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اكـــد رئــيس الــوزراء مــصــطــفى
الـــكـــاظـــمي خالل لـــقـــائـه بـــابــا
الـفـاتــيـكـان فـرنـسـيس االول في
الـعــاصــمــة االيـطــالــيــة رومـا  
الـــتــــزام الــــعــــراق بــــتــــرســــيخ
الـتعـايش ب االطـيـاف وتمـك
سيحي من العودة النازح ا

الى منازلهم. 
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس
ان (الكـاظمي اعـرب في مسـتهل
اللـقاء عن شـكره لـقداسـة البـابا
عـــــــلـى حــــــسـن الـــــــتـــــــرحــــــاب
واالسـتـقـبـال) مـشــيـداً (بـزيـارة
الـبـابـا الـتـأريـخـيـة إلى الـعراق
ومــا انــطــوت عــلــيه من رســائل
دعم واكدت وحدة االنسانية في
الـتـطـلع الى الـسالم والـتـعايش
والـوقــوف بـوجه الـتــطـرف بـكل
اشـــكــاله) وأشـــار إلى (الـــتــزام
احلـــكــــومـــة بـــالـــعــــمل من اجل
ـسـيحـيـ الـعـراقـي تـرسـيخ ا
واالقلـيات االخـرى في اراضيهم
كــــجـــــزء اســــاسي مـن نــــســــيج
مــجـتـمــعـاتـهم وتــسـهـيل عـودة
هاجـرين منهم الى النازحـ وا
مــنــاطــقــهـم االصــلــيــة و كــذلك
الـــــعــــمل عـــــلى حـث اجلــــهــــات
الــكـنــسـيــة الـعــراقــيـة لــتـفــعـيل

انـشــطــتـهــا االنـســانـيــة سـيــمـا
التعليميـة والصحية وتقد كل
ـطـلوب لـها) مبـيـنا ان الـعون ا
(احلـكـومـة ماضـيـة نـحـو اعـمار
مــا دمــر من الــكــنــائس االثــريــة
عــلـى يــد داعش بــاالضــافــة الى
سعيـها اجلاد العمـار مدينة أور
نظـرا الهميـتهـا التاريـخية). من
جانبه رحب الـبابا بـ(بـالكاظمي
 واكــد اهـمــيــة تــعــزيــز جــهـود
نـطـقة الـسالم والتـعـايش في ا
ــا يـحــقق ازدهــار الـشــعـوب و
واســــتـــــقــــرارهـــــا). واجــــتـــــمع
الكـاظـمي مع رئـيس وزراء دولة
الـفـاتـيــكـان الـكـارديــنـال بـيـتـرو
بــارولــ وجــرى خـالل الــلــقـاء
بـــحث الـــعالقـــات الـــثـــنـــائـــيــة
وتـعــزيـز الـتــعـاون والــتـنــسـيق
ـــشـــتــرك لـــتــســـهـــيل تـــفــويج ا
اجملـامـيع الـسـياحـيـة والـديـنـية
الى مدينة أور التاريخية.  فيما
التقى الكاظـمي نظيره االيطالي
مـاريـو دراغي وبـحــثـا تـوسـيع
التعاون العسـكري ب البلدين.
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس
ان (اجلـــانــــبـــ بـــحــــثـــا ســـبل
ـشترك  والسيما في التـعاون ا
واعــرب اجملـــال الـــعـــســـكـــري) 
الـكــاظــمي عن (تــقــديــره لــلـدور
اإليطالي ضمن التحالف الدولي

ـي وقطّـاع الـسيـاحة و واألكاد
اآلثـار فـضـلًـا عن رغـبـة الـعـراق
ـبـاشر بـتـفـعـيل الـنـقل اجلـوي ا
ب بغداد وروما موجها دعوة
لــنــظـــيــره لــزيـــارة بــغــداد). من
جــــــــانــــــــبـه اعــــــــرب دراغـي عن
(سـعـادته بـزيـارة الـكـاظـمي الى
رومــــــا) مــــــؤكـــــــدا (دعـم بالده
لــلـعــراق بــكل مــا يــحــتــاجه من
مــجــاالت االسـتــثــمـار واالعــمـار
والــــــتــــــدريب وغــــــيــــــرهــــــا من
الـــقــطــاعــات) مـــشــيــدا بـ (دور
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سـاد الـغـضب الـشـعـبي مـدن
الـعـراق جـراء نـقص سـاعات
جتهـيز الـكهـرباء اثـر انهـيار
ــنــظــومــة الــوطــنــيــة بــعــد ا
خـروج عـدد من احملـطات عن
اخلـدمـة وقـطع ايـران خـطـ

ألسبـاب لم حتدد طبـيعـتها 
االمر الذي دفع احلكومة الى
اسـتــنـفــار اجلـهــود واتـخـاذ
واجهة االزمة تدابير طارئة 
وتـعـويض الـنـقص احلـاصل
في الــــــطـــــاقـــــة. وشـــــهـــــدت
العاصمة خروج االهالي الى
احلـدائق الــعـامـة والـشـوارع
هـــربــــا من حــــرارة االجـــواء
وانــعــدام الــكــهــربــاء  كــمــا
افترش سكان مجمع بسماية
ــاضــيـة  في الــلــيــلــة قــبل ا
احلــــدائق بــــسب انــــقــــطـــاع
ــصــاعــد الــطــاقــة وتـــوقف ا
وغـــيـــرهـــا من االمـــور الـــتي
تــعــتـمــد عــلى الــكــهــربـاء. و
قــامـت بــعض االســر بــوضع
اطـــفـــالــهـــا الـــصـــغــار داخل
ــــيـــاه ــــلــــوء بــــا حــــوض 
لتخفـيف وطأة احلرارة التي
تــشــهــدهــا الــبالد مــنــذ ايـام

رافـقهـا تـوقف اجهـزة الـتكـييف
كـمـا بـسـبـب انـقــطـاع الــتـيـار  
تــــــداولت مـــــواقـع الـــــتـــــواصل
االجـــتــمـــاعي مــقـــاطع فـــيــديــو
اظـــهـــرت جلـــوء بـــعض االســـر
واطـــفـــالـــهـــا الى الـــنـــوم داخل
الــعـــجالت لـــلـــتـــنـــعم بـــبــرودة
الــتـــكـــيــيف. وفـي ديــالى  اكــد
شــــهــــود عـــيــــان ان (عــــشـــرات
ـتـظـاهرين فـي قضـاء خـانـق ا
حافـظة ديالـى قطعـوا طريقاً
ـــنـــذريـــة يـــؤدي إلى مـــعــــبـــر ا
احلـدودي مع إيران احـتـجـاجا
عــلى تـــردي خــدمــة الــكــهــربــاء
ـتكـرر للـتيار وسط واالنقـطاع ا
أجواء الـصـيف احلارة) الفت
ـتظـاهرين نـصبـوا خيـاماً ان (ا
كان لالعتصام هناك حتى في ا
ـطــالـبــهم بــإقـالـة االسـتــجـابــة 
مـســؤولـ مــحـلــيـ مــتـهــمـ
بـــالـــفـــســاد وحتـــســـ خـــدمــة
الكهرباء). وقطع محتجون على
تردي خدمات التـيار الكهربائي
في مــحــافــظــة مــيــســان طــريق
مــطـــالــبــ عـــمــارة - بـــتــيـــرة 
بـتـوفيـر الـطـاقـة في ظل درجات
رتفـعة. وفي البصرة احلرارة ا
ــــواطـــنـــ  احـــرق عــــدد من ا
اإلطـارات وقــامـوا بـقـطع شـارع

ــركــبــات بــغــداد أمــام حــركــة ا
احتـجاجـاً علـى انقـطاع الـتيار
مـنـذ فجـر امس وعـدم اسـتـقرار
التجـهيز منـذ أربعة ايام. وراى
رجع جـواد اخلالصي  ان ما ا
يـــجــري في الــعــراق من أزمــات
متكررة توضح حقيقة الرفاهية
الـتي قدمـهـا االحتالل عـبـر هذه
الـسنـ الـتي جتلت فـي مسـألة
نــقص جتـهـيـز الــكـهـربـاء وسط
هذه األجـواء الالهبة وانـقطاع
ـاء عن مـحـافـظــات بـأكـمـلـهـا. ا
ودفــعت االزمــة رئــيـس الـوزراء
مصـطفى الـكاظمي بـاقالـة مدير
عام الشركة العـامة لنقل الطاقة
الــكـهــربـائـيــة/ الـفـرات األوسط
وكالة وتوجيه عـقوبة التوبيخ
له  وذلـك الهـــــــمــــــــالـه في اداء
ـا تـسـبب اعـمـاله وواجـبـاته 
بـســقـوط خــطـوط نــقل الـطــاقـة
 400كي في وحــــدوث اطــــفــــاء
الـتــيــار الـكــهـربــائي في عــمـوم
احملــافـظـات. وقـال بــيـان تـلـقـته
(الــزمـــان) امس ان (الــكـــاظــمي
وجه بــإتـــخــاذ اجـــراءات بــحق
مــســؤولــ اخـريـن في الـوزارة
بـسـبب تـقــصـيـرهم فـي عـمـلـهم
ــوكـلـة الــيـهم  وفـتح ــهـام ا وا
حتـــقــيق بـــحــاالت الــتـــقــصــيــر

واالهــمــال فـي بــعض مـــفــاصل
الـكهـربـاء الـتي ادت الى تراجع
ــواطـــنــ بــالـــطــاقــة تـــزويــد ا

وتابع وفـاقـمت من مـعـانـاتهم) 
انه (وجه بـتـشـكـيـل خـلـيـة أزمة
ـواجــهــة الـنــقص في ســاعـات

الــتــجـــهــيــز تـــكــون بـــرئــاســته
وعــضــويــة وزارات الــكــهــربــاء
ــالـيــة والــداخــلــيـة والــنــفط وا

واألمــ الـعــام جملــلس الـوزراء
ومـديـر مـكـتب رئـيس احلـكـومـة
ورئـــيس جــهــاز االمن الــوطــني
وســكــرتــيــر الــهـــيــئــة الــعــلــيــا
لــلــتـنــســيق بــ احملــافــظـات)
مـشـيـرا الى ان (اخلـلـيـة تـتولى
اتـــخــــاذ االجـــراءات الـــفـــوريـــة
الالزمـة لـزيـادة سـاعـات تـوفـيـر
ا يلبي حاجة اجملتمع الطاقة 
واالقـتـصاد والـتوفـيـر الـطار
ــالي جلــمـــيع اشـــكــال الـــدعم ا
والـفـنـي والـلـوجـسـتي واالمـني
لــلــكــهــربــاء فــضال عن اشــراك
احلـكـومات احملـلـيـة في مـجالي
االنـتـاج والـتـوزيع وكـذلك ازالـة
الـــتــجـــاوزات عــلـى مــنـــظــومــة
الــــطـــاقــــة ومــــصـــادرة األدوات
سـتـخـدمة) مـشددا ـعـدات ا وا
عـلى (اهـمـيـة ان تـكـون اخلـلـيـة
في حـــالـــة انــعـــقـــاد دائم خالل
شـــــــــهــــــــري تــــــــمــــــــوز وأب و
بـاجـتمـاعـات مـتواصـلـة التـخاذ
قــراراتـهـا بـاالغــلـبـيـة) ومـضى
البـيـان الى القـول ان (الكـاظمي
وجه وزارة النفط بـزيادة حصة
الـوقود لـلمـولـدات االهلـية). في
غضون ذلك  افاد مصدر بقبول
الكاظمي استقالة الوزير ماجد
حـنـتـوش. واعـلـنت الـوزارة عن

اعــادة مـــنـــظــومـــة الـــكــهـــربــاء
الـــوطــنـــيــة الى الـــعــمـل بــوقت
قــيــاسي بــعــد ان تـعــرضت الى
التوقف التام فجر امس . ونفى
النـائب عن محـافظـة بابل سالم
الــشــمــري وجــود عـمـل ارهـابي
سيب للطاقة استهدف محطـة ا
الكـهـربائـية مثـنيـا على جـهود
الـعـامـلــ في دوائـر الــكـهـربـاء
ـسـيب بـشـكل خاص ومـحـطـة ا
ـنظـومة الكـهربـائية في اعادة ا
لـلعـمل بعـد انـطفـاء تام شـهدته
مــنــذ مـــســاء اول امس. وعــزت
عــضــو جلـــنــة الــنــفط الــطــاقــة
النـيابـية زيـتون الـدليـمي نقص
جتهيـز الطاقة الى تـقليل إيران
للـغاز الذي يـغذي عدد كـبير من
احملــطـات في الـعــراق. وحـمـلت
الـــــدلـــــيـــــمي فـي بـــــيـــــان امس
(احلـكـومــة مـســؤولـيـة حــمـايـة
ابـراج الـطـاقـة ومسـؤولـيـة عـقد
ـفـاوضـات مع إيـران لـتـجـهـيز ا
الـبالد بـالــكـمـيـات الــكـافـيـة من
الـغاز). وقـطع اجلـانب االيراني
خطي ديالى ـ مـيرساد  400كي
في وخـط خـــانـــقــــ ـ ســـربـــيل
زهــــاب  150كـي في ألســـــبــــاب
مــجــهــولــة. واوضح مــصـدر ان
(انـقــطـاع الــكـهــربـاء االيــرانـيـة

تـســبب بـانــخـفــاض جتـهــيـز
مؤكدا ـدن ديالى)  الكـهـرباء 
ان (االتـصــاالت مـسـتـمـرة مع
اجلــــــانب االيــــــرانـي العـــــادة
ـواجــهـة خـطــوط الـكــهـربــاء 
ارتـــــفـــــاع درجـــــات احلــــرارة
ناخـية الصعبة). والظروف ا
ورفـضت وزارة الـكـهـربـاء في
إقـــلـــيـم كـــردســـتـــان تـــزويــد
ــــنـــــاطـق خــــارج اإلقـــــلـــــيم ا
بــالـطــاقـة.وقــالت الـوزارة في
بــيــان امس إنــهــا (لن تــمــنح
الـكــهــربـاء الــذي تــنـتــجه في
محطاتها إلى أي مكان آخر)
مــشــيــرا الى (فــقــدان شــبــكـة
الـــكــهــربـــاء الــوطـــنــيــة 340
مــــيـــغــــاواط بـــســـبـب تـــوقف
احملـطــات والـنـقص احلـاصل
في الــوقــود فـي مــحــافــظــتي
وصل) وتابع ان ( كركوك وا
شكلة الـرئيسة التي تواجه ا
اإلقــــلــــيم فـي زيــــادة إنــــتـــاج
الطاقة تتمثل بالوقود). وكان
مــجـلس الـوزراء قــد اقـرعـقـدا
ثـــانـــيـــا مـع شـــركـــة قـــيـــوان
لـتــجـهـيـز الــطـاقـة لـلــمـنـطـقـة
الـشمـالـيـة وتعـويض الـنقص
احلــاصل فـي إنـتــاج الــطــاقـة

الوطنية.
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قـررت وزارة التربية امس  اجلمعة
توسط تـأجيل امتـحانات الـثالث ا

. دة اسبوع
وقــــــالت الــــــوزارة في بــــــيـــــان انه
(نــتـيــجـة ارتـفــاع درجـات احلـرارة
ـتـكـررة في الـتـيار واالنـقـطـاعـات ا
الـكـهربـائي وبـعد اجـتمـاع الـلجـنة
الــدائـمـة لالمـتـحــانـات الـعـامـة مع
مـعالي الوزير عبر االنترنيت تقرر
توسط تـأجيل امتـحانات الـثالث ا
ــدة اســـبــوعــ وســيــتم خاللــهــا
ــــــواعـــــــيــــــد اجلـــــــديــــــدة اعـالن ا

لالمتحانات).
وبــحـسب الـبــيـان فـقـد دعت وزارة

الــتــربـيــة ابــنـائــهــا طـلــبــة الـصف
ـتــوسط السـتــثـمــار هـذا الــثـالـث ا
الــوقت واسـتـكـمــال اسـتـعـداداتـهم
الجراء االمتحانات بتفوق وجناح.
فـوضية وفـي سياق مـتصل دعت ا
الـعليـا حلقوق االنـسان في العراق
وزارة الــتـربــيـة الـى (االخـذ بــنـظـر
االهــتـمـام ارتـفـاع درجـات احلـرارة
وعــدم اســتـقــرار جتــهــيـز الــطــاقـة
الـكهربـائية وضرورة تـقدير موقف
ـــراحل طـــلـــبـــة وعـــوائل طـــلـــبــة ا
ـــتـــوسط ـــنــــتـــهـــيـــة  الـــثـــالـث ا ا
والـسـادس االعـدادي واصـدار قرار
مـن هـيــئــة الــرأي بــتــأجـيـل أجـراء
أمـتــحـانـاتـهم الـنـهـائـيـة الى شـهـر

أيلول القادم ).

ـفـوضـيـة  أن ( تـنـبـوءات وأكــدت ا
اسـتـمـرار ارتـفـاع درجـات احلـرارة
ية في الـعراق فـوق معـدالتهـا العـا
خـالل شــهـري تــمــوز وآب  فــضال
ــعــاجلـات الــســريــعـة عن غــيــاب ا
ـنـظـومـة الــكـهـربـائـيـة ألسـتــقـرار ا
ــــواطـــنـــ وضــــمـــان جتـــهــــيـــز ا
بــــخـــدمـــتــــهـــا وتـــصــــاعـــد اعـــداد
االصـابـات بـوباء كـورونـا تـزيد من
ادية والـتأثيرات قـسوة الظـروف ا
الـــنــفــســـيــة عــلـى طــلــبـــة الــثــالث
ــــتـــوسط والــــســـادس االعـــدادي ا
وعــوائـلــهم وهـو مــا يـتـطــلب قـرار
أنـساني و مهنـي و تربوي  يضمن
لـلـطـلـبـة تـهيـئـة الـظـروف والـبـيـئة

ناسبة الجراء أمتحاناتهم). ا

احلــكــومـة الــعــراقـيــة في اعـادة
عـالقــــات الـــــعــــراق الـــــدولــــيــــة
وجـهودهـا الكـبـيرة في الـتهـدئة
ـنـطـقـة). واجــتـمع الـكـاظـمي بــا
مثل با قبل توجهه الى روما 
الـدائـمــيـ لـلـدول األعـضـاء في
حلف شمال األطلسي الناتو في
بروكـسل بحـضور األمـ العام
لـلـحـلف يــنس سـتـولــتـيـنـبـرغ .
وقال الكاظمي ان (العراق يثمن
ـــشــــتـــرك مع دول الــــتـــعــــاون ا
احلـلف وهو يـتـصـدى لإلرهاب
وتطرق الى اجلهود الرامية الى
ـنطقة إقرار السالم واألمن في ا
ودور العراق اإليـجابي والفاعل
في هـــذا اجملــال) من جـــانـــبه 
مثلون الدائميون للدول اعرب ا
األعضـاء في احلـلف عن (الـتزام
دولــهم بــدعم الــعــراق واســنـاد
واصلة قدرات جهود احلكومـة 
االجـــهــــزة االمـــنـــيــــة). ونـــاقش
ـفـوضـيـة الـكـاظـمي مع رئـيس ا
االوربيـة اورسوال فـون دير الين
 دعم اإلحتـاد في مــجـال إعـمـار
ـــدن الـــتي حتـــررت من داعش ا
واإليــفـــاء بــتـــعــهــدات مـــؤتــمــر
الـكــويت لـلــمـانــحـ في مــجـال
احـيـاء البـنى الـتـحـتيـة وتـوفـير
ـستـوى الذي يـليق اخلدمـات با

واطن .  با
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سجـلت وزارة الصـحة والـبيـئة
ارتــفــاعــا بــأصــابــات ووفــيـات
ـوقف الـوبائي كـورونـا. واكـد ا
الــيـومي  ,الــذي اطـلــعت عــلـيه
(الـــــزمـــــان) امس ان (مـالكــــات
الوزارة اجرت فحوصات لنحو
 45الف حالـة مشتـبه اصابـتها
بــالــفــايــروس  ,حــيث  رصــد
 6378اصـــــابــــــة في جــــــمـــــيع
احملـــــافـــــظـــــات) ,واضـــــاف ان
(الـــشــــفــــاء بـــلغ  5082حــــالـــة
وبــــواقع  40وفــــاة جــــديــــدة),
وتـــابـع ان (اكـــثــــر من  23الف

شــخص تـلـقى جـرعـات الـلـقـاح
ــضـــاد في مــنــافــذ الــتــلــقــيح ا
ــــــنــــــتـــــــشــــــرة في بــــــغــــــداد ا
واحملافـظات). وسـجلت روسـيا
اجلــمــعـة  679وفــاة بــكــورونـا
ــاضـيـة  ,في خالل الــسـاعـات ا
حـصيـلـة قيـاسيـة لـليـوم الرابع

على التوالي.
وتـواجـه روسـيـا خـامس أكـثـر
الـدول تـضـررا بـالـفـايـروس في
الـعـالم تـفـشـيـا واسـعـا لـلـوباء
ـتحـورة دلتا جنم عن انتـشار ا
شــديـدة الـعــدوى وسط تـدهـور
الــــوضع جــــراء بـطء حــــمــــلــــة

التطعيم.
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ــقــدّم حملــاربـــة داعش والــدعم ا
الى الــقـــوات احملــلــيـــة في هــذا
اجلـانب) واضــاف ان (نــتــطـلّع
الـى دور أكــبــر إليــطــالــيــا خالل

قبلة)  رحلة ا ا
وتــــــابـع ان (الـــــعــــــراق يــــــرغب
بتوسـعة التـعاون العـسكري مع
ــا في ذلـك جــانب إيــطـــالــيـــا 
الــتــدريب وتــطــويــر الــعــمل في
نظمة ـة ا مجال مكـافحة اجلر
ومـالحــــقـــــة تــــهـــــريب األمــــوال
والنـشاطـات احملظـورة األخرى

واإلســتــفـادة مـن جتـربــتــهـا في
هــــذا اجملــــال) مــــشـــــددا عــــلى
(اهــــمــــيـــة زيــــادة الـــشــــراكـــات
واإلســتــثـمــارات اإليــطـالــيـة في
ـجـال البـنى الـتحـتـية الـعراق 
ــشــاورات اجلــاريـة وتــســريـع ا
ــــشــــروع مـــد ســــكـــة احلــــديـــد
يـناء الـبصـرة- تـركيـا الرابـط 
الـــــفـــــاو) ورحب الـــــكـــــاظـــــمي
(بـتـطـويـر الـتـعـاون مع اجلـانب
اإليــطـالـي في مـجــاالت صـيــانـة
الـــســـدود و الـــنـــفط والـــطـــاقـــة
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ـتخـلفـة وتسـوقها أصحـاب الرؤى الـضيقـة والنـفعـية وا
ـقـراطـية) وتـابع ان وكأنـهـا الـطـريق إلى احلـريـة والـد
ثابـة اخلطوة العملية (اإلحتالل األمـريكي للعراق كان 
األولى خملـطـطـهــا الـتـدمـيـري حـيـنـمــا قـدم نـفـسه حتت
قراطية وحقوق اإلنسان وغيرها من غطاء احلرية والد
الواجـهات البراقـة التي كان يتخـفى خلفها) مـستطردا
ــر عــلى الــعــالم أعــدل من الــقــضــيـة بـالــقــول انه (لم 
الـفـلـسـطـيـنـيـة التـي تمـثـلت في اقـتالع شـعب عـربي من
أرضه وبالده وإحالل خـليط من البـشر مكانه) مـشيرا
الى ان (التـصدي الفلسطـيني مثل موقفاً ريـادياً عظيماً
سيحية الذي بنـصرة القدس ومقدساتها اإلسالمية وا
اثـــبـت عـــلى أرض الـــواقع ولـــكل الـــعـــالـم ان الـــقــدس
الشـرقية هي ارض فلسطينية محتلة والعاصمة األبدية
) واضـاف ان (واجـبــنـا الـقـومي واإلسالمي لـفـلـسـط
واإلنـــســاني الــوقـــوف بــكل قـــوة من شــعب فـــلــســطــ

ومساندته في كل احملافل والطرق القانونية ).
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حـذر نــقـيب احملــامـ الـعــراقـيـ ضــيـاء الــسـعـدي من
أهـداف مــا وصــفه بــالــتــكـالب الــعــدواني الــذي تــقـوده
نـطـقـة العـربـية. امـريـكا والـكـيـان الصـهـيـوني لتـدمـيـر ا
كـتب الـدائم وقـال الـسـعـدي خالل فـعـالـيـات اجـتـمـاع ا
الحتـاد احملام الـعرب في سـوريا ان (هذه اخملـططات
ـنـطـقة حـشـدت لـهل أمريـكـا والـغرب الـتي تـسـتـهدف ا
ومن هم في دائــرة الـتــبـعــيـة لــهـا من أطــراف إقـلــيـمــيـة
ـسـانـدة بـدءا من إرسال وعـربيـة بـكل وسـائل الـدعم وا
تطـرف الذين يـتخذون من اإلسـالم قناعا اإلرهابـ وا
ـال وكل أدوات اإلجـرام والـقتل) مـبـيـنا ان ودعـمـهم با
(أبعـاد هذا اخملـطط التدمـيري انـكشف للـجميع) وتابع
نـطقه عـلى العمل من ان (أمريـكا دأبت وأتـباعهـا في ا
اجل أن تــسـتــنـهـض عـنــد الـعــرب ثـقــافـة تــكـتــبـهــا لـغـة
ـذاهـب والـقـبـائل وتــخـصص من إجل ذلك الـطـوائف وا
أجـنـدات وتـمـررهـا وكـأنهـا ضـرورة حـيـاتـيـة فـيـتـلـقـفـها
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تـحـققـة) مـبيـنـنا ان وااليـجابـيـات ا
شكلـة العامة في الـبلد عدم وجود (ا
تـخــطـيط ونــريـد في احلــبـوب وضع
خــطــة يـــتم خاللـــهــا الـــتــطـــويــر في
ــــواصــــفـه و الــــضــــوابط). و(وجه ا
االقسـام ذات العالقـة باعـداد  دراسة

النــشــاء طــاقــات خــزنـيــة ( الــبــنــاكـر
القياسية ) وتقدير الكـلفة التخمينية
في كل مـــحـــافـــظـــة لـــلــمـــنـــاطق ذات
الغـزارة االنتـاجيه وعـدم التـفكـير في
وقت الذي يرهق الشركة). التاجير ا
ـوانئ واسـتـقــبـلت الـشـركــة الـعـامـة 

الـــتـــســـويق فـي احملـــافـــظـــات الـــتي
تواصل االسـتالم لغـاية الـيوم والذي
ـــســــوقه فـــيه بـــلـــغـت الـــكـــمــــيـــات ا
3233750 طــــــنـــــاً مـن احلــــــنــــــطـــــة
بـانواعـهـا. وناقـشت الـلـجنـة االلـيات
ــكن اعــتــمـادهــا بــخــصـوص الــتي 
تـحقـقة من ـبالـغ ا احتـسـاب نسـبة ا
ـنــتـهي تــسـويـق الـشــلب لـلــمـوسـم ا
2021-2020 والـسبـل الكـفـيـلـة التي

حتقق التوازن في التوزيع.
واكـــد (ضـــرورة عـــدم غـــ مــوظـــفي
الفـروع الشـلبيـة صاحـبة الـعطاء في
اجلـــهــــد خـالل مـــوسـم الــــتـــســــويق
وضـــرورة مــنـــاقــشـــة ذلك مع ادارات

الفروع الشلبية).  
وناقـشت الـلجـنة تـقـرير زيـارة وقسم
اخملازن اخلاص بواقع حال االكياس
التي تستـخدم في تعبـئة الرز احمللي
صـنع في اجملـارش االهـليـة  مـدير ا
عـــام الــشــركــة اكـــد عــلى ضــرورة ان
ــواصـــفــات تـــكــون االكـــيـــاس وفق ا
ـعـتـمـده وعدم الـقـياسـيـة الـرسـمـية ا
الـسـمـاح لـصـاحب اجملـرشـة االهـلـية
بـــتـــقـــد اكـــيـــاس غـــيـــر مـــطـــابـــقه

عتمدة . للمواصفات ا
وأكــد الــعــكــيــلي (ضــروره ان تــكــون
ـنتهي وضرورة لدينا روئـيه للعمل ا
وضـع جـــدول  بـــالـــعـــمل يــــتم خالله
ــــوشــــرة عــــرض الـــــســــلـــــبــــيـــــات ا
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العراق التابعة لوزارة النقل وفدا من
وكالة جايكا اليابانية لزيارة مينائي
ام قصر الـشمالي واجلـنوبي تمـهيدا
لــزيـــارة مــرتـــقــبـــة اخــرى لـــلــمـــديــر
التنـفيذي لـلوكالـة اليابـانية لـلتعاون

الدولي.
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اعــلــنت الــشــركـــة الــعــامــة لــتــجــارة
احلبـوب اسـتمـرار مالكاتـهـا العـامله
في مــيـنــاء ام قــصـر تــفــريغ و شـحن
حـمولـة الـبـاخـرة  (كـويوت) احملـمـلة
بـالـرز االوغويـاني حلـسـاب الـبـطـاقة

التموينية. 
m¹dHð q «uð

واكـد  مديـر عـام الـشركـة بـاسم نـعيم
الـعـكــيـلي أن (مالكـاتـنــا الـعـامـلـة في
وحــدات فـرع ام قــصــر و عـلـى الـرغم
مـن ارتـــــــفــــــــاع درجـــــــات احلـــــــرارة
وجتاوزها اخلـمسون مـئويه تواصل
تـفــريغ و شـحن كـمــيـات الـرز خملـازن

الشركة في فروع ومواقع الشركة). 
وبــ أن (عـــدد الــســـيــارات الــتي 
ـواقع الشـركة حتمـيلـهـا وتوجـيهـها 
بلغ اجـمـاليـها 121 شاحـنة مـوزعــة
73 شــاحـنــة تــابـعــة الســطـول وزارة
الـــتـــجــارة و  48  شـــاحــنـــة تـــابــعه

السطول النقل البري). 
الـعـكيـلي كـشف الى الـكـمـيـة التي 
تـوزيــعـهـا الـيــوم بـلـغت 4.823 طـنـاً

لــيــصـبح اجــمــالي الــكـمــيــة الـتي 
شـــحـــنـــهــا 9.405 أطـــنـــان من اصل
حمولة الباخرة البالغه 31.500 طن.
وتــراس اجلــلــســة الــتــاســعــة عــشــر
ـركزيـة للـتسويق. الجتـماع الـلجـنة ا
وتـمت خالل اجلـسـلـة مـنـاقـشـة واقع
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ـطـاعم الـفــخـمـة في بـغـداد نـفـسه { بـغـداد (أ ف ب): وجـد سـيـف صـاحب أحـد ا
مرغـماً على دفع الرشـاوى ليواصل فتح أبـواب مطعمه ضـمن ساعات حظـر التجول
فتلـك االجراءات التي يفترض بها تـأم حماية من فيروس كـورونا فتحت باباً جديداً

أمام الفساد والرشوة.
فـبـعـد سـتة أشـهـر من إغالق تـام في
الـعام 2020  قـرر سـيف الـذي فـضّل
عــــدم كـــشـف اســـمـه الـــكــــامل واسم
مـطـعــمه خـشـيـةً مـن الـتـداعـيـات أن
يـواصل العـمل ضـمن سـاعـات حـظر
الـتـجـول (من الـتـاسـعـة مـسـاء حـتى
اخلـامسـة صـباحـاً) كـما الـعـديد من
جيرانه في حيّ الكرادة التجاري في
وسط بــغــداد. يـروي ســيف لــوكــالـة
فرانس بـرس أنه يـتعـرض "لالبـتزاز
من قــبل عــدد من األجــهــزة األمــنــيـة
سـيـطـرة" في احلي ليـدفع الـرشوة ا
في مقـابل الـسمـاح له بـالعـمل ضمن

األوقات احملظورة.
Î«dÝ qLF «

وفـي بــلــد يــشــكّل فــيه الــفــســاد آفــة
ـرتبة  21 في العالم مزمنـة ويحتل ا
في ســلم الــفــســاد حــسب مــنــظــمـة
الـشفـافـيـة الدولـيـة غـير احلـكـومـية
ــطــاعم أبــوابــهــا وتــطــفئ تــوصــد ا
أنـوارهـا اخلـارجــيـة لـكـنـهـا تـواصل
الـعــمل سـراً بـعـد تــرتـيب األمـور مع
بــــعـض الــــفــــصــــائـل والــــقــــيــــادات
العـسكـرية. وكـلّف اإلغالق الشـركات
توسطة احلجم خسائر الصغيرة وا
ـئة مـن مداخـيلـها متـوسطـها  65 با
ب شباط/فبـراير وأيار/مايو 2020
تحـدة فيـما أرغمت  بحـسب األ ا
ئة من موظفيها. على تسريح  25 با
وهي خسـائر مـادية ال تـعوّض عـنها
السـلطـات في بـلد كـان فيه لـكوفـيد-
 19أثر عميق على االقتصاد ال سيما
مع تــراجع أســعـار الــنــفط. يــضـيف
ســــيف أنه ســــرعـــان مـــا أصــــبـــحت
"بعض أجـهزة األمن شـريكاً حـقيـقياً
في عملـنا" مضـيفاً "نـحن مضطرون
أن نــدفع  500 ألف ديـــنـــار (حــوالى
 350 دوالراً) أســـــبـــــوعـــــيـــــا حـــــتى
طعم" الستقبال يسمحوا لنا بـفتح ا

ألف مــطــعم يــوظّف نــحــو مــلـيــوني
شـــخص يــلـــجــأ أصــحـــاب مــطــاعم
آخريـن للـواسطـة لـيواصـلـوا عمـلهم
مـن دون أن يــــــضـــــــطــــــروا إلـى دفع
ـسـؤول الـرشـوة جملـرد مــعـرفـتـهم 
كــبــيــر مــا كـمــا قــال أحــد أصــحـاب
ـــطـــاعـم لـــوكـــالــــة فـــرانس بـــرس. ا
وأوضح "في الــوقت الــذي تــرغــمــنـا
بـعض االجـهـزة االمـنـيـة عـلى اغالق
طـعم نرى أن هـناك مـطعـما قـريبا ا
يعمل بـشكل طبيـعي وحينـما نسأل
عـن الــــــســـــــبب يـــــــكــــــون اجلــــــواب
(الـــواســـطـــة). كـــذلك وبـــعـــد اغالق
الهـي الـلـيـلـيـة لـفـتح طـويل عـادت ا
أبـوابـهـا في وسط بـغـداد مـتـجـاهـلة
االجـــراءات الــرســمــيــة الـــتي تــمــنع
التـجمعـات الكبـيرة. لـكن بات علـيها

دفع رشــوة مـضـاعــفـة عن تــلك الـتي
كـانت تــدفـعـهـا أصالً لـلــعـمل بـشـكل
سـلس قـبل تـفـشي وبـاء كـوفـيـد-19.
ويــــروي أحـــد أصـــحــــاب الـــنـــوادي
الـليـلـيـة "أصبـحـنـا مضـطـرين لـلدفع
إلى جــهــات أمــنــيــة إضــافــة إلـى مـا
نــدفــعه الى بــعض الــفــصــائل الــتي
تـــوفــر احلــمــايـــة لــنــا أســاســاً". وال
الهي ومــحالت يــتــجـرّأ أصــحــاب ا
اخلــــمـــور عــــلى عــــدم الـــدفـع ألنـــهم
مــهــددون بــتــفــجــيــر مــتــاجــرهم في
هــجــمـات تــتــكـرر دومــاً الــذي تـقف
خـلــفه جـمـاعـات مـسـلــحـة غـالـبـا مـا
تــكـون مــرتـبــطـة بــفـصــائل وأحـزاب
عــراقـــيــة تــصــفّي حــســابــاتــهــا مع
ــتــهــربــ من الــدفع عــلى طــريــقـة ا
ــافــيـــا كــمــا في انــحــاء أخــرى من ا

الــــعـــالم. وتـــرى الـــشـــرطـــة أن هـــذه
األموال لـيـست سـوى حلـقـة صغـيرة
من سلـسلـة رشوة مـتعـددة األطراف
إذ يـوضـح مـصـدر فـي الـشــرطـة بـأن
جـزءاً مـن األمـوال الـتي يــتـقــاضـاهـا
الـضـبـاط الصـغـار يـذهب إلى من هم
أعـــلى رتــــبــــة مـــنــــهم الــــذين وصل
بــعـضــهم إلى مــنـصــبه أصالً أيــضـاً
بـدفـع الـرشـاوى. ويــقـرّ مــسـؤول في
قـيـادة عـملـيـات بـغـداد أعـلى سـلـطة
أمنـية في الـعاصـمة بـوجود ظـاهرة
تـــلـــقي الـــرشـــاوى مـــؤكـــداً أنه رغم
اتــخـاذ اجــراءات في حق اخملــالــفـ
ونـقل بـعضـهم إلـى مواقـع أخرى لم
يـــؤد ذلك إلى نـــتــيـــجــة "فـــأصــحــاب
صالح أنـفسـهم ال يقدمـون شكاوى ا

بتزين". ضد ا

الزبـائن غيـر اآلبهـ كثـيراً بـانتـشار
الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 17
ألف شـــخص في الــعـــراق مــنــذ بــدء
اجلـائــحـة. ومــبـلغ  350 دوالراً لـيس
ـارسات ـا تـكـلّـفه  كـبـيـراً مقـارنـةً 
نتشرة الرشوة والتهرب الضريبي ا
في الــعـراق في كل الــقـطـاعــات. فـقـد
خسر العراق  450 مليار دوالر جراء
الفـساد نـقل ثلـثها إلـى خارج البالد
مـنـذ الـعام 2003  مـا يـساوي نـصف
عــائــداته الــنـفــطــيـة. أمــا زيــاد وهـو
صـاحب مـقهـى في منـطـقـة مـشـهورة
ـطـاعـمـهـا في الـعـاصـمـة تـاريـخـيـاً 
وجتذب جيل الشـباب فحاول جتنّب
تــلـطــيخ يــديه بـدفـع الـرشــاوى لـكن
مـحــاوالته لم تـفــلح. ويـقـول لــوكـالـة
فــــــرانـس بـــــــرس "إذا رفـــــــضـت دفع
الــرشــوة أرى أن جــمــيع من حــولي
يواصـلـون عمـلهم فـيـما أنـا الوحـيد
الــذي يـطـبّـق عـلـيـه الـقـانــون" ولـذلك
"أقـوم بــالـدفع حـتى أفــتح أنـا أيـضـاً
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يـريـد من جـهــته أبـو مـحـمـد صـاحب
قاهي الـصغيرة أن يـنقذ عمله أحد ا
ويــدفع الــرشــوة لـيــســتــمـرّ بــتــقـد
الــشـاي والـنــرجـيــلـة لــزبـائـنـه لـكـنه
يجهـل ألي جهاز أمـني علـيه أن يقدّم
األمـــوال لــيــتـــاح له الـــعــمل من دون
مــشــكـالت. ويــروي لــوكــالــة فــرانس
ـــرّ عـــلي ضـــبـــاط من األمن بـــرس "
الـوطــني والـنــجـدة واالسـتــخـبـارات
والـشــرطـة االحتــاديـة وال أعــرف مـا
إذا اتــفــقت مع إحــدى تــلـك اجلــهـات
(عـــلى الـــدفع) كـــيـف ســأتـــعـــامل مع
اجلـهـة األخرى" وذلك نـتـيـجـة تـنوع
أجهـزة إنفـاذ القـانون في الـبالد. لذا

فضّل االلتزام بساعات اإلغالق.
قـابل وفي بـلد يـعـدّ رسمـياً 22 في ا

وقــال فـرحـان مــحـيــسن الـفــرطـوسي
ديـر الـعام اسـتنـادا إلى تـوجيـهات ا
وزيـر الــنـقل نـاصــر حـسـ الــشـبـلي
بـضـرورة تـسـهـيل االجـراءات لـزيارة
الـوفود االجـنـبيـة لالطالع عـلى سـير
ـوانئ واجـراءاتـهـا ولـلـوقـوف عـمل ا
وانئ تـبعـة في عمل ا على االلـيات ا
و أن إدارة الشركة العـليا ومالكاتها
تــعــمـل عــلى مــدار الــســاعــة من أجل
وانئ لـتلتـحق بركب موانئ تطويـر ا
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وتابـع الفـرطـوسي (الوفـد إطـلع على
سـيـر آلـيـة الـعـمل وكـيـفـيـة تـخـلـيص
الـــبـــصـــائـع وانـــواعـــهــــا وعن عـــمل
ـشـتـرك ومـعـرفة شـركـات الـتشـغـيل ا
عدات االعمـاق احملاذيـة لالرصفـة وا
الثقيلة وعن استيفاء أجور البضائع
ناولة واجلانب األمني).  وعمليات ا
ويــذكـــر أن وفــدا من شــركــة جــايــكــا
اليـابانـية زار الـيوم مـينـائي ام قصر
الـــشــــمـــالي واجلـــنـــوبي حـــيث كـــان
باستقباله الكاب مثنى جبار جاسم
مــديـــر مــيـــنـــاء ام قــصـــر اجلـــنــوبي
ومـــعـــاون مـــديـــر مـــيـــنـــاء ام قـــصــر
الـشمـالي الـكابـ مـقداد نـوري عـزيز
ــديـر األمـني وضم الـوفــد اوجي نـا ا
لـشركـة قبـل جايـكـا اليـابانـيـة وفريق
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واضـــاف الـــبـــديــري ان (االجـــتـــمــاع
تضمن ايضا  متابعة مروجي أجهزة
الغش االلـكتروني ومـحاسـبتهم وفق
قــانــون خــرق رصــانــة االمــتــحــانـات
الـوزاريـة و التـأكـيـد عـلى عـدم دخول
ـراكز االمـتحـانية أي شخـصية الى ا
ــديــر الــعـام عــدا احملــافظ وبــرفــقـة ا
للـتـربيـة  والنـواب في جلـنة الـتربـية
والزام الـكـوادر التـدريـسيـة والـطلـبة
عقمات بلبس الكمامات واستخدام ا
قـبل وبـعـد أداء االمـتحـان  فـضال عن
التنـسيق مع دائـرة الكهـرباء بتـوفير
راكـز وتزويد التيـار الكهـربائي في ا
ــراكــز الــتـي تــوجــد فــيــهــا أعــطـال ا
للمولـدات اخملصصة  وحـسب خلية
لف). االزمة التي تشكل الدارة هذا ا
وأشـار أن (محـافـظة الـنـجف اتـخذت
عــدة إجـــراءات بــتـــشــكـــيل الــلـــجــان
اخملتـصة مـن االمتـحانـات واالشراف
االختصاصي واإلدارة والتجهيزات 
ــتـابـعــة الـنــائب األول لـلــمـحـافظ و
ــديــر الـعــام لـلــتـربــيــة  لـتــهـيــئـة وا
ــسـتــلـزمــات الـضــرويـة الــقـاعــات وا

للمراكز االمتحانية).

ـثـلي الـتـربـيـة   وعـدد من مـدراء و
الـــدوائــر اخلـــدمـــيـــة واألمـــنـــيـــة في

احملافظة .
وقـال الـبـديــري في تـصـريح أمس أن
االجتـمـاع ركز عـلى إعـداد خطـة عمل
تـبـدأ في اول يـوم لإلمـتـحـانات /7/ 4
 2021 وحـسب احملـاور الـتي تـمـثـلت
ف- تـــشـــكـــيل جلــــنـــة مـــركـــزيـــة في
احملـافـظـة  تـتـضـمن جـمـيع الـدوائـر
الــسـانــدة لـلــتـربـيــة ومـتــابـعــة سـيـر
االمــتــحــانــات اوالً بــأول و تــســهــيل
وصــــول الـــطــــلــــبــــة من االقــــضــــيـــة
والنواحي واالريـاف وفتح لهم اخلط
الــعـسـكــري بـالـســيـطـرات  وتــوفـيـر
احلمايـة الالزمة لـلمراكـز االمتحـانية
ـركــبـات فــضال عن-تـنــظـيم وقــوف ا
الـــتي تـــقل الــطـــلــبـــة من قـــبل مــرور
ــراكـز احملــافـظــة  وخـصــوصـاً في ا
االمـتحـانـية الـكـبيـرة  وكـذلك-تهـيـئة
الـفرق الـصـحيـة بـالتـعـاون مع دائرة
صـحـة الـنـجف لـلـتـواجـد قـبل دخـول
الــطـــلــبــة لـــلــقــاعـــات االمــتــحـــانــيــة
وفحـصهم  وتـخصـيص غرفـة العزل

شتبه بإصابتهم) . للطلبة ا

جـهــودهم مع مـســاهـمـة الـيــونـسـكـو
ومشـاريع التـعلـيم والتـدريب التـقني
ـرتـبــطـة بـهــا عـلى أفـضل ـهــني ا وا
شاركون عن تقديرهم وجه. وأعرب ا
لـلـقـائــمـ عـلى الـورشـة الـتي وفـرت
فـــرصــة لـــتـــوضــيح أدوار أصـــحــاب
ـباد ـصلـحـة في كـيفـيـة تـطبـيق ا ا
ـهـنـيـة عـلى الـتـوجـيــهـيـة واألدوات ا

الصعيد الوطني.
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ديـرية الـعامـة للـتربـية في وأعلـنت ا
مــــحــــافــــظــــة الــــنــــجف عـن أكــــمـــال
إستـعـداداتهـا ألستـقـبال اكـثر من 31
الـف طــالب وطــالـــبــة لإلمـــتــحــانــات
الــوزاريـة لــلـصف الــثـالث مــتـوسط 
متـوزعـ على  340 مركـزاً في عـموم

احملافظة.
وجاء ذلك خالل عـقد أجـتمـاع موسع
ـدراء الـدوائـر الــسـانـدة بـخـصـوص
االمـتــحـانــات بـرئـاســة الـنـائب األول
ـسؤول للـمـحافظ هـاشم الـكـرعاوي ا
ـديـر عن مـلـف الـتـربـيـة وبــحـضـور ا
العـام للـتربـية مـردان البـديري وقـائد
الشـرطـة ومسـتـشار احملـافظ لـشؤون

فـي الــعــراق لــتــطــويــر أو مــراجــعــة
ــنــاهـج الـدراســيــة الــقــائــمــة عــلى ا
الـكفـاءة. وهـدفت ورشـة الـعـمل التي
شــــارك فـــــيـــــهـــــا فـــــريق وزاري ضم
مستشارين ورؤسـاء جامعات وعددا
ـــــدراء الـــــعـــــامـــــ وخـــــبــــراء من ا
ومـتـخـصــصـ إلى مـراجـعـة مـنـجـز
ــرحـلــة األولى من مــشـروع إصالح ا
ـهني الـتعـلـيم والتـدريب الـتقـني وا
وكيفية البناء علـيه للنظر في كيفية
ـؤهالت اإلفـادة الـقـصوى مـن إطار ا
والـــتــطــورات األخــيــرة فـي عــمــلــيــة
ــبــاد بــولــونـــيــا وتــعـــزيــز فـــهم ا
ـتـخـصـصـي الـتـعـلـيم الـتــوجـيـهـيــة 
هني في العراق والتدريب التقني وا
ـنـاهج بـهـدف تـطــويـر أو مـراجـعـة ا
الــدراســيـة الــقـائــمــة عـلـى الـكــفـاءة
باإلضـافة إلى األدوات الـتي طورتـها
ـؤهالت الـيـونـســكـو لـتـنـفـيـذ إطـار ا

هنية في العراق. التقنية وا
tOłuð WOHO

وركـزت ورشـة الـعـمل في جـلـسـاتـهـا
على االقـتراحات واألفـكار الـتي تقدم
بهـا اخملـتصـون حـول كيـفـية تـوجيه

بـالـتـعـاون مع مـكـتب الـيـونـسكـو في
الـــــعـــــراق واالحتـــــاد األوربـي حــــول
ــتـخــصـصي ــبــاد الـتــوجـيــهـيــة  ا
هـني الـتـعـلـيم والـتـدريب الـتـقنـي وا
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شـــاركت وزارة الـــتــــعـــلـــيـم الـــعـــالي
والـــبــحث الــعـــلــمي فـي ورشــة عــمل
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وانـا اقـرأ مـاكــتـبه شـيخ الــصـحـافـة االسـتــاذ الـقـديـر حــسن الـعـلـوي عن
استاذنا العزيز سعد البزاز ومـا يستحقه من وقفة اجالل واكرام دفعتني
تلك الـوقـفة الذكـر واحـدة من مـواقف االستـاذ سـعد الـبـزاز التي غـرسـها
حبـا في قلـبي لـهذا الـرجل الذي لم اكـن اعرف عـنه في بدايـة الـثمـانيـنات
ـعركة ديزفول غير انه ملـحق ثقافي في لنـدن وشاءت االقدار ان اصاب 
قاطع الفـيلق الرابع في االول من تـشرين اول عام 1981 نقلت بـعدها الى
مسـتشـفى الـرشيـد العـسـكري وخلـطورة االصـابـة التي قـد تؤدي بي الى
الـشلـل  ارسالـي وعلـى نفـقـة الـدولـة الى لـنـدن لـلـعالج وفي مـسـتـشفى
لـنـدن كـلـيــنك زارني الـرجل قـبل اجــراء الـعـمـلـيــة واوصى الـكـادر الـطـبي
ـسـتـشفـى االهـتـمام بـي بـعـد ان عرف بـي كـصحـفـي في وكـالـة االنـباء بـا
سـتـشـفى بـاقة ورد العـراقـيـة وبـعد اجـراء الـعـمـليـة وجـدت في غـرفـتي بـا
سـتـشفى زارني فـي الفـندق وتهـنـئة بـنـجاح الـعـملـيـة وبعـد خـروجي من ا
الــذي اقــيم فــيـه لالطــمــئــنــان عــلـى وضــعي الــصــحي
واستـمر في مـتـابعـة حالـتي الـصحـيـة حتى مـغادرتي
ــوقف الـنــبــيل لــهـذا الــرجل رغم ان لـنــدن .. هــذا ا
معرفـتي به كانت في بـداياتهـا غرس في قـلبي بذرة

حب واعتزاز لن تمحوها االيام مادمت حيا.

ـال العـام لـكانت عـائدات ـرابـون والوسـطاء ولـوال وجـود يصـوص ا لوال ا
النـفط التسـد حاجـة الـناس فـحسب بل لـصـار دخل الفـرد اعلى من دخل
ـاني.لكن لصـوص الدولة يـحولون ثلـث العائدات واطن السـويسري واال ا

حلساباتهم وباسماء سرية.
قلت قبل ربع قرن ان للدا ينفجر فيه البترول وال ينفجر الرخاء والرفاه به

. في ذات الوقت فهو بلد تسرقه حكومته .بالشك.وبكل يق
اذا رايت اما فقيرة فالعنوا من اجنبت اللصوص.

ولهـؤالء كوادر عراقـية وعـربيـة جاهـزة لالنقـضاض عـلى اي صوت يـشير
رة  الى هذه احلقيقة ا

ال جوع في بلدان النفط.لكن اجلوع ظاهرة حياة في فنزويال والعراق
ومن تسمى دوال أخرى.

