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اعـلن العراق احلـداد الرسمي على
ارواح ضـحـايـا فـاجعـة مـسـتـشفى
احلـس التـعليـمي في محافظ ذي
قار  الـذي راح ضحيته نحو 192
بــ شـهـيـد وجـريح  فــيـمــا اوقـد
الـعراقـيون في محـافظـات مختـلفة
الــشـمـوع واقـامـوا صالة الـغـائب
عـلى ارواح الشهـداء. وساد غضب
ويــأس امس الــثالثـاء في الــعـراق
روع في الناصرية غـداة احلريق ا
  ليسلط الضوء مجدداً على سوء
اإلدارة احلـاصل في قطـاع الصحة
بـعـد شـهـرين ونـصف عـلى مـأساة
ـاثلـة وقعت فـي بغـداد وحتديدا
ـستـشفى ابن اخلـطيب. وشددت
حـــركــة الــوفـــاء الــعــراقـــيــة الــتي
يــتـزعـمـهـا الــنـائب عـدنـان الـزرفي
عـلى ايـقـاف هـدر دماء الـعـراقـي
ودعــوة إلى تـشـكـيـل جلـنـة  تـأخـذ
عـــلى عــاتـــقــهــا مـــهــمـــة  تــقــصي
احلــقـائق لــبـيــان مـعــرفـة أســبـاب
احلـادث. وقال بـيان للـحركة تـلقته
(الـــزمـــان) امـس (إلى أهـــلـــنـــا في
ـتراكم الـنـاصـريـة مديـنـة احلـزن ا
ـــتـــكـــررة   بـــ حــ ـــآسي ا وا
وآخـر تفقدون أحـباءكم جراء سوء
األداء اإلداري وتـفـشي الـفـساد في
ـؤسـسـات الـرسمـيـة  نـشـاطركم ا
حـزنـكم  لكـننـا لن نـعزيـكم قبل أن
تـقــتص لـكم احلـكـومـة من الـقـتـلـة
ـســؤولــة عن نــشـوب واجلــهــات ا
ـستـشـفى ) مـشـددا احلـريق فـي ا
عـلى (إيـقاف هـدر دمـاء العـراقـي
ونـدعــو إلى تـشـكـيل جلـنـة  تـأخـذ
عـلى عاتقها مهمة تقصي احلقائق
لــبــيــان مــعــرفــة أســبــاب احلـادث
ـقـصـرين وإحـالـتهم ومـحـاسـبـة ا
إلـى الـقـضــاء فـورا  كــمـا نــطـالب
بـتـعويض اسـر الضـحـايا واتـخاذ
نع وقوع وتكرار التدابير الالزمة 
ـــؤســـفـــة). وشـــهــدت احلـــوادث ا
احملـافظـة مواكب تشـييع لضـحايا
قــضــوا في احلــريـق بـيــنــهــا ست
ضـــحــايــا من عـــائــلــة واحــدة هم
امـرأتان وثالثة اشقاء وأبن عمهم
فـي قـضـاء الـدوايــة. وكـان مـصـدر
فـي دائرة صـحـة احملـافظـة قـد اكد
إنّ احلـــــريق جنـم عن انـــــفـــــجــــار
. وحتـولت اســطــوانـات أكــسـجــ
أسـقف وجـدران تلـك الوحـدة التي
أنـشـأت قـبل أشـهـر قـلـيـلـة بـجـوار
ـسـتشـفى الى ركـام تغـطـيه أثار ا
الــدخـان. واحـتـاجت فـرق اإلطـفـاء

إلـى سـاعــات إلخــمــاد احلــريق. وفي
نــيــنــوى  اقـــام اســاتــذة ومــوظــفــو
ـوصل صالة الـغـائب عـلى جــامـعـة ا
أرواح شــهـداء مـسـتـشـفى الـعـزل في
الـناصرية. فـيما بادر اهـالي الفلوجة
ترحـمـا على ـارة  اء بـ ا بـتـوزيع ا

ارواح شهداء ذي قار.
ـشاركـة مـنظـمات  ونـظم نـاشطـون 
ــــثــــلــــ عن ــــدنـي و اجملــــتـــــمع ا
ــكـونــات وقــفـة تــضـامــنـة وايــقـاد ا
الـشـموع تـرحمـا عـلى ارواح ضحـايا
حـــادثـــة مــســـتـــشـــفى احلـــســ في
الــنـاصــريـة. وارســلت صــحـة إقــلـيم
كــردسـتـان  26طــنـاً من األوكـسـجـ
الـسائل إلى صحة ذي قار.وقال وزير
الـصحـة في إالقلـيم سامـان برزجني
(نـــحن عـــلى تـــواصل مــســـتـــمــر مع
ـسؤول في صحة ذي قار للتعاون ا
فـي مــــــســـــاعــــــدة جــــــرحـى حـــــادث
ـــــســـــتــــشـــــفـى  وإرســــال كـل مــــا ا
يـحــتـاجـونه من مـسـتـلـزمـات). وكـان
رئـــيس حـــكـــومــة االقـــلـــيم مـــســرور
الـبـارزاني  قـد وجه الـوزارة بـتـقد
الــدعم لــلــمــصــابــ في مــســتـشــفى
احلـسـ التـعلـيـمي. وذكر الـبارزاني
فـي بــيـــان  تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس
(تـضـامـنـاً مع أهـالي ذي قـار عـلى ما
ـة إثـر فــاجـعـة رأيــنـاه من صـور مــؤ
حــريق مــركـز الــعـزل وجــهـنــا وزيـر
صـحة اإلقـليم بتـقد كل مـا يلزم من
ـكتب ). وعزى ا مـسـاعدة لـلـمصـابـ
ــقــراطي الــســـيــاسي لــلــحـــزب الــد
اهـــــالي ذي قــــار الـــــكــــردســــتـــــاني 
كتب في ـأساوية. وقال ا بـالفاجعة ا
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امـس ان (هذه
الـكارثـة التي خلـفت عشـرات االبرياء
تـأتي وسط ظـرف اجتـمـاعي لم يألف
الـعـراقيـون تفـكـكا مـثـله و اقتـصادي
خـــانق و امـــني هش ومع ذلـك فــقــد
عـض نـشـامـى ذي قـار الـتــاريخ عـلى
جـراحـهم الكـثـيرة الـعمـيـقة و قـدموا
لــلـعـالم مـثـاال مـن الـتـرابط و االيـثـار
يــفـرض احــتـرامــهم عــلى االخـرين و
يــظـهـر قـيـمـهم االصــيـلـة). وتـنـاقـلت
مـواقع الـتـواصل االجتـمـاعي مـقاطع
أحداها لشرطي يذرف الدموع فـيديو
عـنـد سـماعـه بوفـاة أثـنـ من أقاربه
فـي احلـــريق. وتـــعــــالت صـــيـــحـــات
ـسؤول بالفساد احملـتج متهمة ا
واإلهــمـال وضــعف األمن في رد فـعل
ـاثـل تـخـلل تـظـاهـرة خـرجت عـقب
حـريق وقع قبل شـهر ونصف الـشهر
فـي مسـتـشفى أبن اخلـطـيب اخلاص
ـرضى كـورونا فـي بغـداد.وجتددت
االحـتـجـاجات في مـديـنـة النـاصـرية
أغــلق خاللـهـا الـســكـان طـرق مـؤديـة

سـتشـفيات وعـلقوا الى الـكثـير من ا
الفــتــات كـتـب عـلــيــهـا (مــغــلق بــأمـر
رضى إلى الـشعب) مـطالـب بـنقل ا
ــسـتـشـفى الـتــركي اجلـديـد. وكـتب ا
الـرئيس برهم صالح في تغريدة على
تـويتـر ان (فاجـعة النـاصريـة وقبـلها
مـســتـشـفى ابن اخلـطـيب في بـغـداد

ــســتــحــكم وســوء نــتــاج الــفــســاد ا
اإلدارة الــــذي يــــســــتــــهــــ بـــأرواح
ــــنع اصالح أداء الــــعــــراقـــــيــــ و

ؤسسات). ا
 وأكــد رئـيس ائـتالف الـوطـنـيـة ايـاد
عـالوي أن الــصــمت عـن ســيــاســات
الـفساد واحملسوبية سبب رئيس في

