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عاهـد والكـليات اغلق خـريجـو ا
مـبـنى ديــوان مـحـافـظـة ذي قـار
لـلـيـوم الــثـاني عـلى الـتـوالي من
قـــبل لــلـــمــطـــالــبـــة بــالـــتــعـــيــ
واستـثنـائهم من شـروط التـقد
عــلى االســتـمــارة االلـكــتـرونــيـة
فــيــمــا اضــرب مــوظــفــو بــلــديــة
الــنــجف عن الــدوام احــتــجــاجـا
عــلـى مــا اســـمـــوه بــالـــفـــســاد .
ومــنـعت الـقــوات االمـنــيـة والـدة
عـضــو احلـراك الـشــعـبي ايـهـاب
الـوزني الـذي اغــتـيل عـلى ايـدي
مــجـهــولـ  من نـــصب خــيــمــة
االعـتـصـام امـام مـحـكـمـة كـربالء
ــحـاسـبــة اجلـنـاة. لــلـمـطــالـبـة 
وقـالت الــنـاشـطــة هـنـاء ادور ان
(الــقـوات االمــنـيــة مـنــعت والـدة
الـــشـــهـــيـــد  الـــوزني من نـــصب
خـيـمــتـهـا امـام مـحـكـمـة كـربالء

للمطالبـة بدم ابنها والكشف عن
الــقـتــلـة) واضـافـت ان (عـجالت
ــتــحــدة غــادرت من امــام األ ا
احملـــكـــمــــة بـــعـــد تــــوجه والـــدة
الشهيد خملاطـبتهم دون السماع
لـهـا وعـدم فـتح نـوافـذ الـعـجالت
ما اثار استغـراب ذوي الشهيد).
 ونــظمّ عـدد مـن مـوظــفي بـلــديـة
ـديـرية الـنجف وقـفـة امـام مقـر ا
واغـــــلـــــقـــــوا أبـــــواب الـــــدائــــرة
احــــتــــجــــاجــــا عــــلى الــــفــــســـاد
ولـلمـطـالبـة بـتـوزيع قطع ارضي
بــــ مــــســـتــــحــــقـــيــــهــــا. واكـــد
ــتـظــاهـرون في تــصـريح امس ا
(نـظـمـنـا وقفـة احـتـجـاجـيـة على
ستشري سوء اإلدارة والفساد ا
في مفاصل البلـدية  حي طالبنا
بتـغيـير االدارة بشـكل جذري من
ـــفــســدين اجـل الــتــخـــلص من ا
والــــذين يـــتــــقــــاضـــون الــــرشـــا
) عــلـى حــد قــولــهم. ـــعــقــبــ وا

ـــــطـــــالب الى مــــؤكـــــديـن (رفع ا
عنـية  بغية حتـقيقها اجلهات ا
واحلـــصــول عــلـى قــطــعــة أرض
سكنـية  كـوننا  أصـحاب عوائل
ونـــــســـــتـــــحـق  ذلك) ونـــــاشـــــد
ـتــظــاهــرون (هــيــئــة الــنــزاهـة ا
ـــتــــابـــعـــة قـــضــــايـــا الـــفـــســـاد
ديرية) ستشري في مفاصل ا ا
ـتـظـاهـرون الى الـقـول ومـضى ا
ـديـريـة بـوجـة (اغـلـقــنـا أبـواب ا
عقـب الفـاسدين  كمـا نطالب ا
ـديــر ورؤسـاء األقـسـام بـإقــالـة ا
الذين يـعـدون جزءا من مـنظـومة
الــفـســاد في الـبــلـديـة) عــلى حـد
تـــعــبـــيـــرهم. واغـــلق خـــريـــجــو
ـعـاهـد والكـلـيـات مـبـنى ديوان ا
مـحـافـظـة ذي قـار لـلـيـوم الـثـاني
عـلى التـوالي من قـبل لـلـمطـالـبة
بالتعي واستثنائهم من شروط
الــــتــــقــــد عــــلى االســــتــــمــــارة
االلكترونية فيما اضرب موظفو

بــــلـــــديــــة الــــنــــجـف عن الــــدوام
احـــتــجـــاجـــا عـــلى مـــا اســـمــوه
بـالـفسـاد. وقـال شـهـود عـيان ان
ــعــاهــد والــكــلــيـات (خــريــجـي ا
اغـلــقـوا مـبـنى ديــوان احملـافـظـة
لــلــيــوم الــثـانـي عـلـى الـتــوالي 
لــــلــــمــــطـــالــــبــــة بــــفـــرص عــــمل
واستـثنـائهم من شـروط التـقد
عـــــــــــــلـى االســـــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــارة
مـــؤكــــدين ان االلــــكـــتــــرونــــيــــة)
ـوظـف من (احملـتـج مـنـعـوا ا
الـــدوام في إطـــار الـــتـــصـــعـــيـــد
االحـــتـــجـــاجي لـــلـــضـــغط عـــلى
اجلـــهـــات احلــكـــومــيـــة من أجل
ـشروعة). االستجـابة للـمطالب ا
واقـدم الــعـشـرات من احملــتـجـ
في الـــــنــــاصــــريــــة عــــلـى جــــمع
ــديــنـة الــنــفــايــات مـن شــوارع ا
ورمـيـهـا في سـاحـة مـبنـى دائرة
الـبـلـديـة في أسـلـوب احـتجـاجي
رافض لـــتـــردي واقـع اخلـــدمــات

وعدم إنـصاف شـريحـة العـامل
في مـشــروع الـتـنـظــيـفـات. وقـال
احملتج ان (هذه اخلطوة تأتي
للتعبـير عن رفض الشارع لواقع
اخلــدمـات فـي مـنــاطــقـهم وحلث
الـدائرة عـلى الـقيـام بـواجبـاتـها
بشـكل أفـضل وحتسـ مسـتوى
اخلــدمــات وإنـصــاف الــعـامــلـ
بقـطاع الـتنـظيـفات). كـما واصل
عــشــرات احملــتــجــ في قــضــاء
االصالح بـاحملـافـظـة ولالسـبـوع
الرابع على التوالي قطع جسري
ـــديـــنــــة وعـــدد مـن الـــشـــوارع ا
الــرئـيــسـة بــاإلطـارات احملــتـرقـة
احـتـجــاجـا عـلى عـدم اسـتـجـابـة
طالبهم بإقالة احلكومة احمللية 
ــسـؤولـ في الـقـضـاء. جـمـيع ا
واكــد احملـتـجــون انـهم (قــطـعـوا
ركبات دينـة و حركة ا جسري ا
باجتاه مـيسـان ومركز احملـافظة
مع استمـرار غلق جمـيع الدوائر
احلــكــومــيــة حلــ االســتــجــابـة
لــلــمــطــالب وإقــالــة قــائــمــمــقــام
الــقــضــاء ومــدراء الــدوائـر عــلى
خــلـفـيــة تـردي واقـع اخلـدمـات).
ـئـات من اهـالي مـنـاطق وجـدد ا
آل عـــبس دعـــوتـــهم  حلـــكـــومـــة
ـثنى بـتـحسـ واقع اخلـدمات ا
في منـاطقهم. وذكـر شهـود عيان
ان (االحتـحـاج مسـتمـر منـذ مدة
بهدف إيـصال صـوت اهالي هذه
ناطق للحكومة احمللية وحثها ا
عــلى الــعــمل وحتــســ الــوضع
والسـيـمـا اخلـدمي بــشـكل عـام  
واضـافوا في قـطـاع الـكـهـربـاء) 
تظاهـرين هددوا بخطوات ان (ا
تــــصــــعـــــيــــديــــة في حــــال عــــدم
االســتـجــابـة لــلـمــطــالب من قـبل
ـعـنيـة). وفي الـكوت  اجلـهات ا
طالب اهالي نـاحية شـيخ سعد 
ــلف ــســـؤولــ عـن ا بـــإقــالـــة ا
ـتـظـاهـرون اخلـدمي . واوضح ا
ان (الـنـاحـية تـشـهـد تـراجـعاً في
اخلــدمــات وبــاالخص مــوضــوع
الـطـرق الـرئــيـسـة الـتي تـسـبـبت
واطـن بخـسـائر بـ صفـوف ا
تكررة إضافة نتيجة احلـوادث ا
إلى بــــاقـي اخلــــدمــــات ومــــيــــاه
الشـرب والـواقع الزراعـي فيـها)
مطالب بـ(إقالـة مديري الناحية

و البلدية).  

تـمـكـنت من اخـمـاد حـريق انـدلع
داخل غرفه في دار متخذ كشركة
لـعمـال الـتـنـظيف  وحـريق اخر
نـــشـب داخل مـــخــــزن لـــلــــمـــواد
الـغـذائـيه مـشـيـد من الـسـنـدويج
بــنل بـســبب تـمــاس كـهــربـائي)
واضـاف ان (مـركـز االعالم كـافح
ـســتـشـفى حـريــقـا داخل هــيـكل 
مــتــروك وانــقــاذ مــولــدة اهــلــيـة
وخــزين الـكـاز الــذي يـقــدر نـحـو
ستـة االف لتر) مبـينـا ان (مركز

الرشيد اخمد حريقا اندلع داخل
بـســتـان في مـنـطـقــة الـيـوسـفـيـة
نـــــاجت عن حـــــرق مـــــخــــلـــــفــــات
احلــــصـــاد) وتــــابع ان (مــــركـــز
التاجي جنـح في مكافـحة حريق
نـطقـة هور الـباشا  داخل دار 
كــمــا تــمــكــنت فــرق االطــفــاء في
مـــركــز حي الـــعــامل مـن اخــمــاد
حــريق مــواد مــســتــهــلـكــة داخل
قـــطــعــة ارض مــتـــروكــة في حي

الرسالة). 

ويـحـظـون بـاإلحـتـرام والتـرحـيب
من قـــبل احلـــكـــومـــة والــشـــعب)
واضـافت (لقـد قـمـنـا بـجوالت في
دول عـدة تـضم الجـئـ عـراقـي

والـتــقـيــنـا بــهم واسـتــمـعــنـا الى
هـــــمــــومـــــهم والـــــظــــروف الـــــتي
يعيشونـها في الغربة ثم الـتقينا
ــمــثــلي حــكــومــات تــلك الــدول
ـطـالب وقـدمـنـا لـهـم جـمـلـة من ا
أهـمــهـا اعـتـمــاد مـعـايــيـر حـقـوق
اإلنسان في التـعامل معهم وعدم
إجــبـــارهم عــلى الـــعــودة قــســراً
وتوفير فرص عـمل لهم وتسهيل
إجـــــراءات إقــــامـــــتـــــهم في تـــــلك
الـبـلـدان) واوضـحت جـابـرو انه
( تــشــكـيل الــلــجــنـة الــوطــنــيـة
ـتابعـة اوضاع العـراقي العلـيا 
في اخلـــارج بــــرئـــاســـتـــنـــا وذلك
بــــتــــوجــــيـه من رئــــيس الــــوزراء
مصـطفى الـكـاظمي فـمن واجبـنا
كـــحـــكــــومـــة أن نـــتـــابع أوضـــاع
اجلـالـيـة الــعـراقـيـة في اخلـارج)
ولــفـتـت الى انه (في يــوم الالجئ
ـد يـدنـا الى حـكـومات ي  الـعـا
الـعــالم لــفـتح آفــاق الـتــعـاون في
كن لف ال مجال اللجـوء فهذا ا
التعـامل معه إال من خالل تـوحيد
اجلـــهــــود وإبـــرام االتـــفـــاقـــيـــات
ومذكرات التفاهم ب الدول وأن
يتـم التـركـيـز على مـراعـاة حـقوق
الالجئ وطالبي اللجوء كافة). 

الرعـاية الـصـحيـة لهم وتـثـقيـفهم
وتـــوفــــيـــر فـــرص الـــعــــمل الـــتي
يحـصـلـون من خاللـها عـلى لـقـمة
عيشهم) مشيرا الى انه (بقدر ما
يـــــتــــعـــــلق األمـــــر بــــالـالجــــئــــ
العـراقيـ فـقد تـسبـبت الـهجـمة
الداعشية بـلجوء أعداد منهم الى
اخلارج لتضاف هذه األعداد الى
ـوجـودين مـنـذ بـقـيـة الالجــئـ ا
ثــمـانــيـنــات وتـســعـيــنـات الــقـرن
ــاضـي ومــدة مـــا بــعـــد أحــداث ا
(2003 مـــــؤكـــــدة ان (الـــــعـــــراق
اسـتـقــبل الجـئـون فـلـســطـيـنـيـون
وسوريون ومن جـنسـيات اخرى
وجــمــيــعــهم حــقــوقــهم مــصــانــة

األعداد الضـخمـة الذين أجـبرتهم
ظـــروف احلـــيـــاة الـــصــعـــبـــة من
حروب وفـقر ومـجاعـة واضطـهاد
عـلى الـبحـث عن حـياة أفـضل في
دول اخــــــــرى فـــــــيــــــــجب عــــــــلى
احلـكــومــات أن تـتــعــامل مع هـذا
ـلف وفقـاً لـلـمعـايـيـر اإلنسـانـية ا
ـعـاهــدات الـدولـيـة ـواثـيـق وا وا
الـتي تـنص عــلى احـتـرام حـقـوق
الالجئ والسـيـمــا في مـا يـتـعـلق
بــعــدم انــتــهــاك كــرامــتــهم وعــدم
إخـضـاعـهم إلجــراءات بـولـيـسـيـة
مـشــددة واحــتــجـازهم فـي أمـاكن
سيئة التـليق بالنـساء واألطفال)
مــشـــددة عــلـى (ضــرورة تـــوفــيــر
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دعا رئيس مـجلس النـواب محمد
ــنـاخ احلــلــبــوسي الى تــوفــيــر ا
ـــنـــاسب لـــلـــعــودة الـــطـــوعـــيــة ا
لــلــمــواطــنــ الــعــراقـيــ الــذين
أجلـــأتـــهم الـــظــروف الـــصـــعـــبــة
لــلـهــجــرة .وقـال احلــلــبـوسي في
ـنــاسـبـة تـغــريـدة عــلى تــويـتــر 
تابعـتها ي لالجئ   اليوم العـا
ــلـحـة (الـزمــان) امس (دعـوتــنـا ا
لتـبني مـؤسـسات الـدولة وجـميع
القـوى الـوطـنيـة بـرنـامج واقعي
من أجل عودة فاعلة للكفاءات من
ـنـاخ بـلــدان الـلــجـوء وتــوفـيــر ا
ـــنـــاسب لـــلـــعــودة الـــطـــوعـــيــة ا
لـــلـــمـــواطـــنــ الـــذيـن أجلــأتـــهم
ـــغـــادرة الــــظـــروف الـــصـــعــــبـــة 
وطنـهم). بـدورها  طالـبت وزيرة
ـهـجـرين ايـفـان فـائق الـهـجـرة وا
جـابـرو اجملـتـمع الـدولي اإللـتـزام
ـــبــــاد حـــقـــوق اإلنــــســـان في
الـتــعــامل مع الالجــئـ وطــالـبي
الـــلــــجـــوء ورفـــضـــهـــا لـــلـــعـــودة
الــقـســريــة. وقــالت جــابـرو خالل
ناسـبة في بيـان تلقـته (الزمان) ا
امـس أنه (فـي نــــهـــــايــــة الـــــعــــام
ـاضي ســجـلت مـفــوضـيـة األ ا
ـتـحـدة لـشـؤون الالجـئـ أكـثـر ا
من عــــشـــريـن مـــلـــيــــون الجئ في
مـخــتـلف دول الــعـالم وإزاء هـذه
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الـــوطــني مـن احــبــاط مـــحــاولــة
تـــهــريب حـــاويــة حتـــتــوي عــلى
ادويـة بشـريـة مـخالـفـة لـضوابط
االسـتـيـراد ومـخـبـأة خـلف مـواد
صحية) مؤكدا انه ( إحالة ما
 ضـــــــبــــــــطه إلـى اجلـــــــهـــــــات
الــقــضــائــيـة اخملــتــصــة التــخـاذ
اإلجـراءات الـقــانـونـيـة الالزمـة).
الى ذلك  تـــــمــــــكـــــنـت مـــــفـــــارز
االســتــخـبــارات الــعـســكــريـة من
الـقـبض عــلى خـمـسـة إرهـابـيـ
يــنـتــمـون لــداعش في مــحـافــظـة
ديـــــــــالـى.وقــــــــــالـت وكــــــــــالـــــــــة
االستخـبارات في بيان امس انه
ـتــواصــلـة (في اطــار اجلــهــود ا
ــتـابـعـة الــعـنـاصــر االرهـابـيـة 
تـمكـنت مـفـارز الوكـالـة من الـقاء
الـقـبض عـلى خـمـسـة مـطـلـوبـ
وفـق مــذكـــرات تـــوقـــيف حـــسب
ادة ٤/ارهاب النتمائهم أحكام ا
ــا يــســمى لــعــصــابــات داعش 
قاطع ديالى) واضاف انه (جرى
ـــتـــهـــمــ  الـــتـــوقـــيف ايـــداع ا
السـتكـمـال الـتحـقـيقـات والتـخاذ
االجـراءات الـقـانـونـيـة بـحـقـهم).
وفي بــغـداد   أعــلــنت مــديــريــة
ـدني عن حـصـيـله أهم الـدفـاع ا
عــمـــلــيـــات االخـــمــاد فـي جــانب
ـديـريـة الـكـرخ بـبـغـداد. وقـالت ا
في بيان تلـقته (الزمان) امس ان
ـنصور (فرق االطـفاء في مـركز ا
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وتابع انـه (ال صحـة للـمـعلـومات
الـتي تتـداولـهـا مـواقع الـتواصل
االجــتـــمـــاعي بـــشـــأن تـــقــلـــيص
ســــاعـــــات احلـــــظـــــر اجلـــــزئي).
وأعـطت الـصــ أكـثـر من مـلـيـار
ــضـادة جــرعــة من الــلـقــاحــات ا
ـثل عدد لكـورونـا حـتى االن. و
اجلـرعــات احملـقـونــة في الـصـ
ي أكـثــر من ثـلـث اجملـمـوع الــعـا
ـعـطاة. وأضـحت من اجلـرعـات ا
ثــاني دولـة في الـعـالم الـبـرازيل 
تـتـخطّى ـتحـدة  بـعد الـواليـات ا
عــتـــبـــة خـــمــســـمـــئــة ألـف وفــاة
باجلـائحة وهي تُـسجّل ارتـفاعاً
في عــدد الـوفــيـات الــيـومــيّـة مـا
يـــؤكّــــد أنّ مــــوجــــة ثــــالـــثــــة من

الفايروس باتت وشيكة.

 رصد  4160اصابة في جميع
احملافظات) واضاف ان (الشفاء
بـــــلغ  3989وبـــــواقع  25وفــــاة
جديدة) مشيرا الى ان (اكثر من
 13الف شــخص تــلــقى جــرعـات
ـضاد في منافـذ التلقيح اللقاح ا
نتشرة في بغداد واحملافظات). ا
بدوره  اكد مدير الصـحة العامة
بـــالــوزارة ريـــاض عـــبــد األمـــيــر
احلـــلـــفي فـي تـــصـــريح امس ان
(دول الـعـالم تـعـمل عـلى مـراقـبـة
تـلقحـ من أجل حتديد مناعـة ا
انـتــهـاء مــدة صالحـيـة الــلـقـاح)
واشـــار الـى انه (غـــيـــر مـــعـــلــوم
للـجمـيع مـتى تنـتهي مـناعـة هذا
ــــكن مـــعـــاودة الــــلـــقـــاح وهل 
اعطائه لـلمواطـن مرة أخرى?)
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اكـدت الـوزارة الصـحـة والـبـيـئة
أن دول الـــعــالـم تــراقـب مــنـــاعــة
ــتــلـقــحـ لــتــحـديــد صالحــيـة ا
جتديد لقاح كـورونا مشيرة الى
رصد  4160اصـابـة بــعـد اجـراء
فـــحـــوصـــات الكــثـــر من  37الف
عـينـة حلـاالت مشـتـبه اصابـاتـها
بــــــالــــــفـــــايــــــروس فـي عــــــمـــــوم
ــــوقف احملــــافـــظــــات. واوضح ا
الــذي اطـلـعت الـوبــائي الـيـومي 
عـــــلــــيه (الــــزمـــــان) امس الى ان
(الــفـحــوصـات اخملــتــبـريــة الـتي
اجـــرتـــهـــا مــخـــتـــبـــرات الــوزارة
حلـــاالت مـــشــــتـــبه اصــــابـــتـــهـــا
بالفايروس بلغت  37الفا  حيث
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{ فــيــيـــنــا - (أ ف ب) - يــلــتــقي
امس األحد في فـيـينـا مفـاوضون
دولــــيـــون فـي مـــســــعى إلحــــيـــاء
ـبرم بـ إيران االتفـاق النـووي ا
والـدول الــكـبــرى بـعــد فـوز رجل
ـتـشـدد إبـراهـيم الـدين احملـافظ ا
رئيسي في االنتخـابات الرئاسية
في اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة.وهذا
الــــلــــقـــــاء جــــزء من احملــــادثــــات
اجلارية منـذ مطلع نـيسان/ابريل
والــرامـــيـــة إلى إعــادة الـــواليــات
ــتـــحــدة إلى االتـــفــاق الــنــووي ا
ــــبـــــرم في الــــعــــام .2015قـــال ا
ــبـعـوث مـيــخـائـيل أولــيـانـوف ا
الــــروسي فـي احملـــادثــــات الــــتي
يــــقــــودهـــا االحتــــاد األوروبي إن
اجـتـمـاع األحـد "سـيـقـرر الـطـريق
قـدما".وكـتب عـلى تـويـتـر الـسبت
أنّ "اتـفـاقــا بـشـأن اعــادة االتـفـاق
النووي بات في متـناول اليد لكن
لم يتم االنتـهاء مـنه بعد".ويـلتقى
أطـــراف االتــفـــاق - بــريـــطــانـــيــا
ـــانـــيــــا وفـــرنـــســـا والــــصـــ وأ
وروسـيـا وإيـران - في فـيـيـنـا مع
مـشـاركـة أمـيـركـيـة غـيـر مـبـاشـرة
مـــنـــذ نـــيـــســـان/ابـــريل إلحـــيـــاء
االتــفـاق الــذي تــضـمن تــخــفـيف
ـفروضة عـلى طهران العقـوبات ا
مـــقـــابل احلـــد من بـــرنـــامـــجـــهــا
الــــنـــــووي.واالتــــفــــاق الــــنــــووي
الـتاريـخي يـتـرنّح مـنـذ انـسـحاب

تـحـدة مـنه في 2018 الـواليـات ا
وإعــادة فــرضــهــا عــقـوبــات عــلى
اجلمـهـوريـة اإلسالمـيـة. وقد دفع
ذلك طـهران إلـى زيادة أنـشـطـتـها
الــنـوويــة الــتي كــانت مــحــظـورة
وجب االتـفاق مـنذ .2019وفاز
ـتـشـدد رئيـسي الـسبت احملافظ ا
باالنـتخـابات الـرئاسـية اإليـرانية
من ـــــــئـــــــة  بـــــــنـــــــيـــــــله 62 بـــــــا
األصوات.وقال مفاوضون إنّه من
ــتـــوقع أن تــؤثـــر نــتــائج غــيـــر ا
االنـــتــخــابـــات الــرئـــاســيـــة عــلى
احملــــادثــــات رغم أن تــــوجــــهـــات
رئـيــسي تــعـد عــلى نــطـاق واسع
ـعــتـدلـة ـواقــفـة ا مـخــتـلـفــة عن ا

لسلفه الرئيس حسن روحاني.
الى ذلـك اعـــلن مـــتــــحـــدث بـــاسم
وزارة اخلــارجــيـة االســرائــيــلــيـة
الـــســـبـت أن انـــتـــخـــاب احملـــافظ
تـشـدد ابراهـيم رئـيسي رئـيـسا ا
اليـــران "يــنـــبــغي أن يـــثــيـــر قــلق
اجملــتـــمع الــدولي" مـــعــتــبــرا أن
الرئيس اجلديد "ملتزم بالبرنامج
الـــــــنــــــــووي الـــــــعــــــــســـــــكـــــــري"
االيراني.ويتزامن فوز رئيسي مع
فاوضـات الهادفة الى استمـرار ا
إنــــقـــاذ االتــــفــــاق الـــدولـي حـــول
الـبـرنـامج الـنـووي االيـراني عـبـر
ـــتــحـــدة الــيه أعــادة الـــواليــات ا
بـعــدمــا انـســحـبت مــنه في عــهـد
الـرئـيس الـســابق دونـالـد تـرامب

واعادت فرض عقوبات اقتصادية
ـتحـدث ليور على طهـران.وكتب ا
هــايـات عــبـر تــويــتـر أن رئــيـسي
"مـــلـــتــزم بـــالـــبــرنـــامج الـــنــووي
العـسـكـري االيرانـي الذي يـتـطور
ســـريـــعـــا وانــــتـــخـــابه يـــكـــشف
بوضـوح النـوايـا اخلبـيئـة اليران
وينـبغي أن يثـير قـلقـا كبـيرا لدى
اجملتمع الدولي".واعتبر أيضا أن
ايـران انـتـخـبت "رئـيـسـهـا االكـثـر
تــــطـــرفـــا" مــــنـــذ قـــيــــام الـــثـــورة
االسالمـيـة الـعام .1979.ويواجه
الــرئــيس اجلــديــد الــذي يــتـســلم
مـــــنــــصــــبـه في آب/أغـــــســــطس
حتـديـات أســاسـيـة أبــرزهـا سـوء
الوضع االقتـصادي العـائد بشكل
أســـاسي الى الـــعـــقـــوبــات الـــتي
أعــادت واشــنــطن فــرضــهــا عــلى
طهـران بـعـد انـسحـابـهـا األحادي
من االتــــفــــاق حـــول الــــبــــرنـــامج
الـــــــــنـــــــــووي اإليـــــــــرانـي عـــــــــام
.2018ورغم انــتــمـــائه الى تــيــار
يــنـظــر بــعـ الــريــبــة الى الـدول
الغربية أكد رئيسي خالل حملته
أولـــويـــة رفع الـــعـــقـــوبـــات وأنه
ـبرم سـيـلـتـزم بـاالتـفـاق الدولـي ا
عام .2015وتتهم الدولـة العبرية
ايران بالسعي الى حيازة القنبلة
النووية االمر الذي تنفيه طهران
بشـدة مؤكـدة ان برنـامجهـا بحت

سلمي.
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تهم بترويج اخملدرات في قبضة العدالة W∫ ا «bŽ

ـمتاز بكرة الـقدم بعد تـوقف نحو شهر بـثالث مباريات في افـتتاح اجلولة Í—Ëœ∫ انطـلقت امس االحد منـافسات الدوري ا

الثانية والثالث التفاصيل على موقع (الزمان) االلكتروني 
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اســـتــهــدفت قـــاعــدة عــ األســد
ـــحـــافـــظـــة االنـــبـــار اجلـــويـــة 
بصاروخ كاتيوشا . وقالت خلية
االعالم االمــني في بــيـان تــلــقـته
(الـــــزمــــان)  امـس ان (الــــقــــوات
األمنية جتري حتـقيقا في حادث
ســـقــوط صــاروخ كــاتـــيــوشــا لم
وكان إنـطالقـه من جـهة يـنـفـجـر 
مـنـطــقـة الـبـغـدادي بـاجتـاه عـ
األسد  حيث لم يـتم تسجيل اي
خــســـائـــر مـــاديــة او بـــشـــريــة).
والقت مـفـارز الداخـلـية الـقبض
واد على ثالثة متهم بتجارة ا
اخملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة فــــي ثـــالث
مــحـافــظـات.وذكــرت الـوزارة في
بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
ـــكــافـــحــة ــديـــريـــة الــعـــامــة  (ا
ــؤثــرات الـعــقــلــيـة اخملــدرات وا
القت القبض على ثالثة متهم
ــــواد اخملــــدرة في بــــتــــجــــارة ا
مـــحــافـــظــات الــبـــصــرة وواسط
ونــيــنـوى) مــشــيـرا الـى (ضـبط
بحـوزتـهم نحـو كـيلـوا غرام  من
مـادة الــكـريـســتـال  إضـافـة إلى

أدوات التـعاطي) وتابع انه (
ــتــهـمــ  إلى الـقــضـاء إحــالـة ا
واد الـقانـونية 28 وفق أحكـام ا

 32 /مخدرات). وفي البصرة 
اعـــتــقــلت الـــقــوات االمــنــيــة 12
مــطــلــوبــا لــلــقــضــاء ومــصـادرة
اســـلــحـــة واعـــتــدة مـــخـــتــلـــفــة.
واوضح بـيـان امس ان (الـقـوات
األمــنـيــة ضـمن قـيــادة عـمــلـيـات
الـــبـــصـــرة تـــواصل عـــمـــلـــيـــات
ـطلوب التفتـيش والبحث عن ا
ومــصــادرة األســلــحــة واالعــتـدة
ـــرخـــصـــة ضـــمن قـــاطع غـــيــر ا
ــســؤولــيــة) وتــابع ان (قـوات ا
مـشـتـركـة القـت القـبض عـلى 12
ثـالثـة مـنـهم مــطـلـوبـا لــلـقـضـاء 
ـــــــادة ٤٠٦ من قـــــــانــــــون وفق ا
الــــعــــقــــوبــــات) واشــــار الى ان
(الـقـوة صـادرت أسلـحـة خـفـيـفة
وأخـــرى مـــتـــوســــطـــة واعـــتـــدة
مـخـتـلـفـة األنـواع ضـمن مـنـاطق
احملـــافـــظـــة).مـن جـــهـــة اخــرى 
نافـذ احلدودية ضبطت هـيئـة ا
حـــاويـــة حتـــتــــوي عـــلى أدويـــة
بشـرية مـعـدة للـتهـريب في منـفذ
مـــيــنــاء أم قــصــر الــشــمــالي في
البصرة.وذكر بيان لـلهيئة تلقته
تـمكن ـنـفـذ  (الـزمان) امس ان (ا
بــــالـــتــــعــــاون مع جــــهــــاز األمن
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ايفان فائق جابرو  محمد احللبوسي 
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انــطــلــقـت فــعــالــيــات االمــتــحــان
التنافسي في اجلامعات العراقية
للقبول في الدراسات العليا للعام
الـدراسي  2022/2021بـإشـراف

وزاري مباشر. 
ــتــنـــافــســون عــلى ألف وتــوزع ا
وخـمـسـة وثالثــ تـخـصـصـا في
ـفتوحـة ضمن برامج الدراسات ا
اجستير والدكتوراه. الدبلوم وا
وأعــلــنت الــوزارة  أن تــوقــيــتـات
ــؤشــرة ابــتــداء من االمــتــحـــان ا

وافق العشرين من أمس األحد  ا
حزيران ولغاية الثاني والعشرين
مــنه ســيــعـقــبــهــا إعالن الــقــبـول
ــواقع اإللــكــتــرونــيـة األولي في ا
لـلجـامـعـات والـكـلـيات فـي الرابع
والعـشرين مـن هذا الـشهـر فضال
عن مــدة تـقــد االعــتــراضـات ثم
إعالن الـقـبــول الـنـهـائي وإصـدار
ــقـبــولـ األوامــر اجلـامــعــيـة بــا
ــبـــاشــرة حـــتى يـــتــســـنى لـــهم ا
بـالــدراسـة في الــتـاسع عــشـر من
ــقــبل حـــسب الــتــقــو أيــلـــول ا

عتمد. اجلامعي ا
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ائية عن زيـارة يجريـها وفد برئـاسة الوزير مـهدي رشيد ـوارد ا أعلنت وزارة ا
ـيـاه وتـقـسـيـمهـا بـ الـعـراق وتـركـيا. احلـمـداني إلى تـركـيا لبـحث حـصص ا
ـركز الـدراسـات والتـصـاميم الـهـندسـية فـي الوزارة حـنان ـديـر العـام  وقالت ا
حـس فـي تصـريح امس ان (وفدا بـرئاسـة احلـمداني وعـضويـة مدراء عـام
سؤول في وزارة اخلارجية التركية  تقسيم في الوزارة يـبحث في انقرة مع ا
ـسـتقـبل) ـائـيـة في ا ـيـاه بـ الـبلـدين  وكـيـفـيـة تالفي مـشـكـلـة اإلطالقـات ا ا
واضـافت انه (قـبـل هـذه الـزيارة اجـريـت اجـتـماعـات مـع الـسـفيـر الـتـركـي لدى
بغداد  وكانت الـنتائج جيدة لصالح العراق) مشـيرة الى (عقد اتفاقية جديدة
ـياه). وكان الوزير قد اكد في وقت سابق ان ستبـرم اثناء الزيارة بشأن ملف ا
صب وهـناك تغـيير ـياه مع دول ا (تـركيـا تتعـامل بجديـة مع موضوع تـقاسم ا
ـسنا هذه االرادة احلقـيقيّة من خالل زيارة كبيـر في سياستهـا جتاه العراق و
رئيس اجلمـهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد احللبوسي ورئيس

الوزراء مصطفى الكاظمي الى انقرة فكلها مؤشرات جيدة). 
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من أصل هــولـنــدي يـكــبـرهــا بـثــمـاني
سنـوات.والـشـابـة مـحتـجـزة حـالـيا في
مــخــيم روج فـي ســوريــا الــذي تــديــره
قـوات كــرديـة وهي تــريـد الــعـودة إلى
بـلــدهـا لـتــطـلب اســتـرداد جـنــسـيــتـهـا

البريطانية.وكـانت بيغوم قد جردت من
جــنــســيـــتــهــا في عــام  2019 ألســبـاب
تــتــعــلـق بــاألمن الــقــومـي في قــضــيــة
أصـبــحت رمـزا حلــالـة الــعـائــدين. وقـد
رفضت احملـكمـة العـليـا البـريطانـية في

ـــادة  4 مـــذكـــرة قـــبض وفق أحـــكـــام ا
افـادت قـوات ارهـاب). في غـضـون ذلك 
مكافحة اإلرهاب التـركية بالقبض على
 40شــخـــصـــاً من بــ  61 مـــطــــلـــوبـــاً
غــالــبـــيــتــهم مـن الــســوريــ بـــتــهــمــة
االشــتــراك في تــمــويل تــنــظــيم داعش.
وقـالت الــنــيـابــة الــعـامــة في أنــقـرة إن
(حتـقــيـقـات مــكـتب مــكـافــحـة اإلرهـاب
كشـفـت عن قـيام  61 مشـتـبـهـاً بـتـوفـير
موارد مـالـيـة لــداعش من خالل مـراقـبة
ـصـرفـيــة واتـصـاالتـهم) حـسـابـاتــهم ا
مــبــيـنــا ان (الــنــيــابــة أصــدرت مــذكـرة
توقيف لهؤالء وبنـاء عليه أطلقت قوات
مكافـحة اإلرهـاب عمـليات في  12 والية
تركية بـينهـا أنقرة  خاللـها القبض
ـطـلـوبـ بـيـنـمـا ال يـزال على  40من ا
الـبـحث جـاريـاً عن اآلخـرين) وتابع ان
ــوقــوفــ (هــنــاك أدلـــة تــثــبت قــيـــام ا

طـلـوب بـتوفـيـر التـمـويل لداعش). وا
وفي بريـطانـيا  طالب مـحامـو شمـيمة
بيـغوم خالل جـلسـة استـماع قـضائـية
في لـنــدن بـاعــتـبـارهــا ضـحــيـة اجتـار
بالبـشر بـعد أن انـضمت إلى داعش في
ـراهـقـة. وكـانت سـوريـا وهي في سن ا
قد جردت من جنسـيتها البـريطانية في
عمر  15 عامـا. وغادرت بـيغـوم في عام
ـتــحــدة إلى ســوريـا. ـمــلــكــة ا  2015 ا
وتـزوجت هـنــاك من جـهـادي في داعش
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ـاضـي طـلـبـهــا لـلـعـودة. وقـال شـبـاط ا
ـرأة التي تـبلغ اآلن  21 عاما محـامو ا
أمام اللجنة اخلاصة الستئناف الهجرة
إن (وزارة الــداخـلــيــة تــتــحــمل واجــبـا
قانـونـيـا لـتـحديـد مـا إذا كـانت ضـحـية

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

اعلـنت خـلـية االعالم االمـني عن تـدمـير
وكر لداعش يحتوي اسلحة واعتدة في
منطقة احملامدة ببغداد .وذكرت اخللية
في بيان تـلقته (الزمـان) امس انه (بناء
عـلى مــعـلـومــات اسـتـخــبـاريـة دقــيـقـة
وبــتــنــســيق اســتــخــبــاري بــ جــهــاز
اخملـــــابـــــرات الـــــوطــــنـي ومـــــديـــــريــــة
االستخبارات العسـكرية ومتابعة قسم
اسـتـخــبـارات قــيـادة عـمــلـيــات بـغـداد
دمرت الـقوات األمـنية وكـرا لإلرهـابي

ببغداد) واضاف ان (قوة من اللواء 59
شـاة السـادسة تمكـنت قوة في فرقـة ا
من ضبط وتدمير وكر لداعش  يحتوي
 أسلـحة وأعـتدة وأرزاق ومـواد إلعداد

أوكار أخرى  في منطقة احملامدة).
WłuKH « W¹ôË

كـمـا الــقت االسـتــخـبــارات الـعـســكـريـة
الـقـبض عــلى احـد عـنـاصــر مـا يـسـمى
والية الفلوجة باالنبار. وذكر البيان انه
(بـنـاءً عـلى مــعـلـومـات دقـيــقـة قـدمـتـهـا
ـديــريـة بــوجـود احـد احـدى مـفــاصل ا
اإلرهابـي من عـناصـر ما يسـمى والية
الـفــلـوجـة  عـلى اثــر ذلك حتــركت قـوة
عـسـكــريـة نـحــو الـهـدف وبـعــد بـنـصب
كـمـ مــحـكم لـه في سـيـطــرة الـشــهـيـد
محمـد الكروي   الـقاء القـبض عليه
ـوجب ـطــلـوبـ لـلــقـضـاء  وهـو من ا

rN²K u  ·UB½≈ Êu³ UD¹ gŽ«œ w  XI×² ≈ WO½UD¹dÐ u U×

„UN²½ù« VšUM «  uBÐ VŽö² « ∫` U

…œUO K  d³ _«

اكــدت اجتـــار بـــالـــبــــشـــر). بـــدورهـــا  
محـاميـتهـا سامـانثـا نايـتس إن (وحدة
مـكـافـحـة اإلرهـاب كـانت لـديـهـا شـكـوك
بــشــأن وجــود إكــراه في الــوقت الــذي

تحدة).  ملكة ا غادرت بيغوم ا
dA³ UÐ —U&≈

مـؤكـدة ان (الـداخـلــيـة لم تـدرس مـا إذا
كانت طـفلـة وقـعت ضحـيـة االجتار بـها
وبقـيت في سـوريا ألغـراض االسـتغالل
اجلنـسي والزواج الـقـسري). لـكن دفاع
الوزارة  شـدد عـلى أن بيـغـوم لم تـعلن
في مقـابالتهـا قط أنهـا ضحـية لالجتار
بـالــبــشــر. وتـرغـب بـيــغــوم في الــطـعن
بحـرمانـهـا اجلنـسـية الـبريـطـانيـة على
ــة أســـاس أن الــقـــرار جـــعـــلـــهـــا عـــد
اجلنـسـيـة بحـكم الـواقع وأنه جـائر من
الـنـاحـيـة اإلجـرائـيـة. ووصـفت نـايـتس
(ظـروف احـتـجـاز مـوكــلـتـهـا في مـخـيم
روج بأنـها كـارثيـة وطـلبت من الـلجـنة
النـظر اخلاصـة بـاستـئنـافـات الهـجـرة 
في اعتبارات طعن جـديدة في جتريدها
من اجلنـسيـة). وكانت مـنظـمة ريـبريف
غيـر احلكـوميـة احلقوقـية قـد قدرت في
ـاضي نـحـو ثــلـثي الــنـسـاء نـيـســان ا
واألطفـال الـبريـطـانـي احملـتـجزين في
مخيمات في شـمال شرق سوريا كانوا
ضحايا اجتار بالبشر ونددت بـ(تخلي

لندن عنهم). Vł«Ë∫ قوات أمنية في أحد واجباتها

uŠ»—∫ جانب من احلوار الذي أجري مع رئيس اجلمهورية

الفلوجة
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ما من طريق البتة ألحد منا مفروشا بالزهور لنحقق به أحالمنا وأمانينا وتطلعاتنا
 بل ان أي طريق فـيه من األشواك الكثـير  جترحـنا وتدمي أقدامـنا قبل أن نصل

الى النهاية .
ثـابـرة وحدهـا هي التي مـا نتـمنـاه ومـا نطـمح اليه ال يـأتـينـا من تلـقـاء نفـسه  بل ا

تقودنا الى حتقيق ما نتمناه .
قـلـة من الـنـاس هي الـتي ولدت وفـي فمـهـا مـلـعـقـة من الـذهب  ذاقت احلالوة مـنذ

طلقة ليس غير . نعومة أظفارها بالوراثة ا
أمـا الـفــئـة األخـرى من الــنـاس فـهي تــكـابـد األمـريـن في حـيـاتــهـا لـتـقــطع الـطـريق

طاف الى الثروة أو النفوذ . بخطوات واثقة دون تردد لتصل آخر ا
وفـئـة ثـالـثـة قـد قد ال حتـقق شـيـئـا من أمـنـيـاتهـا لـكـثـرة األشـواك الـتي تالقـيـها في
الـطـريق  ذلك ألن الطـريق لـيس يسـيرا لـكل من أراد اجـتيـازه  انه لـيس مفـروشا

بالزهور كما نتمناه  فالطريق طويل وشاق .
ة فال تتردد  اذ لـعلك في آخر األمر تـكسب اجلولة  أما ان كانت لك ارادة وعـز

اذا تقاعست وجلست مجلسك دون سعي فلن جتني الثمار أبدا .
جند في سيـرة العظماء الكثير من الدروس والـعبر وكيف اجتازوا الطريق الصعب

الذي واجههم .
لقـد بدأ البـعض منهم من الـصفر ومن حـال فقر مـزرية غيـر أن ارادتهم حتدت كل
عـوقات احلرجة الـتي وقفت ازاءهم  لقـد كانوا أبـطاال من صبـاهم .. مشوا على ا
األشـواك زمـنـا طـويال حـتى أدمت أقـدامـهم غـيـر أنـهم لم يـتـراجـعـوا ذاقـوا مـرارة
سـيـرة الشـاقة احلـرمان اال أنـهم لم يـستـسلـمـوا  ظل الصـبر مـرافـقا لـهم طـيلـة ا

طاف . ضنية حتى حتقق لهم ما كانوا يصبون اليه آخر ا والرحلة ا
ـا القـوه من اجـحاف حـينـمـا نـتطـلع الى سـيـرة هـؤالء الـعظـمـاء نـعجب وأي عـجب 
سـيـرة لـكن شـجـاعـتهـم أبت اال أن يكـونـوا الـنـخـبـة سواء في وعـنـاء في أول تلـك ا

ميدان العلم أو األدب أو الفن  ثم جئنا نحن لنقطف الثمار .
وها أنت تريد أن يكون لك شأن دون أن حترك ساكنا  ها أنت تريد أن تبلغ القمة

دون أن تبذل أي جهد .
نزلة والثروة ما الذي تـراه ? وماذا تظن ? هل الطريق مفروشا بالزهور لتكون لك ا

والنفوذ ? 
ـعـقـول أن تـكـون لــنـا هـذه احلـظـوة دون أن نـبـذل جـهـودنـا ونالقي ال .. لـيس من ا

األمرين في الطريق الطويل الذي تسير فيه خطواتنا .
وفي هذا الصـدد نستـذكر الوقـفة الشجـاعة لنـبي الرحمـة والهدى حـينما
آذاه قومه األذى الـشديـد ووضعوا األشـواك في طريـقه ألكثر
من عقـدين من الزمن فلم يـتراجع بل صبر حـتى نصره الله

لترتفع راية االسالم وترفرف خفاقة على أرجاء األرض.
ان واجلـهاد والتـضحيـة تفرض نـفسهـا ضد قوى انه اال

الظالم والطغيان .

النوايـا وحدها التكـفي احياناً الـطفل الذي رسم قلـبا على سيـارة والده باالصباغ
بتد الـذي تدخل النقاذ مريض اجلافة كـان ينوي التـعبير عن مشـاعره الطبـيب ا

وحقنه باالبرة اخلطا كانت نواياه سليمة. 
في كل مفاصل حـياتنا وعالقاتنا وتعامالتنا الـنوايا وحدها ال تكفي واحيان كثيرة
ـوازنة ب الـنوايا اخمللـصة واجلهـود اخلالصـة لكي تكون هم ا التبرر لـهذا من ا

للسلوكيات واالعمال قيمة مثمرة. 
ـبدأ والفهم وجب اليوم اعادة النظر في الواقع التطوعي واخليري عموما من هذا ا
ـتـاجـرة والـتصـنع في اجملـتـمع الـعـراقي النـقـاذه من سـلـوكـيـات سـلـبـيـة تـتـمـثل بـا

والتخلف في احلمالت التطوعية اخليرية مهما كانت النوايا سليمة.
حيث كثـيرا ما نشاهد ذلك على مواقع التواصل والقـنوات الفضائية من سلوكيات
مـؤذيـة للـفقـراء واحملـتاجـ تصل الـى حد االبـتزاز واالسـتـغالل سواء االسـتغالل

نظمات التطوعية.  احلاصل قبل القنوات الفضائية او من قبل الناشط وا
الحظ عـنـد مـتـابـعـة هذه الـنـشـاطـات الـتـطـوعـيـة ثمـة بـدائـيـة تـخـيم عـلـيـهـا وعلى وا
القائم بها حيث منهم من يتبع اساليب في احلمالت التطوعية من اجل مساعدة
عـائـلة مـا تـكـون جـارحـة ومؤذيـة لـهـذه الـعائـلـة او مـسـتـفزة وغـيـر مـنـاسبـة لـلـفـئة

ستهدفة التي يسعى ان يحصل منها على التبرعات.  ا
ؤسف لـذلك نحاول االبتعاد عن تشخيص كن القول عنه با وهذا الـواقع اقل ما 

ناقشة لتقد مقترحات فعالة لعل تساهم في احلد من هذه الظاهر.  احلالة و ا
حـيث ال مـبالـغـة بـالقـول بـان العـمل الـتـطـوعي بكل اشـكـاله انـضج واعـمق من هذا
ضمون ذكي الوسيلة ظهر فلسفي ا التخبط احلاصل فالعمل التطوعي ابداعي ا

فهو العطاء. 
ـتـقـدمة وحـتى الـنـائـية ـنظـمـات اخلـيـرية فـي الدول ا وذلك مـا ادركته الـعـديـد من ا
نـظـمـات والنـاشـط منـهـا اذ تـوقفت عن اي اسـالـيب تـقـليـديـة تمـارسـهـا بعـض ا
الـيوم واخـذت بـاالجتاه نـحو الـنـضوج في جـمع التـبـرعات مـحقـقـة بذلك جنـاحات

واسعة! 
ثال ما قامت به احدى اجلـمعيات اخليريـة في تلك البلدان من انتاج وعلى سبـيل ا
فـلـيم قـصـيـر يتـحـدث عن حـالـة انـسـانـيـة مـا مـرفقـة بـحـسـاب لـلـتـبـرع اسـتـطاعت
احلـصـول عـلـى تـبـرعــات تـكـاد اضـعــاف الـتـبــرعـات الـتي حــصـلت عـلــيـهـا احـدى
نظـمات احمللية في اجملتمع عنـد نشر فيديو مناشـدة حلالة مرضية ما سواء على ا

مواقع التواصل او القنوات الفضائية.
او ما يقـوم به فريق تطـوعي ما من اقامـة حفل خيـري لفنان او شـخصيـة مشهورة
ـصلـ بعـد توسل ـكن ان يقـدمه ا ـبلغ الـذي  قـادر علـى حتقـيق مبـلغ يـضاعف ا

االمام في خطبة اجلمعة منهم للتبرع طيلة سنة كاملة. 
ـنـتوجـات او ابـداعات لاليـتـام في مهـرجـان قادر عـلى حتـقيق او كـإقامـة مـعرض 
تـسول الـذي يالحقه في ـا يدفـعه مظـهر ا ايـرادات وتدفع االنـسان لـلتـبرع اكـثر 

الشوارع! 
ـراكـز الـطـبـيـة لـتـقـد يوم او حـتى كـان يـتم اقـامـة حـمـلـة بـالـتـعاون مـع االطبـاء وا
مجـاني يتمكن من خالله الفقراء من احلصـول على اخلدمات افضل من االقتصار
على جمع مـبالـغة نقـدية من خالل الـتبرع حلـالة مرضـية واحـدة وغيرهـا من افكار

وطرق فعالة قد اليتسع ذكرها. 
ـذكورة ثمـة عوامل اخرى البـد من االهتمـام بها عـند العمل واضافة الى واالمـثلة ا
هني والتـنظيم فهو من عوامل الـنجاح اذ ان الظهور االنشطـة التطوعية كـاجلانب ا
ـهـني يـعــكس صـورة مـنـظــمـة وصـادقـة عـامل مــهم ومـؤثـر وااللـتـزام ـظــاهـر ا بـا
ـساعدة او طلبـها تعتبـر احلد الفاصل الذي عـايير االنسانـية سواء في تقد ا با

يحكم على اخالص جهودك من عدمه. 
كما ان الـتعامل بشفافية والية مكشوفة سمعة ومحامي دفاع في غيابك جلهودك
كذلك ان التحرر من االفكار النمطية واالساليب التقليدية وصفة جناح مضمونة.
باالضـافة الى ان التخصص شرط اسـياسي لنجاح االعمـال اخليرية حيث بد من
الـتـحـديـد نـوعـيـة الـنـشـاط الــتـطـوعي الـذي تـرغب ان تـعـمل من عـلـيه فـاجلـمع بـ
رضى والدفاع عن حقـوق االنسان واحلريات وكفالة االيتام مساعـدة الفقراء وا
ا تعتقد من كونه والعمـل في نشاطات التعايش والـسالم يعكس عن فشل اكثـر 

جناحاً. 
هنية ووعي كمان ان الـى ان التعامل مع التبرع سواء كان جـهة رسمية او افراد 
ـقابل لتـقد الـتبرع من ـفهـوم العـطاء هو االنـطبـاع الذي يحـكم قنـاعات ا وادراك 
عدمه فاخملـاطبة باسـلوب واقعي حتفيـزي يدفع االنسان لـلعطاء اكـثر من اخملاطبة
بـاســلـوب ثـوري سـاخط فـاالنـسـان بـاحملـصـلــة كـتـلـة دوافع مـراعـات تـلك الـدوافع

واحتراف فن التعامل معها هو العلم الذي يلزم الناشط التطوعي اكتسابه. 
وغـيرهـا من افـكـار ومـقـترحـات قـد التـكـون اراء شـخصـيـة بـقـدر مـا هي واقع نرى
تطوع والفرق الناشطة الواعية تعمل به وحتقق من خالله جناحات العديـد من ا

ملموسة. 
وقرة ندعو لتجديد الواقع لذلك من خالل هـذه الصحفية ا
الــتــطـوعي واخلــيـري وتــطـويــر االفـكــار وااللـيــات بـدال من
االفــكـار والـسـلـوكـيـات الـسـائــدة الـتي مـنـهـا مـا قـد يـكـون

وصمة على العطاء االنساني عامة.