الوسطاء الذين يتقاضون عن كل دوالر يهرب من خاللهم ثالث سنت.
عـلـومـات.بحـكم الـتـنافس ان العـامـلـ في الـتهـريب هم من يـسـرب هـذه ا

بينهم.
ال العام يجب على مجـلس النواب ان يدعم مـؤسسات تالحق لصـوص ا
ا تـوضع عليه اليد.لكل من ساهم في الكشف وتخصص نسبا مجزية  
نهوب. ويجرى التشهيـر به على الطريقة االسالمية التى حترم ال ا عن ا
العقاب الـسري وتأخـذ.بنظريـة العقـاب العلني.حـتى عندمـا يفر اللص الى

بالد حتميه.
همات تنهض بها جماعات متضررة النها منهوبة مسلوبة. هذه ا

نهـوب ثم انـكفئ خليـبتهم من ظـاهرة جتـمع ا افكر دائـما 
طلوب. االصالح وعدم جتاوبهم مع التحرك ا

ان الـشـرقـيــة تـدورفي نـشــاطـاتـهــا في هـذه الـدائـرة
صـــلـــوا من اجل ان تـــلـــتـــحق فـــضـــائـــيـــات اخــرى

بالركب.حامل رايات بيضاء.بال شعارات..
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ليـست الصـحافة و ال الـصحـفيـون محـصنـة و ال محـصن عـن السخف
وقسم من السخف صـار يبث عبـر الشبكـة العنـكبوتيـة يختـلط فيه الهوى
احلزبـي مع الذاتي مـع قاعـدة ذكـريـات غـير مـحـسـومـة السـنـد احلـقـيقي
نصف رد اصحاب سيء او حتى ا ن ال يردون على ا فيطال من يطال 

الكوا والدرجات التي تنطلق فتقتل فتنسحب.
منذ فترة و سعد البزاز يجري استهدافه كما يقول اجلواهري ب " العت
ا عتب زيد من الشهرة لكمد ور ا لتصفية حساب بالنيابة  " ر والل
وكل الذي لـديـهم عـنه مشـهـد بـجوار عـدي صـدام حـس و عالقـة بـدولة
خـلـيـجـيـة وان جــاز لي ان اتـخـذ مـوقـفـا فــأي قـادر عـلى عالقـة و تـكـون
شـروعة غـير مـحرمـة و ال مكـروهة فـما الـضيـر منـها فـلقـد رأينا منـتجـة 
افتدية و معمم من 180 درجة انتمـاء يسعون لـرضا شخصـية عربية ال

لعالقة فالعالقات صعبة البناء على امثال اجلماعة العراقية اليوم.
اما عدي و غيـر عدي فالـبزاز كان موظـفا في حكـومة العراق الـتي منها
لليوم ضباط امن و مخابـرات و اعضاء مجلس وطني زمن صدام صاروا

وزراء بل بعض اصدقاء صدام هم قادة في العراق اليوم.
لم نسمع او نـرى وثيقـة تدين البـزاز بتزويـر شهادة دراسـية فيـما مزورو

ما بعد 2003 اليعدون و ال يحاسبون اال ان كانوا بال سند.
لم نسمع ولم نـشاهد وثيـقة تدين الـبزاز انه استـغل منصـبه لتعـي صهر
او نسـيب وال ادعى انه من ذوي الـشـهداء و ال قـدم ملـفه لـيـكون مـتـمتـعا
خصصات مـخيم او سيرة جـهادية و ال اتى بشـهود ليقـسموا ان قريبه

اعدم و عليه فهو اولى بثمار الدم.
لم تـبـرم الــزمـان عـقـود ورق و مــطـابع بـعــمـوالت و ال الـشـرقــيـة اشـتـرت
اجهـزة بـأسعـار غيـر االسـعار عـلى ورق الـسوق و احلـسـابات لم يـجري

واقع بحسب حب احلجيات و العلويات. ابتزاز موظفات و ال ترتيب ا
طـبوع فـهو قـروء و ا للـبزاز حـساد ولـفريـقه التـلفـزيوني و الـصحـافي ا
لـيس طائـفـيـا مـثـله مـثل الـراحل فـلك الـدين كـاكه يى مـذيـاعه و كـامرته و
جـريـدته مـسـتـعـدة لـتـكـون للـكـل بحـثـا عـن خبـر دقـيـق و كلـمـة تـنـطـلق بال
تكميم و منابره تقبلت حتى شاتـميه و شاتمي خطه من ملحدين ملتح
حلية مـاركس الى مدعـ بالـتعـبد مـلتحـ حليـة الصـحابـة الى انصاف
ن فـتحـوا فخـذيهـم ب حـبيب حـزبي قـد جعل مـنهم نـوابا و نـتمـ  ا
رؤوسـاء هـيـئـات وفـخذ عـلـى درج الـبـزاز يرومـون ان يـحـن علـيـهـم احلاج

. مخافة ان يكونوا معارض
كـتسـبـة التي يـطلـبهـا سخـفـاء احزاب و سـخفـاء ثقـافة و هذه االمـراض ا
سخفاء اعالم طلب السكـير للعرق امراض اولى بالـتجريح و التشخيص

قبل التحريح.
منـتـقـدو الـبزاز و مـحـركـو الكـالب و القـطط و الـفـئران
عـلــيه يـشــبـهــون مـدعي الــشـقــاوة يـظــهـرون ســلـيط
الـلـسـان و يـحـركـون اوسط الـبـنـان لـكـنـهم ان رأوا
سوطا مـسلـطا اصـفرت وجـوههم و سـكنوا اخلالء

لقرقرة بطونهم.
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تمنت األوساط األدبـية واإلعالمية
والـــثــقـــافـــيـــة الـــشـــفـــاء الــعـــاجل
ــســتــدامــة لــلــروائي والــصــحــة ا

والكاتب الصحفي علي خيون.
وقـــــال مــــــصـــــدر مـن عـــــائــــــلـــــته
لـ(الـــــزمـــــان) أمـس أن (خـــــيـــــون
أصيب بفايروس كورونا منذ أيام
وهو يعاني من آالمه وسط ظروف
عاناة من إنقطاع الكهرباء الذي ا
تشهده بـغداد ومحـافظات الوسط

واجلنوب).
ــصــدر (أصــدقــاء خــيـون ودعـا ا
وقـراءه إلى اإلبـتــهـال إلى الـله أن
ن عـــــــلى الــــــروائـي الــــــبــــــارز
بالـصـحـة والـعـافـيـة وأن يـسـاعده

عــلـى الــصـــمــود
بــوجه األزمــة
الــصـــحــيــة
ـــر الـــتي 

بها).

علي خيون
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ـسلـمون جـمـيعـاً على أنَّ ( حالل مـحمـد حالل الى يـوم القـيامـة وحرامه اتفق ا

حرام الى يوم القيامة ) 
ـروق والفسـوق  وتلك وح يُـصبح احلـاللُ حراماً  واحلـرام حالالً فذلـك هو ا

هي البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان ...
-2-

ومَِن البِـدَع : االصطالح اجلديد الذي نادى به فـريق من الناس طالب جتر (
االغتصاب الزوجي ) .

: واالغتصاب الزوجي احملرّم لدى معظم االوربي
 يعني وجوب امتثال الزوج ألمر زوجته متى ما أمرته بانهاء الوقاع ..!!

وهذا ما يريدون تعميمه على كل الشعوب والبلدان ..!!
رأة على الـوقاع دون أنْ تـكون هـناك عالقة انّ االغتـصاب احملـرّم هو : اكـراهُ ا

شرعية ب الطرف .
َعروف لدى اجلميع .  أنه الزنا ا

وأمّا مـقاربة الزوج لزوجته فال يصح  أنْ يُطـلق عليها وصفُ االغتصاب اطالقاً
 ألنها عملية شرعية .

انعة او اعتراض . ُ الزوج مِنْ نَفْسِها دون  ومن واجبات الزوجة تمك
وبهـذا يتضح عمق اخلطأ واخلطل في السعي لـتجر احلق الطبيعي للزوج في

مقاربة زوجته .
-3-

والسؤال اآلن :
هل يخفى على أحد أنَّ معنى الزوجية يكمن في توفير الفُرص ِلكّل مِنَ الزوج
انعة في االستـمتاعات اجلنسيـة واشباع ما تدعو اليه الـغريزة دون صدّ وال 

?
-4-

ا ـكثف لـتحـلـيل احلرام وحتـر احلالل طـبقـاً  ان من العـجائب حـقـا السـعي ا
رسـومـة والـتي يـتم اخـتـراقـها تـهـوى األنـفس وبـعيـداً عن احلـدود الـشـرعـيـة ا

حتت ذريعـة (احلرّيـة ) التي تـفتح البـاب لالنسـان أنْ يقبل
او يرفض حسب هواه ..!!

 واحلــريـــة ال تــعـــني ابــداً حتـــر احلالل واالّ كــانت
تعـني الترخيص بالعـصيان واخلروج عن طاعة الرب

العظيم ..!!
وهذا ما ال يقول به عاقل أو مُنْصِف على االطالق .

www.azzaman.com
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نتدى شعار ا

بـــدوره  كـــشــــفت الـــزراعـــة عن
وضع خــطــة لــلــحــد من ارتــفــاع
االسعـار مؤكدة حتقـيق االكتفاء
الذاتي لنحو  24 منتجـا محليا.

وقـال وكيل الـوزارة مـهـدي سـهر
اجلــبــوري في تـصــريح امس ان
(الـــوزارة وضـــمن ســـيــاســـتـــهــا
الـزراعيـة سعت الى اعـادة مسار
ــــســـارات الــــقــــطــــاع الــــزراعي 
مــــــوضــــــوعــــــيــــــة وفـق خــــــطط
وستـراتيـجيـات محـددة لتحـقيق
وسومـة) وضاف انه االهـداف ا

 ÊU e « ≠ œ«bG
 وجه رئـــيس مــجـــلس الــنــواب
مـحــمـد احلـلـبـوسـي بـتـضـيـيف
وزيــر الـــزراعـــة مـــحـــمـــد كــر
اخلـفـاجي في جـلـسـة اخلـمـيس
ـــــنــــاقــــشــــة صــــرف ــــاضي  ا
مــسـتــحـقــات الـفالحــ قـبل ان
يـقـدم اعــتـذارا بـســبب اصـابـته
بــــفــــايــــروس كــــورونــــا. وقـــال
احلـــلــــبــــوسـي خالل جــــلــــســـة
ـان إنه ( الزام احلـكـومة البـر
ـــوازنـــة بـــصــرف في قـــانـــون ا
متسائال  ( مستـحقات الفالح
(اذا مستوى الوزير يتحدث عن
نـائــبـة لـديــهـا حــصـانـة بــكـسـر
سـاقهـا فـكيف يـتم الـتـعامل مع
الـــــــــفـالح الـــــــــذي يـــــــــطـــــــــالب
ـــســـتــــحـــقـــاته) داعـــيـــاً الى
ـضي بـاالجراءات الـقـانـونـية (ا
لـــتــضــيــيـف الــوزيــر او تــقــد
ــعـرفــة من هي الـنــائـبـة سـؤال 
الـــتي يـــقــصـــدهــا اخلـــفــاجي).
ويـــســـتــأنـف مــجـــلس الـــنــواب
ـناقـسـة عدد من جـلسـته الـيوم 
. وقـال بــيـان امس ان الــقـوانــ
(اجملـلـس صــوت عـلـى مــشـروع
قـانـون تصـديـق اتـفـاقيـة الـنـقل
اجلوي ب العراق والسعودية
لــتــعــزيــز الــتــعــاون في انــشــاء
وتشغيل وتيـسير خدمات النقل
ـا يـقـوي اجلـوي وتـطـويــرهـا 
( اواصر الصداقة ب اجلانب

ولـــــفت الـى ان (اجملــــلس أرجــــا
الـتـصـويت عــلى مـقـتـرح قـانـون
االنـدية الريـاضيـة حل منـاقشة
ــقــدمــة بــشــأنه االعــتــراضــات ا
ـوظف وكــذلك قــانـون حــمــايــة ا
احلـقـوقي) وتـابع ان (اجلـلـسـة
شـــهــدت انــهـــاء الــقــراءة االولى
لـلــتــعــديل احلــادي والــعــشـرين
الك رقم  25لـــســنــة لـــقــانـــون ا
 إلضـافة عنـاوين وظيـفية 1960
تنـسجم مع مـهام هـيئـة النـزاهة
ومـــســـاواتـــهم مع اقـــرانـــهم من
ـؤهـل الـعـلــمي نـفـسه  حـمــلـة ا
اضــافــة الى مــنــاقــشـة قــانــوني
ـــهن الـــصــحـــيــة نــقـــابــة ذوي ا
ــعــلــومــات واالحــصــاء ونــظم ا
اجلــغـــرافــيــة) مــشـــيــرا الى ان

(مـن ضـــــمن هـــــذه اخلـــــطـط دعم
نـتج الزراعي احملـلي عن طريق ا
ـــــنـــــافـــــذ احلـــــدوديـــــة ضـــــبط ا
بـالـتنـسـيـق مع اجلـهـات األمـنـية
ـنـافـذ احلـدودية وكـذلك وهـيـئـة ا
مـتـابـعـة حـركـة االسـواق مـحـلـيـا
ـــنع ارتــــفـــاع اســـعــــار الـــســـلع
الــــــزراعــــــيــــــة)  ولــــــفـت الى ان
(الــــوزارة مــــســـــؤولــــة عن وضع
روزنـــامــة زراعــيـــة لــفـــتح ومــنع
اسـتـيــراد الـسـلع الــزراعـيـة وفق
ـــنـــتج الـــزراعي شح او تـــوفـــر ا
محليا) مبينا ان (جهود الزراعة

اثـــمـــرت في مـــنع اكـــثـــر من 24
منـتجا زراعـيا لـتحـقيق االكـتفاء
الذاتي منها و منع استيرادها
من اخلارج) وتابع ان (االسواق
شهدت ارتفـاعا في اسعار بعض
الـســلع الـزراعــيـة ومـنــهـا بـيض
ـــــائــــدة وحلم الـــــدجــــاج وذلك ا
السبـاب عدة منهـا ارتفاع اسعار
الــــصـــرف الـــذي انـــعـــكس عـــلى
ـسـتـوردة االعالف والـلـقـاحـات ا
مـن اخلـارج فــضال عن تــســجـيل
فـايـروس انـفـلــونـزا الـطـيـور في

عدد من احلقول). 
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(اجملـــلس ضـــيف وزيــر الـــنــفط
احـسـان عـبد اجلـبـار اسـمـاعيل
ناقشة تدخل بعض النواب في
عـــــمل الـــــوزارة خـــــارج االطـــــر
القانونية وعدم جتهيز محطات
تابـعة لوزارة الـكهربـاء بالوقود
ـــــا ادى الى تـــــوقــــفـــــهــــا عن

االنتاج). 
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اكــد اســمــاعــيل ان من جــانــبه 
ـــــئـــــة مـن الـــــنـــــواب ( 95 بــــــا
يتعامـلون بشكل ايجابي وداعم
ئة لعمل الوزارة لكن خمسة با
مـنهم يتـدخلون بـعمل الوزارة)
مبينا ان (الوزارة جهزت جميع
احملـطـات الـكـهـربائـيـة بـالـوقود
وسـبـب تـوقف بــعض احملـطـات
كان نـتيـجـة ارتفـاع سعـر وحدة
الـكـيـلو واط) وتـابع ان (اربـعة
شــركـات كــبــرى فـي عـام 2015
قــدمت عــلى اسـتــثــمـار مــصـفى
الـفـاو لكن مـعـظـمهـا انـسحب و
بقت الشركة الصينية وهي االن
تــعـــد من الـــشــركـــات الــكـــبــرى
التابعـة للحكومة الـصينية كما
أن الوزارة سـتـقوم بـإنـهاء عـقد
العمـل للـشخص الـصينـي لعدم
التـزامه وقدرته في ادارة احلقل
فضال عن وجود مالحظات على
الـية االحـالة جلـولة الـتراخيص
ومـــشـــخـــصــــة من قـــبل جلـــنـــة

النزاهة النيابية).
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تــعــد الــطــاقــة الــكــهــربــائــيـة
الـعصـب الرئـيـسي في الـبالد
ــا لـــهــا اهــمــيـــة كــبــيــرة في
حـــيــاتــنــا الـــيــومــيــة وبــدون
كـهربـاء يعـني تعطـيل للـحياة
لكـونـها تـدخل في الـكثـير من
االسـتعـماالت ومـنهـا االجهزة
ختلف انواعها. الكهربائية 
حــيث كــانت والزالت الــعـامل
ـســاعـد في ذلك ومــحـافــظـة ا
كــــــربالء مـن احملــــــافــــــظـــــات
ـتـمـيزة في الـعـراق لـكـونـها ا
مدينة دينية وسياحية في آن
واحـد ولتـوافد ماليـ الزوار
عـلــيــهــا وعــلى مــدار الــســنـة
فـــاصـــبح مـن الالزم تـــعـــزيــز
الـطـاقـة الـكـهربـائـيـة لـهـا. اما

مـــادة لـــلـــصـــراع الـــســيـــاسي
واالقتصادي ب األحزاب يعد
كــارثــة كـبــرى واألنــكى مــنــهـا
وقــوف رئـــيس الـــوزراء الــذي
سـؤول التـنفـيذي األول يـعـد ا
وصـــاحب الـــســـلـــطــة األعـــلى
ــهــزلـة مــتــفــرجــاً امــام هــذه ا
الــــكـــبــــرى وعـــدم اتــــخـــاذ اي
خـــطــــوات جــــادة لــــوقــــفــــهـــا
ـقـصــرين وعـزل ومـحــاسـبــة ا
ــفـســدين ودفع الـفــاســدين وا
ضررهم) مؤكدا ان (احلـكومة
مــطـــالــبــة بـــاتــخــاذ إجــراءات
ســـريــعـــة وحــاســـمــة وإنـــقــاذ
الـــعـــاصـــمــــة وأطـــرافـــهـــا من
الــــعـــــطـش الــــذي تـــــعــــيـــــشه
ـتــنـفـذين ومـحــاسـبـة هــؤالء ا
الفاسـدين واحالتهـم للقضاء).

اليوم فأصبحت الكهرباء متردية
وال تتناسب مع حاجـتها الفعلية
واطن في ـا جعل ا للمواطن 
احملـــافـــظــة يـــتـــذمـــرون من ذلك.
ولـــغــرض تـــوضــيح ذلك الـــتــقت
ـواطـن في (الـزمـان) عـددا من ا

احملافظة.
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ـواطن جــاسم اجلــبـوري وقــال ا
لـ(الـــزمـــان) امس (نـــحـــتـــاج الى
طــاقــة كــهــربــائــيــة لــيــســتــطــيع
ـواطن اسـتـخـدامـهـا). واضـاف ا
اجلـبـوري (كـانت الـكـهـربـاء عـلى
مر الـدوام تـعانـي من انقـطـاعات
مـسـتـمـرة بدون وجـود حل كـافي
لـهــا) مـشـيـرا الى ان (الـكـهـربـاء
في الـعـراق بـحـاجـة الى اهـتـمـام
وتخليص معاناة اجملتمع منها)

مـــــؤكـــــدا انه (عـــــلـى الـــــرغم من
ـسـتمـرة لـكنـها الـتـخصـيـصات ا
بـقــيت مـتـلـكـئـة حـتى االن وال بـد
من اعــادة الـــنــظــر بــهــا). فــيــمــا
ـــــــواطن ابـــــــو فــــــراس اوضـح ا
بـالـقـول (مــحـطـة تـولـيـد كـهـربـاء
اخلـيـرات غـيـر مـسـتـغـلة مـن قبل
مــحـــافظ كــربـالء وانــهـــا جتــهــز
طـاقـتـهـا الـرئـيـسـة عـلى الـشـبـكة
الــرئــيــســة والــتي تــربط جــمــيع
احملافظـات)  واضاف ابو فراس
(كــمــا تـعــد تــلك احملــطــة كــافــيـة
لــلــمـــحــافــظــة في حـــال ربــطــهــا
ـحـوالت نــقل ولـكـونــهـا جتـهـز
الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة) الفـتـا الى
(عــدم وجـود عــدالـة في الــتـوزيع
وبــــــعض احملـــــافـــــظـــــات ذات 4
ساعات جتـهيز و 4 ساعات قطع

كـهـربـائي) مـؤكدا (فـفي كـربالء
ـدة تــكــون سـاعــات الـتــجــهـيــز 
سـاعـاتـ فـيـمـا سـاعـات الـقـطع
تــكـون  4 سـاعــات) مــبــيــنـا ان
ـعادلـة يعني (الـبقـاء على هذه ا
خـلق ازمة للـمواطن وتـأثير ذلك
عـلى الصـيـانـة العـامـة وحتـتاج
الى اعــادة الـنــظـر فـي مـوضـوع
التـجهيـز).وعزا النـائب عن كتلة
النهج الوطني حس العقابي 
ازمـــة شح الــيـــمـــاه الــصـــاحلــة
لالستخدام وحتديدا في مناطق
عامل احلـسيـنية والـنهـروان وا
ـــدن الى صــراع وغــيـــرهــا من ا
ـناصب في امـانة بـغداد. وقال ا
الــــعـــقــــابي فـي بـــيــــان امس ان
(الـعـاصمـة تـشهـد ازمة في ضخ
ياه الصاحلة لالستهالك التي ا

فـتـعـلة مع تتـزامن هـذه األزمـة ا
ارتفـاع درجات احلـرارة وتراجع
مـــســــتـــوى جتـــهـــيــــز الـــطـــاقـــة
الـكـهـربـائــيـة وارتـفـاع األسـعـار
ـــواطن الـــبــغــدادي ـــا جــعل ا

يعيش في جحيم مستعر).
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واضـاف ان (االزمة تـقف خلـفها 
صراعات ب أقـطاب ومسؤول
كـبـار في االمـانـة  وجـوهـر هـذه
الـصــراعـات يــكــمن في الـتــنـازع
ــنــاصب والــطــمع عــلى بــعض ا
ـال الــذي يـسـعى لـه الـبـعض بــا
ـشـتـريـات ـشـاريع وا من خالل ا
ـلف) عـلى حـد ـتـعــلـقـة بـهــذا ا ا
قــولـه. وتــابـع ان (حتــويـل مــلف
مـهم وحــيــوي واسـاسي يالمس
ياه إلى واطن كـملف ا حيـاة ا

عمان
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الـعـراق ـتــحـدة  اخــتـارت اال ا
رئــيــسـاً لــلـمُــنــتـدى االجــتــمـاعي
جملــلس حــقــوق اإلنــسـان لــلــعـام
اجلــــاري فــــيــــمــــا اشــــاد وزيـــر
اخلـارجـيـة فـؤاد حـسـ بـجـهـود
التـحالف الـدولي في احلرب على
داعـش وســط دعــــــــــــوة الـى دعـم

. والقى حس انسـاني للسوريـ
كــلـــمــة الـــعـــراق خالل إجــتـــمــاع
ـة داعش الـتـحــالف الـدولي لـهـز
ان ـــــنــــعـــــقــــد فـي رومــــا امس  ا
(الـعـراق يـثـمـن اجلـهـود الـدولـيـة
وجـهــود دول الـتــحـالف لـدعــمـهـا
ــســتــمــر فـي مــجــال مــكــافــحــة ا
اإلرهـــــاب وإعــــادة االســـــتــــقــــرار

ــنـــاطـق احملــررة واالعــمـــار فـي ا
وتدريب القوات احمللية).

واضاف ان (احلكومة عملت على 
إتـــخــاذِ اإلجــراءات الـــرامــيــة إلى
اسـتئـصـال شأفـةِ هـذه اجلمـاعات
حتى نـهـايتـها احلـتمـية وحتـقيق
شترك عـبر إستدامة ذلك الهـدف ا
( تــعــاون دول الـتــحــالف الــدوليّ
مـبــيـنـا ان (بـغـداد حــريـصـة عـلى
بــنـاء الــقــدرات خملـتــلف صــنـوف
ــســلـحــة في مــواجــهـة الـقــوات ا
اإلرهاب وتعزيز النظام القضائي
ــــا يــــنــــســـــجـــــم مع األعــــراف
الــــدولـــيــــة ومـــبــــاد حــــــــقـــوق
اإلنـــســـان والـــتـــزامـــات الـــعــراق
بــــقــــرارات مــــجــــلس األمـــن ذات
الصـلة) وأشـار إلى (إستـعدادات
احلــكــومــة إلجــراء االنــتــخــابــات

بكرة).  ا
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مـعــربــاً عن شــكــره (لــلـدول الــتي
دعـمت طــلب الــعـراق في مــجـلس
األمن لــتـعــزيـز إجــراءات مـراقــبـة
االنـتـخـابـات وضـمـان نـزاهـتـهـا)
وتــابـع ان (احلــكـــومــة مـــهــتـــمــة
بـالـنـازحـ وعـودتـهم الـطـوعـيـة
وتــرى في ذلك أولــويــة. إذ شــهــد

ـــلف تـــطــورات نـــوعـــيّــة) هـــذا ا
ومـــضى حــــســـ الى الـــقـــول ان
(هـنـاك جـهـوداً وطـنـيـة مـسـتـمـرة
كـونات لـرفع احلـيف وما حلق بـا
كافـة من ظلم اإلرهـاب وظالميته)
مــؤكــدا ان (مــجــلس الــنــواب أقـرَّ
قـانــون الــنــاجـيــات االيــزيــديـات
وكان لـهـذه اخلطـوة أثـر كبـير في
مــســـانــدة الــضـــحــايـــا وضــمــان
مـحـاسـبـة أفــراده جـرّاء أعـمـالـهم
االجــرامـيـة) مـشـددا عــلى (رغـبـة
الـــعــراق فـي إســـتـــمــرار الـــعـــمل
والـتــعـاون مع الــتـحــالف الـدولي
حملــــــاربــــــة داعـش وحث الــــــدول
االعضـاء عـلى مواصـلـة الدعم في
مــجــال تـطــويــر الـقــدرات وإعـادة

االستقرار واالعمار).
واسـتـطـرد بـالـقول (ضـرورة دعم 
سـيادة الـعراق وأن الـواجب على
اجلـــمـــيع عــــدم خـــرق ســـيـــادته
وإحـتــرام الــقــوانـ الــعــراقــيـة)
ولــفـت حــســـ خالل االجــتـــمــاع
الوزاري بـشأن سوريا  ان (هناك
حاجة ملحة لـتوفير الدعم للعراق
وحــكــومــة اقـــلــيم كــردســتــان في
مــــجـــال مــــســــاعــــد الــــنــــازحـــ

 .( والالجئ السوري

وافـاد بـإن (حـالـة عـدم االسـتـقـرار
في سوريا لـها انـعكـاساتـها على
الــوضـع االمــني الــعــراقي حــيث
البــد من اجــراء مــقــاربــة جــديــدة
لــلــتــعــامـل مع الــوضع الــســوري
وحـل االزمــــة الـــــراهــــنـــــة في ظل
ـتـغـيــرات احملـلـيـة واالقــلـيـمـيـة ا
ا يسهم الـتخفيف من والدوليـة 
ازمة الشعب الـسوري االنسانية)
داعــيـــا الى (االســـراع في ارســال
سـاعدات االنسانـية الى الشعب ا
ـتغـيرات السـوري بعـيدا عن كل ا

السياسية). 
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بـــدوره  قـــالت دول الــــتــــحـــالف
الـدولي ضـد تــنـظـيـم داعش إنـهـا
تـــراقب الــعـــمــلـــيــات اإلرهـــابــيــة
نطـقة الساحل اإلفـريقي وتعمل
عـلى عـدم عـودة التـنـظـيم مـؤكدة
ــنــطــقـة عــلى أهــمــيــة أمن تــلـك ا

بالنسبة إليها. 
وقـال وزيــر اخلـارجــيـة اإليــطـالي
ـناطق لويـغي دي مـايـو (نـراقب ا
الــتـي بــدأ يـــعــود إلــيـــهــا داعش
بـــجـــانب اإلرهـــاب في مـــنـــطـــقـــة
الساحل اإلفريقي) مشيرا إلى أن
(دول الـتـحــالف تـخـشى أن يـكـون

هناك انتشار لداعش في إفريقيا).
ـتــحــدث بـاسم في تــطـور  اكــد ا
الـوزارة أحمـد الصـحّاف في بـيان

تـــلــــقـــته (الــــزمـــان) امس انه (
اخـتـيار الـعـراق رئـيسـاً لـلمُـنـتدى
االجــــتــــمــــاعي جملــــلـس حــــقـــوق
ــثالً اإلنــســان لــلــعــام اجلـاري 
بـــالــســفــيـــر عــبــدالـــكــر هــاشم
ـمثل الدائم للبالد لدى مصطفى ا
ـتـحـدة في جـنـيف مـكـتـب األ ا
ُــنــتـدى لــشــغل مــنــصب رئــيس ا
ـــزمعُ عــــقـــده في كـــانـــون االول ا

قبل).  ا
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d…∫ منتجات زراعية متوفرة في علوات اخلضراوات Ë

ـكن ان ارصـد في سـردي االجـتـمـاعي-الـتـاريـخي في حـلـقـة سـابـقـة قـلـت اني 
ـعقل ثالث خـصائص اسـاسـية سـاهمت في تـاسيـس البـنيـة االجتـماعـية ـديـنة ا
التحـتية للمـدينة التي كانـت (الثقة )تمـثل احد ابرز مخرجـاتها فباتت الـشخصية
والتـعليم ـعقل البصـرية شخـصية واثـقة وغيـر خائفـة أو مرتابـة. تصميـم مدينة ا
وانتشـار الفن والثقـافة والتـرفيه هي الركـائز التي تـشكلت علـيها شـخصية فيهـا
أهلهـا كمـا عرفـتهم. في هـذه احللقـة ساسـتكمـل احلديث عن التـعلـيم كمـا عرفته

في مدينتي.
بكرة في مـدرسة الثغر االبتـدائية اخملتلطة على الـرغم من اني ال أذكر جتاربي ا
شاهد والتجارب في سنيني اال اني اذكر ما يكفي من ا عقل في شارع االثل بـا
عـلماتي فـيها بكـل الفضل ما التي ادين لـها و ـصنع درسة-ا تـقدمة في تـلك ا ا
ـدرسة كانت تزرع فـينا الثـقة والفن واجلمال ال حيـيت. أهم وابرز ما أذكره ان ا
ــعـلــومـات فـي عـقــولـنــا وكـأنــنـا مــخـزن لــلـمــعـلــومـات او ذاكـرة من خالل ضخ ا
بل من خالل الـنشـاطـات الالصـفيـة الـكـثيـرة الـتي كانـت جتعل يـومـنا الـكـترونـيـة
حــ اسـمع عن بـرامج ل. والـيـوم الـدراسي جـمــيل وذهـابـنـا لــلـمـدرسـة غــيـر 
ــتـطـورة في الــعـالم اتـذكــر مـدرسـتي االبــتـدائـيـة ـدارس ا الـتـدريس في بــعض ا
والبرامج الـتي كانت فيها.فعلى الرغم من بساطة التقنيات آنذاك مقارنة بالعصر
ـارسـها في طـفـولتـنا في احلالي اال ان اهـداف ومخـرجـات التـجـارب التي كـنا 
سأركـز على يـة. وللـتدلـيل ـدارس العـا عـقل ال تخـتلف عـما اسـمعه في ارقى ا ا
تـوسطة ثالث انشطـة تربـوية مهـمة كانت مـالزمة لنـا طيلـة الدراسـة االبتدائـية وا
: الفن(بضمنه والثـانوية وبتُّ ال اسمع عنها شيئا في مدارسـنا في العراق حالياً

والرياضة ثم الكشافة(أو اجلوالة). االدب والشعر)
لـكني اريـد هنـا التـطرق عـقل على الـرغم من اني ساخـصص حـلقـات للـفن في ا
ا يشذب طباعهم ويستفز حواسهم لتنـمية الذائقة الفنية والثقافية عـند االطفال 
ويلهـم عقولهم. فـي الصف الـثالث والرابع كـنت استمع البـيات الشـعر البـسيطة
عـــلى لـــســـان الــسـت أقــبـــال(أم غـــيالن) وزوجـــة الـــراحل اخلـــالــد بـــدر شـــاكــر
وزمــيــلـتي فـي نـفس الـســيــاب.كـانـت آالء(ابـنــتــهـا)جــلــيـســتي في نــفس الــرحــلـة
فـكانت اشعـار الست أقبـال اول جتاربي مع الشـعر اجلمـيل.وعلى الرغم الصف
من انـهـا غــادرت الـهـيـئـة الـتـدريـسـة بـعـد ذلك اال ان حــنـانـهـا عـلـيـنـا وحـبـهـا لـنـا
كان جتسـيدا حيا ـدرسة  كأوالدهـا(غيالن وغيداء وآالء) الـذين كانوا مـعنا في ا
تُّ له بقـربى.فكانت ست أقبال كما اراد لها لوصـية زوجها الذي أفخر أن أبي 

شاعرنا الكبير  حنونةً علينا رؤوفةً بنا:
أقبال يا زوجتي احلبيبة
نايا بيدي ال تعذليني ما ا
ولستُ وإن جنوتُ باخمللّد
كُوني لغيالن رضًى وطيبه

كُوني لهُ أمّاً وارحمي نحيبه    
وعلّميه أن يُذيلَ القلبَ لليتيم والفقير 

أمـا الـست شوقـيـة الـعـطار الـتي احتـفت الـعـراقيـ كـلـهم مع الـكبـيـر فـؤاد سالم
وغـنت الحـقـا مع ويـاعـشـقـنـا..الخ)في اوبـريت بـيـادر اخلـيـر بـأغـاني(ال ال لـو لـوه
فنـطرب فقـد كانت جتـعـلنـا نغـني معـهـا في درس الفـنيـة االوركـستـرا النـمـساويـة
بل كان ونرقص ونـضحك كثـيرا.لم يكن الغـناء والفن مـحرماً او عـيباً قي صـبانا
ثقافـة وتربيـة وأخالق مدنيـة راقية. وكيف لـلفن ان ال يكـون راقياً وملـهماً ومـعلماً
ـدرسـة)نـقف في الـكـورس خـلف سـيـتـا هـاكـوبـيـان لـنـا ونـحن(أنـا وزمالئي فـي ا
مرددةً: عقل) للقدس بعد النكسة الرائعـة وهي تنشد من على مسرح مدرستها(ا
دائن!أنه الفن ألجلكِ يا مدينة الصالة نصلي.. ياقدس يامدينة السالم..يازهرة ا
ـدني الـذي جـعل االسـتـاذ ابـراهيم الـشـمـسي يـخـتـارني ومـجـمـوعة من الـراقي ا
لــكي يــعــلــمــنــا الــعــزف عــلى االالت ــعــقل الــطـالب من مــدارس مــخــتــلــفــة في ا
ـبـكـرة سـاعـات وسـاعـات مـعه حـامال ـوسـيـقـيـة.فـكـنت أمـضي في تـلك الـسن ا ا
وسواهمـا من روائع الفن ولـسه فاكـر  درسـة العزف انت عـمري (اوكورديـون) ا
وسـيـقيـة وبالـتـالي كان اجلـميع- وسـيـقى ملـيـئة بـاالالت ا الـراقي. كـانت غرفـة ا
ولـيس فـقط من يـسـتـطـيع آبـاؤهم شـراء االت موسـيـقـيـة لـهم- يـسـتـطـيـعـون تعـلم
رح أي مـن زمالئنا ـليـئة بـالفن وا في تـلك األجواء ا وسـيقى وتـذوقهـا. لم يكن ا
يشعر أنه يختلف عن اآلخرأو أقل منه شأنا فيؤثر ذلك في تكوينه النفسي ويقلل
ـرح فـيـهـا من ثـقـته بـنـفـسه واآلخـرين. أنـهـا مـدارس حـكـومـيـة يـدرس ويـلـعب و
ومن هو السـني أو الشيعي او اجلمـيع دون ان يشعـروا من هو الغني او الـفقيـر
ــسـيـحـي او الـصـابــئي. اجلـمــيع يـرتــدون نـفس الــزي ويـأكـلــون نـفس الــوجـبـة ا
ويـجـلــسـون عـلى نـفس ويـلـعــبـون بـنـفس الــسـاحـة ـدرســيـة الـتي تـوزع عــلـيـهم ا

ويعزفون على نفس االالت. الرحلة
كــيف أنـسى االســتـاذ ابـراهــيم واالسـتــاذ فـاضل الــلـذان تـنــاوبـا عــلى تـعــلـيـمي
ـوسـيقى دون ان يـتـقاضـيا من اهـلي فـلسـاً واحـدا عن السـاعات الـطـويلـة التي ا
درسـية (وهي كـثيرة) ـسارح ا كانا يـتنـاوبان فـيها عـلى اصطـحابي للـحفالت وا
وكـأنــني ابن لـهـمـا. ويـقـيـنـي أنـهـمـا لم يـكـونـا يـتــقـاضـيـان من وزارة الـتـربـيـة أي
مخـصصات أو بـدالت أضافيـة نظيـر ما يـقومان به لي ولـزمالئي االخرين. كانت
مــكـافـئـتـهـمـا -كـمــا كـنت اتـصـورهـا آنـذاك- هي الــفـخـر الـذي يـحـسـان به حـ
يسمعان كلمات أطراء كالتي سمعها االستاذ ابراهيم من الفنان البصري الكبير
ـوسـيـقيـة ولم يـتجـاوز عـمري مـجـيد الـعـلي ح اصـطـحبـني العـزف مع فـرقته ا
وسـيقـية جـزءاً اساسـياً في مـنهـاجنا كـانت التـربيـة الفـنيـة وا عـشرة أعـوام. نعم
عـلمـ على الـتجـاوز عليه لـيعـطيـنا حـصة اضـافية في االبتدائي ال يـجرؤ أحـد ا
القراءة او الـكتـابة او العـلوم. تـعلمـنا ان الـفن ال يقل احتـراماً ومـنزلةً عن الـعلوم
عـلـمـيـه ورواده. الحـظـوا ان الـعزف مـجـلّـ  فـنـشأنـا مـحـبـ لـرسـالـته ومـعـانـيـه
كـلهـا تزيد من وسـيقى سـرح للخـطابـة او الشـعر او ا والنشـيد والـوقوف عـلى ا
وتـزيد من تفاعله مع االخرين تفـاعالً سلمياً راقياً.هذه ثقـة الطفل بنفسه وقدراته

ـال وســواهـا هي بـعض من مــولـدات الـثـقــة وركـائـز رأس ا
االجــتــمــاعي الــذي خــســرنــاه لـالسف بــســبب الــعــنف
والتـطرف. انـهـا التـربيـة الـتي كانت تـهتـم بهـا مدارسـنا
ايـهـا الـسـادة.  انـهـا فلـسـفـة الـتـعـلـيم الـذي يـؤدي خللق
©l شخصية اجتماعية سليمة.                        ®
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{ الــــــــقــــــــدس (أ ف ب) - شـــــــــنّت
مـقــاتالت حـربــيـة إسـرائــيـلــيـة لـيل
اخلــمـــيس-اجلـــمــعــة غـــارات عــلى
أهـــداف فـي قـــطـــاع غــــزة ردّاً عـــلى
بالونات حارقـة أطلقت خالل النهار
من الـقــطـاع الــفـلـســطـيــني بـاجتـاه
الــدولــة الـــعــبــريــة حــيث تــســبّــبت
بـانـدالع أربـعـة حـرائق بـحـسب مـا
أفــــادت مـــصـــادر فـــلـــســــطـــيـــنـــيـــة
وإســرائــيـلــيــة.وقــال مــصـدر أمــني
فـلـسـطـيـني في الـقـطـاع إنّ طـائرات
حربيـة إسرائيـلية أطـلقت صواريخ
عــــدّة عـــــلـى مــــوقـع تــــدريـب ألحــــد
ـسـلّـحـة الـفـصـائل الـفـلـسـطـيـنـيـة ا
جــنـوب مــديــنـة غــزة كـمــا قــصـفت
مــوقـعـاً آخـر في وسـط الـقـطـاع من
دون أن تــســـفــر هــذه الـــغــارات عن
ســقـــوط إصــابــات.من جـــانــبه قــال
مـتحـدّث بـاسم اجليش اإلسـرائـيلي
فـي بــــيــــان إنّ مــــقــــاتالت اجلــــيش
"أغـارت اللـيـلة عـلى مـوقع لتـصـنيع
وتـطـويـر أسلـحـة تـابع حلـماس ردّاً
عــلى إطالق بــالــونــات حــارقــة" من
الـــقــطــاع بــاجتـــاه جــنــوب الــدولــة
الــعــبـــريــة.وشــدّد الــبــيــان عــلى أنّ
اجلــيش اإلسـرائــيـلي "سـيــردّ بـقـوّة
عــلى أيّ هـجـمــات أخـرى من قـطـاع
غزة".وكانت خـدمة اإلطفـاء واإلنقاذ
اإلسـرائـيلـيـة التي عـمـلت طواقـمـها
عـلى إطفـاء احلرائـق قالت في بـيان
إنّ "أربــــعــــة حــــرائق انــــدلــــعت في
مـنــطــقـة أشــكـول قــرب قـطــاع غـزة"
وجنـــــــــــمـت عـن "بــــــــــالــــــــــونــــــــــات
حــارقـة".وتــأتي هـذه احلــرائق بـعـد

ــاثـلــة شــهــدهـا الــشــهـر حــوادث 
اضي وردّت عليها الدولة العبرية ا
بـتنـفيـذ ضـربات جـوية ضـد أهداف
في الـــقـــطــاع.وفي  21أيـــار/مـــايــو
أعــلـنـت إسـرائــيل وحــركــة حــمـاس
الـتي تـسيـطر عـلى قـطـاع غزة وقـفا
إلطالق الـنار أنـهى تـصعـيداً دمـوياً
بــ الــطــرفــ اســتــمــرّ  11يـــومــاً
وأسفر في اجلـانب الفلـسطيني عن
سـقوط  260قـتيالً بـيـنهم  66طفال
ومـــــــقــــــاتـــــــلـــــــون وفـي اجلـــــــانب
اإلســرائـيـلـي عن سـقـوط  13قـتـيالً
بيـنهم طفل وفـتاة وجنـدي.وتفرض
ــكـتظ إسـرائــيل عــلى قــطـاع غــزة ا
ليوني فـلسطيني حـصاراً منذ ما
يـــقــرب من  15ســـنـــة.وقـــال رئــيس
الـوزراء اإلسرائـيلي نـفتـالي بيـنيت
فـي احـتـفـال عـســكـري اخلـمـيس إنّ
الدولة العبرية "ال تتطلّع إلى القتال
... ولـكـن إذا لــزم األمــر فـلـن نــتـردّد

." وسيكون ردّنا قوياً
W×¹dý ·d

الى ذلك أعلن صندوق النقد الدولي
اخلــمـيس أنّ مــجــلـسه الــتــنـفــيـذي
وافق عــلى صــرف شــريــحــة قــرض
لـألردن بــقـــيـــمــة  206مالي دوالر
ــمــلــكـة عــلى مــواجــهـة ــســاعـدة ا
تــداعـــيـــات جــائـــحـــة كــوفـــيــد-19
واألعـباء الـناجـمة عن اسـتضـافتـها

 1,3مليون الجئ سوري.وقال
الــصــنــدوق فـي بــيــان إنّ "اجملــلس
وارد الـتـنفـيـذي وافق عـلى زيـادة ا
تاحة في ظل اتفاق االستفادة من ا
ـمـدّد+ بنـحو +تـسهـيل الـصـندوق ا

 206مليون دوالر أميركي".وأضاف
"ســـوف يــكـــون تــعـــزيــز الـــدعم من
ــــانـــــحـــــ عــــامـالً رئـــــيــــســـــيــــاً ا
ـســــــــــاعـدة األردن عـلى مـواجـهة
تــأثـــيــر اجلـــائـــحــة عـــلى الـــشــعب
األردني واســتـضــافـة  1,3مـلــيـون
الجئ سـوري".ولفت الـبـيان إلى أنّه
بــهـذه الــشــريـحــة اجلــديــدة "يـصل
ــنــصـــرفــة من ــبــالـغ ا مـــجــمـــوع ا
الــصـنــدوق لألردن مـنـذ بــدايـة عـام
 2020إلى (...) حوالي  900مليون
دوالر" من بـيـنـهـا مـسـاعـدة طـارئـة
بـقـيـمة  396مـلـيـون دوالر حـصلت
عـلـيـها عـمّـان في أيـار/مـايو 2020
ـــــــــوجـب "أداة الــــــــــتـــــــــمــــــــــويل
الــســريع".وأوضـح الــصــنــدوق في
بـيـانه أنّ مجـلـسه الـتنـفـيذي "وافق
كـذلـك عـلى طـلب الـسـلـطـات لـزيـادة
ـــتـــاحـــة فـي ظل اتـــفـــاق ــــوارد ا ا
مـدد+ بنـحو +تـسهـيل الصـنـدوق ا
 200مليون دوالر".وإذ ذكّر البيان
بـتـداعـيـات كـوفـيـد- 19على األردن
ومـــا خـــلّـــفه "الـــتـــراجع احلـــادّ في
الــســيــاحـــة من خــســائـــر بــشــريــة
واقـتــصـاديــة كـبـيــرة حـيث بــلـغت
الـبطـالة مـستـويات قـياسـية عـالية
وأخّرت االنتعاش االقتصادي" نوّه
بــنــجــاح عـمّــان "فـي احلـفــاظ عــلى
االســتـقــرار االقـتـصــادي الـكـلّي من
خـالل حتـــقــــيـق جـــمــــيـع األهـــداف
ـتــعـلّـقــة بـالــضـرائب الــرئـيــسـيــة ا
واالحتيـاطيات وحـقّقت تقـدّماً قوياً
لـلــغـايــة في تـنــفـيــذ عـدد كـبــيـر من
اإلصـالحــــــات الــــــهــــــيــــــكــــــلــــــيــــــة

األسـاســيــة".كـمــا أشــاد الـصــنـدوق
"بـتـسـارع وتـيـرة بـرنـامج الـتـطـعيم
فـي األردن مــؤخّـــراً وهـــو من أولى
الــبــرامج في الـــعــالم الــتي تــغــطّي
ؤسـسة ".وبـالنـسبـة إلى ا الالجـئ
ــيــة فــإنّ األولــويـة الــنــقــديــة الــعــا
ـدى الـقـريب يـجب أن لألردن عـلى ا

ودعم الـوظائف".وشـدّد الـبيـان على
أنّ الـــســـلــطـــات األردنـــيـــة "ال تــزال
ــالــيـة مــلــتــزمــة بــضــبط أوضــاع ا
الــعـامـة عـلى نــحـو تـدريـجي وداعم
لـلنـمو وعـادل متى تـرسّخ التـعافي
من أجل تـعـزيـز اسـتـمـراريـة الـقدرة

على حتمّل الدين العام".

nB∫ اثار القصف االسرائيلي على غزة امس
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تـــكـــون "مـــواصـــلـــة الــــتـــعـــامل مع
تــداعـيـات اجلـائـحـة".ومن هـنـا فـقـد
وافق الصندوق عـلى تعديل أهداف
ـالــيـة الــعـامّــة لـســنـة  2021لـكي ا
تــســتــوعب "ارتــفــاع اإلنــفــاق عــلى
الـبـرامج الـبـالـغـة األهمـيـة لـلـرعـاية
الـصـحـيــة واحلـمـايـة االجــتـمـاعـيـة

بـالـرغم من الـتحـديـات الـصـعـبـة التـي تواجه الـعـراق بـسـبب عـوامل داخـلـية
الية ساهم الحظ هو وجود إنضـباط كبير في السـياسة ا وخـارجية إال إن ا
ـســار الـصــحــيح من خالل إجــراءات أبـعــدت شـبح في إعــادة الـدولــة إلى ا
اإلنـهيار اإلقتصادي  وكـسرت اخملاوف من أزمة إقتـصادية خانقة و ذلك
من خالل إتـباع سـياسة إقـتصـادية مـتوازنـة وهادئة حتـملت مَـحاوالت الـنقد
نتقدين إن تـلك السياسة والـتشكيك  ولدوافع سـياسية بحـتة برغم معرفـة ا

ناجحة وصحيحة  وكانت صريحة مع الشعب . 
كـان التحرك األول والفعال حلكومة الكاظمي متمثال بضبط حركة اإلقتصاد
ال العـراقي  وتقيـيد عمل ـال  ومنع اإلستـنزاف  ومواجـهة التـفريط بـا وا
نـافـذ احلدوديـة الـتي كـانت مثـار لـغط وقلق مـزاد العـمـلة  والـتـحرك نـحـو ا
بـسـبب سـيـطـرة مـجـمـوعـات ومـافـيـات  وقـوى تـأثـيـر علـيـهـا  ورغـبـتـهـا في
الـية لتلك الـقوى التي مارست الـتضليل ـكاسب ا زيد من ا الـهيمنـة جلني ا
مع الـشـعب . فـهي من جــهـة تـمـارس كل أفـعـالـهـا الــشـيـطـانـيـة  ومن جـهـة
تـهاجم إجراءات احلكـومة  وتشكك فـيها  وحتاول تـزييف احلقائق بـطريقة

سلبية ومهينة . 
ـراقبـون يؤكـدون إن الـسيـاسـة الضـريـبيـة الفـاعـلة  واألداء الـعـلمي لـوزير ا
ـالـيـة  وحمـايـة اإلقـتـصاد ـاليـة كـان مـهـما لـلـغـايـة في ضـبط التـعـامالت ا ا
احملـلي من الهـزات العـنيفـة التي كـادت أن تدمـره  وتسـبب مشـاكل يصعب
ـنـظـور  حــيث جـرى ضـبـط اإليـقـاع  وتـقــلـيل نـسب ـسـتــوي ا حـلـهــا في ا
ال العـام  وإستـغالل الوظيـفة  وتـهريب العـملة الـفساد  ومـنع التالعب بـا
ـهنية من خالل بـطريقة اإلحـتيال  وكـانت إدارة الضرائب في غايـة الدقة وا
كن جتاهل نتـائجها اإليـجابية وإنعـكاساتها توجـيهات حكـومية مباشـرة ال 
ـهمة على واقع اإلقـتصاد العراقي الـذي إستعاد عـافيته في وقت قياسي  ا
وتـمكنت احلكومـة من حتقيق ذلك التـوازن  وعملت على تـخفيف اإلعباء عن
ـواطـنـ  وهـنـاك تـوقــعـات بـاحلـصـول عـلى مـايـزيـد عن  12مـلـيـار دوالر ا
ـالية والضـريبية التي أثـبتت جناحها سـنويا من خالل إتباع تـلك السياسة ا
نـافذ كن أن يـضاف من مـوارد ا خالل أشـهر قـليـلة  ومـا 
عـابر التي تـدر إيرادات هائـلة على خـزينة احلـدودية  وا
الـدولة العراقيـة التي بدأت تسيـر في اإلجتاه الصحيح 
وتـغــادر سـيــاســات تـخــبط ســابـقــة عــانى مـنــهــا الـوطن

واطن .   وا
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ماذا حققت القمة االخيرة ب العراق واالردن ومصر ? 

سـؤال يتبـادر الى ذهن اغلب الـعراقيـ الذين يـنظرون الى عالقـات العراق
العربية بع الشك والريبة..

