
أرادة بـالـسلـوك واألخـتـيار تـتـضـافر
مع الـعـامل الـبـيـلـوجي في الـتـركـيب
ـجـمـوعـهـا نـحو اجملـتـمـعي تـنـحو 
سـبل الــتـكــافل مـتــذرعـة بــالـكــيـفــيـة
األولى التي كانت متحكمة وأنفرطت
الحـقا بـأسبـاب اجـتمـاعيـة او بـيئـية
ــا يــعــكـر او ســيــاســيـة  ......وأن 
آمـال الـعـودة لـلـوراء األنـسـان نفـسه
ـا يــدعـوه لألخـذ بــكل مـا أعـطى و
 من حـضارة هـو ذاته نـفسـهـا  هذا
الـتـناقـض هي الفـكـرة نـحـو االشـياء
نـحن نخـتـلف النـنا لـسـنـا من اصول
وطـــبــائع واحــدة والنــتــشــابه النــنــا

كذلك.    

ــكن  وضع لــيس ســهــآل لـكــنه 
صورة عن الـثقـافة  الـثقـافة التي
عـاني لثـقافاتٍ ترتـبط بنـمط من ا
طارئة تـرسخت بـأخطاء جـماعات
ومــيــول أفــراد نــزعــات وأهـواء 
خاليــا مـظــلـمــة  أكـتـســبت عـامل
الـــبـــقــاء بـــإثـــراء الـــزمـن  ولــدت
بــهــيــئــات وشــواخص وثــوابت (
فـــاتت وأنـــفـــلـــتت عـــلى الـــنـــخب
)أســـــــتــــــقـــــــوتْ  تـــــــعـــــــضّــــــدتْ
أشـــتـــبـــكتْ وأنـــســـلتْ وتـــنـــامتْ
الثـقافةُ الـتي أعني لـيستْ صروح
إســتــشــراف أو ألــواح أو لــوائح 
الذات وفروغ األنا مـقابل إحتشاد
ـسـكوت أوضح اآلخـر أن يكـون ا
ـفــضـوح  غــيـر ذلك وأجــلى من ا
تكـون  الثقـافة تـسليـحاً وتـهديداً
لـلـذات خــرقـاً وأنـتـهـاكـاً تـشـريـعـاً
مـــعـــلـــنـــاً نـــحــو تـــشـــريـح الــذات
(وحتـنـيــطـهـا) دون ان يـكـون لـهـا
إفــاضـة أو إسـتــشـراف فـالــثـقـافـة
عندما تصبح هاجس وظل تمحّي
ـرايـا وتـعـلـو كل صـور الـبـيـان وا
آفاق العـتمة  فاإلجنـاز إستخراج
الطاقات وبلورة الوعي نحو عمل
ـجــمــلـه هـدف إنــســاني يــشــكـل 

ـزوجـآ بــالـقــبـول الـواعي مــشـتــرك 
للـمجـتمع وقـدرته على عـدم التـصادم
وان يـــكـــون األفـــراد أصـــحـــاب اآلراء
ـــزمن الى الــنـــاقـــلــة من الـــســـكــون ا
نـأى عن فحولة الدينامـيك الفائض 
اخلرفـان حتى يـتنـسى لهم مـشاكـسة
الواقع وأقـتنـاص اللـحظـة انهـا مهام
اليـنـهض بـهـا كـيـفـمـا أتـفق وحـيـثـمـا
شــاء أن الـشـيــئـيـة هــنـا دون سـواهـا
ـقـترن قـريـنة الـذاتـيـة الن االحـتمـال ا
تـعدد ولئن بالـنهـوض اليعـيق غيـر ا
األعــداد وظــائف لــيـس إلّــا  لــذا فـأن
ـفـرد اليـنــهض بـقـريـنه إال من جـهـة ا
ـعـدود يـصـعـد بـكال واحـدة بـخالف ا
اإلحــتــمــالـ وهــكــذا هــو الــشـأن في
ـــــو اجملــــــتـــــمــــــعـــــات وحــــــتى فـي 
احلـــضـــارة  نـــشــــاهـــد إحـــتـــمـــاالت
المـتـنــاهـيـة في مـراكـز الـنـمـو تـنـعـدم
الـــقـــدرة عـــلى اإلحـــصـــاء وتـــتالشى
مشاهد القيامة فتصبح الثقافة صنو
للعـصيان والـعصي ويخـرج األميـون
في محـافل المـعة وفي مـجـالس شتى
ناجل يربكون الـفرسان ويصـعدون 
الفـضة عـلى أوتار الـنحـاس حتى في
التـاريخ الـقريب في شـكل األسـتعـمار
وفي الـــنـــمــوذج الـــفـــردي لـــلــحـــكم (
الــدكـــتــاتــوريـــة) كــلــهـــا تــدعــو
لـألســتالب واألخــذ الـــعــنــفــوي
جتــريــد الــفــرد وتــشـذيـب قـواه
ــمــنــهج  مــقــابل الــتــســـلــيح ا
إنــشـاء مـنــاهج جـديــدة ومـعـدة
سـلـفـاً وظـيـفـتـهـا تـفريـغ األفراد
وجتريـد طـاقـاتهم  فـمـا لم يكن
إحتاد بـ رؤيـة الذات كـصورة
وتـــوجه وإجتـــاه وبــ ثـــقــافــة
ــؤســســة  تــنــعــدم صــيـرورة ا
التفاقم  . يقول تيري إيجلتون
في (فــــكـــرة الــــثـــقــــافـــة ) ــ (إن
الـثــقــافـة في مــبــتــدئـهــا تــعـني
تـــهــذيـب الــنـــفس وهــو مـــعــنى
يــحـمل وجــهــ إذ هـنــا تـوحي
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بغداد

ـشهـد الفـني لـغايـته وأعني حـركة ا
الـــروايــــة عـــلـى أكـــثـــر مـن مـــحـــور
ومـعـاجلـة ما أضـاف لـلـحبـكـة نـوعا
ـراهـنة الـتي تـسمح من األتـساع وا
لـتيـار احلياة الـيومـية مـن الوصول
لــلــتـألـق والـتــبــيـان مــراعــيـا مــا قـد
يـــحـــدثـه الـــســـرد مـن أراء وأفـــكـــار
ــارسـات وخـواطـر تــضـفي عـلى و
ـشـهـد الـروائي صــبـغـة الـنـهـوض ا
واكبـة ضمن مشـاعر وأحاسيس وا
يكون لـها سطوة عـلى الواقع الفني
بأطـر جـمـيـلـة مـؤثـرة بـشـكل يـعطي
للـواقع الـسـردي نـكـهـة طـيـبـة تـوفر
للكاتب منهجا كـتابيا يجعله ساحة
ألفكـاره وسيـاقاته وصـوره وهذا ما
خـلق لــلـروايـة جــوا نـفـسـيــا أمـتـلك
أخالقــيــة مــكــنــته من شق الــطــريق
بــيـــســـر ودرايــة رفـــدت الـــتــجـــربــة
وأنـعشت الـرؤية وتـطـلعـاتهـا ضمن
منحى تعبيريا صادقا ومعبرا جعل
شــخــوص الــروايــة تـنــدفع مــلــيــئـة
بـاحلـيـويـة واألسـتـرسـال مع وجـود
رقــابــة فـكــريــة وفــنـيــة ألن األلــتـزام
ـبدئي يـفرض قـضايـا كثـيرة مـنها ا
الــتــوضـــيج واأللــتــصــاق بــوجــدان
اآلخـرين والــتـعـبــيـر عن مـعــانـاتـهم

بصدق وشفافية .
لـــقــد وضع حــنــون مـــجــيــد الــعــالم
اخلــارجي ألحـداثه بــ قـوسـ فال

تيري اجلتون

غالف الرواية
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كم هي سـريـعـة الـسـنـ  تـمـضي
بــعـنف مــثل مـيــاه شالل مــتـمـرد 
عرفـتُ زمـيلـي الـكاتـب والـصحـفي
كـرم نـعـمة في تـسـعـيـنـيـات الـقرن
ـنــصـرم  شــابـاً جـمــيل احملـيـا  ا
سريع البديهة في التقاط الظواهر
 يــتـنــاول مـوضــوعـاته بــأسـلـوب
مـتنـع .. كان احـد وجوه الـسهـل ا
صحـيفة " اجلمـهورية " الـبغدادية
 الــتي اطــلق عــلــيــهــا دومــا كــنـز

الصحافة العراقية ..
كـرم نعـمة  الـشاب " اجلـمهوري "
الوسيم"  امـضى ربع قرن ونيف 
من الــزمن خـارج الــعـراق  جــلـهـا
في لـنـدن والزال  لـكـن الـصـحـافـة
بقت معـشوقته  لم يتـخلى عنها 
ولـم تـــتـــخل عــــنه  وبـــقـى قـــلـــمه
اجلـمـيل  يكـتب بـتلك االنـسـيابـية
الـــتي عُــــرف بـــهــــا ..لم يـــنــــقـــطع
تــواصــلـنــا  السـيــمـا بــعـد 2003
وحـــتى الـــلــــحـــظـــة ابـــدا  وكـــأن
ســنــوات  غـربــته  مــجــرد ومـضه

زمنية لم نعترف بها ..
عــمــله الــيـــومي في الــصــحــافــة (
الـزمان الـدولـيـة سـابـقـاً  والـعرب
الـلـنـدنـية حـالـيـاً ) ومـا بـيـنـها من
مـــحـــطـــات اعالمـــيـــة  بـــتـــواصل
عـــجــيـب .. واســـجل له اعـــجـــابي
تابعته للشأن العراقي  الشديد 
وباخلصـوص اجملال الثـقافي بكل
تـــفــرعـــاتـه  والــفـــنـي بــصـــنـــوفه
ــــعــــروفــــة  ودائـــــمــــا اجــــد في ا
الــصـفــحـات الـتي يــشـرف عـلــيـهـا
مادة واكـثر عن الـعراق  ولـألمانة
 اذكـر ان كرمـاً حيـنمـا يكـون بيـنا
اتصاالً هـاتفيا  فـأنه يقضي وقتاً
طـــــويـال في االســـــتــــــفـــــســـــار عن
اصدقاءه في وسطنا الصحفي ..