كركوك
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اخـتار اجمللس الدولي للـسالم والدفاع عن حقوق
اإلنــسـان ضـابـطـاً رفــيـعـاً في وزارة الـبــيـشـمـركـة
بـحــكـومـة إقـلـيـم كـردسـتـان سـفــيـرا لـلـسالم عـلى
مـــســتــوى الــعـــالم لــعــام 2021. وجـــاء في بــيــان
لــلـوزارة أن (الـعـمـيـد صــالح مـولـود گـردي وهـو
ضـابط الـتنـسيق بـ وزارة الـبيـشمـركة ورئـاسة
إقـليم كوردستان ورئاسة حكومة اإلقليم ولد عام
 1962 في سـجن القلعة بأربيل حيث كانت عائلته
مـعتقلة بـسبب مواقفهـا النضاليـة من قبل النظام
الــسـابق) مـشــيـراً إلى أنه (مـنــاضل في صـفـوف
قــوات الـبــيـشــمـركــة مـنــذ سـنـوات يــخـدم شــعـبه
ووطـنه). وأضاف البيان أنه (بعد مشاركة العميد
صالح في مؤتمر السالم الدولي عام  2020 وبعد
ه بـحثاً بـشأن اإلبادة اجلـماعيـة العنـصرية تـقد
ـؤتمـر جلب إلـيه أنـظار األعـضاء والـديـنيـة في ا
ـؤتـمـر). وأشـار إلى أنه (بـعـدها ـشـرفـ عـلى ا ا
ؤتـمـر ليـكون شـرفـ علـى ا وقع عـلـيه اخـتيـار ا
ي) الفتا ستوى العا سـفيراً دوليا للسالم على ا
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وجهت دائرة العـيادات الطبـية الشعبـية التابـعة لوزارة الصحـة والبيئة  جـميع اخملتبرات
عتمدة التي جتري فحوصات كورونا  االلتـزام بالتعليمات النافذة .وذكر معاون االهلـية ا
مــديـر عـام الــدائـرة دريــد قـاسم جــاسم في بـيــان تـلـقــته (الـزمــان) امس انه (بــنـاءاً عـلى
ـديـر الـعـام  مـحـمـد عـلي الـفـرطوسي  اصدرت الـدائـرة اعـمـامـاً الى جـميع تـوجـيهـات ا
ـسؤولية القانونية وفقاً بتحمل ا اخملتبرات االهلية  التي تقـوم بأجراء فحوصات كورونا 
لــقـانـون الـعـقـوبـات رقم  116 لـسـنـة  1969 في حـالــة تـسـجـيل اي مـخـالـفــة لـلـتـعـلـيـمـات
الـصـادرة او ثــبـوت حـاالت تـزويـر لـنـتــائج الـفـحـوصـات او عـدم االلــتـزام بـبـنـود الـعـقـد)
واضـاف انه ( الـتأكـيـد عـلى اجـراء الـزيـارات التـفـتـيـشـيـة وتكـثـيـفـهـا ومن خالل شـعـبة
الـتفـتيش بـالدائـرة من اجل تزويـدنـا بالـتقـاريرعن اخملـتبـر الذي يـتم زيارته) واضـاف انه
(سيتم مخاطـبة اجلهات االمنية العالمهم باخلـروفات التي تسجلها الفـرق التفتيشية ليتم
فـريـقا تـفـتيـشـيـا الى احدى اخملـتـبرات ). وارسـلت الدائـرة  اتـخـاذ الالزم بـحق اخملالـفـ
ـعتمدة لالطالع على عملية الفحص ومتابعة طريقة منح النتائج والسجالت التي االهلية ا
ـراكـز ــعـلـومـات لـلـمـراجـعـ . وعـقـدت الـدائـرة اجـتـمـاعـا مع مـدراء ا يـتم فـيـهـا تـوثـيق ا
واضيع والقـضايا التي تخص ـناقشة عـدد من ا التخصـصية لعالج االسـنان في بغداد 
ـشاكل فـي العـمل والـتـعاون ـعـوقـات وا الـعـمل .وذكـر الـبيـان ان (االجـتـمـاع ناقش اهم ا
ــراكـز لــتـذلــيل الـصــعـوبــات وايـجــاد احلــلـول الالزمــة لـهــا وحث جـمــيع الــعـامــلـ في ا
ـسـتـمر مع الـدائـرة اضـافة الى اسـتـعراض اهم الـتـخـصصـيـة لالسنـان عـلى الـتواصل ا
قتـرحات الالزمـة لتطـوير الـعمل للـنهـوض بواقع اخلدمـات الطـبية والـعالجية القـضايـا وا

راكز وتقد االفضل. راجعي تلك ا

إلى أن (هــذا يـعــد مـكــسـبــا مـعــنـويــا وقـانــونـيـا
لـبيشـمركة كـردستان وشخـصيا لـهذا الضابط
فـي وزارة الـــبـــيـــشـــمـــركـــة). وأبـــلغ كـــردي
(الـزمان) إنه (سـعيـد جداً بـهذا اإلخـتيار
ـاً لـكل أبـنـاء الـقوات الـذي يـعـد تـكـر
ـسلـحة والى الشـعب العراقي من ا
شــــمـــالـه إلى جـــنــــوبه). وعـــرف
ــرحـة وقـدرته كــردي بـروحه ا
عــلى إسـتـقــطـاب األصـدقـاء
ومـسـاعـدته لـلـمـحـتـاج
وشــــغـــفه بــــالـــفـــنـــون
واآلداب وقـــــربـه من
الـشـرائح الـفـقـيرة
ودفــــــــــــــاعـه عـن

حقوق شعبه.
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اني سابق حـواراً مع رئيس اجلمهورية في نشـاط غير مسبوق أدار وزيـر أسبق وبر
ـثابـة رؤى تمت ) وهـو  ـنـاقشـة مـشروع (أزمـة الـعراق سـيـادياً بـرهم صـالح كرس 
ـياً وإعالمياً ومسؤوالً عراقيـاً جرى استكتابهم بشأن بـلورتها من قبل نحو 72 أكاد
بادرة الدكتور إبراهيم بحر مفهوم السيادة وجتاربهم في احلكم. وتولى راعي هذه ا
الـعـلـوم احلـوار عـبر عـدد من األسـئـلـة تـدور حـول جتـربـة صـالح ورؤيـته أزاء مـفـهوم

السيادة قبل أن يفتتح الباب حلشد احلاضرين بعرض مداخالتهم.

وقـال بحـر العلـوم كلـمة إفتـتاحـيية أن
ـتـمـثل ي الـسـيـاسي ا (الـفــكـر األكـاد
ـيــة في اجلــامــعـات بــالــنــخب األكــاد
ومـراكز األبحاث كان له الدور األساس
في مـراجعة أفـكار التجـربة السـياسية
والـــــرؤيــــة الـــــنــــقـــــديـــــة لــــلـــــخــــروج
شـتركة بـاإلستـنتاجـات والتوصـيات ا
ي الذي كلف فـي أوراق الفريق األكاد
كالً عـلى إنفراد بقـراءة متأنيـة لتجربة
وفـــــكــــر رؤســـــاء الــــوزارات ورؤســــاء
ــدة -2020 مـــجــلس الــنـــواب طــيــلــة ا
ـاناً 2004. وتـقـديراً لـهذه اجلـهود وإ
بــالــقـدرات والــكــفــاءات الـعــراقــيـة في
شاركة بصنع مستقبل العراق بشكل ا
أفــــضل أفــــردت مــــبــــادرة الــــســــيـــادة
اإلسـتنتاجـات والتوصيات كـتاباً لها).

ــواطن في تــبــدأ من احــتــرام صــوت ا
االنـتخابات واستعـادة شرعية النظام
والـدولـة الذي يـستـند الى االنـتخـابات
احلرة بدون قيمومة وتزوير وتالعب.
وأضـاف (أن مـشـروع الـعـراق يجب ان
يـكون مـشروعا وطـنيا في الـداخل عبر
الــتـأسـيس لـدولـة مـقــتـدرة ومـحـتـرمـة
تـخدم مـواطنيـها وتُسـخر موارد الـبلد
خلـدمـتـهم وتـكـون في امن مع شـعـبـها
ــكن لــلـــمــنــطــقــة ان وجــوارهـــا وال 
تـسـتـقـر من دون دولـة عـراقـيـة وطـنـية

مقتدرة وذات سيادة. 
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وامـام الـعراق اسـتـحقـاقـات كبـيرة في
الـتـنمـيـة االقتـصـادية والـتـمهـيـد لعـقد
سـياسي جديـد واألوضاع اجلديدة في
ـنـطقـة والبـلـد يعـاني من اخـتنـاقات ا
سـيـاسـيـة خـطـيـرة بـحـاجـة الى حـلول
ــألــوف. وان فـــتــوى اجلــهــاد خـــارج ا
الــكـفـائي جـاءت في حلــظـة مـصـيـريـة
ـذهب او طــائـفـة وهـي لـيـسـت فـتــوى 
ــا كـانت مــشـروعـا وطــنـيــا إلنـقـاذ وا
الـعـراق في حلـظـات خطـيـرة ويـنـبغي
ان نــتــوقـف عــنــدهــا ونــدرســهــا عــبــر

الــبـاحــثـ ومــراكـز الــفـكــر وأصـحـاب
الـقرار وان مـثل هذه الـلحـظات تـتب
ـرجـعـيــة ودورهـا الـتـاريـخي أهــمـيـة ا
ـــدافع والـــريـــادي كـــصـــمـــام األمـــان ا
ــســـانــد لــســيــادة الــعــراق وقــراره وا
. الـــوطــنـي وامن جــمـــيع الـــعــراقـــيــ
ـرجعـيـة الـدينـيـة في الـنجف ولـعـبت ا
أدوارا مــهـمـة تـاريــخـيـا وفي االحـداث
والـــتــحــوالت الــكـــبــرى ودومــا كــانت
ــرجــعــيــة مــســانــدا لــلــقـرار مــواقف ا
الـوطني والسـيادة العـراقية مـنذ ثورة
الـعـشرين وحـتى الـيوم. وأن مـا حتقق
بـعـد  2003 لـيس بـالـقـلـيل ولـكن يـجب
ان تـكـون لـنـا اجلـرأة بـالـقـول ان فـيـها
الــكــثــيــر من االخــتالالت وال تــلـبـي مـا
يـتـطلع الـيه الـعراقـيـ من حكم رشـيد

ودولة مقتدرة ومحترمة ذات سيادة.
وان هـناك مـفهـوم يتـبلـور من البـصرة
الـى الـــنــــجف والــــعــــمـــارة واالنــــبـــار
ـــوصل والـــســـلــيـــمـــانـــيــة واربـــيل وا
بــضـرورة وجـود دولــة مـقـتــدرة تـكـون

واطنيها. حامية 
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ـقبلة جتاوبا مع وجـاءت االنتخابات ا

وكــان مــلــتـقى بــحــر الــعـلــوم ومــعــهـد
الـعـلـمـ لـلـدراسات الـعـلـيـا قـد أصدرا
كـتـابـاً ضـخـمـاً بـنـحو 640 صـفـحـة من
ي الـقـطع الـكـبـيـر جـمع اإلطـار األكـاد
ـنـاقـشــة مـفـهـوم الـسـيـادة الـســيـاسي 
داخالت تباين الـوطنية وقد أظـهرت ا
ـواقف أزائـهــا وتـعـدد صـور الــرؤى وا
الـتحليل طبقاً حملـاكاتها واقع التجربة
الــسـيــاسـيــة في الـعــراق الـذي يــشـهـد
تــدخالت خـارجـيـة وحتــديـات داخـلـيـة
كـن إجـمـال أبـرز ما ورد الحتـصـى و
فـي أجـوبــة لــرئــيـس اجلـمــهــوريــة في

اآلتي:
إن اخلــلل األكـبـر الـذي يــنـتـهك سـيـادة
الـــعــراق هــو انـــتــهـــاك إرادة الــنــاخب
الـعراقي والـتالعب بـصوته والـسيادة

سـوا في الوضع مـطالب الـناس الـذي 
الـــســيـــاسي احلــالـي غــيــر قـــادر عــلى
خــدمـتـهم ورد فــعل عـلى مــا اعـتـبـروه
تـــــزويــــرا وتالعـــــبــــا ألصــــواتـــــهم في
االنــتـخـابــات الـسـابــقـة. وهـنــاك حـالـة
تـــشـــكـــيـك في االنـــتـــخـــابـــات من قـــبل
ـواطن بـاالستنـاد الى ان ما حصل ا
في االنـتخابات الـسابقة لـيس بالقليل
وعـلى منظماتنا وفعالـيتنا االجتماعية
دورا كـــبـــيـــرا في الـــرقــابـــة وطـــمـــأنــة
. وبــحــسـب خــبــراء تـــبــلغ ـــواطــنـــ ا
واردات الــعـراق من الــنـفط مـنــذ الـعـام
 2003 وحـــتى االن الف مـــلــيــار دوالر
وُتـشــيـر الـتـخـمـيـنـات الى  150 مـلـيـار
دوالر مـنـها انـتهـت الى اخلارج بـسبب
الـــفـــســاد الـــذي يـــعــتـــبـــر االقــتـــصــاد
الـسياسي لـلعنف والـفوضى واضعاف
الدولة وانتهاك السيادة وإبقاء العراق
فـي هـــذه احلـــالـــة وبـــدون مـــعـــاجلـــة
ـكن ان الــفـسـاد واسـتــرداد امـواله ال 
نـحـقق مـا نـطـمح الـيه من حـكم رشـيد.
وان ارض الــرافـــدين كــانت تــاريــخــيــا
نـطقة وال نـقطـة توازنات وصـراعات ا
ـكـن لـلـمـنـطـقـة ان تـسـتـقـر الـيـوم من

دون دولـة عراقية وطنية مقتدرة وذات
ســـيـــادة وان أي تــدخل مـن طــرف في
شـــؤونه ســـيــكـــون مـــدخال لـــتــدخالت
أخـــرى وســـتـــســـتـــمـــر دوامـــة االزمـــة
واجلـميع خاسر فيها. وان عدد نفوس
الــعــراق سـيــكـون  80 مــلـيــون نـســمـة
بـحـلول 2050  وتـشـيـر بـيـانات الى ان
ــالــيــة ســتــنـخــفض وارادات الــنــفط ا
بــحـلــول عـام  2030 جلــهـة انــخـفـاض
الــطـلـب عـلــيه بـعــد حتـوّل الــعـالم الى
الـــطـــاقــة الـــكـــهـــربـــائــيـــة الـــبـــديـــلــة
واالحـتـيـاطـات الـهـائـلـة لـلـعـراق ودول
ـنـطـقـة لن تـؤمن مـسـتـقـبـل اجـيـالـنا ا
واجهة وهـذا يستوجب الـتعاون معـا 
هــذه الـتـحـديـات بــاالسـتـنـاد الى دولـة
عـراقـيـة وطنـيـة مـقتـدرة وذات سـيادة.
ــكن وشـــدد صــالـح عــلـى الــقـــول (ال 
لــلــمـنــطـقــة ان تــسـتــقــر من دون دولـة
عـراقـيـة وطنـيـة مـقتـدرة وذات سـيادة
مــــشـــروع الــــعـــراق يــــجب ان يــــكـــون
مـشـروعـا وطـنـيـا في الـداخل مـسـتـندا
ــــقـــتــــدرة اخلــــادمـــة عــــلى الــــدولــــة ا
ـواطنيها تُسخـر موارد بلدها خلدمة
ـواطـنـ وتكـون في امن مع شـعـبـها ا
وجـوارها. الـتدخل فـي الشأن الـعراقي
والــقـيـمــومـة والـوصـايــة سـيـؤدي الى
تـدخالت مـتقـابلـة والكل سـيتـضرر من
هــذه احلـــالــة). وكــشف عن أن (اخلــلل
األكـبـر الـذي يـنـتـهك سـيـادة الـبـلـد هو
انــــتــــهـــاك إرادة الــــنـــاخـب الـــعــــراقي
والـتالعب بصوته وسـيادة البـلد تبدأ
ــــــواطـن في مـن احــــــتــــــرام صــــــوت ا
االنـتخابـات وشرعية الـنظام تأتي من
االنــتــخــابــات احلــرة بــدون قــيــمــومـة
وتـالعب). وتــبـــنى صــالح مـــخــرجــات
ـبـادرة إثـر مـنـاشـدة قـدمـهـا الـدكـتور ا
قــاسـم اجلــنــابي له نــيــابــة عن زمالئه
. وفـور أنـتـهـاء صـالح من ـيـ األكــاد
ـشاركـ في إعداد أجـوبته  تـكر ا
وإجنـاز مـشـروع السـيـادة بالـشـهادات
الـــتـــقــديـــريـــة وسط حـــفـــاوة اإلشــادة
ـبادرة ـنـجز الـعـلـمي ومخـرجـات ا بـا
اضي في وذلـك في حفل أقيم السبت ا
قــاعـة كـلـكـامش بـفــنـدق بـابل بـبـغـداد
وهــو احلـفل الــثـاني الــذي يـقــام لـهـذا
الـغرض بـعد سـابقه الـذي أقيم لـتكر
ـــيــ اجلـــهـــود الـــســـانـــدة من أكـــاد

. وإعالمي
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زار وزيـر االتصـاالت اركـان شـهاب
الشيباني جمهـورية مصر العربية
لـتوقـيع مذكـرة تـفاهم بـ البـلدين
في مـجـال االتـصـاالت تكـنـولـوجـيا
ــعــلـومــات وتــبـادل االتــصـاالت وا
اخلــبــرات ودعـم مــجــال الــتــحــول

الرقمي في العراق.
والــتــقى الــشــيــبــاني قــبل مــراسم
ــذكــرة بــرئــيس الــوزراء تــوقــيع ا
ـصـري مـصـطـفى مـدبولـي ونقل ا
حتــيـات رئــيس الـوزراء مــصـطـفى
ـصـرية الـكـاظـمي الى احلـكـومـة ا
فــــيـــمــــا الـــتـــقـى بـــعــــد ذلك وزيـــر
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اكدت ناحية مندلي التابعة لقضاء
بــلــدروز فـي مــحــافــظــة   ارتــفــاع
نشـاط منـفذهـا احلدودي مع ايران
 مشـيرة الى انه  وفر الـفي فرصة
عــمل. وقـال مــديـر نــاحــيـة مــنـدلي
ان وكــالـة مــازن اكـرم لــ (الــزمـان) 
(نشـاط منـفذ مـندلي احلـدودي ب
الـعـراق وايـران مـسـتـقـر مـنـذ ايـام
ـعـدل دخول من 60-50 شـاحـنة
حتـمل مخـتلـف البـضائع   مـؤكدا
ـعـدل هـو االعـلى مـنـذ اشـهر بـان ا

عدة) .
واضــاف اكــرم  ان (زيــادة نــشــاط
منفـذ مندلي ساهم في تـوفير الفي
فرصة عمل مبـاشرة وغير مباشرة
للـعاطـل من مخـتلف مـناطق قرى
وقــصـبــات شــرق ديــالى   مــؤكـدا
ـنـفـذ زادت بـانه كـلـمـا زاد نـشـاط ا

هن) . فرص العمل للكثير من ا
ودعـا مـديـر نـاحيـة مـنـدلي وكـالة 

الى (ضــرورة تـخـصــيص جـزء من
ـنــفـذ لـتـمــويل مـشـاريع ايـرادات ا
ـدن احلدوديـة خاصة خدمـية في ا

وانها بأمس احلاجة للدعم) . 
ومن جــــــانب آخــــــر قـــــال رئــــــيس

االحتاد العام للجمعيات  الفالحية
رعــد الـــتــمــيـــمي لـ  (الــزمــان)  ان
(حملة مكافحة حشرة الدوباس في
ديــــالـى لم تــــصـل الى بـــــســــاتــــ
مترامية لـلنخيل في حوض الوقف
شــــمـــال شــــرق بـــعــــقـــوبــــة تـــصل
مــســاحــتــهــا الى اكــثــر من 3 االف
دو بـسـبب هـواجس امـنـيـة عـلى
ـكـافـحــة تـسـتـلـزم الـطـائــرات الن ا
ا حتـلـيق مـنخـفض وهـذا االمـر ر
خـطـر في ظل وجـود نـشـاط خلاليا
داعــشــيــة في بــعض الــبــســــــاتـ

الزراعية) .
واضــاف الـتـمـيـمي  ان (اسـتـثـنـاء
تــلـك الــبــســاتـــ جــاء وفق اوامــر
امـنـية عـلـيا في ديـالى   مـؤكدا ان
الـطــائـرات تـعــرضت قـبـل سـنـوات
ـناطق لكن لم الستـهداف في هذه ا
تـؤدي الى اضــرار كـبــيـرة   الفــتـا
الى ان احلمــــلة انـتهت فـي شمول

ناطق) . بقــية ا

فــيـمــا اتــهم الــنــائب الـســابق  عن
ـــاس  مـــحـــافـــظــــة ديـــالى رعـــد ا
الـعــنـاصــر اإلرهـابــيـة بــشن حـرب

نهجة  بقطاع الكهرباء.
ـــــاس  لــ (الـــــزمــــان)  إن وقـــــال ا
(اســتــهـــداف خــطــوط الـــكــهــربــاء
االســتـراتـيـجـيـة في ديـالى لم تـعـد
حــاالت مـحـددة بل ظـاهـرة تـتـفـاقم
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اكــــد مـــســـتـــشـــار رئـــيس الـــوزراء
للـشؤون االقـتصـادية مظـهر مـحمد
صـــــالـح اهــــــمـــــيـــــة رسـم صـــــورة
مـسـتـقــبـلـيـة لـلــعـراق من الـنـاحـيـة
االقـــتـــصـــاديــة وان تـــكـــون هـــنــاك
ــال مـــوازنـــة بـــاالعـــتـــمـــاد رأس ا
مــؤكــدا ان (الــبــلــد عــنــدمــا يــكــون
عاجـزا على حتـقيق الـثروة تـصبح
جـمـيع ثــرواته الـطـبـيــعـيـة مـهـددة
بــــــــاالنـــــــــهــــــــيــــــــار ورأس مـــــــــاله

متعثروانتاجيته مهدورة). 
ي ؤتـمـر الـعا وقـال صالـح خالل ا
اخلـامس عـشـر الـذي نـظـمـتـه كـلـية
االدارة واالقتـصاد بـجامـعة كربالء
بـالـتـعــاون مع الـعـتـبــة الـعـبـاسـيـة
حتت شـعــار (االقــتـصــاد الــعـراقي
بــ حتــديــات االصالح وحتــديـات
كوفيد والذي عقد على قاعة رئاسة
اجلـامـعة وحـضـرته (الـزمان) امس
ان (جـمـيع دول العـالم لـهـا مـوازنة
ومعـتمـدة على عـدة عنـاصر ومـنها
الرأسـمال الـذي يعـتمـد على الـنفط
والـــثــروات الـــبــشـــريــة ورأســـمــال
ـنشآت الـعاملة ثل ا نتـج الذي  ا
لموس فيه وكذلك الـرأسمال غيـر ا
ـثل ــال الـطـبـيــعي الـذي  ورأس ا
الــصـــنــاعـــة والــكــهـــربــاء وبـــقــيــة

القطاعات االخرى). 
وتــابع صــالح ان (الــعــراق يــنــمــو
بـشـريـا يـومـيــا بـعـد آخـر وهـذا مـا
يـحــتــاج الى ارادة ســيــاســيـة وان
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يـكـون هنـاك تـعـاون مع دول اخرى
ـانـيـا والـيـابـان والـص من مـثل ا
اجل النهوض بالـقطاع الصناعي).
ـكن النـهوض واضاف صـالح ( ال
بهذه الـتكنـولوجيا الـبائسة اال من
خالل خــــلق حـــالـــة من الـــتـــعـــاون
االقتصادي وان نعمل على معاجلة
حــجم الـــبــطــالــة لــكي نــتــمــكن من
تــشـغــيل مـشــاريـعــنـا) مــسـتــدركـا
(ولـكـن يـجب ان نــفــكـر بــالـشــراكـة
والــقـــطــاع اخلـــاص ونــعـــمل عــلى
تـأســيس تــلك الــشـراكــة ونـرفــدهـا
ــال من خالل االعــتــمـاد بــالــرأس ا
على النـفط). وقال صالح (يجب ان

نــعـمل بــشــكل الــصـحــيح وتــبـديل
العـقلـية الـتنمـوية لالنـسان ونـعيد
بـنـاء الـعـراق الى ما بـعـد كـوفـيد -
19 وعـنـدمـا يـكـون لـنـا عـجـز مـالي
يـجب ان نــفـكـر مــا نـعــمل بـعـد 10

سنوات اخرى).
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ومن جـانبه قـال نـائب االم الـعام
لـلعـتبـة احلسـيـنيـة افضل الـشامي
(ان آفة الفساد قد أثرت باالقتصاد
كـــثــيــرا) مـــتــســائـال (مــاذا يــكــون
مصـير الـعراق عـندمـا اليوجـد نفط
فيه) واضاف الشامي (نحتاج الى
وضع خـطط اقـتصـاديـة وان نـعمل

ان يـــكـــون لــنـــا تــصـــديـــر بــدال من
االستـيراد ونحـقق تقدمـا في قطاع
الـزراعـة). وقـال الـشـامي (يـجب ان
ــشــاكل ــؤتــمــر ا نــتــنــاول بــهــذا ا
االقــتـصــاديــة الــتي يـعــاني مــنــهـا
البالد غير الـقابلة لـلحل لكي نعمل
عـلى انـهـاء هـذه الـدوامـة). واعـرب
الـشامـي عن (شكـره لـكل من يـسهم
ؤتـمر وكل في اقامـة وجناح هـذا ا
ـــــا من اجـل خـــــدمـــــة الـــــعـــــراق 

يستحق).
الى ذلك قـال رئيـس جامـعـة كربالء
باسم خـليل الـسعـيدي (نـعمل على
ؤتـمرات من اجل اقامـة مثل هـذه ا

ؤتمر العلمي جلامعة اهل البيت dL∫ جانب من ا R

وسوي ماجد فالح ا

نـعـمـة  ,مــديـريـة شـرطـة الـرصـافـة
بـتشـكيل فـريق عمل مـيداني اللـقاء
ــــتــــهم وبــــعــــد الـــــقــــبض عــــلـى ا
ـوافقـات الـقـضـائـية اسـتـحـصـال ا
ـــعــلــومـــات وتــدقــيـــقــهــا وجــمع ا
ـتـهم  ,الـقي ومــتـابـعـة حتــركـات ا
الــقـــبض عــلــيه واصـــطــحــابه الى
مــركـز الـشـرطـة التـخـاذ اإلجـراءات
الـــقــانــونـــيــة الالزمــة بـــحــقه وفق

القانون). 
وتـمـكـنت شرطـة مـحـافظـة مـيـسان
من فض نـزاع عـشـائـري أنـدلع ب

ـــنـــاطق عــشـــيـــرتـــ في إحـــدى ا
الــنــائــيــة بـقــضــاء قــلــعــة صــالح.
ــديـريــة في بــيـان امس واشــارت ا
الى إن (قوة امنية تمكنت من فض
النزاع وإلقاء القبض على عدد من
ـتـسبـب بـاحلادث مع ـتهـم ا ا
ضــــبـط االســــلــــحــــة الــــتـي كــــانت
بحـوزتهم) ,مؤكـدا ان (هذا الـنزاع
ـقـتل ثالثـة أشـخاص من تـسـبب 
طـــرفي الـــنــــزاع نـــتـــيـــجـــة إطالق
الــرصـــاص احلـي في مـــا ال تــزال
عمليات الدهم والتفتيش في مكان
احلـادث مـتــواصـلـة لـلــقـبض عـلى
تسـببـ بإثارة الـنزاعات جمـيع ا
ــــهم لـــلــــعـــدالـــة). من اجـل تـــقـــد
وجنحت مفارز وزارة الداخلية في
احـبـاط حـالـتي  انـتـحـار وانـتـشال

جثة غريق في ثالث محافظات. 
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وقال بـيان لـلوزارة تـلقـته (الزمان)
امس انه ( إنـــقـــاذ شـــاب حــاول
ـعلق االنـتـحار مـن أعلى اجلـسـر ا
في مــيــسـان و فــتــاة حــاولت رمي
نـفــسـهــا من أعـلـى جـســر االبـطـال
اخلـمـسـة في الـديـوانـيـة) مـشـيـرا
الى ان (شرطة النجـدة النهرية في
بـابـل انـتــشــلت جـثــة شــاب قـضى
غرقاً بالنهر وكذلك العثور في أحد
ـتروكـة عـلى عـبوة نـاسـفة الـدور ا
عبارة عن جليكان سعة 20 لتر من
مـخلـفـات داعش في صالح الدين).
وإقــدام شــاب عــلى االنــتــحــار إثـر
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اقـدم مــسـلــحـون مــجـهـولــون عـلى
طـــعن مـــواطـن وســـرقــة مـــبـــلغ  8
مـاليـــ ديـــنـــار في بـــغـــداد.وقـــال
مـــــصـــــدر في تـــــصـــــريـح امس ان
(مـسـلـح مـجـهولـ اقـدمـوا على
اعتراض عجلة مدنية ضمن ناحية
الـــرشـــيـــد  وقـــامـــوا بـــتـــســـلـــيب
صاحبها مبـلغ قدره ثمانية مالي
ديـــنـــار) ,واضـــاف ان (الـــشـــخص
تـعـرض لطـعـنـة في منـطـقة الـرقـبة
من قـــبـل الـــعـــصــــابـــة الـــتي الذت

بـالـفـرار).  واعـتقـلت قـيـادة شـرطة
بغداد متهما بقتل شاب خالل دكة
عشـائريـة.وذكرت الـقيـادة في بيان
تــلـــقــته (الــزمـــان) امس انه (بــعــد
ة الـدكـة الـعشـائـرية حـصـول جـر
واالعـــــتــــداء عـــــلى احـــــد مــــنــــازل
ـواطـنـ ضـمن قـاطع مـسـؤولـية ا
ـنــتـظـر الـتـابع الى مـركـز شـرطـة ا
القـيادة  ,لقـي شاب مـصرعه اثـناء

ذلك).
واضاف انه (على الـفور وجه قائد
الـشـرطـة اللـواء الـركن مـاجـد فالح

اعـتـراض أهـله عـلى زواجـه لـلـمرة
الثانية.

ــــتـــحـــدث بــــاسم شـــرطـــة وقـــال ا
مــحـافــظـة ذي قــار الـعــمـيــد فـؤاد

كــــر في تــــصــــريـح امس انه (
ابالغ قـسم شرطـة النـجدة بـوجود
مــشــاجــرة وإطالق نــار فـي صـوب
الشـاميـة منطـقة الـزعبالت و على
إثـر ذلك تـوجـهت دوريـات الـنـجـدة
واألفـواج ومـراكـز شـرطـة اإلسـكان
والـثـورة وبـإمـرة مـديـر خـفـر بـلـدة
ـنطـقـة األمنـية الـشامـيـة وضابط ا
ـــوقع) ,مـــضـــيـــفـــا (و عـــنـــد إلى ا
نطـقة الـتي شهدت الوصـول الى ا
اطـالقــات نـــاريــة  ,اتـــضح وجــود
الـطـرف األول ح .ك .س  والـطـرف
الــثـانـي ص .ح  ومــصـاب بــطــلق
ن يــدعى غ نـــاري في الــكـــتف األ
.ح) ,مــــــشـــــــيــــــرا الـى ان (ســــــبب
االنـتـحـار يـعـود إلى خالف عـائـلي
إثــــر اعـــتــــراض األهل عــــلى زواج
الـشـاب للـمـرة الثـانـية األمـر الذي
أدى الى انـــهـــيــاره واقـــدامه عـــلى
االنــتـحــار بــحــسب إفــادات أفـراد
عائلته  ,اذ توفى الشـاب بعد وقت
ـستـشفى قصـيـر من وصوله إلى ا

متأثراً بجراحه). 
الى ذلك  ,اعـلــنت هــيـئــة الـنــزاهـة
العـامـة إصـدار مـحـكـمـة الـتـحـقيق
ُــخـتــصّـة بـقــضـايــا الـنــزاهـة في ا
محافظة كركوك ,أوامر قبضٍ بحق
ثالثة من أعضاء مجلس احملافظة

عـلى خـلـفيـة امـتـناعـهم من تـسـليم
ما بذمتهم من موجودات. 

وقــالت الــهــيــئــة في بــيــان تــلـقــته
(الـزمان) امس ان (حتـقـيقـاتـها في
الـقـضـيّـة انـتــهت إلى عـدم تـسـلـيم
االعـضـاء الـثالثـة الـصـادر بـحـقـهم
أوامــر الـقــبض مــا بــعــهـدتــهم من
مــوجــوداتٍ تــمــثــلت بــالــســيـارات
والـغـرف ومـكـاتب بـعـد إلـغـاء عمل

اجمللس).
الفــتـــا الى ان (احملــكـــمــة أصــدرت
أوامـــر الــــقــــبض بــــحق أعــــضـــاء
اجملـــلس الـــثالثــة ,اســـتـــنــاداً إلى
ـــادة 340 مـن قــــانـــون أحــــكــــام ا

العقوبات).  عناصر من العشائر في دكة بالبصرة
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مـع دخـــولـــنـــا مـــوسم الـــصـــيف) 
مـــؤكــدا  (تـــســجـــيل أكـــثــر من 10
عـمـلـيـات اسـتـهـداف في االشـهـر 5
االخيرة وخاصة خط ميرساد الذي
يـــــغــــــذي نـــــحـــــو %50 مـن مـــــدن

احملافظة) .
اس  أن  ( كل العمليات وأضاف ا
تــــقف وراءهــــا عـــصــــابـــات داعش

اإلرهــابـيـة)  داعــيـا الى  (ضـرورة
نظورة في اعادة النظر بـاخلطط ا
حـمايـة خطـوط الـكهـرباء والـسعي
لـتـشـكـيل فــرق مـخـتـصـة لـتـعـصب
اخلـاليــا االجـــرامـــيـــة الـــتي تـــقف
باستـهدافهـا  الفتا الى أن  (أغلب
العمليات تتركز في حوض حمرين

حاليا) . 

حتــلــيل ومـعــاجلـة بــعض احلـاالت
ـقــتـرحـات االقـتــصـاديــة وتـقــد ا
عـاجلة االقتـصاد العـراقي). يذكر
ـؤتــمــر تــنـاولت عــدة مــحـاور ان ا
ــــالي مــــنـــــهــــا احملــــور االداري وا
واحملـــاســبي واالحــصــائي وجــرت
فــــيه عــــدة مــــنـــاقــــشــــات من قــــبل
االسـاتـذة اخملـتـصـ في اجلـامـعـة
وبـحـضـور مـحـافظ كـربالء نـصيف
اخلـطـابي وعـضـو مـجـلس الـنـواب

سعودي. رياض ا
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يـثاق بغداد وتقيم االمـانة العـامة 
ـنــاهـضـة الــتـطـبــيع الـصــهـيـوني
الـعـربي بـالـتـعـاون مع نـادي رجـال
االعــمـــال الــثــقــافي نــدوة عــمــلــيــة
بـعـنـوان (دور االعالم في مـواجـهـة
خــطــاب الــتـــطــبــيع الـــصــهــيــوني
الـــــعـــــربـي) وذلك يــــــوم الـــــســـــبت
ـقــبل في مـقـر ـصـادف 3 تــمـوز ا ا
الـــنـــادي  الـــكـــائن فـي شـــارع ابــو
نـــؤاس . وقـــال رئـــيـس الـــلـــجـــنـــة
الـعــلـمـيــة والـتـحــضـيـريــة لـلـنـدوة
جاسم احلريري ان (محاور الندوة
تـتـضـمن مـنـاقـشـة مـفـردات خـطاب
الـتـطــبـيع اخلـلــيـجي الـصــهـيـوني
والـــــيــــــات الــــــعـــــمـل االعالمـي في
مـواجــهـة الــتـطــبــيع ودور وسـائل
الـتواصل االجـتـماعي فـي مواجـهة
التـطبيع الـصهيـوني العربي ودور
االعالم الـــفـــضـــائي في مـــواجـــهــة
الـتطـبيع. ودعـا احلـريري في بـيان
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الى الصديق أبي رغوده األستاذ (زيد احللي)

ـندائيون في الناصرية منذ اول بدأها احلضاري . نزحوا اليها من سوق عاش ا
الـشـيـوخ وقـبـلـهـا كــانـوا قـد نـزحـوا الى سـوق الـشــيـوخ من مـدن الـعـمـارة حـيث

شرح وقلعة صالح . مواطنهم األزلية في الكحالء والعمارة واحللفاية وا
في النـاصرية اختاروا منطقة العرجة ( أمـارة العرجاء ) سكننا لهم  وهي اليوم

نطقة احملصورة ب متنزه الناصرية ومحطة الطاقة الكهربائية احلرارية .  ا
ـندائـي من الـط لم ويبـدو ان هذه احلـاضرة الـصغـيرة الـتي بنـاها الـصابـئة ا
تـكت مـريـحة لـهم جـغـرافـيـا واجـتـمـاعيـا واغـلـبـهم من صـاغـة الـذهب وعـلـيهم ان
دينة التي أسـسها مدحت باشا برؤى ارسون فيه مـهنتم داخل ا ينـشؤا سوقا 
مهـندس بلـجيـكي لكن نـاصر بـاشا الـسعـدون أقام عـمائـرها وكـان اول أمرآها 
ـانع ال هـو وال من اسـتخـلفه لـيـكون مـتـصرفـا عـلى لواء سـمي الحـقا بـلواء ولم 
ندائـي من العرجاء الى مـحلتهم احلالـية قريبا من نتـفك ان يتحول الصـابئة ا ا
شيدة في أربعـينات القرن بستـان حاج عبود وبـنلكة السـمك وقصور ال عجـام ا

العشرين.
ـزروعـة كـمعـلم جـغـرافي وسط بـيوت اغـلب سـكـانـها من كـانت مـحلـة الـصـابـئة ا
ـسـلمـ الـشيـعـة في محـلـة الـسيف خـيـر دليل عـلى روح الـتـعايش االجـتـماعي ا
والـديــني والــذي صـنــعـته الــفـطــرة ولم تـصــنـعـه الـســيـاســة والـفــقه االجـتــمـاعي

والتبشيري.
فكـانوا جيـرانا وأصدقـاء ومناصرين لهـذا عشنا مـعهم في مودة وتـداخل غريب 

. ومتكافل وطيب
ة من السكـن مع الصابـئة عـندمـا تستـذكر مـحطـاته احلياتـية جتـده صورة مـسا
التـعايش والـهدوء  فهم ال يـحسـدون وال يتشـاجرون وال يـضمرون شـر . وكانوا
فـقط يحـتاجـون منـا ان نبـتعـد قليـال عن مساحـتهم الـطقـوسيـة والديـنيـة اخلاصة
والعـامة . ومن نـظراتهـم وابتسـامتـهم كنـا ندرك انـهم ال يريـدون منـا حتى سؤاال

عن تلك الطقوس. 
ويوم نسألهم يقولون :اذهبوا الى القرآن فهو يذكرنا باخلير ألننا من اهل الذمة.
كـان ومع نفسه .صنع مشتركات حـميمية بيننا تآلف مع ا هذا العـيش البعيد وا
ـذهب الشيعـي  عندما جتهم ندائية وا نـدائية .وتشـظت لتكون بـ ا اإلسالم وا
يندفـعون بفطرة غـريبة ليشـاركونا مراسيم عـاشوراء  ويغلقـون موسيقى أجهزة
عصوم او ـناسبـة يوم وفاة للـرسول األعظم او لألمـام ا الراديـو متى عرفوا ان ا

رحيل واحد من اجليران .
ـتــرفـون بـعــاطـفـة الــهـدوء والـذهـب .عـشـنــا مـعـهم طــفـولـتــنـا ومـدرســتـنـا هـؤالء ا
وانتـماءاتنا السيـاسية وأخيرا حلقت بهـم احلروب وصاروا جنودا بالرغم من ان
دافـع والسـيوف  ة ال تـعـرف عن احلـرب وال طقـوس ا نـدائيـة هي ديـانـة مسـا ا
وبالرغم من هذا رضخوا ألوامر التجانيد وأتت منهم النعوش وحزن الشظايا.

ـنــدائي في مــديـنــة الـنــاصــريـة وبــاقي مـدن ــسـلـم ــ ا صـورة ا
الـعــراق . هي صـورة دمـعـة أبي عـنـدمـا يـشـعـر ان جـاره
الصـائغ تهـطل دمعـته حزيـنة عـلى جرح األمام في اول
عشـرينات رمضان .  وقتها يهمس لوالدتي : الدجاجة
النـذر التي طـبخـتيـها من اجل أبي احلـسنـ  أعطـيني
ـنـدائي (.....) نـصـفـهـا ألذهب بـهـا الى دكـان جـاري ا

.فهو قد يحتاجها ليشافي بها سعال ولده.
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من كلمات أمير البالغة االمام علي بن أبي طالب (عليه السالم) قوله :

" كفى باألَجَلِ حارِساً " 
ُرعبة -  والتي اني العميق يطرد عن ذهنه كلَّ اخملاوف ا إنّ صاحب احلـس اال

رض.. تتفاقم عند البعض حتى تصل الى درجة ا
انّ الرحـيل عن سطـح هذا الـكوكب له مـوعد مُـحـدد مجـهول  وفي هـذا يتـساوى

الناس ابتداءً باالنبياء واألوصياء وانتهاءً بآخر انسان ..
وقـد يـتـعـرض االنـسـان في حـيـاته الى حـوادث تُـوصِـلُه الى الـهـاويـة ولـكن األجل

وت . يقف مانعاً من ا
ـوت ومــتى مــا أزفت سـاعــةُ حُـلــولِ األجل لم يــعـد بــامـكــان أحـدٍ أنْ يُــنْـقِــذَهُ من ا

الزؤام...
-2-

ـؤمـنـ (ع) عن االجل  قـصة ـثـيرة الـتي تـؤكـد مـا قـاله أمـيـر ا ومن الـقـضـايـا ا
عروف الـطائرة التي سقطت في البحر عام 1948 وكـان مِنْ رُكّابِها الفيلسوف ا

(رتراند راسل)  – وكان في السادسة والسبع من عمره  –
ّا اقتربت من شاطئ وكانت الـطائرة قد أقلعت مِنْ ( أُوسلو) مُتَجِهَةً الى لندن  و

ُضيفة : إنْ كان من الضروري أن يدخن ? النرويج سألته ا
فقال لها :

" إنْ لم أُدخْن فسوف اموت " ..!!
ؤخرة إنْ أراد وكان يـجلس في مـقدمـة الطـائرة  فـأشارت عـليه أنْ يـجلس فـي ا
التـدخ  فـفعل  ومـا إنْ اسـتقـر به اجللـوس حـتى سقـطت الـطائـرة في البـحر

ؤخرة ..!! فغرق كُلَّ من في مقدمتها  وجنا من في ا
-3-

أقـول للـمصـاب بـكوفـيد 19 كورونـا ال تـقلـقـوا فانـكم سـوف تنـجـون اذا لم تكن
آجالـكم قد حلّت ... ونـسأل الله تـعالى أنْ يبـعد الوبـاء والبالء عنـكم وعن العراق

وأهله أجمع .
-4-

ونـحن اذا مـا ذكـرنـا االمـام عــلي بن ابي طـالب قـلـنـا : (عـلـيه الـسالم)  ويـذكـره
اخواننا فيقولون : (رضي الله عنه) فهل ثمة من فوارق ب القوليْن .

واجلواب 
ال فارق ب القول :

فنحن نقول : (عليه السالم) مستندين الى قوله تعالى :
(وسالم على عبادِهِ الذين اصطفى) 

النمل / 59
واخوانُنا يستندون الى قوله تعالى :

(رضي الله عنهم ورضوا عنه) 
ائدة / 119 ا

ـرجع واحـد وهـو الـقـرآن الـكـر فـالـقـرآن يـوحـدنـا فـا
ــتالحم ويـجــعــلــنـا صــفــا واحـداً  والــصف الــواحـد ا

صمّام األمان .
وآخر دعوانا أنْ احلمد لله رب العا .
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صري الـدكتـور عمرو االتصـاالت ا
طــــلـــــعت خـالل مــــراسـم تــــوقـــــيع
االتـفـاقـيـة ووقـعـا مـذكـرة الـتـفـاهم
بــ الـبــلــدين. وقـال بــيــان تـلــقـته
(الـزمـان) امس ان (الـطرفـ اتـفـقا
تاحة في على توظيف اإلمكانات ا
مـجــال االتـصــاالت وتـكــنـولــوجـيـا
علومات لدعـم التعاون ب مصر ا
والعـراق وتطـوير الـبنى الـتحـتية
ـا يــسـاهم عــلى جـذب الـرقــمـيــة 
االسـتــثـمـارات وزيــادة مـســاهـمـة
قــطـاع االتــصـاالت وتــكـنــولـوجــيـا

علومات في االقتصاد). ا
ــذكـرة وشــهــدت مــراسم تــوقــيع ا

(االتــفـاق عـلى الـتــعـاون في مـجـال
تــقــد اخلــدمــات الـبــريــديــة عــبـر
استخدام نُـظم تقنيـة حديثة حتقق
التـبادل الـبريـدي وخدمـات الشحن
البريدية اخملتلفة والبريد السريع
ــــكـــــاتب الـــــدولي وحـــــوســــبـــــة ا
البريدية والترميز البريدي فضالً
عن الــتـعــاون في مــجـال الــتــقـنــيـة
البـريدية وإمكـانية تـطبيـقها ضمن
اخلـدمـات الـبريـديـة والـتـعاون في
مـــــجــــال خــــدمــــة نــــقـل الــــوثــــائق
االلـكتـرونية واالسـتفـادة منـها في
اخلـدمـات البـريـديـة مـثل احلواالت

االلكترونية السريعة).

تـلـقــته (الـزمــان) امس (الـبــاحـثـ
ــشــاركــة الى ارسـال الــراغـبــ بــا
صفحات اوراق العـمل بحدود 5-7 
jasimu- الى الــبـريــد االلـكــتـروني
 nis@gmail.comعـــــــــــــــــــلـى ان
تـتــضــمن الــورقــة (اسم الــبـاحث 
ـيل  الـهـاتف). مـكـان الــعـمل  اال
ـشارك سـيمـنحون واضاف ان (ا
شــهـادات مـشـاركـة وشـكـر وتـقـديـر
علـما ان اخـر موعـد الستالم اوراق
ـصـادف 26 الــعـمل يــوم الـســبت ا
حــزيـران اجلــاري).وتـعـقــد األمـانـة
الـعامـة الحتاد اجلـامـعات الـعربـية
ورشــة تـفــاعــلـيــة تـعــريــفـيــة حـول
ـســاق اجلـامــعي الــرقــمي مـدخل ا
ـسـتـقـبـل والـذي  تـطـويـره إلـى ا
من قــبل شــركــة الــهـدف لــلــتــعــلـيم
الـــرقـــمـي بـــالـــتــــعـــاون مع احتـــاد
اجلـــامــعــات الـــعــربــيـــة وذلك يــوم
ــوافق حــزيــران اجلـاري اإلثــنــ ا
الـسـاعـة 12 ظـهــرا بـتـوقـيت عـمـان
عـلى بــرنـامج الـزووم. وقـال عـمـرو
عزت سالمة االمينـالعام انه (سيتم
خالل الـــــورشـــــة تـــــقـــــد عــــرض
تفصـيلي للمـساق التعـليمي مدخل
ـسـتـقـبل ومتـطـلـبات تـنـفـيذه الى ا
لدى اجلامعات). واضاف أن (رابط
الـتـسـجـيل مـوجـود عـلى الـبـرشور
ــرفق كــمـا هــو مـبــ أدنـاه وفي ا
حــال وجــود أي اسـتــفـســار يـرجى
الـتـواصل عـلى البـريـد اإللـكـتروني

Æ©Asssec@aaru.edu.jo .

وزير
االتصاالت
خالل حفل
ذكرة توقيع ا

اس رعد ا

s Ë
توبه من الوطن توبه لو رديت إله النوبه

ستنصرية عبر سمعتُ هـذه األغنية حينما كنتُ طالباً في كلـية اآلداب اجلامعة ا
كاسـيت "مُهـرَّب" للـمطـرب قحطـان العـطار الـذي كان يـعيش مـغتـرباً فـي الواليات
ـتـوحشـة األمريـكـية ومـا زال; كنـا حـينـها ذاهـبـ إلى اجلامـعـة بواسـة خط نقل ا
(مرسـيدس أقجم) كـما يـسمى ونحن مـجموعـة من الطالب والـطالبـات من أبناء
ـنطـقـة عـنـدما سـمـعـوا األغنـيـة ومـطـلعـهـا (عـلي أيـدي جويت بـنـار) الـتي يـعود ا
أصـلـها لـلـمـطـرب عـبـداجلـبـار الـدراجي وغنـاهـا مـطـربـون آخـرون مـنـهم سـعدي
ا اجـادة ونـحن في طريق الـذهاب جـميع الـطالـبات البـياتي الـذي أجاد فـيهـا أ
والــطالب طــلـبــوا الــكـاســيت بــعــد أن اقـنــعت ســائق اخلط الــذي ألح في طــلـبه
وحتــجــجت بــأني عــلى مــوعــد العــادته لــصــاحــبه وكــنت جــاداً فــعالً فـي اعـادة
الكـاسيت; حيـنهـا وفي تلك الـسنـ والعمـر الغض انـتابـني شعـور صادم كيف
وقف ويـأبى العودة للوطن! بيد أني لقـحطان العطار أو غيـره أن يتخذ مثل هذا ا
بـعـدهـا بـسـنـ سـافـرت بل هـاجـرت نـعم هـاجـرت كـوني ال أعـرف إلى أين وال
أعـلم (مـتى أعـود) كمـا قـال الشـاعـر بدر شـاكـر السـيـاب في رائعـته (غـريب على
اخلليـج) وتقلبت على جمر الغـربة ووطأت قدماي جغرافـية لم تخطر على البال

كيف ذهبت لها كيف عدت لست أدري! 
ومـرت األيــام ودارت األيـام وفي كل مــرة أتـذكــر هـذه األغــنـيــة أو أسـتــذكـرهـا
عامـداً متعمـداً لم أتعاطف مع قـحطان الـعطار اطالقـاً بل ألقي بالـلوم عليه ولم

أمتـلك من الشجـاعة التي امتـلكهـا الشاعر سـعدي يوسف الذي
قال لـلـحـن فـي أول محـطـة أنـزل وأتركـني لـكن عـنـدما
رجـعت (لـلـوطن) بـعـد غيـبـة طـويـلـة غريـبـة وعـجـيـبة; في
الــثــاني والــعـشــرين من حــزيــران ســنـة 2010 وعــشت
أحــداثـهــا وسـمــعت مـا حلّ فـي (األعـوام الــسـود) ومـا
تالها وأعاصر هذه السن اآلن ال أعرف ماذا أقول

هل أدين العطار أم أتعاطف معه?
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{ الــريــاض (أ ف ب) - يـثــيــر قـرار
صـدر مؤخـرا في الـسعـوديـة بقـصر
اســـتـــعــــمـــال مـــكــــبـــرات الـــصـــوت
اخلـارجيـة عـلى رفع األذان واإلقـامة
مـلكـة احملافـظة للـصالة جـدال في ا
الـــتي تـــســـعـى إلى الـــتـــخـــلص من
ـا كان صـورة التـشـدد الديـني.ولـطا
رفـع األذان وقت الــصـالة يــتم عـــبــر
كبّرات وبـصوت مرتفع في البالد. ا
ــكـبــرات اخلــطب كــمــا تــبث عــبــر ا
ـــــســــاجـــــد الى الـــــديــــنـــــيـــــة في ا
خـــارجــــهــــا.ومن الــــواضح أن هـــذا
الـــقــرار اجلـــديــد يـــنـــدرج في إطــار
الــتـغــيــيــرات الـتي يــقــوم بــهـا ولي
الــعـهــد األمــيـر مــحــمـد بن ســلــمـان
ـــمـــلـــكــة والـــهـــادفـــة الى حتـــديث ا
احملافظة بـعد ارتباط اسـمها طويال
بالتـشدد الديني.وأصـدرت احلكومة
ـاضي قـرارا يـقـضي ب"أال الـشـهــر ا
يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في

األجـهزة عن ثـلث درجة جـهـاز مكـبر
ـــنع ــــســـاجــــد و الــــصـــوت" في ا
اسـتـخـدامـها في كـل ما عـدا ذلك من
خـطب وتـالوة قـرآن... وأشـارت الى
أن القرار "اتخذ بسبب الضرر الذي
ــرضى تُــحــدثه الــضــوضــاء عــلى ا
وكـبـار الـسن واألطـفـال في الـبـيـوت
اجملــاورة لــلــمــسـاجــد إضــافــة إلى
تـداخل أصــوات األئـمـة ومـا يـتـرتب
ـصل على ذلك من تـشويش عـلى ا
ــســاجــد أم في ســـواء أكــانــوا في ا
الــبـيــوت".وأثــار الـقــرار تــعـلــيــقـات
مـــتــبــايـــنــة ال ســـيّــمــا عـــلى مــواقع
الـتـواصل االجتـمـاعي بـ مـؤيّدين
قـــالـــوا إنّه يـــحـــدّ مـن الـــضـــوضــاء
والـتــشـويـش الـلــذين يــنـجــمـان عن
تـداخل أصـوات األئـمـة في بـلـد يـعدّ
ـســاجـد واجلـوامع عــشـرات آالف ا
ومـعـارضـ استـغـربـوا كـيف يُـمكن
الشكوى في بـلد احلرم الـشريف

{ بــــــــاريـس (أ ف ب) - تــــــــنـــــــــامت
الـــســـيـــاحـــة احملـــلـــيـــة في الـــصـــ
ـتـحـدة وأوروبـا بـسـبب والـواليـات ا
اغالق احلـــدود خـالل الـــوبـــاء وهــو
تــوجّـه قــد يـــؤثـــر مـــســـتــقـــبال عـــلى
السيـاحة الـدولية الـتي ستشـهد على
االرجـح نــهـــوضـــا مـــتـــأخــرا.تـــراجع
وصول السياح عـلى الصعيد الدولي
ـئة فـي الربع االول بـنـسـبة  83في ا
من  2021بـســبب اسـتـمــرار الـقـيـود
نـظمـة الدولـية على الـرحالت وفق ا
للـسـيـاحة.ومع تـراجع وصـول هؤالء
نظمة ئة اعتبـرت ا بنسبة  73في ا
أن " 2020هو العام االسـوأ تاريخيا
فـي الــقــطـــاع".ولــعـــدم تــمــكـــنــهم من
التـوجه الى اخلارج ظل الـسياح في
بــلـــدانــهم وأخـــذوا يــكــتـــشــفـــونــهــا
بـــتــشــجــيع من حـــكــومــاتــهم.وقــالت
ـتــخـصـصـة في تـطــور الـتـوجـهـات ا
االجــتــمـاعــيـة والــثــقـافــيــة سـيــسـيل
بـــوانـــيـــان إن "اجلـــيل اجلـــديـــد (في
) يـعــيـد مـنــذ فـتـرة اكــتـشـاف الــصـ
الثقافـة الصينيـة في موازاة نية لدى
ــــــال" من احلــــــكــــــومــــــة بــــــجـــــنـي ا
الــسـيــاحـة.واضــافت أنه خالل فــتـرة
الوبـاء سافـر الـصيـنيـون "في ارجاء
ــتــرامــيــة" وخــصـوصــا أنه بالدهم ا
"بــ الـتــيـبت وهــايـنــان وسـيــشـوان
هنـاك أمكـنة كثـيرة تـستـحق الزيارة"
و"باتت وكـاالت السـفر تـطور نـفسـها

نحى". في هذا ا
…dŠ ‚uÝ

ولتـشجـيع السـياحـة احمللـية عـمدت
احلكومة الـصينيـة مثال الى السماح
بــإقـــامــة ســـوق حــرة في مـــقــاطـــعــة
هــايــنـان الــتي اســتـقــطـبـت الـشــبـان
االثريـاء بـفضل شـواطـئهـا وفـنادقـها
الـفــخـمـة.وفي دراسـة نــشـرهـا بـدايـة
الـــعـــام واعــــلن فـــيــــهـــا أن الـــســـوق
الـداخـليـة سـتـكـون محـرك الـنـهوض
الحظ مـكـتب مـاكيـنـزي "قـفـزة جـديدة
" الـتي أحـيت "ثـمـانـ في في الـصـ
ئـة من نـشاطـهـا السـيـاحي" وباتت ا
"مــــحـــــجــــة" لــــلــــزبــــائـن الــــشــــبــــاب
تـحدة شكل االثرياء.وفي الـواليات ا
ـئـة من الـســيـاح احملــلـيـون  95في ا
عائدات الـسياحة في  ?2020بزيادة
عـشـر نـقـاط عن الـعام  2019بحـسب
ـية مجـلس الـسيـاحة والـتـجارة الـعا
الذي يضم كبـريات شركات الـسياحة

فيـلـياتـرو "عنـدمـا جنري بـحثًـا يجب
تــســـجــيل كل مـــا نــقــوم به هــذا أمــر
ــــــــــمــــــــــارســــــــــات أســـــــــــاسـي فـي ا
الـصـحيـحـة(...) لـذلك يـجب أن نـكون
ـــعــنـــيــ قــادريـن عــلى مـــطـــالــبـــة ا
بإطالعـنا عـلى الـدفاتـر التي يـدونون
فـيـهــا اخـتـبـاراتـهـم وبـروتـوكـوالتـهم
وإخـــــبــــارنـــــا مـن فـــــعل مـــــاذا خالل
الـــتــــجـــربـــة".وأوضـح الـــســــنـــاتـــور
الـــفـــرنـــسي بـــيــار اوزولـــيـــاس أحــد
ـــوضــوع في واضـــعي تـــقــريـــر عن ا
آذار/مـــارس أن احلــاالت اخلـــطـــيــرة
(كــاالنــتــحـــال والــتــجـــارب الــزائــفــة
والنتائج غير القائمة على وقائع ...)
نادرة كمـا أكد األخـتصاصـيون. لكن
أزمة كـوفـيد قـدمت بـوضـوح "مشـهدا
جديـدا لكـشف الـصعـوبات في مـجال
الـنـزاهـة الـعـلـمـيـة" ألن هـنـاك أيـضًـا
"مشـكلة مـتأصـلة" في األبـحاث تؤدي
إلى أوجه قـصـور كــمـا أفـاد الـتـقـريـر

. والعديد من الباحث
وتقـول كاثـرين بـاراديس إن التـمويل
ـقـاالت مـرتـبط إلى حـد كـبـيـر بـعـدد ا
ـنــشـورة وهـذا مــا أدى إلى "نـتـائج ا
ضــارة".وتـضـيـف "عـلــيـنـا أال نــنـسى
مخاطر تفوق الكمية على النوعية أو
التـساهل قـليالً مع شـروط التـجارب"
لـــكـــسب الــــوقت.تـــســــارعت وتـــيـــرة
ـنـشـورات بــشـكل أكـبـر مع انـتـشـار ا
وبــاء كـوفــيــد ونـشــر نــتـائج أبــحـاث
"بــســرعــة كــبــيـرة جــدًا" كــمــا تــقـول
إليـزابـيث بيك الـتي تـدعو أيـضًا إلى
تعزيز عـمليـة القراءة الثـانية من قبل
زمالء.واذا كانت اجلائحـة قد اظهرت
لـلـرأي الـعام أهـمـيـة الـنـهج الـعـلمي
فــإنــهــا أيـــضًــا جــعــلـت الــعــديــد من
الــبـاحــثــ يـخــشـون مـن أن تـنــتـهي
مسائل الـنزاهة أمـام احملاكم منذ أن
قــــدم ديـــديــــيه راولت شــــكـــوى ضـــد
ــضـايــقـة إلــيــزابـيث بــيك بــتــهـمــة "ا
األخالقية".وقـالت مدعـية اجلمـهورية
في مرسيـليـا لوكالـة فرانس برس إن
حتقيـقا فُتح في  2أيار/مـايو.وبذلك
ـكـنـة الحـقـات الـقـضـائـيـة  "بـاتت ا
جملرد النقد واجلدل العلمي" وقد ندد
ــركــز بــهــا فـي األســابــيع األخــيــرة ا
الـوطــني لـلـبــحـوث الـعـلــمـيـة وكـذلك
رسالـة مـفتـوحـة وقعـها مـئـات علـماء
العالم "يتـمسكون بـالشفافـية ونزاهة

البحث".