كن جتاهلها ان معظم الدول العربية واالقليمية لم تستطع احلـقيقة التي ال 
ان تــســتــوعب الــتــغــيــيــر الــذي حــصل في الــعــراق عــام  ?2003كــمــا ان
ـتــعـاقـبــة في الـعــراق لم تـنـجـح هي االخـرى في بــنـاء عالقـات احلـكـومــات ا
مـتوازنـة مع هذه الـدول بسـبب قصـور التـجربـة السـياسـية والظـروف التي
احـاطت باسقاط النظام الـدكتاتوري حينهـا وهو ما فسح اجملال ألن يتحول
الـعراق الى ساحـة للـصراع الدولي واالقـليـمي ودفع ثمنـا باهـضا من دماء
ابـنائه واقتصاده وبناه التـحتية التي جعلـته يعيش بال أدنى مقومات احلياة
ـة من خالل مواجـهـة نقص الـكهـربـاء وارتفـاع نسـبة الـبـطالـة والفـقر الـكر

ادي. والعوز ا
ـنـطقـة بـعد سـنوات بل الـيوم.. يـعود الـعـراق ليـحـتل مكـانـته الطـبيـعـية في ا
عـقـود من الـعــزلـة. ومـا الـقــمـة الـثالثـيــة اال دلـيل عـلى عــودة الـعـراق الـدولـة

واحملور بكل ما حتمله –القمة- من أبعاد سياسية واقتصادية.
نـصف ال يجد صـعوبة في تـرجمة الـبيان اخلـتامي للـقمة - راقب ا ولـعل ا
الـذي يـقع في  29فـقـرة- وقـراءة الـرسائـل العـديـدة الـتي بـعـثـهـا الـقادة من
شترك من بغداد والتي تؤكد بال أدنى شك رغبة االشقاء بالتقارب والعمل ا
نطـقة وحتقـيق التوازن يكـون العراق أحد اقـطابها أجل خـلق بيئة آمـنة في ا

الرئيسة..
ـسـتـوى الـداخـلي أسـهم اسـتـضـافـة قـادة في اجلـانب الـسـيـاسي وعـلـى ا
ـقـراطي الذي االردن ومـصـر بـتـرسيـخ مبـدأ الـعـراق الـدولـة ونـظـامه الـد
حـظي بتـأيـيـد ودعم القـادة السـيـما ان الـعـراق مقـبل عـلى عـملـيـة انـتخـابـية

ان جديد. الختيار بر
وفي اجلـانب االقــتــصـادي واالســتــثـمــاري فــأن الـقــمــة قـد تــشــكل عـامال
ـتـبـادلـة بــ الـدول الـثالث. ورغم االمـكـانـيـات ـنـفـعـة ا مـشـتـركـا لـتـحـقـيـق ا
االقـتـصـاديـة احملــدودة لـهـذه الـدول اال انـهـا حــقـقت قـفـزة في هـذا اجملـال
ومـنها جتربة مصـر في توفير الطاقـة الكهربائيـة وحتقيق فائض في االنتاج
بـعدمـا كانت تـعـاني عجـزا كبـيـرا اضافـة الى ما حـققـته في مـجال االعـمار
والـبــنى الــتـحــتــيـة وقــطــاع الـســكن وســواهــا.. فـهــنـاك
مـشاريع اقـتصـادية واعـدة تـضمـنهـا البـيان اخلـتامي
ـنفـعة عـلى العـراق في حال ـكن ان تعـود با لـلقـمة 

توفرت االرادة والنوايا الصادقة.
والله من وراء القصد وهو عليه السبيل.

اربيل
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الـكل يعرف بـان واالعالم في العراق قبل 9 نـيسان 2003 كـان أحادي االدارة
واحادي االجتـاه وقليال ماكان يسمح بالتعـبير عن اآلراء اخملالفة لنهج وسياسة

احلزب القائد.
بعـد  االحتالل االمريـكي وسقـوط النـظام السـابق استـبشرت اكـثريـة اهل القلم

نابر االعالمية الى منابر وطنية حرة  واالعالميون خيرا وانتظرت ان تتحول ا
و مـهـنـيـة يـتبـادل عـلـيـهـا اجلـمـيع دون تـمـيـيـز االراء الـتي تـصب فـي مـصـلـحة
ـكـونــاته و اطـيـافه اخملـتـلـفـة بـعـيـدا عن الـعـراق اجلـديـد ومـقـومـات نـهـوضه  

العصبية باشكالها القومية والدينية والطائفية واحلزبية..
تميزة عروفـة وا وانها عـلى االقل تكون مشـابهة للـتجربة (الكـويتية والـلبنانـية) ا

على مستوى البالد العربية ان لم تضاهي التجارب االوربية..
تـنبـأ الـكثـيـرون ان يتـحول الـعـراق بعـد سـقوط الـصـنم وانتـهـاء حقـبـة طويـلة من

االستبداد  الى واحة للحريات ينتعش في ظلها اجلميع.
الى جـانب النـكسـات و االضطـرابات االمـنيـةوالسـياسـية وانـتشار لكن لالسف 
ـالي واالداري و احلـرب الـطــائـفـيـة الـقـبــيـحـة اصـبـحت الـفـسـاد الـسـيــاسي وا
الصـحافة واالعالم اسيرة بـايدي االحزاب و التيـارات االيدولوجية و الـسياسية
نهـوبة..  واصـبح اإلعالمي التي تـهيمن عـلى مقـدرات البـلد و تمـتلك االمـوال ا
ـاكـنـة االعالمـيـة لـهذه ومـهـنـتـهم امـام خيـارين او ثـالثة  فـامـا االنـضـمـام الى ا
التـيارات واالحـزاب والعـمل وفق اهوائـها و اجـنداتـها وامـا اخلروج من الـعراق
وج واللـجوء الى احد الـبلدان الـعربيـة او االستسالم لـلقدر والعـمل وسط هذا ا
ــتالطم من االجــنــدات و الــصــراعـات والــوالءات. لــقــد تــعـرض الــصــحــفــيـون ا
ـة من االغـتـياالت واالعالميـيـون في الـعـراق في ظل هـذه االجـواء الى موجـة ظـا

ئات واستهدفوا. واستشهد ا
تكاد تـكون متـميزة هنـا في هذه  االجواء  غـير اآلمنـة  ظهرت  جتـربة اعالميـة 
االوهي جتربة حيفة الزمان وقناة الشرقية الفضائية)  اللت جتاوزتا الطائفية
الى حـد كبـيـر في خطـابـهمـا وتغـطـيتـهـما االعالمـية لـالحداث وفي اسـتيـعـابهـما
لالقالم والـطـاقــات االعالمـيـة في الـبــلـد من كـوردسـتـانه الــشـامـخـة الى اقـصى
جـنـوبه في الـبـصـرة الفـيـحـاء  ومن مـخـتـلف االجتـاهـات الـفـكـريـة والـسـيـاسـية

ذهبية. واالنتماءات العرقية والدينيةو ا
كل يعبر عن رأيه دون رقابة وال شروط.

هذا هو االجتاه الذي يخدم البلد و يحتاجه الشعب.
لقد اكـتسبت جتربة هذه اجملموعة االعالمية  تعاطفا وتأييدا واسعا من الكتاب

و الصحفي واالعالمي العراقي من اقصى اليسار الى اقصى اليم .
ولو قـمنا ب(حتلـيل مضمـون) عدد واحد من صحـيفة (الـزمان) لوجدنـا ما يثبت

كالمنا وشهادتنا.
اهنيء الـقـائمـ على جتـربـة (الزمـان والشـرقـية) واحـثهم
عـلى االسـتـمـرار في هـذا اجلـانب النـهـا بـاالضـافـة الى
كونـها مطلب واسـتحقاق وطـني جتربة مهـنية رائدة في

ي ايضا. مجال العمل االعالمي الرص واالكاد

Farasalhamdini57@yahoo.com

{ ســريــنـــغــار (بــنــغالدش) (أ ف ب)
هاجرين غادر عشرات آالف العـمال ا
عـاصـمـة بــنـغالدش دكـا أمس عـشـيـة
فـرض إجـراءات عــزل صـارمـة تـشـمل
إغالق غــالـبـيــة األنـشــطـة الـتــجـاريـة
وتــلـزم الـنــاس الـبــقـاء في مــنـازلـهم
وذلك بـعـد تـسـجـيل زيـادة كـبيـرة في

عدد اإلصابات بفيروس كورونا.
تفرض السلطات قيودًا على األنشطة
وحـركـة تـنـقـل الـنـاس مـنـذ مـنـتـصف
نــيــســـان/أبــريل في أعــقــاب ارتــفــاع

أعداد اإلصابات والوفيات.
وتـــراجــعت األعـــداد في أيـــار/مــايــو
لـكـنـها عـاودت االرتـفـاع هـذا الـشـهر
وســجّـلت الـســلـطــات أكـثــر من سـتـة
آالف إصابة جـديدة اخلميس و108
وفـــيـــات اجلـــمــعـــة في ثـــاني أكـــبــر
حـصـيـلـة تـسـجل في الـبالد في أكـثـر

من شهرين.
ودفع ارتـفـاع األعـداد بـاحلـكومـة إلى
تــــشــــديـــد اإلجــــراءات عـــلـى مـــراحل
. وســيـتم إغالق اعـتــبـارًا من اإلثــنـ
ــا يـــشــمل األنــشـــطــة الــتـــجــاريـــة 
ـكـاتب احملالت واألسـواق والـنـقل وا

بحلول اخلميس.
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ويُمـنع عـلى الـناس مـغادرة مـنـازلهم
إال في حـالة الـطـوار فيـمـا تواصل
وجهة للتصدير عملياتها. صانع ا ا
وتـســبب ذلك في خـروج جــمـاعي من

العاصمة دكا.
ومع تـعـلـيق خـدمـة الـنـقل الـعـام بـ
دن منذ  22حزيران/يونيو تهافت ا
الـركــاب بـأعـداد كـبـيــرة عـلى عـربـات
الــريــشــكــو والــدراجــات الــنـاريــة بل
استـأجر بـعـضهم سـيارات اإلسـعاف

إليصالهم إلى قراهم.
وتعمل الـعبّـارات بطاقـتها الـقصوى
وتسيّر بعضها رحالت على مدى 24
سـاعـة يـومــيـا وحتـشـد عـلى مـتـنـهـا

أكثر من ألف راكب في كل رحلة.
وفي محطة نـهرية في بلـدة سرينغار

عـلى بـعـد نـحـو  70كـلم جـنـوب دكـا
اصطف اآلالف في طـوابيـر في ساعة
مبكرة األحد لعبور بادما أحد روافد

نهر الغاجن بالهيماليا.
وســجّــلـت بــنــغالدش أكــثــر من 800
ألف إصابـة بـالفـيروس وأكـثـر بقـليل
من  14ألـف وفــــاة لـــــكن اخلـــــبــــراء
كن يقولون إن احلصيلـة احلقيقية 
أن تكـون أعلى بكـثيـر الحتـمال نقص

البيانات.
الى ذلك أعلـنت مدينـة موسـكو األحد
عن تسـجيل حـصيلـة وفيـات قيـاسية
نتيجـة فيروس كورونا فـيما سجّلت
إندونـيسيـا حصـيلة إصـابات يـومية
قـياسـيـة بـالـزامن مع تـشديـد الـقـيود
في مــنـطــقـة آســيـا واحملـيـط الـهـاد

ـتـحـوّرة لـكــبح تـزايــد اإلصـابـات بــا
دلتا التي يثير القلق حول العالم.

ـتـحوّرة "دلـتا" الـتي رصدت وباتت ا
أول مرة في الهند في نيسان/أبريل
مــنـــتــشــرة في  85بــلـــدا عــلى األقل
ـية ما بحـسب منـظمـة الصـحة الـعا
يزيد اخملاوف من موجات جديدة من
الــوبــاء الـذي أودى بــأربــعــة ماليـ
شــــــخـص حــــــتى اآلن رغـم حــــــمالت

التطعيم.
والـــبــرتـــغــال أول دولـــة في االحتــاد
ـتــحــوّرة بـاتت األوروبي تــعـلـن أن ا
الـــســـائـــدة في أوســـاط ســـكـــانـــهـــا
ــدن األكـــثــر وشـــددت الــقـــيـــود في ا
تضـررا وبيـنهـا لشـبونـة. كمـا تسود
"دلــتـا" في بــريـطــانـيـا حــيث رصـدت

صـاب مـنذ 14 ـئة مـن ا لدى  96با
حـزيـران/يـونـيـو وجـنـوب إفـريـقـيـا.
ـتـحورة حـالـيا مـا ب وينـسب إلى ا
ـئـة من إصـابـات كـوفـيد  9و 10في ا

سجّلة في فرنسا. ا
في وقت يــواصل أغــلب دول االحتـاد
ـتحدة تـخفيف األوروبي والواليات ا
الــقــيــود الـصــحــيّــة مع تــراجع حـدة
الــوبــاء تـتــضــرر روسـيــا بــشـدة من

متحورة "دلتا".
روسيا الـتي تشهـد حملتـها للـتطعيم
تبـاطـؤا بسـبب ريـبة مـواطـنيـها إزاء
الـلـقـاحـات سـجـلت الـسـبت ارتـفـاعا
ـئـة في عدد اإلصـابات بنـسبة  25با
ـاضـيـة عـلى مــدى األيـام الـسـبــعـة ا
ـئـة في عدد وارتـفاعـا بـنـسـبة  33با

الوفيات خالل الفترة نفسها.
وأعلـنت العاصـمة مـوسكـو (أكثر من
 12مــلـيـون نــسـمــة) األحـد تــسـجـيل
 144وفـاة جـراء الـفيـروس خالل 24
ســاعـــة وهي أســوأ حــصــيــلــة مــنــذ
ظــهـــور الــوبــاء. كــمــا ســجــلت ســان
بــطـرسـبــرغ ثـانـي أكـبـر مــدن الـبالد
ـبـاريات ـسـتـضـيـفـة  ـدن ا وإحـدى ا
كـأس أوروبــا لـكـرة الــقـدم حـصــيـلـة

قياسية بلغت  107وفيات.
q Uý ‚öſ«

وكــانت مــوســكــو قــد فــرضت قــيـودا
جديـدة في األسابـيع األخـيرة لـكنـها
ال تــــعـــتــــزم حـــتـى اآلن إقـــرار إغالق

شامل على غرار ربيع عام .2020
في أسـتـراليـا اسـتـفـاقت األحـد أكـبر
مـــدن الـــبـالد ســـيـــدني (أكـــثـــر من 5
ماليـ نــسـمـة) عـلى إغـالق يـسـتـمـر
أســبــوعــ لـــكــبح انــتـــشــار "دلــتــا".
وفرض كـذلك إغالق لـيـومـ فقط في

مدينة داروين.
وقـــالـت رئـــيـــســـة وزراء واليـــة نـــيــو
سـاوث ويـلـز غالديـس بـريـجـيـكـلـيـان
ـتحورة "نظرا إلى مـدى عدوى هذه ا
ـرجح أن تـزيـد من الـفـيــروس فـمن ا
أعـداد اإلصــابـات في األيـام الـقــلـيـلـة
ا يتجاوز ما رأيناه اليوم". قبلة  ا
وأقـرت مـاليـزيـا تـمـديدا لـنـحـو شـهر
ـفروض منـذ مطلع لإلغالق الشامل ا

حزيران/يونيو.
فـي بــــنــــغالدش غـــــداة إعالن إغالق
ـواجـهـة مـشـدد اعـتـبـارا من اإلثـنـ 
قـلـقـة" في عدد الـزيادة "اخلـطـيـرة وا
ــتــحــوّرة "دلــتــا" غـادر اإلصــابــات 
األحــد الـعــاصـمــة دكـا عــشـرات آالف
الـعـمـال الــقـادمـ من مـنـاطق أخـرى

من البالد.
واألحــد سـجّــلت إنــدونـيــسـيــا عـددا
قـيـاسـيا جـديـدا لإلصـابـات الـيـومـية
بــفـيــروس كـورونــا بـلغ أكــثـر من 21
ــســتــشــفــيـات ألــفــا في وقت بــاتت ا
ـرضى في جاكرتـا وغيرها تضيق با

من بـؤر كـوفـيـد في الـبـلـد الـواقع في
جنوب شرق آسيا. وشدّدت احلكومة
الـقـيـود علـى التـنـقل لـكـنـهـا جتـنّبت
حـــــتى اآلن فــــرض تـــــدابــــيــــر إغالق
مشددة على غرار تلك التي طبّقت في

بلدان أخرى.
وأعلنت تايالند عن قيود جديدة يبدأ
دة تـطـبـيـقـهـا اعـتـبـارا من اإلثـنـ و
شــهـــر في بـــانـــكـــوك وضــواحـــيـــهــا
ــواجــهــة مـوجــة إصــابــات جــديـدة
طاعم ومواقع البناء. تشمل إغالق ا
ـقـابل ال يــزال الـتـوجه الـسـائـد في ا
في عــدة دول أوروبـيــة هــو تـخــفـيف

القيود.
رحـلة الـثانـية بدأت بـلجـيـكا األحـد ا
من "خـطــة الـصـيف" مع تـســجـيـلـهـا
نــحـو  350إصــابــة جــديــدة نــهــايــة
األسـبــوع وهـو رقم أقل عــشـر مـرات
ــســجل خالل األســابـيع ــعـدل ا من ا
اضـيـة ترافق مـع انخـفاض السـتـة ا

كبير في عدد حاالت االستشفاء.
ـرحـلـة وسـيـكـون بـاإلمـكـان مع بـدء ا
الثـانية أن يـجلس ثـمانيـة أشخاص
بـدل أربعـة إلى طـاولـة مـطـعم (بدون
احـتـسـاب األطــفـال) واسـتـقـبـال عـدد
ـنــزل. لـكن أكــبـر من الــضـيــوف في ا
سـيـبـقى وضع الـكـمـامـة اجـباريـا في

مراكز التسوق.
ـــتــحــورة "دلــتــا" فـي ظل انــتــشــار ا
نوّهت الـسلـطات البـلجـيكيـة بالـتقدم
ــســجـل في الــتــطــعــيم (حــصل 74 ا
ئـة من الراشـدين على جرعـة لقاح با
ــئـة مــحــصــنـ فــيــمــا صــار  41بــا
ـكن بـالـكـامل). ويـقـدر اخلـبـراء أنه 
جتـنب مــوجـة وبـائـيـة رابــعـة نـهـايـة
الـصـيـف في حـال تـواصل الــتـطـعـيم

بالنسق احلالي.
أمــا في إســبــانـيــا وســويـســرا فــقـد
ألــغـيت إلــزامـيــة وضع الــكـمــامـة في
ـفـتـوحــة مـنـذ الـسـبت الـفــضـاءات ا
وهــو قـرار يـدخل حــيـز الــتـنــفـيـذ في

. إيطاليا اعتبارا من اإلثن

{ نيويـورك (أ ف ب) - بعـد عام على
ناهضة للتمييز التظاهرات الكبرى ا
بــــحق الـــســـود يـــثـــيـــر اســـتـــخـــدام
مـصطـلـحـات ذات مـدلوالت عـنـصـرية
ؤسـسـات التـعـليـميـة األمـريكـية في ا
إشــكـــالــيـــات وصــلت إلى حـــد إقــالــة
ـدرّسـ البـيض فـيـما يـحذر بعض ا
الــبــعض مـن مــنــحى رقــابي في هــذا
اجملــال. كـانـت األسـتــاذة في جــامــعـة
سانت جـونز بـنيـويورك هـانا بـرليـنر
فـيــشـتــهـال تــظن أنـهــا أرست قـواعـد
تربـوية كافـية لـدى طالبهـا قبل قراءة
مـــقــتـــطــفـــات من روايـــة "بــودنـــهــيــد
ويــلــسـون" لــلــكــاتب األمــريــكي مـارك
تــواين في شــبــاط/فــبــرايــر الــفــائت
واستـخدمت حـينـها مـصطـلح "نيـغر"

رذول. ("زجني") ا
لـــكنّ الـــكـــثـــيــر مـن طالبـــهــا ســـاءهم
أل في صـطلح على ا استخـدام هذا ا
درّسة احلصة التعليمية ما اضطر ا
إلى االعـتــذار. وفي أيـلـول/سـبــتـمـبـر
ــرف أســتــاذ في جــامــعـة الــفــائت صُ
دوك بواليـة بنسـلفـانيا من وظـيفته
ـصـطــلح أيـضـا ألنه اسـتــخـدم هــذا ا

خالل إحدى احلصص.
وبـعـد عــقـود من سـمـاع هــذه الـكـلـمـة
ـتـعـارف عـلى تـسـمـيـتـها "إن-وورد" ا
في نـصـوص لـكـتّـاب أمـريـكـيـ كـبـار

بـيـنهـم توايـن وأيضـا ويـلـيـام فـوكـنر
وجون ستـاينـبيك يبـدي عدد مـتزايد
من الــطــلــبــة مــدعــومــ فـي أحــيـان
كثيرة من أساتذة والسلطات احمللية

نحى. امتعاضا من هذا ا
ـواضـيع ـعـتـبـر هــذا الـنـقـاش من ا ويُ
تـفجـرة كمـا أن قلـة من ب عـشرات ا
األستاذة والـطلـبة الذين اتـصلت بهم
وكــالـــة فــرانس بــرس وافـــقــوا عــلى

اخلوض فيه.
ويــقــول نـيل لــيــسـتــر أســتـاذ الــلــغـة
اإلنكـليزيـة في جامـعة واليـة أريزونا

صطلح وهو أمريكي أسود إن هذا ا
"مـشـحـون بـالـتـاريخ وله أثـر عـاطـفي
ونفـسي لـدرجـة أن مجـرد سـمـاعه قد

يزعج البعض".
ـشـتـقة من وأصـبحت كـلـمـة "نـيغـر" ا
مـصطـلح التـيـني مـنذ الـقـرن الـثامن
عشر شتيـمة عنصريـة كما استحالت

نظومة قائمة على االستعباد. أداة 
خرجت الـطالـبـة السـوداء في جامـعة
مـيـشـيـغـن ديالن غـيـلـبـرت من إحـدى
احلـصـص الـتـعــلـيــمـيــة سـنـة 2019
بـعـدمــا قـرأ أسـتـاذهـا األبــيض لـلـغـة

اإلنكـلـيزيـة مقـطـعا من روايـة لـفوكـنر
يتضمن الكلمة الشهيرة.

وتقول الشابة "لم يكن هناك أي سبب
ألقبل بسـماع هـذه الكلـمة في الصف.
شعـرت أنـني رغم قـبولي في جـامـعة
مـيــشـيــغن لم أكن أتــمـتـع بـالــفـرصـة
تـاحـة لـلطـلـبة الـبـيض بـالدرس في ا

بيئة محمية".
`KDB  Â«b ²Ý«

لــكــنـهــا تــوضح أنــهــا ال تــعـارض أن
ـصطلح يستـخدم أستـاذ أسود هذا ا
الذي يـصفه مـعجم "ديـكشـونري دوت
كـوم" بــأنه "أكـبــر كـلـمــة مـهـيــنـة عـلى

األرجح باللغة اإلنكليزية".
وتــوضح غــيــلــبـرت "هــذه الــكــلــمـة ال
تشـعـرني بالـعنف أو الـتـهديـد عنـدما
أسمعها من شخص أسود" مقرة بأن
أساتذة "كثيرين" يرون أن من األسهل
ـصـطلح من أي عـدم استـخـدام هـذا ا

كان خالل احلصص التعليمية.
بعدما كان يتلفظ بـهذه الكلمة أحيانا
ـــواد الـــتــعـــلـــيـــمـــيـــة في فـي إطـــار ا
اجلامعة قرر نيل لـيستر التوقف عن
استخـدامها. وهـو يقول "إذا ما أردت
دعوة الناس إلى التنبه أكثر للكلمات
التي يـنطـقون بـها عـليّ أن أفعل ذلك

أيضا في أي إطار كان".
ويــعـتــبــر لـيــسـتــر أن من الــضـروري

الـتــوقف عن اسـتــخـدام هـذه الــكـلـمـة
بـصــورة كــامـلــة حـتـى في األحـاديث
ب األمـريـكيـ السـود أنـفسـهم. لكنّ
ــــصـــطـــلـح ال يـــزال مـــنــــتـــشـــرا في ا
ــوســيــقى خــصــوصــا في أغــنــيـات ا

الراب.
وفي حــــزيـــران/يـــونـــيـــو  2020وقّع
أســتـاذ الــتــواصل األمــريــكي األسـود
فـيرشـاون يـونغ عـريـضة طـالب فـيـها
بحقه في استـخدام هذه الـكلمة خالل
احلـصص الـتعـلـيـمـية بـعـدمـا مـنعت
جـامعـة واتـرلـو الكـنـديـة الـتي يدرّس
فـيـهـا اسـتـخـدامـهـا مـنـعـا بـاتا. لـكـنه

رفض هذا احلظر.
ويوضح "عـندمـا أقرأ نـصا مـا أتلفظ
بالكلمة" و"عندما يقرأ طالبي النص
هم أيـضــا أحـرار بــقـول مــا يـقـرأون"
ـا يـشـمل الـطالب غـيـر الـسود. لـكن
"بـإمــكـانـهم اســتـبـدالــهـا" بـالــنـسـخـة
ــلـطــفــة "إن-وورد" أو "الـكــلــمـة إن" ا

نسبة إلى احلرف الذي تبدأ به.
ويحـرص فـيـرشـوان يونـغ على إبالغ
طالبه مسـبقـا كـلمـا كان يـعتـزم قراءة
مقـطع يتـضمن هـذه الكـلمـة ليـكونوا
ـا سيسمعونه "من دون "متحضرين" 

أن يتعرضوا ألي صدمة".
ــفــتــوحــة "تــقــرر وفي الــنــقــاشــات ا
اعتـمـاد مصـطـلح +ان-وورد+" تفـاديا

ألي الــتــبـــاســات. وتــبــدي احملــامــيــة
والـكاتـبـة ويـندي كـامـيـنر أسـفـها ألن
"الــتـمــيـيــز بـ االســتـشــهـاد بــكـلــمـة
عنصرية مـهينة واستـخدامها (عمدا)
زال بــــالـــكـــامـل" واصـــفـــة ذلـك بـــأنه

"إشكالي".
ديـرة السـابقـة لالحتاد وتدرج هـذه ا
نـظـمة ـدنـيـة ا األمـريكي لـلـحـريات ا
ـدافـعـة عن احلـقـوق الـفـرديـة وهي ا
امــرأة بـيــضـاء مــنع اســتـخــدام هـذا
ــصــطـلـح في قــاعـات الــتــدريس في ا
إطـــار حــــركـــة رفـــضـــيـــة نـــشـــأت في
تـــســعـــيــنـــات الــقـــرن الــعـــشــرين في
اجلامعات األمـريكيـة وتطال كل أفراد

األقليات وليس السود فحسب.
W¹dŠ lł«dð

وهي حتــذر من خـطــر "تـراجع حــريـة
التعـبير" فـي بلد حتـظى فيه تاريـخيا
بـأوسع نـطـاق وفـرض إطـار قانـوني
أكثر تشددا للكالم أقرب إلى القوان

األوروبية.
ويـــرى نــــيل لـــيـــســــتـــر أن األهم هـــو
مـنــاقـشـة الــكـلـمــة وتـاريـخــهـا بـدون

التفوه بها.
ويـقـول "أجــريت نـقـاشــات كـثـيـرة في
الــصف حـــول هــذه الــكــلــمــة من دون
الـتلـفظ بـهـا" وهـذا "ال يتـطـلب جـهدا

فكريا كبيرا".
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القاهرة

األردنية ومنظمة التحـرير الفلسطينية
وبـصيـرورته وزيـراً لـلخـارجـيـة ومع ما
نـشب مـن خالف فـلــسـطـيــني عـربي في
لــبـــنــان حتــديــداً مــايــو 1973م -بــعــد
أســابــيع من حــادثــة فــردان الــتي ذهب
ضحيتهـا بعض أصدقائه- يرفع صوت
حكومته بـصنعاء منـادياً بوقف النزيف
اللـبناني الـفلـسطيـني ويدعـو لالرتفاع
ــســئــولــيــة الــقــومــيـة إلى مــســتــوى ا
ــنـطق مـع تـقــديـره وحتــكـيـم الـعــقل وا
الـــشـــخـــصي حلق ســـلـــطـــات الـــدولـــة
الــلـبــنـانــيـة بــحـفظ أمـن الـبــلـد وصـون
ســـــيـــــادته. وإلـى أبــــعـــــد مـن ذلك دعت
حكومة بالده إلى عقد مؤتمر قمة عربي
-وهو الـشاهد عـلى قراراتـها ومـستوى
عـاجلة ما نتائـجهـا منذ 1964م (...)- 
جنـم عن ذلك اإلشــــكــــال وبــــحث ســــبل
كيـفية حل الـصراع الـعربي اإلسـرائيلي
إن هـدأت مـشـكــلـة لـبـنـان غـيـر أن حـال
الـــيـــمن الـــفـــقــيـــر والـــواقع حتت أرزاء
صراعـاته الـداخلـية والـشـطريـة وقتـها
ــــا حــــال دون الــــرد حــــتى كــــان ذلـك 
قترح حسب تصريح للنعمان برفض ا

لصحيفة الرأي العام الكويتية!
 اليمن يطالب أميركا بنصرة فلسط 
ـعـنـيـة عـدم رد بـعض الـدول الـعـربـيـة ا
بــرفض مـقـتــرح اجلـمـهــوريـة الـعــربـيـة
الـــيـــمـــنـــيــــة لم حتـــد حتـــركـــات وزيـــر
خارجـيتـهـا نعـمان االبن في مـستـويات
أخـرى بل ظل يـهــتـبل فـرص الـرد عـلى
تحدة رسائل وزراء خارجية الواليات ا
األميـركـية مـثل ولـيم روجرز الـذي بعث
إلــيه نص تــقـريــر شــامل عن الــعالقـات
تـحدة األمـريكـية اخلارجـية لـلواليـات ا
خالل عــــام  1972وطــــمــــوحــــات عــــام
 .1973وأجابه في مايو 1973م شاكراً
االهـتـمام بـإرسـال هـذا اخلـطـاب الودي
إليه" وناقشه كتابـةً حول وجوب تأكيد
ـتــحــدة عــلى حق الــشـعب "الــواليــات ا
الفلـسطيـني في العمل كـشعب ببالدهم"
مـوضـحـاً له "أن أولـئك الـذين يـرفـضون
قـبـول هذا احلـق اإلنسـاني األسـاسي ال
ـسـاعـدة من يـسـتـحــقـون احلـمـايـة أو ا
شكلة تحدة األمريـكية". إن ا الواليات ا
الوحيـدة لظـهور هذه الـعقـدة في العالم
العربي يتمثل في اإلهمال التام وتفادي
كــثــيـر من الــطــرق لالعــتــراف الـواضح
والصريح بالشعب الفـلسطيني" معرباً
عن االعـتـقـاد "بـأن أي مـحـاولـة جملـافـاة
ـكن أن هــذه احلـقــيـقــة اإلنـســانـيــة ال 
ـــزيــد من عــدم يـــنــجح إال في إيـــجــاد ا
االســتـقــرار في الــعـالم الــعــربي وهـذه
مشكلة حتطم جميع أحالمنا في تطوير
حــيــاة اإلنــســان وتــقــدمه واســتــقــراره

نطقة". وسالمه في هذه ا
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مع تبدل قـيادة الدبـلوماسـية األميـركية
في سبتمبر 73م أصبح الدكتور هنري
كـيــســنـجــر وزيــراً لــلـخــارجــيـة خــلــفـاً
لـروجـرز تزامن وصـول الـوزيـر نـعـمان
إلى نـيويـورك حلـضـور الدورة الـثـامـنة
والـعـشريـن للـجـمـعـية الـعـمـومـية لأل
ـــتــحـــدة وتـــســـبـق وصـــول الـــوزيــر ا
الــيـمــني تـقــريـر الــسـفــارة األمـيــركـيـة
بصنعاء تصف شـخصيته الفذة وحتلل
اهتماماته بأن مصلحة بالده تتصدرها
مع الـتـعـبـيـر عن اهـتـمـام بالده كـسـائـر
ــشـكــلــة الـعــربــيـة الـدول الــعــربـيــة بــا

اإلسرائيلية.
تـورد تـقـاريــر مـوفـد "الـنـهـار" إلى األ
ــتــحـــدة الــصــحــافي األديب األســتــاذ ا
سـمـير عـطـا الـله مـا يـشـبه احملـضر عن
لــقـاء كــيـســنـجــر بـأمــ عـام اجلــامـعـة
الــعـربــيــة مـحــمــود ريـاض والــوزيـرين
الـيمـني مـحمـد نـعمـان والـلبـنـاني فؤاد
نــفـاع وبــعض سـفــراء الـدول الــعـربــيـة
الـذين لم يـقـاطعـوا مـأدبـة الـتـعارف 25
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نـهــاره دون أن يـشـهـده!- يــحـمل فـيه
ياسر عـرفات غصن الـزيتون إلى األ
ـتحـدة بـعـد عام مـن شكـره لـلـرئيس ا
الــقـاضي عــبـدالــرحـمن اإلريــاني عـلى
موقف نـعـمان أمـام كيـسـنجـر ودعوته
إلـى احـــــتـــــرام حـق وجـــــود احملـــــاور

الفلسطيني.
وعــقب عـودتـه بـشــهـور إلـى صـنــعـاء
يتلقى برقيـة تهنئة من كيـسنجر بعيد
األضحى فتسنح فرصة الرد واإلشارة
إلى مدى تغلغل جذور الصراع الشرق
ـــنــطــقــة. أوســـطي في عــمـق تــاريخ ا
ـا نـاقـشاه فـيـذكـر نـظـيـره األمـيـركي 
أثــنـاء لــقـاء نــيـويــورك بـشــأن "وجـود
احملــاور الـفــلـســطـيـنـي الـذي بــإمـكـان
واشـنطن أكـثـر من غـيرهـا أن تـفتح له
ـشـارك الـسبـيل لـيحـتل مـكـانه ب ا
ـبـاحــثـات".. إذ أن ذلك أمـراً غـيـر في ا
معجز وضمن مقدورها الذي طُلِب إلى

العرب تفهمه.
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قــبـيـل أسـابــيع (مــايـو  –يـونــيـو) من
اغــتـــيــال نـــعــمــان االبن ( 28يــونــيــو
1974م) احـتـضـنت صـنـعـاء أسـبـوعـاً
ثــقـافـيــاً فـلـســطـيـنــيـاً تـوجـت بـإلـقـاء
ثل فتح في عدن النعمـان -بحضـور 
الــســيــد عــبــاس زكي- مــحـاضــرة عن
الذاتيـة الفلـسطيـنية أكـد فيهـا أحقية
مـــنـــظـــمــة فـــتـح لـــتــمـــثـــيل الـــشـــعب
الفـلسـطيـني -سابـقاً قـرار قمـة الرباط
أكتوبر 74م-: "إذا لم نكن نحن جميعاً
معترف بـالشعب العربي الـفلسطيني
كــشـعب ذي كــيــان.. فـمــاذا نــطـلب من
ــاذا? أن ? أن تــعــتــرف  إســرائــيل إذاً
ا لسنا نحن معترف به? أن تعترف 
تــتــعـامل مـع من ال نـقــبل أن نــتــعـامل
مـعـهـم? إن بـدايـة الـطــريق الـصـحـيح
وعالمــة الــرفـد في الــفــكـر الــســيـاسي
العربي هو: االعتراف الكامل والعملي
ـوحـدة لـشعب بـالـقيـادة الـسـيـاسيـة ا
ـثــلـةً في قــيـادة مـنــظـمـة فــلـسـطــ 

التحرير الفلسطينية".
من طفـولته استـوطنت قـلبه وقلب كل
. وفي شــبــابه أفـنى عــربي فـلــســطـ
شطـراً من عمـره وفكـره يشـرح قضـية
. وأخيـراً الـتقى بـفـلسـطـيني فـلسـطـ
أجــيـر أخــرس بــكـا الــصــوت قـلــبـاً

! يتشاطره اليمن وفلسط

لشعبية احلكم وإلغاءً لسوء االستئثار
واحتكـار السـيادة- مع ما كـان يطمح
ــــداوالته الــــســــيــــاســـيــــة من إلــــيه 
مقـتـرحات حـلول مـثـاليـة وواقعـية في
آن تـــصــون حق الــيــمـــنــيــ بــحــيــاة
جــديــدة وحتـــفظ مــاء وجــوه الــقــوى
الــعــربـــيــة وال تــنــتـــقص مــكـــانــتــهم
ـسـتـنـزفـة مـاالً ودمـاً مـسـفـوحـاً عـلى ا

جبال اليمن وصحاريه ووديانه.
ــعــنــيـة) وضع أيــضــاً في (األطــراف ا
ـشـكل الـعــجـز الـعــربي عن مـعـاجلــة ا
الـيـمــني مـقـيـاسـاً لــلـقـدرة عـلى إنـهـاء
احـتـالل فـلـسـطــ بـقـولـه: "مـؤتـمـرات
تالحقة إذا لم تستطع القمة العربية ا
أن تمد يدها لقضية اليمن فإنها وبكل
تـأكيـد أعـجـز من أن تُقـدِم عـلى خـطوة
". مبيناً أن إيجابية الستعادة فـلسط
"تــعـقــيـدات الــيـمن أقل مـن تـعــقـيـدات
". وخـتم كـتـابه هـذا بـالـقول: فـلـسـطـ
"إن الــيــمن احملـتــاجــة ألخـوة قــومــيـة
إيـجابـيـة فـعـالة تـسـتـصـرخ كل عربي
الـيـوم قـبل أن تـلـحق الـيـمن احلـديـثـة
ـة الـتي لم نـلق آثـارها بـالـيمن الـقـد
بــعــد فـيــســجل عــلى اجلــيل الــعـربي
عـاصر عار اغـتصـاب فلسـط وعار ا

محق اليمن..!".
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ومع اسـتـمـرار "مـحق الـيـمن" يـومـذاك
وإهدار ماء الـوجه العـربي تمضي به
األيام والسنـون يشغلـها باحلديث عن
"عـارَي" الـعـرب وغــيـرهـمـا من شـؤون
العرب والعالم حيث غاص في العمق
ٍ إنـسانـية صـرفة جـوهر يكـتشف بـع
الصـراع اإلنسـاني والـتخـلف اليـمني
والــتـــمـــزق الــعـــربي فـي فــلـــســـطــ
ـتـصـارعـ ويـتــعـرف إلى خـلـفـيــات ا
اإليــــديـــولــــوجـــيــــة واالقــــتـــصــــاديـــة
واالجـــــتــــمـــــاعـــــيــــة ومـــــصــــاحلـــــهم
سالك الصراع وجهة  وسلوكياتهم ا
حــيث لم يــتـغــيــر مـنــذ بـدء اخلــلـيــقـة
النزوع األنـاني إلى السيـطرة وامتالك
السلطة والثروة الـتي تتمحور حولها
صـراعـات بـني اإلنـسـان في كل مـكـان
ــعـرفـة الـعـلـمـيـة مع فـوارق الـوعي وا
وأدوات وأسلحـة الصـراع نتيـجة عدم
إدراك قـيـمـة احلـوار والـقـبـول بـاآلخـر
شتـرك على وجه الـبسـيطة والعـيش ا
الـــتي كـــان يـــقـــول: "وجـــدت األرض -
قــاصــداً أرض الــيــمن- مــجــال حــيــاة

للبشر الذين يعيشون عليها..".
وعلى أرض لـبنان وجـد مجـال تعارف
وحياة مع أصدقاء فلـسطيني قدامى
من أصدقاء والده كالـزعيم محمد علي
الطاهـر وأصدقـاء جدد شاطـرهم صفة
الـشــهـادة مـثـل كـمـال نــاصـر ويـوسف
الـــنــجــار وكــمـــال عــدوان من شــهــداء
فـــردان الــتـي نــفـــذهــا إيـــهــود بــاراك
نيسان 1973م من خالل اللقـاء معهم
ـبـنى في مـكــتب مـيـشـال أبــو جـودة 
"الـنهـار" وغـيرهـا من احملـافل أضـيفت
إلى مـــعــــارفه تــــطـــورات الـــقــــضـــيـــة
الــفــلــســطـيــنــيــة قــدر مــا أضـاف إلى
مـعارفـهم تـطـورات الـقضـيـة الـيمـنـية
ورافق حتـولــهم من قــولٍ تـردده ألـسن
الـعرب إلى فـعل مـقـاومةٍ يـتـردد صداه
بـأنهم "شـقـوا الطـريق إلى قـلب الـعدو
معبـرين عن كينـونتهم وذاتـيتهم التي
أريـد لـها الـذوبـان في خـضم الـقـومـية
العربية وعدم االعتراف بهم كأصحاب
حق مشروع بل قادة مظاهرات لتأييد

حكام هنا وتنديد بحكام هناك".
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بصفته السـياسية مستـشاراً للمجلس
اجلمهوري وسفيراً متجوالً حضر قمة
الــقـاهــرة بـعــد أحـداث أيــلـول األسـود
1970م وراقـب عن كـــثب خـــلـــفـــيـــات
وضع اتــفـاق الـقــاهـرة بـ احلــكـومـة

ـفكـر الـسـيـاسي الـوطني تـفـتح وعي ا
اليـمنـي الشـهيـد األستـاذ محـمد أحـمد
نــعــمــان عــلى انــدفــاع بـيــئــته األولى:
درسـة والـقـرية بـلـواء تـعز األسـرة وا
صـــوب تــبـــني الــدفـــاع عن الــقـــضــيــة
الــفـــلـــســـطــيـــنـــيــة وثـــورات الـــشــعب
الفلسطـيني ضد البريطـاني وأهمها
(الـثـورة الـعـربـيـة الـكـبـرى( واإلضراب
العـام الـكبـير (1939-1936م) فكانت
الـبـدايـة الفـلـسـطـيـنيـة لـلـنـعـمان االبن
ـــهــرجــان حــمــاسي لـــلــتــضــامن مع
فلـسـط نـظـمه النـعـمان األب األسـتاذ
ـدرســته األهـلــيـة مع أحــمـد نــعـمــان 
أهـالي احلـجـرية بـحـضـور أمـيـر لواء
تـعــز عـلي بن عــبـدالـله الــوزيـر أواخـر

سنة 1937م.
ـهــرجـان "الــدعـوة لــفـتح بـاب تــخـلل ا
; مطـالبة التـطوع لـلجهـاد في فلـسطـ
الــدولــة وعـــلى رأســهــا اإلمــام يــحــيى
بـــإظـــهـــار مــوقـف تــضـــامن حـــازم مع
; التـصـدي بـقوة لـبـريطـانـيا فـلسـطـ
ـسـؤولـة عـمـا يـجـري دولـة االنـتـداب ا
لـلـفـلـســطـيـنـيـ من تـنـكـيل وتـرهـيب;
; ـادي ألهـالي فـلـسـط تـقـد الـدعم ا
ـطـالبـة بـجـمع الـتبـرعـات بـواسـطة وا
جلـــان تــشــكـل في كل نــواحـي الــلــواء

التعزي";
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ـنــعـقـد ـهــرجـان ا وثق فــعـالـيــة هـذا ا
أواخر أكتوبر 1937م تقرير مرسل من
أحـد طالب مدرسـة الـنـعـمان األب إلى
صحيفة (الـشباب) للزعيم الـفلسطيني
الـراحل مـحمـد عـلي الـطـاهـر نـشر في
الـعـدد الـصـادر أول ديـسـمـبـر 1937م
ــهـرجــان بـجـمع مــتـضـمــنـاً اخــتـتـام ا
الـتـبــرعـات وخـاطب الـتــقـريـر صـاحب
جريـدة الشبـاب: (واعلم يـا أبا احلسن
إن فــلــســـطــ في قــلــوب األطــفــال في
ـكـلفـ من الـرجال الـيمن فـضالً عن ا
ــديـر مــدرسـة احلــجـريـة ال فــإن طـفالً 
يتـجـاوز اخلامـسة من عـمـره تقـدم ب
: "أتــيــتــكم أذكــركم يــدي األمــيــر قـــائالً
" وألــقى مــطــلع قــصــيـدة بــفــلــســطـ
األســتـاذ الــنــجـمي: "فــلــسـطــ قـومي

وهزي العلم").
ـدرسة) ـدير ا ـقـصود بـ(طـفلٍ  "ليس ا
إال الــنـجل األكـبــر لألسـتــاذ الـنــعـمـان:
ــا يــتم اخلــامــســة من مــحــمــد وهــو 
عمره إذ ولد عام 1933م" وفق تفسير
الـــبــــاحث األســــتـــاذ حــــسن شــــكـــري
بــدراسـته الـقــيـمـة "مــركـزيـة الــنـعـمـان
الـــقــــيــــاديــــة لألحــــرار في دعـم ثـــورة
فــلـســطــ الـثــورة الـعــربـيــة الـكــبـرى
" وقـد ظل مَن بــقي مِن رفـاق ـوذجــاً أ
طـفولـته ومَن واكـبوا صـبـاه بشـبـابهم
يـــســتــذكــرون في شـــيــخــوخــتــهم ذاك
ـثــبت بــصـحــيـفـة ــوقف اخلـطــابي ا ا
ــتــمـيــزة من "الــشــبــاب" وحــافــظــته ا

الصغر.
وعـقب مـصــرع االبـتـسـامـة أي سـقـوط
ثورة  17فـبـراير 1948م الـدسـتـورية
واعتـقال الـنعـمان االبن بـصنـعاء وهو
في اخلـامــسـة عـشـرة مـن عـمـره حـلت
الــنــكـبــة الـعــربــيـة الــكــبـرى بــاحـتالل
فـلــسـطـ مـن جـانب إسـرائــيل وبـقي
ـعـلـومـات يـتـسـقـط األخـبـار واآلراء وا

حول تـلك الـنكـبة فـمـا أ عشـرينه إال
ان صوفي بالوحدة وقد تشكل لديه إ
العربية مع وعي واقعي حلال التجزئة
فـي نـــفـس الـــوقت ويــــربط احلــــالـــ
الـفلـسـطـيني والـيـمـني معـاً ويـتـلمس

عوامل التشابه بينهما.
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وفي طـــريــقه إلى الــثـالثــ من عــمــره
أواخر اخلمسـينيات وأول السـتينيات
وثـقت محـاضـراته مـا اعتـبـره "الـسبق
شـترك الفلـسطيني  –اليمني ثالي ا ا
الذي انقلب وباالً على اليمن وفلسط
مــعــاً وهـو االعــتــمـاد عــلى اجلــامــعـة
الـعربـيـة ودولهـا". ومن خالل أنـشـطته
اإلعـالمـيــة والــسـيــاســيـة والــنــقـابــيـة
نظـمات (االحتاد اليمـنية والـعربيـة 
الـيـمــني) ثم (احتـاد نـقــابـات الـعـمـال
الـعـرب) حيث عـمل مـسـاعـداً لألمـيـن
الـعامـ لالحتـادين مع حتـريـر بعض
الــصــحف الــعــدنــيــة ظل يــتــفــاعل مع
الشـأن الفـلـسطـيني ويـتعـرف إلى عدد
من الشخصـيات الفلـسطينـية احلزبية
الــبـعـثـيــة والـقـومــيـة والـوطـنــيـة مـثل
جـورج حـبش وقـبـله عـصـام نـوبـاني
يـتـبـادل مـعـهم اآلراء حـول الـقـضـيـت
الـعـربـيـتـ الـفـلـسـطـيـنـيـة والـيـمـنـية
وعــنـاصـر تــشـابـهـهــمـا واخـتـالفـهـمـا
ـزيـد من وكــيـفـيــة نـشــرهـمــا لـكـسـب ا
تـــعــــاطف الــــرأي الــــعـــام اخلــــارجي

وتوعية الداخل بها.
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ثم مع حتــول الـيــمن سـاحــة حـرب من
أجل اآلخــريـن بــعــد انــدالع ثــورة 26
ســـبــتـــمــبــر 1962م شــمـــالي الـــيــمن
وانـصراف بـعض الـقـوى العـربـية إلى
التنافس هناك يـثار عجب نعمان االبن
من هكـذا تـصرف يـفـتح به العـرب باب
معارك جانـبية بيـنما فلـسط ما تزال
مغـتصـبة! وحـتى أثنـاء عمـله منـدوباً
لـلـيمـن باجلـامـعـة الـعربـيـة يـقـترح في
واجهة يناير 1965م تكثيف اجلـهود 
ــشــتــرك بــدالً عن تــبــديــدهــا الـــعــدو ا
بـخالفـات حـزبـية جـانـبـيـة فـفي أثـناء
ــنـــاقــشـــات حــول مـــواجــهــة إحـــدى ا
االستـعمار في عـمان واجلـنوب احملتل
ووفق عـلى مـقـتـرحه بـتـعـديل مـشـروع
ـــواد عـــلى الــنـــحـــو الـــتــالي إحـــدى ا
"تــخـــصـــيص بـــرامج خـــاصـــة لـــهــذه
القضية ال تتعرض للخالفات الداخلية
ــنـاقــشـة ــا تـتــجه  بــ األحـزاب وإ
الـقـضـيـة ومـهـاجـمـة الـعـدو الـرئـيـسي
وهو االستعـمار والصهـيونية" حسب

مضابط جلسات اجلامعة.
نـطـقي هذا لم يـكن ليـثـير اسـتـنكـارُه ا
التـبديـد لـلجـهود كـكثـير من مـجايـليه
وآبائه غـيـرَ ردِ فعل سـلـبي جتاهه من
أولي الــقـوة والـنــفـوذ والــتـأثــيـر عـلى
ـعـروض لـإليـجـار: ســاحـة الـتــخـلـف ا
الـيـمن.. ال سـيـمـا وقـد تنـاول مـثل ذلك
الــــرأي في كــــتـــابه األثــــيـــر "األطـــراف
ـــعــنــيــة فـي الــيــمن" بـــحــثــاً عن حل ا
الــقـضـيـة الــيـمـنــيـة حالً كـفــيالً بـبـقـاء
نـشودة لـكل اليـمنـي - اجلمـهوريـة ا
الــتي كــان نــعـمــان االبن أول دعــاتــهـا
مــنــتــصف اخلـمــســيـنــيــات حتـقــيــقـاً

ســبــتــمــبـر 1973م ومــا ســبــقـهــا من
"مـقـبـالت كـيـسـنـجــريـة" عن "شـعـارات
ـة وحـقـائق جديـدة" خالل خـطابه قد
األول إلى الدورة  28كـ"وزير خـارجية
حــديـث الــعــهــد بــالــعــالم" مع إشــارة
مـقـتـضــبـة إلى الـشـرق األوسط أثـارت
تـــســــاؤل الـــنـــعــــمـــان عـن ســـبب ذاك
رور العـابر ليجد جواب االقتضاب وا
كــيــسـنــجــر: "ال بــد من الـعــمل أوالً ثم
ــشـــكالت الـــتـــحــدث.. احلـــديث عـن ا
ا يـبـسطـها.." يـزيدهـا تعـقـيداً أكـثـر 
لـكن نعـمـان بَسَطَ عـلى عـقل كـيسـنـجر
: "أال تـعتـبرون أن غـياب تسـاؤالً خالقاً
شكلة وأن احملاور الفلسطيـني يُعقِد ا
وجـــود مــحــاور فــلــســطـــيــني يــجــعل
وضوع أكثر سـهولة ًعليـنا?" ليعرب ا
ـا اجـتـرحه كـيـســنـجـر عن اقـتــنـاعه 
النعـمان من فكـرة: "إننا مـقتنـعون بأن
وجـود مـحـاور فـلـسـطيـني يـسـهل حل
شـكلـة". ثم طالـبهم كـيسـنجـر بتـفهم ا
تحدة عدا ما هو في مقدور الواليات ا
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ثم ذهب الــنــعــمـان يــوم الــسـادس من
أكتوبر يرفع صوت اليمن مدوياً خالل
اجتمـاع اجلمعـية العـموميـة متجاوزاً
إدانـة إنـشـائـيـة لـلـسـلـوك اإلسـرائيـلي
جتاه الفـلسطـينيـ بأن تبـنى اإلبانة
عن صــمت اجملـتــمع الـدولي كــله عـلى
مـغـايـرة مــفـاهـيم الـعـدالـة والـشـرعـيـة
واحلقـوق فـيمـا قاله مـن كلـمة رؤيـوية
ـــــأســــاة فــــريـــــدة: "إن اســــتـــــمــــرار ا
تحدة - الفلسطينـية التي كان لأل ا
الـتي نـحـرص عـلى اسـتـمـرارهـا- دور
معلوم في والدتهـا يشككنـا شكاً مريراً
نـظمة كمـنظمة ليس فقط في فعـالية ا
ولكنـها تثيـر فينـا التساؤالت الـرهيبة
عن إنــسـانــيــتــنــا ومــنـطــقــيــتــنـا ألن
التـعـامي والتـساهـل والعـبور فـوق ما
يــتــلــقــاه هـــذا الــشــعب مـن تــضــيــيع
حلـقـوقه وبــإصـرار يـرعب تـصـوراتـنـا
لـداللـة كـلـمـة (الـعـدالـة الـدولـيـة). فـأية
عدالـة نـعنـيهـا وأية شـرعـية نـقصـدها
ثالً في ح ال نـرى شعب فـلـسطـ 
هــذا احملـــفـل الـــدولي بـــيـــنـــمـــا جنــد
مغتـصب األرض ومشرد الـشعب ينعم
بــحــقــوق الــعـضــويــة الــكــامــلـة لأل

ــــــــتــــــــحــــــــدة". ا
مــــــوضــــــحــــــاً أن
ـفـهـوم الـعمـلي "ا
ــــعــــنـى الــــسالم
بــأيــة لــغـة كــانت
وبـــــــــــــــ أي مـن
اجملــتـمــعــات هـو
إعــطـــاء اجلــمــيع
حـقـوقــاً مـعـنـويـة
ومادية متساوية.
وإنـه ال ســـــبــــــيل
لـــــــلــــــسالم بــــــ
مــتـــعــايــشــ إذا
تــبـــايــنت شــروط
احلـيــاة بـيـنــهـمـا
ســــــــواء كـــــــــانت
ــاديـة الــشــروط ا
أو االعـــتــبـــاريــة.
وإذا لـم يــــــــقــــــــوَ
ــــغـــلــــوب عـــلى ا
أمره اليوم من أن
يـــــنـــــتــــزع حـــــقه
بالقوة فإنه ليس
عـاجـزاً عن الـعزم
الـــبـــاطــــني عـــلى
اســــتــــرداد حــــقه
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في محـاولة لـلفهـم  العمـيق في تـشخـيص االحزاب الـعراقـية التـي انبـثقت مـابعد
2003بشـكل واقعي حسب مـاتمـخض من متراكم سـياسي في الصـورة النمـطية
الـتي بـلـورت واقـعا هـشـا وفـاشال اال من سـرقـات وخراب نـفـسي ومـادي اجـتاح
ـتواضـعة ان اخلالص الوطن من شـمـاله الى جنـوبه    ..واعـتقـد حسب رؤيـتي ا
دنـيـة والـلـيبـرالـيـة التي تـؤمن بـوصـاية من هـؤالء يـعتـمـد بـاالساس عـلى الـقـوى ا
ا تـفعـيل أبـوة الدولـة اجتاه الـدولـة ليس حـسب الرؤيـة الـبراكـمـاتيـة اجلشـعـة وا
تراكم عبر واطنـة  ومع السخط الشعـبي ا مواطـنيها وهي تعـني باالساس دولة ا
ـكن تشكـيل واقع سيـاسي جديـد ينتـشل العراق 18عامـا من الفشـل واإلحباط 
من مـحـنـته واخلطـر االكـبـر الذي يـتـربص بـالـعراقـيـ ان هـذه اجلمـاعـات والـثلل
تعتـمد في سلـوكها وفي تـعبئـتها الـسياسـية على الـتمتـرس الطائـفي فهي حتاول
ـاضيـة من افـتعـال تظـاهرات ضـد رمـوز تاريـخيـة ودينـية ومـثلـمـا شهـدت االيام ا
غايتـها باالساس تهيئة الرأي العام الشعبي البسيط للخطر الطائفي الذي تتغذى
ومـتها وفي نـظرتهـا اخلائبـة للـمفهـوم الوطني الـذي عبثت به عليه في بـقائـها ود
وعودة وجعـلته مفـردة خاويـة للـقفز من وراء ذلك الى الـسلـطة عـبر االنتـخابـات ا
وبـالتـالي بـقاء الـعـراق ارضا وشـعـبا وتـأريـخا في يـد قـوى فاسـدة ومـتخـلـفة لـها
اجندات وارتباط باألجنبي وهي التخجل من ذلك بل تعلنها بكل وقاحة  ..مايجب
ان يـقـوم به الـعـراقـيـون هــو االحتـاد والـتـمـاسك في مـقــارعـة هـؤالء الـسـيـاسـيـ
الـفـاسـدين عـبـر الـطـرق الـشرعـيـة والـتـداول الـسـلـمي لـلـسـلـطـة من خالل تـشـكل
ـلـحة وفي بـناء سـياسـي انتـخابي  واحـد يـضمـهـا ويعـمل عـلى تلـبيـة احلـاجات ا
ـقراطـية احلـديثـة   .ان اسس الـبنـاء السـياسي اجلـديد اليـعني اسس لدولـة الد
ا  عـملية فـرز للقوى الـوطنية بالضـرورة ان يكون االقصـاء او التحجـيم هدفا وا
الـتي تـؤمن ببـنـاء الدولـة وأسـسهـا احلـتمـية وغـربـلة قـوى الالدولـة التي اسـتـغلت
الدولة وكـل امكانياتهـا حملاربة قوى الشعب واجلـماهير بكل عـنف وجعلها خارج

اللـعبة السيـاسية واعتقـد ان قوى وجماهيـر شعبنا قادرة
عـلى ازاحة هؤالء الذي اليؤمـنون بالوطن اذا ما احتدت
وتآلـفت ووضعت برنامـجا موحدا وبعـيدا عن االنقسام
والتـشرذم الذي يصبغ عمل القوى السياسية التقليدية
وهو هـدف كبير وعظيم يحـتاج الى تضحيات وتنازالت

لتحقيق هذا الطموح.