سالح غير مرخص
قــبل ايــام قــلــيــلــة صـدر لـه كــتـاب
جـديـد في فـحـواه  حـمل عـنوان (
سـالح غـــيـــر مــرخـص ... دونـــالــد
ترامب قـوة إعالميـة بال مسـؤولية
) عن الـــدار الــعـــربـــيـــة لــلـــعـــلــوم
نـاشـرون في بيـروت  ضم فـصوالً
احتوت انـطباعات مـفعمة باحلس
ـتــابع  عن الــرئـيس الــصـحــفي ا
االمريـكي السـابق "دونالـد ترامب"
 بـأســلـوب صـحــفي بـديع وراق 

دلول .. من حيث العبارة وا
وقد ارسـله لي  مـتـفـضالً بـنـسـخة
رقـمــيـة عــلى حـســابي في وسـائل
الــتــواصل االجــتــمــاعـي  ولــكـون

نـظري ال يـسـاعد  عـلى قـراءة  تلك
الـنسخـة  وحملبـتي لقـلم الصديق
كـرم   قـمت بـتــحـولـهـا الى ورق 
ثـم بـــدأت قـــراءة الـــكــــتـــاب حـــتى
انتـهيت مـنه امس .. ما احـلى تلك
القراءة التي ساحت بيّ في فضاء
" الـرئــيس " تـرامب " وهــو فـضـاء
عجيب  السيما عالقة االعالم به 
وعالقته بـاإلعالم .. وهي عالقة لم
يـشـهـد لـهـا تـاريخ رؤسـاء امـريـكا

مثيالً !
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ـؤلف : "عـلى  في مـقـدمـتـه  قـال ا
مـدار أربع سـنوات  مـثّلَ الـرئيس
األمـريـكي السـابق دونـالـد ترامب
درسـا إعالمـيـا في غـايـة األهـمـيـة
ســــــواء في عـالقـــــتـه مع وســــــائل
اإلعـالم أو في كل مــا يـصــدر عـنه
من تــعــلـــيــقــات وتــغــريــدات عــلى
مــواقع الــتـواصـل. ألنه بـبــســاطـة
يـفـهم الـسـيـاسـة بـأنـهـا الـتـعـريف
األمـــــــثـل لإلعـالم. لـــــــقــــــــد وصف
الصـحافة ب »الـبذرة الـشيـطانـية
الــــفــــاســـدة  «وكــــان يـــعــــامل كل
األخــــبــــار الـــــتي ال تــــتـــــوافق مع
سياسـته على أنهـا زيف مكشوف.
كـــان ال يـــتـــردد في إهـــانـــة وطــرد
الصحافي من مؤتمراته. مع ذلك
ـتــلــهــفـ كل كـان يــجــد ماليــ ا
ــتــابـعــة تــغــريـداتـه عـلى صــبـاح 
تــويــتـــر. مــثّلَ تــرامـب عــلى مــدار
فـترته الـرئـاسـيـة قـوة إعالمـيـة قد
تــفــوق قـوتـه الـســيـاســيــة بـغض
الــــنـــظــــر عن تــــوجـــهــــهـــا وكـــان
يـسـتـهـدف في تـغـريـداته الـتـنكـيل
وإقصـاء اآلخر بكـلمات تـنطلق من
سالح غــيــر مــرخص. األمــر الــذي
دفع كــبــرى مـواقـع الـتــواصل إلى
إغـالق حـسـابـاته في وقت مـتـأخـر
من دورته الرئـاسيـة. ومثل ترامب
فـيـكل ذلك درسـا مـفـتـوحـا وشـيـقا

لوسائل اإلعالم "
وفعالً  وجدتُ في الـكتاب  كل ما
ـقـدمـة  وصـدق من اشـارت الـيه ا
ـــــتــــمـــــكن من قــــال إن االعـالمي ا
أدواته الصـحفـية هو الـقادر على
انــتــزاع الـــتــفــاصـــيل اخملــتـــبــئــة
والنبش في احلواشي دون األخذ
ـوضـوع يعـرف اخملـتبئ بـظـاهر ا
في الزوايـا  لذلك قدم الـزميل كرم
ــدونـــة تــرامب " شـــيــئـــا مــفـــيــدا 
الطـويلة والـتي ال يبدو أنـها على
وشك االنــتــهــاء وأن غــادر الـبــيت

األبـــيض" ! الحــظت ان الـــكــتــاب 
كُتب بـلغة شفـيفة  رقـراقه  بعيدة
عـن مـــــقـــــامــــات بـــــديـع الـــــزمــــان
ــؤلف عن الــهــمــذاني وابـــتــعــد ا
حــشــر الــتــشــبــيــهــات الــعــتــيــقــة
تفـاصـحـا وتنـطـعا  فـالـلغـة عـنده
هي األداة ال الهـدف .. وكم تمـنيت
ان يـــدرك بــــعض كـــتــــابـــنــــا تـــلك
احلقـيقة  بـأن تكون لـغتهم سـهلة
مــطــواعــة  وشــخــصــيـا  أنــا مع
إثــراء الــلـغــة دون تــعــقــيــد  ومع
مـــقـــولــة "خـــطـــأ شـــائع خـــيــر من

صواب مهجور"
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وبــالـلــغـة اجلـمــيـلــة  الـتي اشـرتُ
الـيـها  قـبـل حلـظـات جنـد ان كرم
نـــعـــمــة يـــكـــتب في احـــد فـــصــول
الكتاب : " لقد كان صموئيل بكيت
يـتــرك ربـطــة عـنـقه بـال شـد كـذلك
ألـبير كـامو مثـلمـا فعل آرثر مـيلر
في تـعـبـيـر عن زواجه الـفـاشل من
مـــارلــ مــونــرو. لـــكن تــرامب في
هــذه الـصــورة ال يـتــشــبه بـأي من
ـــدهـــشـــ فـي صـــنـــاعــة هـــؤالء ا
ـعـبرة وهـو يـترك ربـطة األحالم ا
عـنـقه حرة عـلى كـتـفيه ألنه أصال
ــثـال لــلـــنــخب يــرى فـي نــفـــسه 
العالية وليس لتلك الهموم األدبية
ــثـلــهــا مـيــلـر ــسـتــعـارة الــتي  ا
وبيكيت وكامو وسواهم. لذلك بدا
مــثل مــقــامــر عــائــد من خــسـارته
وأشبه بـ "رجل أعمال مسجون 
إطـالق سراحه بـكـفـالـة ولم يـتـذكر
ـسترخية على صدره ربطة عنقه ا

كي يعيد شدها"!
وفي مقالة حـملت عنوان  "تشريح
صورة خارج تلفزيون الواقع" قدم
ؤلف صورة معبرة لترامب بعد  ا
لـيلة حـملة انـتخـابية قـبل أسابيع
ته أمام بـايدن الـتقطـتها من هـز
صور باتريك سيمانسكي عدسة ا
من وكالة أسـوشيتـد برس لترامب
بـدا وكـأنه خـارج تلـفـزيـون الواقع

السياسي الذي عرف به.
إنه في هـذه الـصـورة لـيس ترامب
ـعـتـاد فـتـرامب لن يـكـون ترامب ا
من دون اجلـــمــاهـــيـــر الـــغـــفـــيــرة
احملــــــيـــــطــــــة بـه فـي الــــــصـــــاالت
العب حـتى وإن كان في غـرفة وا
نـومه يـرسل الـتـغـريـدات الـنـاريـة!
لنا أن نـتخيل أكثر من مـئة مليون
مـتـابع له هـؤالء جـماهـيـر يـحسن

بهم ترامب ويتشوق خملاطبتهم.
صورة ترامب في وكالة أسوشيتد
بـرس مدعاة لـلتـحلـيل أكثر من أي
تـــصـــريح ســـيـــاسي لـه حلــد اآلن
فـــهـــذه الـــصـــورة ال تــــظـــهـــر ذلك
الرئـيس السـاحـر ببـدلته الـثـميـنة
وربـطة عـنـقه احلمـراء كـعالمة عن
الـثـراء. بل مـجــرد العب بـيـسـبـول
مـهـزوم عـاد في وقت مـتـأخـر بـعـد
تـظاهـرة انتـخابـية مـخيـبة لـآلمال
قاطعـها اجلمهـور والبعض منهم
تـعـمـد اقتـنـاء تذاكـر احلـضور ولم

بغداد

Í—b « w U

WO «d « …d UE «Ë WLF  Âd
ة وتـعود إلى عهد االغريق الـقدماء وجاءت على لـسان فيلسوف ـقولة قد هذه ا
سـوفـسطـائي بـالـذات والوقـائع تـقول أنـهـا مازالـت هي قاعـدة الـعالقات الـدولـية

الوحيدة.
آخـر اسـتــخـدام عـلـنـي وواضح لـهـذه الـقــاعـدة كـان في حــرب احـتالل الـواليـات
قراطيـة عليه.. وجنحت هذه الدولة في تدمير تـحدة للعراق من أجل فرض الد ا

قراطية عليه بالفعل. العراق واحتالله ومن ثم فرض الد
وها هي صـناديق االقتراع ومفوضية االنتخـابات وبطاقات الناخب (األجمل من
هــويـة األحــوال الـشــخـصــيــة والـتي يــجب أن تُــحـدث مــعـلــومـاتــهــا في كل مـرة
انتـخاب) وأيضـاً صار لـلعراق مـحكـمة دستـورية تـراقب نزاهة االنـتخـابات فلم

? الشكوى يا عراقي
ـقراطية كان باهـظاً حيث إننا لم نعـد نشبه أنفسنا يقول الـعراقيون أن ثمن الد

ولم يعد وطننا يشبهنا وجزء كبير من أبناء جلدتنا لم يعودوا يشبهوننا!
هل يبدو هذا الكالم منطقياً أو يقارب الواقع أم هو مجرد تنظيرات أدباء بطرين
يعـزلون أنـفسـهم في أبراجـهم العـاجيـة? بل هو كالم واقـعي وهذا مـا اعترف به
وأكـده أنـتـوني بـلـيـنكـن وزير اخلـارجـيـة األمـيـركي اجلـديـد في أول خـطاب له
ــنـصـبـه في حـكــومـة جـو بــايـدن بــتـاريخ الــرابع من مـارس (آذار) عـقب تــولـيه 
اضي إذ لـفت بلينـكن االنتبـاه إلى كارثية الـتدخالت العـسكرية األمـيركية في ا
ـقراطـية ومـا جـرّته على الـعالم من أهـوال ال تزال أصـداؤها محـاولة لـنشـر الد
تـتـردد في أفغـانـسـتـان والـعـراق وحيـثـمـا تـدخـلت حـكومـات بـلـده الـسـابـقة في

قراطية. حروبها ضد اإلرهاب وفرض الد
ـا يـراه من صواب ـقـراطـيـة العـراق وأفـغـانـسـتان كـانت رؤيـة صـاحب الـقـوة  د
(ادعـاءً أو ظـاهريـاً علـى األقل) ولم تأتـيـا كنـتـيجـة لـتطـور وعي وثـقافـة مجـتـمعيّ

. هذين البلدين وإن كانتا حاجة سياسية وحضارية لكال الشعب
قراطـية كآليـة سلمـية لتداول الـسلطـة ولكن العيب طبعـاً ليس من عيب في الـد
ـقــراطــيـة وآلــيـاتــهــا من أجل فـرض ن يـســتــغل ويـســتــحـوذ عــلى الــد يــأتي 

قراطية. دكتاتوريته اخلاصة بأدوات الد
هذا مـا حصل في الـعراق على األقل حـيث استـغلت أحزاب اإلسالم الـسياسي
صـنـاديق االقتـراع لـلوصـول إلى الـسلـطة وبـعـد وصولـهـا إلى مقـدرات الـسلـطة
ـقراطـية (قـانون االنـتخاب وامتـيازاتهـا ومالـها بـسطـت نفـوذها علـى أدوات الد
ـنـظـمـة له واحملـكـمـة االحتـاديـة الــتي تـمـنح الـشـرعـيـة وتـفـصل في ـفـوضـيـة ا وا