ــسـتــشـفـى.وقـال عالوي في حــريق ا
تـغـريدة عـلى تـويتـر إن (الـصمت عن
ســيــاســات الــفــســاد واحملــســوبــيــة
واالقـصاء واحملـاصصة  أثـمر جـثثاً
مـتـفـحـمـة وسالحـاً مـنـفـلـتـاً وواقـعاً
يـسـيـر من سيء ألسـوأ حـتى مـفـهوم
ـرجع الــدولـة تـراجع بـقـوة ). ودان ا

ـخطط جـواد اخلـالـصي مـا وصـفه 
ـــتــعـــمـــد بـــحـــــق أبـــنــاء االجـــرام ا

الشعب.
 وقــال اخلــالـــصي في بــيــان تــلــقــته
(الــــزمــــان) امـس انه (مـن لم يــــقــــتل
بـــاإلرهــاب واخلــطف واالنــفــجــارات
سـتشفيات) فـإنه سيقتـل حرقاً في ا
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حــقق فــريـق الــكــرخ  بــكــرة الــقـدم
امس  الـثالثاء مفاجـئة بفوزه على
فـــريق الــزوراء بـــهــدف من دون رد
وذلـك ضـــمن مـــبـــاريـــات اجلـــولـــة
الـسـابـعـة والـثالثـ لـدوري الـكـرة
ــمــتـاز الــتي احــتـضــنـهــا مــلـعب ا

بـــغـــداد. وحلـــســـاب ذات اجلـــولــة
خـسر فريق زاخـو على ملـعبه امام
فــريـق الــنــجف بــهــدف من دون رد
فـيـما حـصد فـريق الـقاسم الـعالمة
الـكـاملـة بعـد تـغلـبه عـلى السـماوة
بــثالثــة اهــداف مـقــابل هــدفـ في
ــبــاراة الـــتي جــرت عــلى مــلــعب ا

بي. الكفل االو

فكرين والقادة داعـياً علماء الـدين وا
لـ(مـبادرة عـمل وطنيـة مشـتركة تـنقذ
ـتواصل). الـشـعب من هـذا الـنـزيف ا
ــكـــتب الــســيــاسي لــلــحــزب ودعــا ا
الــــــــشـــــــيــــــــوعـي الـــــــعــــــــراقـي الى
تـشخـيص أسباب الـفاجعـة اجلديدة

سؤوليات.  بدقة وحتديد ا

كتب في بـيان تلـقته (الزمان) وقـال ا
ـنـاسب والـضـروري امـس  انه (من ا
الـتـذكـيـر بـأن كـثـيـرين ونـحن مـنهم
نـبهوا وقت التهام الـنيران مستشفى
ابـن اخلـــطــــيب الى امــــكـــان وقـــوع
ـأساة ذاتـها في مـؤسسـات صحـية ا
أخـرى نـظـرا الى افـتـقـار غـالـبـيـتـهـا

لـشـروط الـسالمـة والى مـحـدودية
وضعف جتهيزاتها).

 كــمـا عـزى مــحـافظ الــنـجف لـؤي
الـياسري اهـالي ذي قار بالـفاجعة
ـولى ان يتغـمد اجلرحى  داعـيا ا
ن عــــلى اجلـــرحى بـــرحــــمـــته و

بالشفاء. 
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تـلـقى الـعراق الـتـعازي من دول عـربـية
واجـنبية  بـفاجعـة مستـشفى احلس
التعليمي في محافظة ذي قار. وأعربت
وزارة اخلـــارجــــيـــة الـــســـعـــوديـــة عن
تـضامنها مع العراق وشعبه في حادث
ـسـتـشــفى.وقـالت الـوزارة في حــريق ا
بــيـان (نــعـرب عن بــالغ األسى حلـادث
ـســتـشـفى  احلــريق الـذي انــدلع في ا
( ومـا نــتج عـنه من وفـيـات ومـصـابـ
ملكة وتـضامنها التام مـؤكدا (وقوف ا
مـع الـعـراق وشـعــبه الـشــقـيق في هـذا
ــصـاب اجلـلل). بـدوره  أكـد الـنـاطق ا
الــــرســـمي بــــاسم وزارة اخلــــارجـــيـــة
ــغـتـربـ االردنـيـة الـسـفـيـر وشـؤون ا
ملكة ضـيف الله علي الفايـز تضامن ا
ـصـاب مـع الـعـراق الـشـقــيق في هـذا ا
األلـيم مـعـربـا عن تـعـازي االردن لذوي

الـضحايـا والتمـنيات بـالشفـاء العاجل
.من جــهــته عــزى أمــيــر لــلــمـــصــابــ
الـكويت نواف األحمد اجلـابر الصباح
رئـــيــسي اجلــمـــهــوريــة بـــرهم صــالح
والـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي بـحادث
ـستـشـفى. وقال بـيان امس إن حـريق ا
(الــصـبـاح بـعث بـبـرقــيـتي تـعـزيـة إلى
صــالح والـكـاظـمي  أعــرب فـيـهـمـا عن
خـــالص تـــعـــازيه وصـــادق مــواســـاته
بـــضــحـــايــا احلـــريق الـــذي انــدلع في
ــســتــشــفى الــذي أســفــر عن ســقـوط ا

صاب . العديد من الضحايا وا
 وقــدمت مــصـر الــتـعــازي لـلــعـراق في
ُـروع الذي وقع اول ضـحـايا احلـريق ا
و أســــفــــر عن وفــــاة أمـس بــــذي قــــار
وإصـــابــة الــعـــشــرات). وعــزى األزهــر
بضحايا حريق مركز عزل كورونا.وقال
األزهـر في بـيـان امس (بـقـلـوب راضـية
بـقضاء الـله وقدره يتقـدم األزهر إماماً
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حـدد رئـيس مـجلـس الوزراء مـصـطفى
الـــكــاظــمـي اســبــوعـــا واحــدا العالن
نـتـائج الـلـجـنـة الـتـحـقـيـقـيـة اخلـاصة
ـسـتـشــفى في الـنـاصـريـة. بــفـاجـعـة ا
وقـال الــكـاظـمي خالل جـلـسـة مـجـلس
الـــــوزراء امـس (عــــزاؤنـــــا وعـــــظـــــيم
مـواساتـنا لعـوائل الشـهداء واجلرحى
ـستشفى بـالفاجعـة التي حصلت في ا
ـثل جـرحاً عـمـيـقاً في  الن مـا حـدث 
ضـمـيـر العـراقـيـ جمـيـعاً) وتـابع ان
ــسـؤولـيــة تـتــضـاعف بـتــكـرار هـذا (ا
الـــنـــوع من الـــفــواجـع خالل األشـــهــر
اضية التي تتزامن مع أزمات كبيرة ا
بــــعـــضــــهـــا طــــبـــيــــعي مــــثل األزمـــة

االقـتصادية وبـعضها بـفعل فاعل مثل
ضــرب أبــراج نــقل الــطـاقــة وتــعــطـيل
الـشـبـكـة الـوطـنـيـة ومـحـاولـة البـعض
زعـزعة األمن الـداخلـي ونشر الـفوضى
والــــشــــكــــوك ومـــنـع مــــضي الــــقـــرار
الـــوطــني) مـــشــيـــرا الى ان (احلــادث
يــؤشـر خــلالً بـنــيـويــاً في الـهــيـكــلـيـة
اإلداريــة لـلـدولـة  حـيث إن تـشـخـيص
األخـطـاء ال يتـم توظـيـفه وال متـابـعته
ـواطـنـون ضـحـايـا) مـؤكـداً ويــذهب ا
(احلـاجـة إلطالق عمـلـية إصالح إداري
شـامل وأهم خـطـوات اإلصالح هو أن
نـــفــصـل الــعـــمل اإلداري عن الـــنــفــوذ
الـــســـيـــاسي) مـــشــــددا عـــلى انه (لن
ـتالعـب نـتـسـامح مع الـفـاسـدين أو ا
ـواطـنـ أيـاً كـانت صـفـاتهم بـأرواح ا