ــواجــهــة رسم اســتــراتــيــجــيــات ا
الدقيقة وفق اخلـطط التي ترسمها
إدارة فــــريـق األزمــــة أو اجلــــهــــات
عـنيـة التي تـخولـها احلـكومة أو ا
ـؤســسـة ذلك أن أي أزمـة حتـدث ا
تعدّ نقطـة حتول في موقف مفاجئ
يؤدي إلى أوضاع غير مـستقرة ما
ـصـالح والــبـنــيـة األسـاس يـهــدّد ا

وتفرز نتائج غير مرغوب بها.
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من هنا يبرز دور اإلعالم في عملية
مــــواجــــهـــــة األزمــــات واحلــــد من
مــخــاطــرهــا وتــوضــيح أبــعــادهـا
لـلـجـمـهور بـكل شـفـافـيـة ووضوح
للـحيلـولة دون حـدوث تطورات في
مـجـريــات األحـداث أو اسـتــفـحـال
أزمات أخـرى والتـغلب عـليـها حال
حـدوثـهـا وهـذا مـا يـسمى بـ"إدارة
األزمـــــــات" ومـن هــــــــنـــــــا ســــــــعى
الـبـاحـثون إلى االهـتـمـام بـاألزمات
وحتـــلــيــلـــهــا كـــمــا أن (عــلم إدارة
األزمات) بـدأ يظهـر نتـيجة الـتطور
الـعـلـمي والـتكـنـولـوجي الـذي قدم
وســــائل وأدوات لـــــلــــتــــعـــــامل مع

األزمات وإدارتها وحتليلها.
 يــقــول الــكــاتب الــدغــمـان: إن دور
اإلعالم في إدارة األزمات قائم على
مـخـاطـبـة فـكـر الـنـاس ولـذلك فـهو
من أهم الطرق واألساليب احلديثة
لــنـشـر الــوعي والـثــقـافــة وتـنــمـيـة
دارك كمـا أن لإلعالم دوراً كبيراً ا
ـعلومة بهدف في إيصال اخلبر وا
عـرفة وهو يهدف زيادة الوعي وا
إلى تــــوعــــيــــة مــــخـــتــــلـف فــــئـــات
اجلــمـاهـيـر وتــنـمـيــهـا وتـثـقــيـفـهـا
وإقـناعـهـا على اخـتالف ثـقافـاتهم
ودرجــــة وعــــيــــهـم من خالل رؤيــــة
مـحــددة تـدور حــول مــعـنى مــحـدد
يعـمل على تـزويد اجلمـاهير بـأكبر

علومات الصحيحة. قدر من ا
 يــؤدي اإلعالم دوراَ مــهـمــاً وبـارزاً

ـسـتــمـدة من الــتـجـارب اخلـبــرة ا
السـابقـة للـعمل عـلى توعـية أفراد
اجملـتــمع بـالـطــريـقـة الـصــحـيـحـة
الئــمــة لــلــتـعــامل مـع األزمـات وا
والكـوارث وذلك بـاحلد من آثـارها
الـسـلبـيـة والعـمل عـلى احتـوائـها
قـبل اسـتفـحـالـهـا وتـقـلـيل نـسـبة
اخلـسـائـر الـنــاجتـة عـنـهـا فـضالً
عـمــا لـهـذا الـتــخـطـيط مـن أهـمـيـة
ـكن أن كـبـرى فـهـو لـيس خـيـارا 
نــأخـــذ بـه أو نـــتــركـه فـــهـــو أمــر
مـطــلــوب وضـروري ألي مــجــتـمع
ـــشـــكالت ألنه يـــعـــمـل عـــلى حل ا
كــــتـالفي خـــــطــــر األزمـــــات وهــــو
أســـــلـــــوب الـــــعــــصـــــر احلـــــديث.
فاجملتمع ينفذ أعماله وفقاً خلطط
وبـــــــرامـج مــــــحـــــــددة آخـــــــذة في
ـسـتـقـبل واحـتـمـاالته احلـسـبـان ا
ووضع اإلمـــكـــانـــات الـــضـــروريــة
ـواجـهـة هـذه االحـتـمـاالت بـحيث
لم يعد مجديا أن تترك األمور إلى
أســـلــوب الـــتــجــربـــة واخلــطــأ أو
االرجتـال. ويـتـمـثل الـتـخطـيط في
وضع مــجـمـوعـة من االفـتـراضـات
ـــســـتـــقـــبل حـــول أي وضـع في ا
وتالـياً يـتطـلب األمر خـطة توضح
ــطـلــوب الــوصـول إلى األهــداف ا
حتقيقها خالل مدة زمنية محددة
كـمــا تـتـضـمن عــمـلـيـة الــتـخـطـيط
ـطــلـوبـة وضع االســتـراتـيــجـيــة ا
وتعـي األهـداف وحتديـد اخلطط
ــرجـوة لــلـعـمـل عـلى حتــقـيــقـهـا ا
بـالــطـريـقـة الــتي تـسـمح بــتـنـفـيـذ

القرارات.
الــــكــــتــــاب ال يــــســــتــــغـــــني عــــنه
اخملــــــــتــــــــصــــــــون فـي االعالم وال
الــــــدارســـــــون والــــــبــــــاحــــــثــــــون
ـشتـغلـون في مجـاله فهـو ألقى وا
أضوائك لشفة على مجال مهم من
مــــــجــــــاالت االعـالم بــــــالــــــشــــــرح

عاشة. والتفصيل والوقائع ا

تــــضــــمن الــــكــــتــــاب بــــالــــشــــرح
والــتـعــريف بـاألزمــات والـكـوارث
وانواعـها مـتطرقـاً في فصل من
فـــصـــولـه اخلـــمـــســــة إلى طـــرق
مــعــاجلــة تـــلك االزمــات إعالمــيــاً
والــــتــــعـــامـل مع وســــائل اإلعالم

خالل األزمة. 
يـــقــول الـــدغـــمـــان إن االهـــتـــمــام
الـنــظـري والــعـلــمي ازداد بـإدارة
األزمـــــات والــــكـــــوارث وأصــــبح
مــجـــاله مــســاحــة لـــتالقي عــلــوم
وتـخـصـصـات عـديـدة وتـفـاعـلـها
وخبرات متنوعـة يسعى كل منها
إلـى تــقـــد مـــعــرفـــته وخـــبــراته
ـــــواجــــهــــة األزمــــات وعــــلـــــومه 
والـــكــــوارث واحــــتـــواء آثــــارهـــا
ـدمــرة والـتــعـلم من نــتـائــجـهـا ا
اإليـجـابيـة والـسلـبـية من دون أن
فرده يدعي أي تخصص عـلمي 
ـــقـــدرة عــلـى مــواجـــهـــة مــوقف ا
األزمــــة اعــــتــــمــــاداً عـــــلى أدواته

النظرية والعلمية فقط.
 األزمة بحـكم طبيـعتها وسـماتها
تـخـلق ضغـوطاً كـثـيرة ومـخـتلـفة
ـعنـوية أو اديـة ومنـها ا مـنهـا ا
الـرمزيـة وتتـجاوز هـذه الضـغوط
قـدرات وإمـكـانـيـات أي تـخـصص
عـلـمي مــنـعـزل عن بـقــيـة الـعـلـوم
والــتـخــصــصـات األخــرى وهــنـا
يشير الكتاب إلى حقيقة التكامل
والـرؤيـة الـشـمـولـيـة فـي مـعـاجلة
األزمات والكـوارث التي تتأسس
عــــــلى تــــــعــــــاون كل الــــــعــــــلـــــوم
والـــتـــخـــصـــصـــات ذات الــعـالقــة
بـاألزمة وتـكامـلـها وتـفاعـلهـا وما
تـخـلـفه من حتـديـات اجـتـمـاعـيـة
سـيـاســيـة اقـتـصـاديــة نـفـسـيـة
مــعــنـويــة رمــزيــة وإعالمــيـة أو

ثقافية.
 يــشـدد الـكــتـاب عـلى أن أي أزمـة
حتـدث البـد من مـواجـهــتـهـا عـبـر

أصـــبح مــعــروفــاً أن "الـــتــخــطــيط
ــــــواجـــــهــــــة األزمـــــات اإلعالمـي" 
ــــســـاعـــدة والـــكــــوارث يـــســــهم 
األجهزة التي تطـبقه على التعامل
األمــــثـل مع األزمــــات والــــكــــوارث
واحلـد من آثــارهــا الـســلـبــيـة من
خالل توجيه اجلـماهيـر في جميع
مـراحل األزمـة أو الـكارثـة بـاتـباع
نهج الـعلمي وأدواته والـبيانات ا

واإلحـصــاءات الـدقــيـقــة لـتـحــلـيل
ــوضــوعـيــة والـتــعـرف ـوقف  ا
عـــــــلى األوضـــــــاع الـــــــســـــــائــــــدة
ـؤثـرة وتـوظـيـفـهـا واالجتــاهـات ا
في مـــقــاومـــة األزمــة أو الـــكــارثــة

واحلد من آثارها السلبية.
 هــذا هـو مــوضــوع كـتــاب جــديـد
صـــــدر عن دار "األمـل اجلـــــديــــدة"
بــدمـشق لــلـكــاتب الــعـراقي ســعـد
الــــدغـــــمــــان بــــعــــنــــوان (دور
الــــتـــــخـــــطـــــيط اإلعـالمي في

األزمات والكوارث).
 ســـلط الـــكــاتـب في كـــتــابه
الــضــوء عـــلى أهــمــيــة إدارة
األزمـة إعالمـياً وأهـمـية دور
اإلعـالم في تـــنـــاول األزمـــات
ــــــخـــــتــــــلف والــــــكــــــوارث 
أشـكـالـهـا مـبـيـنـا الـتـعـريف
بـاإلعالم ووســائـله وأدواته
وكـيفـية اسـتـخدام الـوسيـلة
ــنـاســبــة خالل اإلعالمــيــة ا
األزمـــة إليــصـــال الــرســـالــة
ـــثـــله لـــلـــمــتـــلـــقـي الــذي 
(اجلــــمــــهــــور) وحــــاجــــته
لالطالع عــلـى الــتــفــاصــيل
الــتـي تــتــعـــلق بــاألزمــة أو
الــكــارثــة ومــدى تــأثــيــرهـا

عليه.

في الــتــخــفــيف من حــدة األزمــات
والــــكـــوارث ومـن أهم عـــنــــاصـــر
اإلعالم وأبرزهـا في الـتخـفيف من
حــــدة األزمــــات والــــكــــوارث هــــو
تزويده اجلماهيـر باحلقائق للحد
مـن انـتـشـار الـشـائـعـات واألخـبـار
الــكـاذبــة حـول األزمــة واحلـقـائق
الواضحـة تعمل على تـنوير أفراد
ـــا يـــســاعـــدهم عـــلى اجملـــتـــمع 
تكـوين رأي عام صـحيح وذلك عن
ـــعــــلـــومـــات طــــريق اإلقـــنــــاع بـــا
واحلــقــائق الــقـائــمــة عــلى الــدقـة
ـا يجـعل الـتخـطيط والـوضوح 
اإلعالمـي في األزمـات مــطـلــبـا ألن
األزمــــات والـــكـــوارث لـــهـــا طـــابع
خاص يـتسم بالـسرعة في الـتغير

والتحول.
 ال يـغـفل الكـتـاب عـامل الوقت في
ــراحل الــتــخــطــيط اإلعالمي في ا
ـبـكـرة فـهـذا الـعـامل كـمـا درس ا
اإلعالميون مهم جدا في مواجهة
ـؤلف أن األزمــات لــذلك يـوصـي ا
يـســتـثــمـر اسـتــثـمــاراً جـيـداً ألنه
ــهــمــة في ــثل أحــد الـــعــوامل ا
ـواجـهة ـبـذولـة  جنـاح اجلـهـود ا
األزمـات والـكوارث وهـذا يـتـطلب
االسـتــفــادة من عـامل الــزمن عــنـد
بــــذل اجلـــهــــود اإلعـالمـــيــــة قــــبل
مــــواجــــهــــة أي أزمــــة وخاللــــهــــا
وبعدها لغرض توجيه اجلماهير
عن طـريق وسـائل اإلعالم وحـثـهـا
عـلى الـتـعـاون وتــقـد يـد الـعـون
شـاركة في لفـريق إدارة األزمـة وا
عــمــلـــيــات مــعـــاجلــة آثــار األزمــة

ومخلفاتها.
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 يـتــمـثـل الـتــخـطــيط اإلعالمي في
مـــواجــــهــــة األزمـــات والــــكـــوارث
بـاجلهـود والنـشاطـات التي تـمكن
من صـــيـــاغــة اخلـــطط اإلعالمـــيــة
الـالزمــة عـــلــمـــيــاً وعـــلى أســاس

U “_«Ë À—«uJ « U Ë√ w  w ö ù« jOD «

wK OA « …d U  

واشنطن
عليك ان تكتب!

شعار رفعه احدهم وانتهى به االمر على اال يكتب!
فالكتابة يا سادة ما هي اال وقع صدق وشعلة نور في ظلمات الباطل.

وجلمـال الكلـمة وقع ال يعـرفه اال من يتسم بـتلك الروح الـشفافـة والذوق العال
سموعة واكثر امانة وبقاءً. كتوبة اسمى من االحرف ا ولهذا بقيت الكلمة ا

اليوم هو تاريخ افتراضي لذكرى الكلمة الصادقة. فعندما كان للكلمة اثرا في
امتنـا كانت امـتنـا اكثـر اال حفاظـا علـيهـا واكثـهار تقـديسـا حلروف قـرانها

بتعد في زمننا هذا. ا
ـال والـبـنـون زيـنـة احلـيـاة الـدنـيـا والـبـاقـيـات الـصـاحلات)) يـقـول تـعـالى : (( ا
ـصور حلقيقـة االنسان الغارق والزلنـا نرددها ونتحـاجج بهذا القول اإلالهي ا
ـلـذات ونـسي ان يـكـمل هذا الـقـول الـعـظـيم بـحـجم عـظـمة االله ـطـامع وا في ا
نزل لـهذه الكلـمات احلقة ((والبـاقيات الصـاحلات خير عنـد ربك ثوابا وخير ا

امال)) ولم نتعض ابدا!
ـنـشـورات االلـكـتـرونـية وفـي ايام الـسـرعـة مـا عـاد حلـكـمـة الـكـتاب في زمن ا
الكر مـن مكان. فما دفعـني للكتابة هـذا اليوم بعد انقـطاع دام الكثر من سنة
ونـصف هـو انـني تـابـعت احـد مـعـارض الـكـتب الـعـربـيـة الـتي يـقام فـي احدى
العـواصم العـربية ايـضا ودقـقت في عناوين بـعض الكـتب التي ال تـتناسب مع

قيم اصالتنا العربية وال مع اخالق امتنا االسالمية ومبادئنااالخالقية.
ـا رأيت من تـفاصـيل ال تـنـسـجم وقيـمـنـا الـتي تربـيـنـا عـليـهـا فـكل ما دهـشت 
وجدته هـو بعض االوراق البيضاء التي سحقت عليها االلة الكاتبة مرارا خالل
دقائق قـليلة وخـرجت لنا بـنتاج ادبي و عـلمي ال يستـحق ان يحمل اي مـنهما
توقع ـعرض فاق عدد احلضور ا وما اثـار إستغرابي اكثر هو ان عدد رواد ا

وهذا خبر مدهش!  ولكن ما يخيب االمل كالعادة هو انهم ال يقرأون! 
تلك وقت يتسع للفراغ ليسلي ارسها من  فالـكتابة يا سادة اصبحت عادة 
صـلـحة مـا مـغيبُ الـضـميـر تمـامـا اما الـقراءة نـفسـه بتـأويل بعـض احلقـائق 

والقـراء فـهمـا االخـيـران تائـهـان ونادران جـدا. والـناس هي
ــال صـوب اعــيــنــهـا فــالــبــنـون… ثم ال الـنــاس. تــضع ا

باقيات صاحلات في قواميس ضمائرهم.
وكالـعـادة تبـقى الـوصـية لـنـفسي اوال ولـلـزمالء اخرا:
ان اردت الكـتابة علـيك بغسل افكارك جـيدا بصابون
الضمير الصاحي وتوضأ بإسم ربك واجعل نواياك
مـــرضــاة الــله وحـــده ال عــبــاده الــطـــاحلــون مــنــهم وال

 .. اموالهم الزائلة ولو بعد ح

بغداد

d c « 5

Èd √ …d  ÆÆ —bB «  ÊULF  bL  W UN Ë W «b  ÆÆ 5D K
ـتـنـبي التـي أتاحـهـا لـنا الـقـدر بـرغم صـحراء كـنت حـيـنـها امـشي في واحـة ا
ـمـتـدة من اخلراب الـى الفـسـاد والـتشـرذم واالجـنـدات.. اذ اوقـفني العـراق ا
احدهم سـائال : ( كيف توفق ب الـلندنيـ .. الدينيـ منهم والعـلماني ) ?!
صطـنعة  جوابا مع اني لم افـهم ما ذهب اليه .. لكن جـعلت من ابتسـامتي ا
كي اتكـفى شره باقل تـقدير  فـقد قرات ب سـطوره وخبث نـظراته ما يوحي
دون ذاك .. فـلم يتـركني حلـالي  بل امـسك بيـدي كانـه يصـر على اإلجـابة ..
فاستوضحت منه فقال : ( انت تمدح في بعض كتاباتك السيد حس هادي
الـصدر الـذي عـاش في لـندن اكـثـر من عـشريـن سنـة  في ذات الـوقت تـكتب
بجـريدة الـزمـان التي تـصدر من لـندن ويـراس حتريـرها سـعد الـبزاز ) ..  لم
اخـوض بـالـكالم مـعه .. فــقـلت له : ( لم نـكـتب ولـم نـسـلك  اال مـا يـصب في
صـلحة الـعامة .. ومـا تطرقـنا او كـتبنـا عن الصدر وفي صـحيفـة الزمان لم ا
ـسار ـعـنى يـومـا ابـدا ) .. فكـل يعـمل ويـسـعى لـتـصـحـيح ا يـخـرج عن هـذا ا

ا ظرفه .. وحتقيق األفضل للعراقي حسب طريقته ورايه ور
اختـتم مؤخرا معرض بغداد الدولي ( للـكتاب ) وسط كرنفال شعبي ورسمي
ـعالم جـمـيل دهـشت لـكثـرة وزحـمـة الـعراقـيـ الـتواقـ لـلـحـضور والـتـمـتع 
ا حـراجة  اجلـائحة .. واجواء الـثقـافة بـرغم عدم رواج سـوق بيع الـكتـب ور
لكن إصـرار النـاس على احلضـور متـزاحم بـصحـبة فلـذات اكبـادهم يعطي
لـفات الثـقافية ا يـعيد تـوظيف ا انطـباعا ذو داللـة تستـحق التوقف والـقراءة 
خلـدمـة عـراقا حـتى الـبـسطـاء فـيه يـجيـدون ويـحبـون األجـواء الـثقـافـية وان لم
يـصـنـفـوا حتت يـافـطـة الـتـثـقـيف .وقـد فـوجـئت مـن احـد احلـضـور وبـقـصـدية
واضــحـة  قــد اوقـفــني بــاعـتــبـاري اعـالمي وصـحــفي ريــاضي ووجه سـؤاال
صريـحا واضحا  : ( كـيف تفسـر لنا خرق احلـكومة للـصالحيات باسـقطاها

قرض مالي الدنانير عن احمد راضي ?! ) .. 
اليـ كـمـا افـرحهم فاجـبت : ( ان الـراحل الـكـبـيـر احـمـد راضي قـد ابـكى ا
حـافل دولـية عـدة فـضال عن كونه بتـسـجيـله األهـداف ورفع الـعلم الـعـراقي 
شهد الذي فقد جنم جمـاهيري إضافة الى طريقة موته بكوروونا وتراجيديا ا
ـساعـدة السرة فيه الـتي جـعلت مـطالب كـثـيرة تـشجـع احلكـومة عـلى تـقد ا
سـاعدة كل العـراقي النـجم الراحل وأهـله .. وهي نافذة لـتشجـيع احلكـومة 
يل عـلى الـقانـون اذا كان سيـمـا احملتـاجـ منـهم .. وهنـا اُثـبت صوتـي في ا
صـلحـة خاصة وعـامة نـامل ان تعـمم ونشجـع تدخل احلكـومات حلـماية ذلك 
أبـنـائـهـا فــضال عن جنـومـهـا ورمـوزهــا .بـاحـتـفـالـيــة جـريـدة الـزمـان لـصـدور
عـــددهـــا ( 7000)وهــــو رقم ذو داللـــة .. تـــعـب وجـــديـــة ومـــهــــنـــيـــة وتـــواصل
تـحـكـمـة  اتصل بي واسـتـراتـيـجيـة وتـخـطـيط لم تـقف عنـد حـدود الـظـروف ا
ـناسـبة  وقد اشـدت بوسـطية الدكـتور احـمد عبـد اجمليـد لتـصريح ما بـهذه ا
نـتهج ورسـمية وصـدقيـة الطرح حـتى ان كاتب وقـاريء الزمان يـشعر اخلط ا
ـا تـخـضع فـيه االخـبـار والـنـصـوص كـانه يـتـعـاطـى مع جـهـة رسـمـيـة فـعال  
لقـواعد مـهـنيـة قـبل نشـرهـا .. وقد اهـداني الـزميل الـدكـتور عـبـد اجمليـد على
هامش احلـفل الرمزي كتاب ( حس هادي الصدر منبر تنويري ونهضوي )
الذي هـو من تاليفه ويـشيد به بـسيرة ومسـيرة سماحـة السيد حـس الصدر
ـعرفتـي به وحضوري الكـثر مجـالسه قـبل كوروونا ومن الذي اعـتز وافـتخر 

ثم قـراءة اغـلب اصـدارته الـتي تـشـرفت بـالـتـعـلـيق والـقـراءة
عــلى بـعـضـهـا بـأكـثـر من مـنـاسـبـة .. حـيث شـعـرت ان
سـماحته واعـلمـيته وطريـقة طـرحه فضال عن سـيمائه
الــسـمــحـة وصــدره الـرحب ... كــلـهــا تـدل عـلـى كـبـر
وعـظم مـنهـجـيـة حـيـاة ودورس وعـبـر آخـرة .. يـنـبغي

االلتفات اليها ..
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ترأس الـكـابـ رعد حـمـودي إجتـمـاعاً إعـتـيـادياً دوريـاً لـلمـكـتب الـتنـفـيذي
ـقرهـا بـشارع فـلـسطـ في الـعاصـمة ـبيـة الـوطنـيـة العـراقـية  للـجـنة األو
ـهمة التي بية ا ـكتب التنـفيذي جمـلة من القضـايا األو بغداد . وتدارس ا
ـقبلة بـاالضافة لتـسمية الـلجان التي ـرحلة ا ؤسسة خالل ا تتعلق بـأداء ا
ـبية. ـنتـسبي الـلجـنة األو هـام مخـتلـفة قـادمة والـهيكل االداري  ستـكلّف 
الي ويضـم االجتـمـاع عـشـرة أعضـاء بـاالضـافـة لـلرئـيس ومـديـر الـقـسم ا

. كتب التنفيذي  بشرى حس أحمد صبري ومقررة ا
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- وكــــاالت: أبـــدى لــــويس { بــــرلــــ
هـاميـلـتون سـائق فـريق ميـرسـيدس
ـنـافس في بـطولـة الـعـالم لـلـجـائزة ا
الـكـبـرى لـسـبـاقـات فـورموال  ?1ثقـته
ـنــافـسـة عـلى في قـدرة فــريـقه عـلى ا
لـقب الـبطـولـة رغم االنـتـصارات الـ4
ــنـافــسه ريـد بــول. وأكـد ــتـتــالـيــة  ا
هـاميـلـتـون بطل الـعـالم سـبع مرات
أن فــريــقه ال زال يــطـارد الــلــقب كــمـا
أوضح أنه ال يــرغب في الــدخــول في
حـالـة سـلـبيـة في ظـل ثقـته فـي قدرة
ـنافسة. وقال هـاميلتون فريقه على ا
إن فـــريــــقـه ســـيــــواصـل مـــحــــاوالته
لالســتـفـادة بــقـدر األمـكــان من مـزايـا
سيارة الـفريق مـوضحا: نـحن نعمل
بـجــد قـدر اإلمــكـان لـنــرى إذا مـا كـان
بإمكاننا سد الفجوة. وأشاد السائق
ـنـافـسـيه في ريـد بـول الـبـريـطـاني 
قائال: لقد قامـوا بعمل عظيم في آخر
أربــعـة ســبــاقــات. ومن جـهــته رفض
مايك شوماخر نفي إمكانية االنتقال

وسم اجلديد لفريق ألفا رومـيو في ا
من ســـبــاقــات ســيــارات فــورمــوال 1.
وقـــال ســــائق فــــريق هــــاس الــــيـــوم
اخلـــمـــيـس :تـــركـــيــــزي هـــنـــا واآلن.
وأضـاف أنه يـجب عـلى الـشخص أن
ينتظـر ويرى ماذا سيـحدث في العام
ـــا تـــكــــون هـــنـــاك ـــقـــبـل لـــكـن ر ا
مــفــاوضــات في األســابـيـع الـقــلــيــلـة
ــقــبــلــة. وطُــرح اسم شــومـاخــر في ا
وسـائل اإلعالم لـيـكون خـلـيـفـة كـيمي

رايـكـونن ( 41 عــامـا) في فــريق ألــفـا
رومــيــو الـذي يــعــمل بـالــتــعـاون مع
فـيــراري مـثل فــريق هــاس. يـذكـر أن
يـة الشـباب شومـاخر جـزء من أكـاد
لـفـريـق فـيـراري.وبـعــد حـصـوله عـلى
ركز الـ 16 في سباق جائزة ستيريا ا
ــاضـي يــأمل الـــكـــبــرى األســـبـــوع ا
شومـاخر في أن يتـقدم خـطوة لألمام
قـبل في سبـاق اجلائزة يوم األحـد ا
الـــكــبـــرى الــنــمـــســاوي حـــيث تــظل

فورموال 1في مضمـار ريد بول رينج.
وقال شـوماخر: هـناك بـعض األشياء
نــريـد جتـربــتـهـا والـتـي سـتـجــعـلـنـا
نـقـترب أكـثـر من ألـفـا وولـيـامز. وفي
أول مـوسـم له في فــورمـوال  1تـراجع
جنل بـــطل الـــعـــالم  7مـــرات مــايـــكل
شوماخر أمـام زميله نيكـيتا مازب

فـي ســـبـــاق واحــــد فـــقـط من أصل 8
ــــوسم. ســــبـــاقــــات أقــــيــــمت هــــذا ا
ومـؤخــرا تـمـكن مـايـك شـومـاخـر من

التفوق على نيكوالس التيفي سائق
ولـــيــامــز مــثــلــمــا حــدث في ســبــاق
سـتـيـريـا لـكـنه حـتى اآلن لم يـسـجل
أي نقاط. ويتصـدر ماكس فيرستابن
ترتيب فئة السائق بفارق  18 نقطة
أمام حـامل اللـقب لويس هـاميـلتون.
يـسـتـطـيع رد بـول  مـتـصـدر بـطـولة
الــــعـــالـم لــــســـبــــاقــــات فــــورمـــوال 1
لــلـسـيــارات تـوجــيه ضـربــة جـديـدة
آلمـال لــويس هـامــيـلـتــون في الـلـقب
خالل جـــائــزة الـــنـــمـــســا الـــكـــبــرى.
ويـســعى الـثـنــائي مـاكس فــرسـتـابن
مـتصـدر الـبـطولـة وزمـيـله سيـرجـيو
بـــيــريـــز لالنــتـــصــار اخلـــامس عــلى
ــنــافــســة بـ الــتــوالي. واشــتــدت ا

فرسـتابن وهامـيلـتون بـطل العالم 7 
ـــوسم لـــكن الـــســـائق مـــرات هـــذا ا
الــهـولــنــدي الـبــالغ عــمـره  23 عـامـا
نـقـطة. يـتـصـدر الـبـطـولـة بـفارق  18 
ـا يــتـغـيـر هــذا الـوضع لـو تـبع ور
فــرســـتـــابن انـــتـــصـــاره في جـــائــزة

ستايـريان الكـبرى على حـلبة رد بول
ريـنج بـفـوز آخـر في جـائـزة الـنـمـسـا
عـلى احلـلبـة ذاتـهـا. وفقـد مـرسـيدس
هيمنته عـلى البطولة مـنذ بدء حقبة
احملركـات ذات الـست اسطـوانات في
وحتدث هـامـيـلتـون عن حـاجة .2014
فـريـقه لـتطـويـر الـسـيـارة واحلـصول
علـى سرعـة أكـبر لـكن الـسؤال األهم
هـــو مــدى رد مـــرســـيــدس عـــلى هــذا
التحدي. ورغم تفوق فرستابن بفارق
 نقـطة غـير أنه فـارق ضئيل إذ أن 18
االنسـحـاب من سـباق واحـد سـيؤدي
إلى فـقـدان هــذا الـتـفـوق. ويـتـقـدم رد
بول بفارق  40 نقطـة على مـرسيدس
. لـكن لـو حقق في بـطـولة الـصـانـعـ
فــرســتـابـن انـتــصــاره اخلــامس هـذا
ا ـوسم والثـالث عـلى الـتـوالي فـر ا
يـــكـــون في طـــريـــقه إلـى لــقـــبه األول
بالـفعل. كـما سـيكـون الفـوز اخلامس
مـؤثرا إذ لم يـخـسـر أي فريق بـطـولة
العالم بعد حتقيق خمسة انتصارات لويس هاملتون
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نتخب  العبي ا
الوطني بعبرون
عن طموحاتهم في
التأهل الى
ونديال ا

متتالية منذ مكالرين في 2005. وكان
ـاضي على رد تفـوق مـرسيـدس في ا
بـــول يــعــتـــمــد عــلى االســـتــمــرار في
حتقيق الـنتائج لـكن محركـات هوندا
صــامـدة حــتى اآلن ومــا زال الــفـريق
ـــتــصـــدر يــجـــري حتــديــثـــات عــلى ا
السيارة فـيما قـرر مرسيدس الـتركيز
على موسم 2022.  وقال روس براون
مديـر فـورموال  1عن انتـصـار رد بول
ــاضـي يــبـــدو أن الــســـيــارة األحـــد ا
األفـضل حتـقق الـنـتـائج األفـضل. في
بدايـة العـام تفـوق مرسـيدس على رد
بـول. هـذا الـوضع تـغـيـر اآلن. األمور
تــغـــيــرت في الــســبــاقــ األخــيــرين.
مرسـيدس يحـاول لكنـه متعـثر. وكان
كــريــسـتــيــان هـورنــر رئــيس رد بـول
واضحا عما يحتاجه فريقه. وأضاف
أعتقـد أن ماكس يـقود بنـضج وثبات
ـستـوى ويـجب علـيـنا مـواصـلة في ا
الـتـفـوق والتـركـيـز واحلـفـاظ عـلى ما
نـفـعــله حـالـيـا. وخــلف هـذا الـثـنـائي

يـــتــنـــافس مــكـالرين وفــيـــراري عــلى
. ركـز الـثالث في بـطـولة الـصانـع ا
وســـيـــســـعـى النـــدو نـــوريس ســـائق
مــكـالرين إلنــهــاء الـــســبــاق بــ أول
خمسة مراكـز للمرة الـثامنة في تسع
ــوسم فــيــمــا يــحــتـاج جــوالت هــذا ا
زميله األسترالي دانييل ريكاردو إلى
حتس مستواه بعـد بدايته الصعبة
ـلك جورج مع الفـريق. وفي اخللف 
راسل سائق ولـيـامز فـرصة تـعويض
ــاضي عـــنــدمــا خـــيــبــة أمـل األحــد ا
انسحب من السـباق بعد انطالقه من
ـــركـــز الــعـــاشــر وكـــان في طـــريــقه ا
حلـصـد الـنـقـاط لـلبـطـل السـابق ألول
. وســتـــجــلب مـــرة في نـــحــو عــامـــ
بيريلي إطارات أكثر ليونة عن سباق
ــاضي وهـــو مــا قــد يـــخــلط األحـــد ا
األوراق فيـما يـتعلق بـاالستـراتيـجية
أمـــام جــمــاهــيــر أكــبــر من الــســبــاق
ـاضي كـمـا سـتـكـون درجـة احلرارة ا

أقل.
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تمثل فرصة أخيرة لعدد من الالعب
ـنـتخب الـوطني وعـليـنا وجليل من ا
اســتــثــمــار هــذه الـــفــرصــة لــنــخــلــد
أسمـائـنا مـثـلمـا فـعل جيل  1986من
ثابرة ونتمنى أن خالل االجتهاد وا
تكـون الظروف مـثاليـة خلطف بـطاقة
مــونـديــالـيــة. يـشــار إلى أن مـنــتـخب
الــعــراق ســيـلــعب ضــمن اجملــمــوعـة
األولى بـتــصـفـيـات كــأس الـعـالم إلى
جـــانب مــنـــتــخــبـــات إيــران وكــوريــا
اجلنوبية واإلمارات وسوريا ولبنان.

الــتـــأهل إلى كــأس الــعـــالم يــتــطــلب
إسـتـراتــيـجـيـة مـحـكــمـة تـنـقـسم إلى
قـسمـ مـنهـا إداري يـتـضمن تـوفـير
سبل إعـداد جيد ومـعسـكرات مثـالية
ـــســتــوى ومــبــاريـــات جتــريـــبــيــة 
الطـموح والقـسم اآلخر فـني وهو ما
يــتـعـلق بــاجلـهــاز الـفـنـي والالعـبـ
ــلـعب وااللــتـزام واالجــتـهــاد داخل ا
وبالتالي اجلميع يـشعر بأن الفرصة
كـــبـــيـــرة لـــتـــحـــقـــيق حـــلم الـــتـــأهل
للـمونـديـال. وأشار: هـذه التـصفـيات

ـنـتخـب العـراقي أكـد حـارس مـرمى ا
جالل حـــــسن أن فــــرصـــــة الـــــفــــريق
وحظوظه في التأهل إلى كأس العالم
جـيـدة مـضيـفـا أنـهم سـيـقـاتـلون من
أجل بــلـوغ مـونــديـال الــدوحـة. وقـال
حــسن فـي تــصــريــحــات صــحــفــيـة :
الـقــرعــة مــنــحــتــنـا دفــعــة مــعــنــويـة
للمنافسة عـلى إحدى بطاقات التأهل
ونديال ونحن كالعب سنقاتل إلى ا
من أجل بلوغ مونديـال قطر وحتقيق
حـلم اجلــمـاهـيـر الــعـراقـيـة. وبـ أن

لالحتاد العـراقي لكـرة القدم الـدكتور
أحــمـد كـوجــر عن ارتـيــاحه لـنــتـائج
ــؤهــلـة ــرحــلــة احلـاســمــة ا قــرعــة ا
ـــونـــديـــال قـــطــر  .2022وأســـفــرت
القرعة التي سحبت  في ماليزيا عن
وقــــوع مـــنــــتــــخـب الـــعــــراق ضــــمن
اجملـــمــوعـــة األولى مع مـــنــتـــخــبــات
ســوريـا ولــبــنـان واإلمــارات وكــوريـا
اجلـنــوبـيــة وإيـران. وقــال كـوجـر في
تصـريحـات لـكووورة إن هـذه القـرعة
نـتخب الـعراق. تمـثل فرصـة ذهـبيـة 
وأضـاف: علـيـنـا أن نسـتـثـمر الـقـرعة
الـتي أنصـفت الـعـراق ووضعـتـنا في
مـجــمـوعــة ســهـلــة نــسـبــيــا مـقــارنـة
باجملـموعـة الـثانـية. وتـابع: يجب أن
ـنـتـخب يـبـدأ الـعـمـل مـبـكـرا إلعـداد ا
عــلى الـنــحـو األمــثل. وطـالب كــوجـر
ـنتـخب لـتحـقيق ـسانـدة ا اجلمـيع 
حلم التأهل للمونديال للمرة الثانية
لــكـســر الـغــيــاب الـطــويل مـنــذ كـأس
الـعـالم 1986. وأكـد كــوجـر: عــلـيــنـا
ـتوفـرة حتت وضع كل اإلمـكـانـيـات ا
نـتـخب. التـأهل للـمونـديال تصـرف ا
يـــجـب أن يـــكـــون مـــشـــروع الـــدولــة.
وأردف قـائال: رفـعت تـقـريـرا مـفـصال
ـبـاريـات األخـيـرة لـلـتـطــبـيـعـيـة عن ا
لــلــمـنــتـخـب ونـثق بــقــدرات الـلــجـان
الـعامـلـة لوضع اسـتـراتيـجـية لـبـلوغ
ـنتخب مونديـال قطـر. يشار إلى أن ا
الـعــراقي سـيـخـوض أولـى مـبـاريـاته
في التـصفيـات احلاسـمة أمـام كوريا
اجلــــنـــــوبــــيـــــة خــــارج األرض في 2

قبل. سبتمبر/ أيلول ا

الـسـلـوفـيـني سـريـتـشـكـو كـاتـانيـتش
سيسهل مهمـة الفريق. وقال شنيشل
نتخب أمام في تصريحات صـحفي ا
فرصـة قـد ال تتـكـرر بعـد أن وضـعتـنا
الــقــرعــة أمــام مــجــمــوعــة أســهل من
اجملــمــوعــة الــثــانــيــة مع أن جــمــيع
نتخبات ال يسـتهان بها لكن فرصة ا
الـــعـــراق جـــيــدة وفـق مـــنـــتـــخـــبــات
اجملموعة األولى والتأهل للمونديال
يــتــطـلب تــوفــيـر الــكـثــيــر من األمـور
ـدرب كاتـانيتش. أهمـها االحتـفاظ با
ـدرب الـسـلـوفيـني وبـ الـتـمـسك بـا
سـيـختـصـر الـزمن عـلى االحتـاد كون
تـبـقي النطالق الـتصـفـيات شـهرين ا
درب وهي فترة غـير كافيـة لتغـيير ا
ثم أن منح كاتانيش فـرصة استكمال
ا اخلـطـوة األخـيـرة حق مـشـروع طـا
ـنــتـخب أنه بــات يـعــرف تـفــاصــيل ا
أكــــثـــــر مـن غــــيـــــره. وأشـــــار إلى أن
ــنــتــخب بــحـاجــة إلى مــعــســكـرات ا
ومـباريـات جتـريبـيـة جـيدة واهـتـمام
ـــنـــتـــظــرة ـــهـــمـــة ا يـــوازي حـــجم ا
وبـالـتـالي تـلك الـتـفـاصـيل مـهـمـة في
حتــضــيــر الـفــريق نــفــســيـا وبــدنــيـا
لــلــتــصــفــيــات مـنــوهــا إلى أنـه كـان
يتـمنى أن تـكون الـتصـفيـات بطـريقة
التـجمع كـونهـا ستـصب في مصـلحة
العـراق ومع ذلك الفرصـة كبـيرة جدا
للـتـأهل للـمونـديـال. يذكـر أن االحتاد
الـعــراقي إلى اآلن لم يــحـسم مــصـيـر

درب كاتانيتش. ا
W×¹d  WŽd

أعــرب عـضــو الـهــيـئــة الـتــطـبــيـعــيـة
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ــنـتــخب الــعـراقي لــكـرة أكــد مـدرب ا
الــقـدم سـريــتـشـكــو كـاتـانــيـتش  أنه
لـــيـس هــنـــاك ســـهـال او صــعـــبـــا في
ـونــديـالــيـة كل شيء الــتـصــفـيــات ا
سيكون سهال و متاحاً إذا كنت جيدا
ومتهيـئاً له. وقال كـاتانيتش في أول
تــعــلـيـق له عـلـى قـرعــة الــتـصــفــيـات
ـؤهـلـة أل آسـيـا وكـأس ـزدوجـة ا ا
الـــعـــالم إنـه لــيـس هـــنــاك ســـهال او
ونديالية كل صعبا في التصفـيات ا
شيء سيكون سهال و متاحاً إذا كنت
جيدا ومتهيئاً له. وأضاف أن السهل
ـتاح سـيـكون صـعـبا وعـسـيرا إذا وا
كنت سيـئا في التـعامل معه واإلعداد
له. وأجــرى االحتــاد اآلسـيــوي لــكـرة
ـبــور قـرعـة الــقـدم في مــقـره بـكــواال
ؤهلة الدور احلاسم من التصـفيات ا
ـشـاركـة 12 ـونـديـال قـطـر  2022 
منـتـخبـاً. وجـاء في اجملمـوعة األولى
كل مـن إيــران كـــوريــا اجلــنـــوبــيــة
اإلمارات العراق سوريا لبنان. كما
تضـمنت اجملـموعة الـثانـية الـيابان
أسترالـيا السـعودية الـص عمان
فـيــتـنـام. ويــتـأهل بــطل ووصـيف كل
ونديال فيما مجموعة مباشرة إلى ا
يتأهـل الفائـز ب ثالـثي اجملمـوعت

خلوض ملحق دولي.
qAOMý Í√—

وفي ســـيـــاق مـــتـــصل أوضـح مــدرب
ـنتـخب الـزوراء راضي شـنـيـشل أن ا
العـراقي أمام فـرصة تـاريخـية لـبلوغ
درب ونديـال مؤكـدا أن التمـسك با ا

مــســـتــويـــات الالعــبـــ و تــقـــلــيص
الـقـائـمـة الى اربـعـة عـشـر العـبا فـقط
واثــــنى مــــديــــر الــــفــــريـق االســــتـــاذ
عالءشــاكــر عــلى الالعــبــ من خالل
انضباطيتهم العـالية وتقد مجهود
عالي خالل الـتدريـبات لـيكـونوا با
اجلــاهــزيــة قــبل الــولـوج لــلــبــطــولـة
الـعـربـيـة واكـمل حـديـثـة عن االجـواء
ـنـتخب في ـثـاليـة الـتي يـعـيشـهـا ا ا
مـعسـكـره احلالي ونـحـاول تـذليل كل
الـــعــقـــبــات الــتـي تــواجه تـــدريــبــات
الفريق وختم تـصريحه نحاول خالل
قبلة بتام معسكر خارجي الفتره ا
لـزيـادة اخلـبــرة واالحـتـكـاك لالعـبـ
الذين يخوضون اول بـطولة خارجية

لهم.
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تـستـمر تـدريـبات مـنـتخـبـنا الـوطني
لـــفــئــة الــنــاشـــئــ بــواقع وحــدتــ
تـدريـبـيـة صـبـاحـا ومـسـاءا في قـاعة
نادي الـسلـيـمانـية اضـافة الى اقـامة
بـاريات الـتدريبـية ضـمن معـسكره ا
ــقــام في مـحــافــظـة الــسـلــيــمـانــيـة ا
اســتـعـداد لــلـبـطـولــة الـعـربــيـة الـتي
قبل من هذا ستقام في مطـلع شهر ا
الـعـام في تـونس وخـاض مـنـتـخـبـنا
الـوطـني  مـبـاراة تـدريـبـيـة مع نـادي
حــلــبــجـه والــذي حــاول من خاللــهــا
ــدرب الـــكــادر الــتــدريــبـي بــقــيــادة ا
التـونسي صـابر عـبد الـواحد اشراك
ـــتــواجـــدين في جـــمـــيع الالعـــبــ ا
ـــعـــســـكـــر لـــلـــوقـــوف اكـــثـــر عـــلى ا

واحد مساء اليوم في ملعب الفيحاء
ــديـنــة الــبـصــرة حلــسـاب اجلــولـة
نــفــســهــا.  نــفط الــبــصــرة تــقــدم في
الـنــتـيـجـة بــوقت مـبـكـر فـي الـدقـيـقـة
اخلـــامـــســة عـــبـــر الالعب احملـــتــرف
بــنــيـامــ اكــور وواصل أفـضــلــيـته
ــــتــــألق أحـــــمــــد زامل في بــــهــــدف ا
الـدقــيـقـــة 36.  وفي الــشـوط الــثـاني
حـاول نفط مـيـسان الـعـودة للـمـباراة
وحصل عـلى عدد من الـفرص وقلص
أحـــمــد عــبــد الــرزاق الـــنــتــيــجــة في
الــدقــيــقــة 50.  ورفع نــفـط الــبــصــرة
ـركـز رصـيــده إلى الــنـقــطـة  41 في ا
الـعــاشـر بـيــنـمـا جتـمــد رصـيـد نـفط
ـركز مـيـسـان عــنـد الـنـقـطـة  38 في ا

الثالث عشر.