ــقــرئــ من أصــوات اخلــطـــبــاء وا
.وانــــــتــــــشــــــر وسم ــــــصـــــــلّــــــ وا
#نطالب_بإعادة_مكبرات_الصالة.
وسيقى نع ا وطالب مستخدمون 
ـطــاعم الـتي كـانت الـصــاخـبـة في ا
ــنــوعــة في الـــســابق وأصــبــحت
الــيـــوم أمـــرا عــاديـــا.ويـــســتـــبـــعــد
مـتــابــعـون أن تــتــراجع الــسـلــطـات
السعودية عن قـرارها مشيرين الى
أن اإلصالحـــات الـــتي تـــقـــوم بـــهــا
لـفـتـرة مـا بـعـد الـنـفط لـهـا األولـوية
الـــيــوم.ويــعـــمل ولي الـــعــهـــد عــلى
تنـويع مصادر االقـتصاد الـسعودي
ــرتــهن لــلــنـفـط ويـتــرافق ذلك مع ا
ســـيــــاســـة انــــفـــتــــاح اقـــتــــصـــادي
واجـتمـاعي الجـتـذاب االستـثـمارات
وحتـديث صــورة الـبالد. ولـكن هـذه
ــسـاعي تـتـرافق أيــضـا مع حـمـلـة ا
حـمـلـة قـمع تـطـال مـنـتـقـدي الـنـظام
ومــعــارضـــيه.ويــقـــول األســتــاذ في

جـامـعـة "إسـيـكس" عـزيـز الـغـشـيان
لــوكــالـــة فــرانس بـــرس إن "الــدولــة
تقوم بإعـادة بناء أسسـها".وبحسب
الــعـشـيـان فـإن الــسـعـوديـة "تـصـبح
دولـة مـدفـوعـة اقـتـصـاديـا تـسـتـثـمر
جـهودا كـبـيرة في مـحـاولة أن تـبدو
أكــثـر جــاذبــيــة- أو أقل تــخــويــفـا-

." للمستثمرين أو السائح
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وســـعـى ولي الـــعـــهـــد إلـى تـــنـــويع
ـرتـهن لـلنـفط بـاإلضـافة االقـتـصاد ا
إلى حتـديث الـبالد يـوازيـهـا حـمـلة
ــنـــتـــقـــدي الـــنـــظــام حـــمـــلــة قـــمـع 
ومعـارضيه.ولـكن يرى مـراقبون انه
ـــــرجح أن تــــــتـــــراجع من غـــــيــــــر ا
الـــــســــلـــــطــــات الـــــســــعـــــوديــــة عن
مـــشــيـــرين أن اإلصالحــات قــرارهــا
التي تـقوم بـها لـفترة مـا بعـد النفط
ـــشـــاعــر لـــهـــا األســـبـــقــيـــة عـــلـى ا
الـدينـية.ويـقـول األستـاذ في جامـعة

مصادر عدة بينها دبلوماسي غربي
في اخلـــــــــلــــــــيـج أشـــــــــارت الى أن
مـــســؤولـــ ســعـــوديـــ أكــدوا في
اجتماعات مغـلقة أن األمر "سيحدث
تدريجيا".وتـرى كريست ديوان من
مــعــهــد دول اخلــلـيـج الــعـربــيــة في
ــبـالغ فـيه واشـنــطن أنه "لـيس من ا
القول إن السـعودية دخلت حـقبة ما
بـعــد الــوهــابــيــة رغم أن اخلــطـوط
الـديـنيـة الـدقيـقـة للـدولـة ال تزال في
تـغـيـيــر مـسـتـمــر".وبـحـسب ديـوان
"الدين لم يعد لديه حق النقض على
االقــتـصــاد واحلــيــاة االجـتــمــاعــيـة
ـوازاة والــســيـاســة اخلــارجـيــة".و
ذلك يـبــدو هـنـاك نـوع من الـتالشي
ـــمــلـــكـــة من قــضـــايــا في مـــواقف ا
ـــســـلـــمـــ حـــول الــعـــالـم. ويــرى ا
محللون أن ذلك قد يضعف صورتها

كقائدة العالم اإلسالمي.
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ويقول دبلوماسي غربي في اخلليج
لــفـرانس بــرس "في الـســابق كـانت
الـــســيـــاســة اخلــارجـــيــة مـــدفــوعــة
بـالـعقـيـدة اإلسالمـية الـتي تـقول إن
ــسـلــمـ مــثل جــسـد واحـد. (...) ا
لـكنـها اآلن قـائمـة على سـياسـة عدم
ــتــبــادل: ال نــتــحــدث عن الــتــدخل ا
كشـميـر وال األويغـور وال تتـحدثون
عن خـــــاشـــــقـــــجي" الـــــصـــــحـــــافي
ـعــارض الـذي قـتل في الــسـعـودي ا
 2018داخل قـــنـــصـــلـــيـــة بالده في
اسـطــنــبـول.ولــطّخ قــتـلـه واخـتــفـاء
جـثته سـمعـة ولي الـعهـد السـعودي
وزجّ بــــــــــالـــــــــريـــــــــاض فـي أزمـــــــــة
دبــلــومـاســيــة.وتــعـهّــد ولي الــعــهـد
بـالـقــضـاء عـلى الـتـطـرّف اإلسالمي
لكن بـ التـوقيـفات الـتي قامـت بها
الــسـلـطــات في الـســنـوات األخـيـرة
ـن كــــانــــوا يــــنـــادون كــــثـــيــــرون 
بـــاالعــتـــدال ومــعـــارضــون.وتـــقــول
كــريــســتـــ ديــوان إن ولي الــعــهــد
الــســـعــودي "تــمـــكّن ســيـــاســيــا من
ا في ذلك القـضاء عـلى منـافسـيه 
أولـــــئك الـــــذين شـــــاركــــوه أهــــداف

اإلصالح الديني".

في هـذه احللـقـة التـي اواصل فيـهـا نزيف ذكـريـاتي مع معـشـوقتـي البـصرة
أحـاول مــواصـلـة االجــابـة عن سـؤال الــشـبـاب الــبـصـري ومـعـقــلـهـا الــرائع
مـالـذي جعل مـدنـنـا تـنحـدر الى مـا هي عـلـيه االن?ومـاذا نـفعل كي وسـواهم

نستعيد عافيتها? 
وعـلى الـرغم من ان الـسـيــاسـة تـقع في صـلب االجـابـة عن هـذين الـسـؤالـ
تـكررة-والـصحـيحـة- والتي لـكني سـأحاول جتـنب األنتـقادات الـسيـاسيـة ا
ادت خلراب(البصرة)وأركز على اجلانب األجتماعي من اسباب تريّف مدننا
ومـنها الـبصرة الـتي -هي وسواهـا من احلواضر الـكبرى- عـانت منه طوال
ـاضـيـة. لكـني اود االبـتـداء بالـتـأكـيد انـني ضـد االحـكام الـعقـود اخلـمـسة ا
فلكل من االثن شخصيته وقيمه دينة أو الريف الـقيمية سواء على أخالق ا
الـتي تـطـورت بـفـعل عـوامل مــوضـوعـيـة افـهـمـهـا وأحـتـرمـهـا. وسـأحـاول ان

ارتدي ثوب الباحث احملايد(قدر االمكان).
ـراحل بدأت بالـصيد فالـرعي فالزراعة مـر االجتماع الـبشري عـبر تاريخه 
فـالصناعـة? وفي احضان كل مـرحلة كـانت تنشأ جتـمعات سـكانيـة تتناسب
مع مـهنة الـسكان واقـتصادهـم فكان االنـتقال من الـغابة (أو الـصحراء) الى
ط سـكاني ديـنـة. وكـانت كل مـرحـلـة تمـتـاز بـتـداخل اكـثـر من  الـقـرية ثـم ا
حـيث تـرافق مـجـتــمع الـصـيـد مع مـجـتـمـع الـبـداوة أو الـزراعـة أوالـصـنـاعـة
ـا سبق حـاجاته وبـنسب مـختـلفـة عـبر مـراحل التـاريخ. وألن لكل مـجـتمع 
عايـير والـعادات واالخالق الـتي تتالئم مع ذلك وظـروفه فقـد نشـأت القـيم وا
اجملـتمـع. كمـا كـان من الـطـبـيعـي ان تكـون هـنـاك فـتـرات انتـقـالـيـة في حـياة
اجلـماعـات الـتي حتاول االنـتـقال من الـصـيد أو الـبداوة الـى الزراعـة وكذلك
ـا فيـها الـتجـارة) ثم الى الـعالم الـرقمي من الـزراعة لـلصـناعـة واخلـدمات(
يـز كل اجملتمعـات برأي الباحـث هومزيج الـذي مازلنا نـرقب حتوالته.وما 
احلـاجـة االنـسـانـيـة  لـلـبـقــاء(االمن) او الـنـمـاء(الـتـعـاون) لـدى ذلك اجملـتـمع.
فـالغـابة والـصحراء تـفرض قـيم الـبقاء اكـثر مـن النـماء.أما الـزراعة فـتتـطلب
دينة مـزيجا متجـانسا(وليس بالـضرورة متساويـا) من البقاء والتـعاون.أما ا
بـذول فيها كمـا ان الوقت واجلـهد ا فـأن احلاجة لـلتعـاون والنمـاء فيها اكـثر
لـلعـمل(الـفـردي) أقل من الـنـاحيـة الـنـظـرية! وكـلـمـا زاد الـتعـاون قـلت أهـمـية
الـوحـدات اجملـتـمـعـيـة االسـاسـيـة(الـقـبـيلـة والـعـشـيـرة وحـتـى االسـرة) لـبـقاء
ديـنة فيها مزيج كبـير من اجملاميع ذات اخللفيات اءه.بالتالي فا االنـسان و
تـباينة الـتي ال جتمعهـا حاجة البـقاء أو االمن -الن الدولة هي واالنـتماءات ا

شترك والتعاون.  من يفترض ان يوفرها- بل جتمعهم احلاجة للعيش ا
عقل? كيف بنيت البصرة?وكيف بني ا

سـلمون بعد أنـا هنا ال احتدث عن الـبصرة التي كـانت أول مدينة مـصّرها ا
لكـني اتـكلم عن والتي هي اقـرب لـقضـاء الـزبيـر االن خـروجهم من اجلـزيـرة
ـوانئ ومـا يـرتـبط بـذلك من ـيـنـاء الـتي تـعـتمـد الـتـجـارة وأدارة ا الـبـصـرة-ا
خـدمات واعمال اخرى. أحتدث عن بصرة السنـدباد(بغض النظر عن حقيقة
ـركز الـتـجـاري االول في اخلـلـيج الـعـربي لـعـقـودٍ طـويـلة وعن ا شـخـصـيتـه)
فـكانـت كل جتارة الـعـراق واخللـيج مع كل دول الـعـالم تـمر عـبـرها.الـبـصرة
الـتي كانت اكبـر مدينـة مطلـة على اخلـليج العـربي بتعـداد قدره البـاحثون ب

 50الف نسمة في القرن السابع عشر.وأحتدث عن البصرة الوالية
ا هي عايه الـعثمـانيـة الثالـثة والـتي امتدت بـحدودهـا االدارية ابـعد بكـثيـر 
حـاليا.أنهـا البصرة الـتي عرف االنكلـيز انها مـفتاحهم  وبـوابتهم ال الحتالل
الـعراق حسب بل السقاط االمـبراطورية العـثمانية فـكانت اول مدينة عـثمانية
سـقطت بيد االنـكليز عام ( (1914ومن خالل الـفاو(البوابـة البحريـة للعراق
عـلى اخلليج). فمـكثوا في البـصرة ثالث سن قـبل ان يصلوا لـبغداد. لذلك
فـكانت ثم مـدّوا فيـهـا اول سكـة حـديـد عرفـهـا العـراق ـعـقل انـشؤوا مـيـناء ا
ـرا لوجستيا استراتيجيا لهم سواء من الناحية العسكرية او االقتصادية.
أنـهـا البـصـرة التـي كانت ومـا زالت تـقع في قـلب خـطوط االمـداد واالتـصال
بـ الشرق والغـرب وب الشرق من جـهة وب الشـرق والغرب وبقـية انحاء
الــعــراق من جــهــة اخـرى حــ لم تــكن هــنــاك مــنــافـذ اخــرى لــلــتــجـارة مع
الـعراق.الـبصـرة التي حـتى قبل اكـتـشاف الـنفط فـيهـا في نهـاية االربـعيـنات
كـانت رئــة الــعــراق وبـوابــته.وألني لــست مــؤرخــا فـانـي اركـز عــلى االبــعـاد

االجتماعية لوظيفة البصرة كمدينة كوزموبوليتانية.
ـعـقل -1916 ـعـقل(مـاركـيـل) فـقـد بـنـيت بـعـد ان  اكــتـمـال مـيـنـاء ا أمـا ا

 .1919وساترك حتليل االبعاد االجتماعية لبناء مدينة
ـعقل وتخطيطها العمراني الذي ساعد في صهر كل ا
ـختـلف مشـاربهم في بـوتقـة مدنـية واحدة سـاكنـيها 
انـسـتـهم اخـتالفــاتـهم الـقـومـيـة والـديــنـيـة والـطـائـفـيـة

الى احللقة القادمة. والعشائرية
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"إســيـــكس" الـــبـــريـــطــانـــيـــة عـــزيــز
الــغـــشــيــان لــوكـــالــة فــرانس بــرس
"الــــدولــــة تـــــقــــوم بــــإعــــادة بــــنــــاء
أســسـهـا".وبــحـسب الـغــشـيـان فـإن
السعودية "تتحول الى دولة يقودها
االقـتـصاد فـتـستـثـمر جـهـودا كبـيرة
في محاولة لتبدو أكثر جاذبية - أو
أكـثر إيـحاء بـالثـقـة - للـمسـتثـمرين
أو الــــســـيــــاح".وقــــبل قـــرار قــــصـــر
ـكـبّـرات عـلى نـقل األذان واإلقـامة ا
نـفــذ األمـيـر مــحـمــد بن سـلــمـان في
السنـوات األخيرة إصالحـات كبيرة
ـــمـــلـــكـــة عـــلى الـــصـــعـــيـــدين في ا
االجــتـمـاعـي واالقـتـصــادي أبـرزهـا
ـــــرأة رفع احلـــــظـــــر عـن قـــــيـــــادة ا
لـــــلــــســــيّـــــارات وإعــــادة فــــتح دور
الـسـيـنمـا والـسـماح بـإقـامـة حفالت
غنـائـية ووضع حـدّ حلظـر االختالط
بـــ الــرجـــال والــنـــســاء.وشـــهــدت
ـمـلـكــة كـذلك حتـديـدا لــدور هـيـئـة ا
ـنـكر ـعـروف والـنـهي عن ا األمـر بـا
ثـابة شـرطة ديـنية في التي كـانت 
الـبـالد. وبـات انــتــشــار عـنــاصــرهـا
محـدوداً بل حتّى مـعدومـاً ما سمح
لــــبـــعض الــــنـــســـاء بــــاخلـــروج من
منازلهن دون عباءة أو غطاء للرأس
وخـــــــــــصـــــــــــوصـــــــــــاً مــــــــــنـــــــــــهـنّ
ـــتــاجــر األجــنـــبــيـــات.وأصــبــحت ا
ــطـاعم أيـضــا تـسـتـقــبل الـزبـائن وا
خالل وقـت الــصالة في تــغــيـيــر عن
سـيــاسـة ســابـقـة كــانت جتــبـر هـذه
األمـــــاكـن عـــــلـى اإلغالق.وحتـــــظـــــر
ـارسـة أي ديـانـة غـير الـسـعـوديـة 
اإلسالم. إال أن مـســتـشـار احلـكـومـة
الــســعــوديــة عــلي الــشــهــابي أعــلن
مـؤخـرا لـوسـيـلـة إعالم أمـيـركـية أن
الـــســـمـــاح بـــإقــامـــة كـــنـــيـــســـة في
الـسـعـوديـة هـو عـلى "الئـحـة أعـمـال
ــمــلــكــة أيــضــا الــقـــيــادة".وتــقــوم ا
راجعـة لكتب مـدرسية تـصف غير
ــسـلـمـ ب"الــقـردة" و"اخلـنـازيـر" ا
بـغـيـة إزالة هـذا الـوصف.واسـتـبـعد
مسـؤولون سعـوديون علـنا إمكـانية
ـمـلكـة بـرفع احلظـر الـتام أن تـقوم ا
ـــفـــروض عـــلى الـــكـــحـــول. ولـــكن ا
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هكذا هي الطبيـعة البشرية عـندما تفارق معـنى االنسانية كقـيمة عليا في
ـا ينبغي ان اجملتمع وتـتفق مع قريـنها الـسيء في صياغـة العقل الـناقد 

واقف احلياتية على وفق ما ترغب (تشتهي ) يكون معللةً ا
فتحول احلالل الى حرام  

واحلقيقة الى خيال  
وقف الصحيح الى باطل  وا

وانتهاك احلقوق الى اعادة تشكيل وتنظيم يتفق ومتطلبات العصر
ـصـالح وابـتـداع وسـائل كـبـدائـل لـظـلم االخـرين مـسـوغــة ذلك حلـمـايـة ا
شـتركـة للـعامـلـ في تطـبيق سـلم موحـد لـتشـريعـات وقرارات وظـيفـية ا

مختلفة
ـجاالت احليـاة كافـة والغزو الى واالحتالل الى حتريـر وارتقـاء وتغيـير 
حق وانتـمـاء وما الـى ذلك  من قلب لـلـحـقائق والـقـيم للـعـقل اجلـمعي في

اجملتمع االنساني 
مع توافر مـنطق العـقل العلـمي في القـناعة لـكلتـا احلالتـ ( براكمـاتية )

واقف في مفهوم التحليل حملتوى ا
مثال

يروى ان هنالك رجل كبـير في السن وولده الـصغير ولـديهم دابة(حيوان
للنقل واالنتقال)

تطي الدابة ويسير الولد امام الدابة لتوجيهها فاراد الرجل ان 
فمـا كان من االخـرين اال ان قـالوا ان هـذا الرجل دكـتـاتور مـتسـلط ظالم
قدم لهذا القول هو ان الولد الصغير في السن ينبغي نطقي ا والسبب ا

عانات التي التتفق وعمره  رعايته وحمله والعناية به بدل من هذه ا
وقف وامتطى الولد الصغير الدابة فسمع الرجل ذلك الكالم فاستبدل ا
وقف ان هـذا الولد عاق يـنبغي ان يقوم وكان تعليـق االخرين على ذلك ا
برعـايـة والـده الكـبـيـر في السن الـذي قـدم ويـقدم حـيـاته من اجل االبـناء

واالسرة 
وقف وامـتـطى االثنـ ( الرجل وعلى وفق تـلك احلـالة اسـتبـدل الـرجل ا
ـنطـقي لالخرين من حـوله ان هذه الكـبيـر وولده ) الدابـة وكان الـتعـليق ا
دابــة الحـول لــهــا والقــوة في االعــتـراض عــلى الــظــلم واالذى والــقــسـوة
تاعب واحلمولة الزائدة فينبغي رعايتها واطعامها فانها ال تتحمل تلك ا
واقف التي تـعرضوا اليـها ان يتركـوها تلحـقهم برباط فقرروا بعـد تلك ا

ويسيروا على اقدامهم 
فكانت ردود افـعال االخرين مـن حولهم اال ان قـالوا ان هوالء مـجان ال
واقف عقـول لـهم وال يفـقـهون شـيـئاً ايـعـقل ان لديـهم دابـة مهـيـئة لـتـلك ا

ويسيرون على اقدامهم
ـكنـنـا القـول ان ارضـاء النـاس ومـا يقـولون من اذن في ضوء مـا تـقدم 
كن اسـتشعـارها مهـما حاول االنـسان ان يصل قول غايـة  ال تدرك وال
بـامـكـانـيـاته الى مـا تـكـنه االنـفس من حـوله ولـكن عـلـيه ان يـسـتـيـقن حق
الـيقـ بـان يـسـتـمـر في حتـقيـق اهدافه دون انـقـطـاع مـهـمـا كـانت درجة
ـال والــوقت وان يـنــتـزع حــقـوقه الـتــكـلــفه في اجلـهــد وا
االنــسـانــيــة الــتي اجنــزتـهــا االجــيــال الــتي ســبـقت
وارست قواعـدها وضـحت من اجلـها حـتى وصلت
الينا الن احلياة هكذا مع مواقف االقدام ال مواقف
االحـجــام وان اكــثـر احلــاالت اضــطــهـاداً لــلــنـفس

بغداد
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حتت عنوان "دمـية أم رئيس قوة
جـديـدة تظـهـر في إيـران بدعم من
ـــتــشــددين واحلــرس الــثــوري" ا
نـشـرت صـحـيـفـة "إنـدبـنـدنت أون
صنداي الـبريطانيـة" مقاالً تناول
مــراحل إعــداد ابــراهــيم رئــيــسي
لـــيــتــحــول من قــاض إلى رئــيس
ـؤسـسـة بـواســطـة مـا وصـفــته "ا
األمـنـية الـقويـة في الـبالد".وقالت
الصحيفـة إن "رئيسي كان قاضياً
غـــيــر مــعـــروف نــســـبــيــاً عـــيــنّه
خـــامــنـــئي عـــلى رأس مــؤســـســة
ديــنــيـة مــهــمّــة فـي مــديــنــة غـرب
مـــشـــهــد. إلى أن زاره مـــســؤوالن
عـسـكريـان رفيـعـان في أيار/مـايو
.2016وذكـرت الـصـحـيـفـة إنّ ذلك
الــــلـــقــــاء الـــذي لـم يـــصــــدر عـــنه
تــفــاصـيـل آنـذاك جــمع الــقـاضي

إبــــراهــــيم رئــــيــــسـي مع رئــــيس
احلرس الثوري اإليراني اجلنرال
عـــلي جـــفــري واجلـــنـــرال قــاسم
ســلـــيــمــاني الـــذي قــتل في غــارة
أمــــريـــــكــــيــــة فـي الــــعــــراق عــــام
.2020ووفقاً للـ"إندبندنت" اعتبر
مــراقــبــون الــصــور الـصــادرة عن
ــثــابـــة حتــضــيــر ذلك الــلــقـــاء 
ؤسسة األمنية لرئيسي من قبل ا
الـــــقــــويـــــة في الـــــبالد (احلــــرس

الثوري) ليكون حامالً للوائها.
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وتابـعت الصحـيفة "بـعد عام على
ذلك الـلقـاء خـرج رئيـسي من ب
ـــتـــشـــددين كـــأقــوى حــشـــد من ا
ـعـتـدل مـنـافس يـخـلف الـرئـيس ا
حسن روحانـي".ونقلت الصـحيفة
عن مـــســؤول يـــعـــمل في هـــيـــئــة
حـكـومـية جـنـوبي إيـران قوله إن

الـرئيس اجلـديد "هـو من ب أقلّ
الـرؤساء اإليـرانيـ انخـراطاً في
الــــســـيـــاســـة".وأضـــاف أن "لـــدى
اآلخــــريـن نــــوعــــا من الــــهــــويــــة
لك ـستقلة. لكنه ال  السياسية ا
ـلك كــاريـزمـا حـتى شـيــئـاُ وال 
أنه لـيس متـحدثـاً جيـداً. سيـكون
دمـــيــة في ظلّ وجـــود الــســـلــطــة
احلـــقـــيــقـــيـــة في أيـــدي احلــرس
ـــرشــد األعـــلى اجلـــمـــهـــوري وا
الذين يـريدون تـنـفيـذ مـشاريـعهم
من خـالله".وأشــارت الـصــحــيــفـة
إلى تـكـهن الكـثـيرين بـأن رئـيسي
كــــان ســـيـــخــــلف خـــامــــنـــئي في
مـنـصـبه لـكـنـهـا قـالت إن األخـير
ومن حوله يـرون في فيه مخـلصاً
يـسـتـطــيع تـمـهـيــد الـطـريق أمـام
كن أن التغييـرات الكبيرة التي 
تــــــــعـــــــــزز اجلــــــــمــــــــهــــــــوريــــــــة

اإلسـالمـيــة.ورأت الــصـحــيــفـة إن
ـكت أن يكـون السـفيـنة رئـيسي 
تشددين.وذكرت ثالية لطموح ا ا
أن رئـيـسي بدأ عـملـه كمـدعي عام
في سـنّ الـــواحـــدة والـــعـــشـــرين
واكتسب الحـقًا سمـعة أشدّ رجال
النـظام قـسوة.وأنه في عام 1988
 ?عــــــمل مـع ثـالثــــــة رجــــــال دين
مـتـشـددين آخـرين  في مـا وصف
ـوت" الــتي يُـزعـم أنـهـا بـ"جلــنـة ا
أشــرفـت عــلى اإلعــدام اجلــمــاعي
آلالف الـســجـنــاء الـســيـاســيـ -
جزء كـبـيـر من بيـنـهم أعـضاء في
منظمة "مجاهدي خلق" احملظورة
- في طهـران.وقالت الصـحيفة إن
مـنـظـمـات حـقـوق اإلنـسـان أثارت
مـخـاوف كـبــيـرة بـشـأن عــمـلـيـات
الــــقـــتـل قـــبل  33عــــامًـــا والـــدور

زعوم لرئيسي. ا

عمان
∫‰ušœ

مصلون يدخلون
مسجدافي
السعودية

ــيـة.بــدورهم لـبى االوروبــيـون الــعـا
نـداء الـســفـر في بـلــدانـهم عـلى غـرار
الفرنسي مع إطالق احلـكومة حملة
"الـصـيف االزرق واالبـيض واالحـمـر"
أو سكان لوكسمـبورغ الذين حصلوا
عـلى عــروض لـلـتــسـوق. وفي حـاالت
اخـرى فــضل الـبـعض الــسـفـر داخل
أوروبـا.وقــال سـيـبــاسـتـيــان مـانـسـو
اخلـبــيـر الـسـيــاحي في مـكـتب روالن
بــرجــيه لــفــرانـس بــرس إن "احلــركـة
الفعـليـة التي رصدنـاها وسنـرصدها
هـــذا الــصـــيف تــعـــود الى الـــســيــاح
. إنـهــا ظــاهــرة دائــمـة".في احملــلــيــ
شكل عـام ال يتوقع اخلـبراء نـهوضا
لـلـسيـاحـة الـدولـيـة قبل  ?2022وفق
نـظـمة الـدوليـة للـسـياحـة علـما أن ا
نـصـفـهم ال يـراهن عـلى عـودة الى ما
كـان عـلـيه الـقـطـاع الـعـام  2019قبل
.2024واكـــد ديــــديـــيه اريـــنـــو الـــذي
يـتـرأس شـركة اسـتـشـارات سـيـاحـية
لـفـرانس بـرس أن "هـذه االزمة صـبت
الى حد بـعيـد في مـصلـحة الـسيـاحة
احملـليـة وهـو أمـر جـيـد جدا".والحظ
االثـر االيـجـابي لـلـسـيـاحـة الـداخـلـية
على الـبـيئـة وخصـوصـا أن "سبـع
ـئـة من انـبعـاثـات ثـاني اكـسـيد في ا
الــكـــربــون مـــرتــبـــطــة بـــالــســـيــاحــة
اخلـارجيـة".وفي الـسـياق نـفـسه اكد
سيباستيـان مانسو أن "االلتفات الى
الـــنـــاحـــيـــة الـــبـــيـــئـــيـــة بـــات اكـــثــر
أهمية".وافادت دراسـة اجراها مكتبه
ـئـة من االوروبـيـ و62 أن  58في ا
ــئــة من الــفــرنـســيــ يــأخـذون في ا
ـعايـيـر الـبـيئـيـة في االعـتـبار خالل ا
تنـظيـمهم لـرحالتهم.واوضح مـانسو
أن "ازمـة كــوفـيـد- 19سـرعت وتــيـرة
التـحوالت الـتي كانت قـد بدأت اصال
في قطـاع السـياحـة. فمـا كان يـتطلب
إجنازه خمـسة أعوام او أكـثر لم يعد

يستغرق سوى بضعة أشهر".
فيما يـقول اخلبراء إن الـتسابق على
نــشـــر نــتــائج األبــحـــاث يــســاهم في
انتـهاك "الـنـزاهة الـعلـميـة" حتى وان
شـاكل اخلـطـيـرة نـادرة. فمن بـقيـت ا
اخلـــطـــأ الـــبـــســـيـط إلى االحـــتـــيـــال
ــوصـوف لـلــبـحث الــعـلــمي أيـضًـا ا
هفواته التي ظهرت للعلن مع جائحة
كـوفيـد.في  4حـزيـران/يـونـيو 2020
أعــلـنت مــجـلــة "ذي النـســيت" سـحب
دراســـة عن عـــقـــار الــــهـــيـــدروكـــسي

كلـوروك زعـمت أن هـذا الدواء غـير
فــعـال ضــد كـوفــيـد بل خــطـيــر. مـنـذ
نـشـرهـا في نـهـايـة أيـار/مـايـو أعرب
الــعـديــد من الــعـلــمـاء عـن شـكــوكـهم
حول موثـوقية هـذه الدراسة.فـاجمللة
ـسـألة كـانت في الـطـبيـة مـرمـوقـة وا
صلب مـناقـشات سـاخنـة ما أدى إلى
ـيـة.واعـلـنت إلـيـزابـيث فـضـيـحـة عــا
ــســؤولــة عـن مــلف الــنــزاهــة بــيـك ا
العلـمية لـوكالة فـرانس برس "سحب
ـقال - الـذي  بـشكل صـحيح هذا ا
- كـان حلــظـة مـهـمـة ألن الــكـثـيـر من
كن الوثوق األشخاص ظنوا أنه ال 
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ـة الــعــيـوب في وتــســجل هـذه الــعــا
ـقـاالت (مـواضيع سـيـئـة الـصـيـاغة ا
وأرقام غير متناسـقة ومصالح خفية
غير معلنـة...) والتي قد تشكل "خرقا
لـلـنــزاهـة الـعـلـمــيـة".هـذه هي جـمـيع
الــقـواعــد الـتي تــضــمن أن أي بـحث
يـجـرى بـطـريـقـة نـزيـهـة ودقـيقـة في
إطـار االحــتـرام الــصـارم لـلــخـطـوات

الــعـلــمـيــة.وتـقــول كـاتــرين بـاراديس
ة االجـتـمـاع واألسـتاذة الـفـخـريّة عـا
نـطقة في جامـعة مـارن ال فالـيه في ا
الـــبـــاريــســـيــة إنه مـن اخملــتـــبــر إلى
قالـة "مراقبـة النزاهـة هي الضمان ا
ـبـادىء الـعـلمـيـة مـطـبـقـة بـشكل أن ا
مرضٍ وبـالتالي تـخدم غـايتهـا".وعبر
تويتر أو مدونتها أو تـعليقاتها على
منـصـة بابـبـير تـنشـر إلـيزابـيث بيك
نتائجها وعلى واضعي الدراسات أو
ـــقــاالت تـــقـــد تـــبـــريـــرات وعـــلى ا
ـقــاالت أو حـتى اجملالت تــصـحــيح ا
سحـبـها.ومـنذ  ?2013أبلـغت عن ما
يــقـارب خــمـســة آالف مـقــال في حـ
ـئـات منـهـا لـلتـصـحيح أو خـضعت ا
ــة الـتي الــســحب كــمــا تـقــول الــعــا
تـــتـــعــــرض لـــهــــجـــمـــات مـن مـــواقع
التـواصل االجتـماعي مـنذ أن أشارت
إلى ما تـعتـبـره عيـوبا في الـدراسات
التي شارك فيها الـبروفيسور ديدييه
راولت.وتــقـــول غــيــلـــ فــيــلـــيــاتــرو
عـهد منـدوبـة النـزاهـة العـلمـيـة في ا
الفـرنسي لـلصـحة والـبحـوث الطـبية

إن احلـرص عـلى الـنـزاهـة "قـائم مـنـذ
".ومطلع التسعينات وجود الباحث
ــتــحـدة عــنــدمــا أنــشــأت الــواليــات ا
مـــكــــتب نــــزاهــــة األبــــحـــاث أصــــبح
مؤسسة قائمة بحد ذاتها. كان القلق
ـــقــام األول مــالـــيًــا "ألنه بــرزت في ا
شرع األميركي فضائح كافية ليقرر ا
أال يــضع تــمــويــله فـي أي مــشـروع"
وانـضــمت إلـيه الــشـركــات اخلـاصـة
الـــتي أبـــدت حــرصــهـــا أيــضًـــا عــلى
أمـوالـهـا كــمـا ذكـرت فـيـلـيـاتـرو.كـمـا
ـكـتب أنـشـأت فــرنـسـا من جـانــبـهـا ا
الفرنسي لـلنزاهـة العلمـية قبل بضع
ـــؤســـســات ســـنـــوات.وفي مـــعـــظم ا
ــسـؤولــون عن الــبــحــثــيــة يــعـالـج ا
"الـنـزاهـة" ادعـاءات ب"سـوء الـسـلوك
الـعـلـمي" تـطـال الـبـاحـثـ الـعـامـلـ
لديـها.في هـذا السـياق تـقوم جـامعة
إيــكـس مــرســيــلــيــا مــنــذ عــام 2020
بــالــتـحــقــيق في مــنـشــورات ديــديـيه
راولت وفــريــقه بــشــأن عالج مــرضى
كـوفـيـد بــواسـطـة عـقـار هـيـدروكـسي
ــثـيـر لــلـجــدل.وتـضـيف كــلـوروكـ ا
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والــــشــــاقّـــة والــــتي
اســــتـــمــــرّت عـــشـــر
ســـــنـــــوات رافـــــقه
فـــــيـــــهــــا عـــــدد من
الـــــــبــــــــاحـــــــثـــــــ
واألســـــــــــــاتـــــــــــــذة

والعلماء.
طريق احلرير ينقسم إلى طُرق برية
وطــرق بـــحــريــة كــان لــهــمــا الــدور
الــواضـح في االتــصـــال احلــضــاري
واحلــــوار بـــ الـــشـــعـــوب وهـــمـــا:
تد من الص الطريق البري الذي 
عـبـر أواسط آسـيـا وإيـران والـعراق
وســوريـة وآســيـا الـصــغـرى لــيـربط
الــشـرق بــالـغــرب بــرّاً. أمـا الــطـريق
الــبـحــري فـيــمـتــد عـبــر مـيــاه بـحـار
الص وجنوب شـرقي آسيا والهند
ومـحيـطـها الـهـندي وسـواحل عُـمان
وشـبه اجلـزيـرة الـعـربـيـة في خـلـيج
عُـــمــان والــبــحــر األحـــمــر والــبــحــر
ــتــوسط لــيـربـط الـشــرق بــالــغـرب ا

بحراً.
خـالل تــصــفّـــحي لــلــكـــتــاب وقــراءة
ســطــوره كـلــمـة كــلــمـة وانــغــمـاسي
ـشوّقة طرقت بأحداثه ومـغامراته ا
إلى أذني أســمــاء غــريــبــة وتـعــرّفت
عــلى مــدن ومـنــاطق وآثــار ومـرّرت
بـســهـول وجــبـال ووديــان لم اسـمع
بها قطّ ال من قبل وال حتى في كتب
التاريخ واجلـغرافـية التي درسـناها
خالل حــقـبــة الــتـعــلـيـم األولى لـكنَّ
خيـالي سرح مـعهـا ومع قلم الـكاتب
كـــمـــا فـي األحالم فـــكـــانت فـــرصـــة
ذهـبــيـة ونـادرة لــلـتـعــرّف عـلى مـدن
وبلـدان عديـدة ومخـتلـفة والـغوص
بــتــاريـــخــهــا الــقــد وأضــافت إلى

أفـكــاري ثـقــافـة عــامـة
جــديــدة وكــســبتُ من
خاللـــهــا مــعــلــومــات
وافرة غيـر مسـبوقة
لـعلّ حـلــمي يـتـحـقق
ويـــحـــالـــفـــني احلظ
يـومــاً مـا لـزيــارتـهـا
واالطالع عــــلـــيـــهـــا
واقعـيّاً كـما وقعت
لكـاتب هذا الـكتاب
وحــالــفه احلظ من
قبل دون سواه...!
ولـكـثـرة مـا مـرَّ به
ــــــــــــــؤلـف خـالل ا

U öD «5

www.azzaman.com

بـغـداد الـرشـيــد إلى الـيـمن الـسـعـيـد
ــســوّرة ومــنـــهــا إلى مــديــنــة (إب) ا
اجلبلية الـتي توسط طريق صنعاء-
ــر به طــريق احلــريـر. عــدن الــذي 
حــــيـث شــــاءت األقــــدار احملـــــيــــطــــة
ـأساويـة التي باإلنـسـان والظـروف ا
مرَّ بها العراق بعد نيسان عام 2003
أن ينتـقل األستاذ األدهـمي للتدريس
اجلـامــعي فـيـهـا فــلـمـلـمــهـا بـأربـعـة

فصول وخاتمة وصور. 
ـــؤلـف قـــد قــــرّر اإلقـــامـــة ــــا أن ا و
ـدينـة الـتـاريـخـية والـعـمل في هـذه ا
فـقـد جــاء إطـنـابه عـنــهـا في فـصـلـ
آخـرين ومـنـاطق أخـرى مـثل (حـصن
حَب) و(جبل التَعكَر) و(مـدينة جِبلة)
اســـتـــحــقت أن يـــدونـــهــا بـــشيء من
ـعـمّق لـوفـرة الـتـفـصـيـل احلـثـيث وا
ـتـاحة لـه ولكـثرة سـاحة ا الوقـت وا
ـــنــــاطق األثـــريــــة والـــتــــضـــاريس ا
اجلــغــرافــيــة واألمــاكن الــســيــاحــيـة
وطـابع العِـمـارة الغـريب الـتي تـتسم
فـيـهـا الـيــمن مـسـتـعـرضـاً في فـصل
آخــر كـتــابـات وانــطــبـاعــات عـدد من
الرحّـالة الـعرب واألجـانب عن مديـنة
(إب) واســتــكــشــافـاتــهم خـالل قـرون

خلت.
ال بد لكل رحلـة أن تنتـهي في مرحلةٍ
ما ويضع الرحال حدّاً لها في نهاية
ـطــاف وهـذا مــا قـام به الــرحـالـة ا
مـحــمـد مــظـفـر
األدهــــــــــــــــمـي
حـيــنـمــا أنـهى
رحـــــالتــــه فــــي
الكتاب بـخاتمة
جـمــيـلــة عـبّـرت
ســـطــــورهـــا عن
غـبــطـته بــكل مـا
قـام به وانه تـركَ
شـــيــــئـــاً يـــحـــمل
أسمه وسـيـحـملهُ
من بــعــده أبــنـاءه
وأحـــــــــــــفـــــــــــــاده
بــــاعـــــتـــــبـــــارهــــا
مـــجـــمـــوعـــة آثـــار
أدبيـة خالـدة تبقى
أبدَ الـدهر لألجـيال
الـــــــقـــــــادمـــــــة وفي
ذاكــــرتــــهم. ووجــــد
نفسه محـظوظاً ب
ـــــؤرخــــ والـــــبــــاحـــــثــــ زمالءه ا
الــعــراقــيـ عــنــدمـا حُــضيَّ بــرحــلـة
طويلـة على طـريق احلريـر من بغداد
إلى الــصــ ومن ثمَّ من بــغــداد إلى
الــــــيــــــمن وأنـه خـالل مـــــدّة رحـالته
ـئات العـديـدة صافح بـيده الـيـمنى ا
مِــمَـن الــتــقــاهم عـــلى هــذا الــطــريق
واليوم صافحنا نـحن ايضاً وسلّمنا

بيده اليسرى كتابه اآلسر: 
((رحالت األدهـــــــمـي عــــــلـى طـــــــريق

احلرير)

عـــلى الـــرغم من أن أغـــلب مــؤلـــفــات
األسـتـاذ األدهـمي تـتنـوع في تـاريخ
وحــضــارات الـــعــالم ومــنــهــا تــاريخ
الــــعـــــراق عــــلى وجه اخلــــصــــوص
ــثـمــرة خالل إضــافــة إلى جــهــوده ا
ديـد بـنشـر عشـرات البـحوث عمـره ا
والــدراســات وحـضــوره الــعــديـد من
ؤتمرات العـربية والدولية في ذات ا
ــرّة من الــتـــوجّه إال أنه قـــرّر هــذه ا
حـيث ال يــقـصـد الــولـوج في واحـدة
مـن أجـــــمل وأرقـى أنــــواع اآلداب إال
وهـــو أدب الـــرِحالت الـــذي يـــحـــاكي
نــفـسه فــيه مــا جـرى له ومــا صـادف
دروبه الـــطـــويـــلـــة من أحـــداث خالل
ــتـعـدّدة إلـى بـلـدان بــعـيـدة رحالته ا
ومواقع غريبـة حيث أبحرت الـقافلة
به إلـى أمــاكن نـــائـــيــة

وغير معروفة للمأل. 
أما البـداية فـكانت عام
1987 فـي مــــــــشـــــــروع
ثـقـافي تــبـنّـته مـنـظـمـة
تـحـدة لـلتـربـية األ ا
والــــعــــلم والــــثـــقــــافـــة
ـعـروفـة بـالـيـونـسـكو ا
 UNESCOأســــــمـــــــته
(طريق احلـريـر) غـايته
اســـــتــــكــــشــــاف سُــــبل
جــــديـــدة من شــــأنـــهـــا
تعزيز التـعاون الفكري
والـلقـاء والـتـفـاعل ب
الـشــعـوب وثــقـافــاتـهـا
ة. مع عبـر الـطرق الـتـاريخـيـة القـد
األخـــذ بــــالــــعـــلـم إن الـــعــــراق خالل
الـــعــصـــور الـــوســـطـى كـــان مـــركــزاً
حضـاريـاً مهـماً أيـام الـدولة الـعربـية
اإلسالميـة وكانت بـغداد مـركز وصل
مهـم لهـذه الطـرق ومـلتـقاهـا ومـثلـها

وصل. أيضاً البصرة وا
 عـلـى ضـوء ذلك تــشـكّـلـت في بـغـداد
جلنـة وطنيـة لطـرق احلرير تـرأسها
الـدكـتـور األدهــمي وفي عـضـويـتـهـا
أساتذة متخصّص إلعداد دراسات
عن دور الـعراق عـلى طـريق احلـرير.
وهذا ما طلبته اليونسكو من العراق

للمشاركة بشكل فاعل وجدّي.
بدأت االجـتماعـات الدوليـة للـمجلس
شروع في نيسان االستشاري لهذا ا
من عــام 1989 في مـــديــنـــة (شــيــان)
نـقطـة انـطالق طـريق احلريـر ومـنـها
بدأ األستاذ األدهمي رحلته الطويلة

بغداد
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رحالتـه من مــــــدن كــــــبــــــيــــــرة
وصــغـــيـــرة وأقــضـــيـــة وقــصـــبــات
رافـقـتهـا مـفـارقـات وأحـداث ولـقاءه
صاحبة بشخوص وشخصـيات و
بعـثات أرسـلـتهـا منـظمـة اليـونسـكو
العلـمية لـنفس الغـرض; فأنه حرص
على ذكرها جميعاً في مؤلفه وسجّل
كل انـطبـاعـاته عـنهـا بـحـرفيـة تـامّة;
لـذلـك حـسِمَ األســتـاذ األدهــمي عـلى
; باب ُمتع إلى بـاب تقسـيم كتـابه ا
دخلَ مـنهـا إلى الـص ومـا جـاورها
من دول مـثـل بـاكـسـتــان وداغـسـتـان
والـهـند وأيـضـاً سـلطـنـة عُـمـان التي
كـان لهـا دور لـوجـسـتي ومـادي مهم
في دعم إحـدى الـرحالت. وقـسّم هذا
الـبـاب إلى خـمـسـة فـصـول مـخـتـلـفة
ــنـاطق تــنــاول فـيــهــا تـلك الــدول وا
ــعـــالم والــطـــرق الــتـي ســلـــكــهــا وا
سهب بالتفـصيل الدقيق والـشرح ا
سارحاً بتأمالت وانـطباعات عن تلك
ـدن وأثـارهــا ويـصف مـا يـراه من ا
عادات وسلوك وتقاليد للبشر هناك.
ووثّـقَ أيـــضـــاً أثـــنــــاء تـــواجـــده في
ربـوعهـا بـعـدسـة كـامرتـه كل ما رأته
عــيــنــاه عن تــلك الــرحــاالت بــصـور
ملـونة من يطـالعهـا يخـرج بحصـيلة
إن رحالت األدهـمي كــانت من أجـمل
رحالت عمره التي لم ولن تتكرّر...! 
أمـا البـاب الـثـاني من كـتـابه فـسجّل
فـيه وبـجـهـود شـخـصـيـة رحـلـته من
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مـلـحـوظا حـتى أصـبـحت الـيـوم مـعـتـمدة
عـلى نـطاق واسـع. ومع ذلك ال يـزال هذا
اجملال الناشئ يواجه عددا من التحديات
الــتي تــعــرقل أســالــيب ونــظم واســالـيب
مــعـاجلـة تــهـديـد الــطـائـرات بــدون طـيـار

والتي من أهمها ما يلي: -
- صـعــوبـة رصـد ورؤيـة هــذه الـطـائـرات
بالع اجملرّدة حتى من مسافات قريبة.
- صـعــوبـة بـالـغــة في كـشـفــهـا بـواسـطـة
ـصــمـمـة أصالً رادارات الـدفــاع اجلـوي ا
للكشف عن الطائرات الـكبيرة والسريعة.