أو انــتــمــاءاتـهم) ومــضى الى الــقـول
(قـدمـنـا إلى مـجـلس النـواب مـرشـحـنا
لـشغل مـنصب وزيـر الصـحة بديالً عن
ـسـتـقـيل ونـنـتـظر مـن حسم الـوزيـر ا
ـنـع اسـتـمـرار الوزارة هـذه الـقـضـيـة 
ـدة طــويـلـة) بــالـعــمل من دون وزيــر 
ستوى الفتا الى (تشكيل جلنة عالية ا
ستشـفى وستعلن لـلتحقـيق بفاجعـة ا
نـــتـــائــجـــهــا خـالل أســبـــوع وســوف
ــتالعب بـأرواح ــقـصــر وا يــحــاسب ا
الـــعــراقــيـــ حــســـابــاً عــســـيــراً وفق
الـقانون. وكـان الكاظـمي قد ترأس اول
امس اجــتــمـاعــا طـارئــا بـشــأن حـريق
ـسـتـشـفى. وقـال بـيـان ان (الـكـاظمي ا
تــرأس اجـتـمـاعـاً طـارئـاً ضم عـدداً من
سؤول والقيادات األمنية الـوزراء وا

 وذلك للوقوف على أسباب حريق
ـســتـشـفى  ومـعـاجلـة تـداعـيـاتـهـا) ا
وعـــقـــدت رئــاســـة مـــجـــلس الـــنــواب
اجتماعا مع رؤساء الكتل بشأن حريق
).وذكـــر بــيــان مـــســتـــشــفى احلـــســ
مــقــتـــضب تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(رئـاســة اجملـلس عـقـدت اجـتـمـاعـا مع
سـتشفى رؤسـاء الكتل بـشان فاجـعة ا
التــخـاذ عــدد من الـقــرارات بـشــأنـهـا).
ـانــيــة عن تــرشـيح فــيــمـا كــشــفت بــر
احلـكــومـة صـفـاء احلـسـيـني حلـقـيـبـة
الــصــحــة خـلــفــا لــلـمــســتــقـيـل حـسن
الـتـميـمي. وقـالت رئـيس كتـلـة االحتاد
ان  اال الـوطني الـكردسـتاني في الـبر
الـطـالبـاني ان (مـجـلس النـواب تـسلم

السيرة الذاتية للمرشح احلسيني). 

وعـلـمـاء وأسـاتـذة وطالبـاً بـخـالص
ــــواســـاة إلى الــــعـــزاء وصــــادق ا
الــعـراق الــشـقـيق قــيـادة وحــكـومـة

وشعباً في ضحايا احلريق ). 
وبـعث الـرئـيس الفـلـسـط مـحـمود
عـباس بـرقيـة تعـزية الى الـكاظمي 
اعـرب فـيـهـا عن (مـواسـاته االخـوية
بـضحايا احلريق الذي اودى بحياة
.( ـواطن الـعراقي الـعشرات من ا
واعـلنت ايران تـضامنـها مع العراق
ــتــحــدث بــاسم بــاحلـــادثــة.وقــال ا
اخلـارجـية اإليـرانـية سـعـيد خـطيب
زاده (نـــعـــزي الــــشـــعب الـــعـــراقي
وأهــــالي الــــضــــحـــايــــا عــــلى وجه
اخلــصــوص بـهــذا احلـادث ونــعـلن
اسـتعـداد إيران لتـقد أي مـساعدة
طــبـيـة في هـذا الـصـدد)  واصـدرت
الـسفارة االمـريكيـة في بغداد بـيانا

ستشفى.  بشأن فجيعة ا

مصطفى الكاظمي
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إلجـــراء الــتـــحــقـــيق اإلداري من
ـقصـرين وتدوين اجـل معـرفة ا
مثل القانوني للوزارة). اقـوال ا
وكـلـفت وزارة الـصـحـة والـبـيـئة
ـاجـد  مــديـرا لـصـحـة ســعـدي ا
ـديـرهـا الـسـابق ذي قـار خــلـفـا 

صدام الطويل. 
وقالت مصادر في تصريح امس
ـهام ـاجد  ان (الـوزارة كـلفت ا
مــديــرا صــحــة احملــافــظـة عــقب
تـقد الطـويل استقـالته نـتيجة
الـــفـــاجـــعـــة الـــتس شـــهـــدتـــهــا
احملــــافــــظــــة اول امس). ووافق
احملــافظ أحـمـد غـني اخلـفـاجي
عـلى طـلب اسـتقـالـة الـطويل من

منصبه.
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اصـدرت محـكمة حتـقيق النـاصرية
اخملـتـصة بـقـضايـا الـنزاهـة أوامر
قـبض بحق 13 مـتهـما بـينـهم مدير
صـحة احملافظـة على خلفـية حادثة
احلــريق الــذي طــال مــركــز الــنــقـاء
اخلـاص بـعزل مـصابي كـورونا في
مـستشفى احلس التعليمي. وقال
الـقــضـاء في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس إن (احملـكــمـة أصــدرت أوامـر
قبض وحتر بحق 13 موظفا بينهم
مـــديــر عـــام دائــرة صـــحــة ذي قــار
ادة 340 من اسـتـنـادا الى أحـكـام ا
قــانــون الـعــقــوبـات) الفــتــا الى ان
(احملــكــمـة فــاحتت وزارة الــصــحـة
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شــارك نـقــيب احملــامـ الــعـراقــيـ
ضـياء السـعدي في اللـقاء احلواري
مع احملـام اللبنـاني الشباب في
بـــيت احملـــامـي ( نـــقــابـــة مـــحـــامي

اضي .  بيروت) اإلثن ا
وتــنـــاول مــوضــوع الــلــقــاء الــتــزام
ــتـــقــاضــ احملـــامــ الى جـــانب ا
ودولــة الــقــانـون حــيث تــخــلل هـذا

اللقاء كلمات مختلفة للمشارك .

و فـي خـــتــــام الــــلــــقــــاء  تــــكـــر
وجب يداليات ذهبية  ـشارك  ا
قـــرار صـــادر عـن مـــجـــلس نـــقـــابـــة
احملـام في بيـروت. يذكر أن قـائمة
راد نقيب الـضيوف  ضـمت محمـد ا
احملــامـ فـي طـرابــلس ودومـيــنـيك
اتـيـاسـرئـيـسـة احتـاد الـنـقـابـات في
أوربــا والــنــائــبـة الــســابــقــة نـقــيب
احملـام في بـاريس ورجائي عـطية
رئــس احتاد احملام العرب ونقيب
احملــــــامـــــ فـي مـــــصــــــر وجــــــروم

غــافـاودان رئــيس اجملـلس الــوطـني
لـنقابـات احملام في فرنـسا ونقيب
ســابق لــلــمــحـامــ في مــرســيــلــيـا
ـــؤتــــمـــر نـــقـــبـــاء ورئـــيـس ســـابق 
احملـام في فـرنسا و هــلـن  فونتـن
رئـيـسـة مـؤتـمـر نـقـبـاء احملامـ في
ــيه فــرنـــســا وخــارجــهــا ومــاري ا
ــثـلـة نــقـيب احملــامـ في بــيـرون 
بـــاريس ونــائــبــة الـــرئــيس جملــلس
الوطني لنقابات احملام في فرنسا
ونـقيبة سابقـة للمحام في باريس

و ســرج ديـغـاس نقـيب احملـام في
لـــــيـــــون ونـــــيـــــكـــــوال بـــــيـــــديل دي
بــازاريــنـغــيس نــقــيب احملــامـ في
ـثل مــونـبـلـيــيه وفـنـســنت مـوربل 
نـــقــيب احملــامـــ في هــوت دو سـن
ونـقـيب سـابـق لـلمـحـامـ فـي هوت
دو س و مـارتن برادل رئـيس جلنة
ــــارســـة الــــقــــانـــون فـي اجملـــلس
الوطني لنقابات احملام في فرنسا
وعــضــو ســابق في مــجــلس نــقــابـة

احملام في باريس .
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وقـعَ إحتـاد الصناعات العراقي وغُرفة
الــصـنــاعـة األردنــيـة إتــفـاقــيـة إنــشـاء
الـغُـرفـة الصـنـاعيـة الـعـراقيـة األردنـية
ُـشتـركة لتـطوير األنـشطـة الصنـاعية ا
واإلسـتثـماريـة ونقل الـتقـنيـة وتطـوير
اخلـدمــات والـسـعي لـتـأسـيس شـراكـة