ـــبــاراة بــتـــســديــدة هــائـــلــة لالعب ا
مـحـمـود أحـمـد إال أن الـنـجف تـمـكن
من العودة بـأقدام الالعب كـنان عادل
في الــدقـيــقـة  35 كـذلـك من تـســديـدة
قوية من خارج مـنطقة اجلـزاء ليعدل
الــكــفــة بــنــهــايــة الــشــوط األول.  في
الــشــوط الــثــاني اســتــعــاد الــنــجف
تـوازنه وتقـدم في الـنـتيـجـة من ركـلة
جزاء سـجل منـها الالعب أحـمد لـفتة
(كوني) في الدقيقة 50. ورفع النجف
ـركـز رصـيــده إلى الــنـقــطـة  65 في ا
الــــرابع بـــيــــنــــمـــا جتــــمـــد رصــــيـــد
الصناعـات الكهربـائية عند  32 نقطة
ركـز السـابع عـشر. وفي مـباراة في ا
الديربي الـنفطي تـمكن نفط الـبصرة
من كسب الـلقـاء بهـدف مـقابل هدف

الـنـجف الــدولي حلـسـاب اجلـولـة 34
ــمــتــاز. ورغم الــبــدايـة من الــدوري ا
ميزة لفـريق الصناعات الـكهربائية ا
وتــقــدمه بــهـدف في الــدقــيــقـة  24من
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قــلـب الــنــجف بــكــرة الــقــدم  تــأخــره
بــهـدف إلى فــوز بـهــدفـ عــلى فـريق
الـصـنـاعـات الــكـهـربـائـيـة في مـلـعب
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زار  رئيس االحتاد العراقي لكرة
السلة  حس العميدي  مديرية
درسي في النشاط الرياضي ا
الرصافة الثانية وكان باستقبالة
ماجد حسن مدير النشاط  ولفيف
درب .واطلع  العميدي على من ا
واقع القاعة الرياضية التابعة
للنشاط التي قام بترميمها وزارة
الشباب والرياضة .من جانبه ابدى
العميدي تعاونه مع  ماجد حسن
مدير النشاط لكي تكون القاعة
جاهزة القامة النشاطات والسباقات
السلوية الرياضية عليها وكذلك
دعمها  من كافة السبل لكي تكون
رموق . بشكلها ا
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تعادلَ منـتخب النـاشئ سلـبياً امام
فــــريق شـــبـــاب الـــقـــوة اجلـــويـــة في
ـــبــــاراة الـــتي جـــرت عـــلى مـــلـــعب ا
الـــراحل  عـــلي حـــســـ  في مـــجــمع
وزارة الـــشـــبـــاب والـــريــاضـــة وذلك
ـنتـخب للـدخول ضمن اسـتعـدادات ا
في بـــطــولــة كـــأس الــعــرب حتت 16
ــغـرب ــزمع انــطالقــهــا في ا عــامــاً ا
ــقـبل. وقــالَ مـدرب نــهـايــة الــشـهــر ا
ـسـتوى ـنـتـخب حـسن كـمـال: إن ا ا
الـفـني الـعــام لالعـبـ يـبـشـر بـخـيـرٍ
بــعـد أن طــبق الالعـبــون الـعــديـد من
ـنـوطـة بـهم ـفــردات الـتـكـتـيـكــيـة ا ا
حيث كان الثـبات والتركـيز واضح
عـلى الـفـريق وهـذا مـا تـدربـنـا عـلـيه
ــاضي حتــضــيـراََ طــيــلــة األسـبــوع ا
قبلة للمبـاراة. وأضاف َ: ان الفتـرة ا

ــبـاريـات سـتــشـهــد إجـراءَ عـدد من ا
الـتـجـريـبـيـة لـلـوقـوف عـلى جـاهـزيـة
الـالعــبــ من الــنــاحــيــتــ الــفــنــيـة
فـاهيم والبـدنيـة نـاهيك عن غـرس ا
اخلطـطيـة لديـهم مع تهـيئـة الالعب
ـعـترك ذهـنيـاً ونـفـسيـاً قـبل الـولوج 
الــبـطـولــة الـعـربــيـة. واخــتـتمَ مـدرب

مــنــتــخب الــنــاشــئــ حــسن كــمـال
حديـثه بـالقـول: إن البـطـولة الـعربـية
ســتـكـون خــيـر حتــضـيـرٍ لــلـمــنـتـخب
قبلة والبطوالت لبطولة غرب آسيا ا
همة األخرى حيث سنحاول تهيئة ا
وصـــنــــاعـــة فــــريق يــــكـــون الــــنـــواة
احلقـيقـيـة للـكرة الـعراقـية مـستـقبالً.
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{ روما- وكاالت: عـلق أندريا أنـييلـي رئيس يوفـنتوس عـلى أنباء اسـتبعـاد السيدة الـعجوز مـن دوري أبطال أوروبا
قبل بسـبب االستمرار في مشروع الـسوبر ليج. وقال أنيـيلي في تصريحات أبـرزها احلساب الرسمي وسم ا في ا
قبل. أريد أن أكرر أنـنا لسنا خائف وسم ا ليوفنتوس: لقـد تلقينا رسالـة تعترف باالنضمام إلى دوري األبـطال في ا
ال تعمل على تغطية خسائر الوباء حيث تواجه من التهديدات ونـثق في اإلجراءات القانونية. وأضاف: زيادة رأس ا
صـناعة كـرة القدم وقـتًا عصـيبًـا وهناك حـاجة للـتفكـير مع ضرورة إدراك احلـاجة إلى إقامـة مسابـقات بديـلة. وتابع:

ـلعب. جنـهـز أنـفـسـنـا بـأشخـاص غـيـر صـنـاعـيـ ونريـد عـقـلـيـة جـديـدة قادرة عـلى تـطـويـر الـنـادي خـارج ا
وواصل: فيديـريكو تـشيروبـيني مصـدر فخر لـلنادي وبدايـة من اليوم وكـمدير ريـاضي سيكـون مسؤولًا
لعب أو خارجه. قبلة سواء داخل ا عن كل الفرق أنا متأكد أن هذا أفضل فريق نواجه به التحديات ا
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{ طـــوكــيــو-(أ ف ب) - أعـــلــنت الـــســلــطــات
احملليـة األربعاء أن أجزاء من مـسيرة الـشعلة
ـضيـفة طـوكيـو لن تقام ـدينة ا بـية في ا األو
عــلى الــطـــرق الــعــامـــة بــســبـب مــخــاوف من
ـقررة فـيروس كـورونـا قـبل انطالق األلـعـاب ا
في الفـتـرة ب  23تـمـوز/يـولـيو والـثـامن من
.وقـــال مــســؤول في ـــقــبــلــ آب/أغـــســطس ا
حكومة طوكـيو كويشي أوسـاكابي إن مسيرة
بية التي تبدأ في طوكيو اعتبارًا الشعلة األو
من الـتاسع مـن تمـوز سـتقـام بـشـكل أساسي
في احـتــفـاالت مـغـلـقـة خـالل األيـام الـثـمـانـيـة
األولى من زيــارتـهـا لـلــعـاصـمـة تــمـاشـيـاً مع
إجراءات مكافحة "كوفيد-.19وأضاف "سننظم
ـكـان الـذي تـنتـهي فـيه احـتـفـالًـا كل يـوم في ا
قـررة) لليـوم" موضـحا أن حوالي سـيرة (ا ا
 100عداء سـيتأثـرون يوميًـا بهـذا التغـيير في
البـرنامج.وتـتـعلق الـتغـييـرات بشـكل أساسي
سيـرة الشعـلة خارج  23منطـقة مـركزية في
طـوكــيـو.وتـابع أوســاكـابي أنه ســيـتم اتـخـاذ
ـــنـــاطق قـــرار بـــشـــأن اخلـــطـــوات في هـــذه ا
ـركـزية ذات الـكـثـافة الـسـكـانـية الـعـالـية في ا
ــلــعب وقـت الحق.وســتــدخـل الــشــعــلـــة إلى ا
ـــــبـي اجلــــــديـــــد فـي طـــــوكـــــيــــــو في 23 األو
تـمـوز/يـولــيـو بـعـد مـرورهـا بـ 47مـنـطـقـة في
الـيــابـان. وكـانت الـسـلـطــات احملـلـيـة حـظـرت
ـبــيــة في بـعض ســابــقـا مــرور الــشـعــلــة االو
قـاطـعـات علـى الطـرق الـعـامة في ـناطـق وا ا

األشهـر األخيـرة واضطر حـاملـو الشـعلة إلى
االكتفاء باحتفاالت بدون جمهور في احلدائق
أو األمــاكن اخلــاصــة األخــرى.وال يـزال شــبح
الـــوبــاء يــخــيم عــلـى هــذا احلــدث الــريــاضي
ي قـــبل ثالثـــة أســـابـــيع مـن افـــتـــتــاح الـــعـــا
األلــعـاب.وثــبـتت إصــابـة عــضـوين مـن الـوفـد
ــبي األوغــنــدي بــفـيــروس كــورونــا عــنـد األو
ا أدى إلى وصوله إلى طوكـيو هذا الـشهر 
تشـديد الـقـواعد لـلفـرق التي تـصل مبـكرًا إلى
اليـابان.وذكـرت صحيـفة "يـوميـوري" اليـومية
ــكن اآلن وضع فـريق كـامل في األربـعـاء أنه 
احلــجــر الــصــحي إذا ثــبــتـت إصــابــة عــضـو
واحد. وشـهدت اليـابان أزمـة صحيـة ضعـيفة
نـسبـيًـا مقـارنـة بـالعـديـد من البـلـدان األخرى
حيث  رسميا إحصاء أقل من  15 ألف حالة
وفــاة مــنــذ أوائل عــام   2020 لــكن نــظــامــهــا
الــطــبي تـــعــرض لـــضــغــوط شـــديــدة.وقــامت
احلـكـومـة الـيـابـانـيـة مـؤخـرًا بـتـسـريع حـمـلة
الـتطـعـيم اخلـاصـة بهـا وأصـبح اآلن مـا يـزيد
ـئـة مـن الـسـكــان مـحــصـنـ قـلــيالً عن  10بــا
بــالـكــامل.وال تـزال طــوكـيــو وست مـقــاطـعـات
" الـصحية أخرى خاضعـة إلجراءات "الطوار
تــقــريــبــا حــتى  11تــمــوز. لـــكن مع االرتــفــاع
احلــالي في احلــاالت فـي طــوكــيــو واخملـاوف
ـرجح أن يتم تـمديد بشـأن متـحور دلـتا من ا
هــذه الــقـيــود حــتى األلــعـاب وفــقًــا لــوسـائل

اإلعالم احمللية.
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إلضــاءة مــلـعـب ألـيــانــز أريـنــا بــألـوان
انـيـا واجملر قـوس قـزح خالل مـبـاراة أ
فـي كــأس أوروبــا  2020 لـــكــرة الـــقــدم

ـــانـــيــا) (أ ف ب): رفض { مـــيـــونخ (أ
االحتــاد األوروبي لــكــرة الـقــدم (ويــفـا)
انية الـثالثاء خطط مـدينة ميونـيخ اال

WL UF « w  uO uÞ œUO³*Ë√

”—b¹ Ê«—U
d² A½U  ÷dŽ

b²¹U½u¹
أبـطـال أوروبا ويـوروبا لـيغ ومـنافـسة
دوري أبـطال أوروبا النسـائية ستسقط
ـــقــبل. ـــوسم ا الـــقـــاعــدة بـــدايـــة من ا
وأوضـح أن هــــــذا مــــــرده إلى عــــــوامل
عــديــدة من بــيــنــهــا نــوعــيــة أرضــيـات
ـــــــنـــــــشـــــــآت ـالعـب وحتـــــــســـــــ ا ا
والـتـكنـولوجـيـا اجلديـدة مـثل مسـاعدة

التحكيم بالفيديو. 
وأضــاف ســيــرفــرين: الــقــاعـدة أصــبح
مـفعولـها اليـوم معاكـسا لألهداف التي
وضـــعت من أجــلــهــا فـــهي في الــواقع
ـسـتـضيـفـة عن االنـدفاع تـثـني الـفرق ا
نـحو الـهجوم مـخافـة تلقي هـدف يخدم
ـنـافس في حـالـة تـعادل في مـصـلـحـة ا
مـجمـوع األهداف بـ الذهـاب واإلياب.
وأشـــار أيــضــا إلى اإلجـــحــاف في حق
ــــســــتــــضــــيـف في الــــوقت الــــفــــريق ا
اإلضــافي إذ يــتـطــلب مــنه الـتــســجـيل

مرت إذا سجل الفريق الضيف. 

أخبار النجوم
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{ روما  –وكاالت: كشف تـقرير صحفي إسباني  عن تطورجديد بشأن مستقبل
ـقبل. ويـقتـرب أشرف وسم ا ـغربي أشـرف حكـيمي ظـهيـر إنـتر مـيالن خالل ا ا

حكـيـمي من االنتـقـال إلى باريس سـان جيـرمـان خالل صفـقـة تتـخطى قـيـمتـها 50 
ـتـغيـرات. ووفقًـا لبـرنـامج الشـيرجنـيتـو اإلسـباني فـإن صفـقة مـلـيون يـورو شامـلة ا
انـتقال حـكيـمي صاحب الـ 22عامًـا لسـان جيـرمان سـتبلغ  72مـليـون يورو. وأشار
الـبرنـامج اإلسبـاني إلى أن إنتـر ميالن عـرض أشرف حـكيـمي على ريـال مدريد
أمس اخلـمــيس بـنـفس األمــوال. ويـعـود ذلك إلى وجــود بـنـد في عــقـد انـتـقـال
نح ريال مدريد األحقية في معادلة أي عرض يحصل عليه حكيـمي إلى إنتر 
الـالعب قـبل أن يـنـتـقل إلى نـادٍ جـديـد. وسـبق أن ذكـرت تـقـاريـر إسـبـانـية أن
ريال مدريـد ال يخطـط لالستفـادة من بند إعـادة الشـراء في عقد حـكيمي وأن

األخير في طريقه إلى حديقة األمراء.
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{ مدريـد- وكاالت: يعمل نادي برشلـونة على إيجاد حل مناسب من أجل
. وكـان خافيير ـدة موسم جتديد عقـد النجم األرجنـتيني ليـونيل ميسي 
تـيــبـاس رئـيس رابـطـة الــدوري اإلسـبـاني صـرح مـؤخــرًا بـأنه لن يـسـمح
فروضة عـلى الرواتب في الـليجا من أجل لبرشـلونة بـتجاوز احلـدود ا
ـيـسي. ويـسـعى تيـبـاس أن تـتـمتع أنـديـة الـلـيجـا بـتـوازن ب الـتـجـديد 
. وحسب صحـيفة الدخل الذي حتـققه والـرواتب التي تسـددها لالعبـ
سـبورت فـإن خوان البـورتا رئيـس برشلـونة سـيلـتقي مع تـيبـاس اليوم
ـفـروضـة عـلى اجلـمـعـة إليــجـاد حل مـشـتــرك بـشـأن قـيـود الـرواتـب ا
الـنـادي والتي تـعـطل جتـديد مـيـسي. وأشـارت الصـحـيـفة إلى أنه في
حـالة وصـول الطـرف إلى اتـفاق سيـكون من الـسهل عـلى برشـلونة
حسم جتديـد ميسي. وأوضحت أن بـرشلونة تعـرض خلسائر تقدر بـ
 مليـون يورو في الدخل بسبب كـورونا بينما تـبلغ قيمة الرواتب 300
مليـون يورو سنويًا. وقالت تقارير إسبانية إن برشلونة قدم 671.429
دة يـسي عرضًا بقيمة  300 ملـيون يورو مقابل اللعب مع البارسا 
ـيسي  200 مـلـيون مـوسـمـ فقـط. وأصافت أن بـرشـلـونـة سـيـدفع 
يـورو خالل عـامـ بيـنـمـا سـيحـصل الـبـرغـوث على الـ  100مـلـيون

تبقية في السنوات الثالثة التالية. يورو ا

ـنـافس في دوري الـقـسم { لـنـدن- وكـاالت: أعـلن نـادي فـولـهـام ا
الثـاني اإلنـكلـيـزي أنه ع الـبـرتغـالي مـاركو سـيـلفـا مـدربا جـديدا
همة لفريـقه خلفا لـسلفه سكـوت باركر. وتولى سـيلفا ( 43 عـاما) ا
دة ثـالثة أعـوام. وسبق اجلـديدة مع الـنـادي اللـنـدني بنـاء عـلى عقـد 
ـركز الثامن لسيـلفا تدريب إيـفرتون االجنلـيزي وقاده للـحصول على ا
مـتـاز في أول موسـم له على رأس جـهـازه الـفني في بـ فـرق الـدوري ا

نـطـقة مـرسيـسـايد اسـتغـنى عن خـدماته في .2018 نـتـمي  لكـن النـادي ا
ة الـثقيلة  2-5 أمام اجلار ديسمـبر/ كانون األول من الـعام التالي عـقب الهز
ـمتاز لـيفـربول. وغادر بـاركر فـولهام هـذا األسبوع عـقب الهـبوط من الدوري ا
وث. وقـال سـيلـفا في بـيان ـاضي وبعـد ذلك تولـى تدريب بـور ـوسم ا في ا
ـاضـية أنـا فـعال سـعـيد وفـخـور بـتعـيـيـني على رأس أصـدره فـولهـام الـلـيلـة ا
اجلـهاز الـفني لهـذا النـادي العريق. وأضـاف البيـان أنا مـتحمس وأتـوق لبدء
العمل وأقول لـلجمهور قبل هذا التحدي الكبـير إننا سنعمل بكل جدية سويا
ـوسم. وسيـساعد لتـحقـيق النـجاح حـتى يشـعر اجلـميع بالـفخـر في نهـاية ا
سـيـلـفـا في مـهـمـته اجلـديـدة مـهـاجم فـولـهام الـسـابـق البـرتـغـالي لـويـس بوا
ــنـتــمي إلى الـعــاصـمـة مـورتي الــذي شـارك في  250 مــبـاراة مع الــنـادي ا

البريطانية.

“uHK  f UÐ œuI¹Ë ZÒ¼u²¹ Í«bO u¼
f u¼ vKŽ

vKŽ wLOJŠ ÷dF¹ d²½≈

b¹—b  ‰U¹—

ملعب في ميونخ

{ مـــــــدن - وكـــــــاالت: قـــــــرر االحتـــــــاد
األوروبـي لــكـــرة الــقـــدم إلــغـــاء قــاعــدة
ــســجل في مــلـعب أفــضــلـيــة الــهـدف ا
ا فـيها دوري اخلـصم في منـافسـاته 
قبل. وسم ا أبـطال أوروبا بدايـة من ا
وتـقــضي الـقـاعـدة الـتي أقـرت في عـام
ــنح الـتــقـدم فـي حـالــة تـعـادل   1965
سـجـلة فـريـقـ في مجـمـوع األهـداف ا
فـي مـــبــــاراتي الـــذهــــاب واإليـــاب إلى
الـــفـــريق الــذي ســـجل عـــددا أكـــبــر من

األهداف خارج ملعبه. 
وقـال رئيس االحتاد ألكسندر سيرف

بـخـصوص الـقـاعدة: لم يـعـد الئقـا منح
سجل خارج الديار. قيمة أكثر للهدف ا
ــنــافـســات في االحتـاد وكــانت جلــنـة ا
األوروبي لـكـرة القـدم تقـدمت باالقـتراح
ــاضـي ووافــقت عـــلــيه اآلن فـي أيــار ا
اللجنة التنفيذية. ويعني هذا أن جميع
ـا فـيـهـا دوري ـنـافـسـات األوروبـيـة  ا
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{ مـدن - وكـاالت: لقي الـعـداء القـطري عـبد
يـدالـية الـبـرونـزية في اإلله هـارون الفـائـز بـا
سـبـاق  400 مـتــر في بـطــولـة الــعـالم 2017
في لـنـدن مـصـرعه في حـادث سـيـارة بـيـنـما
ـبيـاد طـوكـيـو. وأعـلن رئيس كان يـسـتـعـد ألو
االحتاد القـطري أللعاب القـوى محمد عيسى
الــفـضــالـة إن هـارون  24 عـامــا تـوفى في
حـادث بـالـعـاصـمـة الـقـطـريـة الـدوحـة. وحـقق
هارون وهـو سوداني األصل يحمل اجلـنسية
القـطـريـة ويـلـعب بـاسم قـطـر مـنـذ عام 2015
ـيدالـية الـفضـية في بـطولـة العـالم للـصاالت ا
ـيـدالـية الـذهـبـية في الـداخلـيـة عام 2016  وا
دورة األلــعــاب اآلســيــويــة عــام 2018. وقــال
الـفـضـالـة فـقـدت الـريـاضـة الـقـطـريـة ورياض
ي بـطال ــسـتــوى الـعــا ألـعــاب الـقــوى عـلى ا
ـبـيــة الـقـطـريـة عـظــيـمـا.  ونـعت الـلــجـنـة األو
هارون على حـسابها على تويتر وقالت عداء
األدعم عــبــد اإللـه هــارون صــاحب بــرونــزيــة
الـعـالم  400 مـتــر في ذمـة الـله. كـان أفـضل
إجنازاته هـو برونزية بـطولة العالم في 2017
 حـيـث حل خـلف الـفـائـز من جـنـوب إفـريـقـيـا
وايد فان نـيكيـرك وستيفن جـاردينر من جزر
الباهـاما. وبعد عـام فاز بذهـبيتـ مزدوجت
في دورة األلـــعــاب اآلســـيـــويــة فـي جــاكـــرتــا
بإندونيسيا مضيفا لقب تتابع  400 متر في
أربـعـة إلى جنـاحه الـفـردي. وقـال الـفـضـالـة
إنه كـان يـتـلـقى الـعالج من اإلصـابـة ويـسعى
بياد طوكيو هذا العام وقت وفاته. للتأهل ألو

بـالفـترة األولى بـنـتيـجة 20-11
وبــالــشـوط األول 28-42  إال أن
منتخب تونس عاد من بعيد
وفاز بالفترة الثالثة بنتيجة
56-57. لــكـن نــســور قــرطـاج
فــشـــلــوا في احلـــفــاظ عــلى
األســبــقــيــة أمــام أصــحـاب
األرض الـــــذيـن فـــــازوا

ــبــاراة بــفــارق 5 بــا
نــقــاط وتـأهــلـوا
لــــــــــنــــــــــصف

نقطة ليتفوق 78-91. وبعد ارتفاع
الــفـارق إلى  18 نــقــطـة في بــدايـة
الــــــربع األخــــــيـــــر بــــــدا أن نـــــيت
ماكـمـيالن مدرب هـوكس استـسلم
ــة إذ بـاءت كل مــحـاوالت لـلــهـز
فريقه بالـفشل في ظل تألق هجوم
بـاكـس. وأنـهى أربـعـة من خـمـسـة
العــــبـــ في تــــشـــكـــيــــلـــة بـــاكس
ـبــاراة بـتـسـجـيل 22 األسـاسـيـة ا
نـقـطـة عـلى األقـل. وتـصـدر لـوبـيز
قـائمـة مسـجلي بـاكس برصـيد 33
نـقــطـة وتــبـعه مــيـدلــتـون وله 26
نـقـطـة كـمـا اسـتـحـوذ على  13كرة
مرتـدة. وأحرز هـوليداي  25نقـطة
باإلضافة إلى  13 تمريرة حاسمة
وأضاف بورتيس  22 نقطة. ورغم
أن بي.جــــــيـه تـــــاكــــــر كــــــان األقل
تـسجـيال في التـشكـيلـة األساسـية

{ واشــنــطن- وكـاالت:
قــدم جـــرو هــولـــيــداي
أداء مــذهـال في الــربع
األول ليقـود ميلووكي
بـــاكس لـــلــفــوز (-123
 (112عــــلـى أتالنــــتــــا
هــوكس في ســلــســلـة
نــــــهــــــائـي الــــــقــــــسم
الــشــرقي بــدوري كـرة
الــــســــلــــة األمــــريــــكي
. ورغم لــلـــمــحــتـــرفــ
غـــــــيـــــــاب يـــــــانـــــــيس
أنتيتوكومبو لإلصابة
يــتــقــدم بـاكس  2-3 في
الـسـلـسـلـة التـي حتسم
على أسـاس األفضل في
سـبع مــبـاريـات قـبل أن
يــــحـل ضــــيــــفـــــا عــــلى
هــوكس يـــوم الـــســبت.
وقـــدمت الـــتـــشـــكـــيـــلــة
األســاســيــة لــبــاكس أداء
مذهال بـقيادة هـوليداي في
الـربع األول بعـد جنـاح الـفريق
في استغالل نقاط قوته. وتقدم
بـاكس  10-30مــســتــغال غــيـاب
تــــــراي يــــــاجن العـب هــــــوكس
ومعتمدا عـلى هوليداي الذي
أحرز  11 نقطـة باإلضافة إلى
خــمس تــمـريــرات حــاســمـة
وبــــروك لـــــوبـــــيــــز وبـــــوبي
بورتيس حيث سجل الفريق
نطقة أسفل السلة.  26 نقطة من ا
وحتــسـن أداء هـوكـس في نــهــايـة
الـربع األول ليـقلـص النـتيـجة إلى
22-36. واستمر حتسن هوكس في
الــربـع الــثــاني بـــعــد رقــابــة عــلى
هـــولــيــداي واســـتــطـــاع الــفــريق
الـــضـــيف تـــقـــلــيـص الــفـــارق إلى
ثمـاني نقـاط قبل أن يـحرز باكس
رمـيـتـ ثالثـيـتـ لـيـنـهي الـشوط
األول  .56-65وقـــــــــلـص هـــــــــوكس
الــفـارق إلى سـت نـقـاط فـي بـدايـة
الربع الـثـالث لكن الـثالثي كريس
مـيـدلـتـون وبــورتـيس وهـولـيـداي
استـعـاد هـيـمـنـته لـيـرتـفع الـفارق
إلى  15نقـطة. وأنـهى باكس الربع
الــــثـــالـث لـــصــــاحلـه إذ ســـجــــلت
الـتـشـكـيــلـة األسـاسـيـة  89 من 91

الــنـــهــائي بـــصــحــبــة
مـــنـــتــخـب الــبـــرازيل
الــــذي كــــان قــــد هـــزم
الـــثالثــاء تــونس 57-83  
ـــــــــــاضـي. وســـــــــــتـالقـي ا
الـبـرازيل في الـدور نصف
كسيك صاحبة النهائي ا
ـركـز الثـاني بـاجملـمـوعة ا
األولـى بـيـنـمـا سـتـتـبـارى
ـــانـــيــا كـــرواتــيـــا مع أ
مـتصـدرة اجملـمـوعة

األولى.

لــبــاكس بــخــمـس نــقــاط غــيـر أن
مساهمته الـدفاعية كانت واضحة
بـاستـحـواذه على  11 كرة مـرتدة.
وكــان بـوجــدان بــوجـدانــوفــيـتش
األكـــثـــر تـــســـجــــيال في صـــفـــوف

هوكس وله  28 نقطة.
 q¼Q² « ‚U³Ý

غادر مـنتـخب تونس لـكرة الـسلة
الـيــوم اخلـمــيس ســبـاق الــتـأهل
بيـة في طوكيو بعد لأللعاب األو
ـته أمام كرواتـيا بنـتيجة -70 هز
 ?75ضـــمن اجملــمـــوعــة الــثـــانــيــة
ـبي. وكـان مـنـتـخب لـلـمـلـحق األو
تـونس مــطـالــبـا بــالـفــوز في هـذه
ــبـاراة مـن أجل الــتــأهل لــلـدور ا
نـــصـف الـــنــــهـــائي ومــــواصـــلـــة
ـبياد. راهـنة عـلى مكـان في األو ا
ورغم أن مــنـــتــخب كــرواتــيــا فــاز

Í—Ëœ∫ إحدى مباريات الدوري األمريكي بكرة السلة
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ــقــررة االربــعــاء واخملــصــصـة لــدعم ا
ثلي واالحتجاج على قانون مـجتمع ا
أقـرته احلـكـومـة اجملريـة. وقـال االحتاد
األوروبي فـي بيان ويفا منظمة محايدة
سـيـاسيـا ودينـيـا واضاف بـالنـظر إلى
الـسـيـاق الـسـيـاسي لـهـذا الـطـلـب الذي
ـثابـة رسـالـة تـهـدف إلى قرار يـعـتـبـر 
ان الـوطـني اجملري يـعلن اتـخـذه البـر
االحتـــاد األوروبي رفــضه لــهــذا االمــر.
واعــرب االحتـــاد الــقــاري تــفــهــمه بــان
الــهـدف هـو بـعث رسـالــة لـلـتـرويج الى
الـتنوع وتـقبله لـلفكـرة مقتـرحا تواريخ
ــلــعـب بــالــوان قـوس اخــرى الضــاءة ا
قــزح: في  28 حـــزيــران/يــونــيــو (يــوم
) او مــا بـ  3 و 9 ــثــلـيــ مــســيـرة ا
ـقبل حـيث يحتـفل بيوم تـموز/يـوليو ا
شــارع كـريـسـتـوفــر في مـيـونـيخ. وقـام
االحتــاد االوروبي بـالــتـذكــيـر بــأنه قـام
بــحــمالت مــنــتــظــمــة من أجل الــتــنـوع

ساواة في كرة القدم.  وا

رافائيل
فاران

{ مـــــــدريــــــد - وكـــــــاالت: يــــــدرس
الــفــرنــسـي رافــائــيل فــاران مــدافع
ريال مـدريد عـرضًا من أجل االنـتقال
ـوسم إلى مـانـشـسـتــر يـونـايـتـد خالل ا

قـبل. وينـتهي عـقد فـاران صاحب الـ28 ا
عامًا مع ريال مدريد في صيف 2022  ولم

يرد الالعب عـلى عـرض الـتجـديـد حتى اآلن.
ووفـقًا لـصـحيـفـة مـاركا اإلسـبـانيـة فـإن فاران
لـديـه اقـتــراح مــثـيــر لالهــتـمــام من مــانــشـســتـر
يونـايـتد لـكـنه ال يسـتبـعـد البـقـاء في ريال مـدريد
ـوسم آخــر. وأشــارت إلى أن فــاران يـدرس عــقـد
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد كــمــا أنه يــعــرف أن رحــيل

يرجني. سيـرجيو رامـوس لن يؤثـر على وضـعه في ا
ويدرك فـاران أن هناك مشروعًا انتهى في ريال مدريد
ـدرب الــفـرنــسي زين الـدين زيــدان وعـلـيه أن بــرحـيل ا
ــلــكي. ــشــروع اجلــديـــد لــلــنــادي ا يــحــدد مــوقـــفه من ا
وأوضحت أن انتـقال فاران إلى مانشستر يـونايتد يعتمد
عـلى موافـقة ريـال مـدريد واألخـير لن يـعارض الـصفـقة

ألنه مهدد بخسارة الالعب مجانًا بعد عام واحد.
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تــشـهـد دول شـمــال إفـريـقـيــا في الـسـنــوات األخـيـرة تـبــاطـؤ في نـسق الــتـنـمـيـة
اإلقــتـصــاديـة و ذلك نــتـيــجـة لـتــدهـور األوضــاع اإلقـتــصـاديـة و اإلجــتـمــاعـيـة و
الـسيـاسـية خـاصـة بـعد مـا يـسـمي بالـربـيع الـعربي الـكـبـير. إذ هـذا الـترد في
أغـلب مـؤشـرات الـتـنمـيـة اإلقـتـصـاديـة خـاصـة مـنـذ سـنة  2011 إلـي اآلن سبـبه
األسـاسي هو تـزايـد اإلعتـصـامات و اإلضـرابـات العـشـوائيـة الـتي شلـت بصـفة

عامة بعض اإلقتصاديات الوطنية بدول شمال إفريقيا. 
إذ نـذكر من ب هذه الـدول الشمـال إفريقـية مصر و لـيبيـا و تونس و اجلزائر و
ـغرب ,الـتي في مجـمـلهـا كـانت ضحـيـة تمـرد الـشعـوب عـلي األنـظمـة الـسابـقة ا
نتـيجة تدهور أوضاعهم اإلجتماعية و ذلك للمطالبة بتحس الظروف اإلجتماعية
كن ا يسمي "إضراب عام" نقابات الشغل. كما  و الزيادة في األجور خاصة 
ط كل إقتـصاد من جـملة هـذه اإلقتـصاديات الـتي تخـتلف من دولة إلي حتـديد 
دولـة أخري وفق اعوامل داخلـية و خارجـية  قصـد تطبيـق إستراتيـجيات تـنموية

تتالئم مع طبيعتها اإلقتصادية و اإلجتماعية. 
صري الـذي يعتمـد باألساس عـلي نهج ليـبرالي رأسمالي أوال نـقدم اإلقتصـاد ا
سـاعـدات األمريـكـية و في مـنظـومـة التـنـميـة اإلقـتصـاديـة و خاصـة مـنهـا عـلي ا
نـطقة نظرا إلرتفاع الـعدد السكاني و التـكاليف الباهضة الـتبادل التجاري في ا
يـزانية الـعامـة. إال علي لـتسـديد الديـن العـمومي الـداخلي و تـغطـية الـعجز فـي ا
ـصـري قــوة نـواة في ـثل اإلقــتـصــاد ا الـرغم من هــذه الـعــوائق اإلقـتــصـاديــة 
مـواجهة األزمات نظرا للموقع اجلغرافي و خـاصة معبر قناة السويس الذي يدر
صرية عـوائد ماليـة محترمة ,بـاإلضافة إلي ثروة الغـاز الطبيعي. يزانيـة ا عـلي ا
صرية رافدا حيوي في اإلنفتاح عموما تمثل اإلستراتيجية التنموية للجمهورية ا
ـة ـالـي الـداخــلي و اإلنــدمـاج فـي الـعــو عـلي األســواق اخلــارجـيــة و الــتـحــرر ا
ــنـافــسـة في ــردوديـة و ا اإلقـتــصـاديــة و حتـريــر األسـعــار و الـرفع مـن نـسق ا

ية. األسواق العا
 أما ثـانـيا نـذكر جتـربـة اجلمـاهيـريـة اللـيبـيـة العـظـمي سابـقا حتت حـكم الـعقـيد
مـعـمـر القـذافي الـتي شـهـدت فـتـرة طـويـلـة من احلـكم اإلشـتـراكي الـثـوري الذي
ـنظور ركـزي و الثـروة الوطنـية لـلجـماهـير وفق ا يـعتمـد باألسـاس علي احلـكم ا
اإلقتـصـادي  لـلعـالم اإلقـتصـاد مـاركس. تـمثل اإلسـتـراتيـجـيـة التـنـمويـة الـليـبـية
منـطلـقا لتـوزيع ثروة الـعوائد الـبيتـروليـة علي جمـيع الطـبقات اإلجـتمـاعية بـصفة
عادلـة. بالتالي تسـيطر الدولة علي جـميع القطاعـات و تنحصر التـنمية باألساس
في إسـتغالل عـوائد الـنفط و تـوظيـفهـا في إجناز مـشاريع تـنمـوية زراعـية كـبري
مـثل النـهر الـصنـاعي العـظـيم الذي حـول الصـحراء إلي خـضراء و فـتح أسواق
شـعبية كبري و ذلك بالتحـالف التجاري مع اجلمهورية الصـينية الشعبية. إال أن
ركـزية اإلشـتراكـية إنـتهت بـعد سـقوط نـظام الـقذافي و هـذه التـجربة الـتنـمويـة ا
ـســلـمـ لـلـسـلــطـة مع أواخـر سـنـة  ,2011بــحـيث  حتـريـر وصـول اإلخـوان ا
اإلقـتصاد الليـبي و بدء دخول شركات إسـتثمارية أمـريكية و بريـطانية و أوروبية
في شـتي القـطـاعات مـنـها خـاصة اإلسـتـثمـارات في قـطاع الـنـفط و العـقارات و

البنية التحتية.
W uLM  j

 ثـالثـا اإلقتـصاد الـتونـسي الذي شـهـد فتـرة طويـلة مـنذ اإلسـتقالل إلي اآلن في
راحل الذي وضع بـرامج و مخطـطات تنـموية إقـتصـادية طبـعت كل مرحلـة من ا
وقع فـيها تغيير جذري في إستراتيجيات التنمية. إذ مع بداية الستينات إعتمدت
تـونس مخطـطات تنـموية منـها الثالثـي و الرباعي و أيـضا اخلماسي ,بـحيث تقع
خالل كل فـترة من تـلك الفـترات حتـديد البـرنامج و األهـداف الذي تـراهن علـيها
شاريع الكبري و الـدولة لتحقيقها خاصة في نسبة النمو اإلقتصادي ,و إجناز ا
ستعمر الفرنسي تقليص نسبة البطالة. كما إنتهجت تونس بعد إستقاللها عن ا
جتـربة إشتـراكيـة طموحـة خاصـة خالل فتـرة حكم اإلقتـصادي أحـمد بن صالح
ـركزيـة و ذلك بـإجناز الـذي إعتـمـد باألسـاس عـلي اإلستـراتـيجـيـة اإلشتـراكـية ا
مـصـانع حكـومـيـة و مـنـاطق صنـاعـيـة كـبـري حتت إشراف احلـكـومـة و الـتـمويل
الـعام. كذلك سـاهم صندوق الـتعويـض الوطني في تـقليص الـفقر و الـفوارق ب
الطبقات و سهل عملية احلركة اإلقتصادية. إال أن هذه التجربة الطموحة بنشاط
الـشاب بن صالح آنذاك إنهارت وفق تـقرير من البنك الـدولي يوضح أن التجربة
ـاليـة الـعـمومـيـة الـتونـسـيـة بديـون مـهـولة اإلشتـراكـيـة أثقـلت مـيـزانـية الـدولـة و ا
تـسببت في عـجز مـالي حاد. إذ سـارعت احلكومـة بتـغيـير النـظام اإلقـتصادي و
اإلسـتنجـاد باخلـبيـر اإلقتـصادي الرأسـمالي الـهادي نـويرة الـذي حرر األسواق
الـي و اخلصـخـصة في جـمـيع القـطـاعات تـدريجـيـا و إنتـهج مـنظـومـة التـحـرر ا
الي األجنبي لضم جراح اإلقتـصاد الوطني نتيجة التجربة مـستفيدا من الدعم ا
اإلشـتـراكــيـة الـفــاشـلـة و الــبـدء في حتـريــر أغـلب قـطــاعـاته حــتي مـوفي أواخـر
الـثمانـينات. إال أن تـدهور األوضـاع اإلجتمـاعيـة و سوء احلالـة الصـحية لـلزعيم
الـراحل احلبيب بـورقيبـة و ثورة اخلبـز مثلت في مـجملـها عوامل لـسقوط الـنظام
رغم مـبادرة اإلقـتصادي رشـيد صـفر خلـلق نوع من الـعدالة اإلجـتمـاعيـة نتـيجة
للـفـقر الـذي تـعيـشه أغـلب الـطبـقـات اإلجتـمـاعيـة التـونـسيـة. فـسارعـت احلكـومة
اجلـديـدة الـذي كـان شـعـارهـا اإلنـقـاذ اإلقـتـصادي و اإلجـتـمـاعي و الـسـيـاسي,
بـحيث سـاهم الـليـبـرالي الرأسـمـالي الرئـيس الـسـابق زين العـابـدين بن علي في
وضع اإلقـتصاد التـونسي علي طريق الـتحرر و اإلنفـتاح علي األسواق األجـنبية
ـرحلة تغير الية و اإلقتـصادية. إذ مثلت هذه ا ـة ا و اإلنـدماج اإليجابي في العو
حـقيقي حيث تـدخل صندوق النـقد الدولي مـباشرة في اإلقتـصاد الوطني و ذلك
بــوضع بــرنــامج الــتــأهــيل الــشــامل و اإلصالح الــهــيــكــلي لــشــتي الــقــطــاعـات
اإلقـتصادية و الـتحرر الكـلي مستفـيدا بذلك من الـقروض الضخـمة التي ضخت
في شـريان اإلقتـصاد الـتونسي مـنذ بـداية التـسعيـنات. هـذه التجـربة في تـطبيق
اإلستـراتيـجيـة التنـمويـة الرأسـماليـة إنهـارت بسـبب تفـاقم البطـالة و الـنقـمة لدي
الي جمـيع الطبقات اإلجتماعية نتيجة الفقر و التهميش و احملسوبية و الفساد ا
و اإلداري و ذلك من خالل ثـورة إجتمـاعية أطاحت بـالنظـام السابق و رموزه مع
بـدايـة سـنة 2010. فـجاء الـتـغـييـر الـثانـي في اإلقتـصـاد الوطـني الـتـونسي حتت
سـلمـ و العـلـماني الـليـبرالي اإلجـتـماعي و احلـقوقي الـرئيس قـيادة اإلخـوان ا
ـرزوقي الــذي إنـتــهج إسـتــراتـيــجـيــة جـديــدة تـعــتـمــد عـلي ــنـصـف ا الــسـابق ا
الالمـركزية التـنمويـة للحد من الـفوارق اإلجتـماعية بـ الطبـقات و اجلهات ,لكن
لم تـدم طويال هذه الـتجربـة حيث وقع تغـيير احلـكومة مع بـداية إنتـخابات 2014
نـتيجة لعـدة عوامل من أهمها عـدم اإلستقرار األمني ,اإلقـتصادي ,اإلجـتماعي و
الـسياسـي. عمومـا خالل هذه الـفتـرة  حتديد بـرنامج مـخطط الـتنـمية 2016-,
ديونية 2020 يزانية و تراكم ا  لكن نتائجه لم تثمر بعد نتيجة العجز في ا

السابقة و التقاعس في العمل و البطء في اإلنتاجية.
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 أمـا رابعا بـخصـوص اإلقتصـاد اجلزائـري فهو بـاألساس يـعتمـد علي اإلنـتهاج
يـاه الوطـنية ـركزي التـقدمي خـاصة من خالل مـجانـية إستـغالل ا اإلشـتراكي ا
من قـبل الشـعب و الـعديـد من اخلـدمات احلـكومـيـة اجملانـيـة. باإلضـافة إلي ذلك
نـخفـضـة للـحد من الـتبـادل التـجـاري مع الصـ الشـعـبيـة و اعتـمـاد األسعـار ا
الـفوارق اإلجتماعـية. أما القطـاع العام فهـو يعد أهم قطاع بـاجلزائر حيث يضم
ـلـيـون مـوظـف حـكـومي. أيـضـا تـعـتـمـد اجلـزائـر عـلي هـذا الـقـطـاع مـا يـقـارب ا
ساهمة في توزيع الثروة بطريقة عادلة ـركزية للحد من الفوارق اإلجتماعية و ا ا
بـ اجلهـات و تـسـتغـل العـوائـد من الـقطـاع اخلـام في خـلق مـناخ اقـتـصادي و

و إقتصادي جيدة.  استثماري جيد يحقق نسبة 
غـرب فهي تـنتـهج اسـتراتـيجـية لـيبـراليـة رأسـمالـية مـنذ حـكم احلسن خامـسـا ا
ـبادالت الـثاني لـلمـملـكـة هذا اإلنـتهـاج حقـق للـمغـرب ازدهار كـبـير خـاصة في ا
التجارية مع اإلحتاد األوروبي و ساهم في حترير أغلب القطاعات احليوية و في
خـلق مناخ إسـتثمـاري يعد األول و األجنع تـنافسـيا في شمـال إفريقيـا. إذ تمثل
ـباشر ,أيـضا تـمثل وجـهة فـضلة لإلسـتثـمار األجـنبي ا ـغرب حالـيا الـوجهـة ا ا
غـربي أبرز قـطـاع حيـوي يدعم ثل الـفوسـفـات ا ـتازة. كـمـا  ـية  سـياحـية عـا
ـغــربـيـة بـعـوائــد مـالـيـة هـامــة تـسـاهم ايـجــابـيـا في إجنـاح ــيـزانـيـة الـوطــنـيـة ا ا

اإلستراتيجية التنموية الليبرالية و اإلنفتاح علي األسواق األوروبية. 
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اجلزائر
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مـيزات االجتـماعية التمـييز فى تـوفر ا
لــلـجـمـيـع من مـثل الـتــعـلـيـم والـصـحـة
والــســـكن واحلق فى الـــعــمل واألجــور
ـعـقـولــة. وتـطـرح اآلن فى بـعض بالد ا
الـغـرب الـغـنى ضـرورة عـدم وجـود أيـة
بـطـالـة وعـلـى حق كل فـرد فى حـصـوله
عـلى راتب شـهرى طـيـلـة حـياته وحتت
ـسـتوى ـعيـشـيـة.وعلى ا كل ظـروفهـا ا
السياسى احلقوقى يعتبر تمتع األفراد
ـنـصـوص بـكل حـقـوقــهم اإلنـسـانـيـة ا
عـــلــيــهــا فى قـــانــون حــقــوق اإلنــســان
ى ودون أى تفـرقة أو أى انـحياز العـا
بـســبب اجلـنس والـعــرق واالنـتـمـاءات
الـديـنـيـة واالجـتـمـاعـيـة.. يـعـتـبـر جـزءا
مفصليـا من شعار العدالـة االجتماعية.
ـــشــاركـــة فى ويـــضـــاف إلى ذلك حـق ا
نظام التصويت العام واتخاذ القرارات

اجملتمعية دون أية عوائق أو حجج.
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نحن أمام مساحة تكبر وتتغير بصورة
سريعـة كإدخال قـضايا الـبيئـة والعنف
األمـنى الـبـولــيـسى ومـعـامـلـة وحـقـوق
ـوضوع. /ات فى صـلب هذا ا الالجئـ
نطقى إذا كان األمر كذلك فإن السؤال ا
الــذى يـــطـــرح نـــفـــسه هـــو: أى نـــظــام

من تفاصيـل تطبيـقاته بل وحتى حول
مــســـيــرته الـــتــاريـــخــيـــة. وفى اآلونــة
األخـيـرة كثـر اجلـدل حـول اجلـهـة التى
ستكـون مسئـولة عن تنـفيذه فى الواقع
اجملتـمعى: سـلـطات احلـكم أم سلـطات
ـال اخلـاصـة أم سـلـطات االقـتـصـاد وا

البر واإلحسان األهلية.
بـصــورة عـامـة مــتـفق عـلى أنـه نـظـريـة
سـيـاسـيــة فـلـسـفـيـة تـركـز عـلى أهـمـيـة
الـــقــسط والـــعــدالــة فـى عالقــات أفــراد
ــســاواة فى تــوزيع اجملــتــمع وعـــلى ا
ثـروات اجملـتمع وعـلى تـكـافـؤ الـفرص
احلــيــاتــيـة أمــام اجلــمــيع وعــلى عـدم

سيـاسى واقتصـادى هو األقـرب لتـوفير
كل تـلك اخلـدمـات االجـتـمـاعـيـة بـصورة
ـسـاواة والـكـرامة أقـرب إلى الـعدالـة وا
اإلنــســـانـــيــة وأى نـــظـــام هــو األبـــعــد
ــــارس الـــتالعـب بـــتـــلـك اخلـــدمـــات و
نـاداة بـها مـظهـريـا وبأشـكال ال تـعد وا
ــراوغــة والـــكــذب? ذلك أن كل تــلك من ا
ـكـونات لـلـعـدالـة االجـتمـاعـيـة حتـتاج ا
إلى سلـطـات حكم وإدارة وإلى مـصادر
مـالـيـة ال تتـوفـر إال فى نـظـام اقـتـصادى
مــعـقــول وغـيـر اســتـغـاللى.أمـا الــنـظـام
ـطـلوب فـهنـاك شبه إجـماع السـياسى ا
ـقـراطيـا تمـثـيلـيا بضـرورة أن يـكون د
شـرعـيـا غـيـر فـاسـد ويـتـمـتع بـشـفـافـيـة
ارسة وانحيـاز للمـهمشـ والفقـراء و
لقـيم احلق والـعـدالة إلى أبـعـد احلدود.
إنه نـــظــام لم يــصل إلـــيه أى مــجــتــمع
وســيــحــتــاج إلى نـضــال مــريــر بــشـرى
لبـلوغه. ولـكنه هـدف يجب عـدم التـنازل
عـنه قط حـتى ولـو  تـدريـجـيـا. بـدونه
ســتـظل الــعـدالـة االجــتـمــاعـيـة نــاقـصـة
ومـتـعــثـرة وقـصـرا عـلـى أقـلـيـة من هـذا
النوع أو ذاك.االختالف الكـبير هو حول
ـطـلـوب والذى لن الـنظـام االقـتـصادى ا
يـقف فى وجه تـلك العـدالـة االجـتمـاعـية
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نامة ا

بــســبب األسس األيــديـولــوجــيــة الـتى
يــنــطـــلق مــنـــهــا كــمـــا فــعل الـــنــظــام
الـرأسمـالى الـنـيـوليـبـرالى الـذى فرض
اضية على العالم عبر األربع سنة ا
والـذى يـنادى بـحـريـة الـسوق الـكـامـلة
نـضبـطة وبـعدم تـدخل سلـطات غيـر ا
احلكم فى الشـأن االقتصـادى إال بالنزر
اليسير الذى يـرضاه أصحاب الثروات
الـهائـلة وبـالـتركـيـز على أهـمـية الـفرد
وفردانيـته احلرة األنـانية عـلى حساب

حاجات ومصالح اجملتمع.
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ـكن  هل مـثل هـكـذا نـظـام اقـتـصادى 
الـثقـة فى قـدرته على صـيـانة مـنـجزات
الـعدالـة االجـتـمـاعيـة وتـعـايش جـنونه
وهــــلــــوســــاته مـع قــــيم وأخـالق تــــلك
الـــعــــدالـــة?فى اعــــتـــقــــادى أن شـــعـــار
االشتراكية الذى طـرحته األيديولوجية
ـاضى ويراد الـقومـيـة الـعروبـيـة فى ا
تبديـله بشعـار عائم ملىء بـاالختالفات
من مـثـل شـعـار الـعـدالــة االجـتـمـاعـيـة
يجب معاودة بحثه وهذا ما سنطرحه
ــوضــوع فى كـــتــابــات قــادمــة إذ إن ا
مطـروح على مـستـوى العـالم كله وفى
قـلـب قالع الـرأسـمـالــيـة نـفــسـهـا. عـلي