- الكـلفـة العـاليـة ألسلـحة الـدفاع اجلوي
ـضـادة لـلـطـائـرات - مـقـارنـة بـالـتـكـلـفة ا
نخفضـة للغاية للـطائرة بدون طيار- ال ا
جتــعـلــهــا حالًّ مـســتـدامــاً. فــعـلى ســبـيل
ـثـال تـصل تـكـلـفـة صـاروخ "بـاتـريـوت" ا
واحد مـا يقـرب من مـليـون دوالر في ح
يـبلغ سـعـر الـطائـرة الـتجـاريـة الصـغـيرة

بدون طيار أقل من 500 دوالر.
اال أن الــنــقــطــة احلــاســمــة في مــوضـوع
أســـالــيب وطــرق الــتـــصــدي لــلــطــائــرات
ـسـيـرة تـتـمـثل بـرصـدهـا وكـشـفـها قـبل ا
وصولـها الى الـهدف بـاستـخدام تـقنـيات
الــكـشف والــتــتـبع عــلى الــرادار ورصـد

وعـليه البـد لـنا فـي العـراق أن نـولي هذه
التقنـيّة األهمـيّة التي تسـتحقّ. ولو طُلب
ُ الــدلـيل مُـجـدّدًا عـلى أهـمـيّـة مـنّـا تـقـد
الــطـــائــرات بال طـــيّــار ودورهــا في إدارة
ـــســتـــقـــبـل في الـــعـــالم أجـــمع حـــروب ا
الكــتـفــيـنــا بـاإلشــارة إلى وضـعــهـا أوالً
كــأداةٍ ضـــروريّــةٍ ال غـــنى عــنـــهــا الـــيــوم
لـلحـفـاظ عـلى األمن الوطـني(الـقـدرة على
ـــعـــاجلــة) وإلى ـــراقــبـــة وا الـــرصـــد وا
وضـعــهـا ثـانــيًـا كـسالح أســاسي فـعّـال
حلـــسم أي حـــربٍ (أو عـــلى أقلّ تـــقـــديــر
يّـةٍ أو للـدفاع عن معـركة) مـحلـيّةٍ أو عـا
النفس ضدّ أي خطر خارجي أو داخلي. 
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ونـــظــرا إلى تــســارع وتـــيــرة اســتــخــدام
سيّرة في النزاعات الطائرات الصغيرة ا
الــدائــرة في مــخـتــلف أنــحــاء الــعـالم وال
سيما ب اجلمـاعات غير التابـعة لسلطة
الدولة والـتنظـيمات اإلرهـابية فـقد لقيت
ـضـادة تـكــنـولـوجـيــا األنـظـمـة اجلــويـة ا
ـــضــادة لـــلــطـــائـــرات بـــدون طـــيـــار أو ا
ـــســــيّـــرة ـ أي األجـــهـــزة لـــلـــطــــائـــرات ا
ـسـتـخـدمــة لـلـكـشف عن تـلك الـطـائـرات ا
و/أو اعــتــراضــهـــا ـ مــؤخــرا اهـــتــمــامــا

الــتـرددات الـالسـلــكـيــة اســتـخــدام كـذلك
أجهزة االستشعار الـعاملة باألشعة حتت
احلمـراء وأجهـزة االسـتشـعار الـصوتـية
ميـز الذي يصدره التي تكشف الـصوت ا
الـنـوع الـشـائع من الـطـائـرات دون طـيار.
اال أن اجلهود الدولـية تنـصب اليوم على
ـكـافـحـة ايـجـاد أســالـيب وطـرائق شــتى 

سيرة وتشمل ما يلي: - الطائرات ا
1- األساليب التقـليدية بتـدمير الطائرات
ــهـاجــمـة بـإطـالق الـصـواريخ ــسـيـرة ا ا

ضادة نحوها.  ا
2- األسالـيب غيـر التـقلـيديـة التي تـهدف
ــسـيـرة إلى إبــطـال مـفــعـول الــطـائـرات ا
ـعـاديـة بالـتـشـويش عـلـيهـا بـاسـتـخدام ا
تـقــنــيــات اإلعــاقــة الــتــشــويــشـيــة وأهم
األساليب غـير التقـليديـة في في التصدي

سيرة:-  للطائرات ا
- تشويش الصالت الالسلكية. 

ية. واقع العا - تشويش أنظمة حتديد ا

- االنتـحال (تقـنية لـلسـيطرة عـلى طائرة
بــدون طـيــار من خـالل االسـتــحــواذ عـلى

رابطة االتصاالت اخلاصة بها).
ــــــوجــــــات - أجـــــــهــــــزة الــــــلـــــــيــــــزر وا
الكـهرومـغنـاطيـسيـة وأنظـمة الـشباك أو

التشابك األخرى.
- طــريــقـة الــشـبــاك لاللــتـقــاط / الـصــيـد

سيرة. للطائرة ا
- اسـتخـدام الـصقـور العـتراض الـطـائرة

او التقاطها.
مــعـاضل وحتــديـات مـعــاجلـة الــطـائـرات

سيرة بدون طيار: - ا
ـتـعـددة ما عـلى الـرغم من اإلمـكـانـيـات ا

زالت تــكــنـــولــوجــيــا األنـــظــمــة اجلــويــة
ضادة ضادة للطائرات بدون طيار أو ا ا
سـيّـرة ال توفـر بـأي حال من لـلطـائـرات ا
األحــــوال رداً كــــامـالً عــــلـى تــــهــــديــــدات
الطائرات الـصغيرة بـدون طيار. ولذلك ال
بد لـهـذا احلقل أن يـتـغلب عـلى مـجمـوعة
ــعــاضـل والــتـــحــديــات اجلـــمــة في مـن ا

قبلة. والتي من أهمها: - رحلة ا ا
1- الفـعالـية في كـشف األهداف: ال تـوجد
تقـنية كـشف واحدة بـ تقنـيات األنـظمة
ـضـادة لـلـطـائـرات بـدون طـيـار اجلـويـة ا
قــادرة عــلى كــشف وتــعــقّـب كــافــة أنـواع
الـــطـــائـــرات بـــدون طـــيــــار في جــــــمـــيع

الظروف. 
2- الـــتـــقــاريـــر اخلـــاطـــئـــة: يـــجب عـــلى
ضادة منظومات كشف األنظمة اجلوية ا
ـسـتوى لـلطـائـرات بـدون طيـار الـتـمتع 
مــتـدنٍّ من الــنـتــائج الـســلـبــيـة اخلــاطـئـة

والنتائج اإليجابية اخلاطئة. 
ـشروع للـطائرات 3- تميـيز االسـتخدام ا
بـدون طيـار: قـد تضـطـر األنـظمـة اجلـوية
ضـادة للـطائـرات بدون طيـار في أماكن ا
ـسـتـقبـلـية إلى الـتـميـيـز ب الـعمـلـيات ا

الطـائرات بـدون طـيار احلـليـفة والـعدوّة.
ويـنطـبق هـذا األمر عـلى بـيئـة الـعمـلـيات

في زمن السلم وزمن احلرب ككل
4- اخملـــاطــر الــنـــاجــمـــة عن االعــتــراض
ــمـكن لـلـطـائـرات بـدون (الـتـصـدي): من ا
طــيـــار الــتي يــتم اعــتــراضــهــا بــوســائل
ـقـذوفـات - أن مـلــمـوسـة - كـالـلــيـزر أو ا

تسقط على األرض بسرعة عالية. 
ـضادة: ـضـادة لـلـتدابـيـر ا 5- األنـظـمة ا
مكن أيـضاً أن تـطرح األسالـيب غير من ا

احلركية مشكلة ألسبـاب مختلفة. فأنظمة
الــتــشـويش عــلى الــتــرددات الالسـلــكــيـة
تــعـمل عــلى تـعــطـيل اتــصـاالت الــطـائـرة
ــكن ـــشــغّـل ولــكـن  بـــدون طـــيـــار مع ا
ـسـيّـرة بـرمــجـة الـعــديـد من الـطـائــرات ا

للعمل بدون اتصال بالتردد الالسلكي. 
6- الـفـعـاليـة الـعـامـة: كـمـا هـو احلال في
كــثـيـر مـن األحـيـان مـع الـتـكــنـولــوجـيـات
ــعــقّــدة هــنــاك الــعــديــد من الــنــاشــئــة ا
ضادة لـلطائرات بدون األنظمة اجلـوية ا
طـيـار الـتي ال تـتـمـتع بـالفـعـالـيـة نـفـسـها
الــتـي تــســوَّق لــهــا. ألن هــذه الــطــائــرات
ــســيّـرة تــتـخــذ أشـكــاالً جــديـدة بــشـكل ا
مــتـزايــد وتــسـتــعـ بــأنـظــمـة اتــصـاالت
ومالحـة وطـاقـة جـديدة قـد تـكـون مـنـيـعة
بـــوجه تــقـــنــيـــات الــكــشـف واالعــتــراض

القائمة.
تحدة 7- قضايا قـانونية: في الـواليات ا
ـمـكن إقـرار وبـعض الـدول األخــرى من ا
ـــضــادة قـــوانــ تـــضـــبط الـــتـــدابـــيـــر ا
لــلــطــائــرات بـدون طــيــار أو حتــظــرهـا -
كـــاالنـــتــــحـــال واالعـــتــــراض عن طـــريق
التشويش والكشف/التعقب عبر حتميل
مـعــلـومـات عن مــوقع الـطـائــرة وبـيـانـات

تتبّع االستخدام.
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خالصـة القـول فـانه مع اسـتمـرار اتـساع
ـسيـرة بدون طـيار استـخدام الـطـائرات ا
لألغراض العســــــــكرية والتـجارية  فان
ــضـادة الــطـلب عــلى األنـظــمـة اجلــويـة ا
ـــضــادة لـــلــطـــائـــرات بـــدون طـــيـــار أو ا
سـيّرة سـينـمو في الـسنوات للـطائـرات ا
الـــقـــادمــــة وســـــــــــوف يـــســــتــــــــــــمـــر
ـعاجلة االستـثمـار في هذا احلـقل سعـياً 
ــعـاضل والــتـحــديـات الـتي الــعـديـد من ا
بــرزت نـــتـــيــجـــة الــتـــطـــور الــســـريع في
ــســــــــــيـرة تــكـنـولــوجـيـات الــطـائـرات ا
بـدون طـيـار والـتي بـاتت تـشـكل تـهـديدا"
خطيرا" لـلعديـد من الدول في العالم وفي
نــفـس الــوقت فــان اســتـــــــــــخــدامــاتــهــا
الــتـــجـــاريـــة دفـــعت الـــعـــديــد مـن الــدول
والـــشـــركــات الى الـــتـــوسع الــســـريع في
تــطــويــر تــقــنــيــاتــهــا واســتــخــدامــاتــهـا

التجارية.

لواء متقاعد
ـركز األوربي لـدراسات مكـافحة { مسـتشار ا

االرهاب
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إنـا لـله وإنــا الـيه راجــعـون انـتــقل الى رحـمــة الـله تـعــالى اسـتـاذنــا االسـتـاذ
الدكتور لطف الله جن كتانة رحمه الله تعالى وجعل الفردوس مثواه.

رحـوم أستـاذاً متـمــــــــيزاً في فـنون الـعمـارة اإلسالمية وفي كـان الدكتـور ا
ـدينـة بــــــغـداد وقد تـتـــــلـمذ عـلى يديه سـاجد الـتاريـخيـة  مـجال هـندسـة ا
الـعـديـد من طـلـبـة هـنـدسـة الـعـمـارة بـجـامـعـة بـغـداد وكـذلك بـاقي اجلـامـعـات

العراقية.
رحـمه الله تعالى كان أسـتاذا ذو همة قل أن نرى مـثله...!! اشترك ببحث في
مـؤتـمـر بـغـداد في الـعـهـد الـعـثــمـاني وقـدم الـعـديـد من اخلـدمـات في مـجـال
الـهنـدسة اإلسالمـيـة وأرسل لنـا مخـطـطات هـندسـيـة وصور ألغـلب مسـاجد
ـهـا وبـيـان تـفـاصيل بغـداد الـتـاريـخـيـة قام بـرسـمـهـا هـندسـيـا لـتـوثـيق مـعا

ساجد بغداد. العمارة اإلسالمية 
أسـتــاذ كـبــيــر ذو خـلق ...والــله مــا طــلـبــنـا مــنه شيء إال وقــال (صــار يـابه)

(تأمرون واصبرو عليه) ...
مـرة أرسلت أحد االخـوة وهو طالب دكـتوراه عنـدنا في اجلامـعة ليلـتقي معه
ال حويش في حي اتـصل عليه و االتفاق على أن يكون مكان اللقاء جامع ا
اجلـامـعـة يـقول األخ كـان كالمه قـمـة في األدب والـبـسـاطـة هـكـذا يـشـعر من
شي فتصورت يكلمه فتشوقت لرؤيته يقول األخ كان يقول لي ال أستطيع ا
انه ال يـريــد ان يـتـعـب نـفـسـه... لـكن بـعــد ان اديـنــا صالة الـعــشـاء صـدمت
شي لـكوني امام أستاذ كبير قارب السبع من عمره كان بالكاد يستطيع ا
لـكـنـه يـفـيـض لـطـفــا وتـواضــعـا وأخـذ يــشـرح لي مــا في الـســجل من صـور
ومـخـطـطـات وقــال لي اقـر دكـتـور عـثــمـان الـسالم وبـلــغه "شـيـحـتـاج آني

حاضر".
ـا مرهف احلس خـلـوق طيب مـتواضع حـقا لم يـكن الـدكتـور جـن إال عـا
ـا يكن من الـقالئل الـذين اهتـموا بـتـحلـيل فن العـمارة عـالم باخـتصـاصه ر

اإلسالمية.
حـريص على دعـوته وعلى ديـنه... له حظ من اسمـه فهو لـطيف واسـمه أطلق

بعد معركة جن مع العدو الصهيوني هكذا طلب أبوه...
ـسك بـبسـاطـته ولـكنـهـا دقيق بـعـلمه لم يـقل يـوما من يـا أخوة والـله كـان كا
األيـام ونـحن نـعـمل معـه ونطـلب مـنه ال أسـتـطـيع أو مـريض أو مـشـغـول هو

استاذنا بخلقه وبعلمه رحمه الله تعالى رحمة واسعة ...
 } } } }

سلم ...  هندس ا هكذا ا
لقد اشرف اإلمام االعظم ابي حنيفة النعمان على بناء بغداد 

ساجد فيها والدكتور جن تعقب مخططات ا
ساجد وهي جلامع احليد خانه..  وتظهر صور من بعض مخططات ا

قبة كبيرة حتت القبة قبة صغيرة.. 
بينهما اكثر من متر 

لتحقيق العزل احلراري وتنظيم الصوت
رحمه الله تعالى واحسن اليه.
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بغداد

لك من ـلـبس  ـعشـر انـيق ا عـرفـته شابـا وسـيـما  ذكـيـا لـبقـا في كالمه حـلـو ا
لكه انسان عرفته بحياتي . الذوق ما ال

في ليـلة ظلمـاء تسارعت االحـداث مع االقدار السـوداء ليجد مـدينته تـسقط بايدي
من خطط لتدميرها وذبح اهلها في ضل مؤمرات قذرة .

ا جتود به دنية ومـؤسسات الدولة خرج باهـله وعائلته  ا انه يـحب احلياة وا و
سـلـم االوائل عـندمـا هـاجرو لـلحـبـشة النـقاذ يـده مهـاجـرا من مديـنـته اسوة بـا
ـنزل انـفـسـهم من كـفـر الـكافـرين ومن بـطش االرهـاب االعـمى تـاركـا خـلـفه ذلك ا

الفخم الذي افنى ريعان شبابه من اجل ذلك الوطن الصغير .
ـرهف (نـازحـا) !!لعـاصـمـته احلـبـيـبة بـغـداد الـتي عـشـقـها جـاء صـاحب احلس ا
عندمـا كان طالبا في اجلامـعة وعشقها اكثـر بعد فراقه لها لـيرى العجب العجاب
في اسـعـار بدالت االيـجـار لـلـوحدات الـسـكـنـية في الـعـاصـمـة التـي جاءهـا طـالـبا
ة مـتناس اصحاب هذه االمالك انه عراقي ومن االمن واالمان له ولـعائلته الكر
ابناء جـلدتهم وان االقـدار تبكيـنا احيـانا وتفرحـنا احيـانا وتلك االيام نـداولها ب

الناس 
وبدأت مـدخرات هذا الصـديق بالنـفاذ بعد اسـتئجاره لـدار وشراء االثاث وكل ما

البس النوم فقط !! ة  يحتاجه االنسان بعدما خرج من داره الكر
وهـنـا قـرر الـعـمل في احـدى احملالت الـتـجـاريـة وبـدأت رحـلت الـبـحث عن الـعـمل
بعـدمـا خـسـر كل شي والنه فـنـان وصـاحب حس مـرهف قـرر ان يـعمل فـي محل

لبيع الورد بعد قراءته العالن عمل او فرصة عمل !!!!
وعـنـد ذهابه لـطلب الـعـمل قوبل طـلبـه بالـرفض السبـاب مجـهـولة وبـعد زوال غـبار
معـارك التـحريـر وتضـحيات شـباب الـعراق ورجـاله لطـرد ذلك السـرطان اخلـبيث
ـا معافي ة ليـعود كر ديـنته الكـر على اجلـسد العـراقي ومدنه وعودة صـديقي 
في منـزله ليأتي بزيارة للعاصمة بـغداد ويذهب امام متجر بيع الورد ليرى ان من
تـجـر من االيـدي العـامـلـة االجنـبـية ( بـنـكـالي ) ليـغط في ضـحـكة عـمل في هـذا ا

طويلة خرجت من اعماق قلبه ليقول (اني لو بنكالي مجان شغلوني ) .
وهـنـا اقول الصـحـاب الـعـمل وللـتـجـار وللـحـكـومـات اوجدوا فـرص عـمل جلـيوش
للعاطل عن العمل واخلريج كونهم هؤالء ابناء الوطن وحماته ايام الشدائد .

والنريد ثورة للجياع حترق االخضر بسعر اليابس .
حتـية لـكل من حـرر االرض ودافع عن وطـنه والف حتـية
لـدماء الشهـداء التي سالت فـوق ارض الوطن ولكل من
ـتخـلف بالـكلـمـة الصـادقة من اعالمـي حارب الـفكـر ا
وصـحـفيـ وطـبقـات مـجتـمـعـية وحتـيـة لقـواتـنا االمـنـية
ن اراد الـبـطـلـة بـكـافـة صـنـوفـهـا ومـسـمـيـاتـهـا والـعـار 

تفريق شعبنا و وحدة اراضينا . 
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ـلك نـاصيـة هذه سـتقـبل األكـيد ومن  لم يـعد خـافيـا" الـيوم أنّ الـطـائرات بال طـيّار هـي سالح ا
عـركة ومـسـار احلرب. خـصوصـا إذا ما ُـسيـطـر على أجـواء ا الـتقـنيـة فال شكّ أنه سـيكـون هو ا
وضـوع من ناحيـة الكلـفة والتـأثير حـيث إنّ العمل عـلى تصنـيع أو جتميع الـطائرات نظرنـا الى ا
ال ففـي الوقت الذي يُكـلف شراء طائرة حـربيّة تقـليديّة بال طـيّار أو شرائهـا ال يُكلف كثـيرًا من ا
اليـ من الـدوالرات كــمـا إنّ بـقـاء الـطـائـرة احلـربـيّـة الــتـقـلـيـديّـة في اجلـو ال يـتـجـاوز عـشـرات ا
السـاعات في اليـوم الواحد فـي ح يتـخطّى بقـاء الطائـرة بال طيّار أيّـامًا أو حتى أسـابيع.  وقد
همات مُتعددة يتجاوز بشكلٍ ملحوظ ما يُمكن أن ثبت بالتجربـة إنّ اضطالع الطائرة بال طيّار 
تقوم به الطائرة احلـربيّة التقليديّة. ومن النـاحية العلمية فقـد ثبت إنّ حتليق الطائرة بال طيّار على

ارتفاعات عالية جدًا يُشكلّ حتديًا أكيدًا للطائرة احلربيّة التقليديّة فهي ال تقوى عليه.

فـدوّن خالل تـلك الــرحالت يـومـيـاته
وذكـرياته كـمـا فـعل أسالفه الـرحـالة
ــسـتــشـرقــ من قـبل ثمَّ الــعـرب وا
جـمع هـذه الـيـومـيـات ووضـعهـا في
كــــتـــــاب ونــــيـس أســــمـــــاه (رحالت

األدهـمي ... عـلى طـريق احلـريـر من
بغـداد إلى الص والـيمن) لـتصدره
مؤخراً مؤسسة الـبصائر للدراسات
والـنــشـر في تـركـيـا بـطــبـعـة أنـيـقـة

وصور مصاحبة ملونة. 
األسـتاذ األدهـمي أهـداني مـشـكوراً
نـسـخـة من هـذا الـكـتـاب وبـتـوقـيـعه
; مـا أن اسـتلـمـته حـتى بدأت الـكر
متلهـفاً في قراءة صـفحاته وخرجت
بحـصـيلـة سـطور مـتـواضعـة عسى
من يـــقــرأهـــا ســـيـــقــتـــني الـــكـــتــاب
ويستمتـع بتلك الرحالت حيث أرى
ـؤَلّف سـيـرتـقي فـيـمـا بـعد أن هـذا ا
لـيـصـبح مـصـدراً مـهـمـاً من مـصـادر
اجلغرافـية والتـاريخ على حدٍ سواء
ــمــيّــز عــلى رفـوف ويــأخــذ مــكـانه ا
ـكـتـبـات ويـنـظم إلى أشـقـاءه كُـتب ا

الرحاالت األُخر.

(طريق احلـريـر) وما أدراك مـا طريق
احلــــريـــر ذلـك الـــطـــريـق الـــذي بـــدأ
احلــديـث عــنه بــقـــوّة في الــســنــوات
األخــيــرة وأصــبـح الــشــغل الــشــاغل
ـــال وحـــديـث الــــســــاســــة ورجــــال ا

واالقـــتــــصـــاد في الــــدول الـــكــــبـــرى
والطـامـعة في كلَّ شيء فـي محـاولة
إلحـــيــــائه من جـــديـــد بـــاسم جـــديـــد
وأهـداف جـديـدة بـعـد أن كان طـريق
احلــــريـــر مـن ذاكـــرة تـــاريـخ الـــقـــرن
ــيالد يــربط الــشــرق الــثــانـي قــبل ا
بـــالـــغـــرب ويـــبـــدأ من الـــصـــ إلى
أفــريــقــيـا مــروراً بــآســيـا الــصــغـرى
وأوروبــــا والـــشــــرق األوسط وفــــيه
تُــنــقل الـبــضــائع وخــاصـة احلــريـر
ومـنـهـا اشـتقّ اسـمه لـيـسـتـمـر حـتى

يالد. القرن السادس عشر بعد ا
ـؤرخ القـدير لكن عـلى مـا يبـدو أن ا
ـؤلّف األسـتـاذ الـدكـتـور والـبـاحث ا
مـحــمـد مـظــفـر األدهــمي قـد قـرّر في
أواخـر الــقـرن الـعــشـرين الــسـيـر في
هذا الطريق مرّةً أخرى ولكن بطريقة
الـرِحالت الـسيـاحـيـة االسـتكـشـافـية

التعليم ب االستثمار واالثمار
سلمات في العـالم ان التعليـم بصورة عامة والتـعليم اجلامعي من اصبح مـن ا
اهم اخلــدمــات الــتي فــيــهــا مــوارد مــالــيـه كــبــيــره حــيث صــار جــاذبــاً الغــلب

فصلي هنا: ستثمرين في العالم هذه االيام ولكن يبقى السؤال ا ا
هل الــتــعــلــيم كــبــاقي الــســلع واخلــدمــات من حــيث االجتــاه ونــظــرة اجملــتــمع

ستفيدين. وا
ـفكـرون والـباحـثـون ان الـتعـلـيم يـشبـه باقي اخلـدمـات كـأستـثـمار هنـا اجـمع ا
ولكـنهُ يخـتلف تـماماً من حـيث السـلوك والقـيم. فاجلـامعه يـجب ان حتافظ على
سلـوكيـات وقيم تـتنـاسب مع اهمـيتهـا وتأثـيرهـا وقدرتـها عل الـتغـييـر اإليجابي
ُقنع من خالل التمسك واحملافظه على هذه السلوكيات والقيم والتي وصفت وا

من بعض الباحث (انها سلوكيات وقيم دور العبادة).
هُـنا ال بد من اإلنتباه الى موضوع غايـه في اخلطورة واالهمية وهو ان اجملتمع
ـشـكالتهِ الـتي بـدأت تـتـفاقم ـكـنـة الـتـطبـيق  بـحـاجـة مـاسه الى ايـجـاد حـلول 
ُدمـرة والـتي يـفتـرض أن تـقوم وتتـعـقد مُـخـلفـة كم كـبـير من اآلثـار الـسـلبـيـة وا
ختلف اشـكالها عنـيه و ناقشـتها مع اجلـهات ا راكز الـبحثيـة  اجلامـعات وا
ومسـميـاتـها لـلـعمل عـلى إيـجاد حـلول واقـعـية تالئم  ثـقـافة اجملـتـمع وتوجـهاته
لذلك نـسأل هل للمجتمـع دور في التحفيز والتـمييز  ب اجلامعـات للقيام بهذا

الدور? 
ـــو اي جــامـــعــة من خالل اذ ان اجملــتـــمع هــو الـــعــنـــصــر األهم فـي جنــاح و
ـسـتـفـيد يـسـتـطـيع حتـس الـعـمـلـية االسـتـفـاده من اخلـدمات الـتي تـقـدمـهـا فا
كن وضوعي لها ولكن هذا ال  ُقدمه من خالل التقييم ا التعليمية واخلدمات ا
قدمه ليكون ان يحصل بدون توجيههُ وزيادة قدرتهُ على التمييز ب اخلدمات ا
قــادر عـلـى  اخـتــيــار االفـضـل وذلك لـتــرصــ الــتـعــلــيم في الــعـراق وبث روح
ُـهـمه تقع في ـيـة اإليجـابـيـة والنـافـعـة للـعـلم واجملـتمع وهـذه ا نـافـسة األكـاد ا
ية الـتي تتمتع بالنـزاهة والعلمية الدرجه األسـاس على النخب العلـمية واالكاد
والرغـبة في خدمة اجملتمع وتـرص التعليم والذيـن اكرمهم الله تعالى في قوله
ات تَـجْـرِي مِن تَـحْـتِـهَـا َ صِـدْقُـهُمْ ـ لَـهُمْ جَـنـَّ (قَـالَ الـلَّـهُ هَــذَا يَـوْمُ يَـنـفَعُ الـصَّـادِقِـ
( االنهـار خَـالِدِينَ فِـيهَـا أَبَدًا ـ رَّضِيَ الـلَّهُ عَنْـهُمْ وَرَضُوا عَـنْهُ ـ ذلك الْفَـوْزُ الْعَـظِيمُ
مارسـات والسـلوكيـات والثـقافة وذلك من خالل الـرفض واالنتقـاد البـناء لـكل ا
الدخـيلـة التي تـغزو جامـعاتـنا بل بـدات تتحـول الى اشيـاء مقـبوله داخل احلرم

اجلامعي وخاصة في حال عدم اعالنها واالبقاء على سريتها.

خارطة لطريق احلرير

غالف الكتاب
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نـاسبة الذكرى الـسنوية لوفـاة جنمي النوارس والكرة اقام نادي الزوراء  مجلـس عزاء تأبيني 
العراقية الكاب احـمد راضي والكاب علي هادي وبحـضور  وزير الشباب والرياضة وادارات
االنديـة واجلـمـاهـير الـكـرويـة احملبـة لـلـنجـمـ رحـمـهم الله. وقـال رئـيس الـنـادي فالح حسن ان
الـنـادي حـريص عـلى احـيـاء ذكـرى جنـوم الـكـرة الـعـراقـيـة الـذين فـقـدنـاهم بـسـبب وبـاء كـورونـا

كونهم قدموا للكرة العراقية الكثير من االجنازات في احملافل العربية والدولية.

qOŠ— vKŽ ¡«—Ëe « ÍœU½ w  ¡«eŽ fK−

ÍœU¼ wKŽË w{«— bLŠ√ 5L−M «

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6997 Monday 21/6/2021

6

 «“U$≈Ë a¹—Uð ÆÆw{«— bLŠ√ …—uDÝ_« qOŠ— vKŽ ÂUŽ
ـنتـخب الـوطني 52 حيث سـجل مع ا
بي  6اهداف نتخب االو هدفا ومع ا
ومع منـتـخب الشـباب  18 هدفا ومع
منتخب الناشئ  7اهداف ولم تدرج
ـبـاريات الـرسـميـة اغلى اهدافه في ا
واهم هدف في حـيـاته الريـاضيـة هو
كسيك عام 1986 هدفه في مونديال ا
الذي شهد اول واخر مشاركة عراقية
في نـهـائـيـات كـأس الـعـالم في مـرمى
نتـخب البلـجيكي الـذي حصل على ا
ــونــديــال وعــلى ــركــز الــرابع في ا ا
ــونــديـال افــضل حــارس مــرمى في ا
البـلجـيـكي ج مـاري بفـاف ليـسجل
اســـمه من ذهـب في ســـجالت تـــاريخ

العرب في نهائيات كأس العالم
نتخب اكثر مـنتخب هـز شباكه هـو ا
نـتخب السـعودي حـيث سجل عـلى ا
االول  6اهــــداف وعـــــلى مـــــنــــتـــــخب

الشباب  3اهداف

نتخب 17 اول رقم ارتداه مع ا
نتخب 8 اخر رقم ارتداه مع ا

رقمه الدائمـي مع االندية التي مـثلها
رقم 8

فضل 8 رقمه ا
يـتــمـيـز احــمـد راضي بــشـراسـته في
لعب كرة قدم ويـتميز بـشكل كبير في
الـعـاب الـهــواء وضـربـات الـدبل كـيك
قص والضـربات الرأسيـة الرائعة وا
ويــتــمـيــز بـتــسـديــداته الــقـويــة جـدا
ويـتـمـيـز بـتـقـنـيـة الـتـسـديـد ويـتـمـيز
ــبــاشـرة بــأدائه الــضــربـات احلــرة ا
الـتي نادرا مـاتـخـطأ الـهـدف ويتـمـيز
بلعبه بكلتا قدميه بشكل اليصدق

الـلـقـاب شــخـصـيـة ألحـمـد راضي من
نـتخـبات واالنـدية التي غيـر القـاب ا

لعب لها
حــــصل عــــلى لــــقب افـــضـل العب في

اسيا عام 1988

حــصل عــلى لــقب ثــالث افــضل العب
في اسيا عام 1989

حــــصـل عـــلـى لــــقب خــــامس افــــضل
ريــاضي عــربي في اســتــفــتــاء اذاعـة

لندن عام 1993
ــــركـــز الـــتـــاسع بـــ حـــصل عـــلى ا

هدافـ مـنتـخبـات الـعالم لـعام 1993
ــوســوعـة حــسـب اخــتــيــار مــجــلــة ا
ــيــة بـكــرة الــقـدم الــصـادرة في الــعـا
انـيا وهي مـجلة مـتخـصصـة بأبرز ا
جنوم كرة الـقدم واعتـمدت اجمللة في
ذالك عـلى ســجل الالعـبــ الـدولـيـ

ضمن منتخباتهم الوطنية
حــــصل عــــلى لــــقب افـــضـل العب في
بطولة الصداقة والسالم التي اقيمت

في الكويت عام 1989
حــــصل عــــلى لــــقب افـــضـل العب في
بطولة كـأس فلسطـ االولى للشباب

غرب عام 1983 التي اقيمت في ا

حصل على جائزة تقـديرية من مجلة
الـصقـر الـقطـريـة لـفوزه بـلـقب هداف
بطولة كأس فلسط التي اقيمت في

غرب عام 1983 ا
حـصـل عـلى لــقب افـضل مــهـاجم في
بطـولـة كأس الـعرب الـتي اقـيمت في

االردن عام 1988
ـوسم حـصل عـلى لـقب افـضل العب 
في اســتــفــتـاء جــريــدة الــبـعث 1989
لغاة ونال  5376 صوت الرياضي ا
حـصل عــلى لـقب افــضل ريـاضي في
الــثــمـانــيـنــات في االســتــفـتــاء الـذي

اجرته مجلة الف باء عام 1990
ـوسم حـصل عـلى لـقب افـضل العب 
في اســتـفــتـاء جــريـدة الـزوراء 1990
الـــــريـــــاضـي وحـــــصل عـــــلى 22000

صوت
ـوسم حـصل عـلى لـقب افـضل العب 
على الـتوالي في 1992وموسم  1991

استفتاء جريدة اجلمهورية
حـصل عـلى لـقب افـضل العب عـراقي
لــعـام  1992 في اســتــفــتــاء بــرنــامج
عـراقنـا الـريـاضي الـذي كـان يبث من
اذاعـــة بــــغــــداد من اعــــداد وتــــقـــد

االعالمي علي رياح
حصل عـلى لقب افـضل رياضي لـعام
 في االسـتــفـتـاء الــذي نـضـمـته 1992
اللجنة الرياضية بنقابة الصحفي

حــصل عــلـى لـقـب هــداف تــصــفــيـات
كــأس الــعـالـم عـام  1990 بــرصــيـد 6
اهداف منها اربعة اهداف في مباراة

واحدة
فاز بلقب هـداف بطولة غـوتا الدولية
لـلـنـاشـئـ الـتي اقـيـمت في الـسـويد

عام  1981برصيد  7 اهداف
فاز بلقب هداف بطولة كأس فلسط
لـــلـــشــبـــاب االولى الـــتي اقــيـــمت في
غرب عام  1983 برصيد  8 اهداف ا

نتخب العراقي الذي تأهل الى كأس العالم 1986 تشكيلة ا

فــاز بـلـقب هــداف تـصــفـيـات بــطـولـة
شباب اسـيا التي اقـيمت في النـيبال

عام  1982 برصيد  9اهداف
فــاز بــلــقب هــداف الــدورة الــعــربــيــة
ــغـرب الــسـادســة الــتي اقـيــمت في ا

عـام  1985 برصيد  3 اهداف
فــاز بـــلــقب هــداف تــصــفــيــات كــأس
العالم لعام  1986 برصيد  8 اهداف
فاز بلقب هداف دورة اخلليج العربي
ـمــلـكـة الــتـاســعـة الـتـي اقـيـمـت في ا
الــعـــربـــيـــة الــســـعـــوديـــة عــام 1988

برصيـد  4 اهداف
فاز بـلقـب هداف بـطولـة كأس الـعرب
الـــتـي اقـــيـــمت في االردن عـــام 1988

برصيد  4 اهداف
فــاز بـلــقب هــداف بـطــولــة الـصــداقـة
والــسالم الــتـي اقــيــمت في الــكــويت

عـام  1989 برصيد  5 اهداف
فـــاز بـــلـــقـب هـــداف بـــطـــولـــة االردن
الــــدولـــيـــة الـــتي اقــــيـــمت في االردن

عــــــام  1992 برصيد  7 اهداف
فــــــــاز بــــــــلــــــــقـب هــــــــداف الـــــــدوري
وســــــــــــــم  1986-1985 بـرصـيد 9

اهداف
فــاز بــلــقب بــطــولــة رئــيس الــلــجــنـة
ــبــيــة الــعـراقــيــة الــســابق عـدي االو
صـدام حــسـ عـام  1988بــرصــيـد 4

اهداف
فــــــــاز بــــــــلــــــــقـب هــــــــداف الـــــــدوري
وســــــــــــــم  1992-1991 برصيد 34

هدف
فـــاز بــلـــقب هــداف بـــطــولـــة الــكــأس

وســـم  1992برصيد  9 اهداف
فــاز بــلــقب هــداف الــدوري الــقــطـري
وسم  1994-1993 برصيد  12 هدف
فــاز بــلــقب هــداف الــكــأس الــقــطــري
وسم  1995-1994 برصيد  7 اهداف
اختـير ضمـن تشكـيلـة منـتخب جنوم

عرب اسيا عام 1989
اخـتــيـر مع زمـيـلـه عـدنـان درجـال من
نتخب قبل جريـدة العمل التـونسيـة 

جنوم االندية العربية عام 1986
يــعـــتــبــر اول العب عـــربي يــســجل 4
اهــــداف في مــــبـــاراة واحــــدة ضـــمن
تصفيـات كأس العالم عـندما سجل 4
اهـــداف في مـــرمـى االردن عــام 1989
في بغداد يشترك االعب احمد راضي
مـع االعب الــــدولي الــــســـابـق نـــوري
ذيـــاب بــتــســـجــيل اعــلـى رصــيــد من
االهــــــداف في مـــــبــــــاراة واحـــــدة مع
ـنتـخب الـوطـني حـيث سجل االعب ا
نــــوري ذيـــاب  5 اهــــداف في مــــرمى
الــبــحـريـن عـام  1966بــيــنــمـا ســجل
الــكـابــ احــمـد راضي  5اهـداف في

مـرمى مــنـتـخب أثـيـوبــيـا في بـطـولـة
االردن الدولية عام 1992

ـنتخب ساهم بشـكل كبـير في تأهل ا
العراقي ألول مـرة الى نهائـيات كأس
كسيك وكانت العالم لعام  1986في ا
ــرة الــوحـــيــدة الـــذي يــتــأهل هـــذه ا
الـعراق لـلـمونـديـال واسـتطـاع احـمد
ونديال راضي بتسجيل هـدف في ا
كـسـيكي وكـان الـهدف االول الحـمد ا
ــونــديـال عــلى مــنــتـخب راضي في ا
البارغواي كان هدفا رائعا من راسية
رائــعــة جــدا من احــمــد راضي الكــنه
الــغي بــشـكـل غـريب واليــصــدق حلـد
يــومــنـا هــذا حــتى انه حــلل مـن قـبل
قنـاة اجلزيـرة الـرياضـية في بـرنامج
احلـكـم اخلـامس ان الــهـدف صــحـيح
ـئـة وكـان هـدفه الـثـاني عـلى 100  بـا
ـركــز الـرابع في ــنـتــخب صـاحـب ا ا
ـنـتـخب الـبـلـجيـكي عـلى ـونـديـال ا ا
ــونـــديــال جــ افـــضل حــارس فـي ا
مـاري بــفـاف بـتـسـديــدة قـويـة رائـعـة
لــيــكــون اول واخـر هــدف عــراقي في
الــنـــهــائــيــات مــســجال بــأسم احــمــد

راضي 
اخر الـقابه هـو اختيـاره افضل العب
ــرتــبــة عــراقـي في الــقــرن لــيــحــتل ا
ـــركـــز الـــثـــاني االولـى ومن بـــعـــده ا
ركـز الثالث الالعب حسـ سعيـد وا
ـركـز الرابع الالعب حـبـيب جعـفـر وا

رمى رعد حمودي حلارس ا
وفي مـوسم   1994-1993غـادر أحـمـد
راضي الـــدوري الــعــراقي مــتــوجــهــاً
لـــلـــدوري الـــقـــطـــري حـــيث الـــتـــحق
بــــصـــفـــوف نـــادي الـــوكـــرة ولـــثالث
مواسـم من عام  1993 إلى عام 1996
حــيث قـدم مع الــنـادي الــقـطــري كـرة
عــراقـيــة رائـعــة وتـألق هــنـاك كــثـيـراً
بــعــدهــا عــاد إلى نــاديه االم الــزوراء
لــيــلـــعب مــوســمــ حــتى عــام 1998
لـيـنهـي مسـيـرته احملـلـيـة التـي كانت
مــلـيــئه بــالـتــالق لــعب أحــمـد راضي
خالل مـسـيـرته احملـلـيـة  125 مـباراة
سجله خاللها أكثر من مئة هدف بعد
اعـتـزاله اللـعب مـحـلـيـاً ودولـياً اجته
أحمد راضي إلى الـتدريب حيث درب
نـادي الـشرطـة كـمـا درب نـادي الـقوة
اجلــويـة لــفـتــرة بـســيـطــة ومـنــتـخب
الناشئ ونادي الزوراء الذي أصبح
رئـيــسـاً له فـيــمـا بـعــد. احـمـد راضي
افـضل العبي الـقـارة في الـثـمانـيـنات
له دور كــبــيــر في تــاهل الــعــراق الى
ـــكــــســــيك . رحم الــــله مـــونــــديــــال ا
االســــطـــورة احـــمــــد راضي وادخـــله

فسيح جناته.
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الـنــورس واالسـطـورة الــراحل احـمـد
راضي فـي الــذكــرى االولى لـــرحــيــله
نــــســــتــــذكــــر اهـم االجنــــازات الــــتي
حــصــدهــا في مــسـيــرته الــريــاضــيـة
ـنـا لـكن سـتـبقى بـصمـت رحل عن عا
ذكريـاته واجنازاته عـالقه في قـلوبـنا
خالل مــسـيــرته الــكـرويــة له صـوالت
العب الـريـاضـية في وجـوالت عـلى ا
ــاضـي كــان يــرعـب الــدفــاع الـــقــرن ا
اخلـــصم وحـــصل عــلـى الــعـــديــد من
االجنازات الـكـروية اسـتـعرض الـيكم

اهم اهمها 
افــضل لــقب يــحـصل عــلــيه هــو لـقب

افضل العب في اسيا عام 1988
االنديـة الـتي لعب لـهـا : شبـاب نادي
الـشـرطـة شـبـاب نـادي الـزوراء نـادي
الـزوراء نـادي الـرشـيـد نـادي الـوكـرة

القطري
ـنتـخـبـات الـتي لعـب لهـا : مـنـتخب ا
الـناشـئـ مـنتـخب الـشـباب مـنـتخب
ـنـتــخب الـعـراقي الـوطـني ـبي ا االو

منتخب جنوم عرب اسيا
اول مــبـاراة مــحـلــيه كــانت مع نـادي
الــزوراء ضـد نــادي الــطـيــران الــقـوة

اجلوية حاليا عام 1982
نـتخب اول مبـاراة دوليـة كـانت مع ا
الــوطـــني الــعـــراقي ضــد االردن عــام
1982
اخـر مــبـاراة مـحـلــيه كـانت مع نـادي
الـزوراء ضـد نــادي الـكـرخ عـام 1999
ــبــاراة الــنـــهــائــيــة لــكــأس وكـــانت ا

التحدي الذي فاز بها الزوراء 1 - 3
اخـــر مــبــاراة دولــيــة ضـــد مــنــتــخب
بـاكـسـتـان في مـلعـب الشـعب الـدولي
ضـمن تـصــفـيـات كـأس الـعـالم عـام

1 - 6 وانتهت بفوز العراق  1997
اول هدف يسجله للمنتخب في
مـرمى مـنـتـخب االمـارات يوم
 بالشارقة 10-10-1983
اخر هـدف يسـجـله للـمنـتخب
كــــان في مـــــرمى مــــنـــــتــــخب
بــــاكــــســــتــــان عـــام  1997 في
باكـسـتان ضن تـصـفيـات كأس

العالم 1998
عدد اهـدافه الـدولـية  83هـدفا

ـــــبـــــاريـــــات فـي ا
الرسـمـيـة فقط
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نتخب ستوى الـذي ظهر من خالله ا بينـما ارتفعت  حاالت اجلدل  في انـتقاد ا
ـتـبـقــيـة في دور اجملـمـوعـات قـبل قـطـعه تـذكـرة ـبـاريـاته ا الــعـراقي خالل ادائه 
نـتخـبات الـتاهل  لـلمـشاركـة ببـطولـة اال االسيـوية فـضال عن التـواجد بـ   ا
ن  سـتـتـنـافس عـلى  بـطـاقـات التـاهل الـعـشر  االقـوى في الـقـارة االسـيـويـة  
واقع ـتخـصـصة  اضـافـة  ـونديـال قطـر عام  2022 حيث  تـنـاولت الصـحف ا
ـدرب كاتـانـيتـش   متـهـمة ايـاه بـالـعقم الـسـوشـيال مـيـديـا سخـطـا كـبيـرا عـلى ا
الهجـومي و االنكفـاء وراء خطط دفاعـية الجدوى لـها  اضافـة لتيـسييـره لفرصة
الـتواجـد لالعـبـيـ غـيـر مـؤهـلـ حـيث طـالت مـثل تـلك االنـتـقادات اغـلب العـبي
ـنـتـخب مـعـيبـة عـلـيـهم انـخفـاض مـسـتـواهم وعـدم جدارتـهم في ارتـداء فـانـيـلة ا
ـباريات وتقييمها في  النظر نتـخب اضافة لتحليل كل ما شهدوه  خالل تلك ا ا
بـاراة االخـيرة الـتي عـدت مفـتـرة طرق نـتـخب السيـمـا ا ـا  ابرزته مـبـاريـات ا
في تـامل حتقـيق الفـوز او االكتـفاء بنـقطـة التـعادل وفي كـلتا احلـالتـ تضـمنان
لــلـمـنـتــخب صـدارة اجملـمـوعـة  الــتي هي اصال لـيـسـت ذات جـدوى الن  تـقـيـيم
اجملموعـت الت ستضـمان منتخبـات  القارة االسيوية  الـعشر سوف  ستضم
نـتخبـات بعـيدا عن مسـتويـاتها وتـدرجاتهـا كمـا هو احلال مع  اخـتيارات تـلك ا

عروفة .. نتخبات في اجراء قرعة البطوالت ا ا
نتخب االيراني بتحقيق باراة االخيرة التي  جنح  فيها ا وعمومـا كانت نتيجة ا
ـيـزة لـلـمـنـتــخب الـعـراقي في تـامل كل ـثـابـة فـرصــة  هـدف الـفـوز الــوحـيـد  
اخـطـائه والتـشـوهات الـتي عـابت  اداء العـبيه  خـصـوصا من خالل  تـشـخيص
ـنــتـخب الـعــراقي في مـركـز خط اخلـلل في بطء الــر الـذي يـعــاني من خالله ا
ـعـتزل واصـفـات الالعب ا ـنـتـخب الفـعـلـيـة  الى العب   الـوسط وحـاجة هـذا ا
نتـخب صفت مهـمت  ابرزهما نشات اكـرم  الذي كان يحمل خالل لـعبه مع ا
دافع  فـضال عن قدرته في تموين الـكرات الطولية االرتداد الـسريع للعب دور ا
دافع الستثمارهـا من قبل مهاجمي الفريق حيث كان من التي  تـسقط خلف ا
طـلوب  في تـلك الفـترة الالعب ن كـانوا يـحقـقون االنـسجـام ا ابـرز  الالعـب 
يونس مـحمود اضافـة لالعب هوار مال محمـد  فتحـققت بناءا عـلى هذا الترابط
نتـخب  حتى  اسـتطاع ان يـظفر واالنسجـام فرص  الـفوز في اغلب مـباريـات ا

بالبطولة اخلالدة  والتي حقق من خاللها كاس اسيا  في عام 2007.
ورغم ان االنـتـقادات الـكـثـيـرة الـتي جـرى تـداولهـا  والـتي  وظـفت الـنـقـمـة  على
ن  تولوا درب االجانب  درب كـاتانيتش حتى استدعت مقارنته بغيره من ا ا
مـسؤولـية قيـادة الفريق لـينـتهي اغلب  مـحللي مـواقع السـوشيال مـيديا الخـتيار
درب زيكـو البرازيـلي من ابرز الفتـرات التي استـطاع من خاللها فتـرة تدريب ا
نـافـسة  اال ان مـؤشـرات االوضاع االمـنـية ـيز قـادر عـلى ا بـنـاء فريق كـروي 
نـتـخب  واالبتـعاد عن ذكـور ليـنـهي  عقـده مع ا ـدرب ا انـعكـست عـلى تواجـد ا

تدريبه .
ـدرب كــاتـانـيــتش عـلـى قـيـادة  الـالعـبـ ـنــتـخب  وقــدرة ا وبـقــراءة مـبـاريــات ا
ـنـتـخب ـسـتـوى االكـمـل  فان  تـشـكـيـلـة ا واالسـهـام بـتـوظـيف مـهـاراتـهم عـلى ا
ـا قدمـته فمـهاراتـها مـحدودة  ولـياقـتها صي ابـعد  احلـاليـة غيـر قادرة عـلى ا
ا باريـات  اضافة لـتشـخيصـنا  رة في  الـتعامـل مع ا الـبدنـية  غيـر جاهـزة با
نـتخب يـتعـلق  بـالالعب  الذي يـجيـد صنـاعة االلـعـاب وقدرته عـلى بسط قـدرة ا
ـنـتـخب  في الـتـمـوين وسـد الـثـغرات  والـلـعب بـكـرات عـالـية عـلى  اهم مـراكز ا
يجيـد التعـامل معها العـب طوال الـقامة قادرين عـلى االختراقـات  واللعب على
طلوبة باالضـافة  لغياب  ميزة التسديد من خارج االجنحـة  لتشكيل اخلطورة ا
يـزة لـكنـنا لم مـنطـقة اجلـزاء وحـضورهـا لدى العـبـ اثنـ يجـيـدان مثل هـذه ا
نتـخب لتحـقيق هذه اخلاصـية واذكر مـنهم كال من الالعب نرى ظـهورهم مع ا
مـحـمـد قاسم  الـذي لـعب في اغـلب االوقـات بديال لـالعبي خط الـهـجـوم  فضال
عن  تغـييب الالعب علي فـائز بـسبب  اصابـته بفـايروس كورونـا  مع االشكـالية
التي حتقـقت قبل هذا االستحقاق بتجريـب العب محلي عبر توجيه
ـبـاريـات االعـدادية مع  تـشـكـيـلهم الـدعـوة الـيهـم وخوض  ا
ـنـتخب ـعـسـكر يـتم االسـتـغنـاء عـنـهم لـيعـود ا وفي نـهـاية ا
الحتـضـان العبـ   ابـعادهم عـلى اسـاس التـقـاطع الذي
ــنـتـخب وفـريــقه  الـذي كـان لـديـه اسـتـحـقـاق حـصل بـ ا

باريات كاس العراق. شاركة  ا
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عـقـدت جلـنـة كـرة الـصـاالت في مـقر
ـؤتمر االحتاد العـراقي لكـرة القدم ا
الــفــني لــدوري كــرة الـصــاالت لــفــئـة
قرر إقـامته في محـافظة الشبـاب وا
وافق قـدسة يوم االربـعاء ا كربالء ا
الثالث والعشرين من الشهر احلالي
شـاركة 16 فريـقـاً تـقـسم على أربع
ـــؤتــمــر الــفــني مـــجــامــيع ويــقــام ا
اخلاص بإجـراء القرعـة يوم الثالثاء
ــقــبل فـي قــاعــة نــادي اجلــمــاهــيـر ا
الساعة السابعة مساءً.  وقالَ رئيس
جلـنــة الـصــاالت صـبــحي رحـيم: إن
إقـامة دوري الـشـبـاب لكـرة الـصاالت
تـــعـــد خـــطـــوة جـــيـــدة وبـــاالجتـــاه
الصحيح الذي تسـير عليه جلنة كرة
الــصــاالت والـشــاطــئـيــة في الــهــيـأة
ــــنــــهـــاج الــــتــــطــــبــــيــــعــــيــــة وفـق ا

االستـراتيجي لـها والـذي يتـركز على
إقـامـة الــبـطـوالت الـتي تــخص لـعـبـة
الصـاالت والـشاطـئـية.  مـوضـحاً: ان
هـذه الـبـطولـة سـتـكـون فـرصـة جـيدة
لـتـحـقـيـق طـمـوحـات األنـديـة في ضم
وهوبـة إلى فرقـها بـغية العـناصـر ا
ـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة. الـوصـول الى ا
مــخـتــتـمـاً: ان الــهـيـئــة الـتــطـبـيــعـيـة
ستقوم بتوفير كل األمور اللوجستية
من أجل إجنـاح دوري كــرة الـصـاالت
للشـباب. وحددت الـلجنـة التولدات

الـــتي يـــحـق لـــهــا 2004 / 2003
شاركـة في البطـولة التي ا

يشارك فيها  16فريقاً.

…d  Í—Ëœ sC²% ¡öÐd

»U³AK   ôUB «

ÊU e « ≠œ«bGÐ

أكـدَ مـدرب مـنـتخب الـشـبـاب عـماد
مـــحــمــد أن بــطـــولــة كــأس الــعــرب
ـنـتـخـبــات الـشـبـاب قـويـة ومـهـمـة
وضرورية لتحقيق االحتكاك الالزم
للـمنتخـب وتطوير قـدرات الالعب
ــواجـــهــة الـــفـــنــيـــة والـــبــدنـــيـــة 
مـنـتـخبـات قـويـة. وبـيّنَ مـحـمـد في
ــؤتــمـر الــصــحــفي الــذي أقــامـته ا
نظمة لبطولة كأس العرب اللجنة ا

ـنتـخبـات الشـباب بـحضور جـميع
مـنـتـخـبــات اجملـمـوعـة الـثـالـثـة: ان
مـشـاركـة الـعـراق في هـذه الـنـسـخة
من الـبطـولـة سـتـكـون مـخـتـلـفةً من
جــــمـــيـع الـــنــــواحـي ســـواء عــــلى
مــســتــوى صــغــر أعــمــار الالعــبـ
وكـذلك حتـقـيق االســتـفـادة الـفـنـيـة
ـسـتـقـبل وبـنـاء مـنــتـخب حـقـيــقي 
الــكــرة الــعـراقــيــة. واخــتــتمَ مـدرب
مــنـتــخب الــشـبــاب عـمــاد مـحــمـد

حديثه بـالقول: سنعـمل على تقد
أداءٍ جــــيــــدٍ فـي أولى مـــــبــــاريــــات
الـبطـولة أمـام منـتخب جـزر القـمر

وحتـقـيق نتـيـجـة إيجـابـية
تعـطينـا دافعاً مـعنوياً
كـــبـــيـــراً لـــتـــحـــقـــيق
األفــضـل في بـــقـــيــة
ـــــــبــــــاريــــــات. من ا
جــانـــبه أكـــدَ قــائــد
مــنــتـخـب الـشــبـاب
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ـــؤتــمــر عـــبــد الــرزاق قـــاسم في ا
الصحـفي جاهزية جـميع الالعب
للـبـطـولـة ومـواجـهـة جـزر الـقـمر
األولى. مشيـراَ إلى: أنه يطمح
مع بـقـيــة الالعـبــ لـتـقـد
ـــيـــز يــرضي أداء فــني 
اجلــــــــهـــــــاز الـــــــفــــــــني

واجلماهير العراقية.