إقتصادية ب البلديـن . 
وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
(اجـــتـــمـــاعـــا عـــقـــد في مـــقـــر إحتـــاد
الــصـنـاعــات الـعـراقي بــحـضـور وزيـر
عادن منهـل عزيـز اخلبـاز الصناعة وا
ونـظـيـرته األردنـيـة مـهــا عـلـي والـوفد
ُـــرافـق لـــهــا إســـتـــعـــراض فـــقــرات ا
اإلتـفـاقـية وأهـمـيـة الغُـرفـة الـصنـاعـية
ُتـاحـة لـلـتـعاون ُـشـتـركـة والـفُـرص ا ا
بـ القطـاع اخلاص العراقي واألردني
لـلـتـوصل إلى عـمل حـقـيـقي وشـراكات
صـــنــــاعـــيـــة مُـــثـــمــــرة) واضـــاف ان
(االجــتـــمــاع أوصى بــعــقــد جــلــســات
مُـستمرة ولقاءات عِبرَ وسائل اإلتصال
ُــتـاحـة في الـعـراق ُــتـابـعـة الـفُـرص ا
ـعلـومات والـبيـانات واألردن وتـبادُل ا
عـن الـــصـــنـــاعـــات في كِـال الـــبـــلـــدين
لـلــتـوصل إلى قـرارات وصـيغ نـهـائـيـة

ُــشـتـــرك).  واكـد لــلـتــعـاون والــعـمل ا
اخلـبـاز ان (الـعمـل احلقـيـقي يـقع على
ا يتمتع به من عـاتق القطاع اخلـاص 
حُـرية ومرونـة في التعـامُل وسُرعة في
اإلجـراءات) مــشـددا عــلى (أهــمـيـة ان
تــبـنى اإلتـفــاقـات عـلى اُسس ســلـيـمـة
لـتقريب وجهات النظر في ظل ما يربط
الـــــعــــراق واألردن مـن عالقـــــات الــــدم
ـوقع واألخــوة والـعـروبـة إلى جـانب ا
اجلـغرافي الذي يـجعل البـلدين شُركاء

ـنـطـقـة ولـهُـم عـمُق إسـتـراتـيـجي في ا
).بـدورهــا  قـالـت الوزيـرة ان (بـالدها
تـمـتـلك قـاعـدة مـتـيـنـة وقـويـة لـتـأطـير
الــعالقـات اإلقـتـصـاديــة الـتي تـرعـاهـا
قــيــادات الــبــلــدين لإلرتــقــاء بـهــا إلى
ُستويات) مؤكدة ان (اجلانب أفضل ا
اإلقـتصـادي أحتلَ جُزء كـبير من الـقمة
الـــــثُـالثـــــيـــــة وان الـــــعـــــراق شـــــريك
إســـتــراتـــيــجـي مع األردن وســنـــعــمل
لـإلرتــقـــاء بــهـــذه الــشـــراكــة من خِالل

الـــتــعــاون الـــصــنــاعي والـــتــجــاري)
واضـافـت ان (االردن جاد فـي ان تـكون
هُـناك خطوات عمـلية وتنفـيذية لكل ما
ـا يـعــود بـالـنـفع  اإلتــفـاق عـلــيه و
لــلـقـطـاع اخلـاص األردني والـعـراقي)
داعــيــةً إلـى (تــكــثــيف الــلــقــاءات بــ
الــقـــطــاع اخلــاص األردني والــعــراقي
والـتواصل بـشكـل أكبـر إلقامـة معرض
ـشــتـركــة بـ الــبـلـدين). ُــنـتــجـات ا ا
ُوقـعة ب الـبلدين وتـهدف اإلتـفاقيـة ا
إلـى دعم أواصـر الـصــداقـة والــتـفـاهُم
بـــ الــقــطــاع الـــصــنــاعـي وتــطــويــر
الــــتــــعـــاون فـي اجملـــال الــــصـــنــــاعي
والــتـجــاري وإنـشــاء الـشــراكـات كــمـا
ـهــام مـنــهـا حتــفـيـز ضــمت عـدد مـن ا
الــصـــنــاعــيــ في الـــبــلــدين لــغــرض
الـدخـول في إنـشـاء مـشـاريع مُـشـتـركة
علومات في اجملال الصناعي وتبادُل ا
والــتـجـاري وتـقـد اخلـدمـات إضـافـة
إلـى دعم الــتــعــاون بـــ الــبــلــدين في
مـجال اإلشراف على البعثات التجارية
وإسـتقبال رجـال األعمال والصـناعي
وتـشـجـيع الـصـنـاعيـ لـلـمُـشـاركة في
ـؤقتـة والـدائـمة ـعـارض الـتجـاريـة ا ا
الـتي تُـقـام في بغـداد وعـمان وغـيـرهـا

من العواصم العربية.  
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سـجلت وزارة الصحـة والبيئة 9046
اصــابـة بــفـايــروس كـورونــا وشـفـاء
 6708 حــــالــــة وبــــواقع  38 وفــــاة
ــوقف الــوبــائي جــديــدة . واوضح ا
الذي اطـلعت علـيه (الزمان) الـيومي 
امـس ان (الـفــحــوصــات اخملـتــبــريـة
التي اجرتها مالكات الوزارة حلاالت
مـشتـبه اصـابتـها بـالفـايروس بـلغت

اكــثـر من  43 الـف فـحص حــيث 
رصـــد  9046 اصــــابـــة في جــــمـــيع
احملافظات) واضاف ان (الشفاء بلغ
  6708 حـــاالت وبـــواقع  38 وفـــاة
جـــديـــدة) وتـــابع ان (اكـــثــر من 38
الـف شـخص تـلـقى جــرعـات الـلـقـاح
ـنتـشرة ـضاد فـي منـافذ الـتلـقيح ا ا
ـدير فـي بغـداد واحملافـظـات).وندّد ا
ــيـة ـنــظــمــة الـصــحــة الـعــا الــعــام 
تـيدروس أدهـانوم غيـبريسـوس بـما
وصــفـه بــجــشع الــدول الــتي تــفــكّــر
بـتـطـعيم سـكّـانهـا بـجـرعة ثـالـثة من
برغم أن العِلم لم ضادّة  الـلّقاحات ا
يُــثــبـت بــعــد ضــرورة هــذه اجلــرعـة
ـعـزّزة في الوقـت الذي ال يـزال فيه ا
سـكّـان دول عـديـدة أخـرى يـنـتـظرون
تـــــلــــقّـي جــــرعـــــتــــهـم األولى.وقــــال
غـيبـريسوس خالل مـؤتمر امس (إذا
لم يــنـجح الــتـضـامن فــهـنـاك كــلـمـة
تُـفسّـر إطالـة عذاب هـذا العـالم  إنّها
ي اجلـشع) مـنـددا (بـاالنقـسـام الـعا

في مــا يــتـعــلق بــعـمــلــيـات تــســلـيم
تـكافئة نتـظمة او ا الـلقاحات غـير ا
 والســـيـــمــا ان بـــعض الـــبـــلــدان و
ـــــنــــاطق بـــــصــــدد طــــلـب ماليــــ ا
ُـعزّزة بـيـنـما لم اجلـرعـات الثـالـثة ا
تـتمكّن بلدان اخـرى بعد من حتص
الـعامل في مجال الـرعاية الصحية
واجملـــمــوعـــات األكــثـــر ضــعـــفــاً من
ســكـانـهـا). في غـضـون ذلك  أوصى
حتــالف فــايـزر- بــايـونــتـيـك بـتــلـقي

جـرعـة ثـالثـة من لـقاحـه جلعـله أكـثر
فاعلية في الوقت الذي تتسبّبت فيه
تـزايد أعداد مـتحـورة دلتـا الشـديدة 
اإلصــــابـــات فـي أوربـــا والــــواليـــات
ــديـرة الــعـلــمـيـة ــتّـحــدة. وقـالت ا ا
لـلمنظمة سومـيا سواميناثان إنّه (ال
يــوجــد دلـــيل عــلــمي يــشــيــر إلى أنّ
الـشـخص يحـتاج إلـى حقـنة مـعزّزة
وصى بـخالف اجلـرعـت األولـيـ ا