لـقــد طـرحت احلــراكـات اجلـمــاهـيـريـة
اضية العربيـة خالل العشر سـنوات ا
شــعــار الــعــدالــة االجـتــمــاعــيــة. وأيـة
مراجـعـة للـفـكر الـسيـاسى عـبر الـعالم
كـله سـتـظهـر أنه مـبـثـوث فى أغـلـبـها.
شـروع الـنهـضوى وهو أحـد أهـداف ا
العـربى.وإذن سيـبـدو لنـا نحن الـعرب
أن األمر واضح ومـحـدد ومتـفق عـليه.
لـــكن األمـــر لـــيس كـــذلك فـــمــراجـــعــة
أدبياته ستظهر الكثير من االختالفات
حـول مــضـمـونه ومــكـونـاته حـول أى
نظـام اقتصـادى وسيـاسى ينجح وأى
نظـام يفـشل فى تطـبيـقه حول الـكثـير
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ـلحـة  في الـعاصـمة شـاكل الـسكن ا
بــغـداد  الــتي تـشــهـد اتـســاعـاً افــقـيـاً
متزايداً في الـسكن العـشوائي اضافة
الى تــوفـيـر فــرص كـبــيـرة ومـتــنـوعـة
لـلـعـمـل  ألمـتـصـاص نـسـبـة الـبـطـالـة
ـرتفـعـة بـ الشـبـاب وسـتـسهم في ا
تخفيف األحتقـان األجتماعي  إضافة
الى اعـــــتـــــمـــــاده عـــــلـى  اخلـــــبــــرات
والــــــــكـــــــفــــــــاءات الــــــــعــــــــراقــــــــيـــــــة
والــــدولـــيـــة. وتـــواصالً مع اهـــمـــيـــة
احلـفـاظ عـلى الـبـيـئـة الـعـراقـيـة الـتي
اشـار الــيـهـا بـيــان الـهـيـئــة الـوطـنـيـة
لألسـتـثـمــار  فـيـجب ان يـنـعـكس ذلك
بــخــطــوات مــلــمــوســة وواضـحــة في
ـشروع  يـأتي في مقدمـتها توصيف ا
ضـــمــان ان يــقـــدم كل مــشـــروع   يــتم
ــوافـقـة عــلـيـة تــقـيـيــمـاً لـلــتـأثـيـرات ا
ـشروع الـبيـئـية احملـتمـلـة من اقـامة ا
تقـدمهـا جهـات رصيـنة وكـفؤة  فـعلى
ـثال ستـواجه  شركات الـبناء سبيل ا
واألعــمـار مــشـكــلـة  تـراكـم الـنــفـايـات
األنــشــائــيـة  وأيــضــا ضــرورة تــوفـر
مــســـاحــات خـــضـــراء مــنـــاســـبــة في
اخملطط األسـاسي للـمديـنة  واألنـتباه
الى الــتـــأثــيـــرات الــبـــيــئـــيــة لــلـــنــقل
اواخملـلــفـات الــتي هي نـاجت طــبـيـعي
لــــكل مــــشـــروع صــــنــــاعي اوجتـــاري
وكــيــفـيــة الـتــعـامل مــعــهـا لــتـخــفـيف

ومـيــاه الـصـرف الــصـحي  يـجب  ان
ـدايات تتـوفر  خـطط اسـتراتـيجـية 
زمـنـيـة  مـرتـبـطـة بـاجلـدولـة الـزمـنـية
ـشـروع مديـنـة الـرفـيل  وإدارة كـفؤة
مـــعــتــمـــدة عــلى احلـــوكــمــة اإلداريــة
وأيضـا تأخـذ بـنظـر األعتـبار مـعدالت
الـنـمـوالـسكـاني  ومـسـتـوى الـتـنـمـية
الصـناعـي واألقتـصادي  . وقـد حظى
مـــوضــوع األســتـــدامــة في مـــعــاجلــة
وتــدويــر الـنــفــايــات  بـأهــتــمـام األ
تـحدة لـكونهـا احد مـصادر الـتلوث ا
ـيـاه الـبـيــئي في الـهـواء والــتـربـة وا
وشـجـعت مـشــاريع تـدويـر الـنـفـايـات
وحتــويــلــهــا إلى طــاقــة كــهــربــائــيــة
وحـــراريــة   واســتـــخــدام مــخـــلــفــات
احلـــرق  في رصف الـــشـــوارع  وغــاز
ـيـثـان لـلـطـبخ والـتـدفـئـة .  وتـعرف ا
النفايـات بأنهـا نتاج النـشاط اليومي
لــلـــبــشـــر وجلـــمــيع مـــرافق احلـــيــاة
الــعــمـــلــيــة وفـي الــعــراق قـــد تــكــون
عــــضـــــويــــة مـــــثل أوراق الـــــشــــجــــر
اومـــخــلــفـــات احلــيــوانـــات او غــيــر
عضوية  مثل البالستك اوصلبة  مثل
 الزجاج اوالورق  او مـخلفـات البناء
اوالنفايات األليكتـرونية  كالتلفونات
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ـركـزي وتـقـدر احـصـائـيـات اجلـهـاز ا
العـراقي  لإلحصـاء لعام  2019كمية
رفوعة   17.3مليون   طن اخمللفات ا
مـنـهـا  10.6مـخـلــفـات مـنـزلـيـة و5.9
ـعـدل كـمـية مـخـلفـات إنـشـائـية  أي 
ـتــولـدة عن كل فـرد  1.4 الـنــفـايـات ا
كـــغم يـــومـــيــا  والـــتـي فـــاقم مـــنـــهــا
النـموالـسكـاني السـريع وعدم تـعديل
قــانــون الـبــيــئـة لــســنـة  2009وعـدم
تـفـعـيل الـقـوانـ الـبـيـئـيـة الـعـراقـيـة
واإلجـراءات الـقـانــونـيـة الـرادعـة  من
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قــبل احلــكــومــات احملــلــيــة  وضــعف
الـــوعـي  اجملــتـــمـــعـي وعـــدم  وجــود
بـــرامج إعالمـــيـــة فـــعـــالـــة رســـمـــيــة
اوشـــعــبـــيــة  يـــضــاف الى ذلـك  قــلــة
ـالـيـة   اخملـصـصة الـتـخـصـيـصـات ا
عـاجلة مـشـكلـة النـفايـات واخمللـفات
خـتلف أنـواعهـا الصـلبـة والسـائلة
والــــغــــازيـــة والــــتي أدت الـى تـــوقف
ـشـاريع عـلى قـلـتـهـا. وتـلـكـؤ بـعض ا
وهـنـا تـأتـي احلـاجـة ضـمن أولـويـات
ان الـعـراقي الـقـادم هومـنـاقـشة الـبـر
وإقرار مشروع قـانون إدارة اخمللفات
ــــــــــا يــــــــــحــــــــــدد 2018 -10-13  
ـسؤولـيـات احلكـومـية واجملـتـمعـية ا
والـــشـــعـــبـــيــــة ويـــحـــدد الـــضـــوابط
والـتبـعـات الـقانـونـيـة على اخملـالـف
ــالــيــة.  ان كـــالــســجـن اوالــغــرامـــة ا
مـشـروع مـديــنـة الـرفـيل يـحـتـاج  الى
مــنــظـومــة حـديــثـة جلــمع الــنـفــايـات
بــأنــواعــهــا اخملــتــلــفــة الــنــاجتــة عن
األنــشــطــة الـــبــشــريــة اوالـــتــجــاريــة
اوالـصـنـاعـيـة  ونـقـلـهـا الى مـحـطـات
للـفرز  ومن ثم الى مـعامل لـتحـويلـها
الى طـــاقــة كـــهـــربـــائــيـــة اوحـــراريــة
وبأتبـاع سياسـات األقتصـاد الدائري
عتـمد على تقلـيل النفايات األخضر ا
وإعــادة االســتــعـمــال والــتــدويـر واال
فستكـون للمخـلفات الكـبيرة  في هذه
شاريع الـكبـيرة  وبدون تـوفر بدون ا
مـعـاجلـة عصـريـة ومـسـتـدامـة  تـلوث
كونات البـيئة احمللية وانتشار كبير 
ــشـاكل الـصـحــيـة مـنـهـا االمـراض وا
ـــــعــــديـــــة والــــســـــاريــــة األمــــراض ا
واجللـدية والـتي لـها عالقـة  مبـاشرة
ــيــاه بــنــوعــيـــة وصــحــة الـــهــواء وا
وتـصـريف اخمللـفـات كـأمـراض الـقلب
والـشرايـ والـسـرطـانـات واألمراض
النـاجتة عـن   تسـرب اخمللـفات خـطر

ـسـرطـنة انـتـشـار مادة الـدايـوكـسي ا
بالهواء نتيجة حرق اخمللفات  والتي
تــشـهــدهـا  خـاصــة مـحــافـظــة بـغـداد
واحملــافـظــات األخـرى والـتـي تـفــتـقـد
الى معاجلات وحلول سريعة  إليجاد
يـاه  واألنتقال من ـعاجلة ا محطات 
الطـمر واحلـرق الـتقـليـدي في مكـبات
مجـازة وغير قـانونـية  الى مـعاجلات
عـصــريــة حـديــثــة صــديـقــة لــلـبــيــئـة
للمـخلفات بـأنواعهـا الصلبـة وسائلة
ــكـن االســتــفـــادة مــنــهــا وغـــازيــة و
وتـــدويــرهــا وحتـــويــلــهـــا الى طــاقــة
كـــهــربــائــيــة وحـــراريــة. وقــد عــقــدت
جـمعـيـة  البـيـئـة والصـحـة  العـراقـية
تحدة في  2020مؤتمراً ملكة ا في ا
علميا وبحثياً  حول معاجلة و تدوير
الــنــفــايـــات في الــعــراق بـــأنــواعــهــا
اخملــتــلــفــة وســبل الــتــخــلـص مــنــهـا
ومعـاجلهـا بطـرق مسـتدامـة محـافظة
للبيئة  ,وحتويلهـا الى طاقة حرارية
وكـهربـائـيـة نظـيـفة   ,حضـره خـبراء
عـراقــيـ  واجــانب  كـمــا قـدمت  الى
احلكومة العراقية آنذاك وعبر الطرق
الـرسـمـيــة مـشـروع مـعـاجلـة وتـدويـر
النفايات  الترحيب به في حينه . 
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{ اخلبـيرة في شـؤون البـيئـة والصـحة
والطاقة 
مؤسسة ورئيسة جمعية البيئة والصحة
تحدة ملكة ا العراقية في ا

 في تــطـــور هــام أعـــلــنـت الــهـــيــئــة
الوطنية لألستثمار في يوم الثالثاء
 15حزيران  2021انطالق مشروع 
مديـنـة "الرفـيل"  الضـخم  كـمديـنة 
ـسـاحة 106 مـتـكامـلـة اخلـدمـات  
ـنـطــقـة احملــيـطـة االف دو ضـمـن ا
طـار بغداد الـدولي   والذي وافق
عــــلـــيه مــــجـــلس الــــوزراء . وضـــمن
ـقــدمـة لـلـمـشـروع  هـنـاك  اخلـطـة ا
أربع مــراحـل تــتــضــمن  األولى فــيه
إنشـاء مجـمـعات سـكنـية  تـعلـيمـية
جتاريـة  طبيه  خـدميـة  وترفيـهية
وتــوفــيـر  75الف وحــدة ســكــنــيــة 
يسـكنـها  نـحو 300الف نسـمة وقد
 طــرحــهــا كــفـرص اســتــثــمــاريـة 
تــتــضــمن ايــضـاً تــوفــيــر   الــبـنى 
الـــــــتــــــــحــــــــتـــــــيــــــــة مع ضــــــــمـــــــان
ـرحـلـة الـسالمـة الـبـيـئـيـة.  وفي  ا
الثانية  مشاريع صنـاعية لوجستية
 خـــدمــيــة  و  مــجـــاورة لــلــمــطــار 
والثالـثة  مشـاريع زراعية غـذائية و
رحلـة الرابعة سـتكون   في مـنطقة ا
ــــطــــار فـي قــــضـــاء شـــمــــال أرض ا
ـــــشـــــروع أبـــــوغـــــريـب.  ان هـــــذا ا
الـــعـــمـــراني الـــضـــخم ســـتـــكـــون له
بالـتأكـيـد انعـكاسـاًت أيجـابيـة  على
مــخــتــلف األصــعـدة  األقــتــصــاديـة 
واألجــتـمـاعــيـة ومــعـاجلـة حــقـيــقـيـة

األضرار الـبيـئيـة والصـحيـة وايضاً 
حـول الـتـأثـيـر الـبـيـئي حلـجم وكـمـيـة
ـياه الـعـادمة الـنفـايـات الـصلـبـة و  ا
الــتي ســيـتــركــهـا  300الف نــســمـة 
وكيـفيـة التـعامل مـعهـا. ومن األسئـلة
ياه الـصاحلة االخرى كيـفيـة توفيـر ا
لـــلــشــرب ومــعــاجلـــة مــيــاه الــصــرف
الـــــــــصـــــــــحـي وكـــــــــيـف ســـــــــيــــــــــتم
توفيرالطاقة وماهي االضرار البيئية
وخـاصــة الـتـلــوث الـهـوائـي ألنـتـشـار
استـخـدام احملوالت الـكهـربـائيـة التي

تستخدم الديزل  كوقود.
WO O  U b%

 جــمــيع هــذه الــتــحــديــات الــبــيــئــيـة
واخرى غـيـرها مـتـوقعـة وقـد تعـاملت
معـها بـلدان عـديدة ومـنهـا اخللـيجـية
التي بنت مدناً عصرية  عبر األهتمام
بـتـوفـيـر مـتـطـلبـات الـبـنـيـة الـتـحـتـية
ثل ـطلوبة ولـكن عراقياً  اخلدمية  ا
شـروع الـعمـالق فرصـة جـديدة هـذا ا
سـتـدامة   ألتـباع طـريق الـتـنمـيـة  ا
وبـــأجتــاهـــ األول  إقــامـــة مــشــروع
مـعـاجلـة وحتويـل النـفـايـات الـصـلـبة
الى طاقة متـجددة كهربـائية وحرارية
نــظـيـفــة حـيث وفــر الـتــطـور الــعـلـمي
والتكنولوجي امكانات واقعية لتنفيذ
ذلـك وبـكــلــفـة اســتــثـمــاريــة مـقــبــولـة
والـقـادر على تـوفـيـر طـاقة كـهـربـائـية
نطقة السكنية وحرارية تغذي كامل ا
عـاجلة والثـاني هو اقـامة  وحـدات 
وتدوير مياه الـصرف الصحي والتي
ســتـوفــر فـرصـة لــتـطــبـيق األقــتـصـاد
الدائري األخـضر لتـحويلـها الى مياه
ـنـاطق اخلــضـراء بل وحـتى لـســقي ا
ـكن مـعـاجلـتـهـا لـتـتـحـول الى مـيـاه

صاحلة للشرب . 
ولــكي  نـــســـتــطـــيع مـــواكــبـــة الــدول
تقدمة في  معاجلة مـشكلة النفايات ا
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ما زالت قـاطرة االنـتـخابـات في البـلدان
الــنـامــيــة ومـنــهـا الــعـديــد من الـبــلـدان
العربـية واإلسالمـية تثـير شكـوكاً وعدم
قصودة ثقة في وصولهـا إلى احملطة ا
ولــذلك تــتــعــرض إلى الــنــقــد واالتــهـام
بالـتزويـر أو التالعب بـالنـتائج أحـياناً
خــصـوصـاً إذا كــانت بـعض نــتـائــجـهـا
مــعــروفــة ســلــفــاً وهــو مــا زاد قــنــاعـة
ــا يُـعـاد ــواطـنـ بــعـدم جــدواهـا طـا ا
تـدويـر الـزوايـا فـهل يـعنـي هذا تـراجع
خيار االنتخابات كإحدى آليات التمثيل
قـراطي? وهـو ما طـالـبت به حـركة الـد
االحـــتـــجـــاج في مـــا يــســـمى»الــربـــيع

الــعـــربي «الـــذي أُغـــرق بــاحـــتـــرابــات
ونزاعات وفوضى وفـقد طابـعه السلمي
ــــدني خـــصـــوصـــاً فـي ظل احـــتـــدام ا
الـصــراع الـعـنـفي والــتـداخل اخلـارجي
الدولي واإلقـليـمي.  وستـكون الـتجارب
ـشوّهـة واالسـتـقـواء على االنـتـخابـيـة ا
الدولة والتـغوّل علـيها عامالً سـلبياً في
إقـناع الـنـاس باخلـيـار االنتـخـابي وقد
يـديــر اجلـمـهـور ظـهـره لــلـزائـر الـثـقـيل
والضيف احلزين وهو ما يـعطل عملية
ـقـراطي الـتي حتـتاج إلى الـتحـول الـد
تراكم وتـطور طويل األمـد كيـما تـتحقق
ــــوضـــوعـــيــــة والـــذاتـــيـــة الـــشـــروط ا

ـا لالنــتـخــابـات احلـرة والــنـزيــهـة. ور
حتـتـاج الـعـمــلـيـة في مـجـتـمـعـاتـنـا إلى
عــقـدين أو ثالثــة من الــزمـان مع تــوافـر
ظـروف دولـيـة وإقــلـيـمـيـة مـسـاعـدة. في
تـقدّمة يـكون موسم االنـتخابات الدول ا
ـبـاراة ب فـرصة لـلـمـراجعـة والـنـقد وا
البرامج واألهداف ومحاولة الستعراض
ا ـستـقـبلـيـة  األفـكار واآلراء واخلـطط ا
يـــهمّ الـــنــــاس ورفـــاهـــهم وصــــحـــتـــهم
وتعـليـمهم وعـموم اخلـدمات الـضرورية
الواجبة في ح ما يـزال يتّخذ الشحن
الديـني والتـمتـرس الطـائفي والـتخـندق
ــنــاطــقـي مــكــانـاً اإلثــني واجلــهــوي وا
أساسـيـاً في التـوجـهات االنـتـخابـية في
مــجــتــمــعــاتــنــا. ويــصــبح احلــديث عن
التـداوليّـة واالنتـخابـات مجـرد شعارات
مُـفرغـة من مـحـتواهـا أو يـتم تـسويـفـها
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 إن االنتـخابـات وحدهـا ليـست الفـيصل
في الشـرعـية ولن تـكـون في أيّ يوم من
األيام إنْ لم تقـترن بطـائفة من الـتدابير
واإلجـــراءات الــــتي تــــتــــطـــلـب وجـــود
مؤسسات وفضاء عـام يساهم فيه الفرد

ثّله ويستبدله بفاعلية في اختـيار من 
ثّل كلّما شعر أنه لم يـعد يعبّر عنه أو 
مصاحله فضالً عن إعمال حكم القانون
وقضـاء مـستـقل ورقـابـة ومسـاءلة ودور

دني. للمجتمع ا
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ولكن ماذا لـو لم تتوفّـر كل هذه الشروط
أو اجلـزء األســاسي مـنــهـا? فـهـل سـتـتم
الـــدعـــوة لإلقـالع عن االنـــتـــخـــابــات أو
تأجـيـلهـا حل اسـتـكمـال تلك الـشروط?
وهي لن تكـتـمل دفعـة واحدة أو تـأجيل
الــلـجــوء إلـيــهــا بـزعم عــدم االسـتــعـداد
إلجــرائــهــا لــوجـود عــقــبــات وعــراقـيل
ســيــاســيـة واجــتــمـاعــيــة واقـتــصــاديـة
وثـقـافـيـة تـقف حـائالً أمـامـهـا كـوسـيـلـة
الخــتـيــار احلـكّــام األمـر الــذي يـتــطـلّب
االنتـظـار أو عدم الـتسـرّع لـلســـــــير في
ي هــذا االجتــاه  وحــسب اإلعالن الــعــا
حلقـوق اإلنـسان فـإن إرادة الـشعب هي
مصـدر سلطـة احلكومـة ويعـبّر عن هذه
اإلرادة بانـتخـابـات نزيـهة دوريـة جتري
علـى أساس االقـتـراع السـرّي وعـلى قدم
ـسـاواة بـ اجلـمـيع أو حـسب إجـراء ا
ــاثل يـــتــضـــمن حــريـــة الــتـــصــويت.

وسـيكـون من واجب الـفـرد مهـمـا كانت
ــثــالب الـتـي تـتــضــمـنــهـا الــثــغـرات وا
ـساهمـة فيـها بالـتصويت االنتـخابات ا
على الدستور وعلى الـقوان األساسية
ــثّــله أو يــعـبّــر عن وفي اخــتــيــار من 
مـــصــاحله ولـــو بــحـــدّهــا األدنى وذلك
ـمـارسة يـتـطلّـب بالـتـدريج والـتـراكم وا
إيـجــاد آلـيــات ومـؤسـســات قـادرة عـلى
حــمـايــة احلــقـوق واحلــرّيـات وهــو مـا
يـــذهب إلــيه جــون رولـــز الــفــيــلــســوف
ــقــراطــيـة األمــريــكي في كــتــابه »الــد
» «Delibrative Democra-التداولية
 «cyح أكّـد أهميـة التـعلـيم وتعـميمه
ـقــراطـيـة والــتـربــيـة عـلـى مـبـاد الــد
وتـداولـيــة الـسـلـطــة في ظل مـؤسـسـات
ومــعـــرفــة عـــامـــة ورغــبـــة لــدى الـــفــرد
لــلــمـشــاركــة فـي احلــيــاة الــســيــاســيـة
واالقتـصـادية واالجـتمـاعـية وهـو األمر
الــذي يــخــلـق لــديه مــا يــســمــيه »حسّ
ـنــحه الـقـدرة عــلى قـبـول الـعـدالـة «و
االخـتالف والـتنـوّع والـتـعـددية. يـعـتـبر
العام  2021موسماً خصباً لالنتخابات
الـعـربـيـة عــلى الـرغم من تـأجـيـلـهـا في
فــلــسـطــ فــقـد أجــريت في اجلــزائـر/

يونـيو وسـتجـرى في العـراق/ أكتـوبر
وليبيـا/ ديسمبـر فهل ستشـهد مشاركة
ــؤســسـات واســعــة? وهل ســتــتــمــكـن ا
القـائمة عـلى حمـاية احلقـوق واحلريات
بـشـفافـيـة? وهل سـيـكون الـفـضـاء الـعام
سبقة مساعداً في جتاوز االصطفافات ا
مـا دون الـدولـة أم أن هــنـاك الـكـثـيـر من
القيـود ال تزال تشـدّ اجملتمـعات العـربية
ــاضي مــثل الـطــائــفـيــة واإلثـنــيـة إلى ا
والعشائرية وغيـرها? ويتطلّب ذلك وقفة
نقدية أمـام ما يسـتلزم إجراء انـتخابات
ـعـايـيـر الـدولـيـة إضافـة إلى في إطـار ا
ناسب وسد اختيار النظام االنتخابي ا
الـنـقص الـفــادح في ثـقـافـة االنـتـخـابـات
والــثــقـافــة احلــقـوقــيــة وهـو مــا يــلـقي
مسـؤوليـات كبـيرة عـلى النـخب الفـكرية
والــسـيـاســيـة والــثـقـافــيـة ومــؤسـسـات
ــــدني الــــتي هـي األخـــرى اجملــــتــــمع ا
بـحـاجـة إلى تـوعـية فـي إطار رفـع درجة
الــوعي ونـــشــر الـــثــقــافـــة احلــقـــوقــيــة
وتــعـمـيــمـهــا فـضالً عن االســتـفـادة من
الـتجـربـة اخلاصـة وتـراكمـهـا وتطـوّرها

التدريجي.
{ باحث ومفكر عربي
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تــواصل اقــتــصــادي بــ الـدول الــثالث
ـوقعهـا اجلغرافي وتأثـيراتها باإلضافة 
الـسيـاسـيـة علـى مسـتـوى االمن الـقومي
ــصــيــريــة  الـــعــربي وقــضــايـــا االمــة ا
راجعة حلضور سوريا يجب فلسط .ا
ان تبادر فيها جامعة الدول العربية دون
تـــأخــيـــر  كــونــهـــا هي الــتـي خــضــعت
للـتأثـيرات الـدوليـة واإلقلـيمـية واتـخذت
ــؤسس قـــرار ابــعــاد ســوريـــا الــدولــة ا
لــلـجــامــعـة فـي أواسط االرعـيــنــيـات من

اضي . القرن ا
دور ريادي

الـقـمة مـبـاركـة شعـبـيـاً  كمـا إن لـلـعراق
دوراً ريــاديــا في بــلـورة مــثل ذا الــلــقـاء
ــهم  وهـذا يــعـبـر عـن تـعـافي االخـوي ا
هم ليس ب العراق وحضوره العربي ا
ا البلـدان الثالث  رغم أهمـية ذلك  وإ
ستـوى العربي بـشكل عام  حيث على ا
ـلفات االفتصادية ب عقدت الكثير من ا
ـمـلـكـة الــسـعـوديـة والـعـراق الـعــراق وا
ودولـــة االمـــارات الـــعــربـــيـــة والـــعــراق
والـــكــويت والـــعــراق وايـــران والــعــراق
وتـركـيا  بـاإلضـافـة الى الـعـراق والدول
األوروبـيـة  وهـذا الـتـطور فـي العـالقات
يـحـسب بـشكـل اكيـد حلـكـومـة الـكـاظمي

أوروبــا والــصــ وروســيــا وامــريــكــا 
وبذلك يـستطـيع العـرب كمنـظومات دول
حتـقــيق مـشـروع احلــقـوق الـعــربـيـة في
فـلـسـطـ  بـاعـتـبـارهـمـا كـقـوة مـشروع
عـربي مـشـترك له تـأثـيـراته االقـتـصـادية
ـية وقوة بـشرية مـعطاءة واعده إذا العا
مـا  تـوظــيف تـلك الـطــاقـات عـلى وفق

ية . التطورات احلديثة العا
إن وجود اجلـمهـورية الـعربـية الـسورية
في هذه القـمة مستـقبال وليس بـبعيد له
تـــأثـــيــراتـه الــفـــعـــلـــيــة االقـــتـــصـــاديــة
واجلغرافـية والـسياسـية واالقتـصادية 
ــمــر الـواضـح والـثــابت ألي فــســوريــا ا

وما سبقها من عالقات عراقية عربية .
لـــقـــد كــــان لـــلـــعـــراق فـــيـــمــــا ســـبق في
ـاضي خـطوات الـثـمـانـيـنـات من الـقـرن ا
جـادة لـبـلــورة حتـالف عـربي ربـاعي ضم
الــعــراق ومــصــر واألردن والــيــمن  لــكن
الظـروف اخملتـلـفة والـتطـورات اخلطـيرة
ية نـطقة الـعربـية والعـا التي شـهدتهـا ا

شروع العربي . أوقفت هذا ا
إن بلورة عالقات اقتصـادية وبنيوية ب
الـدول الـثالث له أهـمـيـته في االسـتـثـمـار
وحتفيـز القـطاع اخلاص لـكي يأخذ دوره
في عــمـــلــيــات الـــنــهــوض االقـــتــصــادي
ا والزراعي واخلدمي  وإن هذه الدول 
تـمتـلـكه من طـاقات وخـبـرات وامكـانـيات
مالية لقـادرة فعليا من النـهوض وحلحلة
ـا يـحل أزمات الـكـثيـر من اإلشـكـالـيـات 
شعـوب هذه الـدول في العـمالـة واحلاجة
لــلــتـــطــور الــبـــنــيــوي عــبـــر اســتــخــدام
ـا يـعـزز نـشاط الـتـكـنـلـوجـيـا احلـديـثـة 
حـركـتـهـا االقـتـصـاديـة .لـقـد لـعب الـعراق
عـبــر تـضــحـيـات ابــنـاءه الـدور األول في
مكـافحـة اإلرهاب ووأد مـشروعه اخلـطير
ـنــطــقـة الــذي لم يــســتـهــدف الــعــراق وا
الـعـربـيـة فـحـسب بل كـان عـابـر لـكل دول
نظومات العربية العالم  وبهذا فأن كل ا
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د والشـرق أوسـطيـة والـعالم مـطـالبـة 
يــد الـعــون االقـتــصــادي والـتــكـنــلـوجي
للعراق لكي يسـهم في جتاوز الكثير من
ـعــرقالت ويـنـهـض لـتـحـقــيق حـاجـات ا
شعـبه في القضـاء على أزمـات الكـهرباء
والبنية التحتية وتشغيل االف العاطل
عن العـمل وجتـاوز الفـقر في الـكثـير من
ـشروع احملافـظـات .إن إدخـال العـراق 
الــربط الــكــهـربــائي بــ األردن ومــصـر
عاجلة ازمة الكهرباء يشكل عامال مهما 
ـستويـ الشـعبي واالقـتصادي  على ا
كـــمــا هـــو حــال الــعـــمل بــربـط الــعــراق
كهـربـائيـا بدول اخلـلـيج العـربي  ومثل
هــذا الــعـمل يــؤسس فــعــلـيــا لـلــتــكـامل
االقـــتــصـــادي الــعــربـي  وهــو ضــرورة
خلطوات اقتصادية الحقة  فدول العالم
تــؤسـس إلقــتــصــادهــا عــبــر جتــمــعـات
وحتـالــفـات بـيـنــهـا مـثـلــمـا هـو االحتـاد
األوربي ومـجـمــوعـة سـيـان االسـيـويـة 
والـعـرب هم األولى بـهـذه اخلـطـوات إذا

صفت النوايا وحتققت الرغبة .
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بـالــتــأكــيـد إن هــذه الــقــمـة ســتــتــنـاول
ـنـطـقـة الـعـربـيـة ـلـحـة في ا الـقـضـايـا ا
واولــهـا الــعـودة لــلــعالقـات مع ســوريـا

والشراكـة في مكافـحة اإلرهاب وحـلحلة
االزمة اليمنية ومـعاجلة أسبابها وكذلك
الـوضـع في لـيـبــيـا  فـهــؤالء الـقـادة هم
عنيون في إطفاء احلرائق في الساحة ا
ـواقف في مـسـاندة الـعـربيـة وتـوحـيـد ا
الـشـعب الـفـلـسـطـينـي والدفـاع عن بـيت
ـقـدس والـقـدس وصـوال إلقـامـة الـدولة ا
ستقلة وعاصمتها القدس الفلسطينية ا
الشـريف  والتـأكـيد دولـيا عـلى ضرورة
فك احلصـار عن غزة الـذي استـمر الكـثر
من 14عـامــا  فـهـذه مـسـؤولــيـة عـربـيـة
ودولية والـعرب قـادرون على ذلك إذا ما

واقف.  توحدت ا
إنــهـا بــحق قـمــة اخلـيــر نـحــو مـشـروع
عربـي اقتـصادي تـنـموي ثـقـافي والدول
ــا تـمــتــلــكه من ارث تــاريـخي الــثالث 
وامـكانـيـات اقـتصـاديـة ومـاليـة ضـخـمة
قــادرة لــفـعل ذلـك  وبـالــتــأكـيــد إن هـذا
الــتـجـمـع مـفـتــوح لـكل الــدول الـعــربـيـة
الـراغـبــة في حتـقـيق تــكـامل اقـتـصـادي
عــربي  كـمــا إنـهـا مــنـاط بـهــا لـتــفـكـيك
اإلشـكالـيـات بـ ايران وبـعض الـبـلدان
الــعـربــيــة وتـركــيـا والــبـلــدان األخـرى 
والـكل يـنـظـر لهـا عـلى إنـهـا بـادرة خـير

لصالح العروبة .

    ثــمـة ضــرورة لــقـراءة قــمـة بــغـداد 
ـمـلــكـة الـهــاشـمـيـة الــعـراق ومـصــر وا
األردنــيــة  عـلى انــهــا قــمـة لالنــبــعـاث
الـــعــربي  فـي اجملــاالت االقــتـــصــاديــة
واألمنية والعسكرية  وهذا االنبعاث ال
يـقـتصـر عـلى تـلك الـدول رغم أهـمـيته 
ا سـيعـطي مردودات عـلى مسـتوى وإ
ـنطـقة الـعـربيـة  ويـفتح أفـاقـا للـعمل ا
الـــســــيـــاسي الــــســـلــــمي فـي الـــشـــرق
نظومة احمليطـة بعرب تركيا وايران وا
 وبهذا تتـشكل قوة بشريـة واقتصادية
وجــيــوســيــاســيــة لـــهــا تــأثــيــرهــا في
ــيــة وبـاخلــصـوص ــنــظـومــات الــعـا ا

مـحمـد فـخروعـلي مـحـمد فـخـرو  شغل
ـنـاصب ومـنـهـا مـنـصـبي الـعـديـد من ا
ـمـلــكـة الـبــحـرين في وزيــر الـصـحــة 
الــــفـــتــــرة من 1982 _ 1971 ووزيـــر
التربـية والتـعليم في الـفترة من 1982
ملكة البحرين 1995 _. وأيضا سفير 
في فــرنـــســا بـــلــجـــيــكـــا اســبـــانــيــا
وسويـسرا ولـدي الـيونـسكـو. ورئيس
جــمــعــيــة الـهـالل األحـمــر الــبــحــريـني
كتب الـتنفيذي سابقا وعضـو سابق ا
جمللـس وزراء الصـحـة العـرب وعـضو
ــنـظــمـة سـابق لــلــمـكــتب الــتـنــفـيــذي 
يـة وعضو مـجلس أمناء الصحـة العا
مـؤســسـة دراسـات الــوحـدة الـعــربـيـة
وعضو مجلس أمـناء مؤسسة دراسات
فــلــســطـيــنــيـة. وعــضــو مــجـلس إدارة
ـكـتـوبـة جـائــزة الـصـحـافـة الـعــربـيـة ا
ـرئـيـة في دبــيـيـشـغل حـالـيـا عـضـو وا
الـلـجـنـة االسـتـشـاريـة لـلـشـرق األوسط
بـــالــبـــنك الــدولـي وعــضــو فـي جلــنــة
اخلــبـراء لــلـيــونـســكـو حــول الـتــربـيـة
لــلــجــمــيع عــضــو في مــجــلـس أمــنـاء
ـفـتـوحة ورئـيس اجلـامـعـة الـعـربـيـة ا
مجلس أمناء مركـز البحرين للدراسات

والبحوث.
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عبد الرحمن طهمازي

تمرين على اليق لعبد الرحمن طهمازي

دشّـنت رئيسة بلـدية باريس االشتراكـية آن هيدالغـو تمثاال نصـفيا لشارل أزنـافور الذي توفي عام  ?2018في حي سـان جيرمان دي
ـغني الـفـرنسي-األرمـني طـفولـته. وهـذا التـمـثال الـنـصفي الـبـرونزي الـذي صنـعـته عام  1964الـنحـاتـة أليس بـري الذي امـضى فـيه ا
دينة باريس في تشرين األول/أكتوبر  2019بعد ـناسبة أول زيارة للفنان إلى أرمينيا قدّمته مؤسسة "فونداسيون أزنافور"  ميليكيان 

عام من وفات أزنافور. 
ـنطـقـة التي ـغني في  22أيـار/مـايو  1924بـحـضور أفـراد من عـائـلته ووضع عـلى مـفـترق طـريق أوديـون في ا و تدشـيـنه في ذكرى مـيالد ا
ـهـنـية ـسـيـرة ا أمـضى فـيـهـا مـؤلف أغـنـية "ال بـوهـيم" طـفـولـته. وبـحـضـور الـفـنـان غـران كـور مـاالد وسـفـيـرة أرميـنـيـا أشـادت آن هـيـدالـغـو ب"ا
االستـثنائـية" لـلمغـني و"حبه لـلعاصـمة الـفرنسـية" مـكررة دعمه لـ"الـشعب األرمـني" في نزاع ناغـورني قره بـاغ مع أذربيجـان. وخاضت الـدولتان
اجلارتان حربـا في أيلول/سبـتمبـر للسيـطرة على اجليب الـذي تقطـنه غالبيـة من األرمن ويتبع أذربيـجان خلّـفت حوالى ستة آالف قـتيل. وانتهت
ستـة أسابـيع من القـتـال في تشـرين الثـاني/نوفـمبـر بـاتفـاق لوقف إطالق الـنار بـوساطـة روسيـة شهـد تـنازل أرمـينـيا عن مـساحـات شاسـعة من
األراضي التي سيطر عليهـا لعقود انفصاليون يوالونها. ودشّن تـمثال نصفي آخر لشارل أزنافور في الوقت نفـسه في ستيباناكرت عاصمة ناغورني قره
ي باإلبادة األرمنية" ب ؤسسة "فونداسيون أزنافـور". ودعت هيدالغو أيضا إلى "اعتراف عا شارك  ؤسس ا غني وا باغ بحسب نيكوال أزنـافور جنل ا

عامَي  1915و 1917معتبرة أنها "صفحة مظلمة في تاريخنا" كان والدا شارل أزنافور قد هربا منها.

رسالة باريس
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عليه بيئة مختلفة 
تكسرة مبطوحة األرقام ا

وخلفها يقعي مفلسو األبدية 
بال إيقاع حتملهم على حركات ال مبالية

هؤالء هم الذين فهموا 
أن شعرهم يأخذهم إلى األمام حتى لو التفتوا
على أعقابهم لم يجهلوا أن التطرف هو أول
عاول الضارب بالفؤوس ثم يأتي الوسيط با

.........
ستقبل . هل  هل صر تشعرون أنكم أسرى ا
تـســالـون مـوسـيـقى الـكـلــمـات الـعـربـيـة الـتي ال

تخجل
ـقـاطع اجملـنـسـة بـقـصـيـدة الـتفـعـيـلـة في ومن ا

: ( قصيدة( تمرين على اليق
ما ابخس هذا الثوب وأغلى اإلبرة 

كــانت ريــطــة بــنـت ســعــد قــد انــقــضت غــزلــهــا
وعجنت 

الــصــوف بـحــمــاقــتــهـا وكــســرت الــتــنـور حتت
احلكمة 

ودار األمر على غير مغزل
3ـ الـضم انصهارا: هنـا يكون اجلنس أو الشكل
أو الــنـوع مــحـتــضَــنـا ومــجـمــوعـا كــكل بــنـائي
وكظـاهرة فنية للتطـور انصهارا وأقول انصهار
ألن الــتــراكم يـعــني االنــفــصـال عن االخــتالفــيـة

من سـمات قـصيـدة الـنثـر العـابـرة أنهـا قادرة
ـا ال تـســتـطـيع الـقـصـيـدة عـلى أن تـتـقـولب 
الــعـمـوديــة وقـصـيــدة الـتـفــعـيـلــة أن تـؤديـاه.
والسـبب أن قالـبي العـمود والـتفعـيلـة يقبالن
الــضم والـتـجـســيـر في قـالب قـصــيـدة الـنـثـر
مكـتسب خصائص هذا القـالب بينما ال تفقد
قـصيـدة الـنـثـر أيـا من صـفـاتـهـا وهي تـبـاشر
بـالعبـور علـيهـما. وهـذا األمر نفـسه يصح مع
أنـواع وأشـكـال شـعـريـة أخـرى تـعـبـر عـلـيـهـا
قصـيدة الـنثـر مثـل قصيـدة النـص والقـصيدة
ـركــبـة والـبــصـريـة ــقـطـعــيـة وا الــدرامـيـة وا
والومـضـة والهـايـكو والـتابـلـو وغيـرهـا كثـير
ـــا هــو قــابـل لــلـــضم واالحــتـــواء في قــالب

قصيدة النثر العابرة.
dFA « ”UMł«

ـوجبهـا تتمكن وألجل بـسط الدينامـية التي 
قــصـــيــدة الـــنــثـــر من أداء عـــمــلـــيــتـي الــضم
والـتجسير وهي تعبر على غيرها من أجناس
الـشعر وأنـواعه فإنـنا سنـقف عنـد كل خطوة
ـثـل بـقـصـيدة( وكل عـملـيـة بـتأن وتـدقـيق 
) لـعبـد الـرحمن طـهـمازي تـمرين عـلى الـيقـ
عارض طبيعة اآلليات الفنية كال على حدة:
1ـ الــضم احــتـواء: ويــتـحــقق بـطــريـقــة جـعل
ـادي ســلـبــيـا في مــدى احـتــفـاظه مــحـتــواه ا
بخـصائصه الـسابقة وايـجابيـا في استعداده
لواقع موضوعي جديد وبحركة طبيعية حتفز
حـــدوده وأطـــره ألن تــــصـــاغ في حـــد جـــديـــد
سألة بعملية حتضير مخـتلف عنها. ونقرب ا
مـركب كـيـمـيـائي من مـادتـ أحـدهـمـا اقل في
قــدراتــهــا مـن األخـرى األمــر الــذي يــعــني أن
أســلـوبـيــة اخـتالطــهـمـا لن تــكـون عـشــوائـيـة
ـــقـــتـــدرة مع ــــادة ا لـــتـــضـــيـع خـــصـــائص ا
ــا هي ــادة األقـل اقــتـــدارا وإ خـــصـــائص ا
ــا لـــلــمــادة ذات االقـــتــدار من مــنـــضــبــطـــة 

ــادة األخـــرى مــهــيــأة خــصـــوصــيــة جتـــعل ا
طبـيعيا الن تظهر عناصرها مكشوفة وبحاجة
ـــادة األقـــدر إلى الـــتــــحـــلل فــــالـــذوبـــان فـي ا
بتـكتـيكيـة االحتـواء التي تـوصل إليهـا عمـلية
إنــتــاج اجلــنس الــعــابــر. ومــثـالــنــا عــلى ذلك
احلـوارية التي طرفاها الشاعر وبنلوب والتي
) مضمومة حوتـها قصيدة( تـمرين على اليـق

إليها ومتجنسة بقالبها:
ـ سأذهب إلى البحر  

ـوماذا بعد 
ـ سأركب سفينة 

اذا ـ 
ـ ألهرب من البحر

ـ ما هذا 
ـ هذا هو 

ـ من أين لكِ كل هذا ?
كة وتزعزع وفصد عرقه ـ من أنـدلسي جاور 

وهلك.
ـ وأنت يا بنلوب .. ما العمل بجبل اجلليد ?

ـ سأذيبه
ـ بأي شيء ?
ـ بأنفاسي

ـ اذهبي مع ابن سبع
ـ سنلتقي عند حدود األحالم

ـ وأين احلدود
ـ يقال إنها في زمان من أزمنة اليقظة.

وأن أسلوبا محددا باالحتواء هو ضروري في
عمـليـة الضم الـتي جتعل الـظاهـرة مسـتنـبطة
يـكـانيـكـية الـتـفرد نظـريـا ومتـحـققـة عـملـيـا 
الــتي يـــتــمــتع بــهــا اجلــنـس الــعــابــر ومن ثم
تــخــتــلف األجــنـاس وتــتــبــاين األنــواع ويـظل
اجلـنس الـعـابـر اقـدرهـا ألنه أكـثـرهـا اخـتالفـا

وتنوعا وتميزا.   
2ـ الـضم انــدمـاجـا : فـي هـذه اخلـطــوة تـكـون

عــــمـــلــــيـــة الـــضـم قـــد تــــعـــدت االحــــتـــواء في
اخلـصائص إلى االندماج في احلـركة والتطور
بــطـريـقــة دائـبــة وجـدلـيــة مـجــزئـة اجلـنس أو
ـندمج مـطوعـة إياه لـتوالد الـشكل أو الـنوع ا
جـديد وانـبثـاق مسـتـمر وزوال قـد باطالقـية
لـيست وقـتـيـة وبشـكل نـاجز لـكل عـنـاصره في
عـملية صعود دائمة من األدنى إلى األعلى عبر
حــركـة تـطــوريـة داخـلــيـة ال تـنـاقـض فـيـهـا وال
ــا هي طـبــيـعـيــة وإلـزامــيـة جتـعل اخــتـيـار إ
الـقـوى النـصـيـة واإلطـاريـة في نـظـام حتـويلي
ضــمـن حــاضـن خــارج نـــصي وداخـل إطــاري
بـهما ينتقل اجلسم الذي هو اجلنس أو النوع
ـعــبـور عـلـيه أو الـشـكل ـ الـذي ســيـكـون هـو ا
مسـتـقـبال ـ انـتـقـاال بسـيـطـا نـحـو اسـتخالص
حـقـيـقـة جتـسـره وسـيــطـا يـوصل إلى الـضـفـة
األخـرى الـتي عـندهـا يـكـون الـعـبـور قـد حتقق
ـندمج قـد جتاوز بـشكل تـام. وإذا كـان النص ا
االنـعزال وفقد احلدية فإن ذلك مـتبوع بعملية
غيـر قـابـلـة ألن تـكـون نـصيـة ألنـهـا سـتـتـجاوز
مـنطـقـة الـتداخل وتـصل إلى مـنـطقـة الـتـقولب
ضـمن نـظـام اخـتـزالي انـتـقـالي حتـولي جـديـد
يــفــهـم عــلى وفــقـه الــتــطــور االجـــنــاسي بــأنه
اخـتالف نــاجم عن الــضم ومــا يــنـجم عــنه من
انـــدمــــاج تـــتــــحــــرك عـــلـى وفـــقـه كل األجـــزاء
ــوا والــعــنــاصــر حتـــركــا مــحــددا ومــبــوبــا 
وتـرعـرعـا وحـذوا واعـتـبـارا وتـفـاعال وتـطـورا
ـتمثل واجنـذابا نحـو مصدر الـتبـلور احلدي ا
بـقـالب اجلـنس الـعـابـر( قــصـيـدة الـنـثـر) عـلى
أسـاس منطقي يـفرضه صراع اجلـديد والقد
وحـتـمـيـة انــتـصـار اجلـديــد وتـقـدمه عـلى ذاك
الـذي تـخـلى عن بـروزه ورسـوخـيـته مـنـضـويا
في اجلــديــد وأعــني ( الــقــصــيــدة الــعــمــوديـة
وقصـيـدة الـتـفعـيـلـة) بـكل طـبـائعـهـمـا احلـدية
مـــنــســـجــمـــتـــ مع طــبـــيــعـــة احلــد اجلـــديــد
واسـتـقاللـيـته الـدغـمـاطـيـة واقـتـداره الـنـظـري
وتـوكــيـدا لــلــتـغــيـر الــعـمــيق الــطـبــيـعي غــيـر
االحـتــمــالي في خــصـائص األجــنــاس الـتي ال
تتـمـكن من الـبرهـنـة على تـمـتـعهـا بـالتـطـورية
اجلديـدة فـتسـلم لـلبـنـائيـة الـقويـة والـسلـيـمة
التـي تهـيؤهـا بـإحلاح قـصيـدة الـنثـر العـابرة.
ـقـاطع اجملـنـسـة بــقـصـيـدة الـعـمـود في ومن ا

: ( قصيدة( تمرين على اليق
هـكذا يتـفرج الـنائم عـلى حلـمه ويتـجاذب معه

في اليقظة
حـ يـعـرضه عـلى نـفـسه مـرة أخـرى ويضـفي

واالكــتـفــاء بـالــتـداخل واالحــتـوائــيـة. ولــيـست
مــحـصـلــة الـتــراكم واالكـتــفـاء ســوى الـتـنــظـيم
ـــوجــبه يـــنــصـــهــر بــاجتـــاه الــذوبـــان الــذي 
ـضموم بشكل دائم ال تراجع فـيه كسمة مادية ا
تـنـطـلـق في حل نـفـســهـا من أولــيـات وجـودهـا
نـوعا أو جنسا يـقر بأن أوليـات غيره تصنع له
ا جديدا تـنتقل إلـيه خصوصـياته في حركة عـا
تـطـوريـة جتـعـله جـزءا من ذلك الـغـيـر بـعـمـلـيـة
االنصـهار النـصية فتـتوالد العـابرية على وفق
قـانون موضوعي يتفرد فيه اجلنس العابر وقد
عبـور عليه من انـصهر فـيه اجلنس أو النـوع ا
غـير ما عودة إلى أي من خـصائصه أو جوانبه
الـسـابـقـة فـلـقـد انـصـهـرت بـبـسـاطـة طـبـيـعـيـة
مــيــكــانــيــكــيــة أدت أثــرهــا في كل جــزئــيــة من

عبور عليه.  جزئيات ا
من أمــثـلــة الــصـهــر في قـصــيــدة( تـمــرين عـلى
) ما يحصل من ذوبان جلنس الدراما في اليق
جنس قـصيدة النثر باستـعمال ضمير اخلطاب
الذي يـهيمن على أجـزاء كثيرة تتـواتر بطريقة
تضـفي على الـقصـيدة بعـداً مأساويـا فيـتعمق
األلم وتـزداد حدته وتظـهر الشـخصيـة متفـجعة
وهي تـطالب مـنذ اسـتهالل الـقصـيدة بـضرورة
سـرح واخلـروج مـنه; فـما احلـيـاة سوى تـرك ا
ــثل دوره أدوار ولــيس عــلى اإلنــسـان إال أن 
الـذي أُعد له سواء قبل بـذلك أو لم يقبل. وهذه
لـوحدهـا تـعطـي القـصـيدة تـعـددا في األصوات
وقـد لــبس الـشــاعـر األقـنــعـة بـضــمـائـر الــتـكـلم
واخلطاب والغياب. واحملصلة أن التقنع سبيل
لالنـكشـاف فمـا عاد هـنـاك من سر يـخفى عـليه
دن وخفـايا األشياء ولم يعد وقـد خبر بواطن ا
قـوله( مـا هـذا الـطـريق) تـسـاؤال بل هـو تعـجب

من هول ما عرفه من أسرار:
لـقد أخذتني رعدة احلمى النافضة ح خرجت

من
ـسـرح يـا كـاتـو األكـبـر وبـعـدهـا اخـذ اخلـوف ا

بأنفاسي 
ال أقول إنها باردة. وال أقول إنها حارة. إن
كل شيء يقال له خوف مغلق ومفتوح

ما هذا الطريق إنني لم أبدا به بعد يا حكيم
ة عزيزتي بغداد ـ أراك متأ

ـ نــعم نـــعم مــا زلت أتــلــقـى نــقــائــصي الــتي ال
تتوازن

تتكدس في داخلي وهي طافية فوقي متأخرة
ـ أنعود إلى الطيور

ـ نـعم إلى مضـيق الذاكـرة وليس لالنـصهار في

وضوعي أية محصلة استقاللية هذا الـقانون ا
أو تـــداخـــلــيـــة بـل هي ضـــديـــة ألي اســتـــقالل
وتــداخل وتــوافــقــيــة مـع أي جتــســيــر وحتـول
بـاجتاه اجلـنس الـعابـر. اعـني أن هذا الـقـانون
ـــوضـــوعي في الـــتـــجـــنـــيس هـــو حتـــول من ا
التـغييـرات الكميـة داخل النص إلى التـغييرات
ـا يجري من الـنوعيـة داخل اجلنس كانـعكاس 
ــركــز في عــمـــلــيــة الـــتــجــنــيس تــقــولب هـــو ا
واألســاس واحملــور الـذي يــتــحـكـم في عـمــلــيـة

التطور التاريخي لألجناس األدبية.
4ـ الــضم تــعــيــيــنــا: من أكــثــر احملــددات الــتي
تـكشف عن عـمومـيـة الضم مـا ب جـنس ونوع
وشـكل من ناحـيـة وجنس آخـر عابـر عـليـها من
نــاحــيـة أخــرى هــو الــتـعــيــ بــوصــفه احملـدد
اإلطـاري الذي يـتحـكم في تطـور البـناء الـنصي
ـؤدي إلى التحول باجتاه العبور. فبالتعي وا
نسـتطـيع أن نكـوّن صورة مـتكامـلة ومـنسـجمة
خلطوة التجسير التي هي خطوة الحقة للضم.
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عزل عن ولـيس الكشف عن قوان الـتجنيس 
ادي للبناء عمـليات التقييـد النوعية للجـوهر ا
الـنصي الـذي يـظل نصـيـا بالـتـداخل والتـناص
والـتـعالق لـكن لـيس لألبـد إذ سـرعـان مـا يـطرأ
التـعـي مـحددا نـوعـيا يـنقل مـحـورية الـتقـن
من منـطقـة التـنظيـم للنص إلى مـنطـقة الـتطور
الــتـاريـخي لـذلك الــتـنـظـيم بـاجتــاه الـتـجـنـيس
كـجزء ال يـتجزأ مـن قالب ذي طابـع عام وشامل
ومخـتـلف عن أي قالب آخـر; متـعـينـا بعـمومـية
لهـا أهمـيتـها في إتـمام عمـليـة العـبور وتـعميم
عبور عليه ـكاسب من دون التقليل من قيمة ا ا
الـــذي وإن فـــقـــد خـــصـــائـــصـه فـــإنه اكـــتـــسب
خـصائص اجلنس العابـر. وفي قصيدة( تمرين
) يــكــون الــعــنـــوان والــتــصــديــر عــلى الــيــقـــ
وزونة والصـيغـة الطبـاعية لـلبـنية الـسطريـة ا
تطاول لـلقصيدة كلها وزونة والطول ا وغيـر ا
ق بالنص دالئل تـعيينية تؤكد هذا االنبثاق ا
وخارجـيات النص فـيعطي لـلمعـبور علـيه قيمة
اجنازيـة تتـع فـيهـا تطبـيقـيا وال تُـنكـر علـميا
بـوصف االجنـاز تطـوراً ال انـفـصام فـيه تـمـاما
كالـشـجـرة الـتي بـجـانـبهـا شـجـيـرات ونـبـاتات
وأعــشــاب مــتــنــوعـة تــتــعــ كــلــهــا في جــنس
كن تـخيـلهـا إال هذه الـشجـيرات الـشجـرة فال 
والنـباتات مضمومة فيـها ومتعينة من خاللها
مـكـتـسبـة بـذلك صـفـة تعـلـيـها وتـعـطـيهـا قـيـمة
مـضاعفة حتى إذا اقـتلعنا أي نـبات أو شجيرة