شككة في النتائج) و... (لزمناها وبعد ما ننطيها)! الطعون ا
ـنتـصر في حـالة العـراق وكمـا أثبتت ومن فاز في االنـتخـابات األولى (بل هو ا
لنـا الوقـائع) صـار هو من يـحـدد ما هـو الـصواب. والـصواب الـذي رآه مـنتـصر
ـقراطـيـة)) الـعـراق تـمثل في سـيـطـرته الـتـامة عـلى الـسـلـطة وخـزيـنـة الـدولة ((د
ـؤهل لقيـادة البلـد وإلى األبد وبانـتخابات وعائـدات النفط وإنه (إنـهم) الوحيد ا
تـعـارف عـليـهـا. أي دكتـاتـورية بـقـواعد جتـرى كل أربع سـنـوات ووفق القـواعـد ا

قراطية! أي الصواب الذي يراه صاحب القوة (السلطة). وأدوات د
وســواء كــانت الــنـــتــائج الــتي وصـل إلــيــهــا صــواب صــاحـب الــقــوة في حــالــة
قـراطية العراق مقصودة أم ال فإنها أوصلت العراق وإضافة إلى حالة وأد د
ـقراطيـة التي كانت مـحط أنظار وتـمني العـراقي إلى حـالة خطف التـجربة الد
; واألهم وقـبل كـل هـذا تـفـتـيت نـسـيـجه بـلـدهم سـيـاسـيـاً وتـدمــيـره اقـتـصـاديـاً
االجتمـاعي ووحـدته الوطـنيـة إلى هويـات فرعـية مـتنـاحرة ومـتقاتـلة عـلى أساس
قـومي أو ديـني أو طـائـفي أو مـذهـبي أو مـنـاطـقي بـحـسب مـا تـقـتضـي مصـالح
صاحب الـقوة (أحزاب السلطة) في كل دورة انـتخابية وما يـراه مناسباً لها من
صـواب وإلى حـد أن الـعراق صـار غـريـباً عـلى أهـله ولم يـعـودوا يتـعـرفـون على
أنـفسـهم فـيه ولم يـعد يـشـبهـهم ويـشبه طـبـيعـتـهم وفطـرتـهم ألن منـتج الـصواب
اجلــديـد حـولـه إلى بـلــد يـشـبــهه وحـده ويــنـاسب مــقـايــيـسه وحــدهـا ومــقـايـيس

ومصالح من يحركه من خارج احلدود.
وبـالـتـالي فــإن صـوابك يـا أمـريــكـا يـا صـاحـبــة الـقـوة لم يـكـن سـوى عـمى قـلب
وبـصـيـرة وحـســابـات وتـخـبط سـيــاسي ال يـرتـكـبه حــتى صـبـيـان احلـارات في

مؤامراتهم الصغيرة التافهة التي تتبع خساراتهم في ألعابهم اليومية.
ومـا هي الــنـتـيـجــة الـتي أوصــلك إلـيـهــا صـوابك يــا أمـريـكـا و
خــرجت من كـل جــرائم وأخــطــاء قــوتك الـــتي ارتــكــبت بــحق
العـراق وأهـله? دكـتاتـوريـة جديـدة وأشـخاص مـشـوهون
وحالـة مأساوية ال تدلل إال عـلى فداحة الوضع الكارثي
ــشـكــلــة أن (صـوابك الــذي أوصـلـت الـعــراق إلــيه وا
ــلـــعــون هـــذا) ال يــقـــودك لــتــصـــحــيح هـــذا الــوضع ا
ـزيد من اجلـرائم بحق الـكارثي بل يـدفعك الرتـكاب ا

العراق وشعبه حتى بعد اعترافك بخطئه.
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كثـر احلـديث عن خطـة الـدولة في نـقل مـتنـزه الـزوراء إلى ضواحي بـغـداد  وتوزيع

.ليقام عليها مجمعات سكنية وجتارية. سؤول أرضه إلى ا
اتمنى ان يكون مجرد خبر .

ولـكن مـاذا لـو كان اخلـبـر حقـيـقي  واحلكـومـة تنـوي فـعال نقل الـعـاب الزوراء إلى
ضواحي بغداد. 

فــعال مـوضــوع يـســتـحـق أن نـقف عــنـده  ومــنـاقــشـتـه مع الـشــخص الـذي اقــتـرح
مـوضـوع نـقل الـزوراء وحـرمـان ماليـ األطـفـال والـشـبـاب والـبنـات  والـعـوائل من
تـنزه  والـلعب باأللـعاب وزيـارة حديـقة احليـوان واحلدائق اخلـضراء ولـعب الكرة ا

وشراء الشامية ولعب األطفال والشعر بنات.
ة والكبة والبرياني. وحضور االفالم في السينما وجتمع العوائل مع الدو

وما أجمل الشاي بعد االكل.
من انت ومن أين أتيت لتلغي تاريخنا:

نعم متـنزه الزوراء هـو تاريخـنا وماضـينا قضـينا فـيه اجمل أيام الـطفولـة والشباب
مع االهل واألصـدقـاء  وهـا نـحن نـذهب إلـيه الـيـوم  مع احـفادنـا هـو عـمـر عـشـناه

تنزه. ونحن نرتاد ذلك ا
كل شجـرة فيها ذكريات لنا والننسى العـشاق والذين كتبوا وحفروا أسماؤهم على

كل شجرة .
اذا تستهدفون تاريخنا?

اذا تريدون تغيير خارطة بغداد ?
تاحف وال شوارع بغداد . ال إعمار وال إهتمام بالبيوت األثرية وال ا

كنا نتصور اننا سننتقل إلى التطور والعمران وستكون بغداد باريس العرب .
مـترو  شـوارع مـبـلطـة  مـجمـعـات سـكنـيـة راقـية  مـدارس حـديثـة  مـسـتشـفـيات

وووووو.
ا حلمنا به ??? الشئ 

واألدهى من ذلك خراب..
إذا وجد تمثال لشخصية تاريخيه هدموه? 

واذا وجد بيت أثري اتخذوه مقرا الحزابهم.
ن بيده القرار في كل مرافق الدولة : سؤال اوجهه 

ماهو اجنازك?.
قل لي ماهو اجنازك اتلوا عليك حقوقك?

تنزه: اين هم أطفالك وأين هي عائلتك? اسأل من اقترح موضوع نقل ا
الهي وناطـحات السحاب يـنعمون في مدارس هل هم في بـغداد ام انهم في مدن ا
البس ولديهم الفيزا ية ويقتنون ابهى الـسيارات وا سارح العـا أجنبـية ويرتادون ا

كارت.
كان الـوحيد الـذي يجمـعهم ويلـعبون فـيه ويجتـمعون هل تستـكثرون عـلى الفقـراء ا

مع االهل واألصدقاء .
هل وصل بكم األمر لتغتالوا ضحكات األطفال وساعات مرحهم وفرحهم  .

ماذا وفر للطفولة .
سؤول كائن من تكون: إلى السيد ا

اسألك: 
هل انت شجاع ?

. قل انا الذي اقترحت حتويل متنزه الزوراء إلى مجمع سكني وجتاري للمسؤول
واعمل في صـفحتك استفـتاء إذا وافقك الرأي ربع الشـعب سنعطيك ارض الزوراء

.
اما اذا رفضوا الفكرة فعليك ان تعترف إنك فشلت وأن قرارك غلط في غلط.

اتقوا الله في األطفال
اسعدوا الشباب 

اهتموا بكبار السن 
راعوا حقوق الله في اإلنسان العراقي..

عيشوا حياتكم كما تريدون 
واتركـوا لنا ضحكات األطفال في مكاننا الوحيد الذي اعتدنا عليه

رغم بساطته لكنه يشكل لنا الشئ الكثير  .
الـزوراء فـيــهـا ذكـريـاتــنـا وضـحــكـات اطـفـالــنـا وسـعـادة

امهاتنا.. 
ابعدوا يديكم عن كل مايسعد اطفالنا.

الزوراء ليست ملكا لكم 
الزوراء لنأ.
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في الــثـاني عـشـر مـن شـهـر ايـار من
كـل عـام حتـتـفل الـكـلـيـة الـعـسـكـريـة
مـصـنع األبـطـال  بـعـيـد تـأــسـيـسـها
وهـذا العـام يـصادف الـعـيد الـسابع
والـتـسـعــ لـتـأسـيس هــذه الـكـلـيـة
الـعـريـقة  ,فـفي  مـثل هـذا الـيوم من
عـام  1924وضــعت الــلـبــنـة األولى
ألعرق وأهـم صرح تـدريبـي للـجيش
الـــعــراقي مـــهــمـــته إعـــداد الــرجــال
األبطال ليكونوا ضباطا في وحدات
وتشكيالت جـيشنا الـعراقي الباسل
ثم  يتـدرجوا في رتـبهم ومـناصـبهم
لــــيــــصـــلــــوا الى مــــنــــاصب اإلمـــرة
والـقـيـادة الـعـلـيا  ,كان االسم األول
ــدرسـة لــلـكــلــيـة الــعــسـكــريــة هـو ا
احلـربــيـة وتـشـكـلت كـجـنـاح في دار
التدريب الذي أصبح اسمه بعد ذلك
ــدرســة احلــربــيــة وشُــكــلت لــهــذا ا
الــتـشــكــيل اجلــديــد آمـريــة خــاصـة
ـــدرســة وجــنـــاحــان األول جـــنــاح ا
العـسكـرية  والثـاني جنـاح التدريب
ـــدرســــة آنـــذاك في وكــــان مـــكــــان ا
عروفة بغداد في الـثكنة الـشماليـة ا
بــالـــكــرنــتــيــنــة وفي مــكــانــهــا هــذا
الــتــحـقت الــدورة األولى لــلـمــدرسـة
الــــعــــســــكـــــريــــة في نــــفـس تــــاريخ
الـتـأســيس وكـانت تـضم  68طـالـبـاً

من صـفـوف مـخـتـلـفـة وكـان قـسـمـاً
دن والـقسم اآلخر منهم من أبـناء ا
من أبـنـاء الـعـشائـر وكـان الـتـفاوت
كــــبــــيــــراً بــــ الــــطالب من حــــيث
مـــســـتــــوى الـــدراســـة والـــنـــواحي
الـثـقـافـيـة واالجـتـمـاعـيـة والـبـدنـية
ــتـفــوقــون من طالب هـذه وأرسل ا
الــدورة الى انــكـــلــتــرا وفــشل عــدد
منهم  وتخرج مـا تبقى منهم في 1
تـمـوز 1927. وفي  1تـمـوز 1927
وبـــعـــد أن تـــخـــرجت أول دورة من
ـــدرســة الـــعـــســكـــريـــة الــغي دار ا
ـــدرســة من الــتـــدريب وانــتـــقــلت ا
ثـكنـتهـا في الكـرنتـينـة الى ثكـنتـها
في الـكـرادة الـشـرقـيـة قـرب اجلـسر
ـعـلق حالـيـاً  وكـانت هـذه الثـكـنة ا
في األصل مـسـتـشـفى هـنـدي خالل
ية األولى وتشمل على احلرب العا
ـطـلـة عــدد من الـقـاعـات والــغـرف ا