{  طــــــهـــــران- وكــــــاالت: بـــــات جنم
البـرتغال كـريستـيانـو رونالدو قـريبا
جــدا من إضــافـة رقـم قـيــاسي جــديـد
إلى ســجــله األســطــوري وهــز عــرش
الـــشـــهــريـــار عــلـي دائي الـــذي تــربع
ألعــوام طــويــلــة عــلى زعــامــة أفــضل
الــهـــدافــ عــلى الــصــعــيــد الــدولي.
وتـــصــدر عـــلي دائي قـــائــمـــة أفــضل
الهداف دوليا بتسجيله  109أهداف
في  149مـباراة خـاضـهـا مع مـنـتخب
إيران. لـكن رونالـدو بهـدفه في مرمى

انيا السبت  4-2في اجلولة الثالثة أ
من دور اجملــمــوعــات لــكــأس أوروبـا
ــوزعـــة مـــبــاريـــاته فـي الــنـــســـخــة ا
الــــســـادســـة عــــشـــر  عـــلى  11 بـــلـــد
أوروبي وثـــنــائـــيــته الـــثالثــاء أمــام
هنغاريا  0-3 في اجلولة الثانية رفع
رونالدو رصيده إلى  107 أهداف في
 مـبــاراة بـقــمـيص بالده حــامـلـة 177
الـلــقب الـقــاري وبـات بـالــتـالي عـلى
ـلك بــعــد هـدفــ من شــهــريــار أي ا
بالـفـارسـية. وردد دائي أكـثـر من مرة

بـــأنه ســـيـــكـــون ســـعـــيـــدا لـــو جنح
رونـالـدو في حتـطـيم رقـمه الـقيـاسي
الــذي حتـــقق بــ  1993و2006  ألنه
ــهـاجم يــوفـنـتــوس اإليـطـالي يـرى 
احلــالـي ومــانـــشـــســـتــر يـــونـــايـــتــد
اإلنـكــلـيـزي وريـال مــدريـد اإلسـبـاني
السـابق بـ أفضل ثالثـة العـب في
تاريخ اللعـبة الى جانب األرجـنتيني
لــيــونـــيل مــيــسي والــراحل ديــيــغــو
مارادونـا. ومطـاردة رونالـدو لألرقام
القـياسيـة وأبرزهـا أفضل هداف في

تـاريخ دوري أبــطـال أوروبــا وأفـضل
هـــداف في تـــاريخ نـــهـــائــيـــات كــأس
أوروبـا تــبـهـر الـصـحــافـة اإليـرانـيـة
حـيث تـنـشـر مقـاالت عـنه في كـل مرة
يـقتـرب فـيـهـا الالعب الـبالغ  36عـاما
من حصيلـة دائي. وتألق دائي بشكل
ــنـــتــخـــبــات خــاص في مـــواجــهـــة ا
اآلسيوية حيث سجل خمسة أهداف
في الــفـوز  0-7عــلى ســريالنــكــا عـام
وأربـــعــــة أهـــداف في مـــبـــاراة  1996

واحدة خالل أربع مناسبات.

عماد محمد 

جلنة كرة الصاالت
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الـسـياحـة وزيـادة االستـثـمارات إال أن
إجــرائــهـا بــدون حـضــور جــمـاهــيـري
فــــضال عن تــــكـــالــــيف االســـتــــضـــافـــة
الـبـاهـظة جـعل مـحـلـل يـشـكـكون في
جــدواهــا االقــتـصــاديــة ويــحـذرون من
مــخــاطـرهــا الــصـحــيــة.في عـام 2019
اســتـضـافت مـصـر  61 بــطـولـة دولـيـة
ـاضي وتــراجع هـذا الـعـدد الـعـام ا
لــكـن ســيــصل هــذا الــعــام إلى 30
ـصري بـحـسب وزير الـريـاضة ا

أشرف صبحي.
W “«d « «¡«d «

ويــــأتي هــــذا في الــــوقت الـــذي
تـبقي فـيه احلكومـة على الـعديد
مـن اإلجـــــراءات االحـــــتـــــرازيــــة
ـواجهـة فيـروس كورونـا كما لم
يـتم تـطعـيم سوى نـحو  %2فـقط
من الـسـكان.وتـعـول احلكـومـة على

نــظــام "الـفــقــاعــة الـطــبــيــة" خالل هـذه
الــبــطــوالت إال أن الــفــقــاعــة ال تــعــني
"مــــــنـــــــعــــــا تـــــــامــــــا" حلــــــدوث
اإلصـابـات.فـخالل مونـديـال كرة
الـيد مطلع هذا الـعام اكتشفت
إصــابــة اثـنــ من العــبي فـريق
الــــرأس األخــــضــــر بــــفــــيـــروس
كـورونـا أثنـاء الـبطـولـة كمـا قرر
االحتـاد الـدولي لكـرة الـيد إيـقاف
مـديـر الـبطـولـة هـشام نـصـر مدة
عـام بـعـد اكـتـشـاف "خـروقـات" قـام
بـــهــا لــتـــغــيــيـــر لــوائح اإلجــراءات
الـصحيـة.من اليمـ دوناتيال ساكي
عـضو االحتاد الدولي للـجمباز أشرف
صـــبـــحي وزيـــر الـــشـــبــاب
ـصـري والــريـاضــة ا
إيـهـاب أمـ رئيس
ـصري االحتـاد ا

AZZAMAN SPORT

{ لـندن  –وكـاالت - اتخـذ نادي مـانشـستـر سيـتي موقـفًا حـاسمًـا في مفـاوضات الـتعـاقد مع الـدولي اإلجنلـيزي هـاري ك مـهاجم
توتنهام هوتسبير.

وأشارت العـديد من التقـارير إلى أن ك أبلغ إدارة توتـنهام برغـبته في الرحيل من أجل سـعيه للفـوز باأللقاب وهـو ما ال يتحقق مع
فريقه اللندني.

وقـالت صـحـيفـة "ديـلي مـيل" البـريـطـانيـة إن مـانـشسـتـر سـيتي مـهـتم لـلغـايـة بـضم ك ويـوافق عـلى دفع سـعـر الصـفـقة
لـتـوتـنـهـام.كـانت تـقاريـر أشـارت إلى أن إدارة تـوتـنـهـام تـطلب 150 ملـيـون إسـتـرليـني لـلـسـمـاح برحـيل الالعب

صـاحب الـ 27عـامًـا. وأشــارت الـصـحـيـفـة الـبـريــطـانـيـة إلى أن مـانـشـسـتــر سـيـتي يـرفض الـدخـول في
مفاوضات طويلة مع العنيد دانييل ليفي رئيس توتنهام.

فاوضات. ويصر مانشستر سيتي على حسم صفقة ك في وقت عاجل أو االنسحاب من ا
طلوب. ادي ا قابل ا وأوضحت أن ليفي ال يرغب في رحيل ك ويفكر في زيادة ا
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ـارك { يـحــتـاج العب الـد
كـريـستـيـان إريـكسن إلى
جهـاز لتـنظـيم ضربات
الــقـلـب بــعـد ســقــوطه
ـــــلـــــعب عـــــلى أرض ا
خالل بـــطـــولـــة يـــورو
2020 بحسب طبيب

اركي. نتخب الد ا
وأصــــــــــيـب العـب خـط
الـــــوسـط الـــــبـــــالـغ من
العـمر  29عامـا بنـوبة
ـبـاراة قــلـبــيـة خـالل ا
الــتي هـزم فــيــهــا فــريـقه
أمـام فنـلنـدا في كـوبنـهاغن

يوم السبت.
اركي نتـخب الد وقال طبـيب ا
مــورتن بـوزين إن اجلــهـاز الـذي
يـنـتـظـر تركـيـبه "ضـروري بـسبب
اضـطــرابــات نـبض الــقــلب" لـدى
الالعـب.وال يــــزال إريـــــكـــــسن في
ستشـفى لكنه يـقول إنه "بخير ا

في ظل هــذه الـظــروف".وبـحـسب
مؤسـسة الـقلب الـبريـطانـية فإن
اجلهاز الذي يُعرف بـ"مقوم نظم
الـقــلب ومــزيل الــرجـفــان الــقـابل
للزراعة" عبـارة عن جهاز صغير
يـــوضـع حتت اجلـــلــــد ومـــتـــصل
بالـقـلب "بأسالك رفـيعـة" و"يرسل
نــبــضــات كــهــربــائــيــة لــتــنــظــيم
ضـــــــربــــــــات الـــــــقـــــــلـب غـــــــيـــــــر
الطبيعيـة".وأضاف الطبيب: "لقد
وافق كريـستـيان عـلى هذا احلل
كــــــمـــــــا أكـــــــد عـــــــلـى اخلـــــــطــــــة
مـتـخـصـصــون يـوصـون جـمـيـعًـا

بنفس الطريقة في العالج".
وقـال "نـحن نشـجع اجلـمـيع على
مـنح كريـستـيان وعـائلـته السالم
واخلــــصـــوصـــيــــة".وســـقط العب
تــــوتـــنــــهــــام الــــســـابـق والالعب
احلالي في إنتر ميالن أرضا قبل
وقت قـصــيــر من نـهــايـة الــشـوط
األول أمـام فـنلـنـدا وكان بـحـاجة

أخبار النجوم
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مـــلـــيـــونـــا عــام 2019. لــكن وزارة
صـرية تقـول إن القطاع السيـاحة ا
شـهـد انــتـعـاشــا مـنـذ مـطــلع الـعـام
اجلــاري فــخالل الـشــهـور األربــعـة
األولى منـه جاوز عـدد السـياح 1.5
مـلـيـون سـائح." تــنـظـيم الـبـطـوالت
الـريــاضـيــة بـالـتــأكـيــد أدر أربـاحـا
كبيـرة لقطـاع السياحـة هذه العام"
ــــتـــــحــــدث بــــاسم وزارة يــــقــــول ا
صـرية محمد فوزي في الرياضة ا
حــديـث لــبي بي سي نــيــوز عــربي
مضيفـا "استضفـنا العب من 180
دولــة خالل الــنـصـف األول من هـذا
الــعـام هـذا يـعـنـي عـددا كـبـيـرا من
الــلــيــالـي الــسـيــاحــيــة وبــالــتــالي
أصبـحت العائـدات االقتـصادية من
هــذه الــبـــطــوالت قـــيــمــة مـــضــافــة

لالقتصاد الوطني."
dO UL'« —uC

وكـــانـت مـــصــــر قـــد وافــــقت عــــلى
حـضـور اجلـماهـيـر خالل مـبـاريات
كأس العـالم لليد بـنسبة %20 من
إجـــمـــالي ســـعــــة الـــصـــاالت لـــكن
االحتاد الدولي لكرة اليد قرر إقامة
ـباريـات دون حـضـور جمـاهـيري ا
ـصـريـة وطــبـقـا لـوزارة الـريـاضـة ا
أنـفـقت الـبالد أكـثـر من 3 مـلـيارات
جـنــيه مـصـر (حـوالي 200 مـلـيـون
دوالر) عـلى تـطـويـر الـصـاالت الـتي
اســتـــضـــافت الـــبــطـــولـــة.وطــبـــقــا
الشـتــراطــات االحتــادات الــدولــيـة
ـــســتــضــيــفــة يــجـب عــلى الــدول ا
لــلـبــطــوالت اتــخـاذ إجــراءات غــيـر
شارك اعتيادية لضمان سالمة ا

ـثل وزارة لـلــجـمـبـاز هـشـام مـجـدي 
ـتحدث باسم ـصرية - يرد ا الـصحة ا
صرية محمد فوزي وزارة الـرياضة ا
عـــلى ذلك في حـــوار لــبي بي سي أن "
اإلصـابة بـكورونـا أمر وارد ولـكن قبل
تـــنـــظـــيـم أي بـــطـــولــة
نـــشـــكل جلـــنــة
لـألزمات

مـــــهــــمــــتــــهــــا
الــتـعـامل بـشــكل فـوري وصـارم مع
أي إصــابـــة قـــد حتــدث."ويـــضــيف
فـوزي خـالل حـديـثـه لـبي بي سي :
"نــحن في أزمــة أثـرت عــلى كل دول
العالم ورغم ذلك جنحنا في تنظيم
كافـة البـطوالت التي أسـندت إلـينا
وأصبحنـا مقصدا لـكافة االحتادات
الـدوليـة".استـضـافت مصـر الشـهر
ـــاضي 3 بـــطـــوالت كـــبـــرى; هي ا
الـبـطـولــة الـدولـيــة لالسـكـواش في
اجلـــونـــة وكــــأس الـــعــــرب لـــكـــرة
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إلى إنـعــاشه بــاسـتــخـدام جــهـاز
إزالة رجفان القلب.

ـانـي جـيــنس وقــال الــطـبــيـب األ
كـليـنفـيـلد الـذي عاجله في أرض
لعب جملموعة فونك اإلعالمية: ا
"بـــعـــد حــوالي 30 ثــانـــيـــة فــتح
عيـنيه وتـمكـنت من التـحدث إليه

مباشرة".
…U M « ’d

وأضاف "كـانت تلك حلظـة مؤثرة
للغاية ألنه في مثل هذه احلاالت
الــطــبــيـــة الــطــارئـــة في احلــيــاة
اليومية تـكون فرص النجاة أقل
بـكـثـيـر".وقال كـلـيـنفـيـلـد إنه سأل
إريـــكــــسن: "حــــســـنًــــا هل عـــدت

معنا?"
وقال الـطبيب إن إريـكسن أجاب:
"نـعم لقـد عـدت معك… عـمري 29
عـــامًــا فـــقط".وأضـــاف: "عــنـــدهــا
علـمت أن الدماغ لم يـتضرر وأنه

قد عــــــاد بالكامل".

كريستيان
إريكسن
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{ لـــــنــــدن (أ ف ب) - أكـــــد رئــــيس
الــــوزراء الـــــبـــــريــــطـــــاني بـــــوريس
جونسـون أن األولوية بـالنسـبة إليه
هي احلفـاظ على "دولـة في مأمن من
كـــوفــــيـــد-"19 في وقـت أشـــار فـــيه
مـصـدر لـوكـالة فـرانس بـرس إلى أن
االحتاد األوروبي لـكـرة القـدم "ويـفا"
يُـــبـــقـي خـــيــــار نـــقل الــــدور نـــصف
باراة الـنهائـية من كأس النهـائي وا
ــــــبـــــلـي إلى أوروبـــــا 2020 مـن و
قرر بودابسـت مفتـوحاً.وحـيث من ا
راحل اخلـتامية من الـبطولة إقامة ا
األوروبـية في لـنـدن ذكـرت صحـيـفة
ـز" البريـطانـية أن جـونسون "ذا تا
يـدرس إعــفـاء نــحـو 2500 مـسـؤول
من "ويــفـــا" واالحتــاد الــدولي لــكــرة
الـــقــدم "فــيــفــا" واجلــهــات الــراعــيــة
ـــذيــــعـــ من إجـــراءات احلـــجـــر وا
ـعمـول بـها في بـريـطانـيا الصـحي ا
بـــســــبب بـــروتــــوكـــوالت جــــائـــحـــة
كـــورونـــا.ومـن شـــأن ذلك أن يـــحـــرر

الـصاالت والـبطـولـة الدولـية لـتنس
.وحضـر العبـون من نحو النـاشئـ
 20دولــــة إلـى مــــصــــر خالل هــــذه
الــبــطــوالت بـــيــنــمــا كــانت الــبالد
تــعـاني في ذروة مـوجـتـهـا الـثـالـثـة
لوباء كورونا بأكثر من ألف إصابة
يــومــيــا.يــقــول الــنــاقـد الــريــاضي
حـــــمـــــدي احلـــــســــيـــــنـي إن هــــذه
الـبـطوالت "مـخـاطـرة محـسـوبـة" ما
دامـت الــــبالد تـــــشــــدد اإلجــــراءات
الـوقـائيـة "فـلن نغـلق عـلى أنفـسـنا
حـتـى يـنــتــهي هـذا الــوبــاء ألنه قـد
يـستـمر لـفترة طـويلـة".لكن الـباحث
جـيـمـس دورسي مـؤلف مـدونـة
عن كـــرة الــقـــدم في الـــشــرق
األوسـط يـــرى أن مـــصــر
تــخــاطــر بــالــتــبــعــات
الــــصــــحـــيــــة لــــهـــذه
الــبـطـولـة "لــتـحـسـ
ســمـعــتـهــا" ويـضـيف
جيـمس " ال تزال مصـر تريد
احلـفـاظ عـلى مركـزهـا كـدولـة رائدة
في الــــــشـــــرق األوسط وتـــــرى دوال
كقـطر والـسعـودية واإلمـارات تنفق
ـليـارات على الـرياضـة ولذا تـقوم ا
مــــصــــر بـــــالــــشيء ذاتـه".وتــــمــــثل
السـياحة  %15من النـاجت القومي
ــصــري وتــعـد أحــد أهـم مــصـادر ا
الـنقـد األجنـبي لـلبالد لـكن القـطاع
ـــاضي إذ تــــأثـــر بـــشـــدة الـــعـــام ا
اضــطــرت الــبالد لــتــعــلــيـق حــركـة
الـسـيـاحـة لـثالثـة أشـهـر وانـخفض
عدد السياح إلى 3.5 مليون سائح
خالل عــــام 2020 مــــقــــارنــــة بـ13

محمد نصر

حتـــركــــاتــــهم حلــــضـــور احلــــصص
ـباريات واالجتماع إلى التدريبية وا
وزراء احلكـومة البـريطانـية والـتنقل

بحرية.
ويخشى الـبعض من أن ذلك قد يـثير
استياء الـبريطـاني الذين  تـقييد
قدرتـهم على الـســـــــفر فـي العطالت
مـن خالل الـــقـــواعــــد الـــتي تـــفـــرض
إجــراءات صـارمــة لــفـتــرة الــعـزل أو
احلــجـر الــصـحي لــدى عــودتـهم إلى

البالد.
وفـقــاً لـلـصـحـيـفــة نـفـسـهـا يـحـرص
جونـسون عـلى السـماح لـلمـسؤول
بـــالــدخـــول ألنه يـــرى أنــهـــا حلــظــة
مـــثــالـــيــة لـــلــضــغـط من أجل عــرض
مـــــشــــتـــــرك مـــــطـــــروح إلى جـــــانب
جمـهوريـة إيـرلنـدا الستـضافـة كأس

العالم 2030.
ورغم ذلك فقد اتخذ نبرة أكثر حذراً
اجلـمــعـة قـائالً "ســنـفـعل مــا يـتـعـ
عـلـيـنـا الـقـيـام به لـلـحفـاظ عـلى بالد

ح منظمو بـطولة كأس أ أوروبا أ
يــورو 2020 إلى احــــتـــمـــال فـــرض
ــشــاركـة في غــرامــات عـلـى الـفــرق ا
حــال قـــام العـــبـــوهـــا بــاســـتـــبـــعــاد
شروبات الـراعية للـمسابقة خالل ا
ـؤتـمـرات الــصـحـفـيـة.وكـان كـابـ ا
مــنــتـخب الــبــرتـغــال كـريــســتـيــانـو
رونــالــدو أزاح مـن أمــامه زجــاجــتي
كــوكــا كـوال خـالل مـؤتــمــر صــحـفي
ـاء.وفي وحثّ الــنــاس عــلى شــرب ا
الــــيــــوم الـــــتــــالي قـــــام العب وسط
منتـخب فرنـسا بول بـوغبا بـاحلركة
ذاتها مبعداً زجاجـة جعة علما بأنه
مــســـلم مــلــتــزم. واســـتــبــدل الالعب
اإليـطــالي مـانـويـل لـوكـاتـيــلي كـوكـا
اء يوم األربعاء.وقال منظمو كوال با
البـطـولـة يوم اخلـمـيس إن" االحتاد
ـشـاركـة بـأن األوروبي ذكّـر الـفـرق ا
الـشـراكـات جـزء من إجنـاز الـبـطـولة
لـضمـان تـطـوّر كرة الـقـدم في أنـحاء
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ــنـشـئـات الـريـاضـيـة مـثل تـعـقـيم ا
يوميـا وحجز فـنادق كاملـة للوفود
شاركة وتوفير أطقم طبية مُالزمة ا
ـشـاركــة ووسـائل لـلـتـنـقل لـلـفـرق ا
حتـمي مـن الـعـدوى.ويـرى الـبـاحث
بــجـامــعـة ســنــغـافــورة لـلــدراسـات
الــدولــيــة جـــيــمس دورسي أنــهــا
ــنــظــمـــة تــكــالــيف حتــمـل الــدول ا
إضافـية.ويـضيف دورسي ال أعـتقد
ــصــريــة هـو أن هــدف احلـكــومــة ا
الربح اقتـصاديا من هـذه البطوالت
ألن استضـافة البـطوالت الكـبيرة ال
يُــدر أربـاحــا بل بــالــعــكس مــكـلف
جـدا."بـيـنـما يـرى الـنـاقـد الـرياضي
ــصــري حــمـــدي احلــســيــني أن ا
األمــوال الـــتي دفـــعــتـــهــا بالده في
اســتــضــافــة الــبــطــوالت سـتــجــني
ثمـارها فـيمـا بعـد ويتـابع: "الهدف
من هـــذه الـــبـــطــوالت بـــالـــنـــســـبــة
ـصريـة هـو استـعراض لـلحـكـومة ا
الـنـهـضة الـشـامـلـة التـي حدثت في
الــــبالد أمــــام الـــعــــالم في جــــمـــيع

اجملاالت وليس الرياضة فقط. 
لـدى احلـكـومـة نـظـرة مـسـتـقـبـلـيـة
تـــريـــد جـــذب الـــســيـــاح لـــيس من
الــــضــــروري اآلن في ظـل الــــوبـــاء
ـا بـعـد شـهـور أو سـنة أو ولـكن ر
صـرية ".وتـبنـي احلكـومـة ا سـنتـ
حــالـيــا مـديــنـة ريــاضــيـة لأللــعـاب
األوليمبية قـرب العاصمة اجلديدة
ــتـحـدث "قـيـد االنــشـاء" يـصــفـهـا ا
ــديــنــة بــاسم وزارة الـــريــاضــة بــا
الـــريــاضـــيــة " األكـــبــر فـي الــشــرق

األوسط وأفريقيا".

{ رومـا- وكاالت - كـشف تقـرير صـحفي بـريطـاني عن تطـور جديـد بشـأن مستـقبل
غربي أشرف حكيمي ظهير إنتر ميالن. ا

الية يركاتـو الصيفي من أجل حل األزمـة ا ويعرض إنـتر ميالن حكـيمي للبـيع في ا
التي يعيشها النادي اإليطالي.

ووفـقًا لصحـيفة "مـيرور" البـريطانـية فإن حـكيمي بـات محبـطًا ومرتـبكًا بـشأن وجهته
يركاتو الصيفي. قبلة خالل ا ا

وأشارت إلى أن حكـيمي يرغب في االنتـقال إلى سان جيرمـان لكن عدم وفاء النادي
غربي باإلحباط. الباريسي بطلبات إنتر أصاب الظهير ا

وأوضحت أن تـشيـلـسي يتـصدر حـاليًـا سبـاق التـعـاقد مع حـكيـمي ال سيـما بـعد أن
قابل يـقترب حـصل على دفعـة مالـية بشـراء ميالن لعـقد فـيكايـو توموري من الـبلـوز 

من 30 مليون يورو.
ويـطلب إنتر احلصول على 80 مليـون يورو للسماح بـرحيل حكيمي بـينما يعرض
تـشيـلسي 60 مـليـونًا بـاإلضافـة إلى ماركـوس ألونـسو الـذي يحـظى بإعـجاب

مسؤولي النيراتزوري.

ويخضع أي نوع
من الــعــقــوبــات
إلـى تـــــقـــــديـــــر
احتـــادات كـــرة
الـــــــــــــــقـــــــــــــــدم
الــوطــنــيــة.وقــال

: "نحـن ال نفـرض غرامـات على كالـ
الالعـب مـبـاشرة مـن جانب يـويـفا
سنـفعـل ذلك دائمًـا من خالل االحتاد
كـنهم شـارك وبعـد ذلك  الوطـني ا
أن يــقــرروا إن كــانــوا ســيــعــاقــبــون

الالعب".
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شـهية مفتوحة تملكها مصر هذا العام
لـتــنـظـيم الـبـطـوالت الـريـاضـيـة بـدأت
بـاستـضافـة كأس العـالم لكـرة اليد في
ـاضي لتـنطلق يـنايـر/كانون الـثاني ا
بـعدهـا سلسـلة من البـطوالت كبـطولة
الـعـالم للـرمايـةوبطـولة سالح الـشيش
الـدوليـة وكـأس العـالم للـجمـباز الـفني
وغيرها.وقد وصل عدد البطوالت التي
نـظمتهـا البالد خالل الشـهور اخلمسة
األولـى من الــــــعـــــام اجلــــــاري إلى 13
بـــيــنـــمــا كـــان عــدد الـــبــطـــوالت الــتي
اضي بـأكمله 11 اسـتضافـتها الـعام ا
صرية إن الهدف فقط.تقول احلكومة ا
من تــنــظـيم هــذه األحـداث الــريـاضــيـة

بــهـذه الــكـثــافـة هـو
تـــشـــجـــيع

{ مــدريـد- وكــاالت - كــشف خــوان البــورتـا رئــيس بــرشــلــونـة عن خــطــة الــنـادي
يركاتو الصيفي احلالي. الكتالوني في ا

وقال البورتا في تـصريحات أبـرزتها صحـيفة "مونـدو ديبورتيـفو" اإلسبانـية: "سيبرم
النادي 3 أو 4 صفقات أخرى".

وأضاف: "سنصـنع فريقًا تنافسيًا للغاية. نـحن نقوم بذلك فعليًا من خالل التعاقد مع
رسون وهناك العبون على وشك االنتقال". إريك جارسيا وأجويرو وإ

اضي هـرب شخص منـا" وذلك في إشارة إلى انـتقال وتابع البـورتا: "في األسبـوع ا
جورجينيو فينالدوم إلى باريس سان جيرمان.

ـكـنـنـا العـمل مـعًـا والـتـعاون وواصل: "بـعد الـتـحـدث مع كـومان  3مـرات رأيت أنه 
كننا االختالف بشأنه". ا  واالتفاق على أشياء كثيرة أكثر 

ـا كان وأردف البـورتـا: "أنا سـعـيـد وال أحب أن أعاني أو أجـعل الـنـاس يـعانـون ور
رونالد لفترة من الوقت غير مرتاح وغير مريح وكذلك أنا".

واخـتتم: "الـشكوك حـول كومـان بعد خـسارة الـدوري? شعرت بـخيـبة أمل ألنني رأيت
ـاذا خسـرنا. أعـتقـد أن هذا األمر أننـا نسـتطـيع الفـوز بالـليجـا. قلت له إنـني ال أفهم 
ـهم أن تكون عالقة الـرئيس جيدة مع كان جيـدًا لعالقتي مع كومـان وأعتقد أنه من ا

درب". ا

- وكاالت - أعلن االحتاد اجملري لكرة القدم احتمال جاهزية { برل
ــاني في إطـار دور ــنــتـخب األ ـواجــهـة ا ـنــتـخب آدم شــاالي  قـائــد ا
اجملــمــوعــات فـي بــطــولــة كـــأس األ األوروبــيــة (يــورو 2020) يــوم

قبل. األربعاء ا
وأضـــاف االحتـــاد اجملـــري أن شــاالي خـــضـع مــســـاء أمـس الــســـبت

لفحوص شاملة أسفرت عن وجود أمل في جاهزيته للمشاركة.
اني اضطر للخروج بعد وكان شاالي (33 عاما) مـهاجم نادي ماينز األ
نتخب مضي ما يقرب من نصف ساعة على بدء لقاء منتخب بالده أمام ا

الفرنسي مساء أمس بعد تعرضه لضربة على الرأس.
ـدير وشكـا شـاالي عـلى إثـر هـذه الضـربـة من الـشـعـور بالـدوار مـا جـعل ا

الفني للمنتخب نيمانيا نيكوليتش يقرر استبداله.
وتـعادل مـنتخب فـرنسـا أمام نـظيـره اجملري بهـدف لكل مـنهـما يـوم السبت
في مباراة مثيرة باجملموعة السادسة لكأس األ األوروبية (يورو 2020).

وأضاف مـنتـخب اجملـر أول نقـطـة لرصـيده مـسـتفـيـدًا من مسـاندة جـمـاهيـرية
قوية في مدرجات بوشكاش أرينا ليحافظ على آماله في التأهل للدور الثاني.
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ـــــا في ذلـك لــــلـــــنــــســــاء أوروبــــا 
والـشـبــاب".وقـال مـديـر يـورو 2020
مارتن كـالـ إنّ الالعبـ "مجـبرون
بـحسب الـعـقـود مع احتـاداتـهم على

االلتزام بقواعد البطولة".
WOM œ «bI F

ومع ذلك أبـدى كـالــ تـفـهـمه لـقـيـام
العــبــ مــثل بــوغــبــا بــعــمـل كــهـذا
ـــعــــتــــقـــدات ألســــبـــاب تــــتــــعـــلـق 
ديــــنــــيــــة.وأشــــار كــــالــــ إلى

"احـتــمـال" الــلـجـوء إلى
اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء
الــــتـــــأديــــبي.وذكّــــرت
الفرق تذكير بالقوان
التي تتضمـنها العقود
التي وقّـعتـها.وال يـنوي
االحتـاد األوروبي لــكـرة
الـــقــدم (يـــويــفـــا) فــرض
غـرامــات مــبـاشــرة عـلى

الــالعــــــــــبــــــــــ

W uD « ÕU & U Ë—u  ∫U dO √ U u

WO U ≈ W U  ∂μ l
{ اسونـسـيون (أ ف ب) - أعـلنت
سـابقة الـلجنـة الطـبيـة اخلاصـة 
كـوبـا أميـركـا لكـرة الـقدم اجلـمـعة
اكـــتـــشــاف 65 حـــالـــة إيـــجـــابـــيــة
بــفـــيــروس كـــورونــا مـــنــذ بـــدايــة
الـبـطـولـة الـقـارية فـي البـرازيل في
13 الشـهر احلـالي وتخـتتم في 10

قبل. تموز/يوليو ا
وشددت الـلجنـة على انه  اجراء
5458 اخــتـبـار "بي سـي آر" مـنـهـا
5393 مـسـحــة سـلـبـيــة مـقـابل 65
حـالـة إيـجـابــيـة من بـيـنـهـا 46 في
الــطـواقـم الـفــنــيــة لــلـمــنــتــخــبـات
ـنـظـمـ واجلـسـم الـتـحـكـيـمي وا

. و19 حالة لالعب
وأمــــام هـــذا الــــواقع أكــــد احتـــاد
أمـــيـــركــــا اجلـــنـــوبـــيــــة لـــلـــعـــبـــة
ـيــبـول" أنه يـطــبّق بـصـرامـة "كـو
الــــبـــروتــــوكــــول الــــصــــحي خالل
الـــتـــمـــارين والـــتـــنــقـالت خلــوض
ـشارك بـاريات بـهدف حمـاية ا ا
من فـــيـــروس كــورونـــا وانه عـــلى
تــواصل مــســتــمــر مع الــســلــطـات

الــطـبــيّــة في الــبــرازيل.و إنــقـاذ
البطولة في اللحظة األخيرة فبعد
ـيـبول" سـحب الـتـنـظيم قـرار "كـو
من كـولومـبـيا واألرجـنـت األولى
بــســبب االحــتـجــاجــات الــعـنــيــفـة
ــنـاهـضــة لـلــحـكـومــة والـثــانـيـة ا
بــسـبب تــفــشي فــيـروس كــورونـا
منح شـرف تنـظيـمهـا إلى البرازيل
الـتي تـعــاني بـدورهـا مـن انـتـشـار

سريع للوباء.
وعارضت جهات عدة مـحلية اقامة
الـبـطـولـة في بـالد "السـامـبـا" لـكن
احملـكـمـة الـعـلــيـا أنـهت االسـتـمـاع
ــطـــالـــبـــة بــعـــدم اقـــامــة بـــشـــأن ا
البطولة بتـصويت ستة قضاة من

أصل  11لصالح اقامتها.
ـــيــــبـــول" تـــلــــقى في وكـــان "كــــو
ــاضي 50 ألف نــيـــســـان/أبــريـل ا
جــــرعـــة من الــــلـــقـــاح الــــصـــيـــني
"ســــيـــنــــوفــــاك" من أجل تــــلــــقـــيح
ـــشــــاركـــ في كـــوبــــا أمـــيـــركـــا ا
ومـسـابـقـتي كــوبـا لـيـبـرتـادوريس

وكوبا سوداميركانا لألندية.

آمــنــة من كــوفــيـد-19. وأضـاف أنه
"من الــــواضـح أن هــــذه ســـــتــــكــــون
أولويتنا. سنتحدث إلى "ويفا" حيال
مـــا يــــريــــدونـه ونــــرى مــــا إذا كـــان
بـإمكـانـنـا تـقد بـعض الـتـسـهيالت
ـــعـــقــولـــة ولــكـن يــجب أن تـــكــون ا

األولوية للصحة العامة".
وأشـارت تــقـاريــر عـدة إلى إن وزراء

احلـكــومـة قــلـقــون من أنه إذا لم يـتم
تـخـفيف الـتـدابـيـر فقـد يـنـقل "ويـفا"
مــبـاريــات الــدورين نـصف الــنــهـائي
والـنــهـائي إلـى بـودابــست حـيث لن
تكون هناك قيود للسفر على احلدود
داخل مــنــطــقــة شــنــغن اعــتـبــاراً من

قبل. األسبوع ا
كـمـا أبـدت اجملـر اسـتـعـدادهـا أيـضـاً
ــبـاريــات عـلى مالعب الســتـضــافـة ا
ـــتـــلـــئــــة بـــاجلـــمـــاهـــيـــر فـــيـــمـــا
ـبلي بـنصف ستــــــــــكون مالعب و

سعتها فقط.
ــنــظــمـ وقــال مــصــدر مــقــرب من ا
لـــفــرانس بـــرس طــالــبـــاً عــدم كــشف
هويـته إن خـيار نـقل نـصف النـهائي
والنـهائي إلى بـودابست "كـان خيارا

مطروحاً".
ولفت "ويفا" في بيان اجلمعة إلى أن
"هــنـاك دائـمــاً خـطــة طـوار لـكــنـنـا
واثــقــون من أن مــبــاريــات األســبـوع

األخير ستقام في لندن". بوريس جونسون
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الــضـرورة عــنـد فــشل الـكل وتــأكـدهم
انــهم لــيــسـوا انــســان ديـوجــيــنـوس
فـقود الكل البـد ان يعـترف بـخطئه ا
ـن هــو انـــسب وان ويـــتـــرك الـــدفــة 
يحاور االخرين متفهما وليس إلظهار
الغـلبة وان كـان غالـبا وبيـده احلجة
ويـــحــاور من مــوقع مـــحــاوره كــلــمــا
تــبـاعــدت احـتــمـاالت االتــفـاق وان ال
ـا يزرعـها يطـرح االمـور لتـلقـيـها وا
فـي الالوعي وبــــكل ود ومــــحــــبـــة ال
ـكـن ان يـكـون عــونـا لك مـن جتـبـره
عــلى ســكب مــيــاه وجــهه وهــو يـأتي
ــكن ان جتــتـر لــلــتـعــاون مــعك وال 
ـراحل بـان تـكون ـاضـية وا االزمـنة ا
مصدات يجب ان يقفز عليها من تريد

ان تتفق معه لطريق صائبة.
ان التـوقف واعـادة الـنظـر بـكل حراك
وابـــدال ســـائق احلـــافــلـــة ســـيــوصل
الـركـاب بـسالم كـذلك قـد تـضطـر الى
اعـــادة الــنـــظــر في االهـــداف من اجل
حتـقــيق الـغــايـات فـان كــانت غـايـتك
سـعادة شـعـبك فـليس بـالـضرورة ان
يكون احلل التخنـدق بفكرة اللهم اال
ان كــــــانـت غـــــــايــــــتـك انـت من تـــــــلك

الدعوات.
وت عنـدمـا يولـد االنـسان وهـو الى ا

فال يضعن امام جيل آخر العقبات.

ان لـكل انـسان مـا يـريـد ومـا يـطمح
لـــكن لــست قـــائــدا وانت تـــطــلب من
الـغـيـر امـورا ألنك تـريـدهـا او تـراها
صـــوابــا بـــإمالء وكــان االخـــرين بال
تفكـير بل دعـهم يفكـروا ودع محدثك
يتكـلم ان كنت قـائدا ودعه يصل الى
مــا تـريــد وكـأنــهـا ارادته بــان تـأتي
ـا انت لــلــمــتــفق عــلــيه وهــو يـأتـي 
تخـتـلفـون عـليه وعـندمـا يـجد نـفسه
سيجـد موضعه مـنك وجتد موضعك
مــنه ولــو ان واقــعــنــا مــتــحــوال عن
االنـــســـانـــيـــة الى االنــــا في الـــعـــقل
اجلـمـعي أي ان الـنـاس تـسـيـر مـعـا
ولـــكن لـــكـل خــطـــواتـه وال يــقـــبل ان
يـنتـظم مع خـطـوات غيـره حـتى ولو
كان انـتظـامه ال يـضره او يـطــــــلب
من االخــرين ان يــنــتــظــمـوا مــعــــــه
وهـو ال يبـالي بـان هـذا يـضرهم من
هــنــا كــان هــنــالك مــعــنـىً لــفــانـوس

. ديوج
انــــنــــا لـن نــــضــــمن الــــوالء من والء
احلاجة او االذالل وتبـيان اننا اعلى
من الــذين يـحــتـاجــون قـربــنـا مــنـهم
والــتــمــتع بــإذاللـهـم انـنــا ســنــكـون
عــنــدهــا مـنــهــارين في الــبــنــيـة وان
اذاللـنا هـو فـرحة الـذين كـانوا مـعـنا
وحــولـنــاهم كـارهــ بـعــد ان اتـونـا

أي مـــدح هـــو نـــفــاق او يـــرى ان كل
اشـارة خلــطــأ هي قـدح به واالثــنـان
يــفـقــدان الــصـادق مــعـهــمـا بــتـهــمـة

النفاق.
ـكن ان ان الـعالقـات االنــسـانـيـة ال 
تــنـــمــو اال في الـــقــلـــوب الــصـــادقــة
واالفئـدة احملبـة وعـبر بـوابة احملـبة
هــذه فــحس الــفــؤاد مــا لم يــعــطــله
فـساد الـفـطـرة دليـل انتـقـال ايـجابي
الى عالقات صحيحـة فاحملبة ليست
ـــا مـــواقف كـــلـــمـــات قـــصـــيـــدة وا
ـن حتب ولـيس أنك تـريده وحـمـاية 
ــصـلـحـة وحـبـا ألنك تـســتـفـيـد مـنه 

لنفسك.

نـــشـــر اخ عـــزيـــز مـــنـــشـــورا يـــذكـــر
ديــوجـيــنـوس الـكــلـبي الــفـيــلـسـوف
الـيـونـاني ومـا اشـتـهـر به من حـمل
فــانـوس في وضـح الـنــهـار مــا لـذي
تــبـحث عــنه يـا ديــوجـ وال يـكــفـيه

ضوء النهار? 
قـال ابـحث عن االنـسـان! فـخـطـر لي
مـا لـذي يـفــعـله ديـوجـ ان جـاء في
عصرنا حيث مسخ البعض بإرادته
وال أحــد يـجــبــره وال ظـرف يــقــهـره
وساعد في مسخ من الظرف يقهرهم
وهـو من بـ من يـجـبـرهم ثم يـقول
ان لـي قــلــبــا مـــحــبــا ويـــتــسع حلب

. الناس اجمع

بــحب ولـو احــبـبــنــاهم وتـذكــرنـاهم
عـنــدمـا يـتـعــودون وضـعـهم الـسيء
وتقدمنا لهم ما يـظهر اننا لم ننسى
ـلك ان ـا تـأخـرنــا ألنـنـا لم نك  وا
نـسـعف حـاجــتـهم عـنـدهـا سـيـكـون
عـزنا حـقـيقـيـا ألنه سيـكـون متـربـعا
في افــئــدة الــنــاس ولــيس فـي مـارد
جالد يـكـرهـنـا; هو انـانـيـة نـفـوسـنا

وضيق االفق.
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حينـما تبـتسم ايهـا االنسان الـقائد
ال تسـجن ابـتسـامـتك الصـفـراء على
شفتيك تشوه لون الشفت الوردي
بل اجـعل دفئ فوادك ربـيـعيـا يـتربع
عـلـى عـرش وجـهـك وتـنـبـت شـقـائق
الـنـعــمـان عـلى شـفــتـيك ويـحـتـضن
عــطــفك وودك وصــدقك من تــريـد ان
تلتـئم معه يداك حتـتضنه ال لـتلتف
حوله وبـيـدك سكـ مطـبخ مـتثـلمه
ان ابتسـامتك ومحـبتك فعل مـستمر
وال يـنـكـر احلـدس الـصـادق انـسـان
الـــلــهم اال مـن بــلغ فـــســاده ان يــرى
الــطــيب غـريــبــا مـجــهــوال ويـظن ان
الطيب من الـبشر قـد وصل من اللئم

ما يفوق لئمه هو.
من هنا جند القيادة كوسط يجانس
ـــشــروع االنـــا بـــ الــشـــركـــاء في ا
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انهما كانتـا جزءاً في نسق اجتماعي
مــقــبــول ونــسق ثــقــافـي مــتـوارث اال
ـوذجـاً لـلـدولـة اال انـهـمـا لـم يـقـدمـا 
ــيــة ضــمن حتت حــيــز الــدولــة الــعــا
سلم مفـهوم  جاهـليـة اجملتـمع غيـر ا
كـمــا هـو واضح في مــشـروع االسالم
الـــســــيـــاسـي الـــذي اعــــلـــنـه (حـــسن

البنا)عام 1928 
والنموذج الثاني ونـقصد القبلي قدم
الـدولــة الـتي ال تـقـوم عــلى اسـتـمـرار
احلـكم وفق مفـهـوم الـتبـادل الـسـلمي
لــلــســلــطــة   وتــعــاضــد الــوطــني مع
ا تـقوم اط احلـكم ا العـروبي في ا
ـا عـلى فـرضــيـة الـواليـة الـقـبـلـيـة (ا
ط ولـيــكم الـلـه ورسـوله ) وتــوكـيـد 
ـفـهومه الـقـبلي الـبدائي ولم احلكم 
تــقــدم االقــطـاعــيــات الــقـبــلــيــة حلـكم
ـوذجـاً كـما عـصـبـوي قبـلي مـتـنـوَر 
ـمــلــكـة ـلــكــيــات (ا هــو مــعــتـاد فـي ا
ـلـكي ـتـحـده بــريـطـانـيـا والـنـظـام ا ا
ـتـنـور في اســبـانـيـا) في هـولـنـدا .. ا

الخ 
ــتــنـورة في ــلــكـيــات ا ونــقــصـد ان ا
اوربـا رافــعـة شــعـار انـهــا تـسـود وال
حتـكم) وهي مــصـونه غـيــر مـسـؤولـة
ـقـراطي الـذي عن شـكل الــنـظـام الــد

تنورة ...  تتطلع اليه مجتمعاتها ا
وهي مع خـيـارات الـشعـب في حـمايه
التـداول الـسلـمي لـلسـلـطة وخـياراته
حلـكـومـاته ومـؤسـسـاتـهـا الـتي تـدير
شــؤونه الــتــشــريــعـيـه والـتــنــفــيــذيـة

والقضائية ...
كن الـقول ان تـشكل نواة ا تـقدم 
الـدولــة احلـديــثـة في الـوطـن الـعـربي
رغم نــظـاالت جــمــاهـيــرهـا ووالدتــهـا
لــنـمــاذجـهــا الـثالث ونــقـصــد الـدولـة
الــــقــــومــــيــــة او الــــلــــيــــبــــرالــــيـــة او
االوليغاركية هذا االمر هو الذي جعل
ط خيـار الدولة عمـلية الـتغـييـر في 
الـسـيـاسي مــنـقـوصـاً اذ ظـلت كل من
ـؤســســتــ االقــطــاعـيــة الــقــبــلــيـة ا
واالقـطـاعـيـة الـديـنـيـة تـتـوافـقـان مره
على اجلمـاعه التي حتكم  فـتدفع بها
حيث تريد او ترفض ح تشعر انها
تــهـــدد مـــصـــاحلــهـــا وتـــصــطـــدم مع
تـــطـــلـــعــــاتـــهـــا في احلـــــــفـــاظ عـــلى

اقطاعيها ...
ومــا بــ االقـــطــاعــيـــتــ الــقـــبــلــيــة
واالقـطـاعيـة الـديـنـيه ظـلت (اجلـماعه
الـوطــنـيـة ) والـتي تــعـد روح وجـسـد
اجملــتـمـعــات الـعـربـيــة تـمـشـي خـبـبـاً
فــتــضـــيع خــيـــاراتــهــا ...او تـــنــتــهك
وطـنيـتـها حـ ال تلـتـقط انـفاسـها اال
فـي احــضــان مـــســتــعــمـــر او مــحــتل
فضاعت اولوياتها ...وحتولت الدولة
في مـجـتـمعـاتـنـا الـعـربـية الـى خصم
لــشــعــوبــهــا او صــوتـــاً يــجــلــد عــقل

وضمير وحاجات الناس ...

ــنـظم بــغـيــاب الـعـقــد االجـتــمـاعي ا
نظم).. (الدستور ا

ان من شـروط تفـاعل كـيـميـاء الـدولة
والشعب يكمن في 

1-القبول التام لسلطة الدولة
صـالح اجلـمـاعة 2-احـترام الـدولـة 
(والـرأي العـام ) والـعـمل عـلى االخذ

صاحله في قراراتها 
3-اعـمـال القـانـون في حل الـقـضـايا

ب الفرد ودولته 
واذا رجعـنـا لتـأصـيل فـكرة الـصراع
ــــادي في جــــســـد بــــ الــــروحي وا
مـجـتمع الـدولـة والـذي يـصـفه (جان
جـاك روسـو) في الـعـقـد االجـتـمـاعي
والذي يـذكـر فيه ان الـفـرد يولـد حراً
ويـــظن انه ســــيـــعـــيش حــــراً لـــكـــنه
بـواحـدة من مـركـزيـات الدولـة او قل

عبوديات من نوع جديد
ونــقـصــد عــبـوديــة الالهــوت ونـسق
الــعــشــيــرة وقــيــمــهــا ومــركــزيــة او

عبودية التراث 
ان الـــتــنــاقض بــ مـــركــزيــة الــدين
والعـشـيرة والـعـرف يبـقى في جـسد
الدولـة كمـا يقـول (جون لـوك) مهدداً
لــلـدولـة الــتي تــبـدأ مـشــوارهـا وهي
شروعة تمضي في فرض سلطـتها ا
ـتـمــثـلـة في احـتــرام الـقـانـون وفق ا
ـبـرم بـ افراد الـعـقـد االجـتـمـاعي ا

الدولة ومجتمعها  ...
ان اتفـاق هـوبز وجـون لـوك وروسو
ـــركـــزيـــات عـــلى ضـــرورة اتــــبـــاع ا
الثـالث(الدين والـعـشيـرة واجملـتمع)
واحــتــرامــهــا  لــلــعــقــد االجــتـمــاعي

(الدستور) 
يعد احتـرامها نقـله في حياة االفراد
الـغـيـر مــنـظـمـة الى حـيـاة اجلـمـاعـة
ــنــظــمــة وحـددت في الــســيــاســيـة ا
الـوقت نـفـسه مـقـوله ان الـشعـب هو
صـــــاحـب احلق فـي وضع الـــــدولـــــة
وسـلطـاتـهـا وهو الـذي يـبـني الدوله
ويـغيـرهـا  والشـعب نـفسه  ونـقـصد
الرأي العام هو الـذي يصدر احكامه
عليها في ان يوصفها دولة خيره او
دولـــة فــاســده تــبـــعــاً الدارة الــدولــة

ومايربطها بالشعب من خدمة ...
نـعم لقـد كـانت الـدولة احلـديـثة  هي
الـنـمط الـسـيـاسي الـسـائـد في نـظام
احلــكم في الــقـرنــ الـقــرن الــسـابع
ـيالدي عـشـر والـقـرن الـثـامن عـشر ا
في اوربا وقـد استعـارت اجملتـمعات
الـعـربـيـة الـنـمط الـسـيـاسي الـسـائـد

انذاك ...
مـتــنــاســخـتــاً قــيـمــهــا الــسـيــاســيـة
ـفــهـوم الـدولـة واسـالــيب الـوصـول 
الـعـربـيـة والــتي اسـتـعـارت مـفـاهـيم
الــلـيــبـرالــيـة الـغــربـيــة او الـفــلـسـفه
ـــاركــــســــيـــة وجنــــد اشـــتــــراك كل ا
الـنـمـوذجـ (الـلـيـبـرالي - الـقـومي)

ـا تـقدم يـبـدو ان ظـهـور الـدولة لم
تكن مصادفة تاريخية جارية 

ــــعــــنى اخـــــر ان الــــدوله لـم تــــكن
مـعـنـاهـا فـي تـاريخ اجملـتـمع بل هي
ماهيته (وعـنوانه وجوده االنساني)
الـــتـي دونـــهــــا اليــــكــــون اجملـــتــــمع

مجتمعاً..
ان الدولـة كـما تـقول كـتب الـسيـاسة
هـي حـــاصل جـــمـع مـــجـــمـــوعـــة من
االفـكـار واالنفـعـاالت لـلـجـماعـه التي
حتــــدث عـــــنـــــهــــا كـل من افـالطــــون
وارسطو والتي كرسَ مضامينها في

جمهوريته ..
W uIF  W Ëœ

عـقولة في حينـما قالـوا  ان الدوله ا
نظر الفـرد واجلماعة هي الـتي تعبر
عن حـرية الـذات وتـعـمل عـلى اغراق
الذات في مباد العامه اي تتساوق

مع قيم اجملتمع  ...
ـعنى يـصبح من مهـام الدولة بهذا ا
العـمل على تـقو الـنظـام والسـلوك
نظـرياً وعقـلياً وبـنحـو مستـمر كونه
مـنــطــلـقــاً لــلـمــمــارسـة الــســيـاســيـة
واالقـــتــــصـــاديـــة واالجــــتـــمــــاعـــيـــة
الصـحيـحة وحتقق االمـن ... وتشيع
ــفـهــومه الـنــسـبي مــفـهــوم الـعـدل 

طلق .. وليس ا
وعليه فأن الدولة احلقة

هي الــتـي تــســلم بــدءاً بــحق الــفــرد
وحريته مقـابل احترام الفـرد لسلطة
و مركـزية الـدوله (افراد ومـؤسسات

... ( وقوان
وعــوداً عــلـى بــدء البــد ان نــقــول ان
زمن (ب الفرد في جدلية الصراع ا
بعديه اجلسـدي والروحي واجملتمع
فـي بــعــديه الـــقــيــمي والـــســلــوكي_
قدس واالخالقي) والـلذان يشكالن ا
جوهر وماده حضـور مفهوم الشعب
يرتـبط وجودهـمـا مع مفـهوم الـدولة
راحل التي نـتحـدث عنـها قـد مرت 
وتسمـيات عـديدة عبـر التاريخ مـنها
انـها عـقولـة التي تـرتب ا الدولـة ا

ب ثالوث االرض والشعب  ...
وبـ الـدولـة الالمـعـقـولـة والـتي في
وجـــــود االرض والــــشــــعـب احلــــاكم

ــفـهــوم هـو الــذي دافع عـنه ...هـذا ا
الـفـيـلسـوف (غـادمـيـر هـوبـز) والذي
الـزم فـيه خـاصــيـة الـفـعل االنـسـاني
تبعاً لفهم االنـسان او مدركه العقلي
الــــثــــقــــافي الــــبــــشــــري (الــــديــــنـي 

االخالقي..الخ)
ان الفـهم واالدراك الـروحي والعـقلي
ــنـيـر لــلـفـعـل اجلـسـدي او هـو هـو ا
تحـكم فيه والنـنا مازلـنا نعـتقد ان ا
الفـعل الروحـي اليتـصارع مع الـفعل
ا يـحتـاجان الى ثـالوث اجلسـدي ا
ونقـصد فـيه جـدوى الفـعل (الروحي
واجلـســدي ) ويـحـتــاجـان كـذلك الى
االلتزام به وثالثهما يحتاج االنسان
روحاً وجسد النهـاء فكرة الصراع و
يحتـاج الى مهارات او قل ان تـبصر
الـنـفس الـبــشـريـة او تـعـقل ( غـائـيـة
ـهارات وجـدوى الصـراع ) وحـشـد ا
(الــروحـيــة والـعــقـلــيـة واجلــسـديـة)

التمام هذا الفعل ...
ان مـسـتـلـزمـات جنـاح الـفـعل اخلـير
والــهـدف اخلــيـر يــحـتــاج الى ثالثـة

مرتكزات كما نعتقد :
ـبــدأ (اي الــفـعل _ 1 - االحــاطـة بــا

السياسي الديني االخالقي )
ان به  2- اال
3-التقدير له 

ـدونـات والن الـفــرد كـمــا تـذكــر كل ا
الـتــاريـخـيــة واالنـثـربــولـوجـيـة روح
اجملـتـمـعات الـفـرديـة وهـو يـتـصارع
عـــلى مـــدار وجـــوده الــبـــشـــري بــ
خـيــاراته االصـعب واجملـتــمع جـسـد
هــذا الـفــرد النه طـريــقه تــمـكــيـنه ان
تتـحـول رؤاه الى مـزاميـر حتـضر له
في وسط صحرواته مبررات وجوده
كــونــهــا تـمــثل الــصــورة الــنـهــائــيـة
لصـراعه الـوجـودي ونقـصـد صراعه

في اجتاهات 
ثـالث هي الـــــهــــدف مـن الــــوجــــود 
والتـطلع الى الـتغـييـر نحـو االحسن
والــوظـيـفــة ( الـغــايـة الـتـي نـشـأ من
اجلها الصراع )   كـما يقول عبدالله
الــعــروي ان ثــنــائــيــة صــراع الــفــرد
الــــــروحـي واجلــــــســـــــدي وصــــــراع

اجملتمع...