بهما). 

 qHD  …—œU  WOKL  ∫n M «

 Âb « Êu œ s  w UF
Íd U'« ÊËbF  ≠ n M «

شهـد مركـز الـفرات األوسط لـلـعلـوم العـصـبيـة إجـراء عمـليـة نـادرة  جرى خاللـها
غـسل  البالزمـا لـطفل يـعـاني من أرتفـاع مـفرط في نـسـبة دهـون الـدم.  وقال مـدير
ـركـز حـيـدر كـاظم حـسـون فـي بـيـان تـلـقـته ( الـزمـان ) أمس  أن (طـفالً بـعـمـر 9 ا
ثـنى  يـعـاني من جـلـطـات مـتـعـددة في الـقلب  حـيث راجع سـنـوات من مـحـافـظـة ا
مـركـز الـقـلب ألكـثـر من مـرة إال أنه لم يـســتـجب لألدويـة الـتـقـلـيـديـة خلـفض نـسـبـة
الكولسترول في الدم  وفي ضوء ذلك تمت إحالته الى وحدة غسل البالزما  وبعد
إجراء ثالث جلسات  إنخفضت نسبة الدهون الى مستوياتها الطبيعية) . واضاف
ريض اجـراؤه على حـسابه اخلاص  أن (غسل البـالزما مكـلف جداً واليـستطـيع ا
ــوجـود فـي مـركــز الـفــرات األوسط  يــعـد الــوحـيــد  في احملـافــظـة) وان اجلــهـاز ا

شابهة ).وأشار  الى انه ( رضية ا ركز إلستقبال احلاالت ا ( أسـتعداد ا .مؤكداً
ركـز عـلى مسـتوى الـعالم وتـوثيـقهـا في مجـلة امـريكـية  تسـجيل حـالة نـادرة في ا

ضمن مستوعبات سكوباس .

{ طــهـران - ا ف ب: أكــدت إيــران  امس الـثـالثـاء وجــود مــفـاوضــات مع الــواليـات
سـؤول أميركي ـتحدة حـول تبادل مـحتمل لـلسـجناء وذلك تـعقيـبا عـلى تصريـحات  ا
ـوقوف في اجلمهورية شدد فيـها على سعي بالده لتأم اإلفـراج عن كل مواطنيها ا
بـعوث اخلاص إليران اإلسالميـة.ونقلت شبـكة "أن بي سي نيوز" في  10 تـموز عن ا
وقوفـ في إيران هو "أولوية" إلدارة روبرت مـالي قوله إن إطالق سراح األميركـي ا
الرئيس جو بـايدن متحدثا عن "حتقـيق بعض التقدم (في هذا اجملـال) لكننا لم ننجز
تحدث باسم احلكومة األمر بعـد".وردا على سؤال بخصوص هذه التصريحات قال ا
ــفــاوضــات جـاريــة بــشــأن هـذه اإليــرانــيـة عــلي ربــيــعي في مــؤتــمــر صـحــافي إن "ا
ــسـألـة".وأضــاف "سـيـتـم اإلعالن (عن نـتــيـجـتــهـا) في حــال اإلفـراج عن الـســجـنـاء ا
ـفاوضـات".وكـرر ربـيـعي استـعـداد طـهران اإليـرانـيـ وحتقـقت مـصـاحلـنا وأثـمـرت ا
"لـتبادل كل الـسجنـاء السيـاسي في مـقابل حتريـر كل السجـناء اإليرانيـ في العالم
الذين  تـوقـيـفهم بـنـاء عـلى أوامر أو رغـبـة أمـيركـيـة" مشـيـرا الى أن إدارة الـرئيس
ـفاوضات من االمريكـي السابق دونـالد تـرامب هي من "رفضت اجلـلوس الى طـاولة ا

خالل اإلصرار على أخذ إيراني رهائن".
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UI¡∫ الوزيران العراقي واالردني خالل لقائهما في بغداد امس

bOKI∫ محامو لبنان يقلدون ضياء السعدي مدالية ذهبية

ارة ترحما على ارواح شهداء حريق الناصرية وصل يقيمون صالة الغائب واهالي الفلوجة يوزعون مياه باردة ب ا ö…∫ تدريسيو جامعة ا
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واطـن علي صالح في حـ اوضح ا
بــالـقــول (لـقــد مـضت عــلـيــنـا لــيـالي
ســوداء ولـم نــكن نــتـــحــمــلــهــا وهي
تــزامـــنت مـع انــقـــطـــاع الــكـــهـــربــاء
ـســتـمـر وارتــفـاع درجـات احلـرارة ا
رضى من كبار ا اثرت كليا على ا
الــسـن وكــذلك االطـــفــال ذو االعــمــار
الــصـغــيــرة). واضـاف صـالح (نـأمل
خيرا في حتسـ الطاقة الكـهربائية
من حيث ساعات التجهيز وان نودع
حـاالت الـقـطع ولـكن ال اعـتـقـد سوف

هذا يحصل).
وفي مبادرة ليـست األولى وبتوجيه
مبـاشر من مـدير عـام شركـة مصافي
الـوسط عائـد جـابـر عمـران  جـهّزت
إدارة مـصـفى الــنـجف سـلـة غـذائـيـة

تعففّة في احملافظة . للعوائل ا
ـــصـــفى لـــيث عـــبـــد وبـــيّن مـــديـــر ا
الــرسـول الــغــراوي أمس انه (نــظـراً
ـر بــهـا لــلـظــروف الـصــعــبـة الــتي 
بلدنـا العـزيز بسـبب جائحـة كورونا
 وبــتــوجـيه مــبــاشـر مـن مـديــر عـام
شــركــة مـــصــافي الــوسط  جــهّــزنــا
ــتــعــفــفّـة سـالت غـذائــيــة لــعــوائل ا
واحملـــتــاجــة  و تــوزيــعــهــا عــلى
 120عــائـلــة مـتــعــفـفّــة  في مـديــنـة

النجف ) . 

من جــــانــــبـه أوضح وكـــــيل مــــديــــر
ـــصــفى مــســؤول جلـــنــة الــتــوزيع ا
أحـمــد عـبـد اجلـبــار رزج ان (الـسـلـة
تــضـــمـــنت  ثـــمـــان مــواد غـــذائـــيــة

واطن حس مـحمد حال الـكهرباء ا
فـي الــبالد مــوضــحـــا بــالــقــول (انــا
ــــــوصـل ووضع عــــــســــــكــــــري في ا
ـسـتـوى جـيد ولم الـكـهـرباء هـنـاك 
تنطفئ ولو للحظة واحدة ) على حد
قــوله  مــتــســائال (مــا هــو ســر هـذا
) مبينا ان االختالف في احملافظتـ
ن لـديـهم مـولـود (بـعض الـعـوائل 
جــديـــد (حـــديث الـــوالدة) نـــتـــيـــجــة
النـقـطاع الـكـهـربـاء لسـاعـات طـويـلة
بـــدأت تــضـع االطــفـــال (اخلــدج) في
الـثالجـة لـتـأمـ الـبرودة لـهم بـسب
درجـــات احلـــرارة الـــعـــالــــيـــة الـــتي
درجــــة وصـــــلت الـى اكــــثـــــر من 50 

مئوية).
وقــال مــحــمــد (انــظـر الـى ان احلـال

ستوى). وصل بهذا ا
¡UÐdN  W “«

الى ذلك (مع كل فـصل صـيف نـعاني
مـن ازمــة الـــكـــهــربـــاء ولـــكن هل من
الـصـحيـح بان احلـكـومـة غـيـر قادرة
عـــلى اعـــادتــــهـــا) مـــتــــســـائال (اين
يارات) واردات النفط التي تصل با
مـــســـتــدركـــا (ولــكن هـل يــعـــقل بــأن
احلـــكـــومــة راضـــيــة بـــاالزمـــة الــتي
اذا يواجهـها واذا كـان اجلواب ال.. 