على نهر دجلة .  
b b  ÂUE

   فـي ســــنـــة  1939وضـع نــــظـــام
ــــــدرســـــة جـــــديــــــد وأبــــــدل اسم ا
الـعـسـكـرية الى الـكـلـيـة العـسـكـرية
ـرور السـنـ  أصـبحت ـلـكيـة و ا
ثكـنة الـكلـية فـي الكـرادة غيـر الئقة
وال تـسـتــوعب أعـداد الـطالب الـذي

يـتـزايـد ســنـويـاً وال تـتـيــسـر فـيـهـا
سـاحــات ومـيــادين جـيــدة وكـافــيـة
لــلــتــدريـب وبــدت احلــاجــة مــلــحــة
إلنـشــاء مـيــادين جــديـدة لــلــتـدريب
والـــــرمـي وقـــــاعـــــات لـــــلــــدروس و
ــنــام ســاحــات لأللــعــاب وقــاعــات 
الــطالب وأمـاكن إلسـكــان الـهـيـئـات
الـتــدريـبــيـة لـذلـك انـتـقــلت الـكــلـيـة
الــعـســكــريــة  فـي تــمـوز  1947من
مـعـسـكــر الـكـرادة  الى مـعــسـكـرهـا
اجلــديــد في الــرســتــمــيــة  بــعـد ان
تمـكنت وزارة الـدفاع  من اسـتمالك
ــا فـيـهـا من مـنـطــقـة الـرسـتــمـيـة 
ميادين لـلتدريب وسـاحات مخـتلفة
ومـباني أخـرى وال تـزال الكـلـية في
مـكــانــهـا في الــرسـتــمــيـة مــنـذ ذلك

التاريخ الى أيامنا هذه . 
 وتطورت الكـلية كثـيراً في مجاالت
الـتـدريب والـتـدريس ورفع الـلـيـاقـة
ـهارات اجلماعية البدنيـة وتنمية ا
والفردية  وأنـشأت فيهـا العديد من
بـاني وساحـات التـدريب وقاعات ا
ـنـام الـطالب ولـلـتـدريس والـعـديـد
ــرافق األخــرى وفــتــحت الــكــلــيـة ا
العسكريـة أبوابها أمام الطالب من
مــخـــتــلف الـــدول الــعـــربــيــة  واهم
خريجو الكلية العسكرية من القادة
الـعــرب الــرئـيس الــيــمـنـي األسـبق
ـشـيــر عـبـد الـله الـسالل ح خـريج ا
الـــدورة  13والــــعــــقــــيــــد مــــولـــود
حــمـــروش رئـــيس وزراء اجلـــزائــر
األســـبق ومـــحـــمـــد إدريس رئـــيس
أركــــان اجلـــــيـش األردني األســـــبق
والعـديد من الـضبـاط الكـبار لـليمن
وســوريــا ودول اخلـــلــيج الـــعــربي
غـرب وليـبيـا وتونس واجلـزائر وا
وفـلــسـطـ والـصـومـال وجـيـبـوتي
وموريـتانيـا  وارتيـريا وتشـاد  كما
أرسـلت الـكـلـيـة الـعـديـد من طالبـها
وعـلى مـر الـسـنـ الى كـلـيـة سـانـد
هــرست ومــونــز في انـكــلــتـرا والى
ــــيــــة الــــعــــســــكــــريــــة في األكــــاد
الباكـستان والهـند كما فتـحت فيها
دورات عـديدة لـلدارسـ عـلى نفـقة
وزارة الــــــــدفــــــــاع مـن األطــــــــبـــــــاء
ـهـنــدسـ قـبل افــتـتـاح الــكـلـيـة وا

العسكرية الفنية .     
 أما من الرؤسـاء والزعمـاء والقادة
البارزين في العراق الذين تخرجوا
من الـكـلــيـة الـعــسـكـريـة فــمـنـهم:   
ــلك غــازي مــلك الــعــراق من 8 1. ا
أيــلــول  1932لـــغــايــة  4نـــيــســان
 1939التحق الى الكـلية بتاريخ 1
أيـــلــول  1928الـــدورة اخلـــامـــســة

واســـتـــمـــر مع الـــدورة الـــســـادســـة
وتــخـرج بــرتـبــة مالزم عـام  1932.
2. الــفـــريق الـــركن مـــحــمـــد جنــيب
رئـيـس مـجـلس الـسـيـادة بـعـد ثـورة
 14تموز  1958وهو خريج الدورة
األولى التـحق للـكلـية في  12مايس
 1924وتــخـرج في  1تــمـوز 1927
3. الـفـريق الركـن عبـد الـكـر قاسم
رئـيس وزراء الـعـراق ووزيـر الـدفاع
من  14تموز  1958لغـاية  8شباط
 1963الـتـحق لـلــكـلـيـة الــعـسـكـريـة
بـــتــاريخ  19أيــلــول  1931الــدورة
الثـامنـة وتخـرج بتاريخ  15نيسان
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4 . الـــلــــواء الـــركن احــــمـــد صـــالح
الـعـبـدي أول رئـيس أركـان لـلـجـيش
العـراقي بعـد ثورة  14تموز 1958
وهــو خـــريج الــدورة الـــثــامـــنــة مع
الـفـريق الركـن عبـد الـكـر قاسم   .
شير عبـد السالم محمد عارف 5.  ا
رئـيس اجلـمـهـوريـة الـعـراقـية من 8
شــبـاط  1963لــغــايــة  13نــيــســان
  1966التحق الى الكلية العسكرية
بــتـاريخ  19شــبـاط   1938الـدورة
  17وتـــخـــرج بــــتـــاريخ   7مـــايس

              .1939 
6. الفريق عبد الرحمن محمد عارف
رئيس اجلـمهوريـة العـراقية من 14
نـــيــســان  1966لـــغــايــة  16تــمــوز
 1968التحق الى الـكلية الـعسكرية
بتاريخ  15أيلول  1936الدورة 13
وتخرج منها بتاريخ  4تموز 1937
وهـــو أكــبــر مـن شــقـــيــقه الـــرئــيس
الـــــســـــابق وأقـــــدم مـــــنه في دورات

الكلية.
 7.  اللـواء الركن نـاجي طالب وزير
الشـؤون االجتمـاعيـة في وزارة عبد
الـــــــكـــــــر قـــــــاسم  1958ووزيــــــر
اخلــارجــيــة من عـام 1965 _1964
ورئـــــيس الـــــوزراء من  9آب 1968
لـغـاية  5أيـلول   1965التـحق الى
الـــكــلـــيــة الـــعــســـكــريـــة في الــدورة
اخلامـسة عـشر في  1كانـون الثاني
 1937وتخرج في  1 كانون الثاني

.1938
هيب احمد حسن البكر رئيس 8.  ا
الوزراء  من   8شباط  1963لغـاية
 18تشرين الثاني  1963ثم  رئيس
اجلــمــهــوريــة من  17تــمــوز 1968
لغـاية  16تموز  1979دخل الكـلـية
العسكرية بتاريخ  19شباط  1938
الـــدورة 17  وتـــخــــرج بــــتـــاريخ 7
مـــــايس   1939فـي ســـــنــــة  1957
صدر نظام الكلية العسكرية اجلديد

الــــرقم  19لـــــســــنــــة  1957الــــذي
وجـبه حددت الدراسـة في الكـلية
بـــــــثـالث ســـــــنـــــــوات وشـــــــهـــــــادة
الــــبــــكــــالــــوريــــوس في الــــعــــلــــوم
الـعــسـكـريـة,وفي عـام  1960وضع
نـظـام جـديـد لـلـكـلـيـة وحـذف كـلـمـة
ــلــكــيـــة من اســمــهــا                 ا
   وفي سنة   1987ارتبطت الكلية
ـية الـعـسكـرية الـعـسكـريـة باألكـاد
الـــتـي ضـــمت عـــدد من الـــكـــلـــيـــات
ــعـاهـد الـعـســكـريـة بـعـد ان كـان وا
ارتبـاط الكلـية  بدائـرة التدريب في

رئاسة أركان اجليش . 
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  وفي ســــنـــة  1994صــــدر نـــظـــام
الـكـليـة الـعسـكـرية اجلـديـد الرقم 3
لسـنة    1994 لقـد تـطورت الـكلـية
تطورا سريعا ومضطرداً في جميع
الـنـواحي الـتـدريـبـيـة والـتـدريـسـية
والـــعــلـــمــيـــة واإلداريــة والـــفــنـــيــة
وظـهرت احلـاجـة السـتيـعـاب إعداد
كــبــيــرة  من الــطالب لــســد حــاجــة
اجليش الـذي تـوسع وتطـور كثـيرا
هــــو األخـــــر األمـــــر الــــذي أدى الى
إحــــداث تـــوسـع شـــامـل في كــــافـــة
مرافق الـكليـة منذ بـداية سبـعينات
ــاضي واســتـمــر مع مـرور الــقـرن ا
الـســنــ فـقــد أنــشـأت الــعــديـد من
رافق اجلديدة لتلبي االحتياجات ا
الـتـدريـبـيـة والـتـدريـسـيـة والـلـيـاقة
الــبـــدنــيــة  واأللــعـــاب الــريــاضــيــة
والفروسية وكـان اكبر توسع حدث
في الــكـلــيـة في ثــمــانـيــنـات الــقـرن
ــاضي حــيث   تـغــيـيــر مالكـات ا
الكلية و أصبـحت الكلية تتألف من
ثالثة أفواج لتدريب الطالب في كل
فوج أربـعة سـرايا لـلتـدريب بعد ان
كـانت تعـمل بـنظـام السـرايـا وفيـها
ســتــة ســرايــا لــلــتــدريب ســريــتــ
ـتـقـدمــة واثـنـتـ لـلـدورة لــلـدورة ا
تـوسطـة  للـدورة واثنـت لـلدورة ا
ـســتــجـدة الــتي تـلــتــحق حـديــثـاً ا
فـــأصــــبح فـــوج خــــاص لـــكل دورة
مسـتجد _متوسط  _متـقدم ولـهذا
 بـنــاء ثالثـة أفـواج لــلـتـدريب في
الـكلـيـة لتـسـتوعب األعـداد الـكبـيرة
ــتــقـدمــ لــلــكــلــيـة من الــشــبــاب ا
ــقـراتـهـا وقـاعــات مـنـام ومـطـاعم
حــديــثــة لـــلــطالب وقــاعــات دروس
نـفـذتـهــا شـركـة أجـنـبــيـة أمـا بـاقي
ــــيـــادين ـــبــــاني وا ــــنـــشــــآت وا ا
احلـديـثـة الـتي  بـنـائـهـا في فـترة
السبعـينات والثمانـينات من القرن
ــــاضي فــــهي عــــديــــد وكــــبــــيـــرة ا