ذبل جـزء من تلك الـشجـرة التي هي اجلنس
ــجــمــوع مــا يـــنــضم إلــيه الــعــابــر الـــذي 
متـعيينا تـقوى صورته العـابرة ويكون أكثر
ـنـدمـجـة فـيه ارتـبـاطـا ووحـدة بـعـنــاصـره ا
نـصهرة فال نتخيل قصيدة النثر العابرة وا
من دون وجـود قصـيـدة الـعمـود والـتـفعـيـلة
ومـعهما أنواع أخرى تـؤثر وتتأثر إلى أبعد
حـد واجلنس العـابر مـنهـمك في عمـلية ضم
ــتــعـيــنــات كــتــطــور جــسـيــمي ــزيــد من ا ا
عـضوي تـنـجـزه عـلى مـستـوى بـنـاء الـقالب
روابط تـسـتـغـني عـن االسـتـقالل بـالـتـشـارك
وتقـر تخصيصا بالتفرد كاستلزام من لوازم

وضوعية. ه ا العبور االجناسي وعوا
5ـ الـضم تمـاهيـا: ما من ضم يـكون طـبيـعيا
من دون ارتـبـاط وثـيق يـتـمـاهى فـيه الـضام
ـضـموم مـعـا في وحـدة بـنـائـيـة يـؤثر كل وا
واحـد منهما في اآلخر إلى حد ابـعد منهمكا
في عمـلـية مـعـقدة نـتيـجـتهـا الـتمـاهي الذي
ـوجبه يصـبح الضـام جنـسا عـابرا كأصل
أولي لـلـتـطـور في الـروابط الـتي جتـمع بـ
ـعـبـور عـلـيه. واألول هـو االثـنـ الـعـابـر وا
األقـوى واألمــ واألكــثــر قــدرة عــلى إتــمـام
عمـليـة الضـم ثم اجناز عـملـية العـبور عـليه
بـاستغـناء طبيـعي وإطالق عمـيق واستلزام
عــمـــيم وجــريــان مـــادي وظــرفي نــتـــيــجــته
ـوجـبه الــتـمـاهـي كـتـكــيـيف ذاتي يــتـهـيــأ 
ـا سـيـكـون اجلـنس أو الـنـوع أو الـشـكل ـ 
مـعبـورا علـيه الحـقا ـ بـصـورة سلـيـمة نـحو
ــوضـوعي لــلـصــيـغـة الــقـالــبـيـة االنــتـقـال ا
ثال كعـمـلـية اجـنـاسـيـة نهـائـيـة وحتـمـيـة 

بقصيدة النثر العابرة. 
واألمـثلة عـلى ذلك في قصـيدة ( تـمرين على
الــيــقــ ) كــثـــيــرة وهي تــتــوزع تــارة عــلى
مــسـتـوى الـضـمـائـر وثــانـيـة عـلى مـسـتـوى
االسـتفهامات واالستعالمـات القولية وثالثة
عـلى مسـتوى الـتدويـر اإليقـاعي. وجمـيعـها
تـتـمـاهى في الــقـالب االجـنـاسـي بـانـضـمـام
تـزول معه أية عقبة للنبو أو االنحراف. وقد
ســاهم طــول الــقــصــيــدة في جــعل عــمــلــيـة
الــتـمـاهي طــبـيـعـيــة وهي تـنـدمـج في بـنـيـة

النظام االجناسي العام. 
) قــصـيـدة لـعــبـد الـرحـمن { (تـمـرين عـلـى الـيـقـ
طهمازي نـشرت في جريدة الزمان السنة الرابعة
والـــعـــشـــرون الـــعـــدد  6980الـــثالثـــاء األول من
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ضفائر السّرد جلعفر الشيخ عبوش

خــصــلــتــان كل خــصــلــة تــضــفــر عـلـى حـدة
مــنـفـردة جـمـعــهـا ضـفـائـر وضــفّـر الـشَـعـر:
نــسـجه بـعــضه عـلى بـعـضـه اآلخـر عـريـضـاً
والــــــضـــــفـــــائــــــر تـــــدل عـــــلـى الـــــتــــــشـــــابك
 ووجه الشبه بـ ضفائـر الشَعر والـتناسـق
ومكونات السّرد; ذلك التداخل والتشابك ب
عــنــاصـر كل مــنــهـمــا من أجل الــوصـول الى
هــيـئـة جــمـالـيــة مـتـمــاسـكـة في ذاتــهـا عـبـر
ـكـان - عــنـاصـر (الـشــخـصـيـة  –الـزمـان  –ا

احلدث) 
ويــــضـم الـــكــــتـــاب فــــصــــلـــ فـي مـــبــــاحث
مــتــعـددة: الــفــصل األول (من وحي الــسـرد
الـى أنــســاق الــثــقــافــة) وتــوافــر عــلى ثالث
دراسـات وجـد الـدارسـون فيـهـا أنّ إيـحاءات
الـسرد في النماذج اخملتارة من قصص فاحت
عـبـد الـسالم تـكـشف عن اسـتـيالد لـلـمـفـاهيم
. فـالسـرد في الـنقـد الثـقافي له الـثـقافـية أوالً
إيــحـاءات لــلـوصــول الى أبـعــاد الـنـص غـيـر
ـفاهـيم الثقـافيـة أو األنساق ـكتـشفـة عبر ا ا
ـسكوت عنها وهـو ما حاول الوقوف عنده ا
وحتــلــيـله جــعـفــر الـشــيخ عـبــوش .في حـ

تناول الدكتور قاسم محمود محمد 
ضـمرة في قصة عـ لندن  التي األنـساق ا
حــمـلت مـجـمـوعـة الــقـاص فـاحت عـبـدالـسالم
عــنـوانــهـا عـبــرقـراءة ثـقــافـيـة حــلـلت اطـاراً
مــعــرفـيــاً  مـتــصالً بــأنـســاق بـنــيـة الــسـرد

القصصي.  
وعــالج الـنــاقـد الـدكـتــورعـلي عـواد عــبـدالـله
الــفـاعــلـيــة الـثــقـافــيـة لــلـمــكـان فـي اخلـطـاب
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صــدر كــتــاب جــديــد في الــنــقــد االدبي في
عــمّــان ويـوزع لــلـمــرة االولى في مــعـرض

تـصعـد نحـو السـماء) الـصادرتـ عن الدار
الـعربيـة للعلـوم نزوال الى مجمـوعة (حليب
ـوسـسـة الـعـربـية الـثـيـران) الـصـادرة عـن ا

للدراسات والنشر ببيروت. 
 ورأى الـبـاحثـون اخلمـسة ان الـقاص عـبد
ـشهـد القـصصي الـسالم أضـاف ما يـغني ا
الـعـراقي ويعـيد له اعـتـباره بـعد عـقدين من
الــركــود الــعـام أصــاب احلــيــاة الـثــقــافــيـة
واالبـــداعــيــة الســيــمــا فـي مــجــال الــقــصــة
الـقـصـيـرة الـتي اليـزال يـتـمـسك فـاحت عـبد
الـسـالم بنـوعـهـا الـفـني بـالـرغم من انـه قدم
اعـماال روائية مهمـة في مسار تاريخ السرد
الــعـراقي كـانـت اخـرهـا روايـة  –الــطـوفـان
الــثــاني- عـن الـدار الــعــربــيــة لــلــعـلــوم في

بيروت. 
  ولــوعــني أكــثـر مـن مـبــحث في الــكــتـاب
بــتـوظـيـف عـوالم اسـطــوريـة مـتـنــاغـمـة مع
واقـع صــــعب عــــبــــر جتــــارب مـن احلـــروب
ـتـعـاقـبـة كانـت محـورا تـولـيـديـاً في صيغ ا
مــخـتـلـفــة اعـتـمـد فــيـهـا عـنـصــر الـتـشـويق

تدفقة باإليحاء.  واللغة ا
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  وجـــــاء عــــنــــوان الــــكــــتــــاب ضــــفــــائــــر
الـسرد الـذي نشـرت مجالت عـلميـة محـكّمة
لـبـعض اجلامـعات  الـعـراقيـة منـها واسط
عــــدداً مـن أبــــحـــــاثه ــــوصـل  وديـــــالـى وا
ـعنى اللغوي رجعية من ا مـكتسباً داللـته ا
لــلـضــفـيــرة بـحـسـب مـا ذهب الــيه مـحـرّره
ومـــعــده عـــبــوش فـــيــقـــول ان الــضـــفــيــرة

فـاحت عبدالسالم الطبيعة التي تميز النص
الــــقـــصــــصي في قــــراءة  تـــوافــــرت عـــلى
اضـاءات سرديـة حمـلت عنـوان (مدخل الى
أجـــواء قـــصص قـــطــارات تـــصـــعــد نـــحــو
الـسـمـاء) عـبر عـ قـاص مـعني بـتـفـاصيل

البناء السردي للنصوص. 
 

الـقاهرة الدولي الذي يستمر حتى منتصف
تـموز. يتناول الكتاب عبر دراسات معمقة 
طـبيـعة السـرد القصـصي وعالقاته الفـكرية
والــفـنـيـة والـثـقـافـيـة لـدى اعـمـال مـنـتـخـبـة
لــلـروائي والـقـاص الـعـراقي
فــاحت عــبــد الــسالم. وحــمل
الــكـتـاب الــذي حـرّره وأعـدّه
الـــبـــاحث جـــعـــفـــر الــشـــيخ
عـــبــوش عـــنــوان (ضـــفــائــر
الــســرد: أبـحــاث في مـنــجـز
فـــــــــاحت عــــــــبــــــــد الــــــــسالم
الــــقـــصـــصـي) وصـــدر هـــذا
األســــــــــبــــــــــوع عـن دار اآلن
نـــــــاشـــــــرون ومـــــــوزعـــــــون

األردنية. 
ـــثل الــكــتــاب حــصــيــلــة  
أبـحاث حللـقة نقـدية ثقـافية
مــوحـدة لـنـخــبـة من الـنـقـاد

  . ي واألكاد
ويـكشـف الكتـاب عن مـرحلة
مـتقـدمة من رحـلة فـاحت عبد
الــــــسـالم مع الــــــكـــــتــــــابـــــة
الـقـصـصـيـة الـتي بـدأها في
نــهـايـة ســبـعـيـنــيـات الـقـرن
ــاضـي ويــعـالـج الــكــتـاب ا
مـحـطات جـديـدة في منـجزه
اإلبــــــــداعـي الســــــــيــــــــمـــــــا
مـجـمـوعـتـيـه الـقـصـصـيـت
(عــــ لــــنــــدن) و(قــــطـــارات

الــقـصـصي لـفــاحت عـبـد الـسالم –عـ لـندن
ـوذجا-  وهي القـصة التي تـعالج نظرة ا
اآلخــر الــغـربي لـإلنـســان الـقــادم من بــلـدان
اإلشـــكــاالت الـــكــبـــيــرة ومن ثم نـــرى كــيف
ـســتـبـطـة من تــتـفـجـر األفــكـار الـبـســيـطـة ا
احلـياة اليومية بعمق فني وفكري من خالل
ـــسك بــــأعـــمـــدة الـــبـــنـــاء احلــــوار الـــذي 

السردي 
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أمــا الـفـصل الـثـاني فــقـد عُـنـون بـ (فـتـنـة
ــ الـقــصـصي). إذ الــعــتـبــات وفـاعــلـيــة ا
شـكلت الـعتبـات فتـنة للـقار حتـثه وتغريه
عـلى الـقـراءة بـوصفـهـا قنـطـرة الـدخول الى
ـ الـقـصصي وبـابـا يلج مـنه الـقار الى ا
ــعــنى وهــذا مــا تـمــيــزت به قــصص عــبـد ا
الـــسـالم. وضمّ أربع دراســـات: هـي صــورة
ـ احلــيـوان بـ الـعــتـبـات الـعــنـوانـيـة وا
الــنـصي في قــصص قـطـارات تـصــعـد نـحـو
الــسـمــاء لـفــاحت عـبـد الــسالم في مــعـاجلـة
نـــــقـــــديـــــة من الـــــدكــــتـــــور بـــــســــام خـــــلف
احلـمـداني.  وتـلـتـها  مـعـاجلـة  الـباحث
جــعــفـر الــشـيخ عــبـوش لــصـيغ االســتـهالل
واخلـــاتــمــة في قــصص (حــلــيب الــثــيــران)
لـفـاحت عـبد الـسالم  مـحاوال تـفـكيك شـحـنة
ــركــزة الــتي شــد بــهــا الــقـاص الــتــرمــيــز ا
نــســيـجه الــسـردي مــا بـ بــدايـات الــسـرد
ونــهـايـاته.وتـنـاول الـدكـتـور فـيـصل سـوري
الــعـتــبــات الـنــصــيّـة وتــنــويـعــاتــهـا حــمــد 
ودالالتـها وقدرتها على االنتقال بالسرد الى

الـعـمـق احلركـي لـلحـبـكـة من دون تـكـلف او
ارهــــاق في الــــلـــغــــة  عـــبـــر تــــطـــبــــيق في
قـصـــــــص مجمـوعة (ع لنـدن) لفاحت عبد

السالم . 
وعـالج  الـقـاص والروائي الـعـراقي فـيصل
عـبـد احلسـن الذي يـنـتمي الى جـيل الـكاتب

بغداد
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"إســتــطــيــقـا الــزمـن الـروائـي" والــشـعــرى فى
قـصائد"أولـئك أًصحابى" حلـميد سـعيد ويرى
الـكــاتب أن تــلك الـقــصــائـد تــمـتــلك اإلنـفــتـاح
ــنــحــهـا فى اإلســتـطــيــقى الــزمــكـانـى الـذى 
الــرؤوي وتــكـــثــيف اإليــحـــاءات فــهى ال تــقع
ــــتـــخــــيالت الـــشــــعـــريــــة وال ضـــمن ضـــمن ا
ــكــرورة ــســرودات الــروائــيــة الــبــاهــتــة وا ا
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ـصـريـة الـعـامـة صـدر حـديـثًـا عن الـهـيـئـة ا
ـكـونـات لـلـكـتـاب  كــتـاب جـديـد بـعـنـوان "ا
اجلـمالية فى شعر احلداثة.. بجث فى النقد
اجلـمالي" لـلدكـتور والـناقـد السـوري عصام

شرحت.
يـتنـاول الكـتاب فـكرة أن احلـداثة ال شك في
أنـهـا اشتـغلـت على قـيم جـمالـيـة وفنـية فى
عاصرة فهذا التطور الذى بـنية القصيدة ا
ـعاصر قد طـال حركة احلـداثة فى  العالم ا
انـعكس على بنيـتها اجلمالـية فما نالحظه
فى الـواقع الـشـعـرى اليـوم من تـنـام حلـركة
الـقــصـيـدة فى شـكـلــهـا اإلبـداعى مـا هـو إال
عرفى واحلس نـتيجة حتمية لهذا التطور ا
اجلـمـالى فـى تـشـكـيل الـقـصــيـدة فـالـقـيـمـة
اجلــمــالـــيــة لـــيــست فى شـــكل الــقـــصــيــدة
ا فى وتـغايـراتـها الـتـشكـيلـيـة فحـسب وإ

مغرياتها ومحفزاتها اجلمالية.
حـاول الدكـتور عصـام شرحت من خالل هذا
الـكتاب البحث فى بعض التجارب الشعرية
ـؤثـرة فى مـسـار الـقـصـيـدة احلـداثـيـة من ا
ـؤثرات ومن حـيث الـتقـنيـات والـوظائف وا
ـنـاصرة" أبـرز هـؤالء الـشـعراء "عـز الـدين ا
"شـــوقى بـــزيع" "جـــوزف حـــرب" "حـــمـــيــد
سـعيد" "عـلى جعـفر العالق" "مـحمد سـعيد
الــعـــتــيق" وقـــد اتــســـمت هــذه الـــتــجــارب

البـد أن يـعــبـر فى جـوهـره عن رؤيـة ومـوقف
من احلــيـاة الـتى تـأتى ضــاربـة لـكل جـوانب
احلـياة ومـناحـيهـا بكـافة مـستـوياتهـا كذلك
يـخوض الكاتب حديثه عن القصيدة بتحديد
ــرجـــعــيــة ـــشــهـــديــةوكـــذلك ا ــرجــعـــيــة ا ا

التارييخية الصوفية لها.
ويـنـاقـش عـصـام شـرحت في الـفـصل الـثـاني

رحلة الـكلمات عـلى بياض الصفـحة وفى ا
الثالثة تميزت فيها إنتاجه الشعرى بالعمق
والـتخييل الـشعرى وحنـكته فى اإلنتقال من
صـورة إلـى صـورة ومن مـوضـوع إلى آخـر
ـرحلـة الرابـعـة ظهـرت فـيهـا بوادر أمـا فى ا
اإلكــتــمـال والــنــضج الــفـنـى لـديه مـن حـيث
ا الـرؤيـة والفـعـاليـة الـلغـويـة وتطـويـعهـا 
يـخدم جـمـاليـة احلس الفـنى لـلقـصيـدة أما
ـرحلـة األخيرة تـتأكـد فيهـا قوة الـدفقة فى ا
الـشعرية وخصوصـية األداء وعمق التجربة
ـيـزهـا الـتـأنـق الـفـنى واخلـبـرة وأبـرز مــا 

اجلمالية.
وأخيرًا فى الفصل السادس بعنوان"جمالية
ـقــطــعـيــة عــنـد جــوزف حـرب" الــقـصــيــدة ا
وذجًا والتى ..قـصيدة "دوارة الـسنونـو" أ
من خاللـها يرى الكاتب أن شعـرية القصيدة
لـدى"جوزف حـرب" تتـمـيز بـالشـاعريـة حيث
تـنوع الصـور احملفـزة لشعـريتـها وغالـبًا ما
تــكـون الـصــورة احملـرك األســاسى لـتــفـعـيل
قـصائـده جمـاليًا لـتخـلق متـعتـها وتـنامـيها
اجلـمـالى وغـالـبًـا ما تـوظف الـطـبـيـعـة بكل
مــظــاهــرهــا اجلــمــالــيــة من ظالل وأخــيــلــة
وأوزان لـيــخـلص قــصـيــدة الـلــوحـة لــتـبـدو
كـقصيدته وإن كانت مقطـعية أشبه بلوحات
جـزئـيـة تـمـتـزج فـيـهـا بـيـنـهـا نـسق الـلـوحة
ـا يـضفى عـلـيه مـزيدًا من الـتـنوع الـكـليـة 

واخلصوبة اجلمالية.

الـشعـرية بـأنها أحـرزت تغـييـرًا ملـحوظًا فى
الـتـقـنــيـات اجلـمـالـيـة لــلـقـصـيـدة وكـذلك فى
ؤثـراتها الـبنى الـتشـكيلـية لـها فـامتـازات 
احلـسـاسـة فـالقـصـيـدة ال حتـقق إثـارتـها إال
بـتـنـامــيـهـا جـمـالـيًـا وإكــسـابـهـا مـرجـوجـهـا

اإلبداعى اخلالق.
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يــأتى الــكــتـاب فى  285صــفـحــة من الــقـطع
ـتـوسط ويـتـكون مـن ستـة فـصـول يـناقش ا
رجعية فـيها الكـاتب فى الفصل األول منـه "ا
اجلـمالـية فى قـصائـد محـمد سـعيـد العـتيق"
ـرجـعـيات الـلـغـويـة التى فـيـبـدأ فى حتديـد ا
ـلكـها الـشـاعر فى تـشكـيل القـصيـدة إلبراز
مـلمحها اجلمالي وخلق مـؤشراتها النصية
ـرجعيـات الفـنية الـبلـيغة فى الـقصـيدة ثم ا
الـتى تتحكم فى شكل القصيدة فلوال امتالك
رجعية فنية مؤثرة تساهم فى خلق الشاعر 
تـشيكـيالت شعـرية مؤثـرة التى تنـطوى على
كــثــيـــر من الــقــيـم اجلــمــالــيـــة الــتى حــركت
ـرجـعـيـة الـثـقـفـية الـقـصـيـدة أيـضًـا يحـدد ا
لـلـقصـيـدة فـالـشعـر مـاهـو إال ثقـافـة وجتـربة
غـنيـة وإفـرازات معـرفيـة عـديدة الـتى تظـهر
من خالل ثـقـافـة الـصـورة أو ثـقـافـة الـصورة
الـبـصريـةلألشـياء وتـمـثيـلـها شـعـريًا أيـضًا
ـــرجــعـــيــة يــضـع "شــرحت" فـى احلــســـبــان ا
الـتـشـكــيـلـيـة الـتى تــعـتـبـر جـوهــر الـعـمـلـيـة
رجعيـة الرؤيوية فالعشر اإلبـداعية وكذلك ا

ـسـتـعادة فـهـذا الـتالقح الـفـنى اخلـصيب وا
بـ شعـريـة الروايـة وروائيـة الـشعـر تتـعدى
فـضــائـهـا الـزمــني الـروائي لــتـحـيـا بــزمـنـهـا

اإلبداعي.
فى الـــفــصل الـــثــالـث يــتـــحــدث الـــكــاتب عن
قـصدية إلى اإلنفتاح "حتـوالت الشعرية من ا
الــداللـى فى شــعـــر شــوقى بـــزيغ" فــيــرى أن
حـــدود اإلنــفـــتــاح احلـــوارى الـــتــنـــاصى فى
قـصائد "شـوقى بزيع" يـشكل مرجـعيًا دالئـليًا
كـاشفًا عن مصدر حراكها الرؤيوى وعالقتها
الـنــصــيـة الــفـاعــلــة الـتى تــوجه مــسـاراتــهـا
الـــنــصـــيـــة وعــلى الـــرغم مـن أن لــكـل شــكل
تـنـاصى أسـلـوبه وخـاصـيـته الـنـصـيـة الـتى
تــمـيــزه عن بــقــيـة األِشــكــال الـتــنــاصــيـة فى
الـقـصـيــدة كـمـا أن رصـد حتـوالت الـشـعـريـة
عـلى مـستـوى مـسـألتى الـقـصـيدة واإلنـفـتاح
الـــداللـى فى شـــعــــر"شـــوقى بــــزيغ" بـــدت فى
ـا يدل ـسـتوى الـفـنى الـسامق لـقـصائـده  ا
عـلى مـقصـديـة فـنيـة دقـيـقة وقـدرة تـشـكيـلـية
عـجـائـبــيـة تـعى مـسـؤولــيـتـهـا فى إنـتـاج كل
مـاهو جمالى  وإستـثنائى فى رصد حتوالت

القصيدة.
يـــتـــطــــرق"شـــرحت" فى الــــفـــصل الــــرابع إلى
"مـفــاتـيح نـصـيــة مـهـمـة فى شــعـر عـز الـدين
مـنـاصـرة" فـيحـدد الـرمـوز األسـطـوريـة التى
اسـتــطـاع الـشـاعــر"عـزالـدين مــنـاصـرة" خـلق
جـوها األسـطورى ويـكسب األسـطورة مالمح

حـداثية يعرى من خاللها الواقع ويتطلع إلى
األفق الــبـعـيــد فـإن أبــرز مـلـمح فـى جتـربـته
الـشــعــريـة هــو تـوظــيـفـه لـلــمـوروث الــعـربى
والـشـعـبى خـصـوصًـا "إمـرؤ الـقـيس" "زرقـاء
الـيمامة" حيث له القدرة عـلى مباغتة القار
بــإســتــلــهــام احلــدث األســطــورى والــتالعب
ـا يـخـدم جـوهر بـالـشـخـصـيـة األسـطـوريـة 
الــرؤيـــة وعــمق مـــردودهــا اإليـــحــائـى كــمــا
يـسـتطـيع الـكـاتب أن يـلتـقط دالالت اإلغـتراب
بـأشكـاله اخملتـلفة فى قـصائـده فهـو يعد من
الـدوائـر الـداللــيـة الـكـاشـفـة عن عـمق جتـربـة
كـذلك يــحـدد من خالل عــدة قـصـائـد الـشــاعـر
التـشـكيل الـنـظرة الـثـورية الـتـعرويـة احلـادة

البصرى .
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فى الـفــصل اخلـامس بـعـنـوان"سـحـر اإلبـداع
وخـصوبة الـشعرية عـند على جـعفر العالق"
حـــيث يـــرى الـــكـــاتب أن مـــقـــومـــات اإلبــداع
الـشعرى لدى الـكاتب مرت فى خمس مراحل
لـكل مرحلة سمـاتها اخلاصة وشـكلها الفنى
ــزه ـــرحــلــة األلى كـــان أبــرز مــا كــا  فــفى ا
احـتــفـاؤه بـالــشـكل الــفـنى لــلـقـصــيـدة حـيث
الـعـنــايـة الـفـائــقـة بـالـلـغــة وغـرابـة الـصـورة
ـــرحـــلـــة الـــتـى تـــلـــيـــهـــا الــــشـــعـــريـــة فـى ا
يـحـتـفى"الـعالقط بـالـعـبـد الـبـصـرى الـنفـسى
لـقـصـائـده بـإدخـال بـعض الـتـقـنـيـات الـفـنـية
اجلــديـدة كـالــتالعب فى شــكل اخلط وتـوزيع
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ـدن وهذا ات من خالل اهـتمام الـبحث والتـدوين امر مـهم خاصه عـندما يـعالج او يـحلل او يـستقـرا تاريخ ا
البعض بـتاريخ بلداتـهم وما لهـا من الق وحياة وتاريـخ وما لها من قـصص الواجب علـينا ان ندون ذاك  من
ـورخ القـوشي االستـاذ نبـيل يونس دمـان كتابه باب احلـفاظ عـليـها من االنـدثار او الـنسيـان.اليـوم اهداني ا
نيع وهو كـتاب قيم فيه مـافيه من قصص احليـاة القوشيه ومـا مرت بها من وسوم القـوش حصن نينـوى ا ا
ـفردات احلـياتـيه وهو كـتاب راق لي ـاضيه وايـضا كـتابـات في بعض الـقصص او ا احـداث خالل العـقود ا
ـام باحليـاة القوشـيه وما لها بعد ان اطـلعت على بعـض اوراقه وان شاء الله سوف اكـمل قراءته من باب اال
من مواقـف على حـافه اجلـبل ومـا لهـا من رجـال كان لـهم مـواقف من خالل مـبادى امـنـوا بهـا.ومن االشـياء
التي اسمـعها الول مره ان النبي ناحوم وهو نبي من ال يهود وله مرقد في القوش كان من اوالد من سباهم
لك شلـمانصر الثـالث حيث جئ ببعض اليـهود خالل فتره السبي ا
ا مر به للـعمل في القـوش وفي الزراعه بـالذات وقد مـرت القـوش 

العراق في السابق من صراعات وغزو
ايضـا من خالل ما قراءت في هذا الكتاب القيم وما كنت قد قراءت
سـابقـا وصـلت الى قـنـاعه ان الـتـاريخ حـ يغـلف بـالـسـيـاسه امره
مزعج ويـثير الـقشـعريـره في داخلي الخـتالف الرؤى بـ وب وانا
اقدر كل عـنصر لـكل ابحث عن االستـقالليه فيـما ارى فمن حق اي
ـا له من  فـكـر لكـن علـيه ان يـلـتـزم بـهـا من باب انسـان ان يـلـتـزم 

االعتزاز باصوله وليس من اجل غايات اخرى.
مشـكـلـتنـا ومـشكـله هـذه اال هي في الـتهـمـيش والـتهـمـيش مرض
ـقدسه اسـتعـصى بـنـا فكل من جـاء لـلحـكم اعـتبـر ذاته وامـته هي ا
ـكــونــات االخـرى مــجـرد ارقــام عـلى الــهــامش ال اكـثــر وتـلك وان ا

معضله ان لم اقل مرض فينا.
ايضا في الـكتاب عادات القوشيه وما لـهم من العاب شعبيه ومالهم
من مـحـالت ودرابـ ومــا لــهم من اعــيـاد ديــنــيه ومــا تـرافــقــهـا من
احتفـاالت معينـه .وايضا باب في الـطب الشعبي واالمـراض وكيفيه
العالج لـدى القوشـي وخاصه انه ذكر في الـكتـاب احلكـيم القوشي

ياقو احلكيم ومن بعده ابنه حميد.
ا له من خبره ودرايه بكافه االمراض وطرق العالج منها. ومن انه كان مشهورا لدى كافه االماكن القريبه 
ـلـكيه من مـصـائب هذا ايضـا قـراءت عن ثوره ١٤ تـمـوز ومجئ عـبـدالكـر قـاسم والذي كـانت ثـورته على ا
البلد بل من الـكوارث والتي مازال العـراق يدفع ثمنها وعـن ماجرى ايضا من احداث فـيها خاصه امر ثوره
الـشـواف وكـيف اجـهـضت من قـبل جـمـاعـات معـيـنه ولـثـورة الـشـواف اسـبـاب واهمـالـهـا وانـكـار مـا لـها من
ا لك من فـكر ومـن مبـادى ومن عالم تـريد ان تـنطـلق منه ايـضا اهداف ايـضا امـر غـريب فكـما انت تـؤمن 

لالخر نفس احلق.
ــربع اخلـطـر وهي حـقـوق كل مـكـون هـنـا نــعـود الئ االشـكـالـيه الـتي اوصــلـتـنـا الئ هـذا احلـال والى هـذا ا

ان بحريه احلزب اي كان خاصه ان كان حزبا فكريا وليس حزبا يقود االمه بالعصى الغليضه. واال
مفهوم احلـزب لدينا مفهوم خاطى بل له اساليب يخالف كل عقليه واعيه .على احزابنا ان تعي انه من خالل
فكـرها ان تصل الـى االخر وليس مـن خالل السالح والـعصى واالدعاء مـن انه احلق وان االخر هـو الباطل
او العدو الذي عـلينا ان نـحاربه. اما عن كـيفيه وصول هـذا الكتاب لـي فسوف اروي لكم قـصته فلم تكن لي

ؤرخ  سابق معرفه بهذا االستاذ او ا
 ولكن ما  بيـننا من تعارف كـان  على سبيل الصـدفه فقد ارسلت كتـاب لي اسمه شخصيـات تلكيفيه الئ
االسـتاذ كـر من القوش وحـ وصل الكتـاب اليه كـان االستاذ نـبيل يونـس في زياره الئ بلـدته القوش من
امــريـكـا وكـان في ذلك الـوقـت في زيـاره الئ االسـتـاذ كـر والــظـاهـر ان كـتـابي قـد عــرض عـلـيه فـطـلب من
االستـاذ كـر ان ياتي له بـنسـخه من الـكتـاب فاتـصل االستـاذ كر بي وقـال ان هـناك من يـريد نـسخه من
كتابك فارسلت له ما طلب ورد لي االستاذ نبيل يونس دمان هديتي له بهديه وهي هذا الكتاب والذي سررت

فيه من باب ان فيه تاريخ وحياة ناحيه القوش وما لها من وقع وحياة ورجال..
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شهد حزب البعث العربي االشتراكي
في الــعــراق خالل الــشـهــور الــســتـة
ـاضــيـة اضــطـرابـاً واضــحـاً عـقب ا
وفــاة زعــيم احلــزب عـزة الــدوري في
ـاضي عـندمـا تـنافس نـهايـة الـعام ا
عــضــوا الــقــيــادة الــقــطــريــة عــكــلـة
ـشـهدانـي على الـكـبيـسي وصـبـار ا
مـــوقع أمــانـــة الــســر أعــلـى مــرتــبــة
حزبـيـة في قيـادة الـتنـظـيم القـطري
غــيــر ان الــتـدخـل الـســريع لــلــقــيـادة
الــقـومــيـة لــلـحــزب حـال دون تــطـور
األحداث وحـسم األمـر لألخيـر الذي
يـــوصف بـــأنه واحــد مـن الــقـــيــادات
الـبعـثـية الـتي تـصـدت إلعادة تـنـظيم
احلـزب عقـب االحتـالل األمريـكي في
الــتــاسـع من نــيــســان  ?2003حــيث
تولى مـسـؤوليـة فرع احملـموديـة وما
جــــاورهـــا وهــــو من فــــروع احلـــزب
األسـاسيـة في الـعـاصمـة بـغـداد قبل
أن يُــفـرّغ لـشــؤون الـتــنـظــيم ويـعـ
عضـواً في القيـادة القـطريـة صعوداً

إلى القيادة القومية.
وعلـى عكس الـتـوقعـات التـي تكـهنت
بـحدوث انـشـقاقـات خـطيـرة وظـهور
أجـنـحة مـتـصـارعـة في احلـزب عقب
رحـــبل الـــدوري الـــذي قـــاد احلـــزب
بــكـفــاءة عـالــيـة وفي ظــروف بـالــغـة
الـتـعـقـيـد إال أنه  تـطـويق اخلالف
ــشــهـدانـي بـأقل بــ الــكـبــيــسي وا
اخلـســائـر الـتـي تـمـثــلت في انـزعـاج
بـعض الـكـوادر الـتي انـتـقـدت عـضـو
القيادة الـقومية ونـائب األم العام
لـــلــــحـــزب الـــســـوداني عـــلي الـــريح
السنهوري وانحيازه وفقاً لوصفها
ــــشــــهـــدانـي مع أن الــــنــــظـــام إلى ا
نح تـلك القـيادة الداخـلي للـحـزب 
في أوضـاع معـيـنة وحـاالت مـحددة
حق اختيار قـيادات لفروع احلزب أو
تـعـيـيـنـهـا في الـدول الـعـربـيـة ولـكن
بعض أنصار الكبيسي الذي تعرض
ّـحوا لـتـجـمـيـد عـضـويـته احلـزبـيـة 
إلى أن الـعالقـة الوثـيـقـة الـتي ربطت
شـهداني جُـيرّت ب الـسنـهـوري وا
ـــصـــلــحـــة األخـــيــر فـي إشــارة إلى
تـعـاون االثـنــ مع رفـاق آخـرين في
ـلـمـة الـبـعـثـيـ في مـرحـلـة مـا بـعـد
االحـــــتالل وإدامــــة الــــصـالت بــــهم
وإجــراء تـنـقالت حــزبـيــة اقـتـضــتـهـا
متطلبات العمل ومـستلزمات النشاط
احلزبي في ح تـرى قيادات بـعثية
مــلـــتــزمـــة كــمـــا تــوصف خـــطــوات
الـسـنـهـوري بـأنـها تـصّـبُ في خـدمة
مـــســـتـــقـــبل احلـــزب وأنـــهـــا جـــاءت
منسـجمـة مع الواقع السـياسي الذي

ر به العراق عقب احتالله.
ويُسـجل لـلسـنـهوري الـذي عاش في
بغـداد سنـوات قلـيلة قـبل االحتالل
أنه أمضـى فيـها بـضـعة شـهور بـعد
الغـزو االمريـكي وأسهم بـفعـالية في
إعـــادة تــــنــــظــــيم احلــــزب وتــــوزيع
ــهــمــات ـــســؤولــيــات وحتـــديــد ا ا
ويـنـقل بـعثـيـون عـراقـيـون عـاصروه
ـرحـلة أنه وتعـاونـوا معـه في تلك ا
كــان شـعــلــة من الــنـشــاط وجنح في
االتصـال بكثـير من الـرفاق احملـبط

مع قنـاة احملامي سلـيمـان اجلبوري
أن الـــــرئــــيس كــــان قـــــد حتــــسّب من
قـاومة الدينـية وحتديداً تنظيـمات ا
غــيـــر الـــعــراقـــيـــة مــثـل (الــقـــاعــدة)
ومـــشــتــقــاتــهـــا وحــذر من انــخــراط
الـبــعـثـيـ بـهــا ادراكـاً مـنه أن هـذا
األمـر يـجـر الـبـعث إلى الـتـنـاقض مع
عــقـــيـــدته كـــحــزب قـــومي عـــلـــمــاني
واشــــتــــراكـي يــــرفض الـــــتــــعــــصب
الـطـائـفي غـيـر أن الـدوري تـمـكن من
احتواء اللغط وطمأن رفاقه أن رجال
الــطـريــقـة الــنـقــشـبــنـديــة عـراقــيـون
أصالء وليـسوا وافـدين من اخلارج
يعملون من أجل شـعبهم والدفاع عن
بلدهم مـؤكداً في الـوقت نفسه أنـ ال
ـفــاهـيم تــنـاقــضـات جــوهــريـة بــ ا
الــقـومــيــة الــتـي يــتـبــنــاهــا الــبــعث
والـعقـيدة الـصـوفيـة الـتي تنـتـهجـها
اجلماعة النقشبندية ما دام الطرفان
في خــــنــــدق واحـــــد في الــــنــــضــــال
واجلهاد ضـد الغـزاة وبالفـعل اقتنع
ــنـطق كــثـيــر من الـبــعـثــيـ بــهـذا ا
وثـمـنـوا جـهـود الـدوري في  تـعـزيـز
قـدرات الـطريـقـة الـنـقشـبـنـديـة والزج
بــهـا فـصــيالً مـقــاومـاً ومــقـاتالً ضـد
االحــتالل والــتــفــريق بــيــنــهــا وبـ
احلزب تـنـظيـميـاً مع وجـود تنـسيق
ســيـاسي وعــسـكــري بـ الــطـرفـ

ـثـله هـو شــخـصـيـاً بـصـفـته زعـيم
احلــــزب مـن جــــانب وقــــائــــد رجـــال
الـطـريـقـة من جـانب آخـر وقـد أحرز
جناحـاً ميـدانيـاً في أكثـر من منـطقة
ومــحــافــظــة ولــكن احــتالل تــنــظــيم
داعش لـــلـــمــوصل وبـــعـــدهــا صالح
الـدين في حـزيران  ?2014واعـتـقال
عديـد من قيـادات احلـزب وتغـييـبهم
ومالحقة رجـال الطريـقة النـقشبـندية
وتـصـفـيــتـهم فـوتَّ عـلى الـدوري مـا
كان يـتـطلع إلـيه من تـوسـيع الرقـعة
اجلغرافـية لـلمقـاومة وفـتح أكثر من
جـــبـــهــة مـع االمــريـــكـــان واألطــراف

تعاونة معهم. السياسية ا
وهـــــنــــا.. ال بــــد مـن اإلشــــارة إلى ان
رحـيـل عـزة الــدوري من دون  وجـود
نـائب له مـنـذ اسـتـبـعـاد عـبـدالـبـاقي
الـسـعـدون نـائبـه السـابق فـي مطـلع
الـعـام  ?2014ومن دون تـسـمـيـة من
يــخــلـفـه في مــوقـعـه قـد أربـك بـعض
الــشيء الـقـيــادة الـقــطـريـة لــلـحـزب
الـتـي اسـتـعـانت بــالـقـيـادة الــقـومـيـة
شـكلة التي سوت األوضـاع وحلت ا
بـرغم ان عـكـلـة الـكـبـيـسي شـارك في
فــعـالــيـات ســيـاسـيــة في الــسـنـوات
الـقـلـيــلـة الـتي سـبـقت وفـاة الـدوري

ثل عنه. كنائب له أو 
WOKš«œ WOC

قبل أسبوع صـدر قرار من القيادة
الـقـومـية لـلـحـزب بـتـجمـيـد عـضـوية
صالح اخملتـار في القـيادة الـقطـرية
وتــضــمن الــقـرار أســبــاب إقــصـائه
وهــذه قــضـــيــة داخـــلــيــة ومـــســألــة
تـنـظـيـمـيـة ال يـحق لـغـيـر الـبـعـثـيـ
الــتــدخل فــيــهـا ســواء بــاالنــتــقـاص
منـهـا أم اإلشادة بـهـا ولكـن بإمـكان
ـتـابــعـ الــسـيــاسـيـ ــراقـبــ وا ا
لـلــشـأن الـعـراقـي وأزعم أنـني واحـد
مـنهم حتـلـيلـهـا أو الـتعـلـيق علـيـها
بــتـجــرد ومــوضـوعــيــة وبـعــيـداً عن
ـــواقف األهـــواء الـــشــــخـــصـــيــــة وا

السياسية.
ومن يــعـــرف اخملــتــار ومُــطــلّع عــلى
ســـيـــرته احلـــزبـــيــة يـــعـــرف أنه من
بعثيي مرحـلة ما بعد ثورة  14تموز
 ?1958في تنظيـمات احلزب بجانب
ـرحــلـة الــكـرخ حــيث شــهـدت هــذه ا
اقـبـاالً كـبـيـراً من الـشـبـاب الـعـراقي

اجلمـهـورية) هـاجم الـيسـاريـون مقـرها
خريـف ١٩٥٨ واغلـقـوها وكـأنه مـا كان
بـيــنـهم واألحـزاب واالجتــاهـات األخـرى

مواثيق جبهة اإلحتاد الوطني?!
خــامــســاً- قــال الــدكــتــور األدهـمـي" أمـا
الــصـحـف الـتي صــدرت في عــهــد قـاسم
فـهي (..)وجــريـدة ( إحتــاد الـشـعب) (..)
ووقفت إلى جانب قـاسم ودعته بـالزعيم
األوحـد وعنـدمـا إخـتلف مع زمـيـله عـبد
الــسـالم هــاجــمــتـه األخــيــرة ووصــفــته

باخلائن" 
قلت: إن جريدة ( إحتـاد الشعب) صدرت
في شــبـاط١٩٥٩ وكـان عــبـد الــسالم قـد
حـوكم أمـام احملـكمـة الـعـسـكريـة الـعـلـيا
اخلـاصـة الـتي تـرأسـهـا الـعـقـيـد فـاضل
هـداوي وحكم عـليه بـاالعدام  عبـاس ا
ولم يــــنـــــفــــذ احلــــكـم واودع الــــســــجن
اإلنــفـرادي في الــســجن رقم واحــد فـلم
يـكن في الـسـلـطـة كي تـهـاجـمه اجلـريدة

وتصفه ب( اخلائن)!!
ســادســا- قـــال األســتــاذ األدهــمي:" أمــا
جريدة ( اجلمهورية) فـقد بدأت حكومية
ثم أصبحت بعد إبعاد عارف تؤيد قاسم
ناطقة بإسم حـزب البعث إلى أن أغلقت

عام ١٩٥٩.
قــلت- إن جــريــدة ( اجلـمــهــوريــة) الـتي
واجازها عبد صدرت في شهر آب ١٩٥٨
السالم بـوصـفه وزيرا لـلـداخلـية ورأس
حتــريــرهـا الــدكــتــور سـعــدون حــمـادي
كــانت قــومــيــة الــهــوى والــتــوجه ال بل
كـانت من أسـبـاب اشـتـجـار اخلالف بـ
اإلثــنــ ألنــهــا كــانت تــولـي اهــتــمــامـا
خـاصـا لــنـشـاطـات عـبــد الـسالم وتـغـفل
اإلشـــارة إلى قـــاسم أو تــقـــلــلـــهــا وإذا
ذكرته تـذكره بـوظيـفته رئـيس الوزراء
فـي حــ تــســـبغ الـــنــعــوت والـــصــفــات
احلـمـيـدة عـلى عـارف ومـا أغـلـقت سـنة
بل هــوجـم مــقــرهــا خــريف ١٩٥٨ ١٩٥٩

وهرب العاملون فيها لواذا.
هـــــــذا مـــــــا أردت تـــــــبـــــــيــــــانـه مـن أجل
والشيء ســواهــا راجــيــا أن احلــقــيــقــة
الذي يـتسع لـهـا صـدر األستـاذ األدهـمي
كـــنـت أتــــابع- مــــا أمـــكـن- بــــرنـــامــــجه
فضال عن التأريخي في التلفزة العراقية
كـتـابـاته ومـا زلت احـتـفظ بـبـعض هـذه
الـــــكــــــتـــــابـــــات فـي ضـــــمن ارشــــــيـــــفي

اعود إليها أحياناً. الورقي

خـريف سـنــة ١٩٥٨  غب عـودة الـعـقـيـد
عــبــد الــسالم عــارف من بــون; عــاصــمـة
انية اإلحتادية ( الغربية) في اخلامس أ
من تــشـرين الــثـانـي ١٩٥٨  الـتي أرسل
إليـها سـفيـرا للـعراق!! في تـشرين األول

من تلك السنة.
ثـالـثــاً-قـال الـبـاحث اجلــامـعي الـدكـتـور
األدهـمي:" فـخـالل األربـعـة أشـهـر األولى
من ثـورة ١٩٥٨ وزع من جـريـدة احلزب
الــــشـــيــــوعي إحتــــاد الـــشــــعب ٢٣ ألف

نسخة"
قـــــــلت آنـــــــفــــــا إن جـــــــريــــــدة ( إحتــــــاد
الشعب)صـدرت أول مرة في شهـر شباط
وبــورق أســـمــر وبــنـــصف حــجم  ١٩٥٩
الــــصــــحف اإلعــــتــــيـــــادي ثم واصــــلت
الـصـدور بـورق أبـيض وحـجم اعـتـيادي
في أشــهـر تــلت صـدرت في شــبـاط ٥٩
ولم تصدر في األشهر األربعة األولى من
ثـــــــورة ١٩٥٨ ولـم يـــــــحــــــدد

الدكتور تاريخ صدورها.
 رابــــعـــــاً- قـــــال الــــدكـــــتــــور
األدهـمي:" كــان هـنــاك صـراع
سـيــاسي عـلى الــسـلــطـة بـ
عبد الكر قـاسم ونائبه عبد
الــــسـالم عــــارف الــــذي كـــان
يكافح لتأمـ الدعم للصحف
ـناوئـة لـلـشيـوعـيـ والتي ا
تــمـــيل ســيــاســـيــاً إلى حــزب
الـــــبـــــعث والـــــنـــــاصـــــريـــــ

والــــقــــومــــيــــ الــــعـــرب (..)
وعــنــدمــا تـــخــلص قــاسم من
عـــــارف وجــــد نــــفــــسه أمــــام
طــــغــــيـــــان شــــيــــوعـي عــــلى

الشارع".
قـلت: مــا هـكـذا يــطـلق الـكالم
جزافا فعبد السالم أعفي من
مــســـؤولــيـــاته تــبـــاعــا مـــنــذ
مــنـــتــصف أيــلــول ١٩٥٨ أي
أمــضـى في الــســلـــطــة نــحــو
شهـرين وأبـعد أو أرسل إلى
بون سفيرا في تشرين األول
فــكـيف أمـن الـدعم لــلــصـحف

 !? عارضة للشيوعي ا
األمــــر الـــثـــابـت الـــواضح أن
صـدرت في أيـام عـبـد الـسالم
في السلـطة التي لم تـتجاوز
الشهرين جريدة واحدة هي (

الغـفور البـدري و( األحرار) لـلطـفي بكر
صدقي ثم صحيفة ( اإلنسانية) للشاعر
الـيـسـاري كـاظم الـسـمـاوي وصـحـيـفـة (
احلضـارة) حملـمد حـسن الـصوري وفي
شـبــاط ١٩٥٩ أصـدر احلــزب الـشــيـوعي
جـريدته ( إحتـاد الـشعـب)وكلـهـا صحف
ـثقف) وكان يساريـة فضال عن مـجلة ( ا
من وجــــوهــــهــــا األديب عــــلـي الــــشـــوك
والشـاعـر الكـبيـر صالح نـيازي وغـيرهم

كثير.
في ح أصـدر الـقومـيون والـناصـريون
والبـعثـيون جـريدة ( اجلـمهـورية) تولى
رئـــاســة حتــريــرهــا الـــدكــتــور ســعــدون
حـمادي وعـمل فـيهـا األسـتاذ الـصـحفي
الــكـبــيــر مـعــاذ عـبــد الـرحــيم- أمــد الـله
تعالى في عمره ومـكنه من إجناز كتابة
مـــذكــــراته-فــــضال عـن عـــبــــد الــــوهـــاب
الــغـــريــري وقــد هــوجم مــقــر اجلــريــدة

ملـحقا أسـبوعـياً ثـقافيـا رائعـا عمل فيه
ـعروف حافظ القباني ذيع ا السياب وا
و( احلـــوادث) لـــصـــاحـــبه وغـــيــرهـــمـــا
األسـتـاذ عـادل عونـي و( العـمل) ورأس
حتــريـــرهـــا الـــدكــتـــور مـــحـــمــد فـــاضل
الـوزيـر ورئـيس الـوزراء وقد اجلـمالي
ة" وشح عنوانـها بـاآلية القـرآنية الـكر
وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله
ؤمنون) فـضال عن صحيفـة مسائية وا
هي ( الـيــقـظـة) وكـان يــتـولى إصـدارهـا
صــحـــفي رائـــد هــو األســـتـــاذ ســلـــمــان

الصفواني.
عــلـى إثــر اإلنــقالب تــوقــفت جــريــدتــا (
الــعـــمل)و( الـــشـــعب) ألنـــهـــمــا كـــانـــتــا
ـلـكي عن الـصـدور مـوالـيـتـان لــلـعـهـد ا
بــعــد أن وواصــلـت األخــريــات صــدرهــا
غيرت بوصالتها ١٨٠درجة أو ٣٦٠ ?!!
ثانياً- قـال الدكتور األدهي:" كـما ظهرت
الـــعـــديـــد من الـــصـــحف اجلـــديــدة ذات
اإلجتاهـات اخملتـلفـة (..) وخالل أسبوع
واحد وصل عدد الـصحف واجملالت في

بغداد إلى ٤٥ صحيفة ومجلة..".
قــلت: إن الـرقـم مـبــالغ فــيه فــفـضال عن
مـواصــلـة الـصــحف الـتي ذكـرتــهـا آنـفـا
صـــدورهـــا فـــقــد عـــادت- ولـــيس خالل
أسبوع واحد كما يقول الدكتور- فاألمر
يتـطلب احلـصول عـلى موافـقة األجـهزة
نح امـتياز إصـدار الصحـيفة عنـية  ا
فـــقــــد عـــادت إلى الــــصـــدور جــــريـــدة (
األهــالي) لــســان حــال احلــزب الـوطــني
الــدمـــقــراطي بـــزعــامـــة األســتـــاذ كــامل
اجلـادرجي الـذي كـان يـطـيب لـشـاعـرنـا
الرصافي أن يـلقـبه ( كامل اخليـام)! كما
عـاودت الصـدور جـريـدة ( الـرأي الـعام)
للـجواهري الـكبـير فـضال عن صحـيفة (
اإلســـتــقالل) وانـــشــأهــا األســـتــاذ عــبــد