ـؤكــد ان الــصـراع لــقــد اصـبح مـن ا
جـوهـر الـوجـود االنـسـاني واذا كـنـا
نــعــرف ان الــصــراعــات قــد تــعــددت
اشكـالهـا وانـواعهـا وصفـاتهـا ..لكن
يــبــقـى صــراع الــفــرد مع نــفــسه في

مقدمة الصراعات االنسانية ..
ان تــــاريـخ الــــصـــــراع بـــــ الــــروح
واجلـــســد والــتي تــعـــد مــظــهــراً من
مــظــاهــر الــصــراع الــوجــودي وهــو
بحق من اقدم انواع الصراعات واذا
دققـنا في تاريخ كـل منهـا فانـنا جند
ان هذا الصراع رغم ان تاريخ الروح

اكثر من تاريخ والدة اجلسد ...
ـــفــتـــعل تـــبــقى رغـم هــذا الـــســبق ا
مـــشــــاكل اجلــــســـد او قـل حـــرائــــقه
اجملتـمـعيه والـفكـريـة والثـقافـية هي

شاكل ... مشكلة ا
ورغم اعـتـقادنـا فـاعـلـيـة الـروح التي
تصـل البـشر ..ظـلت جـدلـية الـصراع
الكـوني (الـتي تتـصـارع فيـها ارواح
الـنــاس واجـســادهم )جـدلــيـة حتـرك
نا جميع التـغيرات احلاصـلة في عا

عاصر... القد واحلديث وا
وكــان الــصــراع الــبــشــري ونــقــصــد
(الــفـرد مـع اجلـمــاعـة) كــان نــتـيــجـة
طـبــيــعــيــة لــلــتــغـيــيــر احلــاصل في

عمورة..  ا
اذا أن ازلية الصراع او قولو بدئيته
او بـدائــيـته كـانت قــد احـتـدمت ذات
الـفــرد (صـراع بــ الـروح واجلــسـد
ـــقـــدس والـــعــادي بـــ احلق بـــ ا

والعدوان )
 وال مــنــاص من ان نــقــول ان الــفـرد
ذاتاً واالرض مـكانـاً والـتاريخ زمـاناً
كان جـوهرة عمـليـة الصراع وادارته
والــعـــنـــصـــر الـــفـــاعل فـــيـــهــا  وان
الــصــراع بــ روح الــفــرد وجــســده
ظــلت تـتـنــاوبـان عــلى كـفــتي مـيـزان
الــصــراع وقــد يــقــول قــائل ان خــلق
الـروح كــان اسـبق من خــلق اجلـسـد
واصــحـاب هــذا الـقــول لم يـقــصـدوا
ابــراز وفــعـالــيــة الــروح الـتـي تـصل

البشرية ببعضها البعض ...
ان فــاعــلــيــة الــروح او قل نــوايــاهــا
كـانـتا هـمـا احلـافز والـدافع لـلـجـسد

ركزية والتي كان في انتاج الدولة ا
قــوامـهـا يــرتـكـز عــلى اقـتــران كـيـان
الدولـة بـالقـوة والسـلـطة والـعنف و
غــيـاب الـتــداول الـسـلــمي لـلـســلـطـة
...هذا النمط من انظمة احلكم كانت
تــعـتــقـد اجلــمـاعــة الـســيـاســيـة هـو
ـطـلــوب انـذاك وهـو الـذي الـنــمط  ا
شـــرعنَّ اســـتــــمـــرار بـــقـــاء الـــدولـــة
ووجــــودهـــــا واســــتـــــمــــرار بـــــقــــاء

مؤسساتها السياسية 
والـدولــة هـذه كــانت تـعـلـن انـهـا مع
حــريـة الـفــرد لـكــنـهــا تـكـبـح حـريـته
بــــاسم الــــنــــظــــام والــــقــــانـــون وان
اركسية ضد حرية الفرد وجتاوزه ا
الك لرأسـمالـية الـدولة كـونهـا هي ا
الــشـــرعـي حلــــــيـــاتـه ومـــســتـــقـــبل

وجوده...
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ــوذج اخـــر لــلــدولــة وقـــد وجــدنــا 
خارج اطار مفهوم الدولـة الليبرالية
او الـدولـة الـقـومـيـة فـهـو قـد تنـاسل
ـــفــــهـــوم وجـــوده وســــبب بــــقـــائـه 
االوليغاركية (اجلـماعة او البيوتات

االقلية احلاكمة)
والــــتـي عــــزز وجـــــودهـــــا مــــنـــــطق
الـــســيـــطــرة والـــقــوة او الــشـــرعــيه

دعاة  التاريخية ا
مــــابــــ هــــذه الـــــنــــمــــاذج الــــثالث

اركسي والقومي  الليبرالي ا
تناسل والنموذج الرابع العوائلي ا

تاريخياً ...
كانت اجملتمعات الـعربية تدافع مرة
ـــــوذجــــهــــا (الـــــقــــومي رافــــضــــة 
ـــــــاركـــــــسـي ) والـــــــذي رفــــــــضه وا
االقطاعي العـشائري واجلماعات
االولــيــغــاركـــيــة وانــضــمـت الــيــهــا
االقـطـاعـيات الـديـنـيه لـتـتـهم الـدولة
بـالـكـفـر مـعـتـمـدة عـلى مـفـهـوم ان ال
دولـــــة وال حـــــكم اال لـــــلـه وان هــــذه

الدولة نبتاً كافراً في روح الفرد ...
وتـدمـيـراً لـنــسـيج اجملـتـمع الـعـربي
ـسـلم ...كمـا ان اجملـتـمـعـات وقفت ا
بـلـضد مـن النـمـوذج الـثـالث لـلـدولة
االولـــيـــغـــاركي الـــعـــائـــلي الـــوراثي
ووقفت اجملـتمـعات الـعربـية بـالضد
ـتنـاسـلة راغـبة في من حـكومـاتهـا ا
ط دولتها السياسية كونها تغيير 
اي الـــدولــة االولــيـــغــاركــيـــة فــاقــدة
لــشــروط وجـودهــا ونــقــصـد (رضى
الــــشــــعب) وضــــرورة ان تــــخــــتــــار

ن يقودها.. الشعوب  بحرية 
شـرق الـعربي فـحدث الـتـغيـيـر في ا
ـغـرب العـربي عرضـياً طولـياً وفي ا
وان كان هذا الـتغيـير في جوهره لم

سس 
مطالب الناس ...

والـذي البـد ان نـشـير لـه هنـا ان كال
ؤسسـت (الـقبلـية والديـنية) رغم ا
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بغداد
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خـطـوط بـيانـيـة نـحو شـكل جـديـد قادر
ـا التـماسك على أقل عـلى التـفاعل ور
تـقديـر ب أخـطاء اجلـينـات واحلد من
هـيمـنتـها وضـرورة الربط بـينـهمـا معا
واألنـخراط في مجتمع متعدد الثقافات
يــؤمن دومــا بــفـكــرة الــتالشي وحـدود
الــهــامش واألهـداف الــكــبـرى وكــأنــهـا

مصــير قومي .
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الـــــوراثــــة تـــــكــــون عـــــامال فـــــاعال في
الـتـركيـبـات الصـوريـة والشـكـليـة وهذا
ـكن بأي حال من األحوال اخللوص ال
مــنه ; كـارل يـاسـبـرز يــسـمـيـهـا األمـور
احلــديـة مــاعـدا ذلك تــسـتـطــيع االفـراد
ـط آخــر يــكــون حتـــجــيم وتــشـــفــيــر 
حــاصال مـن مــجــمـوع اجلــ الــوراثي
والــتـحـشـيــد الـفـردي يـتــوحـد مـعـا في
ـــســار صـــورة اخــرى يـــحـــدد بــدوره ا
اجلــديـد لـهــذه اجملـمـوعــات لـكن من له
الـقدرة على اجلمع ب هات للوصول
الـى نقطـة األلتقاء  ,الـثقـافة والتي هي
عــنـوان لــلـركـائــز الـتــنـمــويـة وطــريـقـة
ـسـارات نـاجـحـة ونـاجـعـة لـتـضـمـيـد ا
ـنـشود ـلـتـويـة صـعـودا نـحـو األفق ا ا
ـؤجل , أســتـشـرافـا وتـطـلــعـا لـلـمـدى ا
عـايـير كـلـها تـسـمو الـثـقافـة في هـذه ا
وتــتــعــالى بل لــهــا الــقــدرة في أمــحـاء
وأضـفاء مفـاهيم اخرى ولـها ايضا في
تـغـيـير اصـنـاف الدم وألـغـاء بـيلـوجـيا
اجلـــســد ووضع خــارطـــة لــكل كــريــات
األنـسـجـة حتقـيـقا لـهـذه األهداف وهي
في خـطـيـ مـتـوازيـ أحـدهـمـا يـعمل

واقـعها االستداللي ألن االشياء التوجد
ـا سلـوكيات كـحقـائق ثابتـة مسـلمة أ
نــاقـلـة لـذا ان الـتــنـظـيـر نــحـو بـرنـامج
يــشـكـل قـاعــدة وهـدف وغــايـة ســرعـان
جـرد ما ينفرط في عقد مـايفقد سبله 
ي االيـديـولـوجـيات والـتـنـظـيـر االكاد
وعـلـيه فـأن غـايـة الـثـقـافـة كـمـوؤسـسة
تــرصــ قــواعــد وأحـد هــذه الــقــواعـد
الـنظـر في األبعـاد الوراثـية لألفراد كي
ستـقبلية لبناء المح ا يـتسنى كشف ا
الـــســـلــوك وحتـــديـــد مـــســاراتـه وهــذا
وؤسسة ـسعى هو ما تشتغل عليه ا ا
الـرسمية حتديدا ألنه يـساعد كثيرا في
بــنــاء وجالء الــغـمــوض عن كــثــيـر من

مارسات والسلوكيات ا
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فـــهـــنــاك فـــرق شـــاسع بـــ الــثـــقـــافــة
(السـلوك  النمط  طريقة من العيش )
تـختارها فئة من الـناس وتكون مسعى
وهـدف مــتـعـدد الـنـهـايـات وبـ ثـقـافـة
فــائـقـة تـنــهل من تـداعـيــات وتـطـلـعـات
وروث الـشعوب تـتوحد بـتلقـائية مع ا
الـفــكـري والـبـيـلـوجي تـخـتـلط بـأحتـاد
األرادة اجلـمعية والفردية معا تشاكس
الـبـناء الـوراثي وتـسـعى شيـئـا فشـيـئا
الـى تــقــويــضه او احلــد من هــيــمــنــته
وصــــوال الى فــــســــلـــجــــة (األنـــا )  ان
الثقافة التي تطمح لها االيديولوجيات
احلــديـثـة  وجتــاهـد  لــبـلـورة كــيـانـات
وصــيـاغـات نــحـو اهـداف في صــيـاغـة
وصــنــاعــة عــالم وقــد جنــحت في رسم
وحتـديد خـطوطه وخـرائطـه ; أن يكون

واخلـــلـــوص من هـــيـــمـــنـــة الـــتـــوريث
اجلــيــني عــلى االقل مــايــخص قــواعـد
االفـعـال ولـكـنه يـتـحـكم فـي سـلـوكـيات
اخـرى من قبيل اتـخاذ القـرار واحتكار
ــركـــز والــســطــوع وكــثــيــرا من هــذا ا
بــالـطــبع الــهـيــئـة وقــواعـد الــتـشــكـيل
الـكـاريـزمي من كل هـذه نسـتـخلص ان
الـــوراثــة قــلــيـال مــاتــعـــطي وســرعــان
مــاتـفــقـد خـاصــة مـايــتـعـلـق بـهـوامش
الــثـــقــافــة لــذا فــان الـــوراثــة تــخــتــزل
الـسـلـوك اجليـني وتـساعـد مع سـواها
في بـلـورة سـلـوكـيـات اخـرى لـيس لـها
الـقدرة أو لـها القـدرة بحـسب الظروف
ــــنـــاخـــات فـي تـــخـــصــــيب أجـــواء وا
ائها أو جتديب وتخريب قواعد او و
رؤى وأجــــهـــــاضــــهــــا ألن األفــــراد في
ـغــلـقــة يـفــقـدون ـعــتـمــة وا األجــواء ا
قـرارهم في األختيـار  ان فكرة الوراثة
كــأصـطالح وداللــة عـرفت في اخملــتـبـر
ـا هو في ـيـة اكثـر  ـنـاهج االكاد وا

في تـشتيت وحتديد كـيان للذات بعيدا
عـن الـــــروابط الــــــبـــــيـــــلـــــوجـــــيـــــة او
الـسـيسـولوجـية وان االنـفالت من هذه
الــــــــــــــقــــــــــــــيـــــــــــــــود ( ان صــــــــــــــحـت
الـتسمية)البيلوجية والسوسيولوجية
ومـن هذا األسـتـحواذ الـوراثي يـسـاعد
كـثـيـرا او قـلـيال بـحسب طـبـيـعـة ونـية
اجملـاميع واالفـراد في اكـتسـاب صفات
الحـقة تكون قادرة لترسيم وحتديد كل
االهـــداف الــــتي من شــــأنـــهـــا بـــلـــورة
الـصـورة النـهائـية لـلفـرد او اجملمـوعة
ومن خـاللهـا تتـضح ابعـاد الفـرد حتى
داخل اجملـــمـــوعــة وتـــعــمل الـــثــقـــافــة
الــبــيــئـيــة في صــيــغــة واحالم االفـراد
فــهـنــاك ثـقــافـة تــهـذب واخــرى تـزاحم
وتـسلح ; وان قـانون الـوراثة بـعيد كل
الــبـعـد عن خـلق تـوابع وسـبل وحـدود
لـالشــخــاص في مــســارب احلــيــاة انه
يـكـاد يـشـكل مـنـسـوب مـتـدني لـلـنـوايا
ـــــقــــدورهم الـــــتــــحــــلل وان االفــــراد 

الــوراثــة كـمــا هــو شـائع ـ وكــثــيـر من
ـتعـلقـة ببـرامجـها وبـحوثـها الـعلـوم ا
ومــخــتـبــراتـهــا ـ لم يــكن شــأنـهــا نـقل
جــيـنـات وخـاليـا صـامــتـة (أمـراض او
طــبـائع) وحــسب بل انــهـا تـتــحـكم في
تــوريـث صــفــات شــائـــنــة أو حــمــيــدة
تــتـحــكم  بـصــفـة األفــراد في الــسـلـوك
والـــهــيـــئـــة تــســـاهم في شـــكل الـــفــرد
وطـريقـة عيشـه في إنتمـائه  وتطـلعاته
وأحـالمه وتـتــحــكم الحـقــاً في نــزعـاته
ومـيـوله تـدفع االفـراد بـدرجـة مـحدودة
وبــنــسب مــتــفـاوتــة حــسب الــبــيــئـات
واألجـواء في الـرغـبـة واالنـتـمـاء وهـنا
البـد من االشارة ان الـوراثة لم تكن في
ـفاهيم االيديولوجية عبئاً على كاهل ا
االفـــراد وانـــهـــا تــــتـــحـــكم بـــأقـــدارهم
ــفـاهـيم وســلـوكـهم وهــيـئــاتـهم هـذه ا
التي كانت تعيق األفراد والكيانات في
خــلـق صــيــرورة لــلــذات ونــزوع نــحـو
الـتـفـرد والـتي ساهـمت بـقـدر أو بـأخر

ـنـأى عـنـهـم ) وبـعـيدا االفـراد ( وذلك 
عن طـمـوحـاتـهم هـدفـا لـتـفـكـيك وأعادة
ساراتهم اجلينية بغية وضع تـوحيد  
خـطـوط ومـسارات تـكـون مـتطـابـقة مع
اهدافهم واراداتهم هذا كله سببا لبناء
عــالم مــخــتــلف قــريــبـا مــنــهم لــعل من
ــاذا تــسـعـى هـذه الــبــديــهي الــســؤال 
ــؤســســات واجلــمــاعــات نــحــو هــذا ا
الــســلــوك وبــنــاء ثــقــافــات خـالــيــة من
الــهـيــمـنــة الـوراثــيـة انــهـا تــريـد بــنـاء
ية ة والـعا جـماعات وفق طمـوح العو
بــعـيـدا عـن ركـائـز الــقـبـيــلـة والـعــائـلـة
والـتي تـكـون عـائـقا نـحـو عـالم تـسعى
من خـالله أمحاء تـرسباته وتـمخضاته
خــالــيـا من الــوالء ومـفــروغــا حـتى من
الـــدم الــــساللي ان الـــثــــقـــافـــة اآللـــيـــة
عـالم وأثـبت في والـلـوحـيـة واضـحـة ا
تأخرة جناحها لذا كان حتما الـعقود ا
األنـفرط والـتحـلل وبنـاء الذات وتـرميم
حـــتى األعــضــاء والـــغــســول من أدران
(الــوراء ) واخلــلف وبــقــايــا الــتــربــيــة
والورم العائلي وأعادة وصياغة الذات
ا ـفهوم تـنويري فـائق الوضوح . ر
يـبـدو األمـر في غايـة الـصعـوبـة باديء
ـجرد ان تـضع اليد في ذي بـدء ولكن 
األجتـاه الصحيح سرعان ماتأخذ نحو
ســـبـل األرتـــقـــاء والــــتـــفـــرد ونـــشـــدان
ــــتـــألق لــــلـــوصـــول الى الــــســـطـــوع ا
الـغنوص والـفيض .أن ظاهـرة الدخول
اضـوي يـفرض فـي اجملتـمع بـالـوعي ا
لــزامــا مــجــمـوعــة من األخــطــاء تــكـون
عـائقا نحو ترسيم حدود للذات ووضع
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بغداد

ان صــفــة الـنــفــاق ومـاهــيــته هـو ان
تـقـول لـشـخص مـا يـحب ان يـسمـعه
وهـو لـيـس فـيه فـتـكــون قـد ضـلـلـته
ظــاهـرا ســلــوكه ويـكــون قــد احـتــقـر
مــــكــــانــــتـك ألنه يـــــعــــلم انـه اقل من
طــمـوحه لــنـفــسه ومــا يـحــبه لـذاته
ـادح  القـادح هـذا قـد خـدع نـفسه وا
وربطها بدونية مـا كان ليذهب اليها
لــو انـه بــحث بــصـــدق ومــحــبــة عن
ايــــجـــابـــيـــة تــــوجـــد وال شك في أي
انـسان لـيـصـفه بهـا وصـفـا ايجـابـيا
ــا نـفـاق فــيـحـســسه بـأهــمـيـته دو
وغــالـــبــا مــا جتــد انــســانــا ال يــدرك
إيجـابـيات نـفـسه ويسـلم مـسبـقا ان

الـتقافي وصوال الى األخـوة . لعلنا من
خـالل هــذا اليـــســـعــنـــا وضع خـــارطــة
ــفـــاهــيم لـــصــنـــاعــة انـــســان خـــارج ا
ـا تـسلـيط ـاورائـيـة ا الـبـيـلـوجـيـة وا
الـضــوء نـحـو ثـقـافـة جــاهـزة مـحـنـطـة
خــــالـــيـــة مـن كل اشـــكــــال االنـــبـــعـــاث
االنـسـاني فـالـثـقـافـة االلـكـتـرونـية عـلى
ثال ثقـافة مصنوعـة ومبرمجة سـبيل ا
ا جنهل الكثير من مراميها وهـادفة ر
ـستقـبلية وهـذه األستنتـاجات داخلة ا
في احــتــمـاالتــهـا ان فــكـرة الــوجـود لم

تتضح أبعاده وغاياته.. 
في أسـتفهام آخر ان مـاهية الوجود لم
تـــــضـع كل الــــــعـــــلـــــوم والـــــدراســـــات
واخملـــتــــبـــرات والـــبـــحــــوث عـــلى مـــر
الـــعـــصــور ,أقـــول لـم تــضـع  األهــداف
ـتوخاة مـنها اي مـامعنى ان والـغاية ا
وت ,وقد سعى نـوجد ونحيا نكون و
وروث ( الهوت وفلك  ,فـلسفة وفنون ا
وآداب ...) مـن وضـع حــــــدود لــــــتـــــــلك
ـاهية ولكـنه لم يجد حدودا مـتناهية, ا
غـايـات او مسـاعي سوى مـاصرحت به
األديـان انـنـا البــد من ايـجـاد سـبل لـها
الــــقــــدرة في وضــــــــع مــــقـــــــــــــاديـــر
ونـــهــــايـــات خـــالــــيـــة من األحــــتـــمـــال
واألفـــتـــــــــراض وان وجـــود األنـــســان
محكوم بالثقافة التي هو فيها ويسعى
الـيـهــا هي الـنـهـايـة احلـتـمـيـة لـقـانـون
الـوجود وان الوراثة توصيف للسببية

ليس أآل.    
ـا ــعــنى األصــولي أ ــراد ا 1ـ لــيس ا

األستداللي.

حلـــســاب الـــثــقــافـــة اخملــطط لـــهــا في
تـصعيـد الذات وتسـاميهـا او تخريـبها
ــؤســســة ; تــبــعــا لــعــوامل واهــداف ا
الــوراثـــة هــنــا لــيس لـــهــا في اخملــطط
الــتـنـمـوي عــلى اقل تـقــديـر سـوى تـلك
الــركـيــزة الـشــكـلــيـة ومـا عــدا ذلك فـأن
الـثقافـة تساعد كـثيرا في بـلورة سلوك
سارات يشـكل قاعدة لكل آخـر متعـدد ا
الـسلوكيات الالحقة من هنا ومن خالل
هــذه الــفـرضــيـات فــأن الــوراثـة تــكـون
عـاجزة امام الثـقافة التنـويرية احملفزة
والــهـادفــة ومــتـخــاذلـة ومــسـتــبـدة في
اجملـتمعـات الرخوة ألنه ليس بـوسعها
الــتــحـلل مـن هـذه األمــصــال الـوراثــيـة
والـتي لم تـأخـذ بـعـد ( ثقـافـة الـتـجلي)
الـثقـافة الـتي تصـمد وتـقف بـحزم امام
نجلـطة)التوريث سـدودة ( ا الـعروق ا
هـنا ينكسر وينهزم  لكنه يتمدد وينمو
ـــأخــوذة ويـــتــأصـل عــنـــد اجملــامـــيع ا
ـاضي    كل هذه ـأسـورة بهـاجس ا وا
االفـتـراضـات تـتـشـعب وتـتـرسخ بـفـعل
عـامل الـهـيمـنـة تكـون مـسـاعدا احـيـانا
ـومــة األدجلــة وهــذه بــدورهـا ( فـي د
ـنــافع ; األصــولــيـ ) أداة الــرمــوز ; ا
اخـرى في تـرسـيخ كـيان آخـر وأحـيـانا
تــكـون الـثـقـافــة تـمـهـيــدا لـسـبل اخـرى
تـعبـيدا لـلطرق الـتي اوصدت لـسنوات
وكــانت بــابـا مــشـرعــة لـلــكـراهــيـة وان
اآلخــرين الـذين لم يـجـلــسـوا مـعـنـا هم
فهوم غاية أعـداء لنا ان الثقافة بـهذا ا
يـــســـعـى نـــحـــوهـــا كل الـــذين روجـــوا
ـة والـتـقـارب وأشــاعـوا مـفـاهـيم الــعـو
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لكـيّة هناك (.. قـبل أكثر من 400 عـام قال الشـاعر اإلنگـليزي وأحد رجـال احلاشيـة ا
قبل أن أتزوّج كان لـديّ ست نظريّات حـول تربية األطـفال واآلن لديّ ستـة أطفال بدون

نظريات..). 
ـضـمـون عـلى مـنـاحي أخــرى عـديـدة في احلـيـاة ومـنـهـا اخلـطـابـات ربّـمـا يـنـطــبق هـذا ا

السياسيّة قبل وبعد أيّ انتخابات.
قولة وغيرها وإذا ما أردنا وضع مقاربـة أو أكثر لتحديد مساحات تطبيق وتطابق هذه ا
ـقال والـتي وجـدتها من األمثـال البدّ من إدراج عـوامل مؤثـرة قريـبة من مـضمـون هذا ا

في علم النفس. 
ـكن أن تـصل الـى عـشرة ـتـعـدّدة الـتي  نـسـتـطـيع أن نـقـول بـأنّ عـلم الـنـفس وفـروعه ا
فروع كـانت وماتـزال تشغل فـضاءاً  واسـعاً  من البـحث والتـطوير والـتحـليل في شتى

عرفيّة واإلنسانيّة. يادين العلميّة وا ا
وعلم نـفس الطـفل وعلم الـنفس التـربوي هـما فـرعان من هـذه الفروع الـلذان أردتـهما أن
يكونا مـدخل مقالي هذا على الرغم من أنّ عنوانه  أوسع من ذلك بكثير حسب شواهده
ّــا ســأرويـه. أمّــابــعض  الــفــروع األخــرى فــهي; عـــلم الــنــفس اجملــتــمــعي في بــعض 
ـسـتـهلك والـقـضـائي والـعام والـصـحّي والـسـريـري والصـنـاعي وعـلم نـفس الـتسـويق وا

وكذلك العصبي.
رايا أيـضاً أضـيف ح تـصبح الـصورة هي بحـث عن احلقائق حتت ـا له عالقة بـا و
رمـاد احلـرائـق وعـنـدمـا تـزدحم  احلـروف والـنـقـاط في الـكالم وتـكـثـر الـعـروض  فـإنّ
رايـا لبعض من ـرايا ال جتمّل وجـوه ودواخل الناظـرين فيهـا. وعليه  فـمن أين نأتي  ا
ـرايا باألبعاد هم في سـنّ البلوغ?! سنـنتظر  مـا تأتي به تكنـولوجيا الـطالء في تصنيع ا

ناسبة. ا
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شهد الى األذهان أدرج مايأتي: لكي نقرّب ا
ـكـان هـو  بـيـروت  والـزمان هـو شـهـر حـزيـران (يـونـيو) 2021 حـيث إسـتـدلّتـني 1- ا
تمـردة. جمع وجـماعات من ـتراطمـة ا خطـواتي الى شاطىء الـبحر وقـريبـاً من أمواجه ا
كل الفئات العمـريّة واقفون وجالسون وكثير  يسبحون وعيونهم نحو مداد البحر البعيد

في سرابه وواقعه.
جـلـستُ بالـقـرب من فـتيـة وهم مـنشـغـلـون بالـسـباحـة وعـرض حـال نوع الـقـفزة ومـسـافة
واجهـة والقفز من الـركض قبل القفـز  مستـثمرين هـرمون األدرينالـ في بناء قـدرة  ا
ارتـفاع عـال نحـو البـحر وهـو مبـدأ إنفـعالي مـعروف لـلمـواجهـة أو الهروب  فـي حلظات

التعرّض للخوف. 
سألني أحدهم : من أين أنت?

فأجبـته وهنـا جتمّع الـفتيـة وسألـوني اذا كان لديـنا بـحر  نسـبح فيه مـثلـهم واسترسل
آخر في الكالم ليقول (كيف يستطيع اإلنسان ان يعيش بدون بحر?).

وإنـبرى فتى آخر لـيتحدّث بـشكل مبسط عـمّا يحدث في الـعراق ولينـان وكأنّه يشكو الى
البحر والصـخر والرمال من ملوحة األحداث وليس من ماء الـبحر. كانوا جميعهم رجال
مـوقف في عمر فتـية وغيرهم كـثيرون في شـواهد ومشاهـد بيروتيّـة ربّما جتعـلك تشعر

ة اآلن وسط زغاريد أمواج البحر  للناس هناك. بأنّها متألّمة ومؤ
2- وهـنــاك في أرض قـطــاع غـزّة الـطــفل أمـيــر في عـمــر لم يـتــجـاوز ســنـته الــرابـعـة أو
سجـد األقصى. يقول بـأنّه  يريد أن يذهب الى اخلامسة يـتحدّث مع أمّه أمـام صورة ا

القدس وحتاوألمّه أن حتذّره   لكنّه يصرّ ليكون مع شهيد.
إنّه أمـير قيم الـرجولة مع األكرمـ في التضـحية واإليـثار في عمـر مبكّـر جدّاً يرتقي في
فـلسط أرض الـعرروبة. ومن معـلّقة عـمرو  بن كلثـوم نقتـبس بيت الشعـر الذي تصدح

به حنجرة أمير  ليقول
( إذا بلغ الفطامَ لنا صبيّ

تخرّ  له اجلبابرُ ساجدينا )
3- وعـلى أحـد أرصفـة أسواق الـشورجـة في بـغداد كـان فتى يـبيـع أنواعـاً مخـتلـفة من

احلاجيات بسعر ألف دينار.
. دفـعتُ له ثـمن ما أخـذت وأضـفت مـبلـغـاً بسـيـطاً ثـمـانون سـنـتـاً في حيـنه) ألي قـطـعتـ
ـرّ عـليه. تـبـقي من احلـاجات الى أي شـخص (مـحـتاج)  طـالبـاً من الـفـتى بأن يـعـطي ا
وفجأة ردّ عليّ لـيقول(.. إذا جاء شخص محـتاج فسأعطيه حـاجيات من عندي..). هكذا
ضحّ من الشباب والفتية رأيته بعمر الـرجولة مثلما نرى ونسمع عن  أباة الـضيم وا

في سموّ  قيم الرجولة ورفعتها.
ولكي تـتطـابق الشواهـد مع ماهـو مقـروء نقـول إنّ الدفـاع عن مبـادىء سامـية أو قـضية

عادلة اليتوقّف عند فئة عمريّة محددة أو جنس معيّن وال تمنعه حدود جغرافيّة أو لغة.
إنّ قـيم الرجولة تـظهر في كلّ زمان ومـكان لتوحيـد وتقوية الـعنصر اإليـجابي دون النظر

واقف البنّاءة. الى جزئيّات تُضعف وتفرّق وتفرّط با
r ö  w  fHM « rK

زاج فـإنّ مواقف الـرجولة التـنحـسر في السـياسة أو وبعـيداً عن سطـوة البـراغماتـيّة وا
ـهـنـيّة (ethics) ومـاهو  في مـواجهـات مـعـيّنـةوإنّـمـا تـرتقي في جتـسـيـد  أخالاقـيّات ا
ـعروف األقـرب الى طراز شـخـصيّـة للـفـرد واجملتـمع اإليجـابي بـأكمـله وتطـابق مـاضيه ا

ا تفريط وتقليل شأن.  ألوف مع واقعه دو وا
ـدرسة ـوجب ماقـرأنا في فـصول عـلم النـفس فإنّ شـخصـيّة الـفرد تـبنـيهـا عائـلته وا و
والبـيئـة احمليـطة مـنذ عـمر الـطفـولة. فـهي مثل الـط الـرطب تشـكّله كـيف تشـاء ليـحمل
ـتتابـعة. وكذلك يأتي وقعـها وطبـعها الى عمـر الرجولـة مروراً  بساللم الـفئات العـمريّة ا
قدرة اإلبـداعيّة ـعرفيّـة وبنـاء وتعمـيق ا هارات ا علّـم في تـنميـة ا دور اختيـار نوعيّـة ا
ـتـوارثـة في الـصف الـدراسي. وال نـنـسى عــوامل الـنـمـو اجلـسـدي لـلـطــفل كـاجلـيـنـات ا
ناخ وغـيرها. والبدّ أن ؤثرات الـطبيعـيّة كقـوة اجلذب وتغيّـرات ا والتـغذية الصـحيحـة وا
نشـير الى مـدارسنـا أيام زمـان التي كانت تـوزّع  احللـيب السـائل وحبـوب دهن السمك
مـجـانـاً والـزامـنا  بـتـنـاولـهـا أثـناء احـدى الـفـرص مـابـ الـدروس وكانـت حصص درس
الـرياضة البـدنيّة التُتـرك حتى ولو في برد الـشتاء (حصص تـربويّة-تعـليميّة !). وفي كلّ
األحوال يـتوجّب  حتـقيق والـتحقق من الـتوازن الـنفسـي في مراحل النـمو اإلجـتماعي
ـوجب الـعـوامل آنـفـة الـذكـر  مـضـافـاً الـيـهـا الـعـامل  اإليـجـابي  من تـأثـيـرات مـواقع

تغيّرات التي تلقي  بظاللها هنا وهناك.  ط ا التواصل اإلجتماعي وفق 
سـطـور اخلـتــامـلـمـاذا يـتـحـدّث اإلعالم  ووســائـطه عن (دولـة) أو ( الدولـة) وكـأنّ كـيـان
الدولة يتحـدّد بسياسة احلكومـات وما يرافقها ?إنّ الدولـة قد تأسّست في تاريخها وإنّ
تراجع أداء احلـكومـات في تنـفيـذ برامـجهـا وتعـامالتهـا هو (ال حـكومة) ولـيس( الدولة).
فـفي الـعـراق مـثالً لم يـؤسس اإلحـتالل الـدولـة الـعـراقـيّـة وإنّـمـا تـشـكّـلت فـيه حـكـومـات

متعاقبة! 
تحدة) ملكة ا {  پروفسور  فيزياء الپالزما  - عضو معهد الفيزياء في ا

©±® WH U<« ÂuNH



d U½ —U³'« b³Ž

البصرة

5ÐÒcF*«  u Ë UOÝË— dOL{ ÆÆuJMO Ë—u

مرور قرن على رحيل األديب    2
W¹«Ë— w  Y³F «Ë œdL² «

◊uI «

W³  ÍœU¼ ÕU$

بغداد

ـوت الرسـام الـفـرنـسي جـيـرار فرومـاجنـيه الـذي كـان فـنـانـاً ملـتـزمـاً من أبـرز من عُـرفـوا بـالرسم غـيّب ا
ـيـة الـفــنـون اجلـمـيــلـة في بـاريس الـسـردي إذ تـوفي عن عــمـر يـنـاهـز  81عـامـاً عـلـى مـا أعـلـنت أكــاد
ـيـة على تـويتـر تـغريـدة أعـلنت فـيهـا أنـها "تـلقـت بأسى نـبأ وفـاة الـرسام جـيرار اجلمـعـة.ونشـرت األكاد
فرومـاجنـيه" الذي كـانت اقـامت مـعرضـاً ألعـماله وأعـمـال عـدد من الفـنـان االنـطـباعـيـ عام  2019في مـتحف
"مارمـوتـان مونـيه" في بـاريس.ونعـاه وزيـر الثـقـافة الـسابـق في عهـد الـرئيس الـراحل فـرنسـوا مـيتـران جاك النغ
واصفـاً إيـاه بـأنه "كان صـديـقـا ورفيـقـا (...) وصاحـب رؤية وفـنـاناً مـلـتـزماً بـالـدفاع عـن كل احلريـات وشـاعراً
ـولود عام  1939في بونـشارتـران بالـقرب من تـعددة".وعُـرف عن الفـنان ا بـهجـة وا اتسـمت لوحـاته بألـوانهـا ا
باريس  الـتزامه قـضـايا عـصره وهـو كـان يسـاري التـوجه.وكان الـراحل واحـدأً من الفـنانـ الـذين شكـلوا في
ستـينـات الـقرن الـعشـرين تيـار الـرسم السـردي (أو "الرسم اجلـديـد") الذي يـقوم عـلى رسوم تـعـبّر عن قـصص خالفاً

للفن التجريدي.واقام مركز "بومبيدو" في باريس معرضاً استعادياً كبيراً ألعماله عام 2016 .

رسالة باريس
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لو تأمـلنا القـائمة التي وضـعها "إيفان
" (أول أديب روسي يفوز بجائزة بون
نوبل وذلك عام  (1933ألفضل قصص
قــــصـــــيــــرة صــــدرت فـي تــــاريخ األدب
ــيــر الـــروسي جنـــد أن قــصص فـالد
كورولـيـنكـو مـوضوع كـتـابنـا هـذا قد
جاءت بعد قصص غـوغول وتشيخوف
وتـولسـتـوي وهذه األسـماء األولى في

: قائمة بون
األنف.. غوغول
عطف... غوغول ا

ملكة البستوني... بوشك
الرهان... أنطون تشيخوف

الــرب يـرى احلــقـيــقـة لــكـنه يــنـتــظـر...
تولستوي

موت إيفان إيلتش... تولستوي
السيدة والكلب... تشيخوف

اإلشارة... غارش
ثالثة أسئلة... تولستوي

سيد من سان فرانسيسكو.. بون
قاطعة... تورجنيف طبيب ا

الليالي البيضاء... دوستويفسكي
ــــيـــر األشــــكـــال فــــنــــطـــازيــــا... فالد

كورولينكو.   
كـــتــبت مـــاريــان فــيل (?(1886-1935
ــعـروفـة بــتـرجـمـة الــعـديـد من روائع ا
تــــشـــيــــخــــوف وكــــورولــــيـــنــــكــــو إلى
اإلجنــلـيــزيــة في مــقــدمــة تـرجــمــتــهـا

لقصص كورولينكو تقول:
ـيـر كـورولـيـنـكـو تشـبه "كـتـابـات فالد
نـــســيـــمــا مـــنــعـــشــا يـــخــتـــرق أجــواء
مـــســتــشــفى مــشــبـــعــة بــهــواء ثــقــيل.
ثل األدب الروسي ستشـفى هنا  وا
ـنـعـش فـهـو ـتــشـائـم أمـا الـنــسـيـم ا ا
. صـوت أطـفــال "األم روسـيـا" الـطـيـبـ
هؤالء هم الفالحون القرويون الرواد
ـنـفـيــون في سـيـبـيــريـا وغـالـبـا مـا وا
يـنتـمون إلـى الطـبقـة الـعريـضـة طبـقة
" الـذين يعـانون ـهانـ واجملـروح "ا
من صعـوبات وشـدائد ال توصف ومع
ذلك رؤوسهم مرفـوعة وقلوبـهم طافحة
بـالـشـجـاعـة والـرغـبـة في الـعـدالـة. ب

هؤالء أمضى الكاتب الكبير شبابه.  
عندما أعلن كورولينكو وهو من واحد
من أكــثــر الــكــتّـاب مــوهــبــة ونــقـاء في
تاريخ روسيا أن موطنه األصلي ليس
اإلمـــبــراطـــوريـــة الــروســـيــة بل األدب
ـثقفون ألن األدب الذي الروسي أيده ا
يــنــتــمي إلــيه هــو أدب الــقــرن الـثــامن
عـشــر. لـقـد خُـصص مــعـظم الـدراسـات
األدبية الرصـينة عن كوروليـنكو لتتبع
جـذور أعــمــاله في األغـانـي الـشــعـبــيـة
والـــفـــلـــكـــلـــور الـــروسي واألســـاطـــيــر
السيبيرية الشفاهية وكتابات الرهبان
الــسالفــيــ في الــعــصــور الــوســطى
تـأثـر بـالـغـرب الذي وليس فـي األدب ا
شاع في القرن الـثامن عشر والتاسع
عشر. موطن أدب كورولينكو هو القرن
الــتــاسع عــشــر الــذي ابــتـدأ بـ "رسالن
ولـودمـيال" الــتي كـتــبـهـا بــوشـكـ في
 ?1820وانـتـهى عـام  1921مع رحـيل

الشاعر ألكسندر بلوك.  
يـر كـورولـينـكـو في الـسابع ولد فـالد
والعشرين من يوليو (تموز)  1852في
مــديـنـة زيـتـومـيـر بـأوكـرانـيـا. كـان من
جـهـة أبيه يـنـحـدر من عـائلـة قـوزاقـية
عــريــقــة ومن جــهــة أمه يــنــتــسب إلى
. هذا األصل طبـقـة النـبالء الـبـولنـديـ
زدوج إذا جـاز التعـبير يـظهر جـليا ا
ــتـخــمـة بــاحلـزن في أعــمـال الــكـاتب ا
ـــاكــد وأحالم روســـيـــا وكـــذلك األمـل ا

. الشائع ب البولندي
كــان أبـــوه قــاضــيـــا عُــرف بــالـــنــزاهــة
واألمـــانــة ورجال ذا مــبــاد راســخــة.
عــوّد أبـنــاءه عــلى مـواجــهــة الـشــدائـد
ومختـلف الظروف فكـان يجبرهم على
الـــــغــــطـس في مـــــاء بــــارد والـــــركض

مسافات طويلة في الصباح
الـبـاكر عـلى الرغم مـن تسـاقط الثـلوج.
يتذكر كورولينكو تلك التربية الشبيهة
بــتـــربــيــة األســـبــارطــيـــ ولــوال تــلك
التـمارين لهلك كـورولينكـو في وحشية
براري سيبيريـا وقساوة جليدها حيث

أمضى عدة سنوات منفيا. 
عـند وفاة األب تُـركت األسرة بـأبنـائها
الـسـتـة من دون مـورد يـعـيـشـون علـيه.
كـانت األم في مــنـتـهى الـعـزم فـفـتـحت
صـفـا دراسيـا ألوالد احلي مـقابل نـقود
ـير وكـان في قـلـيـلـة وسـاعـدهـا فالد
سن اخلـامـسـة عـشـرة بـإعـطـاء دروس
ـنـزل. وبــعـد أن أنـهى دراسـته خـارج ا
في مــديـــنــته الــصــغــيــرة عــام ?1870
ـعهد الـتقني في الـتحق كورولـينـكو با
سـانت بطرسـبرغ حـيث أمضى سـنت
في فقـر مدقع فأمه الـتي كانت تصارع
من أجل تــوفــيـر لــقـمــة لــصـغــارهـا لم
تسـتطع مسـاعدته. كان مـورده الوحيد
هـنـاك ثـمن مـا يـقـوم به من اسـتـنـساخ

تـــزامن الـــنــضـــال من أجل انـــتــصــار
الـواقعـية الـغوغـوليـة مع تزايـد حدة
ـقــراطي ضـد الــنـضــال الـثــوري الـد
ــطــلق والــنـظــام اإلقــطـاعي. احلـكم ا
تـــكــــمن األهــــمـــيــــة االجـــتــــمـــاعــــيـــة
والسيـاسية الكـبيرة لواقـعية غوغول
ـــفــــزع لـــلـــحــــقـــائق فـي عـــرضـــهــــا ا
ــرة في ذلك الــعــصـر االجــتـمــاعــيـة ا
كـونها مـرآة عكست احلـياة القـاسية.
كـان لـغـوغول في بـدايـة الـقـرن تـأثـير
كبـير عـلى الـعديـد من الـكتـاب الكـبار
فـي تـــلك الـــفـــتـــرة وعـــلى الـــرغم من
ظـهور أعمـال روائية روسـية عظـيمة
إال أن روسـيا في الـقرن الـتاسع عـشر
كـان لهـا أيضـا شعـراء وكتـاب مسرح

يزون. 
كـــان واضــــحــــا أنه عــــلى الــــرغم من
ـة الـثـوار في عـام  ?1848إال أن هـز
روســـــيــــا شــــهـــــدت في مــــنـــــتــــصف
خمسينيات القرن التاسع عشر طفرة
ـقـراطـيـة في جـديـدة في األفـكـار الـد
روســـيــا. إن الـــتـــطــور االقـــتـــصــادي
واالجـتــمـاعي والـسـيــاسي لـلـبالد قـد
بـرز بــشـكل واضح في مـســألـة إلـغـاء
الـقـنـانة واالضـطـرابـات الـعـامـة التي
أجــبـرت احلــكــومــة آنــذاك عـلـى مـنح

حرية رأي أوسع إلى حد ما
أمـا في منـتـصف خـمسـيـنيـات الـقرن
الـتــاسع عـشــر فـقــد شـهــدت روسـيـا
قراطية طفرة جـديدة في األفكار الـد
في روسيـا في ظروف أكـثر تـقدما من
الـناحيـة السـياسيـة واالجتمـاعية من
تـلـك الـتي خـاض فــيـهـا بــيـلـيــنـسـكي
معـركته األيـديولـوجـية. أصـبح النـقد
األدبي مـوجــهـا اآلن لـيس فــقط نـحـو
اســتــبــداد احلـــكم الــفــردي ورد فــعل
اإلقـطــاع الـذي يـعـتــبـره بـيـلــيـنـسـكي
الـــعــدو الـــرئـــيـس بل أيـــضـــا جتــاه
الـبـورجـوازيـة الـلـيبـرالـيـة والـتـمـثيل
اإليــديـــولـــوجي. ولم يـــعـــد الــكـــتّــاب
الروس يـعتـمدون عـلى فـلسـفة هـيغل
ــتـشـددة الــتي كـان ــاديـة ا بـل عـلى ا
ـثـلـهـا لـودفـيغ أنـدريـاس فـويـرباخ
اني ((1872 - 1804 الـفيـلسـوف األ
الـذي كان في الـبـداية تـلـمـيذاً لـهـيغل

ثم أصبح من أبرز معارضيه. 
هـذه الـفتـرة من احلركـة الـواقعـية في
القرن الـتاسع عشر في روسيـا تعتبر
غــالــبــاً "الــعـصــر الــذهــبي" في األدب
الـروسي. هـذه احلـركـة الـواقـعـيـة في
األدب والـفن هي نـفــسـهـا الـتي بـدأت
وجة الثورية وحملتها إلى األمام.  ا
تتساءل الـكاتبة والصحـفية فرانس
بــروس في مـقـالـة نـشـرتـهـا صـحـيـفـة
ــز: "مــا الـذي يــجــعل نــيــويــورك تــا
األدب الـــروسي في الـــقـــرن الـــتـــاسع
اذا ال نـزال نـقـرأ تلك ـيـزا? و عشـر 
ـتــعـة ـثل هــذه ا األعـمــال اخلـالــدة 
والسرور? هل السبب ما تضمنته من
الـقوة والـصراحـة والصـدق والدقة
التي صوروا بها اجلوانب األساسية

للتجربة اإلنسانية?
جتــــيب بـــروس: (إن األدبـــاء الـــروس
الكـبار عُرفـوا باتسـاع نطاق أعـمالهم
وعـمـقـهــا وجنـاحـهم في جـعل الـفـرد
يـاً واحلقيقـة أنهم على الرغم من عا
كونـهم يـسكـنون الـبلـد نـفسه والـقرن
نـفــسه فـإن كل واحـد مـنــهم يـخـتـلف
عن اآلخـــرين. أســــتـــطـــيع أن أشـــيـــد
بقدرتهم على إقـناعنا بأن هناك شيء
من هـذا القـبيـل كطـبيـعة بـشرية وأن
شيـئـا ما عن الـقـلب البـشـري والروح
يتـخـطى الفـروق السـطحـيـة للـقومـية
والـــطـــبــقـــة االجــتـــمـــاعــيـــة والــزمن.
أسـتـطـيع أن أذكـر تـصـورات غـوغـول
كن أن جتعل احلدث الغريبـة التي 
أكـثــر احــتــمـالــيــة - رجل يــســتــيـقظ
ليـكـتـشف أن أنـفه قد اخـتـفى - يـبدو
لـيس فقط مـقبـوال ولكـنه أيضـا مقنع.

الــطــريــقـــة الــتي يــبــدو فــيــهــا أنــاس
دوسـتـويـفـسـكي حـقـيـقـيـ بـالـنـسـبـة
إلينا أحياء ومثالي تماماً يسردون
أمـام غـريب في حانـة قـصص حيـاتهم
بـطـول اسـتثـنـائي وتـفـاصـيل مـروعة.
رقــة تــشـيــخــوف احلــزيــنــة مــهــارته
اخلارقـة في الكشف عن أعـمق مشاعر
الـــرجــال والــنــســـاء واألطــفــال الــذين
ـــلـــؤون مـــســــرحـــيـــاتـه وقـــصـــصه
الـقـصيـرة. الـطـموح والـبـصـيـرة التي
تـشـبع حلـظـات تولـسـتـوي الـصـغـيرة
ــلـحــمـيــة (سـبــاق اخلـيـول والــقـطع ا
الــكـارثي مـعــركـة بـوروديــنـو). الـرقـة
ـنـاظـر الـتي يـصـور بـهـا تـورجـنـيف ا
رسومة بدقة الطبيعية وشـخصياته ا

طاف غامضة.) لكنها في نهاية ا
تــضـــيف فـــرانـــســـ بـــروس: "لــو أن
شـــخــصــا مـــا ســألــنـي: من أين أبــدأ?
ـــعـــطف" ســـأنـــصـــحه أن يـــبـــدأ بـ “ا
لــــــــــــغــــــــــــوغــــــــــــول أو "احلـب األول"
لــتــورجــيــنــيف أو "الــراهب األســود"
لـتــشـيــخـوف أو "احلـارس رقم  "6أو
ـــــبـــــارزة" أو "الـــــقس أو رائـــــعــــة "ا
دوسـتـويـفـسـكي "األخـوة كـارمازوف".
أقــول له أود أن تــقــرأ "آنــا كــارنــيــنـا"
لــــتــــولـــســــتـــوي الــــتي هـي روايـــتي
ـــفــــضـــلـــة. أود أن أول لـه: اقـــرأهـــا ا
جـمـيـعــا وعـنـدمـا تــصل إلى اجلـمـلـة
األخــيـرة مـن آخــر كــتـاب عــلـى الـرف
ابـدأ من جـديـد قـراءة تلـك الـكتـب مرة

أخرى".
تألق األدب الروسي في الـقرن التاسع
عــشــر بــشــكل مــدهش لــكن الــنــصف
الـــثـــاني من ذلك الـــقـــرن شـــهــد والدة
أعمال أدبـية راقية خالـدة. هذه الفترة
من احلركة الواقعية في القرن التاسع
عشـر في روسيا تـعتبـر غالبـاً "العصر
الــــذهــــبـي" في األدب الــــروسي. هــــذه
احلركـة الواقعـية في األدب والفن هي
ــوجـة الـثـوريـة نـفـسـهــا الـتي بـدأت ا

وحملتها إلى األمام.
يــقـول دوسـتـويـفـسـكي: " لـديـنـا سـمـة
واحـدة مخـتـلفـة على نـطاق واسع عن
أي شيء في أوروبـــا - قــدرة عـــالـــيــة
عــلى الــتـــولــيف مــوهــبــة لــتــحــقــيق
يـة ومحبـة كل البشر. ال مصـاحلة عا
يوجد شيء فينا من زوايا حادة وعدم
. الـــصالبــة كـــالــتي عـــنــد األوروبــيــ
شــخــصــيــتــنــا تــســتــوعب بــســهــولـة
اجلـــمـــيع تـــتـــكـــيـف مع كل نـــوع من

احلـــيــــاة تـــتـــعــــاطف مع كـل مـــا في
اإلنــســـان دون أي تــمـــيـــيــز بـــســبب
الـقـومـية أو الـدم أو الـتـربـة تـكـتشف
وتـقـر عـلى الفـور أن كل شيء مـعـقول
مـا دام يـحـتــوي حـتى ولـو عـلى حـبـة
من مصلحة جميع البشر. وفي الوقت
نــفـسـه قـد تـالحظ في الــروسي قـدرة
غــيــر مــحـــدودة عــلى الــنـــقــد الــذاتي
الــسـلــيم وأشــد احلــكم عــلى نــفـسه
وغياب كامل لتـأكيد الذات الذي يضر

أحيانًا بحرية الفعل." 