لم يتم اصالح قطع الكهرباء).
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أســـاســــيـــة شـــمــــلت الــــرز والـــزيت
ـعـجـون والـفـاصـولـيـاء والـعـدس وا
ـــاش بــــاإلضــــافــــة إلـى الــــشـــاي وا
والشعرية  التي  حتتـاجها العائلة

—ULŽù«Ë ¡UM³ « w  ‚—«u

U ∫ متبضعون في احد شوارع بغداد ال يرتدون الكمامات الواقية UL

{ بــــغـــداد-(أ ف ب)  –في شــــوارع
بـغـداد يتـنـقل مـعـظم الـعـراقـي من
دون كــمــامــة ويـردّدون (أنــا ال أحبّ
الــلـقــاح) عـلى الــرغم من الــتـصــاعـد
اخلطير فـي عدد اإلصابات بـكوفيد-
ــــاضـــــيــــة  19خالل األســـــابــــيـع ا
وحتـــــذيــــر األطـــــبــــاء من »كــــارثــــة
وبـائـيـة .«وتـقـول نــهـاد صـبـاح »ال
أحبّ الــكــمـامــة وال أحبّ الــلــقـاح?«
وهي عبارة تـكاد تـعكس وجهـة نظر

  . غالبية العراقي
WOLÝ—  UOzUBŠ«

وتـــــزايــــــدت مـــــعــــــدالت اإلصـــــابـــــة
بالفـيروس ب العـراقي مـنذ بداية
تموز/يوليو بـعدما كانت ب أربعة
الى خــمــســة آالف لــتـصــبح حــوالى
ثمانية آالف حـالة في اليوم الواحد

وفقا لتقرير لوزارة الصحة. 
وبـلـغت ذروتـها (9189 إصابـة) في
الـثامـن من الشـهـر احلـالي.  وتـشـير
االحـصــاءات الـرســمـيــة الى أن عـدد
األشــخـاص الــذين تـلــقـوا الــلـقـاح ال
يــتــجـاوز  %1من الـعــراقـيــ الـذي
يـصل تـعـدادهـم الى أربـعـ مـلـيـون
نـــســمــة. ويــحــذر الـــطــبــيب ســرمــد
القـرلـوسي رئيـس أطبـاء مسـتـشفى
الــكــنــدي أحــد أبــرز مـســتــشــفــيـات
بـغــداد قـائالً »نـحن مــقـبــلـون عـلى
كارثـة وبـائـية  .«ويضـيف »دخـلـنا
ـــوجــة الـــثــالـــثــة ال بـــدّ أن نــكــون ا
مــســتــعــدين لــهـا مـن خالل االلــتـزام

الـسريـر (أخـتي هـنـا مـنذ  15يـوماً
ــســاعـدتــهـا). نــزورهــا بـاســتــمـرار 
ـريضة الـتي وضعت وتقـول والدة ا
قــنـاعـا طـبــيـا عـلى وجــهـهـا بــيـنـمـا
سـاعدتها على تمسك بكتف ابـنتها 
التـنفس (الـلقـاح خطـير وقـد يسبب

آثاراً سلبية مستقبالً). 
ويـتـحدث الـعـديـد من الـعـراقـي عن
ضـاد لفـيروس عدم جـدوى اللـقـاح ا
كــورونــا وعن األعــراض اجلــانــبــيــة
الــتي قـد تــتــرتب عــنه.  ووصل عـدد
اإلصــابـات بــالـفـيــروس الى مــلـيـون
ــلــيــون تــقــريــبــا بــيــنــهـا ونــصف ا
17548 وفـــاة مــنـــذ بـــدء انــتـــشــار

الوباء.
 ويـــنــدر رؤيــة عــراقـــيــ يــضــعــون
ـــراكـــز كــــمـــامـــات في الـــشـــوارع وا

التجارية في بغداد. 
تحدث باسم وزارة الصحة ويقول ا
الطبـيب سيف البـدر (ما زلنـا نعاني
من حــمـلــة تـضــلــيل سـبــقت وصـول
الـلـقـاح لـلـبالد) مـشـيـرا الى (تـنـاقل
شـائعـات عن فـقـدان الثـقـة حـتى ب
الكـوادر الطبـية بالـلقـاح وعن أخبار

 .( كاذبة شائعة ب العراقي
ـــاضي أوقــــفت نـــقـــابـــة فـي أيـــار ا
األطـبـاء الــطـبـيب حــمـيـد الالمي عن
العمل إثر تصريحات له قال فيها إن
كن كوفـيد- 19اختـراع مـختـبـري 

عالجه باألعشاب.
 ويــقــول شــابـان وقــفــا أمــام مــطـعم

اذا هذا االنـهيار لسـعر الليـرة اللبنـانية امـام الدوالر ? وهل من مسؤول عن ذلك ثم
اين الغيرة الـوطنية على البلد واين هم اشقاء لبنان وهم يتفرجون على ما يجري في
هـذا البلـد اجلميل الـذي كان قبـلة للـعرب و وجهـتهم في االستـجمام والـسياحة  ان
مـا يجـري في لـبنـان مـؤلم أشد االيالم ومـزعج لـكل صـاحب غيـره عـلى هذا الـبـلد 
يـتدافع الـناس من اجل ان يـحصلـوا على لـترين من الـبانزين امل يـسيـروا عجالتهم
واد الغذائـية التي نراها مخجلة وال تليق وطوابير ا التي توقـفت في عرض الشارع 
ـريض على حـبـة دواء ينـقذ بـها بهـذا الـبلـد  اضراب الـصيـادلـة وحسـرة حصـول ا
واالكـثر إيـالمًا  هـو ان تصل الـليـرة اللـبـنانـية الى عـشرين �20الف مـقابل حـياته 
الـدوالر واحـسـرتـاه عـلى هـذا الـبـلـد اجلـمـيل بـكل شـيئ انـاقـة اهـله وجـمـال روحـهم

وفنهم وفنانيهم وادباءهم  وشعرائهم  وعبقرية علماءهم  
اين من كانـوا يقـصدونك من اجل االمـان واحلرية  وهل ماذا نقـول عنك يـا بيـروت 
نـسمع بـعـد االن صوت فـيروز في حـاراتك ( سـلمـلي علـيه وانـا سهـرانه وحدي في
الـبيـت وغيـرهـا من االغـاني الـصـبـاحـيـة الـتي تـمـلئـنـا  بـالـتـفـاؤل وراحـة الـبال….) و
ازقتك  وصوت الـعاشق وهمساتـهم على ساحلك اجلميل لبـنان يا ام الدنيا وحلم
العـاشق من ذهب بـجمـالك ذلك الى الظلـمة من دنس ديارك
البـهيـة يا بـنت العرب ,عودي الـينـا يا فـاتنـة العـرب  فنحن
لن نتـركك ولن نسمـح ان  يلقـون بك  الى جحيم الـظا

ودهاليز العتمه التي يختبئ بها اعداء احلياة واالنسانية. 
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تــرأس مــديـر عــام الــشــركـة الــعــامـة
ـعــلـومــاتــيـة أســامـة لالتــصــاالت وا
جهاد قـاسم الهمـاشي صباح االحد
عـاون اضـي اجتـمـاعاً حـضـره ا ا
اإلداري والـــفــنـي ومــديـــر مــديـــريــة
الــبـــنى الـــتـــحـــتــيـــة ومـــديـــر قــسم
الـــتــراسل بـــاإلضــافـــة إلى عــدد من
ثـلي الشـركات ـفوضـ و دراء ا ا
ـتـعـاقدة اجملـهزة خلـدمـة االنـترنت ا

مع شركتنا.
ŸUD  ÕU$

ــديـر الــعـام (ضــرورة الـعـمل وأكـد ا
ا يصب في بروح الفريق الواحد و
مـصـلـحــة تـطـويـر قـطـاع االتـصـاالت

وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا
ــــعـــلــــومـــات في ا
الـــــــــــــبـــــــــــــلــــــــــــد
بــــــاخلــــــصــــــوص
خـــدمــة االنـــتــرنت
الــــتـي أصــــبــــحت
احـد اهم مـقـومات
جنــاح اي قـــطــاع
وأن تـتــحــمل هـذه
الــشــركــات دورهـا
في هـــــذا اجملــــال
من خـالل تــــقــــد
خدمة تلبي طموح