ومــتــطـــورة نــذكــر مــنــهــا بــنــاء دار
سـيــنـمــا حــديـثــة تـســتـوعب 1000
طالب ومسبح مغلق لـلسبحة صيفاً
وشــتـاءاً ومـكـتـبــة حـديـثـة ومـتـحف
الــكــلـــيــة ومــيــدان الــصــولــة وبــرج
الصـاعقـة وميـدان التـدريب العـنيف
وتـطــويـر رعـيل اخلـيـالـة الى جـنـاح
كـامل لـلـفـروسـيـة والـنـشـاء عـشـرات
ساحات األلعـاب الرياضيـة اخملتلفة
قــاعـة الـعــاب مـغـلــقـة  ومـيـدان رمي
ـبي وميادين مغلـق وميدان رمي او
رمي لألسـلحـة اخلفـيفـة والهـاونات
وإنــشــاء مـــخــتــبـــرات لــلــكـــيــمــيــاء
والفـيـزياء وإنـشاء صـفوف دراسـية
حـديــثـة من قـبل شـركـة أجـنـبـيـة مع
صف خاص لتعليم الـلغة االنكليزية
ـعـدات حـديـثـة وصف حـديث آخر

لتدريب اخملابرة . 
كما  بنـاء مستشفى خـاص للكلية
ســعـة  100ســريــر بـجــوار الــكـلــيـة
وبـــنـــاء دور حــــديـــثـــة لــــلـــضـــبـــاط
ـعـلـمـ نـفـذتـها ولـضـبـاط الـصف ا
شـركـة فـرنسـيـة وبـناء بـهـو ومـطعم
حـــديث لـــلـــضـــبـــاط  وفـــرن حـــديث
لـلــصـمـون خــاص لـلــكـلـيــة وإنـشـاء
إذاعـــة داخــلـــيــة حـــديــثـــة وإنــشــاء
مــنــظــومـة خــاصــة لـلــكــلــيـة لــلــمـاء
الـصــالح لــلــشــرب وأخــرى لــسـحب
ـيـاه الـثـقـيـلـة وبـنـاء مـدخـل جـديد ا
لــلــكـلــيــة وبــاب نـظــام ســمي بــبـاب
عــشـتــار كــمــا  تــبــلـيـط أعـداد من
ساحات العرض والشوارع اجلديدة
في الــكـلـيـة وإنـشـاء حـدائق جـديـدة
ومشاتل وبناء كـراج حديث ومحطة
لـغـسل وتشـحـيم الـسيـارات بـعد ان
 تـامـ بــاصـات خـاصــة لـلـكــلـيـة
لــنــقـل الــطالب واســتـــمــرت أعــمــال
الـتـوسـعـة والـبـنـاء لـتواكـب األعداد

تزايدة من الطالب .      ا
  ونـأمل ان تبـقى كلـيتـنا الـعسـكري
التي تعـتبر اعـرق كلية عـسكرية في
ـنط حتـضى بـاالهـتـمـام والـرعـايـة ا
ـــطــلـــوبـــتــ من كـل احلــكـــومــات ا
وبــالـــذات من وزارة الــدفـــاع ألنــهــا
الــرافـد األســاسي لــضـبــاط اجلـيش
الـعـراقي الـباسـل ومصـنع الـبـطـولة
مصنع الرجال األشـداء ومنبر العلم
العـسكـري وفنون الـقتـال اخملتـلفة ,
فـهـنـيـئـاً  لشـعـبـنـا األبـي وجلـيـشـنا
البـاسل  وهنيـئاً لكـليتـنا العـسكرية
الـعـريـقـة بعـيـد  تـأسيـسـهـا الـسابع
والتسـعون ولتـبقى على الدوام أهم
الــصـروح الـتـدريـبـيـة والـتـدريـسـيـة

جليشنا البطل . 

ـقـاعـد يـذهـب لـتـطـبـيق ســيـاسـة ا
الـفــارغــة وإفــشـال حــمــلــة تـرامب
االنتـخابيـة. "فشل الحقـا في الفوز

باالنتخابات الرئاسية".
كـمــا تُـظــهـر الـصــورة أن الـرئـيس
األمـريكي لـديه عدو يـتجـمهـر أكثر
ـته بالتخبط كنه هز فأكثـر ال 
روحـية الرئـاسية وهو يـنزل من ا
بربـطة عـنق مـحلـولـة على كـتـفيه

وماسكا بقوة قبعة العب منهك.
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كر الشيطاني لترامب في وحول ا
مـعــركـة الـسـلـطــة مع الـصـحـافـة 
اوضح الـــزمــيـل كــرم  في كـــتــابه
الشيق عـدة نقاط جديـرة باالنتباه
 جنــتــزأ مــنــهـا  : "مـن احملـزن أن
يـسـتطـيـع الرئـيس األمـريـكي مـنع
عــــدد مـن أهم وســــائـل اإلعالم في
الــعــالـم من حــضــور مـــؤتــمــراته
الصـحـافـية لـكن أال يـجـدر بـنا أن
نـحـزن عـنـدمـا جنـد أن صـحـافـتـنا
الــعــربـــيــة مــازالت تـــطــلق بــوجه
الرؤسـاء أسئلة تـكتب لها مـسبقا

مثل فقاعات الصابون.
قـــد تــبـــدو صــيـــغــة الــعـالقــة بــ
السـلطة والصـحافة واضـحة بقدر
كــاف إال أنــهــا في حــقـيــقــة األمـر
مــلــتــبــســة فـــبــمــجــرد أن تــكــون
الـصحـافة مهـادنة هـذا يعـني أنها
خـضــعت إلمالءات الــسـلـطــة لـكن
الـــســلـــطــة لن تـــرحم الــصـــحــافــة
وستشن عليها معركة قاتلة عندما
جتــدهـــا تــهـــدد بــشـــكل حــقـــيــقي

وجودها.
احلكومة والسـياسيون ال يدفعون
أكــثــر من ضــريــبــة الــكالم فــيــمـا
ـنع الـفـسـاد الـصـحــافـة مـهـتـمـة 
علومات. والتغول وحرية تبادل ا
حـــتـى يـــبـــدو تــــفـــضـــيـل الـــنـــظم
ـقراطية الـكبرى لـصحافة من الد
دون حكـومة عـلى حكـومة من دون
صــحـافــة حــكـمــة أفالطـونــيـة لم
تتـحـقق في يـوم مـا مـنـذ أن كـتبت
الــصــحــافــة مــدونـتــهــا األولى في

التاريخ.
الـــعـــداء كــامـن بـــ الـــصـــحـــافــة

واحلكـومة ولن تصل هـذه العالقة
ـثـاليـة مع كل احلـمايـة التي إلى ا
قـراطـية ؤسـسـات الـد توفـرهـا ا

للصحافة.
غـــرور احلـــكـــومــة ومـــصـــاحلـــهــا
وانــدفــاع الـــصــحــافــة وتــهــورهــا
أحيانا ليست أجواء طيبة لعالقة

مثالية.
لم تــكن الــصــحــافــة بــحــاجــة إلى
يـديـره الـرئـيس ”مـكـر شـيـطـاني“
األمـــريـــكي دونـــالـــد تـــرامب وفق
تـعـبــيـر الـكـاتـب سـيـمـون كــيـلـنـر
لـــنـــكـــتـــشف مـــســـعى احلـــكـــومــة

لتقـــويضها".
ثم يـــزيــــد مـــوضـــحــــاً : "هـــذا مـــا
راسل افـترضـه كالم راسل بيـكـر ا
ز السابق لصحيـفة نيويورك تا
بــعــدم وجــود صــحــافــيــ الــيـوم
يـغـطّـون الـبـيت األبـيض كـمـا كـان
األمر سابـقا بل يوجد صـحافيون
يـــغـــطــيـــهم الـــبـــيت األبـــيض في
ـصالح إشـارة مـثـيـرة إلى عالقـة ا
وفــكـرة الــبـقــاء مـا بــ احلـكــومـة

والصحافة.
الـيوم ثـمة انتـباه مـفزع وتـضخيم
لــتـلك الــعالقـة مــا بـ الـصــحـافـة
واحلـكـومـة وكـأن أعـيـد إحـيـاؤها

من جديد “من قال إنها ماتت?.”
الـــــفــــكــــرة الــــتـي يــــريــــد تــــرامب
تـرسـيـخـهـا في ذهن اجلـمـهور عن
الـــصـــحـــافـــة بـــوصـــفـــهـــا مـــكـــرا
شـــيــطــانــيــا أربـــكت الــصــحــافــة
وجـعــلــتــهــا تــعـيــد الــتــفــكـيــر في

مصاحلها قبل خطابها.
هذا ما يذهب إلـيه الكاتب سيمون
ـكـر الشـيـطاني ”الذي كـيلـنر فـ”ا
يـــخــــطط له تــــرامب يـــســــعى إلى

تقويض الصحافة.
يـعـترف سـيمـون بـأن خطـة ترامب
ــاكـرة لــتـقـويـض الـصـحــافـة من ا
خالل تــهـجـمه عــلى الـصــحـافـيـ
زيفة واستعماله عـبارة األخبار ا
ووصــفه الــصـحــافــة بــأنــهــا عـدو
الـــشــــعب جنـــحت فـي تـــصـــويـــر
الصـحـافـة بـأنهـا وسـيـلـة في يدي
الـسلطـة القائـمة تخـدم مصلـحتها

بــيــنـــمــا هــو يــتـــحــداهــا خلــدمــة
. مصلحة األمريكي العادي

كر لنتـذكر ونحن نتـابع معركة “ا
الشيطاني ”التي يُسقيها الرئيس
األمريكي وفـريق عمله بقـوة مالية
وإعالمـيـة مـوازيـة أن صـحـافـتـنـا
الــعــربــيـة عــاجــزة عن الــدفـاع عن
ـــهـــدورة بـــيــد مـــصـــداقـــيـــتــهـــا ا
الــــســـــلـــــطـــــات ورؤوس األمــــوال

وأخيرا مصالح رجال الدين!"
تلفزيون الواقع وشهرة الرئيس

وبــذات جـمـال الــلـغـة وســحـرهـا 
يـــكـــتب في فـــصل آخـــر " إنه قــوة
إعالمـيـة بال شك بغض الـنـظر عن
ــزدري لــآلخـر طــبـيــعــة خــطــابه ا
والقاذف لـلشتـائم حتى لو زعمت
كـبـرى وســائل اإلعالم بــغـيـر ذلك
ـكن أن تـبـقى مـتـفـرجة فـإنـهـا ال 
ـتواصـلة ـشوقـة وا على الـلـعبـة ا
لــلـــمــرشح الـــرئــاسـي عن احلــزب
اجلـــمـــهـــوري فـي االنـــتـــخـــابـــات

األمريكية دونالد ترامب.
وســـائل اإلعالم الــكـــبــرى تــشــارك
تـرامب لـعبـته بطـريـقة أو بـأخرى
ســواء بــرفض ونــقــد انــتــهــاكــاته
ه كنوع للقيم األمريكـية أو بتقد

من احلل لألمة األمريكية.
شهـرة ترامب في مـواقع التواصل
االجــتــمــاعـي وتــلــفــزيــون الــواقع
وثروته الشخـصية جتعالنه بحد
ذاته قــوة إعالمــيـة لــذلك لم يــجـد
رفض مـوقع بازفـيـد األمريـكي هذا
األســـــبــــوع عـــــرض إعالنـــــات من
الــدعـايــة االنـتــخـابــيـة له بــسـبب
أضــرارهــا الــتي شــبّــهــهــا مــديـر
ـوقع بأضـرار السـجائر لـم يجد ا
تــأثـيــرا أكـثــر من تـأثــيـر تــصـريح
األمير الوليد بن طالل الذي اعتبر
تـــــرامب عـــــاراً عـــــلـى الـــــواليــــات
ـتـلك نـفس قوة ـتـحدة مع أنه  ا