قـال الذي كتـبه األستاذ الـدكتور قرأت ا
مـــحـــمــد مـــظـــفـــر األدهـــمي وعـــنـــوانه(
الـصـحـافـة في عـهـد عـبـد الـكـر قـاسم)
وقـد نــشـرته جــريـدة ( الـزمــان) الـغـراء
الــــذي لــــيـس ثــــمـــــة مــــقص رقـــــيب في
أدبــيـــاتــهـــا; نـــشــرته عـــلى الـــصــفـــحــة
اخلـــامـــســـة من عـــددهــا الـــصـــادر يــوم
األربعـاء ٦ من ذي الـقـعدة ١٤٤٢ه--٦من
حزيـران ٢٠٢١م وقـد رأيت أن أقف عـند
قال مناقشا ومعقبا ومصوبا ورائدي ا

في ذلك الوصول إلى حقائق األشياء.
اوال- قــال الــدكــتــور األدهــمي:""عــنــدمــا
قـامت ثــورة ١٤ تـمــوز ١٩٥٨(..) أغـلـقت
جـمــيع الـصـحـف (..) بـإسـتــثـنـاء إعـادة
مــنح اإلجــازة ألربع مــنــهــا وقـد أبــدلت
هــذه الـــصـــحـف األربع ســـيـــاســـاتـــهــا
وخـــرجت في الـــيـــوم األول من الـــثــورة

بأعمدة كبيرة تؤيد الثورة و...".
قلت: كـيف أغـلقت ومن ثـم كيف مـنحت
اإلجازة ألربع منها? في ح أبدلت هذه
الصـحف سـياسـتـها وخـرجت في الـيوم
األول تــؤيـد الـثــورة-كـمــا قـال الــدكـتـور

األدهمي-.
جــلــيــة األمـــر أن الــصــحف الــتي كــانت
ـلـكي هي: جـريـدة ( تـصـدر في الـعـهـد ا
ــؤسـســهــا الــصــحــفـي الــرائـد الــبـالد) 
روفـائــيل بـطي أبــو الـصـحـفــيـ فـائق
وســــامي وجــــريـــدة ( الــــزمـــان) ورأس
حتــريــرهـا األســتــاذ تـوفــيق ســمــعـان (
الــســـمـــعــانـي) وثــالـــثـــة هي جـــريــدة (
األخــبـار) وتــولى إصــدارهـا الــصــحـفي
ـــعـــروف جـــبـــران مــــلـــكـــون وكـــلـــهم ا
ــا يـــؤكــد دور األخــوة مـــســيـــحــيـــون 
ـســيـحـيــ في بـنـاء الــعـراق احلـديث ا
وتــقــدمه وتـــألــقه فــضال عن ( الــشــعب)
ـؤسـسـهـا قـاسم يـحـيى وكـانت تـصدر

بغداد
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لـالنــتـــمـــاء إلى احلـــزب مع تـــنــامي
الــــصـــراع مع احلـــزب الــــشـــيـــوعي
واشــــتـــداد مــــعــــارضــــته لــــلـــزعــــيم
عــبـدالــكــر قــاسم وصـلـت إلى حـد
اغتياله بعد خمسة عشر شهراً على

تسنمه السلطة.
راقب يشهدون أن ولعل كثير من ا
االنــتـشـار احلــقـيــقي حلـزب الــبـعث
واســـتــقـــطــابه لـــفــئــات واســـعــة من
الـعراقـيـ وبروزه حـزبـاً شعـبـياً له
ـشـهـد الـسـياسي  في حـصة في ا
دة الـزمنـية الـقصـيرة التـي أعقبت ا
الـثـورة الـتـمـوزية حـيث رفـع البـعث
شـعار الـوحـدة الـعـربيـة الـفـورية مع
تـحدة بـقيادة اجلمـهورية الـعربـية ا
الـزعـيـم جـمـال عـبـدالــنـاصـر والـتفّ
حـول الرجل الـثـاني للـثـورة العـقـيد
عـــبـــدالـــسـالم عـــارف واشـــتـــبك مع
الـشيـوعـي الـذين سـعوا إلى تـسـيّد
الــشـارع بــطـروحــاتـهم الــسـيــاسـيـة
ــنــاهـضــة لــلـوحــدة والــدعـوة إلى ا

الصداقة مع االحتاد السوفييتي.
ويعتـرف كثيـر من البعـثي في تلك
ــرحـــلــة أن قــيــادة فــؤاد الــركــابي ا
لــــلـــحــــزب أســـهــــمت فـي رفع شـــأن
الـبــعث وحتـوله إلـى رقم صـعب في
ـا يــتـمـتع به ـعــادلـة الـسـيــاسـيـة  ا
الــشــاب الــقــادم من الــنــاصـريــة من
قـدرات ســيـاسـيـة وفــكـريـة وطـاقـات
تنـظيمـية ومثـابرة نـضاليـة تضاف
إليهـا شخصـيته الودودة وبـساطته
الــشــعــبـيــة وعالقــته احلــمــيــمـة مع

رفاقه.
 وقـد أحدثت عـمـلـيـة اغتـيـال الـزعيم
عبـدالكـر قاسم في تـشرين ?1959
التي أشرف علـيها الركـابي والقيادة
الـقـطـريـة لـلـحـزب وأيـدتـهـا الـقـيادة
الـقـومـيـة قـبل تـنـصـلـهـا مـنـهـا بـعد
عـام بـذرائع كـيـديـة دويـاً سـيـاسـيـاً
هائالً داخل الـعراق وخـارجه كانت
مـن نــتـــائـــجه أن أجـــواء الـــتـــحــدي
تصاعـدت في أوساط احلزب وزادت
شــعـــبـــيـــته في الـــشـــارع الــعـــراقي
خـصـوصاً عـنـدمـا حـوكم اخملـطـطون
ـنــفـذون لـلـعـمـلــيـة أمـام مـحـكـمـة وا
ـهـداوي واعـتـرفوا الـعـقـيـد فـاضل ا
بــهـــا وجــادلــوا في أحــقــيــتــهــا في
مواقف بطوليـة سُجلت لهم وما زال

كــثــيــر مـن الــبــعــثــيــ اخملــضــرمـ
يـذكـرونـهـا ويـشـيـدون بـهـا بـرغم مـا
تــعـــرض له أبـــطــالـــهــا مـن تــنـــكــيل
واغتـيـال ومالحـقـات عقب  17تـموز

1968.
ولم يـبـرز صـالح اخملـتـار في احلـزب
مـثل آالف األنـصـار واألعـضـاء غـيره
ولـكن تـردد اسـمه في الـعـام ?1966
عــنــدمـا عُــرف بــأنه كـادر مــتــقـدم في
اجلنـاح الذي كان يـسمى يـسارياً في
حـزب الـبـعث الـذي تـمـزق حـيـنذاك
إلـى أكــثـــر من جـــنــاح ومـــجــمـــوعــة
ولــلـــتـــوثـــيق الـــتـــأريـــخي فـــإن هــذا
اجلناح وكان من أبرز قادته الطبيب
فؤاد شـاكـر العـاني واحملـامي هادي
الـعـبـادي وأحــمـد الـعـزاوي ونـقـيب
مــعـلــمي بـغــداد مـحــمـد عــلى خـلف
ــوصـل مــوفق عـــســكــر ومـــســؤول ا
والــقــائـــد الــعــســـكــري عــبـــدالــكــر
مـــصـــطـــفى نـــصـــرت وآخـــرون كــان
يتفوق على اجلناح البعثي الذي كان
يـقــوده أحـمــد حـسن الـبــكـر وصـدام
حـــســــ وصــــالح مــــهـــدي عــــمـــاش
ورفـاقـهم الـذين وصـفوا بـالـيـمـيـنـية
واالنـــــقـالب عـــــلـى احلـــــزب عــــــبـــــر
مــشــاركــتــهم في حــركــة  18تـشــرين
الثاني  ?1963التي أطـاحت بسـلطة

 8شباط .1963
وكــان اجلـــنــاح الــيــســاري ويــســمى
(الـسـوري) أيـضــاً الرتـبـاطه بـحـركـة
 23شــبـاط  1966في ســوريــا الـتي
طــــردت مــــيــــشـــــيل عــــفـــــلق وصالح
ـؤيدين لهـما من احلزب البيـطار وا
قـد جنح في استـقـطاب بـعـثيـ كـثر
من قــطـــاعــات الـــطــلـــبــة والـــشــبــاب
والـــعــمــال وبــالــتـــأكــيــد فــإن الــدعم
الي سـاعده السـوري السـيـاسي وا
كــثـــيـــراً في االنـــتـــشــار بـــالـــســـاحــة
الـعـراقـيــة والـسـعي إلى عـزل جـنـاح

البكر وصدام كما كان يسمى.
وأذكــر شـــخــصــيــاً مــشــادة كالمــيــة
حـــادة كــــادت تـــؤدي إلى اشـــتـــبـــاك
بـاأليــدي بــ صالح اخملـتــار وكـان
عـــضـــواً في قـــيــادة فـــرع بـــغــداد في
حــــزبـه مع صـالح عــــمـــــر الــــعـــــلي
الــقـــيــادي في اجلـــنــاح اآلخــر خالل
الـتـظاهـرات الـتي أحـاطت بـالـسـفارة
السـورية في بـغداد وكـانت في بارك

الـــســـعــــدون تـــنـــديــــداً بـــالـــعـــدوان
االســـرائـــيــــلي في حـــزيـــران ?1967
وتـأييـداً للـقـضيـة الـفلـسطـيـنيـة وما
زلت أذكـــر وكــنت مــشـــاركــاً في تــلك
الــتــظــاهــرات مع رفــاقي احلــركــيـ

بـقــيـادة هـاشـم عـلى مـحــسن رئـيس
االحتادين العراقي والعـربي لنقابات
العـمال وجه  اخملـتار احملـتقن وهو
يحـمل مكبـرة صوت ويـهتف صـاخباُ
قـبـالـة الـعـلي: (الـشـرعـيـة الـشـرعـيـة)
يــكــررهــا عـديــد مــرات في مــحــاولـة
إلضــفـاء الـشــرعـيــة عـلى حــزبه ضـد
الـقـيـادة الـبـعـثـيـة األخـرى التـي كان
فارقات أن يراها غير شـرعية ومن ا
الـصالحـ العـلي واخملـتـار الـتـقـيا
بـــعـــد عـــشـــر ســـنـــوات حتت ســـقف
تـحدة مـثلـيـة العـراقيـة في األ ا ا
األول ســفــيــراً والـثــاني مــســتــشـاراً

صحفياً.
وقد تعـرض اخملتار نـتيجـة ارتباطه
باجلناح اليساري أو السوري حلزب
ـــتـــاعب ومـــضـــايــقـــات من الــبـــعث 
اجلـنــاح اآلخـر الــذي اسـتــولى عـلى
الـسـلطـة في  30تـموز  ?1968حيث
اعــتـــقل في صـــيف الــعــام  1969في
قــصــر الــنــهــايــة مع رفــاقـة األخــرين
الـــذين أطـــلـــقت عـــلـــيـــهم تـــســـمـــيــة
) وشـهـادة للـتـاريخ فـإنه ـنـشـقـ (ا
لـقى تـعـذيــبـاً شـديـداً من نـاظم كـزار
وشـلـته وأذكــره جـيـداً وهـو مـتـورم
السـاق وآثـار الكـدمات والـضربات
عـلى وجـهه ورقـبـته وكـان مـشـدوهـاً
من غلظـة رفاقه الـسابقـ عليه وهم
ـــارســون اضــطـــهــاده وبـــعــضــهم
اشتغل حزبيـاً معهم أو على عالقة

به من قبل.
وال أدري كم أمـــضى صالح اخملـــتــار
في قصر النهاية ولكن عرفنا الحقاً
) وضعوا أمام خيارين نشق أن (ا
إلطـالق ســـراحـــهـم إمـــا االلـــتـــحـــاق
باحلزب احلاكم فرادى وفقاً لدرجات
ومراتب حزبية تقررها قيادة احلزب
لكل منـهم أو التعـهد باعـتزال العمل
السيـاسي نهائيـاً واكتشـفنا أنه كان
من الـفـئة األولى عـلـمـاً أن كـثـيراً من
رفـاقه ال أعـرف حـقـيـقـة إن كـان هو
من ضـمــنـهم لـكــثـرتـهم سُــجـلت لـهم
لقـاءات تلـفزيونـية مـصورة اعـترفوا

بـــخــــطــــأ انـــتــــمــــائـــهـم إلى احلـــزب
(الـسـوري) وأدانوا (ردة)  23شـباط
 ?1996وهـــاجــــمـــوا صالح جـــديـــد
قطب الـقـيادة الـسوريـة وقتـها يـبدو
ـدهش أنـهـا حُـفــظت ولم تُـعـرض وا
ـقـابالت والـلـقاءات أن مـخرج هـذه ا
كـان الـفـنـان حـمـودي احلارثـي الذي
أذكــر ذهـوله واحلــيــرة تـمـأل وجـهه
صورين وهو يُصدر تعـليماته إلى ا
شهد الذي أقحم فيه ا من هول ا ر
وهـو الــنـجم الـتــلـفـزيــوني الـضـاحك

دوماً.
WO½b²  Wł—œ

وعـمــومـاً.. أعـيــد صالح اخملـتـار إلى
احلــزب بــدرجــة مــتــدنــيـة وعــ في
مجلة (صوت العمال) محرراً بتزكية
مـن عــبــداخلــالق الـــســامــرائي كــمــا
أشيع انـتقل مـنهـا إلى وكالـة األنباء
الــعــراقــيــة بــصـفــة بــاحث في قــسم
ـعـلـومــات واالرشـيف صـعـوداً إلى ا
مــركـز الــبـحـوث والــدراسـات الــتـابع
جملـــلس قـــيـــادة الــثـــورة وفـــيه رتب
أوضـاعه وأعـاد صـالته مع قـيـاديـ
في احلـزب مـنــهم طـارق عـزيـز الـذي
التزمه وعيـنه مستشـاراً صحفياً في
ـتــحـدة ومن ثـم مـديــراً عـامـا األ ا
لإلعالم اخلارجي وصوالً إلى األم
ــســاعـد لــشــؤون اإلعالم في الــعــام ا
ــنــصب اجلــامــعــة الــعــربــيــة وفي ا
األخير تلـقى عقوبة إداريـة لتقاعسه
فـي االنـــفـــكـــاك من وظـــيـــفـــته عـــقب
أحداث الـكويت في آب  ?1990ونقل
إلى وزارة الــتـعـلــيم الـعــالي وحـسب
تـنسـيبـهـا ومنـهـا أطل علـى صحـافة
عــدي صــدام حــســ وكــتب فــيــهــا
حيث انفتح الـطريق أمامه من جديد
لـيــعـ رئــيــسـاً لــتــحـريــر صــحـيــفـة
(اجلــمـهــوريـة) وبــعـدهــا سـفــيـرا في

الهند.
ـن تـــابـــعه كـــاتب صـــدامي وصالح 
(بــكــســر الـصــاد) وبــعــثي هــجـومي
يـغلب عـلـيه االنـفـعال ويـسـجل عـليه
ـفــرط بــعــودة الـبــعث إلى تــفــاؤله ا
ن يقرأ احلكم من جديد حتى يُخيل 
مقاالته بـهذا اخلـصوص أن احلزب
أجنز مستـلزمات عودته إلى الـسلطة
كلها ولم يبق غير إذاعة البيان (رقم

واحد).

صالح اخملتار عزة الدوري

السنهوري

من االحـــــتـالل وشـــــجـــــعـــــهم عـــــلى
اســتــئــنــاف مــســيـــرتــهم احلــزبــيــة
مـسـتـثـمـراً سـودانـيـته وعـدم مـعـرفة
القـوات األمـريكـية واألجـهـزة األمنـية
احلكومية بـشخصيـته وإخفاقها في
كـشف هـويـته حـتى أنه هـجـر سـكنه
ـــرفه فـي أحـــد األحــيـــاء الـــراقـــيــة ا
منتقالً إلـى غرف متواضـعة لإليجار
في حي البتاوي الذي يقطن بيوته
تهالكة عمال وحرفيون سودانيون ا
ومصريون فقراء وأضفى على نفسه
صـــفــــة (عـــامل) مـــكـــنـــته من خـــداع
ــتــعــاونـ االمــريــكــان وتــضــلــيـل ا
مـعـهم وقـد ارتـقى بـنـشـاطه الـسري
إلى درجـــــــة اإلشــــــراف وحــــــضــــــور
مؤتمرات حزبـية عُقدت في عديد من
احملـافـظات الـعـراقـيـة قـبل أن يـغادر
الـــعــراق في نــهـــايــة الــعــام ?2003
وهــــكـــــذا.. أمــــكن احــــتــــواء اخلالف
شهداني والكبيسي التنظيمي ب ا
واألخـــيــــر تـــقـــبـل قـــرار جتــــمـــيـــده
انــصــيــاعـــاً لــتــوجــيـــهــات الــقــيــادة
الـــقـــومـــيـــة وفي مـــا عـــدا ذلـك فــأن
ـــارس نـــشـــاطه احلــــزب اســـتـــمـــر 
الـــســيــاسـي االعــتــيـــادي في حــدود

تاحة له. اإلمكانات ا
وهــنــا ال بــد من االقــرار بــأن وجــود
عـــــزة الــــــدوري وهـــــو الــــــبـــــعــــــثي
اخلـمسـيـني عـلى رأس احلـزب بـعد
االحــتالل وعـــقب اعــتــقــال الــرئــيس
صــــدام حـــســــ قـــد ســــكنَّ من روع
الكـثـيرين مـن البـعثـيـ الذين زحف
اإلحبـاط إلى نـفـوسهم وصُـعـقوا من
وقع االحـــتالل وســـرعــتـه في فــرض
أجندته بقوة آلته العسكرية في ظل
مقاومة بعثية ال ترقى إلى مستويات

خطورة الـغزو األمريـكي على العراق
عامة وعلى احلزب بـخاصة فالرجل
وهــذا لــيس دفــاعــاً عــنـه أدرك مــنـذ
هـمة األولى له بدايـة االحتـالل أن ا
تتمثل فـي احلفاظ على بـنية احلزب
وتـنـظيم صـفـوفه وحتـجـيم الـشـعور
باخلـيبة لـدى أعضـائه وأنصاره مع
رسم خـارطـة حلركـة مـقـاومـة كـفوءة
كـانـت مـحــور مـراسالت مع الــرئـيس
صـدام منـذ الـيـوم الـثانـي لالحتالل
العاشر من نيسان  ?2003حيث كان
الــــــدوري مـــــســــــؤوالً عـن الـــــقــــــاطع
الــشـمـالي ويــتـنــقل بـ مـحــافـظـات
ــــوصل وكــــركــــوك وصالح الــــدين ا
وحتت إمــرتـه فــيــلــقــان من اجلــيش
تــــعـــرضـــا إلى الـــدمـــار بـــصـــواريخ
القـاذفات األمريـكيـة وهجـمات قوات

البيشمركة الكردية.
wÐeŠ qLŽ

ولعله من حسن حظ حزب البعث أن
يــنــجــو عــزة الــدوري من االعــتــقــال
ويـــتــــمـــكن من االخـــتـــفـــاء عن أعـــ
األمـريــكـان ويـواصل عــمـله احلـزبي
ــثـــابــرة بــرغم حــالــته الــصــحــيــة
الــصــعــبـــة وفي ظل مالحــقــة قــوات
االحــتالل له ولــكــنـه. وهـو الــبــعــثي
تـمـرس صوفي الـنـزعة قـبض على ا
اجلــــمــــر وهــــو مــــلــــتــــهب  وزادته
إخفاقات االرتـال األمريكيـة وانزالتها
اجلـوية الصـطـيـاده مزيـداً من الـثـقة
لتف حوله بنفسه واالعتماد على ا
. من رفاق بعثي ورجال نقشبندي
وقــــد ثـــار لـــغـط في أوســـاط احلـــزب
ـــفـــجـــوعــــة من االحـــتالل عن ســـر ا
العـالقة الـعمـيـقة الـتي تـربط الدوري
الـــقـــيـــادي الـــبـــعـــثي بـــالـــطـــريـــقــة
الــنـقـشـبــنـديـة الــديـنـيـة الــصـوفـيـة
ـكــنه الـتــوفـيق بــ طـرفـ وكــيف 
متنـاقضـ في العقـيدة والتـوجهات
خــصـوصــاً وان رســائل من الــرئـيس
صـدام حسـ أثـنـاء اعـتـقاله وخالل
مـحـاكــمـته قـد حـذرت الــبـعـثـيـ من
مــغــبــة الــتــعــاون مع الــتــنــظــيــمــات
الــديــنـيــة الــتي أعـلــنت مــقــاومـتــهـا
لـالحــــتالل وقــــد كـــــشف عــــديــــد من
ن ظـــلـــوا في مـــرافـــقـي الـــرئـــيس 
خـــدمـــتـه إلى تـــاريخ اعـــتـــقـــاله في
ـات هاتـفية لقـاءات ومكـاتبات ومـكا

غالف الكتاب

جريدة البالد صبيحة 15 تموز 1958



…dOš_« q³11

www.azzaman.com

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ œ«bGÐ
انـفـرد بـرنـامج (كـالم النـاس) الـذي تـقـدمه
قـنـاة (الشـرقيـة) بـحلـقـة خاصـة عن جتارة
األعـضـاء الـبـشـريـة  وكـذلك بـيع الـفـتـيات
(الرقيق األبيض ) و بيع األطفال  من قبل
بـــــعض اآلبـــــاء ضــــعـــــيــــفـي الــــنـــــفــــوس
والـشخـصيـة.ورافق فريق الـبرنـامج مفارز
ــكــافــحــة مــشــتـــركــة من أجــهــزة األمن وا
وجـــهــاز اخملــابــرات الــوطـــني  في أكــبــر
عــمـلــيـة الــقـاء الـقــبض عــلى تـاجــر خـطـر
ــتـــاجــرة بـــاألعــضــاء ـــارس عــمـــلــيـــة ا

البشـرية.
وبـــ وكـــيل وزارة الـــداخـــلـــيـــة لـــشــؤون
الــشـرطـة الــفـريق عــمـاد الـدلــيـمي لـ (كالم
الــنـاس) ان(جــهـود كــبـيــرة بــذلت من قـبل
عـــنــــاصـــر جـــهـــاز اخملــــابـــرات الـــوطـــني
وتـــشــكـــيالت الـــوزارة من اســـتــخـــبــارات
ومــكـــافــحــة وعــنــاصـــر مــديــريــة االجتــار
بـاألعضاء الـبشريـة  كانت لهـؤالء األبطال
عـمـلـيـة فـريـدة ونـوعيـة وثـقـتـهـا كـامـيرات
قــنـاة الـشــرقـيــة حـصـريــاً  وهي مـتــابـعـة
عـصابة تتاجـر باألعضاء البشـرية وبيعها
فـي بغداد أو في إقـليم كردسـتان أو خارج
الـعراق).مـوضحـا ان (األحكـام التـشريـعية
تـنفذ من قـبل الوزارة واحملاكـم اخملتصة 
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عـمـلــيـة مـتـابـعـة ومـراقـبـة جتـار يـقـومـون
تاجرة باألعضاء البشرية داخل العراق با
وخـارجه  وهناك إتفاقية دولية مع شرطة
االنـتـربـول حـول مـروجي وجتـار األعـضاء
الـبشريـة  حيث يتم الـتعاون مع أجـهزتنا
طلوب منهم األمـنية إللقاء القبض على ا
 ويـتم إرسالهم مخفـورين للعراق). مؤكداً
(الـقانون العراقي يعاقب األشخاص الذين
ادة يـتاجـرون باألعـضاء الـبشـرية  وفق ا
ؤقت مع ـادة اخلامـسة بالـسجن ا   86 وا
الــغـرامـة الــبـالــغـة خـمــسـة ماليــ ديـنـار
عـراقي  وعـقـوبـات أخرى تـصل أحـكـامـها
من عـشـرة سـنوات الى خـمـسـة عشـر سـنة
ســجن  وغـرامــة مـالــيـة تـصـل الى عـشـرة

مالي دينار عراقي).
 UMÐ lOÐ

وسـأل مـقـدم البـرنـامج علي اخلـالـدي أحد
ن قاموا ببيع بناتهم وابنائهم ـتهم  ا
وحـتى جـنـ ببـطن أمه(كـيف يهـون عـليك
بــيع بــنــاتك وطــفل صــغــيــر بــعــمــر ســنـة
ونــصف وحـتى جـنـ بـعــمـر سـتـة أشـهـر
وهــــــو في بـــــطـن أمه .. كــــــيف ســـــمـح لك
ضــمـيــرك بـبــيع أفــراد أسـرتك !? فــاجـابه
ادي الـذي دفعـني الرتكاب ـتهم (الـعوز ا ا
هـذه األخـطـاء  كنـت أعمل وعـنـدي سـيارة
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ثالثـة سنوات قررت العودة للعراق.. وعند
عـودتي وجدت أمي مـتوفيـة بسبب صـعقة
كـهربائية  وهي كانت مـنفصلة عن والدي
ـشـاكل الـكـثــيـرة  وقـبل وفـاتـهـا بـســبب ا
كـانت قـد قـدمت شـكوى لـلـقـاضي اخملتص
حــول الــقـاء الــقـبض عــلي وعــلى والـدي 
وبـــعـــد فــتـــرة تــمـــكـــنت أجـــهــزة األمن أن
تـتـبـعـني حـتى  الـقـبض عـلي  وبـعـدها
رجـال اخملــابـرات والـشـرطـة عـلـمـوا بـبـيع
والــدي الخي الـصــغـيـر الــبـالغ من الــعـمـر
سـنة ونـصف وحتـى اجلن الـذي كان في
بـطن أمي وعـمـره في وقـتـها سـتـة أشـهر)
وبـيـنت(عـندمـا كـنت مع زوجي في سـوريا
طــلب مــنـي أن يـســمــســر عــلي ورفــضت 
بـعدها بدأ يسمعني كالم غير جيد (روحي
الـى أبوج الي باعج عـلينـا) .. وسبب دمار
أسـرتـنـا هـو والـدي الـذي قـبض عـلـيـه هو

اآلخر وانا أيضاً بالسجن). 
وقــال والـــد الــفــتــيـــات وتــاجــر األعــضــاء
ادي الـبـشريـة (مثل مـا قلت سـبب العـوز ا
جــعـلـني ابــيع أفـراد اسـرتي واقــوم بـبـيع
الـكـلى لتـاجر مـعـروف باالجتـار باألعـضاء
الـبـشـرية  لـكن األجـهـزة األمنـيـة اخلـاصة
الـقت الـقـبض علي  وأعـتـرفت عن اتـفاقي
مـع تـاجـر أن يــسـلـمــني مـبـلغ   18مــلـيـون

خـاصة .. لكن في ليلـة وضحاها طردت من
ـعـيـشة عـمـلي واضـطـررت لـبـيع سـيـارتي 
أسـرتي  بعـدها حتركت ألقـاربي ومعارفي
ـعيشة أسـرتي  لكنهم طـالباً مـنهم العون 
أعــتــذروا..ولـم أحــصل عــلى ديــنــار واحــد
مـنـهـم  لـذلك قـمت بـتـزويج بـنـتي والـبـنت
األخـــرى بــعـــتــهـــا في ســـوريــا ألصـــحــاب
الهـي ..  ثم أتفقت مع الـنوادي الـليـلية وا
شـخص ألبيع جن عمـره ستة أشهر وهو
فـي بـطن أمـه .. وكـذلك بــعت طــفــلي اآلخـر
الــصــغـــيــر وهــو بــعــمــر ســنــة ونــصف ..
وزوجــتي التـعــلم بـبــيع أطـفــالي قـلـت لـهـا
:هـناك شخص تاجر سيشغلني معه بشرط
أسلمه ولدي الصغير ذات السنة والنصف
من عـمره ألجل أن يتـبناه كـونه محروم من

الذرية).
امــا أبـنـته الــشـابـة مــوالـيـد 1995  فــقـالت
لـ(كـالم الـــنـــاس) : (والـــدي هــــو من جـــنى
ـال زوج اخـتـي في سـوريـا ألجل ا عــلـيـنـا 
وانــا بـاعــني هـنــاك أيـضــاً ألحـد أصــحـاب
الهـي  ورغم عـمـلي بـالـنــوادي الـلـيـلـيـة ا
ارسـة الـرذيـلـة لـكـني هـنـاك  طـلب مـنـي 
في الـبـدايـة  رفـضت بـعـدهـا اقـنـعـوني كي
أمـارس الرذيلة وأصـبحت واحدة من بنات
الـشوارع أمارس السمسره والبغاء  وبعد

ديـنار مـقـابل شراء الـكلـية بـعد أن أسـلمه
ــدنـيــة وبـطــاقـة الــسـكن هــويـة األحــوال ا
األصــــلــــيـــات مـع جـــواز ســــفـــري  ويــــتم
ـســتـمـسـكــاتي الى مـا بـعـد االحــتـفـاض 
عـمـلــيـة أخـذ كـلـيـتي) مـضـيـفـاً (أمـا أبـني
الـصغير فـقد أتفقت مع شـخص على بيعه
ـــبــالـغ هــذه ــبـــلغ  25الـف دوالر  وا لـه 
قـررت أن أسـعد عـائلـتي بهـا وأشتـري لهم

بيت وسيارة ونعيش سعداء)!
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ورافـق فــريق عــمـل الــبــرنــامـج / الــفــريق
شترك لـغرض نصب كـم لتاجر األمـني ا
األعـضاء البشريـة في ساحة الواثق بداللة
ـتــهم الـذي يـبـيع كـلــيـته  وبـعـد حتـديـد ا
تهم البائع  كان ب التاجر وا الـوقت وا
 الــتــوجـه لــســاحــة الــواثق واالنــتــظــار
بـعـض الـوقت حـتى مـجئ الـتـاجـر ولـقـاءه
وســرعــان مــا أنــقض ــتــهم الــبــائـع  مـع ا
عـلـيـهم الـرجـال األبـطال وجـلـبـهم لـلـدوائر

األمنية للتحقيق معهم .
من جــانــبه بــ مــديــر مــكــافــحــة األجتـار
بـالبشـر في بغداد عـماد حمـاد : يجب على
ــواطن أن يــعــرف جــيــداً أن الــعــقــوبـات ا
ــرتــكــبي بــيـع األعــضـاء
ـتـاجـره الــبـشـريــة وا
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ـي الـعــراقي صــدرت له عن دار احلــوراء طــبــعـة االكـاد
جديـدة من كتابه (شـرح دستور جـمهوريـة العراق) وهي
مــزيـدة ومــنـقــحــة بـقــرارات احملــكـمــة االحتـاديــة الــعـلــيـا

طلوبة. وتتضمن التعديالت الدستورية ا
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اخملـرجة الـسـورية يـشـارك فيـلمـهـا القـصـير (عـنـها ) في
رأة  دورة النيل و ذلك مهرجان أسوان الدولي ألفالم ا
ؤسسـة العامة في عرضه الـدولي األول  وهومن إنتـاج ا

للسينما.
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اسـتـشـاري بـيت احلـكـمـة الـعـراقي تـرأس جـلـسـة الـندوة
االفتـراضية التي اقامـها قسم الدراسـات االقتصادية في
ـاضي بــعـنــوان (تـمـويـل قـطـاع بـيت احلــكـمــة االربـعــاء ا

السكن في العراق .. مشاكل وحلول).
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ـسـلسل الـبـولـيسي ـمثـل السـوري يـشـارك في بطـولـة ا ا
ــكـون من  7 حــلــقــات مـع اخملـرج ) ا اجلــديـد (الــسـجــ

محمد لطفي.
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ركـز الـوطني لـلـسكـري بـاجلامـعة سـاعـد في ا ـدرس ا ا
اضي في ورشة سـتنصرية بـبغداد حاضـرت الثالثاء ا ا
سـتمـر في جـامعـة النـهرين عـمل اقامـها مـركز الـتـعلـيم ا

عن ( فيتام د وهشاشة العظام :االسباب والعالج).
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ــوسـيــقـيـ ــوسـيـقـي الـعـراقـي الـرائــد نـعـتـه جـمـعــيـة ا ا
ـوت االربـعـاء بـعـد صـراع مع الـعـراقـيـ بـعـد ان غـيـبه ا

رض. ا
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ي العـراقي ضيـفه البـيت الثقـافي البـابلي لـتوقيع االكاد
سـرح).بامسـية ادارها منجـزه (ميـثولوجـيا االحالم في ا

الصحفي حيدر االسدي.
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(أنـــا فــنـــانــة وفي مـــهــرجـــان عن الــفن
جــايـ تـسـألـونـي عن أخـتي لـيه? مش
هـسـجـل مع حـد ومش هـسـمح ألي حـد
يــســـألــني عـن حــيـــاة أخــتي وحـــيــاتي

الشخصية واألسرية).
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ـصريـة هـنـا شـيـحة ـمـثـلـة ا تـفاجـئت ا
خالل إلـتـقـاطـهـا الـصـور الـتـذكـاريـة مع
عجب بعد انتهاء حفل ختام عدد من ا
رأة في مهرجـان أسوان الدولي ألفالم ا
ـاضي الذي دورته اخلامـسة الـثالثاء ا
شاركت فيه ضمن جلنـة حتكيم مسابقة
الــفـيـلـم الـقـصــيـر بــقـيـام أحــد الـرجـال
بالتقاط صـورة سيلفي معـها بطريقة لم
تـرضى بهـا فرفع الـهـاتف إلى مسـتوى
عـال مـا أثـار غـضب شـيـحـة وانـفـعـلت
عـلـيه وأمـسـكت بـيـده وبـهـاتفـه وأمرته
بـحـذف الــصـورة الـتي اعـتـبــرتـهـا غـيـر
الئـقة وقـالت(عـيب كده إنت بـتـصورني
من فوق إزاي متـعملـهاش تاني إمشي
ـــرّة األولى الـــتي يال). ولم تـــكن هـــذه ا
إنــفـعــلت فـيــهـا هــنـا خالل مــشـاركــتـهـا
ـهرجـان فكـانت قد رفـضت إستـكمال با
لــقــاء تـلــفـزيــوني بـعــد تـوجــيه مـذيــعـة
البرنامج سؤاالً لها حول حقيقة إعتزال
ـمــثـلـة حـال شـيـحــة بـعـد شـقـيــقـتـهــا ا
زواجــهــا من الــداعــيــة اإلسالمـي مــعـز
مـــســعـــود وإرتـــدائـــهــا احلـــجـــاب مــا
اضـــطــرهـــا إللـــغــاء جـــمــيـع الــلـــقــاءات
اإلعالمية واإلنفعال عـلى بعضهم قائلة:

ـــوقـــتــــة الـــتي  وفـــقــــاً لألرقــــام ا
أصــدرتـــهــا شـــركــة إكـــزيــبـــيــتــور
ـتـخـصـصـة. وتُـعـتـبـر رياليـشـنـز ا
هــذه اإليــرادات األكــبـر لــفــيــلم في
عـطلـة االسـبوع األولى بـعـد طرحه
في الـصــاالت مـنـذ بــدايـة جــائـحـة
ـتـحدة كـوفـيد- 19 في الـواليـات ا
عــلى مـــا أفــادت وســيــلــتــا اإلعالم
ـــــتــــــخـــــصـــــصـــــتــــــان ديـــــدالين ا
وفـرايــتي.وتـقـدّم اف  :9ذي فـاست
سـاغـا تـالـيـاً بـأشـواط فـيلـم الرعب
إيه كوايت باليس بارت  2للمخرج
جون كـراسيـنسـكي والذي يواصل
زخمه إذا حقق إيرادات بقيمة 6,2
ــــســـــتــــوى ماليـــــ دوالر عــــلـى ا
ـــا رفع مـــداخــيـــله األســـبـــوعي 
التراكمية إلى أكثر من  136مليوناً
في خــمــســة أســابــيع.أمــا الــفـيــلم
الـــكـــومــيـــدي (هـــيـــتـــمــانـــز وايف
بــاديـغـارد) الـذي يـشـكّل هـو اآلخـر

{ لــــــوس اجنــــــلـــــوس (أ ف ب) -
انـــتــــزع فـــيـــلم (اف  :9ذي فـــاست
ساغا) صدارة شباك التذاكر خالل
عـطـلـة نهـايـة األسـبـوع في صاالت
الـسـيـنـمـا األمـريـكـيـة فـور انـطالق
عـروضه فـيـهـا بيـنـمـا واصل فـيلم
الـرعب (إيه كوايـت باليس بارت 2
(أداءه اجلـــــيــــد.ويــــشـــــكل فـــــيــــلم
تصـدر اجلزء الـعاشر طـاردات ا ا
من ســــلـــســــلــــة أفالم فــــاست أنـــد
فــيـوريــوس ويــجـمع مــجــدداً بـ
ــمـثل فـ ديــزل الـذي يـؤدي دور ا
عــاشق لـــلــســـيــارات الـــريــاضـــيــة
ــمـــثــلـــة مــيـــشــيل والـــســرعـــة وا
رودريــــغــــيــــز الــــتي تــــتــــولى دور
زوجــته.وحــقـق فــيــلم احلــركــة في
عـطـلة نـهـايـة األسبـوع األولى بـعد
بــدء عــروضـه إيــرادات قــدرهــا 70
مـلـيـون دوالر في صـاالت الـواليات
تحدة وكنـدا ب اجلمعة واألحد ا

إجمالي ما حققه في ثالثة أسابيع
مـن الــعـــروض نــحــو  29 مـــلــيــون
دوالر.وحــقـق فــيـــلم كـــرويال الــذي
ـا سـتـون دور الـبـطـولـة تــتـولى إ
فــــــــــــيـه  3,7 ماليـــــــ دوالر هــــــذا
ــــــا رفع إيــــــراداته االســـــبــــــوع 
اإلجمالية إلى  71 مليون دوالر في
ـــركــز خــمـــســة أســـابــيع فـــنــال ا

اخلامس في الترتيب.

تتمـة لسلسـلة سينمـائية فحل في
ــرتــبـــة الــثــالــثــة مع  4,9 مالي ا
دوالر رغم االنتـقادات احلـادة التي
ـــــا رفع إيــــراداته قــــوبل بــــهــــا 
اجملــــمّـــعـــة إلى  26 مـــلـــيـــونـــاً في
. وتاله بــفــارق بــســيط أســبــوعــ
فــيـلم األطـفـال (بـيـتـر رابـيت  :2ذي
راناواي) إذ حلّ رابعاً بـأقل بقليل
مـن  4,9 مـاليـــــــــ دوالر وبــــــــات

تـقرر الـبـحث عن مـجال آخـر يـرضي طمـوحـاتك. يوم
السعد االربعاء.

qL(«

ــنــاسـب واصــطــحب  حـــاول أن تــســتـــغل الــظـــرف ا
الشريك في رحلة ترفيه أو في سفر.

Ê«eO*«

 تــكـون مـتــشـوقـاً لــلـتـعــرف إلى شـخص قــيل لك عـنه
رقم احلظ.2 الكثير

—u¦ «

 الــتـعب ال يــفـيــد صـحــتك عــلى اإلطالق ال بـأس من
أخذ قسط من الراحة. 

»dIF «

كل شيء زاد عن حده انـقلب ضده عالقتك العاطفية
اليوم تسير كما يرام .

¡«“u'«

تـمـر في الـعــمل الـيـوم بــوضع يـشـغل بــالك ويـجـعـلك
تفكر في السبب فتضطرب .

”uI «

إكـثارك من سـاعات الـعـمل اإلضافـية يـؤثـر سلـباً في
وضعك الصحي. 

ÊUÞd «

 تكون مـستعداً أكثر من أي وقت مضى إلقامة عالقة
جدية تكون نهايتها سعيدة .

Íb'«

ـنـاسب ـغـريــة فـتــخـتــار ا تـنـهــال عـلــيك الـعــروض ا
منها.يوم السعد الثالثاء.

bÝô«

تعارف يتـكلل باالستقـرار العاطفي. تتـجنّب النزاعات
وتبحث عن حلول مقبولة.

Ë«b «

 عــرض جـــديــد يـــشـــعــرك أنك قـــادر من خاللـه عــلى
هني.  حتس وضعك ا

¡«—cF «

 تشعر بـراحة نفسية كبيرة عندما تتخلص عن كل ما
ارسة الرياضة. يبعدك عن 

 u(«
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أجـب عن الـــــتـــــحـــــديـــــدات
ومــعـــاني الـــكـــلـــمــات. اول
حـرف من كـل كـلــمـة يــشـكل
ـطـلـوبـة: (جـزيرة الـكـلـمـة ا

اماراتية  8 حروف):
 1- غزوة اسالمية

 2- ضرب على الوجه
 3- حديث اللهو
 4- ماء السماء
 5- سلوك حسن
 6- متفجر ارضي
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الــكـاتـب االردني كـرمــته االربــعـاء
دائـرة الــثــقــافــة في الــشــارقـة مع
مــجـــمــوعـــة من الـــكــتـــاب ضــمن
فــعــالــيــات الــدورة اخلــامــســة من
(مـلـتـقى الـتكـر الـثـقـافي)  التي
لكي. ركز الثقافي ا اقيمت في ا

rz«dł∫ مشاهد من حلقة (كالم الناس) عن االجتار بالبشر

بـها  عـقوبـتهـا قاسـية وتصل من 15 - 20
عام سجن مع غرامة خمسة مالي .

واوضح حـمـاد (هـنـاك غـيـاب الـوعي الـتام
ـارسـون عــنـد بــعض األشـخــاص الـذيـن 
بـيع الـكلى لـتاجـر مـتخـصصـ بذلك وهم

عصابات اإلجتار باألعضاء البشرية). 
× من جــهـتــهـا بـيــنت أخـصــائـيــة األشـعـة
والــســونــار الــطــبــيــبـة مـي ولــيـد شــوكت
اخلـيال : (هـناك خـطوات يجب أن يـتبـعها
مـتبرع الـكلى .. منهـا التوقيع عـلى التبرع
وأن يـخضع للفحص السريري واخملتبري
ـوافـقة لـسالمـته  وأن يـكون لـديـة كـتاب ا
عــلى أجـراء الــعـمـلــيـة من وزارة الــصـحـة
وكــذلك من الــلـجــان الـعــلـيــا في الـوزارة 
وبـعـدهـا يـقـوم الـطـبـيب اجلـراح بـاسـتالم
ـوافـقـات الـتـي ذكـرنـاها  ـتـبـرع ومـعه ا ا
ركزنا بهدف نـحن نرفض كل متبرع يأتي 
الـــتـــبــــرع بـــالـــكـــلى دون حــــصـــوله عـــلى

وافقات األصولية ). ا
فـريق عـمل الـبـرنـامج لـهـذه احلـلـقة ضم:-
األعـداد والـتـقـد : عـلي اخلـالـدي مـخرج
مــــيـــــداني ومـــــديــــر تـــــصــــويـــــر : عــــمــــر
تابعة التصوير : سرمد بليبل ا اجلـابري
ـونتاج : الـصحفـية : سعـدون اجلابري وا

ياسر هاشم.

ÃÒËdð —uÐU
»öJ «  U eK² *

{ نيودلهي  –وكاالت - أطلت النجمة الهندية كارينا
ستلزمات الكالب كابور على متابعيها بإعالن يتعلق 
نشرته في صفحتها اخلاصة على موقع التواصل
اإلجتماعي والحظ متابعيها إكتسبها وزناً زائداً إذ
ظهرت بفستان زهري طويل وهي حتمل عدداً من

الكالب.وكانت كابور قد نشرت مؤخراُ مجموعة صور
جديدة في صفحتها اخلاصة على موقع التواصل
اإلجتماعي ظهرت فيها وهي تمارس رياضة

اليوغا مع عائلتها إحتفاالً بيوم اليوغا
ي وإعتمدت مالبس رياضية العا
باللون النيلي ورفعت شعرها
بطريقة عفوية ومن دون
تسريح وظهر زوجها

ارس الرياضة وهو 
مع إبنه تيم.

بــــــغــــــداد اجلــــــديـــــــدة.وصــــــاحب
األصــبــوحــة الــتي حــمــلت عــنـوان
(احلن في شعر عماد جبار) عزفاً
ـوســيــقي عــلي مــوســيــقــيــاً أداه ا
حــسن. وقـال وكـيل وزارة الــثـقـافـة

s ;«b³Ž s UCð ≠ œ«bGÐ
أقـــامت الــدار الـــعــراقــيـــة لألزيــاء
ـغترب أصبـوحة شـعريـة للشـاعر ا
عـمـاد جـبـار عـلى قـاعـة اجلـواهري
بـالـتـعـاون مع الــبـيت الـثـقـافي في

الـــرحـــيل وهـــو فـي أوج عـــطــاءه).
وتـابع قــائالً( كــمـا نـحــتـفـي الـيـوم
ــوســيــقـي عــلي حــسن ـــؤلف ا بــا
صـاحب الـلـمـسـات الـسـاحـرة وهـو
وسيقية). يجمل اوقاتنا بأعماله ا

d¦½ …bOB
وقــــدم مـــديــــر عــــام دار الــــشـــؤون
الـثقـافيـة عارف الـساعـدي التـهنـئة
لـلـشـاعر احملـتـفى مـستـذكـراً بعض
احملـطــات الـتي جـمــعـتـهــمـا. قـائال
(حيـنما كـان الصـراع ماب الـشعر
الـعـمـودي ومـابـ قـصـيـدة الـنـثـر
ـعـتـدلـون وعـمـاد جـبـار عـلى كـان ا
رأسهم يـقفـون في الوسط اذ بقي
هــو الــصــوت اخملــلص لــقــصــيــدة
التفعيلة وهو امتداد طبيعي جليل
الـتسعـينـات والثـمانـينـات صعودا
ــهم والى الى جــيل الــســتــيـنــات ا

ومدير عام الدار وكالة عماد جاسم
(كـان الـشــاعـر عـمـاد جــبـار صـوتـاً
مـهمـاً شعريـاً في احملـافل العـربية
جـمـعـتـنـا مــعه خـيـارات الـفـكـر في
ـاضي لكنه آثر تسعـينيـات القرن ا

الـســيـاب وعـبــدالـوهـاب الــبـيـاتي
واستـطاع ان يتـحول من احلـيادية
الـتي كــان عـلـيــهـا في بــدايـاته الى
مناطق اكثر وعـورة نتيجة خبرته
في احليـاة والسفـر ليمـثل االمتداد
فـي الــنـــهـــر احلـــقــيـــقي لـــلـــشـــعــر
العـراقي).   وألقـى الشـاعر قـصائد
مـن ديــــوانـه (ريـــــشـــــة من األسف)
صــاحــبــهـا عــزف عــلى آلــة الــعـود
لـلــعـازف عــلي حــسن. وفي نـهــايـة
األصــبــوحـــة قــدم احتــاد األدبــاء

ـــثـالً بــالـــشـــاعـــر عـــمــر
الــســراي ومــديــر عــام
دار الـــــــــــشـــــــــــؤون
الـثــقـافــيـة بــاقـات
الــورد لـــلــشـــاعــر
احــتــفـاء بــعـودته

نفى. من ا

WŠu³ √
جانب من
األصبوحة
الشعرية للشاعر
عماد جبار التي
أقامتها الدار
العراقية لألزياء
عدسة - احمد
حسام الدين
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ÊU e « ≠ …d¼UI «
ــصـري مـصـطــفى حـجـاج فـيــديـو كـلـيب ـطـرب ا طـرح ا
أغنـيته اجلـديدة والـله مـا ينـفع عبـر قـناته عـلى(يوتـيوب).
األغــنــيــة من كــلــمــات وأحلــان عــزيــز الــشــافــعي تــوزيع
مـوسـيـقي ومـكـس ومـاسـتـر عـلى فــتح الـله و تـصـويـر
يز الفيـديو كـليب حتت إدارة اخملـرج محمـد القـاضي.و
األغـنـية إيـقـاعـهـا اجلـديـد عـلى حـجـاج ويـقـول مـطـلـعـها
(والله ما ينفع ما تردش عـليا عيب انا مش صغير إيه

ـعــامـلــة ديه ان كـان عــاحلالوة غــلـبت الــبـقالوة). ا
وكان حـجـاج قد اعـلن في حـسـابه اخلاص
عـلى مـوقع الـتــواصل اإلجـتـمـاعي عن
إصـدار األغـنـية بـنـشـره صـورة مع
ـلــحن عــزيـز الــشـافــعي مــعـلّــقـاً ا
:(عامـليـنلـكوا مـفاجـأة أنا والـهون
هــانـي مــحـــروس قــررنـــا نـــعــمل
تـسـريب لــلـكـلــيب وهـنــفـرجـكـوا
عــــلـــــيـه كــــمـــــان شــــويـــــة اليف

استنونا).

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

الـعراق لـيس مـحاصـراً من الـعالم اخلـارجي كـما
كـان قـبل ثـمـاني عـشـرة سـنـة لـكنـه مـحاصـر من
ه الـداخلي اخملتـلط بالفسـاد وجتاذب سياسي عا
ـا يـتجـاوز عـلى اخلـطوط وأمني لـلـقـوى احملـليـة 
احلـمر كـثيراً واقـصد بهـا هنـا  ثوابت الوطن في
السـيـادة واالستـقـرار والدسـتـور. وبالـنـتيـجـة فإنّ
الـعراق مبـتلى بحـصار أخطـر يكتم الـطاقات التي
ا ابـتـلـيت به وفـتح آفاق تـسعى لـتـحـرير بـلـدهـا 

جديدة. 
في ضـوء ذلك من قـلـة احلــيـلـة وضـيق ذات الـيـد
واالحــراج الـــذي يــصـــيب الـــعالقــات الـــعــراقـــيــة
ـكن النـظـر بـإيـجـابيـة عـالـيـة خلـطوة االمـريـكـيـة 
احلكـومة الـعراقـية في االنـتفـاح على حـلف الـناتو
ــنـظـور ـســتـقـبـل الـقـريب ا كـبــديل مـرحــلي في ا
لـتقد الـدعم العسـكري واالستـخباراتي واجلوي
واللوجستي للعراق الذي تنفتح حدوده اخلارجية
على أكثـر من واجهة وال أقول جبـهة ساخنة. لكن
النظرة اإليجابية ال تكتسب حقيقتها إال إذا توافر
ـنـشود عـلى إعـادة الـنظـر في بـناء هـذا الـتـعاون ا
اجلـيش والــقـوات األمــنـيــة بـحــسب تـخــصـصـات
كفيلة بتحقيق الدفاع الكامل عن احلدود من دون

مساعدة تداخلية كبيرة وواضحة من اية دولة. 
لـقـد أضـعـنـا الـسـنــوات الـثـمـاني عـشـرة في بـنـاء
جميع التـشكيالت االنقسامية والـظرفية والدمجية
والناقـصة واخملتـلة واالقـطاعيـة النفـوذية ولم نول
اجلـيش احلــصـة الـتي يــسـتـحــقـهـا مـن االهـتـمـام
بـوصــفه الـركن االســتـراتــيـجي الــذي يـقــوم عـلـيه
االمن واالســتـــقــرار وال يـــتــأثــر بـــالــقــيـل والــقــال
الـــســيـــاسي والــطـــائــفي والـــتــشـــرذمي والــوالئي

اخلارجي. 
يـجب ان تكـون ايـة عالقـة دوليـة لـلـعراق ومن أي
مسـتوى كان مرتبطـةً بتأسيس استـراتيجي بعيد
فهوم دى في بلدنا وليس عمالً يشبه الفزعة با ا
الشعبي العراقي لتجاوز أزمة أو ظرف طار . 
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