.( واطن ا
وشــدد الــهـمــاشي
علـى (ضرورة رفع
كـــــفـــــاءة خـــــدمـــــة
ـقـدمـة االنـتـرنـت ا
للمـواطنـ داعيا
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جتـمـع الـعــشـرات من اهــالي كـربالء
ــديـنـة (مـنــطـقـة الــشـبـانـات) وسط ا
مطـالبـ احلكـومة بـتحـس الـطاقة
الكهربائية بسبب حالة التردي التي
ـــاضــيــة مع ــدة ا اصــابـــهــا خالل ا
ارتقاع دجات احلـرارة  مضيف ان
(حــالـة االنــهـيــار والــقـطع الــتـام عن
مدن احملـافظـات ومنـها كـربالء حالة
تـنــذر بـاخلـطــر وانـعــكـاس ذلك عـلى
وضـع احلــــــكـــــــومــــــة) مــــــهـــــــددين
ـفـتـوح في حـال بـقاء (بـاالعـتـصـام ا

الوضع بهذا الشكل).
واطن علي الشيالوي (مضى وقال ا
عـلى هــذا احلـال اكـثـر من  16عـامـا
وال زالت الـكــهـربـاء في الــبالد بـهـذا
سـتوى) مبـينا ان (مـعظم الـبلدان ا
تــمــر بــحـروب وازمــات اقــتــصــاديـة
ولـكن لهـا بـرامج اقتـصـادية ومـالـية

ومن اهمها الطاقة الكهربائية).
وتابع الـشبالوي  قـوله (بيـنمـا نحن
نـبقى مـكـتـوفي االيدي وهـذه احلـالة
تـرسم مـغالـطـة كـبـيـرة في عـدم قدرة
احلــكـــومـــة عـــلى رسم الـــســـيـــاســة
الـصحـيـحة الحـوال الـبالد ومن هـنا
تــكـون االضـطــرابـات) فــيـمـا انــتـقـد
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بـالـتـعـلـيمـات بـيـنـهـا وضع الـكـمـامة
واالبتـعاد عن الـتجـمعات  .«ويشـير
الــــقـــرلـــوسي الـى أن جـــمـــيع أســـرة
ـســتــشـفى وعــددهـا  54مـشــغـولـة ا
بــشــكل مــنــذ بــدايــة الــعــام احلــالي
ويشـغل ثالث منـها مـرضى يتـلقون

العالج حاليا في قسم الطوارىء.
  ويــــضـــــيـف (األعــــداد فـي تـــــزايــــد
ـســتـشــفــيـات أصــبـحت مــســتـمــر ا
ـصابـ بفـيروس كـورونا مكـتظـة با

وهناك حاالت حرجة جداً).
ويـــتــابـع (نــحــاول جتـــنب الـــكــارثــة
واحملــــافــــظـــــة عــــلى الـــــوضع حتت

السيطرة).
راكز الطبية ويحاول العاملـون في ا
بـيـنــهـا مـسـتـشــفى الـكـنـدي والـذين
يـــرتـــدون بـــزات طـــبـــيـــة مـــحـــكـــمــة
حلـــمــايــتــهم مـن الــفــيــروس إقــنــاع
الناس بأهمية اللقاح (دون جدوى).
ويقـول القـرلوسي بـحسرة »أنا قلق
جـداً عـلى مــجـتـمـعـنـا  .«واسـتـلـقت
امرأة في الـثالثـينـات على سـرير في
غــرفـــة مـــكـــيــفـــة وكـــانت تـــتـــنــفس
بـصعـوبـة عبـر قـنـاع أكسـجـ يؤمن
ـســاعـدة رئــتـيــهـا لــهـا هــواء نــقـيــا 

  . تهالكت ا
ــشـــرف عــلى وال يـــبــدو الـــطــبـــيب ا
عالجــهـــا مــتـــفــائال بـــشــفــائـــهــا من
الـفيـروس لـكن شقـيـقتـهـا رقيـة عـبد
ــطـــلب (20 عـــامـــا) تــقـــول إنـــهــا ا
مـتــفـائـلــة مـضـيـفــة وهي تـقف قـرب

اسطنبول
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وانـا اجول بـخاطـري في ذكريات  الـذاهبـات التي عـاصرنـاها ?? مـنذ الـطفـولة مروراً
بالـشـباب وانـتهى بـالـشيـخـوخة الـتي اداتـها الـوحـدة واالنزواء والـتأمـل في مجـريات
ـا تـبقى من اضي واحـداثه .وكـيف االن اصـبـحنـا نـعـيش هـذه السـنـوات الـثقـال  ا

اعمارنا حيث ان وطاءة العمر تنادي .... 
ايـن ذهب ذلك الـزمن الـذي كنـا فـيه نـحـبـا ونـعـيش فـيه مع االخـرين بـاحملـبـة ونـكرات
ـا ان تـلـلك االيـام لـهـا طـعم خـاص وتركت الـذات والـتـسـامح والـرجـولـة والـكرم... و
بصماته علينا .... وكيف اننا بدائنا نعيش في مجريات احلياة اجلديدة التي فرضت

نفسها علينا بدون خيارنا او انتقائنا ...?! 
ــا قــد يــدرك  هـؤالء ــوضـوع ..ولــر ــا اني ال اريــد ان اطــيل الــغــوص في هــذا ا و
الشباب بأن  جيلهم ليس بجيلنا وكلنا يعي او يعلم بأن الفارق بيننا وبينهم  اضحى
شاسعاً ولـكون مراحل عيشهم اصبح يلفـها الضياع من احلاضرات والقادمات بكل
ا هذه احلالة قد تـهدم ركن من اركان  اجملتمع ... حيث اشكالـها وعناوينهـا...?! لر
ـيـتـة يـدسـون الـسـموم فـي الـكـثيـر مـن اوساط اخـذ الـبـعض من اصـحـاب الـنـفـوس ا
عـلول وتركنـا العلة..?! واالن الشباب ..?! وهـذه احلالة يرثى لـها لكـوننا قد عـاجلنا ا
نريد ان نـعرج الى ابيات من الشعر  واالدب العربي الذي  تركه لنا اجدادنا من هذه
الثـروة العـظيـمـة والتي بـدائنـا نحن الـشيـبـة نتـغنى بـها حتت وطـاءة احلسـرات ودنوا

الرحيل :
صاب مشيب الراس من سبب ا  لقد شاب راسي وما رأيت           

يحيى الفتى طول البقاء كأنه             على ثقة ان البقاء بقاء...
وان  الثمان  التي استفذتها             احيت مشيبي بعد موت شبابي....

واخـتم هــذه الـكـلـمـات الـنـابـعـة من ضـمــيـر انـسـان عـاش وشـاخ وهـو يـسـتـذكـر ايـام
الشباب والتي ذهبت ولن تعود ابداً ..

ة من القران الكر : وانا اوشح قلمي بهذه اآلية الكر
بسم الله الرحمن الرحيم

(وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ
مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا)

خالل هـــذه الــفــتـــرة .  الفــتــا الى إن
(الـتــوزيع شـمل الـعــوائل احملـتـاجـة
ـؤسسـات اخلـيـرية بـالتـنـسـيق مع ا

في احملافظة).

تعففة WOz«cſ WKÝ∫ منتسبو مصفى النجف يوزعون السالت الغذائية ب العوائل ا
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 لـم يجـر اي تـغـيـيـر مـنـذ عام 2003 وحلـد يـومـنـا هذا في بـغـداد الـعـاصـمـة بـغداد
والت واالسواق التجارية وهي احلبيـبة ونؤكد احلبيبة  سوى فقط بنـاء العديد من ا
واطن واالقتصادي الـعراقي ويطلقون عـليها ... صفة تبيض االموال كما يتـندرا

شبوهة ..  نهوبة من خيرات البلد خالل الصفقات ا الفاسدة وا
وال يـضاف الى بـغداد من احملـافظـات اجلنـوبيـة واالخرى الـغربـية مـنهـا التي تـعاني
سـؤول الذين يديرون االهمال وتـردي اخلدمات لذا اجـد ان هناك فارق كبـير ب ا
ويـعمـلون في اقلـيم كردستـان الذين يعـملـون ليل ونهـار من اجل اقليم اجـمل مزدهر
بالبـناء واالعمال واالمن واالمان والشخصية القوية التي ورثت من ابائهم واجدادهم
 حـيث كان هـدفهم خدمـة ابنـائهم وارضهـم والعيش الـكر ولم يـعد االقلـيم مزدهرا
ـا يضـاف لـها كـثرة اجلـامـعات الـتي يتـخـرج منـها طـلبـة من كل مـحافـظات فقط وا
رافق السياحيـة والتي اليوم تستقبل العراق و بشـتى االختصاصات ثم االهتمـام با
االالف من السياح من شتى بقاع العالم كذلك االستثمارات االجنبية والعربية والتي
صانع وبناء اجملمـعات السكنية والتجـارية والصناعية الواسعة تقوم اليـوم بانشاء ا