ثروته "
آمل ان يـجـد الـقــار الـعـراقي في
مكـتـبـاتنـا هـذا الكـتـاب الـبديع في
رؤاه واستـقراءاته  لـيخـفف قليال
من مــــوجـــة احلــــر الـــتـي ضـــربت

االدمغة قبل االجسام .
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بغداد
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عمان

غالف الكتابكرم نعمة

بسم الله الرحمن الرحيم
© »U  q √ qJ ®

صدق الله العظيم
انتقل الى رحمة الله بأجله احملتوم سمو االمير 

 ·U'« pO  œË«œ pO  «—«œ
عروفة. احد كبار امراء قبيلة اجلاف الكردية العراقية ا
تغمـده الله بـرحمـته الواسعـة واسكـنه فسـيح جناته مع
الـنـبـيـ والـصــديـقـ والـشـهـداء وحــسن اولـئك رفـيـقـا
وسـتـقـام الـفـاحتـة في مـضـارب الـقـبـيـلـة في قـضـاء كالر

اعتبارا من يوم امس ١ / ٦ / ٢٠٢١.
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eOL²∫ حسن حسني في ادوار فنية مختلفة  —uCŠ

ـنعم مـدبولي قام بـبطـولته الـفنان عـبد ا
وقدم حـسـني في الـعمل شـخـصيـة تـتسم
بـــالــــشـــر وعــــرفه اجلــــمـــهــــور من خالل
ـا جـعـله يـدرك قـيـمـة الـدراما ـسلـسل  ا
والسـينمـا بعـدها فـركّز عـليـهمـا أكثر من

سرح. ا
تــفــوق حـــســني عــام 1993 عــلى فــاروق
الـفيـشـاوي ومـحـمـود حـمـيـدة بالـرغم من
جنومـيتـهمـا وقتـها وذلك بـحصـوله على
ثل من مهـرجان السينما جائزة أحسن 
الـروائي وكـان في ذلك الـوقت في سـوريـا
ولبنـان لعـرض مسرحـية جـوز ولوز التي
شارك فيها  بعـدها شارك في فيلم فارس
ـثل ـديـنة فـحـصل أيـضـاً عـلى أفـضل  ا
من مهـرجان االسـكنـدرية لـكن النـجومـية
احلقـيـقـيـة جـاءته بـعـد أن بـدأ يـشارك في
أفالم جــيل الـــشــبــاب خــاصـــة تــلك الــتي
تتـمتع بـالـكومـيديـا اخلفـيـفة.ومن أعـماله
في السينمـا عبود على احلدود أمام عالء
ولي الــدين ووالـلــمــبي مع مــحـمــد ســعـد
ومـحـامي خـلع مع هـاني رمـزي  وعـسـكـر
ـعـسـكــر مع مـحـمـد هــنـيـدي ومـيـدو في ا
مـشـاكل مـع أحـمـد حــلـمي وكــلم مـامـا مع
عبـلة كـامل والبـاشا تـلمـيذ مع كـر عبد

العزيز.
ـسرح شارك حسني وبجانب السـينما وا
في الـعـديـد من األعـمـال الـدراميـة والـتي
يـعــتــبـر مـن اسـبــاب جنــاحـهــا ومن أهم
مشـاركاته في الـدرامـا في مسـلسل بـوابة
احلــلــواني ورأفت الـــهــجــان وأمــيــرة في
عـــــابــــــدين وفـي عـــــام 2018 شـــــارك في
مـســلـسل رحــيم بـشــخـصــيـة والــد يـاسـر
جالل والــــتي كــــانت مـن عـــوامـل جنـــاح
الـعــمل واألغــنــيــة اخلــاصـة بـه أنـا ابن

ابويا. 
وعــاش حـســني حــيــاة اســريــة هــادئـة
بعيدة عن اإلعالم وله ثالث بنات لكنه
تـأثـر وأصـابه احلـزن الـشـديـد في عـام
2014 بـعـد وفـاة ابـنـته فـاطـمـة الـتي
عـانت من مـرض الـسـرطـان وقـد تـأثر
عـمـله الـفـني وقـتـهـا. وتـوفي حـسـني
صباح   30 أيار عام 2020 عن عمر
 89 عـــامـــاً داخل مـــســـتـــشـــفى دار
الــفــؤاد في الــقــاهــرة إثـر إصــابــته

بأزمة قلبية.
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الـشــاعـر االردني شـارك في االمـسـيـة الـشـعـريـة الـتي
اقــامــهــا أحتــاد الـقــيــصــر لــآلداب والـفــنــون احــتــفـاء
ــمـلــكـة بــالــذكـرى اخلــامـســة والـســبـعــ الســتـقالل ا

األردنية الهاشمية .
 œ«d  œUý—

الـصـيــدلي الـسـوري صـدر له كـتــاب بـعـنـوان (الـنـقـاط
مارسة الصيدالنية) ضم 21 فصالً عن الذهـبية في ا

ريض. ارسة صيدالنية متكاملة خلدمة ا

œuL×  ‰œUŽ wKŽ
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أديبـة األطفـال السـورية صدرت لـها عن الـهيـئة الـعامة
الـسـوريـة لـلـكـتـاب قـصـة بـعـنـوان (جـواب لـكل سـؤال)

رسمها أحمد حاج حمد .
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وأكــد ولــديه ويــلـيــام وآدم عــلى أنــهــمـا
(يــحــضــران قــالـب احلــلــوى ويــطــفــئـون
ـيالد والـدهم وكـأنه الـشـمـوع كل سـنـة 
مـــوجــود بــيــنــهـم).وحتــدث ويــلــيــام عن
ذكريـاتـهم اجلمـيلـة مـعه مسـتذكـراً كيف
كـان يالعـبـهـم ويـأخـذهم مـعه إلى مـواقع
الــتــصــويــر رغم صــغــر ســنــهـم.وأضـاف
ويـلــيـام االبن األكـبــر ( أنه يـشــعـر دائـمـاً
بـاحلـزن لـفـقــدانه وحـاجـته لـوجـوده إلى

جانبه).
وســيــجـــري من مــوالــيــد عــام 1965 في
ــعــهــد مــديـــنــة الالذقــيــة وهــو خــريج ا
ـسـرحـيــة من جـامـعـة الـعــالي لـلـفــنـون ا
دمشق.متزوج من الكاتـبة سندس برهوم
ولـه ولــدان. أصـــبح عـــضــواً فـي نــقـــابــة
الـــفـــنـــانـــ الــــســـوريـــ في 1997 وله

عشرات األعمال.
عانى في السنـوات االخيرة من عمره من
مـرض سـرطــان احلـنـجـرة الـذي أدى إلى
اسـتـئـصـال حـنـجـرته.وظـهـر نـضـال بـعد
ـسـلــسل اخلـربـة في ذلك بـدور صــامت 
ـنـيـــة في 11 عام 2012 قبل أن تـوافه ا

تموز من عام 2013.
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أستـمرت عـائلـة الفـنان الـسوري الراحل
نـاسبة نضال سـيجـري على االحتـفال 
يـــوم مــيالده رغـم مــرور ســنـــوات عــلى
وفـاته.واحـتفل أبـنـاء سـيـجـري وزوجته
بعـيد ميالده لـهذه الـسنـة والذي صادف

اضي. 28 آيارا
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مثل فائـز السنفور الذي نعت نقابة الفـنان العراقـي ا
وت االثـن بعد تـدهور حالته الـصحية كـما نعته غيبه ا
ـديـرهـا العـام احـمد ـسـرح متـمـثـلة  دائرة الـسـيـنمـا وا
حــسن مــوسى
ومالكاتها كافة
 رحـيل الـفـنـان
فـــائــــز جــــاسم
هـلـيل الـشـهـيـر
فــنــيـــا بـ(فــائــز
سـنـفـور).وكان
الـــــــراحل قـــــــد
تعـرض مؤخرا
حلـــــادث نــــــقل
عــلـى اثــره الى
مــــســــتــــشــــفى
الــكـنــدي حــتى

وفاته.

دوائـر الوزارة ومـنهـا إطفـاء ديون
ترتبة على دائرة وزارة الكهرباء ا
ـــســــرح وكـــذلك الــــســـيــــنـــمــــا وا
وافـقـة عـلـى تـعـي اسـتـحـصـال ا
ن مـــئــــة وخـــمـــســـ مــــوظـــفـــاً 

حتتاجهم الوزارة).

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
شـوهـدت الـنــجـمـة بـاريـس هـيـلـتـون
تــتـــنـــاول الـــغــداء فـي مــديـــنـــة لــوس
أجنلـوس  مع خـطـيبـهـا رجل األعـمال

كارتر ريوم
.وكانت ترتدي جينز وتي شيرت بطبعة قوس

قزح وقـبـعـة دودجـرز وأحـذيـة رياضـيـة مـخـطـطة
بـألــوان قــوس قــزح وتـضـع عـلى عــيــنــيـهــا نــظـارات

شمسـية.وأعـلنت هـيلتـون خطـوبتهـا على كـارتر قـبل عيد
ـاضي وهـي تـرغب بــتـصــويـر فــيـلم تــلـفــزيـوني احلب ا
خــاص بـعــنــوان (بــاريس واحلب) حــول الــفــتـرة الــتي
شـاركة في تسـبق حفل زفـافهـا لكن خـطيـبهـا ال يريـد ا
الــفــيـــلم.وكــشــفـت أنــهــا حتــاول إقـــنــاعه لــكـــنه ال يــحب
الكاميـرا فهو يـركز بشدة عـلى عمله.أمـا بالنـسبة حلفل

الزفاف فقد قالت: 
(نحن نـخـطط له اآلن ونـقـوم بالـبـرنـامج الـتلـفـزيـوني معه
أيـضــاً حــتى يـتــمــكن اجلـمــيع من رؤيــة كل الــلـحــظـات

السحرية).