الــنــاقــد األمــريــكي تــشــارلــز أ. مــوزر
( (2006-1935يرى أن "كتّـاب مرحلة
 1895 -1880قــد بـدأوا قـبالً الـبـحث
عن أسالـيب جـديدة لـلـتعـبـير. وخالل
هــذه الــفـــتــرة جتــنب كــثـــيــرو مــنــهم
األشــكــال الـســرديــة الــطــويــلــة الــتي
سادت في األدب فـي العقـود السـابقة
واعـتمـدوا بدالً من ذلك أشـكاالً أصـغر
مـثـل االسـكــتش والـقــصـة الــقـصــيـرة
واحلـكاية اخلـرافيـة. لم يسع كـثيرون
من الـكتـاب في أعـمـالـهم إلى تـصـوير
مـشـاهـد مــعـاصـرة بـروحــيـة واقـعـيـة
الــقـرن الــتـاسع عــشـر فــقط بل بـدأوا
أيــضــاً بــالــتــركــيـــز عــلى الــطــبــيــعــة
واســـتــخــدام الـــتــقــنــيـــات الــســرديــة
اجملـازيــة بـكــثـافــة أكـثــر من ذي قـبل
جزئياً من أجل حتاشي قيود الرقابة
وأيضـاً من أجل اإليـحـاء بانـطـبـاعات
مـبهـمـة تـكتـنف نـفوسـهم. وسـيـصبح
هذا الـتحول باجتـاه التعـبير اجملازي
ـطـاف نـهـجـاً والـضــمـني في نـهـايـة ا
فـنيـاً سائداً عـند أواخـر التسـعيـنيات

من القرن التاسع عشر".
األعــمـــال األدبـــيـــة الــتـي ظــهـــرت في
أواسط الــــقـــرن الــــتــــاسع عــــشـــر من
مـسـرحـيـات وروايـات ودواوين شـعـر
ومـجـامــيع قـصـصــيـة أنـهـت مـرحـلـة
الـرومانسـية في األدب الـروسي وبدأ
الكتّـاب الواقعيون يـتناولون األحوال
االجتـماعيـة بنثـر مبسط. وفـي الفترة
ير كـورولينكو انتاجه التي بدأ فالد
األدبـي كـــان الـــكـــتّــــاب يـــتـــنـــاولـــون
"مـوضــوعـات كـثـيـرة تـتـسم بـالـيـأس
ــــرارة نـــتـــيـــجــــة قـــســـوة احلـــكم وا
القيصري في ثمانينيات وتسعينيات
الــــقـــرن الـــتـــاسع عــــشـــر. أصـــبـــحت
سرحـيات تُمـثِّل األشكال القـصص وا

تأخرة.  األدبية للواقعية ا

قاالت. وتصـحيح مـسودات الكـتب وا
في سـنـوات اجلـوع تـلك كـان يـتـناول
وجــبـة حــقـيــقــيـة واحــدة كل شــهـرين
عنـدمـا يقـصد مـطعـمـا رخيـصا تـديره
جـمـعيـة خـيـرية أمـا وجـبتـه اليـومـية
ــعــتـادة فــلم تــزد عـلى قــطــعـة خــبـز ا

وفنجان شاي وقليل من البطاطا. 
كـــتب كـــورولـــيـــنــكـــو عـن تــلـك األيــام
ـريــرة: " بـدأت حـيــاتي اجلـديـدة في ا
الـعـاصـمــة مع سـبـعـة عـشـر روبال في
جــيـــبي. قــضــيت عــامــ في مــعــركــة
ضــاريـة ضــد الــفـقــر في مــحــاولـة لم
يـكتب لـهـا جنـاح كبـيـر لـلتـوفـيق ب
; احلــصــول عــلى الــتــعـلــيم مــهـمــتــ
وتـوفـيــر لـقـمـة الـعـيش. مـا زلت حـتى
اآلن ال أسـتـطـيع فهم كـيف تـمـكنت من
الـبــقـاء عـلـى قـيـد احلــيـاة في الــسـنـة
األولى فـي بـــــطـــــرســــــبـــــورغ من دون
مـسـاعـدة تــذكـر. في الـسـنــة الـثـانـيـة
عــمــلت فـي تــلــوين أطــالـس نــبــاتــيــة
لألطفـال وفي الـسنـة الـثالـثـة وجدت
سـودات. تمكن وظـيفة في تـصحـيح ا
الـعـديـد من أصــدقـائي في ذلك الـوقت
ـــــــيــــــة مـن الــــــوصـــــــول إلـى أكـــــــاد
بـتـروفـسـكـايـا لـلـزراعـة والـغـابـات في
مـــوســكــو أو بــاألحـــرى بــالــقــرب من
مـوسـكــو وكـتـبـوا إليّ مـشـيـرين عـليّ

باالنضمام إليهم".
كان كـورولينـكو في السـنة الثـالثة في
ــيــة ( (1876عــنـــدمــا وقــعت األكــاد
أحـداث غـيّـرت حـيـاة الـكـاتب تـغـيـيـرا
كــبـيــرا فــبـعــد أن ثــبت تــعـاون إدارة
ـــيــــة مع شـــرطــــة مـــوســـكـــو األكـــاد
الــســيــاســيـة عمّ االســتــيــاء صــفـوف
ـير كورولـينكو الطـلبة وانـبرى فالد
بـتـصـدر احملـتجـ فـكـتب احـتـجـاجا
بـاسـمـهم وهـذا مـا اعـتـبـرته الـشـرطة
عمل شغب وأبلغت الـقيصر ألكسندر
ـيـة الـثـاني به فـقـرر طـرده من األكـاد
و القبض عليه وإبعاده عن موسكو

عقوبة له.   
ظل طــوال تـــسع ســـنــوات ســـجــيـــنــا
ســيـاسـيـا عـرفـته أقـبـيـة الـتـعـذيب في
ســـجـــون مـــوســـكـــو وبـــطـــرســـبــرغ
وكوسـتـرومـا وياكـوتـسك وياقـوتـيا
ومـدن أخـرى. وعـاش مــنـفـيـا في قـرى
نـائيـة في جلـيد سـيبـيريا. عـلى الرغم
من كل هذه احملن والشرطة القيصرية
لم توجه لكورولينـكو تهمة محددة بل

زعمت أن له ميوال تخريبية!   

—œUB*«

 جــورج فــيـــلــهــلـم فــريــدريـش هــيــغل
ـاني. ( (1831— 1770فــيـلــســوف أ
ـانية ـثالـية األ يـعتـبر أهم مـؤسسي ا
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ثقف في روسيا رجال يحمل كل هذا "لم ألتق من قبل من ب جميع ا
التعطش للحقيقة والعدالة مثل كورولينكو. إنه يلح بقوة على ضرورة

جتسيد احلقيقة في احلياة.. كورولينكو أكثر الكتّاب الروس صدقا وهو ذو
قلب كبير مفعم باحليوية.. رجل نادر في جمال روحه وثباتها.

إنه بطل الطريق الشائك." 
w —uſ rO J  

السـقوط: هي رواية فـلسفـية كتـبها الـبيركـامو ونشـرت ألول مرة العام 1956 تـرجمة
تـوسط. وتعد يـارة سميح شعـاع عن دار نينوى 2014 بـحدود 104 ص من الـقطع ا
أخر عـمل متكامل للكاتب تدور احداثها في امستردام وتتكون الرواية من سلسة من
نـولوجات الدرامية على لسان قاض تائب يـدعى (يايتيست كالمانس) ويعني (يوحنا ا
ـتلقي الـوحيد عـمدان) يكـشف سيـرة حياته الى شـخص (لم يصـرح باسمه) يـكون ا ا
في الروايـة يوظف الـروائي اسلـوب االعتـراف والسـيرة الـذاتيـة ويتحـدث (كالمانس)
عن جنـاحه بـوصـفـه مـحـامي دفـاع بـاريـسـي ثـري له مـكـانـته االجــتـمـاعـيـة بـ زمالئه
والسـقوط الـنهـائي له وخـروجه لواقع عـبـثي ومتـمرد وتـدور الـرواية حـول موضـوعات
ـوت والعـدم واحلقـيقـة وصف الفـيلـسوف الـوجودي جان عديـدة كالبـراءة والعـدالة وا
بـول سـارتـر الروايـة (قـد تكـون األجـمل واألقل فـهـماً من بـ روايـات الـبيـركـامو) (عن
الويكـبيديا بتصرف) والرواية فيها غير قليل من الـفلسفة الوجودية كالذاتية والنسبية

لـكنها تنحو منحى متمرداً
وعـــــبــــثـــــيــــاً فـي الــــطــــرح
الـسردي وملـخص الرواية
أن االنـــــــــســــــــان مـــــــــذنب
ومـجـبـول عـلى الـشـر لـكن
ذلك ال يـعـني عـدم اصالح
االنـــــســــــان من ســــــلـــــوك
وفـظـائع ويـوظف الـروائي
عـلى لسـان الراوي الـعليم
ــــقـــارنــــة بـــ اســـلــــوب ا
سـلوك لإلنسان ويفضل
احــــدهــــمـــــا عــــلى األخــــر
مـــتـــمـــرداً عــلـى اجملــتـــمع
وافــــــــكـــــــــاره يـــــــــقــــــــول:
(بـاخــتـصــار من حـ الى
أخـــر يــــســــتــــمـــتـع هـــؤالء
الـــــــســـــــادة بـــــــالـــــــعـــــــبث
بــــــــالــــــــســــــــكــــــــاكـــــــ أو
ـــــســــــدســــــات... أنــــــهم ا
ـــوتـــون رعـــبـــاً بـــيـــنـــمــا
يـطــلــقـون الــرصـاص ومع
ذلك فــأنــني أجــدهم أكــثـر
اخـالقـــــــاً مـن األخــــــــرين
أولـئك الــذين يــقـتــلـون في
صــمـــيـم الـــعـــائـــلـــة عـــبــر

االحتكاك).ص:10
ثم يـستبطن الراوي العليم
تـمركز الـشر عـند الـبشر
فـــيـــقـــول: (أتــعـــلم أنـه قــد

ـانياً سأل سـيدةً عجوزاً حدث في قريـتي الصغـيرة أثناء حـملة انتـقاميـة أن ضابطاً ا
بـلـطف أن تـخـتـار أحـد ولـديــهـا لـيـتم اطالق الـرصـاص عـلـيه كـبـديل) ص:13. ويـقـول
مـؤكـداً جانب الـشـر عنـد األنسـان: (كـنت أعرف قـلبـاً نـقيـاً كـان يرفض الـشك... وكان
يحب الـبشريـة كلـها أثنـاء احلروب الـدينيـة األخيـرة في اوربا عاد الى الـريف متـقاعداً
كان الذي أتيت منه تعال وأنت على الرحب والسعة فمن وكتب على بابه (مهما كان ا
قاومـة الذين أحـتلوا الـبيت وبقـروا أمعاء الذي أستـجاب لتـلك الدعـوة النبـيلة? رجـال ا
صـاحـبه) ص:13 ويـضــيف: (كـنت أعـرف صـاحـب مـصـنع كـانت لــديه زوجـة كـامـلـة
وكانت مـوضع اعـجاب اجلـميع ومع ذلك خـدعـها... ألنه  يـكن يـستـطيع أن يـنال او
نح شـهادة الفضـيلة وكلـما كثرت الـفضائل في زوجـته زاد استياؤه وأخـيراً لم يعد
بوسعه أن يتحمل العيش مع اخلطأ فماذا تظنه فعل?... لقد قتلها) ص:17. لذلك يرى
ـوت كـامـو عـلى لـسـان الـراوي الـعـلـيم أن االنـسـان ال يـتـخـلص من احلـكم عـلـيه أال بـا
وتى? السبب بسيط فليس وت فـي رأيه يجعلنا (دائماً اكثر عدالً واشد كـرماً نحو ا فا
) ص:37. والبـد من االشارة الى أن فـكرة هنـاك التـزام نحـوهم أنهـم يتـركونـنا احراراً
عـدم االلـتـزام هي فكـرة وجـوديـة طـرحـها جـان بـول سـارتـر كـما أكـد ذاتـيـة األنـسان
يقول كـامو عـلى لسـان بطـلة عن شـابة رآهـا تغـرق واشاح بـوجه عنـها فـلم ينـقذها (آه
ـاء ثـانيـة لـكي تتـوفـر لي فـرصة أخـرى نـقذف فـيـها أيـتهـا الـشابـة الـقي بـنفـسك في ا
نـفـسـينـا مـعـاً... ولـكن دعـنـا ال نـقلق! فـات الـوقت األن وسـيـفـوت الـوقت دائـمـاً حلسن

احلظ) ص:104.
ـرء ال يــسـتـطـيع االسـتــمـرار في الـعـيش مع ويـنـفي وجــود احلـريـة ويـرى: (أدرك أن ا
اآلخرين من دون أن يـتحكم فيهم أو من دون أن يـخدموه كل إنسان يـحتاج إلى عبيد
كـما يحـتاج إلى الهـواء النقي) ص: 34 ويـنفي االحسـان ويراه الوجـه اآلخر لتـحقيق
رغبـات الذات يقول الراوي العلـيم: (فبينما كنت أتـرك األعمى في الناحية األخرى من
س قبـعتي ومن الـواضح أن تلك الـلمـسة لم تكن الشـارع الذي كـنت اقوده إليـه كنت ا
من أجـله ألنه ال يـسـتـطـيع أن يـراهـا فـلـمن كـانت مـوجـهـة لـلـجـمـهـور. وبعـد أن ألـعب
دوري انـحني لـيس سـيئـاً ألـيس كذلك) ص:36 أمـا عن عالقته بـاآلخـرين فهـو يرى
ضرورة عدم الـثقة بـهم (لكي تكون سـعيداً فإنه يـجب عليك أال تـكون مهتـماً باآلخرين
ا يجب) ص: 58 لـذلك يرى أن الفسق بديل عن احلب والطهر: (وح يئست أكثر 
من احلب والـطـهــر فـكـرت في الــفـسق كـبـديـل عن احلب فـهـو يــكـبت الـضــحك ويـعـيـد
الصـمت ويسبغ اخلـلود بل أنـني عشت في الفـسق دائماً دون أن أكف عن الـرغبة في
أن أكـون خـالـداً… إن الـفـسق احلـقيـقي هـو حتـريـر ألنه ال يـأتي بـأي الـتـزامـات. فأنت
ـرأة ويراها تـمتـلك نفـسك فقط): ص73-74 لذلـك فهو يـؤمن بـالعالقـة السـادية مع ا
أنها مـحببه لها كما أنه يكـفر باألديان ويرى أن حساب البـشر للبشر أقسى من عقاب
الـله ويـبـرر األكـاذيب فــيـقـول: (ألـيـست إنـهـا تـعـني الـشيء نـفـسه)ص: 5٨ ويـرى في

االزدواج راحة.
وال بد من اإلشـارة إلى أنه على الـرغم من أن الراوي العـليم (يايـتيست) فـقط والرواية
مونـولوجية لكن كامو اسـتطاع أن يحرك األحداث داخل السـرد وكأن عدة شخصيات
تتـحدث بواسـطة تـنوع خـطاب الـراوي العلـيم وقدرة كـامو عـلى دمج األحداث بـالزمان

. ولعل من أسباب ظهور فلسفة التمرد والعبث ما يأتي:  متع كان ا وا
ية الثانية وما سببته من اآلم نفسية ومادية. 1- احلرب العا

2- ظهور الفلسفة الوجودية وال سيما في فرنسا لدى جان بول سارتر.
ـادة عـلى الـروح في الـعـصـر احلديـث وال سيـمـا بـعـد الـثورة الـصـنـاعـية 3- طـغـيان ا

وظهور الرأسمالية.
4- سيطرة الكنيسة على حرية الرأي في أوربا وما تبعها من قتال وجدل.

نطق والفلسفة العقالنـية لعبثية الوجود االنسـاني والتأثر بالفلسفة 5- االبتعـاد عن ا
الشكوكية.

6- ظهور األفـكار والتيارات التي نادت باحلرية الشـخصية او الذاتية وعليه فاالنسان
حرّ وعليه ان يتمتع بالسعادة في احلياة نتيجة أعماله.

7- يـقول كـامو (هـذا الـتمـرد ويـحقق لـلحـيـاة قيـمـتهـا وعـظمـتهـا ألنه يـحرض الـتـفكـير
واعـتـزاز األنـسان بـأمـور عـدة حلـقـيـقـة تتـجـاوزه ذاته) (من االنـتـرنت تـرجـمـة: نـضال

جبار 14 اب 2003).
8- (إن شعـور األنسـان بحـياته بـتـمرده بـحريـته ذلك يعـني الـصفـاء الداخـلي وعدم

جدوى سلم القيم )) ((من االنترنت م.ن).
8- التمرد والعبث كما يرى كامو يعطي معنى للحياة وال قيمة للحياة بال معنى.

10- ظهور احلداثة ومحاولة نقدها .



مـفـاصل الـوزارة وفـقــرات مـنـاهـجـهـا
ــثـقف لــتـعــود بــغـداد قــبـلــة الـعــالم ا

وعنوانا حلضارة وادي الرافدين..
امسـكت بـورقة بـيضـاء ورحت اسجل
عـلـيـهـا اخلـطوط الـعـامـة لـبـناء وزارة
الـثقـافـة على اسـس رصيـنة ومـفـاهيم
مــتـقـدمــة فـابــتـدأت بـتــبـديل حــاشـيـة
ــنـــتــفــعـــ واصــحــاب الـــوزارة من ا
احملاصصة من وكالء ومديرين عام
واســتـــشــاريــ مــفـــروضــ من كــتل
واحزاب العراق اجلديد ورحت ابحث
ـــثــقــفــ واالدبــاء والــفــنــانــ بــ ا
سـتوى القيادة والصحفـي من هم 
ـــتـــفـــتح لـــتــســـلم واالفق الـــفـــكــري ا
ـــســـؤولـــيـــات الـــعـــلـــيـــا بـــالـــوزارة ا
ومـطـالـبتـهم بـدراسـات سـريعـة قـابـلة
لـلــتـطــبـيق لــلـحـاق بــالـركب الــثـقـافي
والـتـقـدم الى امام بـخـطـوات واضـحة
وغـير مـتلـكئة..لـقد مـللـنا من الـتنـظير
الــفــارغ واجلــلـــســات الــتي تــدور في
حــلـقـات مـفـرغـة واحلـال بـاق عـلى مـا
اضي ما هو عـليه فالـتغـني بأمجـاد ا
عـــاد نــافــعـــا وحــركــة الـــفــكــر واالدب
والثـقافة في تـراجع مستـمر والوزارة
ـالــيـة رواتب تــسـتــثـمــر ايـراداتــهــا ا
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نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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هـنالك تـهمـيش وعـدم العـدالـة في منح
الفـرص اضافـة الى صراعـات اساسـها
ـصــالح واالمــتــيـازات كــسب اجلــاه وا
وهـذا الـصـراع غالـبـا مـا يـنـعكـس على
السطح من خالل تبادل االتهامات ومن
خالل وجـود االخفـاقـات وغـلق االبواب
بوجه الطاقات اجلديـدة خاصة الشابة
وتـسـفـيـهـا والـتـقـلـيل من شـانـهـا حتت
عـنوان الـنـقد الـهـدام الغـرض مـنه عدم
وصــول هـذه االصــوات الى مـبــتـغــاهـا
خــوفـا من الــصـراع  نــتـمـنـى ان تـأخـذ
الــثـقـافــة الـعـراقـيــة طـريـقــا بـعـيـدا عن

ـصــالح الــتـجــاذبــات الــســيــاســيــة وا
الـشـخصـيـة الـضيـقـة وان تـكون ثـقـافة
مـبــنـيـة عـلى اسـس االبـداع والـطـاقـات
تـساوية واهب اخلالقـة والفـرص ا وا
فـعـنــدهـا يـزدهـر االبـداع الـعـراقي كـمـا
ازدهــــر في اوائل الــــســــبـــعــــيـــنــــيـــات
عـرفـية واالهـتـمام بـكـافـة النـشـاطـات ا
والــعــلــمـيــة واحلــضــاريــة ابــتــداء من
ؤسسات درسة واإلعالم والشارع وا ا
اجملـتـمـعـيـة خلـلق جـيل جـديـد وثـقـافة
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سالم على صعـيد االغنيـة وآخرون كثر
في مجاالت شتى .

وبعـد سقوط الـصنم كـان التركـة ثقـيلة
فالـثقـافة الـتي  بنـائهـا طيـلة اربـع
سنـة ال زال تأثيـرها مـوجود فكـثير من
االشـخــاص احملـسـوبـ عـلـى الـثـقـافـة
الـعـراقـيـة سـابـقـا قـد غـيـروا زيـهم وقـد
ا يـتالءم مع ظروف غيـروا اسلـوبهم 
رحلة اجلديدة واحتلوا مواقع كبيرة ا
وجــديـرة بــاالهــتــمــام عــلى الــصــعــيـد
الثقافي مـتناس تـاريخهم االسود في
دعم النظام السابق ويـظهرون انفسهم

هم من حـــرر الــــعـــراق من الـــطـــاغـــيـــة
ويــتــبـجــحــون بـكـل وقـاحــة عــلى انـهم
اســــاس كـل شيء فـــــتـــــراهـم يــــزورون
تاريخهم وينسبـون لنفسهم امجاد من
اخلــيـــال. في حــ بــقى نــشــاط هــؤالء
ـبـدئـيـ مـحـصـور حتت ـضـحــ وا ا

ضغوط جديدة
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ان واقع الـثقـافة الـعـراقيـة ال زال بعـيد
ــقــراطي الــذي رســمه عن الــنــهـج الـد
العراق لـنفـسه وال زالت هنالك مـطبات
في طــريق الــثــقـافــة الــعـراقــيـة وال زال

ـكن لـها ان احلـزبـيـة حـاله خـاصـة ال 
ان تــــكـــون حــــالـــة شــــامــــلـــة تــــعـــكس
احـتيـاجات وتـطـلعـات اي مـجتـمع كان
وإنها مهما كـانت تمثل افكار ومصالح
فــئــة مــعـيــنــة من اجملــتـمع ال كــله ومن
الـــصــعـب ان تــخـــتــزل ارادة اجملـــتــمع
باردة حزب واحد وفي هذه احلالة فأن
اغــلب افـراد اجملـتــمع سـوف يــسـاقـون
الى حـــيث ال يـــرغـــبـــون ويـــكـــون هــذا
الــســوق اجــبــاري حتت ضــغـط الــقـوة
تــــارة او الــــتـــرغــــيـب تــــارة أخـــرى.او
اسـتخـدام اسـاليب الـتـضـليل من خالل
نـــشـــر ثـــقـــافـــة مــخـــتـــلـــقـــة حتت اسم
الـــضــــرورة او حتت اســــمـــاء مــــنـــهـــا
الـقـومـيـة والـعـدالـة والـوطـنـيـة .ونـشـر
ثقـافـة االقصـاء ووضع كل من يـعارض
الــنـظــام في خــانـة اخلــيـانــة الـعــظـمى
ـــوت او الــســـجن والــتـــعــذيب حـــيث ا
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ان جتربة ادارة الدولة عن طريق حزب
واحـــد امــر مــشــ يــجــعل الــدولــة في
اسـوء حـالـتـهـا ونـقـصـد بـالـدولة لـيس
ـقــومـاتــهـا ــا الـدولــة  احلــكــومـة وإ

ومنها الشعب .
ولـو اخـذنـا الـعـراق احلديـث وجتربـته
مع نـظـام احلـزب الـواحـد واقـصـد هـنا
(الـبــعث) لــوجــدنــا ان هــذه الــتــجــربـة
مريرة بكل مفرداتها ولكون ما يخصنا

هو موضوع الثقافة وحتزبها
فنرى ان احلكومة نهـجت نهجا منظما
جلــعل الـــثــقــافـــة في اطــار خـــدمــتــهــا
وبـعـبـارة احـرى فـان احلـكـومـة كسـبت
الثقافة الى حزب البعث كما يُكسب اي
فرد عراقي له . ان في احملصلة النهاية
انـتـصـار لـلـحـزب فـهي تـشـتـري االقالم
والـــعــقــول واإلبــداع حتـت اي مــســمى

لتـعمـل دون كلل او مـلل خلدمـة النـظام
فـتـزين صــورته تـارة وتـهـاجم اخلـصم
تـارة اخـرى كـمـا انـهـا تـتـعـدى احلـدود
ـهــنـيـة لـتــهـاجم اخلـصم االخالقــيـة وا
وكــأنــهـا جــزء من مــنـظــومــة احلـمــايـة
ـضــايـقـة لــلـنــظـام تــصل احلـالــة الى ا
والتهديد وحتى تـشويه السمعة وقطع
االرزاق وهـــنــــا جنــــد أن من يــــخــــالف
الـنـظـام امـا ان يـركع او ان يـتـشـرد في
ارض الـله الـواسـعـة في حـالـة خالصه
من يـد الـسـلـطـة او االنـعـزال بـعـيـد عن

االضواء .
ــاضــيــة من حــكم ان االربــعــ ســنــة ا
ـــفــهــومــهــا الــبــعث لـم جنــد ثــقــافــة 
االنـسـاني واجلـمـالي كل مـا جنـده هي
اصــوات نـشـاز وأقـالم سـوداء وثــقـافـة
عـــاهــرة كـــان صـــانــعـــيـــهــا مـن الــذين
بـدئيـة واحلرفة تنـقصهم الـشجـاعة وا
احلــقـيـقــيـة واقــصـد بـهــؤالء الـذين هم
يــدورون في فـلك الــسـلــطـة ويُــسـيـرون
محرك ثـقافتهـا فهم متحـزبون اكثر من
قادة احلزب وكانـت النتيـجة هبوط في

ستويات . معيار الثقافة على كل ا
وال يــفــوتــنــا الــدور الـــكــبــيــر لــبــعض
عـارضـة والـتي ضـلت على االصـوات ا
ـبـدئي رغم كل الـظـروف فـقد نـهـجـهـا ا
مارست نـشاطـها بـالسـر دون خوف او
ــســـتـــحــيـل فــنـــشــرت وجل وحتـــدت ا
نـشـاطــاتـهـا بـ انـصـارهـا وبـكل حـذر
ـهجر ولكن هـنالك اصـوات عالـية في ا
وقـامات يـنحـني لـها الـقـاصي والداني
ارعـبت الـنـظـام بـنـشـاطـهـا وكـانت لـهـا
صوت كبـير يحـترمه العـالم وبقت هذه
االصوات عـالـيـة مدويـة عـلى الرغم من
محاوالت النظام اسكاتها . اين هي من
اجلـواهـري وأين هـي من الـنـواب عـلى
الـصـعـيــد الـشـعـري واين هي من فـؤاد

×بـعـدمــا كـانت الــسـجـون مــؤسـسـاتً
إصالحيةٍ كان الـغرض منهـا تصحيح
ــــســــار لـــــدى بــــعـض األشــــخــــاص ا
ــسـيــئــ بـعــدمــا يــتم وضـعــهم في ا
زنـزانـاتــوعـزلـهم عن اجملـتـمع وفـرض
عـقـوبــات عـلـيـهـم حـتى تـنــتـهي فـتـرة
احلـــكم ويـــفــرجَ عـــنـــهم لـــيــمـــارســوا
حـيـاتـهم الـطـبـيـعـيـة بـأسـلـوبً جـديداً

بـعـيـداً عن الـنزاعـاتـوالـعـيش بـصورةً
أجمل .

×لكن في يـومنـا هذا تـصبح الـسجون
َ عني بؤرةً حقيقيةً للـفساد من قبل ا
راكزِ حـيث كانَ في العصور ومدراءُ ا
اضـية يـباعُ العـبيـد في سوقـالرقيق ا
فــيـمـا جتـددت هــذهِ الـظـاهـرةُ أالن في
ـراكـز العـراقـية حـيث يـباع الـشـباب ا

اإلحــداث في الــســجــون بــعــدمــا يــتم
االتفاق على أجور الـبيع منقبل مدراء

السجون.
×وفي هـــذا الـــســــيـــاق كـــشفَ رئـــيس
مـؤســسـة اإلصالح والــتـغــيـر صــبـاح
الكـناني إنَ ملف الـسجـون في العراق
أخطر من تنظـيم داعش االرهابيحيث
ـمـنـوعـة ــواد ا تــتم بـيع اخملـدرات وا
داخـل الـزنـزانـات مـن قـبل مـنــتـسـبـ
السجون بغض الـنظر عن بيع أجهزة
ـوبايل بـأسعـار باهـضة الـثمـنداخل ا
الـســجـون فــضالً عن فـســاد صـفــقـات

إطعام النزالء وتغذيتهم.
وبـــ الــكــنــانـي تــكــلــفـــة الــنــزالء في
السـجـون للـيوم الـواحد قـد تصل الى

اكثر من نصف مليار دينار عراقي .
ــتـــحــدث الـــرســمـي بــاسم ×وأشـــار ا
الشرطة االحتاديـة عن ضبط كمية من
ــواد اخملـــدرة داخل ـــمــنـــوعـــات وا ا
ــــطــــار ـــــطــــار في ســــجن ا اســــوار ا

(كروبر)في بغداد .
×ذكر الكناني أن الـسجون في العراق
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ن نــومي فـجــراً فــزعـاً اســتـيــقــظت 
والـعـرق يـتصـبب من جـسـدي بـغزارة
وقـد اطلـقت صرخـات وهـمهـمات غـير
مـفـهومـة دالـة عـلى تعـرضي لـكـابوس
ثـقـيل فـقـد كان حـلـمـا مـرعبـاً جـعـلني
غلـظة بان ابـتعد عن ان ا اقسم بـاال
السياسة والتحرش بالسياسي وان
اعـيش حــيـاتي عــلى بـســاطـتــهـا اكالً
ــا يـحـدث مـن بـعـيـد ونـومـاً والــنـظـر 
دون ان يـكـون لي دور في الـتـصـحـيح
او الــــتـــغــــيــــر او الـــنــــقــــد او حتـــمل

سؤوليات. ا
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ان حـلـمي لم يــتـعـد اخلــطـوط احلـمـر
كـــمـــا كـــنت أظن واعـــتـــقــد وهـــو حق
شـخـصي مكـفـول بـالقـانـون ما دام  ال
يـتــعـدى عـلى حـقـوق االخـرين حـلـمت
اني صـرت وزيـراً لـلـثــقـافـة الـعـراقـيـة
وفــرحت لــذلك وكــان شــعــوراً جـمــيالً
اجلـــــلـــــوس عــــلـى كـــــرسي الـــــوزيــــر
واالصـوات من حــولي تـنـادي (شـبـيك
لـبـيـك .. الـوزارة بـ يـديك) فـقـلت مع
نـفـسي انـهـا الـفـرصـة الـتي انـتـظـرها
إلنــهــاض الــثـقــافــة من كــبــوتــهـا وان
اعــطي الــوصــفـات الــنــاجــحــة لـعالج
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وسـفـرات تـرفـيـهيـة لـلـمـسـؤول وفي
ـكاتب مـصـاريف الـضـيـافـة وتـأثـيث ا
ومكافأة احلراس االمني والسيارات
ـوسـيـقـية ـدرعة بـيـنـمـا الـكـفـاءات ا ا
والـشـعـريـة والـتـألـيف وحـتى حـلـقات
جهود االفراد ومن التثقيف صـارت 
ثـقف اموالـهم اخلاصة وفي بـيوت ا
من دون ان تـكون الـوزارة بيـتـا كبـيرا
. لكل هؤالء من مثقف ادباء وفنان
قــررت فــيــمــا قــررت بــصــفــتي وزيــراً
ديرين للثقافـة اقالة وكالء الوزارة وا
الـعـامــ وابـلـغـت كـتـلــهم واحـزابـهم
باألمـر الوزاري واصـدرت امرا وزاريا
بــتــعـــيــ الــبــدائل من رجــال الــفــكــر
ـعـروف وانـتدبت من واالدب والفن ا
ــيــ اجلـــامــعــيـــ اســاتــذة االكـــاد
اســتــشــاريـ لـي بــالــوزارة.. وامـرت
بـأحــيـاء قـصـور الــثـقـافـة وتــمـويـلـهـا
بـاحـتـيـاجـها من الـتـأثـيث والـرعـاية..
ـطـابع فـأوعـزت بـتـهـيـئة الـتـفت الى ا
الــبــنــايــات ومــدهــا بــأجــهـزة الــطــبع
ـالك الـــفـــني احلـــديـــثــــة وتـــعـــيـــ ا

تخصص لها.. ا
وانـا في حمـاستي وتـصـميم لـلتـنفـيذ
فوجئت برجال ملثم يقتحمون علي

كـارثـة اخـرى عشت تـفـاصـيلـهـا الـيوم
نصور هذا احملجر في دائرة عقاري ا
واطن ـعتقل العـجيب وا الرهيب وا
سكون سجنـاء بدون تهمـة وال ذنب 
وظف من قضبـان احلديد يتـوسلون ا
الـصــبـاح الــبـاكـر ألخــر الـظــهـر بـدون

فائدة .
ــوظــفــ يــوجـه اهــانــات لــنــا احـــد ا
وكــأنــنــا خــدم عـــنــده ولــو كــنــا خــدم
ألحـتــرمـنـا والــله لـكن يــتـعـامـل مـعـنـا

كحيوانات واقل من ذلك 
دائـرة مـخـزيـة بـكل مـعانـي اخلزي في
كـل مـفـردات الـعـالم اخملـزيـة ال نـظـافـة
وال حمامـات وال هواء وال ماء احراش
وادغــال وكــراسي مــتــكــسـرة وبــعض
ـواطـنـ يـجـلـسـون عـلى سـريـر نوم ا
تـربة سـلم يحـتاج يـتوسط احلـديقـة ا

لرياضي للتسلق ....
احدى العـجائز سقطـت واحد الشباب
زلقت قدمه فتدحرج وركه يعد مفردات

الدرج درجة درجة .....
غــرفــة صــغــيــرة مــســاحــتــهــا اقل من
مــســاحــة غــرفـة لــثــور او بــقــرة يـقف
ــواطـــنــ كــبــار داخــلــهـــا عــشــرات ا
وصغار مرضى وكـرونا وقلب وضغط
وســكــر ومــابــعــد احلــاجــز احلــديـدي

ـــســـلح بـــاحلـــديـــد يـــوجــد  4او 5 ا
مـوظــفـ اعـصـابــهم مـنـهــارة بـشـكل
كـامل صـراخ وعـيـاط وتـوسل ومـديـر
فــاقــد الــسـيــطــرة بــشـكـل كـامـل عـلى
مــــفــــاصـل الــــدائــــرة اخلــــارجــــة عن

السيطرة باجململ .
اضابيـر واوراق واصول منـازل تقدر
ــلــيــارات الـــدوالرات عــلى جــوانب
الــــــرفــــــوف وفـي االرض ومــــــا بـــــ
ـــزقــة واوراق احلـــيـــطـــان فـــايالت 
ي حـتى ضـائـعــة حتـتـاج لـتــدخل ا
جتــــدهــــا ...... والـــدوام يــــوم واحـــد
باالسـبوع الجناز مـعامـلتك من االحد
لالحد واذا فاتك السـرة تنتظر لالحد

الذي بعده وهكذا حتويل ملكية ارض
قد يحتاج لسنة او  8اشهر .......

مـــــبـــــروك عــــلـــــيـــــكم الـــــعــــراق بـــــكل
ستضعف فيه لو كانت بهم قوة او ا
ـــا وهـــنـــوا يـــأوون الـى ركن شـــديـــد 
وارتـــضــوا ان يـــعــامـــلــون مـــعــامـــلــة

احليوانات هكذا ......
بــكل صـراحــة اقـولــهــا وجـد قــطـيع
سـلس مـطــيع يـتـبع احلـشــيش ايـنـمـا
ذهـبـتم به يـذهب خـلـفـكم .. سـحـقاً لي
ولـكـل الـعــبـيــد مـثــلي في هــذا الـوطن

اجلريح  اللهم اني مظلوم فأنتصر 
يزي قهر 
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ــتــلـكه ; هي اإلبـوة : مــصــطـلـح لـيس اجلــمــيع قـادر عــلى أن 
الـرابـطـة التـي تربط الـشـخص بـأوالده عن طـريق الـزواج ; لكن
السـؤال االهم والذي يـجب أن نقف عـليه وهـو ! هل إن اجلميع

قادر على أن يكون اباً ? 
بالطـبع ال ; فلتكن ابـاً عليك أوالً أن تتـحمل مسؤولـية حمل هذا
صـطـلح ! أن تـسـأل نـفسك هل تـمـتـلك تـلك الـغريـزة الـربـانـية ا

بشكلها الصحيح االيجابي ? 
ثيرة للجدل وليس هنا يجب ان نقف عند كثير من التساؤالت ا

الى سؤال واحد ونحتاج الى اجابات مُرضية..!
ـوضوع عمـيق جداً ; لـنكن واقـعيـ  في تفـكيـرنا وكـتابـاتنـا فا
هناك آبـاء ال يسـتحقـون هذا اللـقب ; لقب االبوة الـرهيب ; لقب
ال أحـد يسـتطـيع امتـالكه بسـهولـة لو تـزوج عدة مـرات;   هناك
آبـاء ال يــنـجــبـون وهــنـاك وحـوش اجنــبت وتــخـلت ! هــنـاك آبـاء
تـون بصـلة الى االنسـانية ; بـإنسـانية مـقدسـة وهناك بـشر ال 
هنـاك حقوق وواجبـات يجب أن يهـتم لها كل انـسان سواء كان
مــتــزوج أو غـيــر مـتــزوج .. وهــنـاك فــرق كـبــيــر وعـمــيق جـداً ;
وبالنـسبة لي ككاتبة او باحثـة اجتماعية ارى الى ان هناك فرق
يجب الـتطرق اليه واالهتمام به بـ األب اجلسدي الذي أحيانا
ً يــكـون فـارغ جــداً من االحـسـاس بــغـريـزتـه األبـويـة وبـ األب
الروحي الـذي احتـضن تلـميـذه أو أي شخص قـريب له ;  فرق
شـاسـع بـ ان يـحـتـضـنك شـخـصـاً غـريـبـاً ال صـلـة لك فـيه اال
تـشـابه ارواح وبـ أن تـتـعـرض لـكـثـير مـن االذى بسـبب أب ال
تـمــتـلك مـنه شـيـئـاً سـوى اسـمه في الـبـطـاقـة ! هـذه احـدى اهم
مـشـكالت اجملـتــمع اخملـفـيـة الـتي ال يـتــطـرق لـهـا بـعض عـلـمـاء
االجتـماع والـنفـس في الوقت احلـالي ;  وانا أؤمن بـأن الوالدة
الـروحـية اقـدس بكـثـير من الـوالدة اجلسـديـة ! فمـثالً أن حتزن
على شخص تـعلمت منه الـكثير بل وتشـعر به ويشعـر بك بينما
رعـب أن ال تشعـر جتاه من أجنـبك بشيء في الواقع اخملـيف ا

 !
ُتبني واحياناً يكون ُربي وا ُعلم وا ُرشد وا االب الروحي هُـو ا
نــفــسه األب اجلــســـدي لــكــنــنــا لن نـــتــطــرق الى هــذا اجلــانب
تعـارف علـيه ! فهـنا نـريد ان نـب ان االب الروحي االيجـابي ا
ـسيحية حيث يـسأل الكثير هذا ليس فقط مـتواجد في الديانة ا
الــسـؤال (هل هُــو مـتــواجــد فـقط في الــتـراث االرثــوذكـسي) !!
بــالــطـــبع ال ; الن االب الــروحي يــتـــواجــد في كل االديــان وكل
ُـشـجع ـرشـد وا ـوجه وا شـخص مـنـا يـحـتــاج الى هـذا االب ا
والـعـضـد الـسـانـد لـنا واحملـتـضن لـنـا في اوقـاتـنـا الـعـصـيـبة !

صدقـوني أيهـا القـراء إن وجد يـوماً هذا االب
ســتـــحــزنـــون عــلـــيه طــوال حـــيــاتـــكم لــو

فقدتموه ! 
اإلبـوة الـروحـيـة رسالـة عـلـيك إتـقـانـها
ايــهـــا الـــرجل وكــتـــابــتـــهـــا بــالـــشــكل
الصـحـيح كي تصل الى نـتـائج مبـهرة

تغنيك عن أي زواج ..!

مـنذ عام  2003اي عنـد سقوط النظام ارتـبط الدين بالقانون
لـذلك لم تـســيـطـر الـدولـة عــلى فـرض الـقـانــون بـسـبب بـعض
التـدخالت من بعض االحزاب .. ألننا نـسمع ونشاهد في كل
مرحـلة من مـراحل االنتـخابـات بان هـناك حـزب جديـد وفشل
هذا احلـزب بسـبب الـتدخل الـدينـي ألن هنـاك فرق بـ الدين
والقـانون والكل يـعرف بان الـدين يطبق قـانون القـرآن الكر
وال يـفـرق بـ مسـلم ومـسلم ألن الـكل تـتـجه الى قبـلـة واحدة
ورسول واحـد وصالة واحـدة قد تـكون هـنـاك اديان مـخـتلـفة
وصالة مـخــتـلـفـة لـكن الـرب واحــد لـذلك عـلى رجل الـدين ان
يتـجه الى تعاليم القرآن الكر وان يقتدي به اال يقول رسول
الـله مـخـاطـبـنـا الـذي يـعـرف القـراءة والـكـتـابـة من عـلم مـنـكم
ـسـلـم دخل اجلـنـة فـيـجب علـى رجل الدين ان عـشـرة من ا
يــلـتــزم بــالـدين وال يــتــدخل بــالـقــانــون وال يـفــرض نــفـسه اال
بـاالسـتـشـارة من قـبل احلـكـومـة ورجل الـدين قـبل ان يـتدخل
بالقـانون هـو انسان يـحترمه الـصغـير والكـبيـر الن هيبـته لها
واطن ينـتظر منه الـنصيحة مكانـها اخلاص عنـد الناس الن ا
والـطـريق الـصحـيح .. امـا الـقانـون فـهـو من حصـة احلـكـومة
وكيـفية تـطبـيقه بـاحلق ألن القانـون يجب ان يـحمي الـطبيب 
ـرور  والـطالب وكل الـفـئـات احلكـومـية والشـرطي  ورجل ا
ـواطن ويــفـرض هـيـبــته حـتى ال يـتالعب ويـزرع الـثـقــة عـنـد ا
ـواطن ويـســلك الـطـرق اخلـاطئ وعــنـدمـا تـسـأل اي مـواطن ا
عراقي في الـشارع يقول اين هو القانون والقانون مقسم ب
الـدين ومقـسم بـ دائـرة ودائـرة نـحن في عام  2021يـعـني
واطن مثل ان العـالم تقدم وتطـور وهناك طـرق كثيرة لـراحة ا
ـريض يذهب الـطـرق اإللـكتـرونـيـة .. لكـن في العـراق مـازال ا
ر السـتالم تـقـاعده ـتقـاعـد يـرى ا ـراجـعـة الدائـرة ومـازال ا
ـرأة الـتي ضحت من االرامل رغم انه خـدم البـلـد وما زالت ا

ـفـقـود زوجـهـا تـسـتـجـدي في الـشـارع ومـا وا
زال انــفـالت الـــسالح قـــائم ولـــيس بـــيــد
الــدولــة وهـــذا كــله بــســـبب ربط الــدين
بالـقانـون ..فالـقانـون لرجل الـقانون ..
والــدين واحــتــرام الــدين لـرجـل الـدين
..اتــمــنى ان تــتــوحــد الـكــلــمــة ويــعـود

العراق مثلما كان .

رأة في العـراق مظـلومة  تـعاني من ظـلم كبـير ليس بـاحلقـيقـة ا
فقط عـلى باجلـانب احلكومي ايـضا بـاجملتـمع واالسرة حيث ال
سـيمـا ان كانت  نـشـأتهـا بعـائلـة ذات طـابع قبـلي سوف تـعاني
االمرين باحلـياة حيث ان كانت تربـطها عالقة عاطـفية مع شابا
مـا وتـقـدم لـزواج منـهـا احـد اقـاربهـا يـرغـمـوها اهـلـهـا بـالزواج
رأة وبعد ذلك  تـفشل احلياة الزوجية بسـبب االعراف القبيلة ا
بحاجـة قانـون ينصـفها من هـذا اجلانب وليس مـثل قانون االن
ـرأة  يجب اجلـاحف عـنـد الطالق حـيث الـقـانون بـالـكـامل مع ا
اعادة النـظر بهـذه القوان واعـادة صياغتـها من اجل انصاف
ـرأة لم تنـال مـوقع حـكومي اجلـمـيع وعـلى اجلانب احلـكـومي ا
غـيـر مـوقع وزاري او نـيابـي او مدراء عـامـ او اقـسـام يـنـبغي
واقع الـرئـاسيـة الثالث رأة احـد ا ا ال تـنـال ا انـصافـهـا اكثـر 
انيا نهضة مثال السـيدة ميركل  فهي امرأة عظيمة نهظت في ا
غـفور لـها زهـا حديد اكـثر مـن رائعةً وحتـت شهـادة اجلمـيع وا
مـهندسـة عراقيـة مغتـربة رحمـها للـه لها اعـمال معـمارية سوف
تـذكــرهـا اجـيــال واجـيـال لـكن لـم تـرى احـتـواء مـن قـبل الـدولـة
سـتطاع وفي الـعراقـية وغـيرهنً كـثيرات يـحب احتـوائهم قـدر ا
ـرأة ال تتـجـاوز الـشـعـارات فـقط بـلـدان ألـعـالم الـثـالـث حـقـوق ا
حيث رفـعت شعارات عـديدة من اجل انصـافها لكن لالسف لم

نراهـا فعليـا وحترر اجلسـد هو جزء من حترر
ـرأة ونفي ذلك والـغائه من الـوجود  هو ا
الــتـطـرف وقـله االخـالق ولـيس الـعـكس
الـتــغـيـيــر هـو مـتــوازي حـيث الـتــغـيـبـر
الذات هـذا تغيـير نسـوي واما التـغيير
من اجل حقـوق متـساوية فـهذا يـتطلب

نظاالً مشتركا مع اجلنس معا

خلوتي في مكتبي شاهرين هراواتهم
في وجــهي ومـطـالــبـتي بـاخلـروج من
الـوزارة وان الـوزارات قـطع من كـيـكة
ال حـصـة لي فـيـهــا ... فـكـان الـتـهـديـد
ـبــرح ورجــوتـهم شـديــداً بــالـضــرب ا

ـــغــادرة بـــكـــرامــتـي اال انــهـم كــانت ا
عــيــونــهم تــقــدح شــرراً وقــبــضــاتــهم
شـديــدة وركالتــهم مــوجـعــة لم يــنـفع
مـعـهــا اسـتــجـداء عـطـف وال الـتـوسل
ـذهب ولم يتركـوني اال بعد بالدين وا

ان اســتـــيــقــظت من حـــلــمي والــعــرق
يــتــصــبب من جــســدي الــذي ظــنـنــته
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ثبتت الـبحوث والتـجارب والروايات
ان للـنساء فن او عـدة فنون والـفنون
جــنـــون ولــكن هـــذا الـــفن قــد يـــكــون
للفائـدة او للمضرة او لـتحقيق هدف
مـا وكذلك نـرى بعـض النـساء يـبدعن
في مــجــاالت عــدة وانــا مــنــهـم اكــيـد
اإلبــداع نـــوع من الـــفن وقــد تـــخــطئ
الــبــعـض مــنــهن في حتــقــيق مــجــال
معـ فهنـاك امراءة حتـمل من احلقد
وعـجـيب طـبـعـا يبـقى مـعـهـا سـنوات
ـراءه من ظلمها وان عدة وال تنسى ا
اســتــطــاعـت تــاخـذ حــقــهــا او لــنــقل
الـوحـده بـالـوحـده وان لـلـنـسـاء مـكر
راءة يكمن في وأقوى مكر هـو وفن ا
ضــعـفــهـا اكـيــد فـهـي ال تـمـلـك الـقـوة
ولـيس لــهــا عـضـالت لـكي تــدافع عن
نــفـســهـا فــتـقــوم بـحــاالت من اخلـدع
كـر لكي حتـقق مابـداخلـها من غل وا
او كــراهــيـه او غــيــرة قــد نــســمــيــهـا
الـــبــعض ولـــيس الـــكل لــذلـك تــراهــا

تـصــرخ وتـصــيح بــصـوت عــالي لـكي
تـدافع عن نــفـسـهــا ونـرى انـهــا تـمـلك
شي قـوي هــو فن اإلقــنـاع لــكي تــمـلك
شي او تبـيع شي هو نوع من الـفنون
وهـنــاك فن الـهـدوء والــسـكـيـنــة كـلـهـا
راءه وأنـها كونها تركيبة تبهر فيها ا
هـادئة وعـندهـا الصـبر جمـيل تتـحمل
عــبئ احلــيــاة وال احــد يــســتــطــيع أن
يـربـي أطـفـالــنـا الــيـوم وجــيل األلـفـ
ــراءة وخـاصه صـعب جــدا تـتــحـلى ا
امراءة الـيوم بـقوة التـحمل ورغم ذلك
انـهـا كـبـيـرة بـأخالقه وحـرصـهـا عـلى
جعل الرجل الـعمل واإلرهـاق والصبر
نحن بهـذه الكلـمات نحي االم واألخت
والـزوجه والــطـالـبــة لـكي نــبـني جـيل
قـوي انــهـا بــتـلك الــفـنــون قـادرة عـلى
ــــوازنه وحتــــمل احلــــيــــاة االســـريه ا
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تــخــرج دفــعــات من اجملــرمــ لــيــست
باالعـتيـادية كانـوا قد دخـلوا الـسجون
بـتـهم بـسيـطـة اال إنَ بـعـضالـعـصـابات
واجملــرمـــ تــتــولـى غــسل ادمـــغــتــهم
واسـتقـطـابهم وهـنـاك اعداد كـبـيرة من
السجنـاء لدى وزارة الداخلـية والدفاع
لم تتم احالتهم اليـالقضاء حتى يومنا
هـــذا . ×وكـــشـــفـت مـــصـــادر في وزارة
الـعــدل إنَ اعــداد الـســجـنــاء تــراجـعت
ا كانت عـليه في االعوام التي كثيـراً 
مــضت حـيث وصـلت اعــداد الـسـجـنـاء
الــيـنــحـو200 ألف سـجـ لـدى وزارة
العدل والتي وصلت الى نحو  70الف

ما ب نزيل وموقوف ومودع .
×وأعلنت مـفوضية حـقوق االنسان في
العراق إنَ عام  2020من اكثر األعوام
تـســجــيالً لــلـوفــيــات في تــاريخ دائـرة
االصالح الــعــراقـــيــة بــأكــثــر من 355
حـالـة وفــاة بـ الـنــزالء ويـعـتــبـر هـذا
الـرقم كـبيـر جـداً مـقارنـة مع الـسـنوات
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ــقــهـى الــذي ارتــاده يــومــيــا الـذي في ا
اطلق علـيه احد االصدقاء تـسميـة القبو
اقــتــرح لي صــديــقي ان افــعل بــرنــامج
وفعال االنـسته قـائال انه بـرنـامج بـديع 
فعل لي صديقي حـساب بأسمي ووضع
صورتي الشخصية  بعثت كم هائل من
في ــتـابــعـات لالصــدقـاء والــبـيــجـات  ا
ظـهـيـرة االسـبـوع الـرابع بـعـد الـتـفـعـيل
من ظــهــر لي بــوست الحــد الــبــيـجــات 
اافا يشـتري اقـضبـة اصطـناعـية لـلبـيع 
انـبــثــقت مـني ضــحـكه دهــشت بـعــمق 
انـــدلـــعت هـــســـتــــيـــريـــة دون شـــعــــور 
الـتـسـائالت في رأسي بـلـد مـثل الـعـراق
حـــكـــومـــتــــة اسالمـــيـه واول فـــقـــرة في
دســــتـــوره (االسالم دين الــــدولـــة)كـــيف
هل بــصـوره وصــلت له هــذه الــسـلــعــة 

واذا كانت او غـيـر قانـونـيـة  قـانونـيـة 
مــقــنـــنــة بــقـــانــون اي الــســـلــعــة  هل
الـراســمـالـيـة اقـوى مـن هـذه احلـكـومـة
او غــيـــر قـــانـــونــيـــة هل وقــانـــونـــهـــا 
الــرأســـمـــالــيـــة اقـــوى من اجـــهــزتـــهــا
االستخباراتية واالمنية هل الراسمالي
الـقائم عـلى صـنع هـذه الـسلـعـة غـريزة
هل الــــثـــراء اقـــوى مـن غـــريـــزة ديــــنه 
ـشرب أكل وا ـعـمل غريـزة ا العـامل با
اقـــوى من غــريــزة ديــنه هل ــســكن  وا
مــســتــعــمل هــذه الــســلــعــة (والــعــيــاذ
بالله)غريزته اجلنسية اقوى من غريزة
دينـه  االنسـان يـبقى طـفال حـتى لـوبلغ
في يــوم (مـنـيل بــسـتـ الــشـيـخــوخـة 
نـيـلـة)وانـا اقـلب الـبـيـجـات وصـفـحـات
ــقـتــرح لي االصــدقــاء في الــبــرنــامج ا

استوقـفني بوست قـضيتـان( غسل عار
)حدثتـا في محـافظتـ عراقـيت في ان
تعـطش ـشهـرون ا معـا بعد مـاشهر ا
كر قطع الفيدوهان تسربا  للفضائح 
بـغيض وشـاعت قـضيـتـهمـا في بـرنامج
شاب التواصل االجتـماعي واليـوتيوب 
ارسـون اجلـنس في العـشرين وشابـة 
وشــاب مـع صــديـــقه في من اعـــمـــارهم 
حــزت الــثـــامــنـــة عـــشــر من اعـــمـــارهم 
الـــــــرأوس من قـــــــبـل ذويــــــهـم (غـــــــسال
للعار)لبثت الـتسائالت رائحه غادية في
رأسـي  انــدثـــرت الــقـــضـــيــتـــان في طي
بعد عدة شهـور شاعت قضية النسيـان 
مشـابهه لـلقـضيـتان الـسالـفتـان عصفت
فـي رأسي ذكـــرى هـــذين الـــقـــضـــيـــتـــ
وتسائلت  هل الـغريزة اجلنـسية اقوى
من غريزة الـدين  هل الغـريزة اجلنـسية

اقوى من االعراف والتقاليد 
اال يتعض االنسان من اخطاء غيره 

اكثر مايدهش االنسان على مر العصور
وت ورهبته في اعماق االنسان كامنة ا
ــوت تــتالشـى مــقــابل لــذة هل رهـــبت ا
هل يــبـتــغي الــكـائـن الـبــشـري اجلــنس 
كـــسب في ان واحـــد احلــيـــاة االرضــيــة
االنسان يبقى طفال وملكوت السماوات 
حـتى لـو بـلغ الـشيـخـوخـة بـطـبـعه يـريد
اجـــابـــة لـــلــتـــســـائالت واصل االشـــيــاء

افتونا مأجورين
Ê«uKŽ dzUŁ بغداد 
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Íb U)« —ULŽ ≠ œ«bGÐ

 حتـت عــــــــــــــــنـــــــــــــــوان ( أدب

االطفال…ب احلـاجة الفـعلية
واحلـاجة الـتـكـمـيلـيـة والـقيم
الـتربـويـة ) أقـامت دار ثـقـافة
األطـفــال نـدوة تــفـاعــلـيـة عن
أدب االطــــــــــفــــــــــال ضــــــــــمن
الـــفــعــالــيـــات والــنــشــاطــات
ــعــرض بــغــداد الــثــقــافــيــة 
الدولي للكتاب في دورته الـ
  .22حـــاضــر فـــيــهـــا كل من
الــشــاعــر والــبــاحث فــاضل
ية عباس الـكعبي واألكـاد
طــــــاهــــــرة داخـل طــــــاهــــــر
ـهتـم بحـضور عـدد من ا
ــعـنــيـ بــأدب وثـقــافـة وا

الطفل.
ي حـــســـ وقـــال االكـــاد
عـــــلـي هـــــارف الـــــذي أدار
الـــنــدوة وفـــقــا لــصـــفــحــة

 —UGB UÐ vMFð WOzUC  fOÝQ²  ÊuŽb¹ ÊuB²

½Ëb…∫ لقطات من ندوة عن أدب األطفال ضمن فعاليات معرض بغداد الدولي

 ÍuODF « ÂUF½≈ ≠ œ«bGÐ

حـــضــر الـــوكــيـل االقــدم لـــوزارة الــثـــقــافــة
والـسياحـة واآلثار جابـر اجلابـري اخلميس
اضي األمـسيـة الـشعـرية لـلمـكتـبة األدبـية ا
اخملـتـصـة في الــنـجف االشـرف عـلى أرض
مــعـرض بــغـداد الــدولي . واحـيــا األمـســيـة
الشـعـرية نـخبـة من شـعراء الـعراق وقـدموا
وصالت شـعرية مختلفة تغنت بحب العراق
وارضهِ وبـــطــوالتِ رجـــالهِ وجـــمـــال الــلـــغــة
الــعــربـــيــة وتــنــاغــمـــهــا في الــتـــعــبــيــر عن
مخـتـلجـاتـهم الـشعـريـة.وفي خـتام األمـسـية
الـشعريـة جتول اجلابري فـي أروقة معرض
بـغـداد الـدولي وأطـلع عـلى بـعض الـعنـاوين
ـطــروحـة فـي الـوسط الــثــقـافي اجلــديــدة ا
ــسـطــلــحـات مع ونــاقش بــعض األفـكــار وا
ـفــكـرين والـكـتـاب بـغــيـة االرتـقـاء بـالـواقع ا
الــثــقـــافي والــفــكـــري في الــعــراق.  و كــان
ـعرض اجلابـري قـد أبـدى اهتـمـامـاً كبـيـراً 
شاركة في الـكتاب الدولي وحَرصَ على  ا
حفل افـتـتاحهِ وفـعـاليـاتهِ الـيومـيـة ومتـابـعة
مــشـاركــات تــشـكــيالت وزارة الــثـقــافـة في
وظـف في ـعرض والـوقوف إلى جـانب ا ا

واجباتهمِ خالل العرض.