سوء التفـاهم بينك وب شريكك سـيتبدد بسرعة يوم
السعد االربعاء.

qL(«

ال تــثق بــبـعـض األشـخــاص الــذين يــخـفــون نــوايـاهم
احلقيقية عنك . رقم احلظ .2
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ـطـروقـة  سـتـرى إذا قـررت اخلـروج عن األسـالـيب ا
فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك .
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ال تــقـــلل من جــهــودك وال وقــتـك لــتــكــون مــشــاريــعك
ناجحة.يوم السعد االربعاء.
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ـشاكلـك العائـليـة. اتخـذ أسلوب ستـجد حـلوالً جـيدة 
حياة أكثر رويّة .
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في العائـلة هنالك بعض التغـيير من الطرف اآلخر قد
يكون سببه الغيرة.
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ألنك صـرفت مالك بدون حساب  ,سـتجد نفسك اآلن
في حالة مالية صعبة .
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انهض ودافع عن حـقوقك فأنت تستحق األفضل. كل
األنظار موجهة إليك.
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تشعـر بنـدم مؤلم. احلل هو بـاتخـاذ بعض االجراءات
السريعة لتجاوز االزمة.
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عــلــيك أن ال تــرتــبك و أن ال حتس بــالــرهــبــة  اتــخـذ
خطوات جريئة و آراء قوية .
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 الـعـائـلـة ســوف تـدعـمك لـتـخــطي ازمـتك . أنت تـقـدّم
أفضل ما لديك.
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اتبع حدسـك فهو لن يخذلك . ال تـقع فريسة الضعف
فهذا الوقت غير مناسب لذلك .

 u(«
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اكـــــتب مــــــرادفـــــات ومـــــعـــــاني
ـشـتـركة الـكـلـمـات الـربـاعـيـة وا
فـيـمـا بـينـهـا بـحـيث تـسـيـر وفق
اجتــاه الـــســـهم.اجـــمع حــروف

طلوبة: الدوائر واقرأ الكلمة ا
s  ·ËdŠ ∏ Í—uÝ q¦2

5FDI

1- رفيع الشأن
2- عاصمة اوربية

 3- انتصاب
4- نافع

قاييس 5- يضع ا
6- من ضواحي امارة دبي

7- تقاعس
8- غنج

الـتـدريـسي الـعـراقي حـاضـر في دورة تـدريـبـيـة تـقـنـية
اقـامـتهـا الـكلـيـة التـقـنيـة االداريـة ببـغـداد بالـتـعاون مع

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

اجلـمعية اضية  ي الـعراقي ضيـفته اجلمعـة ا االكاد
العراقية للتصوير ضمن موسمها الثقافي للحديث عن

(مباديء التصوير باالبيض واالسود).

رئـيس معـهد دراسـات الـشرق األوسط في بـوخارست
ـعـنـون (دور ايـران ـؤتـمـر الــدولي األول ا شـارك في ا
في الـشرق األوسط بعـد مفاوضـات ڤينا) الـذي اقامته
جامـعة جيـهان دهوك وبـالتعـاون مع معهـد الدراسات

السياسية في الشرق األوسط في بوخارست.

الـفنـان الـعراقي تـضـيفه جـمـاعة
ـقبـلة تضـاد تـشكـيـلي اجلـمعـة ا
لتـوقيع كتابه (انا ونقابة الفنان
عرض ) على هـامش ا الـعراقيـ
ــقــام في الـقــصـر الــتـشــكــيـلي ا

العباسي. 
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ـمـثـلـة هـنـاء مـحـمـد ـمـثل الـعـراقي تـلـقى وشـقـيـقـته ا ا
الــــتـــعـــازي لــــوفـــاة شـــقــــيـــقـــهــــمـــا عـــدنــــان الـــســـبت

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. اضي ا

باريس هلتون

ـلـتقى اخـتـارت اللـجـنـة الـعـلـمـيـة 
األرض 250 عمالً  تتـوافق و فكرة
ـلــتـقى لـتــبـادل اخلــبـرات وطـرح ا
األفـكــار الـتــصـمـيــمـيـة اخلــزفـيـة 
ـلـتـقى وسـيـصـدر كـتـاب خـاص بـا
ســـيـــوزع عــلـى جـــمـــيع الـــبـــلــدان
ـشـاركـة وسـيـحـتـوي عـلى أعـمال ا
ـشـاركـ فـقـد اشـتـرك اخلـزافـ ا
من الــعــراق 40 خــزافــاً  تـــلــيــهــا
جمهورية مصـر العربية بواقع 21
ــشـاركــة األكــبـر في خـزافــا وهي ا
ــلـتــقى من خــارج الــعــراق حـيث ا
تـوزعت عـلى مــخـتـلـف اجلـامـعـات
صـرية  وتـليـها تـونس بواقع 5 ا
خـزافــ تـلــيــهـا الــكـويت واألردن
ـــــغـــــرب بــــــثالث خــــــزافـــــ ثـم ا
والــســـعــوديـــة وعـــمــان وســـوريــا
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عهد   نظّم قسم تـقنيات اخلـزف 
الــفــنــون الــتــطــبــيــقــيــة  بــرعــايــة
اجلــامـعــة الـتــقـنــيـة الــوسـطى في
الـعراق مـلـتقى األرض اإللـكـتروني
لـلخـزف الـفني والـصنـاعي لـلفـترة
ــــــاضي  مـــا بـــ 22-24أيــــــار ا
شاركة 14دولة عربية وأجنبية 
و 75خزافا عربيـا وأجنبيا بهدف
تــبــادل اخلــبــرات وإثــراء احلــركـة
ـية  وإلـقاء الـفنـية الـعربـية والـعا
الــــــضـــــوء عـــــلـى جتـــــارب جـــــادة
ومتـنوعـة في مجـال اخلزف الـفني
والصناعي حيث اسـتلمت اللجنة
ـنـظـمـة للـمـلـتـقى أكـثر من 1200 ا
عـــمل خـــزفي يـــخص 350 خــزاف
لتقى  وقد تقدموا لالشتراك في ا

ـلـتـقى تـنـوع ـيـز هـذا ا وأهـم مـا 
الـتــقـنــيـات واألســالـيب حــيث قـدم
لتقى مجموعة مهمة من الوجوه ا

والـــســودان والــصــ وبــلــجــيــكــا
وانكـلتـرا بواقع فـنان واحد من كل

دولة. 

ـنـا الـشـابـة لـلـتــعـريف بـهم في عـا
ـلتقى عـلى منصة العـربي .. عقد ا

زووم اإللكترونية. 

وبـــتــكــلـــيف من جلـــنــة اخلــزافــ
شـارك الـقت أستـاذ اخلزف في ا
كــلــيـة الــفـنــون اجلـمــيـلــة جـامــعـة
اإلســـكــنـــدريــة غـــاده جالل كـــلــمــة

شارك . اخلزاف ا
 وأشـاد رئـيس اجلـامـعـة الـتـقـنـيـة
الـــوســـطـى عـــبـــد احملـــسن نـــاجي
ــصـريـة (بــالـكــفـاءات الــعـربــيـة وا
ـا يتـعلق بـاخلزف الـفني خـاصة 
والـــصــنـــاعي) و أبــدى (ارتـــيــاحه
الـــكــبــيـــر لــلــمـــشــاركــة الـــعــربــيــة

الواسعة).
ـلــتـقى كـر  فـيـمــا رحب رئـيس ا
ســـالم وعــمـــيــد مـــعــهـــد الــفـــنــون
الـتـطـبـيـقيـة بـكل اخلـزافـ الـعرب
ـسـتوى وأبـدى إعـجـابه الكـبـيـر با
الـــــعــــالـي واحلــــرفـي والــــتـــــقــــني
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اضي الذكرى االولى لرحيل مرت االحد ا
صري حسن حسني بعد مسيرة الفنان ا
فـــــنــــيـــــة ضـــــمت الـــــعــــديـــــد من االدوار
تميزة.وفي موضوعنا هذا نتعرف على ا
ابرز مـحـطـات حيـاته وفـقـا لتـقـريـر اعده
مـوقع الـفن الـذي يـشـيـر الى ان (حـسـني
ولد في 15 تـشـرين األول عـام 1931 في

ـدينة القـاهرة وسط العديد حي القلعة 
ــصـاعب الــتي غــيــرت حـيــاته مــنـذ من ا
الــطــفــولـــة حــيث فــقـــد والــدته وهــو في

السادسة من عمره .
ـدرسة االبـتـدائـيـة الـتي درس بـها وفي ا
مـدرسـة الـرضـوانـية بـدأ حـبـه لـلتـمـثـيل
درسـة وقدم فبـدأ االشتـراك في مسـرح ا
دور انــــطــــونــــيــــو في احــــدى احلــــفالت

ـشــاركـات الـتي حـصل ـدرسـيـة وهي ا ا
من خاللها عـلى ميـداليات تـقديـر وأثناء
ــســرحــيــات ه إلحــدى ا دراســته وتــقــد
درسيـة كان الـفنان حـس ريـاض يقوم ا
بالتـقييم في هـذا الوقت شعـر بأن حسن
حسـني سيـكون لـه مسـتقـبل واعد والفت
لألنظار بسبب مستوى أدائه ومع بداية
الستـينيات قـرر أن يحتـرف الفن وأصبح

األعمـال الـتي قدم خاللـهـا مشـاهـد قلـيـلة
للغـاية لم تـلفت األنـظار اليه  إال انه ظل
يقدم أدواراً في افالم مثل أميرة حبي أنا
أمام ?سـعاد حـسـني وحب وكـبريـاء مع
جنالء فتحي إال أن دوره في فيلم الكرنك
عــام 1975 لــفـت األنـــظــار إلـــيه وكـــانت
اإلنـطالقــة بـعـد ان رشــحه عـمــاد حـمـدي
لـيـشــارك في فـيــلم سـواق األتــوبـيس مع
اخملرج عاطف الطيب ليشارك بعدها في
الـــعـــديــــد من أفالمـه مـــنـــهــــا  الـــهـــروب
والبـريء.وفي عام  1979قدم دوراً مـهماً
في مسلسل أبنـائي األعزاء شكراً والذي

ــســرح الـــعــســكــري عــضــواً في فـــرقــة ا
التـابـعـة لـلجـيش وكـانت هـذه الـعروض
تقـدم ألسر اجلنـود والضـباط وعـائالتهم
فــقط ولم يــكـن حــســني يــنـــتــبه إلى انه
سيـقـدم أعمـاالً سـتكـون لـشريـحـة معـيـنة
فقط وهـذا مـا جعـله يـشعـر بـاحلزن ألنه
كــان بـعــيــداً عن الــضــوء. ولــكن فـي عـام
سـرح العسكري 1967 صدر قرار بحل ا
وشعر حسني بـأنها فرصة لـلبداية ونقل
إلى مسـرح احلـكـيم والـذي بدأ من خالله
االحتراف أمام اجلمهور وقدم العديد من
ركب وقدم سرحـيات مـنهـا العـربي وا ا
بــعــدهــا مــســرحــيــة مع اخملــرج ســمــيــر
العصـفوري بـعنـوان كالم فارغ واسـتمر
عرضها  6اشهر ليـنتقل بـعدها لـلمسرح
ـــســرح ـــســرح احلـــديث وا الــقـــومي وا

. اخلاص أيضاً
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إنضـم حسـني لـفـرقـة حتـيـة كـاريـوكا
سـرحية وعـمل بـها تسـع سنوات ا
وقـدم مــسـرحــيـات مــنـهــا صـاحب
العـمارة وروبـابيـكيـا وغيـرها من
االعمال التي ساهمت في جناحه
في هذه الفترة وكانت مشاركته
في السيـنمـا والتـلفزيـون قلـيلة
فشارك في دور صغـير في فيلم
ـفـتـوح لفـاتن حـمـامة البـاب ا
عـــــام 1963 وغـــــيــــــرهـــــا من

الـى ذلك دعت الــوزارة  الـفــنــانـ
الذين شاركوا في معارض أقامتها
إلى مـراجـعـة مقـر الـوزارة  لـتـسلم
أعـــمــالــهـم خالل شــهـــروســتــكــون
الــوزارة غـــيــر مــلـــزمــة بـــعــد هــذا
الــتــاريخ بـــأي الــتــزام بـــشــأنــهــا.

WOMH « ◊UÝË_«

—uHM « vFMð

 bOýd « Õd  bÒIH²¹ W UI¦ « d¹“Ë

Issue 6981 Wednesday 2/6/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 6981 االربعاء 21 من شوال 1442 هـ 2 من حزيران (يونيو) 2021م

للـمشـارك .. وكـما
ــلـتـقى أكــد مـنـسق ا
مــــعـــــاون الــــعــــمــــيــــد

لــلـشــؤون الـعــلــمـيــة عـلي
خــالــد عـبــاس عــلى (أهــمــيـة
التعـاون وتبادل اخلـبرات ب
األشــقــاء الــعــرب الســيــمـا أن
بــلـدانــنـا الــعـربــيـة وخــاصـة
ــســـتــوى مــصـــر تــتـــمــتـع 
مـــرمـــوق بـــاجملــال اخلـــزفي
الـــصـــنــاعـي حــيث تـــمـــتــلك
اخلـبـرة والــكـفـاءة الــعـالـيـة)
مــؤكــدا عــلى ضــرورة خـروج
ـشـتـركات ـشاركـ  جـمـيع ا
تـقـنيـة وصـناعـيـة تخـدم مـسار
الــبــحث الــعــلــمي في بــلــدانــنـا

العربية) .. 
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تــفـقــد وزيـر الــثـقــافـة والــسـيــاحـة
واآلثـار حــسن نـاظم األحـد مـسـرح
ـــلع عـــلـى مـــراحل الـــرشــــيـــد واطـَّ
اعـمـاره.وأجـرى اجـتـمـاعـاً مع عددٍ
سرح من كوادر دائرة السينما وا

واسـتمع إلى مـشـكالتهم
ومـــقــــتـــرحــــاتــــهم.وقـــال
نــاظم(إنَّ الـثـقـافـة مـهـمـة
وهـي الـــــــتـي تـــــــصـــــــوغ
اجملـــتـــمع وأنَّ األعـــمـــال
الــــفـــنـــيــــة هي األســـاس
وهنـاك أعمـال أُجنزت من
دون بــنى حتــتـيــة).وبـيَّن
أنَّ (نــسـبـة تـخـصـيـصـات
ــــــوازنـــــة الــــــوزارة فـي ا
ـشكلة العـامة ضئـيلة وا
لـيست فـي الوزيـر وإنَّـما
في العقل السياسي الذي
يـنظـر إلى الثـقافـة كشيء
غــيــر مــهـم).مــؤكــدا(عــلى
ســــعــــيه لـــــدى مــــجــــلس
الـــــــــوزراء حلـل بـــــــــعض
ــشـــكالت الـــتي تـــواجه ا فائز السنفور

حـــيث  تـــعــيـــنه في تـــربـــيــة
الرصـافة عام  1968 وحتديدا
في مـــدرســة احلـــمـــدانـــيــة في
مـديـنـة الـثـورة وبـعـدهـا انـتـقل
درسي في تربية الى النشاط ا
الــكـرخ في فـتــرة الـسـبــعـيـنـات
وعـمل مـعـلـماً انـذاك في درسي
الفـنيـة و النـشيـد. وشكـر جابر
حسن االسـتقـبال الـذي اعاد له

ذكريات العمل في الوزارة .

—bOŠ rÝUł  ≠ œ«bGÐ

اسـتــقـبـل وزيـر الــتـربــيــة عـلي
كـتبه حمـيد مـخلف الـدليـمي 
ـطـرب الـكبـيـر سـعـدون جـابر ا
واسـتذكـر سـنوات الـعـمل التي
قضاها جابر في وزارة التربية
عـنــدمـا كــان عـمل والــتـدريـس 
جابـر معلـماً في مـجال التـربية
والتـعلـيم لسـنوات طـويلـة منذ
عــــــام 1968 الـى عـــــام 2003
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ـطـربة تـطـرح الـيوم االربـعـاء ا
ــغــربـــــيــة ســمــيـــرة ســعــيــد ا
أغــنـيــتـهــا اجلـديــدة (الـســاعـة

اتن بالليل).
وكـــانـــت ســـعـــيــد قـــد نـــشــرت
صــورة اإلعالن الــدعـــائي لــهــا
عـــلى صـــفـــحـــتـــهـــا اخلـــاصــة
وأعـلنت بـهـا عن تـاريخ اصدار

األغنية.
األغنيـة من كلمات تـامر حس

وأحلـــان عــــزيــــز الــــشـــافــــعي
نعم. وتوزيع وسام عبد ا

وعـبر الـشاعـر تـامر حـس عن
سـعــادته بــالـعــمل مع سـمــيـرة
سـعـيـد عـلى ألــبـومـهـا (مـعـاك)
فـــكــــتب (مــــشـــارك في ألــــبـــوم
الــفـنــانـة الــغـالــيــة عـلى قــلـبي
ســمــيــرة ســعـيــد الــلي أنــا من
مــعُــجــبــ جُـــرأتــهــا الــفــنــيــة
ــــوســــيــــقــــيـــة وجتـــاربــــهــــا ا

ُختلفة). ا
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ال يــزال اجلــدل الـســيـاسي واالجــتــمـاعي قــائــمـاً في ظل
مـعلـومات نـاقصـة وقرارات غيـر واضحـة وملـتبـسة حول
اســتــقـدام ذوي داعـش من الـنــســاء وابـنــائــهم من مــخـيم
ـوقـوتـة والذي ال ـوصوف بـالـقـنـبلـة ا الـهـول في سـوريـا ا
ترفات تـزال شعارات الـتنظيم تـرددها كثـير من النسـوة ا
ـتأثـرات بأفـكار ازواجهن الـقتـلى من التـنظـيم الذي فتك ا
ــهـــا احلــضـــاريــة ونــهب ــوصل وحـــاول طــمس مـــعــا بـــا
مـخـزونهـا االثـري العـظيـم الذي ال تـضاهي قـيـمته اي من
مــتـاحف الــعـالم  ووصل الــنـهب الى حــفـر الـقــبـر ونـهب
جـثث االنـبـيـاء الـتي حـرم الله عـلى االرض ان تـنـال مـنـها
بــرغم الـوف الــسـنـ لــكن داعش نـالــوا مـنـهــا  وفـجـروا
ـساجـد واجلوامع السيـما االثـري منهـا حتت مبررات ال ا
تــنــطــلق اال من عــقــول جــاهــلــة  في الــوقت الــذي تــقـول
ــعــطــيــات انــهـم قــدمــوا الى الــعــراق عــبــر بــلــدان تــعج ا
ـواقع الـثــمـيـنـة بـقـيـمـتـهـا ــتـاحف واجلـوامع االثـريـة وا بـا
الـتـاريخـيـة من دون ان يلـتفـتـوا اليـهـا لتـنصـب عيـونهم ثم
ايـديهم االثـمة على االرث الـكبيـر للـموصل كشـقيقـة ألكبر
احلــواضــر الـعــربـيــة في الــشـرق االوسط ومــنــهـا بــغـداد

ودمشق وبيروت وحلب. 
وصل أن يقلقـوا وهم الذين شهدوا طوال مـن حق اهل ا
ثالث سـن وقبلها بـسنوات ايضاً عنـاصر التنظيم كيف
رأة جملرد انهـما كانا موظف في دائرة يـقتلون الرجل وا
تـابعة حملـكمـة جنائـية أو شرطـة محلـية أو دوائر عـدلية أو
مـؤسـسـات االوقـاف بل قـتـلـوا كل من قـال لـهم ال  لـيس

هذا هو االسالم . 
كـانت هـنـاك مراكـز تـأهيـلـية لـذوي داعش داخل الـعراق 
مــنـذ االسـابــيع االولى لـدحـر الــتـنـظــيم االرهـابي الـدولي
ـهـمـات وكـانـت نـتـائج الـتـعـامل مع اطـفـال اعـدهم داعش 
الـقــتل والـتـفـجـيــر غـيـر واضـحـة وغـيـر ايــجـابـيـة بـحـسب
ـعلومات عـلومات قبل ثالث سـن غير ان ا ـسرب من ا ا
االن شـحيحة وال احد يعـلم إن كان ذوو داعش مستعدين
لـلـعـودة لـلـحـيـاة الـطـبـيـعـيـة  فكـيـف هو احلـال مع عـوائل
مـخيم الـهول الذي وصـفته تقـارير صـحافيـ اجانب بأنه
مـعسـكـر كامن لـلتـطرف وال يـتوافـر على مـستـوى مقـبول

من التثقيف إلعادة التأهيل والدمج . 
ـــدمــرة أن تــرفض اعــادة ذوي ــدن احملــررة وا مـن حق ا
داعش اال بـعد عمليـات تدقيق عظيـمة تدخل في تفاصيل
الـتـفاصـيل مع شـهـادات اجتـمـاعيـة كـبيـرة من اهـالي تلك
ـدن حـول عدم تـورط اولئك بـاجلـرائم التي كـان عنـاصر ا

داعش منخرط بها عن فخر واصرار . 
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{  لـــنــدن  –وكـــاالت - كـــشـــفت
صحـيفة The Sun البـريـطانـية
تــــفــــاصــــيل جــــديــــدة عن زواج
رئــــيس الــــوزراء الـــبـــريــــطـــاني
بـــــوريس جـــــونــــســــون وكــــاري
( أن ثـمن ســيـمــونـدز فـقــد تـبــ
فـــســتـــان الـــزفــاف  4آالف دوالر
ـصـمم مـعـروف أمـريـكي وهــو 
لــكن كــاري إســتـأجــرته مـن أحـد
واقع اخملتص بتأجير فسات ا
الـزفــاف مــقـابل  60دوالراً فـقط

ليوم واحد).
وتـزوج جـونـسـون بـحفـل خاص
في كــاتــدرائـيــة ويــسـتــمــنـســتـر
الكـاثولـيكـية وهـو ما أثـار جدالً

للبعض.
وطـــالـب الـــبـــعض عــــلى مـــواقع
الـتــواصل األجـتـمـاعـي تـفـسـيـراً
لـزواجه مـرة أخـرى بـالـكـنـيـسـة
عـــلى الـــرغم مـن أنه كـــان تــزوج
مـرتـ في الــسـابق.اذ ال يـسـمح
قــانـون الــكـنـيــسـة الــكـاثــولـيـكي
للمطلق بالزواج مرة أخرى في
الــكـنــيـســة إذا كـانت زوجــاتـهم
الــــــســــــابــــــقــــــات عـــــلـى قــــــيـــــد
احلــــيــــاة.وتــــزوج جــــونــــســـون
بـالــسـابق من ألــيـغـرا مــوسـتـ
ـــدة  6ســــنـــوات تـالهـــا أوين 
زواج دام  27عــامــاً من مــاريــنــا

ويلر.
و تــداول فــيــديـو عــلى مــواقع
التواصل االجـتماعي يـظهر فيه
بـــوريـس راكـــضـــاً الى مـــحـــطـــة
يتـرو لكي ال يـتأخـر على حفل ا

الزفاف.
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