ثــقـافــة األطـفـال) مــؤكـداً (عــلى ضـرورة
تــطــويــر قــابــلــيــات وقــدرات ومــهـارات
ـعــنـيـ بـالـكــتـابـة لـلـطــفل كي تـنـمـو ا
وتسيـر باإلجتاه الـصحيح وكـان عليهم
أن يـجــدّوا ويـجــتـهـدوا ويــجـاهـدوا في
سـيـرهم بـاجتــاه فـهم الـطـفل والـغـوص
ه مع إدراك خــواصـه وخـواص في عــا
التعامل معه ومع اخليال والواقع الذي

يدور ويعيش فيه).
أمـــا طــاهــر فـــقــد أكـــدت عــلى أن ا(ـــدب
األطـــــفـــــال فـي الـــــعـــــراق نـــــشـــــأ عــــام
1922وهــنــاك حـقــيــقـة مـالزمـة لــنــشـأته
والتي تقول أن األدب نشـأ على صحافة
ــهــتــمــ الــذين أســسـوا الــطــفل وأن ا
لــثــقــافــة الــطـفـل وأدبـيــاته هـم من فــئـة
علـم  وفيمـا بعد دعم األدبـاء ثقافة ا
الــطــفل وكــانت أول مــجــلــة ظـهــرت في
صـحافـة الطـفل حتـمل عـنوان (الـتـلمـيذ
الـعـراقي) بـادارة ســعـيـد فـهـيم صـاحب
الفـكرة  والـتي تـعد الـقاعـدة األساسـية

وزارة الــثـــقــافـــيـــة في (فـــيــســـبــوك) أن
(العـراق زاخر بطـاقات كـبيـرة في مجال
أدب االطـفـال من شـعـراء وأدبـاء وكـتاب
وبــاحـــثــ ورســـامـــ مــتـــخــصـــصــ
بالطفولة  ومن العامل في هذا اجملال
استقطبتهم دار ثـقافة األطفال التي كان
لـهـا الـدور الــبـارز في تـطـويـر وتـوسـيع
أدب االطــــفـــــال وتـــــرجــــمـــــتـه من خالل
النتاجات األدبـية ضمن مطـبوعاتها من
ـزمار والـسلسـلة الـقصـصية مجـلتي وا
والـــشــعــريـــة  والــتي أثــرت فـي ثــقــافــة
اطفالـنا) .واستـعرض هارف تاريخ أدب
الـطـفـل عـلى مـسـتـوى الــشـعـر والـقـصـة
واحلــكــايــة وإنــعـكــاســاته عــلى تــربــيـة
وحـياة الـطـفل وتـنمـيـة أفـكاره وحتـفـيز

االبداع لديه. 
وبيّنَ الـكعـبي (دور ثقـافة األطـفال خالل
فـتـرة السـبـعـيـنـيات حـيث نـشـأت حـركة
جــديــدة كــانت تــســمـى رئــاســة حتــريـر
ـزمار وسمـيت بعد ذلك بدار مجلتي وا

ألدب الــطـفل حـيــنـهـا  ولــكـنـهــا ال تـعـد
الــتـجــربــة الـفــنـيــة الـتـي حتـتــوي عـلى
جــمــيع إشــتــراطـات الــكــتـابــة لــلــطـفل)
مـــشـــيـــرة الى ان( ســـبب ذلك هـــو قـــلــة
اخلــبــرة وإنــعــدام اإلصــدارات في هــذا
اجملال بعـد أن كانت الـقصص تقـريرية
تـتـحــدث عن الـتـلـمــيـذ بـالـدرجـة االولى

وبشكل تربوي).
وفي نـهـايــة الـنـدوة أكـد احلـضـور ومن
ـداخالت الـعـديـدة عـلى ضـرورة خالل ا
تـأسـيس قــنـاة فـضـائـيـة تـعـنى بـثـقـافـة
الـــطـــفل فـــضالً عن إفـــتـــتــاح مـــعــارض
خــــاصــــة إلصــــدارات األطــــفــــال حــــيث
يــسـتـطــيع الـطـفل الــتـجـول بــكل حـريـة
ــطــبــوعــات ال أن واإلطالع عــلـى هــذه ا
نـشــركه في مـعــارض تـضم الـكــثـيـر من
دور النشـر معظـمها مخـصصة لـلكبار .
وأيـــضــاً أكــدوا عــلى أهــمــيــة إخــتــيــار
ــضــمــون الــتــربـوي الــنــصــوص ذات ا

والتعليمي اجليدة .

»U³  bF² ¹ dOM
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ـصـري مـحـمـد مـنيـر الى يـسـتـعـد الـفـنـان ا
طــرح مـجــمـوعــة جـديــدة من اغـاني ألــبـومه
قبلة بالتزامن (باب اجلـمال) خالل الفترة ا
مع انـطالق موسم الـصـيف وعيـد االضحى
وانــطالق احلــفالت في مــصــر. وســتــشـكل
عودة مـحمد منير الى الساحـة الغنائية بعد
ـه أعـمـاال خـاصـة بـاألعـمـال الـدرامـية تـقد
خـالل شـــــهـــــر رمـــــضـــــان إذ أدّى شــــارة
مـــســــلـــسـل (االخـــتــــيـــار 2  واعـالن الحـــد
سـتشفيات. وتخطت أغنيته األخيرة (اللي ا
بـاقـي من صـحـابي الـ  500 الف مـشـاهـدة
خالل يــومـ بــعـد طــرحـهــا عـلى يــوتـيـوب
وهي من كـلمـات أحمـد حسن راؤول أحلان
ـنعم وهي أحـمد زعـيم وتوزيع وسـام عـبدا

خامس أغنيات ألبومه (باب اجلمال).

Íb¹e « Ê“U

اضية بتوقيع ـترجم العراقي احتفى اجلمـعة ا الكاتب وا
كتـابه (مراسالت صـدام حسـ ورفسـنجانـي) في جناح

عرض بغداد الدولي. دار الكتب العلمية 

·U'« ÊU UÝ

الـفــوتـوغــرافي الــعـراقـي ضـيــفـته
اجلـــمــعــة اجلــمــعـــيــة الــعــراقــيــة
للـتصوير افتـراضيا ضمن ندوات
الــســيــرة لـلــحــديث عن (صــنــاعـة
الـصورة بـ االبداع والتـسويق)

ادارها الفوتوغرافي محمد أرهيف.

‰öÞ ö  bLŠ«

االعالمي الـعــراقي تـعـرض الى حــادث سـيـر مـروع عـلى
طريق العـزيزية الكوت وتلقى تمـنيات االوساط الصحفية

والسياسية بالسالمة والعودة الى استئناف نشاطه.
ÍbN  wKŽ

ي الـعـراقي حاضـر الـسـبت في النـدوة احلـوارية االكـاد
الــتي اقـامــهــا االحتـاد الــدولي العالم االقـلــيـات وحــقـوق
ــرأة وكـــوتـــا األقـــلــيـــات في الـــنـــســان  بـــعـــنـــوان (دور ا

االنتخابات).
 »U¹œ W UÝ«

ـركـز الــثـقـافي الـعـربي بـأبـو الـفــنـان الـسـوري اعـلن ان ا
) الذي شارك رمانـة استضـاف معرض (ذاكـرة وياسمـ
فيه خمـسة عشـر فنانـا معظـمهم من النـساء من مجـموعة

خطوة.
rłUŠ 5 Š wKŽ

ــهـنـدس االســتـشـاري الــعـراقي شــارك افـتــراضـيـا في ا
ـنـتـدى العـراقي لـلـنخب والـكـفاءات الـندوة الـتي اقـامـها ا
ـيـاه في الــعـراق: الـواقع االســبـاب  االثـار عن(شـحــة ا

واحللول).
 œuF  tK « b³Ž

ـسرحي االمـاراتي يحل افـتراضـيا مـساء الـيوم الـفـنان ا
ـسرح في االثـن ضـيفـا عـلى اجللـسة الـتـفاعـليـة لـبيت ا
احتـاد أدباء الـعراق لـلحـديث عن (الـتقلـيد والـتجـديد في

وذجا). سرح االماراتي ا سرح العربي.. ا ا

 VKD*« b³Ž bL×   ÊuBſ

ــسـرحـيــة كـلـيــة الـفـنـون الــتـدريـســيـة في قـسم الــفـنـون ا
اجلـمـيــلـة بـجـامـعـة بـابل  شــاركت في مـنـاقـشـة اطـروحـة
وسومة ( فـلسفة االغتـراب العقلي في النص الدكتـوراه ا
سـرحي ) للبـاحث اسعـد خضـير اسـكنـدر الطالب  في ا

كلية الفنون اجلميلة جامعة بغداد.

b uð WOÐdF « WO UI¦ « ÊuM  W ÝR

 WÝœU « UN²FLý
الـثـقـافـيـة العـربـيـة حـيث لم تـلقى
ـؤسسـة الرائـعة أي دعم من هذه ا
ــا أي جــهــة تــذكـــر عــلى الــرغم 
ــؤسـســة من مــنـجـز قـدمــته هـذه ا
حـتى وصــلت االصــبــوحــات الـتي
أقـامـتـهـا ألكـثـر من  29 أصـبـوحـة
وأكــــثـــــر من ثــــمــــان مــــؤتــــمــــرات
اسـتـقـطبـت من خاللهـا الـكـثـير من
األدبـاء والــفـنــانـ والــصـحــفـيـ
واإلعـالمـيـ الـعـامــلـ في حـقـول
ـــعـــرفـــة.من األدب والـــثـــقـــافــــة وا
جانـبهـا أكدت رئيس حتـرير مـجلة
كـــالــيــنــا شـــذى الــفــرج  إن (هــذه
اجمللـة الداعـمة للـطاقـات الشبـابية
لـم حتـــضـــا بـــالـــدعم إطالقـــاً وقـــد
عملت بـطاقات فـردية حتى وصلت
ـعـمـورة قــاطـبـة).وشـارك ألرجــاء ا
في كـلــمـات احلـفل الـتي عـززت من
ـؤسـسـة فـنـون كل الـدور الـريـادي 
مـن األديب يــــــوسـف جــــــويــــــعــــــد
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احـتـفت مـؤسـسـة فـنـون الـثـقـافـيـة
ـاضيـة بـإيـقاد الـعـربـيـة اجلمـعـة ا
شمعتـها السادسـة على قاعة نازك
ــــركــــز الــــثـــقــــافي ـالئـــكــــة في ا ا
الـبـغـدادي  وبـحــضـور نـخـبـة من
ـــــثـــــقـــــفـــــ وعـــــدد مـن األدبــــاء ا
والــــشــــعــــراء من إدارة وأعــــضـــاء
ؤسـسـة .وبدء احلـفل الذي أداره ا
األديب والـشــاعــر احـمــد الـبــيـاتي
بــاســـتــذكــار الــغــائـــبــ مــكــانــيــاً
واحلاضرين في قلوبنا وضمائرنا
ؤسسة وقراءة سورة من أعضاء ا
الـــفــاحتــة تـــرحــمـــاً لــروحــيـــهــمــا
الــطـــاهــرة وهـم كل من الـــراحــلــة
وهـيبـة مـحمـد سكـر من جـمهـورية
مـصــر الـعــربـيــة والـفـنــان الـراحل
.ثـم ألـــــــقـى األديب فـــــــوزي كــــــــر
والـشــاعـر وهــاب الـسـيــد جـزء من
ســيـرة ومــسـيــرة مـؤســسـة فــنـون

الـبــنـا والـفــنـانــة زيـنب االركـوازي
إضــافـــة لــلـــشــاعـــر رجب الـــشــيخ

والصحفي علي صحن.

والصحفي واإلعالمي عباس سليم
اخلـــفــاجـي واألديب عـــبــد األمـــيــر
الـشـمـري والـدكـتـور حـكـيم جـمـعـة

تـواجه الـيـوم بـعض األزمـات والـصـدمات فـي حتقـيق
أحالمك كن صبوراز
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ـواجـهـة أوقـات أكثـر تـوتـرًا عـنـدما تـصـبح مـستـعـدًا 
تصعب األمور.
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ركز تشعر بـاالطمئنان والراحة النفسية ألنك مرشح 
مرموق.رقم احلظ .9
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يلعب الـقدر لعبته معك وسـتجد نفسك أمام موقف لم
تكن تتوقعه.

»dIF «

ـا تـصـورت في باد طريـقك يـزداد صـعـوبـة أكـثـر 
األمر.رقم احلظ.2
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 إن كـان بـاسـتـطـاعـتـنـا تـوقع كل شيء سـتـغـيب عـنا
ملذات احلياة.
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هــنــاك شــخص يـحــاول إثــنــائك عن خــطـتـك أو حـتى
رقم احلظ.8 إحباطك
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كن حتقيقه وستعم أجواء يتزايـد طموحك إلى ما ال 
من االرتياب.
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 ال تيأس انظر إلى األمر كأنه عقبة واختبر إرادتك.
رقم احلظ.4

bÝô«

تـتـجـنب الـتـنـازل عن مــبـادئك ومـثـلك الـعـلـيـا من أجل
حتقيق أحالمك.

Ë«b «

واجـهة أو إنـهاء الـكثـير من استـخدم فـرصة مـحـببـة 
األمور.رقم احلظ.65

¡«—cF «

جتــد صــعـــوبــة في الــتـــخــلي عـن طــريــقــة تـــفــكــيــرك
عتادة.رقم احلظ.88 ا

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
عـلى 9 مـربـعـات كـبـيـرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى 9 خـانـات صـغـيـرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاألرقـــــام
الـالزمــــــــة من 1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
أكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط أفقي وعمودي.
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قال اخملـرج سـامر الـبـرقاوي إن(أول
تــــغـــيــــيـــر فـي اجلـــزء اخلــــامس من
مـســلـسل الـهـيـبــة والـذي سـيـعـرض
بــعـنـوان الــهـيــبـة جـبـل هـو انـطالق
الـتـصويـر مـبـكـراً عن الـعـادة بـسبب
ــســلـسل خــروج اجلـزء الــرابع من ا
من مــــوسم رمــــضـــان) وأضـــاف إن
(أحداث اجلـزء اخلـامس سـتدور في
فـصل الــربـيع والـصــيف عـلى عـكس
واسـم السـابقـة وهـو ما سـيـعطي ا
سلـسل ولكنهم صورة جديـدة عن ا
سـيــحـافـظـون عن الــروح األسـاسـيـة
لـلـمـسـلـسل ). وأضـاف إنه (حـريص
عــــلى أن يــــخــــرج اجلـــزء اخلــــامس
ــواسم األربــعــة بــنـــهــايــة تــلــيق بــا
الـسـابـقـة وأن يـشـعـر اجلـمـهـور في
ــمــكن أن الــنــهــايـــة إن الــعــمل من ا
يـــســتــمـــر ألجــزاء أخــرى) وقــال إن
نـعم عمايـري سيشارك الفنـان عبد ا
ـســلـسل في دور خــصم جلـبل في ا

بـــــاإلضــــــافـــــة إلى
ــذيــعــة مــشـــاركــة ا
ــــيه ــــمــــثــــلـــة إ وا
صياح والتي ستقدم
دور البطولة النسائية
في الــعــمل وكــشف عن
إنضمام عدد من الوجوه
اجلــــديـــــدة بــــاإلضـــــافــــة
إنــــــحــــــســــــار عـــــدة أدوار
وشـخــصـيــات أسـاســيـة في
األحداث). وقال البرقاوي في
تــــصــــريـح إن (بــــعض األدوار
ســـتــنــحــســر بــحــكم الــســيــاق
الــــدرامي اجلـــديــــد ألن أحـــداث
اجلزء اخلامس ستكون في إجتاه
ـصــائـر الـنـهـائـيـة ألبـطـال حتـديـد ا
الــهــيــبـة وعــائــلــة جــبل) وأشـار إن
(هــنـاك رابط وجــداني بــيـنــهم وبـ
ــسـلـسل لــذلك يـشــعـر في الــفـتـرة ا
سلسل بعد احلالية بحسرة فقدان ا

دة  5 سنوات). تعلقه به 

جتـمع من اجـل الـعـراق   تـنـفـيذ
مـــــجـــــمــــــوعـــــة مـن اجلـــــداريـــــات
الــفـلـكــلـوريـة ,كــمـسـاهـمـة لـتـزيـ
وجتـــمــــيل مـــنـــطــــقـــة الـــطـــاق في
ـا ــحـافــظـة بــابل و اجلـامــعـ 
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في اطــار مــشـاركــة كـلــيــة الـفــنـون
اجلـــمـــيــلـــة بـــجـــامــعـــة بـــابل  مع
اجملـتمع لـتقد الـفعـاليـات الفـنية
واالبداعـية  قام  فـريق من الطـلبة
من  قــسم الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيـة
بـتـزيـ زقـاق (الـسـاده  الـوتـاوتة)
فى مـحلـة الـطاق في وسـط  مديـنة
احلـــلــة بــاجلـــدريــات الــتـي تــمــثل
التراث احللي والعراقي وباشراف
مــبـاشــر من عـمــيـد الــكـلــيـة عــامـر

رزوك. صباح ا
و بـ رئـيس الـقـسـم ايـاد مـحـمود
حـيـدر ان (كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلة
جــامـعــة بـابل  تــسـاهم مــسـاهــمـة
فـــاعـــله في بث ثـــقـــافــة واجلـــمــال
ــؤســـســة وادامــة الـــصــلـــة بـــ ا

ية واجملتمع . االكاد
وفي هـذا الـسـيـاق وبـالـتـعـاون مع

يعـكس اجلمال والـثقـافة حملافـظنا
احلـبـيـبـة بـواســطـة مـجـمـوعـة من
طـلـبـة   قسم الـفـنـون التـشـكيـلـية-

فرع الرسم..  
وتكون الـفريق  مجمـوعة من طلبة

ـــرحـــلـــتــــ الـــرابـــعـــة ا
والـــثــانـــيــة . يــشـــاركــهم
ـــشـــرف عـــلى تـــنـــفـــيــذ ا
االعـــــــمـــــــال اجلـــــــداريــــــة

التدريسي علي عبود).
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ـصري سيد مصطفى عن عمر ناهز الـ 66 عاماً. مثل ا توفي السبت ا
هـن التـمثـيلـية في مـصر وأعلن عـضو نـقابـة ا
مــنــيــر مــكــرم وفــاة ســـيــد مــصــطــفى في
منشور في حسابه اخلاص على موقع
الـتــواصـل اإلجـتــمــاعي فــقــد نــشـر
صورة الراحل وعـلق عليـها: (الدوام
لله سيد مـصطفى). سيـد مصطفى
ــثل مـصــري من مـوالــيـد عـام هـو 
1955  إشــتــهــر بـــتــجــســيــد أدواره
الــــثــــانــــويــــة وشـــــارك في عــــدد من
األعمـال الـدراميـة.وكـان قـد شارك في
ــــــوسـم الــــــرمــــــضــــــاني عــــــام 2020 ا
ـسـلـسل (فـرصــة تـانـيـة) بـطـولـة
صرية ياسم صبري. مثلة ا ا
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{ لوس اجنلوس  –وكاالت - كشفت
غنية األمريكية مايلي سايروس عن وشم ا
التن اجلديد في أسفل ظهرها وظهرت
طبع باللون األخضر.ونشرت بالبيكيني ا

صورتها على صفحتها اخلاصة على موقع
التواصل االجتماعي وفيديو للمغنية
األمريكية أريانا غراندي تمدحها

وتقول(أنها ناضجة وبإمكانها أن تفعل ما
يحلو لها. وتبدو رائعة).وعلّقت سايروس
على الصورة قائلة: (ال اعلم ماذا تريدون
أن تروا التاتو او تروني في احلفلة). وتبدأ
سايروس جولتها الفنية في الرابع من

قبل في الس فيغاس كاليفورنيا تموز ا
ويسكونسن وجورجيا وقالت خالل مقابلة
(إنها تشجع متابعيها أن يكونوا صادق

مع أنفسهم).
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

(إن الـفـســاد يـطـول عــمـره  كـلـمــا انـسـحب الــشـرفـاء من
ـيــادين وآثـروا الــسالمــة وتـخــاذلـوا فــيـفــسـحــون اجملـال ا

للصغار التافه البلطجية).. 
ـسـتـشري هكـذا وصف احـدهم حـال الـفسـاد اجملـتـمعي ا
في اوصـال االمـة والــنـاخـر لــعـظـام مــؤسـسـاتـهــا ومـحـطم
هـيــاكل ورمــوز اخلـيــر فـيــهـا .. ان الــفــسـاد شــر البـد من
اقـتالعه حتت أي تــاثـيــر وثـمن .. فــكل ثـمن دون الــقـضـاء
ــكن المـة ان تـنــهض بـقـواهـا عـلى الـفــسـاد يـهـون .. وال 
وقدراتـها الـكـامنـة والظـاهـرة دون التـخلـص من الفـاسدين
فـهـم آفــات االمـة كـل حـ .مـع ان اجملـتــمع يــعــاني ويالت
وت اخلطايـا السـياسـية ... واحلـروب العبـثيـة والتـسلط وا
ــا قـرون وبـرغم تـعــرض الـبـلـد والـدمـار .. مـنــذ عـقـود ور
لسـيل من االجـندات الـتي تـسـتهـدف خـيراته وتـشل حـركة
ـوظـفـ يـعـني خـلل قـيـمي واخالقي ادواتـة اال ان فـسـاد ا
ــكـن الــســكــوت عـــنه وال بــديل عن وديــني وانــتـــمــائي ال 
القضاء عليه على سبيل التخلص من اهات االمة وإصالح
خطـايـاها الـعـامة واخلـاصـة  .. فـبدون الـبـحث عن وسائل
ــكن احلــديث عن نــاجــعــة لــلــتــخـلـص من الــفــاســدين ال 
اصالح واقع او قـادم .. اذ ان احلـديث عن اإلصالح يـعـد
ـثـابـة ثـرثـرة دون ان يـتـحـول الى بـرنـامج عـمل ورقـيـا او 
شــامل عــام مــراقب تــنــفــيــذي .. وشـريــطــة ان يــنــهض به
ـوظف من الصـاحلـون ولـيس الـفـاسـدون.. (عـنـدما يـأمن ا
العـقاب سـيقع في الـفـساد ويـسوم الـفقـراء سوء الـعذاب)
تحضر .. ... هذه قاعدة يعـرفها القـريب والبعيـد االمي وا
لكن لألسـف في بلـدانـنـا يقع احملـظـور ويـسود الـفـساد بل
ـمــنـوحــة لـهم يـكــرم الـفــاسـدون مـن خالل الـصالحــيــات ا
ـواطن وااللـقـاب الـتي يـســبـغـونـهـا عـلـيــهم .. حـتى يـغـدو ا
ن يـتالعبون فـي مقدراته وال يـهمهم الشريف لـعبـة باياد 
ـكن من أمـواله اال االحـتـيـال واالبـتـزاز ونـهب اكـثـر قـدر 
وسـلـب حـقــوقه .. االدهـى ان ذلك يـجــري بــاسم الــقــانـون
وحتت حـمــايـته بـل وبـشـعــارات مـقــدسـة تــتـخــذ من الـدين

وسيلة للتسلط وحماية الفاسدين..
ـكن للمـواطن البـسيط ان يروج مـعاملـته ويبلغ فكم دائرة 
أهــدافه الــبــســـيــطــة... دون اســتــهــداف مـن قــبل حــيــتــان
ـؤسـسـات الـذين يـنـتـشـرون كـالـذبـاب حتـى فـسـد الـهواء ا
اء وضج النحيب نحو السماء .. فاذا ما اشترى الفقير وا
دارا بـســيــطــة لـلــســكن او ســيــارة مـتــواضــعـة او أراد ان
ثال وليس االعمام - .. فكم يتقاسم ارثه ..- على سبـيل ا
ــرتـشــ والـفــاسـدين .. ــبــتـزين وا يـا تــرى من طـوابــيـر ا
سـيـكـونـوا عـائــقـا دون حتـقـيق مـطـلــبه اال عـبـر الـدفع وهـو
صاغر ... فال سامع وال رادع وال مجيب وال حسيب  .. 
يقول ارسطو : ( شر الـناس ذلك الذي بفسـقه يضر نفسه
عنى ان الفـساد مرض خطير ووبـاء مستطير واجملتمع). 
ال يقل شـرا من (كورونـا) التي تـتـرحم النـاس علـيهـا جراء
ـــا قـــاله مـــا في الـــدوائـــر من مـــفـــاســـد .. واخـــتم هـــنـــا 
كونفـوشيـوس ذلك احلكيـم الصيـني الذي مـا زالت الص
ـهـولـة تـعـيش بـحـضـارة ـلـيـاراتـهـا الـسـكـانـيـة ا
متقدمة بفضل فلسفته وتربيته  اذ صرخ
صادحا بـاحلق: (إذا صلـح القائـد فمن

يجرؤ على الفساد).
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ية تايلور سويفت { لوس اجنلوس- وكاالت - فاجأت النجمة العا
محبيها عن عزمها طرح ألبومها اجلديد كما أعلنت موعد

قبل. ونشرت سويفت بوستر األلبوم إصداره في تشرين الثاني ا
في حسابها اخلاص على موقع التواصل اإلجتماعي وظهرت فيه

بإطاللة خريفية.األلبوم يحمل عنوان (ريد) وسيتم طرحه في 19
قبل.وكانت الفتا إستخدام تايلور لبعض الكلمات تشرين الثاني ا
من أغاني األلبوم للترويج له.ونالت تايلور مؤخرا جائزة غرامي

ألفضل ألبوم في العام عن (فولكلور) لتصبح أول إمرأة حتصد 3
غراموفونات ذهبية ألفضل ألبوم وهذا يعتبر إجناز لم يحققه

سوى فرانك سيناترا ستيفي واندر وبول سيمون.
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وسينثـيا نيكـسون وعلقت عـليها
قائلـة(معـاً من جديـد) وتقـول أنها
بــدأت بــقــراءة الــســيــنــاريــوهـات
ـــســـلـــسل هـــو درامي األولى .و ا
كوميدي والقـصة تدور حول أربع
صـديـقات نـاجـحـات في أعـمـالـهن
يعشـن في نيويـورك وعن قصص
احلب وحــــيـــاتــــهن اجلــــنـــســــيـــة
واكتـشـاف الـفـرق بـ الـصـداقات
والـعـالقـات الــرومــانـســيــة. وكـان
ـدة ـســلـسل قـد اســتـمـر  عـرض ا
ست ســـنـــوات. الـى ذلك خـــتـــارت
إدارة مهـرجـان (كان) الـسيـنـمائي
أن يـكـون اخملـرج والسـيـنـاريـست
ـصــري سـامح عالء عــضـوا في ا
جلـنــة حتــكــيم مــسـابــقــة الــفــيـلم

األرملـة الـسـوداء اجلـديـد في ايار
2020  ولكنه أجل بسـبب كوفيد -
19. وسـيـصــدر الـفــيـلم اآلن في 7
تـمــوز في بــريــطـانــيــا وايـرلــنـدا
وبـعــد ذلك بـيــومـ في الــواليـات

تحدة. ا
مثـلة سارة جيـسيكا كما اعلـنت ا
بـــاركــــر ان مــــســـلــــسل (اجلــــنس
دينة) سيعود قريبا بعد توقف وا
وسم دام حوالى عـشـر سـنـوات 
جديد من عشر حلقات وسيشارك
ـــمـــثـــلـــ فـــيه مـــجـــمـــوعـــة من ا
.ونـشـرت  بـاركـر صورة األصلـيـ
على صفحتها اخلاصة على موقع
الـــــتــــــواصل االجــــــتـــــمـــــاعـي مع
صـديــقــتــيـهــا كــريــسـتــ ديــفــيـز

ــفـــرط الــذي مــثـــلــته اجلــنـــسي ا
الشخـصية). في حـوراها الحظت
الـنــجـمــة الـبــالـغــة من الـعــمـر 36
عـــامــــاً أن األمـــور تــــتـــغــــيـــر اآلن
بالـنسـبة لـلـممـثالت الشـابات في
. وقـالت أعـقــاب حـركـة أنــا أيـضــاً
(اآلن يـتـلـقى األشـخـاص الـصـغار
في الــسن خـصــوصــاً الـفــتــيـات
رسالـة أكـثـر إيـجـابيـة بـكـثـير. من
الـرائـع أن تــكـونـي جـزءاً مـن هـذا
الـتــحـول وأن تــكـوني قــادرة عـلى
ــــقــــابل اخلــــروج من اجلــــانـب ا
ة وتكوني جزءاَ من القصة القد
وأن تـــتـــقـــدمي فـي الـــوقت ذاته).
وأضافت (األمور تتـطور. هذا أمر
قرر إطالق فيلم رائع). وكان من ا

األرمــلـــة الـــســوداء إلـى كــونـــهــا
غرضاً ما. يقول أريد قطعة تتذكّر
جـوهـانــسـون.وتـضــيف: نـعم في
رات وصـفهـا بقـطعة حلم إحدى ا
ـــا في ذلـك الـــوقـت شـــعـــرتُ ور
كــأنـــهــا مـــجـــامــلـــة. وأضــافت أن
تـقـديـرهـا لــذاتـهـا في ذلك الـوقت
كـــان يُــقـــاس عـــلى األرجـح بـــهــذا
الــنــوع من الــتــعــلــيــقــات بــشــأن
مــظـــهــرهــا اخلـــارجي ولــكـــنــهــا
نـضــجت وبـاتـت تـفــهم قـيــمـتــهـا
الــذاتــيـــة بــشـــكل أفــضل بـــعــدمــا

 . أصبحت أماً
وقـالت (أنـا أكــثـر تـقـبـالً لـنـفـسي
عــلى مــا أعـتــقــد. كل ذلـك مـرتــبط
بـــاالبـــتـــعـــاد عن ذلك الـــتـــشـــييء

عنها كأنها قـطعة من شيء كأنها
ملكية أو غرض أو شيء من هذا
القـبيل). وبـاتت شخـصيـة األرملة
الـــــســــــوداء مــــــنـــــذ ذلـك احلـــــ

شـخــصــيـة مــهــمـة في عــالم أفالم
ــســـتـــقى من قـــصص مــارفـــيـل ا
مــصــورة إذ ظـــهــرت في ســـبــعــة
أفالم وســـتـــظـــهـــر في فـــيـــلم من
ـــطـــلـــقــة الـــشـــهــر بـــطــولـــتـــهــا ا
الــــقــــادم.بــــاحلــــديث عـن تــــطـــوّر
ـمــثـلـة إنّـهـا الـشـخـصــيـة قـالت ا
عومـلت كـأنّـها مـجـرد جـسد مـثـير
في الـبـدايــة.وقـالت إن شــخـصـيـة
الــرجل احلــديــدي تــوني ســتــارك
مـثل روبت داوني التي يـؤديـهـا ا
جـونـيـور تشـيـر فـي حديـثـهـا عن

{ لـوس اجنـلـوس  –وكاالت -
ــمــثــلــة ســكــارلــيت انــتــقــدت ا
جوهانسون التشييء اجلنسي
ــفــرط لـــشــخــصـــيــة األرمــلــة ا
الـسوداء الـتـي أدتهـا فـي فيـلم
آيــــــرون مــــــان 2. وظــــــهــــــرت
شـخـصــيـة األرمـلــة الـسـوداء
عـروفة أيـضاً بـاسم ناتـاشا ا
رومـــــانـــــوف ألول مـــــرة في
الـــفـــيـــلم الـــذي صـــدر عـــام
2010. وقـالت جـوهـانـسـون
جملــــلــــة كــــواليــــدر: (أعــــود
بالذاكرة إلى فيلم آيرون مان
2  لقد استمتعت حقاً وقضيت
حلظات عظيمـة لكن الشخصية
مجـنـسـنـة إلى حد كـبـيـر ويـحكى
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الـقـصـيـر بــكـان. ويـشـارك اخملـرج
سامح عـالء في عضـويـة الـلـجـنة
اخملــرجــة وكــاتــبــة الــســيــنــاريــو
الـــتــونـــســـيـــة كـــوثـــر بن هـــنـــيــة
مثلة واخملرجة والسيناريست وا
الـــســويـــديـــة تـــوفـــا نـــوفــوتـــني
واخملــــرجـــة والــــســــيــــنـــاريــــست
الـــفـــرنـــســـيــــة الـــيس ويـــنـــكـــور
ـوزع اإلسباني والسيـناريست وا
كــــاروس مـــــوجــــيـــــرو واخملــــرج
والسيناريست نـيكوالس باريزير.
ـاضي عـلى وحازعـالء في الـعام ا
السعفـة الذهبية مـن مهرجان كان
عن فـيــلـمه الــروائي الـقــصـيـر 16
كـأول فـيــلم مـصـري يــحـصل عـلي

اجلائزة في تاريخها.
سكارليت
جوهانسون

الــعــلــمي الــيـوم هــو تــوأم االبـداع
والـتـقـدم والـرقي).يـقع الـكـتـاب في
 515صــفـــحــة ويــحــتــوي عــلى 35
فـــــصـال. ويـــــذكـــــر ان الـــــقـــــاصــــة
الـتـونسـيـة العـراقـية (سـمـر سمـير
ـرغـني) وهي من آب تـونسي وام ا

عـراقية (سحر عـبد اللطيف)
مـن مـوالــيـد  1988هي
الــــتي ســـجــــلت في
مـوسوعة غـينيس
لـــالرقــــــــــــــــــــــــام
الــــقـــيـــاســـيـــة

ذاتــيـة يـتــكـفــلـهـا الــعـقل الــبـشـري
الــــعــــجـــيـب. فـــقــــد تـــزداد بــــعض
طــمــوحـــاته الالقــانــونــيــة فــتــبــدأ
مـشـاكل االنـسـان وتنـهـار مـسـاعيه
ــنـــظــومــة االنـــســانــيـــة بــإنـــقــاذ ا
الــبـشـريـة نـفـســهـا. كل هـذا وأكـثـر
ســجل بــهــذه الــروايــة لـكــاتــبــتــنـا
هـا- عالم الـشابـة التي تـناولت عـا
اخلـيال العلمي- بـإبداع استثنائي
عــلى الــرغم من ان هــذا الــنـوع من
االدب قــد أفـل وبـات شــبـه مــنــعـدم
ويـعد كـتابه عـد االصابع. فـاخليال

الــكــثـيــر كـامــيــلـيــا ســاحي\ دمـتم
لـإلبــــداع قــــرطـــــاســــا ومــــدادا). و
اســتـــغــرقت فــرح في كــتــابــة هــذه
الــروايــة الـتـي تـدور احــداثــهـا في
الـــيـــابـــان ســـنـــتــ اي هـي بــدأت
بـكتـابة الـرواية وعـمرها  14سـنة 
وهـي تـعــد اخلـيــر والـشــر (وجـهـة
نـظر) فال يوجد خير مطلق وال شر

مطلق!
يـقول عن هـذه الروايـة الروائي عز
الـــدين اجلـــوهــر( حـــيــنـــمــا تـــبــلغ
اإلنـسانـية اوجهـا العلـمي كطبـيعة

—UDF « ÍbLŠ ≠ œ«bGÐ

عـلى هامش مـعرض بـغداد الدولي
لـــلـــكـــتـــاب وفـي جـــنـــاح الـــورشــة
الـثـقـافـيـة اقـيم حـفل تـوقـيـع رواية
(الــرقــاقــات) الصـغــر روائــيــة فـرح
مــحــمــد نــوري  ( 16ســنــة) والــتي
زيـنت غالف كتابـها بعبـارة (عندما
يتجاوز طمع البشرية احلدود) اما
االهـــداء فـــكـــان جـــمـــيال ( قـــبل ان
تـكتب شيئا يـستحق القراءة أو أن
نـفعل شـيئـا يستـحق الكـتابة\ الى
والـدي العـزيزين فـهمـا النـبع الذي
ال يــتـوقف حلـظـة\ عن الـعـطـاء
ى\ والى واخـتي الـغـالـيـة 
الـــــروائـي عـــــز الـــــدين
اجلـوهـر \ لـتـجـشمه
عـــنــــاء الـــتـــوجـــيه
ـتـابـعة \ والى وا
االسـتـاذ اللـغوي
عــلي طه\ والى
صديقتي التي
تـــــــعــــــنـي لي

{ كـــيـــيف - وكـــاالت: في عـــيـــد احلب
ـــاضي قـــرر األوكـــراني ألـــكـــســـنــدر ا
كـودالي ( 33 عـامًــا) تـكــبـيل نــفـسه مع
حـبـيـبـته فـيـكـتـوريـا بـوسـتـوفـيـتـوفـا (28
عامًا) ليـختبرا حبهما لبعضهما البعض
ــدة  3 أشــهــر ( 90 يــومًــا فـــقط) لــكن
النـتـيـجة كـانت مـفـاجـئة لـهـمـا. باألمس
قرر الثـنائي كودالي وبوستوفيتوفا قطع
السلسـلة وتسجيل رقمًا قيـاسيًا لكنهما
أكـدا بـعد ذلك قـطع عالقـتـهمـا مع كـسر
السلـسلة. وأقـيمت مـراسم كسر الـقيود
ـكـان الـلـذان أغـلـقـا قـفـلـهـمـا في نـفس ا
واعترفـا أنه لوال الـسلسـلة الفتـرقا قبل
ذلك بـكـثـيـر. وقـال كـودالي بـعـد مـراسم
كـسـر الـقـفل (كل شيء يـتـعـلق بـالـراحة
اجلسـدية فـمع مرورالـوقت اعتـدنا على

ذلـك أكــــثـــــر وأكـــــثــــر.
لــيـصــبح األمـر

أسهل).

ــاً بـتـمــضـيـته كــامل واليـته في تــرامب تـقــلـيـداً قـد
واشـــنـــطن من دون حـــيـــوان ألــيف.  وقـــال بـــايــدن
وزوجـته في بيـان عن كـلبـهمـا كـان يحـرص على أن
يـكـون حيـثـمـا نـكـون وكـان يجـعل كل شـيء أفضل
بـوجـوده بــجـوارنــا.أمـا مــيـجــور الـكــلب اآلخـر آلل
بــايــدن وهــو أول حــيــوان رئــاسي ألــيف يــأتي من
مــأوى لـلـحــيـوانــات فـأثـار ضــجـة أكـبــر من رفـيـقه
الـنـافق مـنـذ بــدايـة واليـة بـايـدن.فــقـد عض مـيـجـور
اثن من موظفي البيت األبيض بفارق أسابيع إلى
ـتـابـعـة دورات تـدريب درجـة أن صـاحـبـيـه أرساله 
ساعدته على التكيف مع حياته في البيت األبيض.

{ واشـنــطن (أ ف ب) - أعـلن الــرئـيس األمــريـكي
جــو بـايــدن وزوجــته جـيل الــسـبـت نـفــوق كـلــبـهــمـا
تــشــامـب مـعــتــبــريـن أن (احلـيــوان وهــو مـن نـوع
اني جـعل كل شيء أفضـل عنـدما كان الـراعي األ
بـجـانــبـهــمـا).وكــان الـكـلـب الـبـالغ  13عــامـاً عـانى
تـراجـعـاً في قـوته خالل األشـهـر األخـيـرة عـلى مـا
افـاد الـرئـيس وزوجــته  قـبل نـفــوقه. وكـان انـتـقـال
ثابة عودة تـشامب والكلب اآلخر للزوجـ ميجور 
لـلـكالب إلـى الـبـيت األبـيض بــعـد أربع سـنـوات من
رحـيل بـو وسـاني رفـيـقَـي عـائـلـة الـرئـيس الـسـابق
بـاراك أوباما.وبـالتالي قـطع الرئيس الـسابق دونالد

{ واشـــــنـــــطن-(أ ف ب) - أقـــــدم
سائق شاحـنة عـلى صدم عدد من
األشــخــاص كــانـــوا مــتــجــمــعــ
ــثــلـيي لــلـمــشــاركـة في مــســيـرة 
ــتـــحــدة اجلــنـس في الــواليـــات ا
الـسـبت مـا أسفـر عن مـقـتل رجل
واحـد عـلـى األقل حـسب وســيـلـة
إعالم مـحـلـيــة.والـواقـعـة الـتي لم
يـــعــرف حـــتـى اآلن مــا إذا كـــانت

هـجــومـا مـتــعـمـدا حــصـلت لـدى
ثلـي التقليدية انطالق مسيرة ا
في مـــديـــنـــة ويـــلـــتـــون مـــانـــورز
بـفــلــوريـدا (جــنـوب شــرق) قـرب
فــــورت لــــودرديل. وقــــبِض عــــلى
سـائق الــشـاحــنـة وأودع احلـبس
االحـتـيـاطي.وكـانت الـشـاحنـة في
خط السَير نفسه مع آليات اخرى
سيـرة لكن سائقها مشاركة في ا

زاد الــســرعــة وصــدم اشــخــاصــا
عــــدة حـــــسب  10 نــــيـــــوز وهي
وسيـلة إعالم مـحلـية.وقـال رئيس
بـــــلـــــديـــــة فـــــورت لـــــودرديل دين
تــرانـتــالــيس الــذي كــان حــاضـرا
خالل الــعــرض إن (رجــلـ عــلى
األقل صدمـتـهمـا الـسيـارة وتوفي
أحدهمـا).واشار الى ان الشـاحنة
اســـتــهـــدفـت في الـــواقع ســـيــارة

ـوقراطـية عضـو الكـونغـرس الد
ديــبي ووســرمـــان شــولــتــز الــتي
كانت في داخلهـا لكنها جنت في
ـطـاف. وقال تـرانـتـاليس نهـايـة ا
هذا هـجـوم إرهابـي على مـجـتمع
. الى ذلك أصـيب خـمـسة ثـلـيـ ا
من عناصر الدرك وفقد شاب يبلغ
 22عـامـا يـده خالل تـفـريق حـفـلـة
صاخبة ضمت  1500 شخص في
غــرب فـــرنـــســا وفق مـــا أعـــلــنت
السلطات احمللية السبت.وأطلقت
ـسـيل لــلـدمـوع الـشــرطـة الـغــاز ا
لتـفريق احلـشـد الذي كـسر مـساء
اجلـمـعــة حـظـر جتـول يــبـدأ عـنـد
الـسـاعـة 23:00   وظل حـتى بـعـد
ظـهـر الـسـبت في مـضـمـار سـبـاق
قــــــرب ريـــــدون فـي بــــــيـــــرتــــــاني
(غرب).ونـدد رئيس قـسم مقـاطعة
انويل برتييه بـ إيل-إي-فيل إ
صدامـات عـنيـفـة جدا. وقـال قـائد
الشرطة إن  1500 شخص اتفقوا
اً على تنظيم حـفلة صاخـبة تكر
لـــذكـــرى الـــشـــاب ســـتــيـف مـــايــا
كــانــيـســو الــذي تــوفي في نــانت
(غـــرب) قــبل عـــامـــ خالل عـــيــد
وسيـقى بعد سقـوطه في نهر ال ا

لوار وقد تدخلت الشرطة لتفريق
التجمع. واوقـفت الشرطـة خمسة
رجال السبت وفتـحت حتقيقا في
احـــداث عــــنف بـــحـق اشـــخـــاص
يـتــولــون وظــائف عــامـة.وأوضح
برتـيـيه أنّ شـرطـيـ من اجلرحى
ـســتــشـفى. اخلـمــســة نـقـال إلى ا
ـشــاركـ كـان وصـرّح أنّ هــدف ا
مواجهة قـوات النظـام العام.وقال
ضابط شرطة إنه لـيس مالوفا أن
عـدنـية يحـضـر الـناس الـكـرات ا
ستـخدمة في ريـاضة البـولينغ ا
ــاثــلــة.وذكــر الى مــنــاســـبــات 
مصدر في قـسم الشـرطة لـوكالة
فرانس برس أن القوات األمنية
واجهـت أفراداً عـنـيـف لـلـغـاية
وتـعــرضت لـلــرشق بــزجـاجـات
ولـوتوف والـكرات احلـديدية ا
وقـــطـع اســـمـــنـــتــــيـــة. وقـــالت
الــــســـــلــــطــــات احملـــــلــــيــــة إنّ
واجهات أسـفرت عن إصابة ا
اثن من احلاضـرين احدهما
شاب يبلغ  22 عاما فـقد يده.
وقـال احــد احلــاضــرين فــلـو
الـبـالغ  22 عـامـا (لــقـد كـانت

حربا).
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بحضور متفرج بعدما
كـانت كـذلـك الـسـبّـاقـة
في بـدايـة اجلـائـحـة
فـي شــــــبـــــاط 2020
إلى االمــتـــنــاع عن
إقـامة عـروض من
هــــذا الــــنــــوع.ثم
حـــذت دولــــتـــشه
إيـه غـــــــابـــــــانــــــا
وإيـتــرو حــذوهـا
وأعـــــــلــــــــنـــــــتـــــــا
مــــعــــاودتــــهــــمـــا
عـــــروض األزيــــاء
احلــــــــيـــــــة عـــــــلى
ــــــــــســـــــــــرح.ومـن ا
ـــــتـــــوقع أن تـــــصل ا
إيـرادات سـوق األزيـاء

في إيـطـالــيـا سـنـة 2021
بـــــــــدفـع مـن الـــــــــصـــــــــ

خــصــوصــاً إلى  80م لــيــار
ــئـة يـورو اي بــزيـادة  17 في ا

فـي حــــ تــــرتـــــفع صــــادرات األزيــــاء
ئة. نشأ بنسبة  13 في ا اإليطالية ا

ـديــنــة.وكـانت دار أخــرى وسط مــبـانـي ا
أرمـــاني في أيـــار الــفـــائت أول دار أزيــاء
إيـطـالـيـة كـبـرى تـعـلن مـعـاودة الـعـروض

افــتــتـــحت األســبـــوع اجلــمــعـــة بــعــرض
افتراضي ظهر خالله عارضوها تارة في
ـســاحـات اخلــضـراء وتـارةً مــتـاهــة من ا

{ مــــيالنــــو (أ ف ب) - أطـــلــــقت غــــرفـــة
ـوضــة اإليـطـالــيـة اجلـمـعــة في مـيالنـو ا
وضة للرجال الذي يشكّل بداية أسبوع ا
عـــودة الـــنـــشـــاط في قـــطــاع األزيـــاء إلى
طبـيعـته جزئـياً إذ تـقام بـعض العروض
بـحـضــور اجلـمـهـور وتــخـرج من الـنـسق
االفتراضي الـذي فرضته جـائحة كـوفيد-
19. ووصفت رئيسة حتـرير مجلة األزياء
اإليطالية ميا لو جـورنال فيديريكا تروتا
مـورو في تـصـريـح لـوكـالـة فـرانس بـرس
وضـة هذا (بـأنه بروفـة للـعودة أسبـوع ا
إلى الـوضع الــطـبـيـعي إذ يــوفـر صـيـغـة
هــجــيــنــة جتـمع الــعــروض احلــضــوريـة
واالفـتـراضـيــة).ويـقـتـصـر عـدد الـعـروض
احليـة عـلى ثالثة من اصل  47تقام خالل
وسم االيام اخلمـسة من أسـبوع مـيالنو 
ربـيـع وصـيف 2022. وآثــرت مـعــظم دور
ـيـة مـسـجـلة أو األزيـاء بث عـروض تـقد
ـنـصة الـتي وفـرتـها أفالم قـصيـرة عـلى ا
وضـة اإليطـاليـة ألسبـوع ميالنو غرفـة ا
أو على منصاتها الـتواصلية اخلاصة أو
حتى الشبكات االجتـماعية.واعتمدت هذا
اخلـيــار دار إرمـيـنـيــجـيـلـدو زيــنـيـا الـتي
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مـرتـ عام   2000عـن قـصـة (غـرفة
الــفـئـران) وعـمـرهـا  12ســنـة وعـام
 2002كــتــبت  100قــصــة لـالطــفـال
حتـــولت  17قـــصــة الـى مــســـلــسل
تـلــفـزيـوني في مـصـر وعـمـرهـا 14
ســنـة. امــا اصـغــر روائي بـالــعـالم
ـصـري 9 فــهـو الـطـفل ا
ســــــنـــــوات ايـــــاد
) كــــتب حـــــا
روايــــــة رعب
بـــعـــنـــوان (
خـــــــادمـــــــة

غارة). ا
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