في جميع مدن االقليم
قارنـة ب الثرى والثريا ب مسؤولي احملافظات التي ذكرناها وب  اذن آين وجه ا
مـسـؤولي االقـليـم حتـى شخـصـيـتـهم الـتي عـند الـنـظـر إلـيـهم جتـد فـيهم حـب الوطن
ستقبلية لتطوير االقليم كل هؤالء واطن وخدمة اهدافهم التي جتمع ب نظرتهم ا وا
تخـرجـوا من مدرسـة قـائدهم الـسـيد مـسـعود الـبرزانـي الرجل الـهـاد خادم شـعبه
وسـمـعته الـعـربـية والـدولـيـة التـي كان لـهـا االثـر الكـبـيـر في بـناء شـعـبـا يحب ارضه
ــاذا لم يـحــذ مــسـؤولي ويـضــحي من اجــله وهــنـا اجــد هــنـاك مــا يــحـزن اجلــمــيع 
احملـافظـات التي ابـتلي بـهم ابنـاؤها من سرقـة موارد الـبنـاء واالعمار
والــصـحــة والـتـربــيـة الــتي لم جنـد مــدرسـة يـرتــفع سـيــاجـهـا
اذا لم ستوى مدارس االقـليم كذلك  وتزدهـر صفوفهـا .. 
جنـد من يـقـوم بـخـدمة ابـنـاء بـلـده مـثل قـادة االقـلـيم الـذين
يسهـرون على ابنائهم فنحن الـيوم بحاجة الى قادة شرفاء

ومخلص وليس سراق مال الشعب…?

وسط بــغــداد لــتــدخــ الــســجــائــر
لـــــفـــــرانس بـــــرس (نـــــحـن ال نـــــثق
بــاحلـــكــومــة وال نــعــرف شــيــئــا عن

اللقاحات).
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ويـــضــيف أحــدهــمـــا (رأيــنــا بــعض
الـــذين أخـــذوا الـــلـــقـــاح مـــصـــابــ
بـكـورونـا وبــشـكل أكـثـر خـطـورة من

اآلخرين).

وتقول عميدة قسم الصيدلة في كلية
اإلســراء الـطــبـيــبـة خــلـود الــصـراف
لألسف الــنـاس خــائـفــون والـقــنـاعـة
لدى غالبيتهم االعتماد على مناعتهم

الطبيعية.
وتشـيـر السـيدة الـتي وضـعت قنـاعا
طـبــيـا وهي تــتـبــضع الى زيـادة في
عـــــدد اإلصـــــابـــــات بــــــ طالبـــــهـــــا
وموظفيـها) مضيـفة (ال بدّ من حجر

لـ 15يوماً) للحد من انـتشار الوباء.
ويقول البدر (رغم الـزيادة الواضحة
في احلاالت الوضع حتت الـسيطرة
حــتى اآلن) مــضــيـفــاً (حــتى اآلن لم
يبلغ عن وجود (الفيروس) نوع دلتا
في البالد). وبدأ العـراق الذي تعاقد
عـلى شـراء  18مـلـيـون جـرعـة لـقـاح
مـخـتـلـفـة حـمـلـته لـلـتـلـقـيح في آذار

اضي.  ا

الـــشــركــات اجملــهــزة لـــلــخــدمــة إلى
االستـفادة من الـتخـفيض الـذي أقره
مـــجـــلس إدارة الــــشـــركـــة الـــعـــامـــة
عـلومـاتيـة واخلاص لالتصـاالت وا
بتخفيض اجور اسعار امرار سعات
االنترنت عبر البنى التحتية التابعة
للشركة وعكس هـذا التخفيض على
اخلــدمـة الــواصـلــة لـلــمـواطــنـ من
حيث زيادة سعات اخلـدمة الواصلة
لـهـم وتـخـفــيض سـعـرهــا وااللـتـزام
بـالـتـعـلـيـمـات الـتي تـصـدرهـا وزارة
االتـصــاالت الـتي تـنــدرج ضـمن هـذا

النمط).
وأشـــــار إلـى (ضـــــرورة تــــــســـــديـــــد
الـشـركات اجملـهـزة خلـدمـة االنـترنت

ــبــيــعــات الــتي اقــرتــهــا ضــريــبــة ا
اجلــهــات اخملــتــصــة في احلــكــومـة
ـوضوع بالغ األهـمية واعتبـار هذا ا
كونه يسهـم في تعزيز مـوارد خزينة

الدولة وتطبيق القانون).
ـثلو الـشركات أسـئلة بعدهـا طرح 
واســـتـــفـــســـارات حـــول األمــور ذات
االهـتـمـام  وتــمت اإلجـابـة عـلـيـهـا 
واشاد احلاضرون بـجهود الـعامل
في شــركـة االتــصــاالت الـرامــيـة إلى
خــلق بــيــئــة عـمل مــنــاســبــة تـراعي
ــســتــخــدم والــشــركـات مــصــلــحــة ا
ا يعكس دورها اجملهزة للخدمة و
الـــريــــادي فـي قــــطــــاع االتــــصـــاالت

علومات. وتكنولوجيا ا

 U dA « ¡«—b0 lL²−¹ wýULN «

 W b)« …œuł ·bNÐ X½d²½ú  …eÒN:«‰UD¹ ·«bN²Ý≈Ë oz«dŠ œULš≈

v U¹œ w  W UDK  5łdÐ

Issue 7017 Wednesday 14/7/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7014 االربعاء 4 من ذي احلجة 1442 هـ 14 من تموز (يوليو) 2021م

بغداد
ÍbO³F « bO−  ÂUBŽ

Êü« U¼bI²H½ WLF½  «ËUIA «

يـتـسـطـر في ذهـنـي هـذه األيـام أصـحـاب الـشـقـاوات ..!! ومن هم ومـاهي حـكـايـاتـهم
فسالت الكثير  عن الشقاوات ..??

فـ(الـشـقـاوه) ومـأخـوذه مـن كـلـمـة الـشـقـي وهـو الـشـخص الـذي يــسـتـخـدم عـضالته
ـسـدس  حلل واسـلــحـته وغـالــبـاً مـا تـكــون اخلـنـجــر او الـسـكــ ونـادراً مـاتـكــون ا
مـشكالته من خـارج احملله وكـان مدافـعاً عـن محـلته ومـناصـراً الهلـها  واليـستـخدم
قوته وجـبـروته عـلى أهل احملله  بل تـكـون تلك خـارجـها وبـعـيداً عن الـسـلبـيـات التي
ـا الجندد عـصـر الـشـقـاوة اآلن ولـنـكن جـمـيـعاً تـكـون في الـشـقـاوه  إال انـني اقـول 
شقاوات ندافع عن عراقنا احلبيب  ندافع عن كل مواطن في أية محافظة لنجعل من
الـعـراق محـلـة واحـدة  نكـون فـيه شـقاوات ( أهل غـيـرة ) ال نـقبل
الحــد أن يـتــعـدى عـلـى نـسـائــنـا واطــفـالـنــا  يـضــمن حـقـوق
شهد اآلن في الفـقراء منهم ال أريد االطالة  لـكن أوجعني ا

العراق ومايحدث من فتنة .
ــكن  واتــمــنى أن يــكــون أتــمــنى أن تــزول في أســـرع مــا
خــطـابــاً إنــســاني ال غــيـر ... والــله من وراء الــقــصـد...!!??

ـصـدر في تـصريح امس إن وقال ا
(خـط ديـــالى مــــرســـاد اســـتـــهـــدف
بعـبـوات ناسـفـة اسفـر عن سـقوط
االبراج 177 و179 ضـمن نـاحـيـة

قالع). حمرين في منطقة ا
ــاضــيــة اعــمــال وشــهــدت األيــام ا
تــخـريــبـيــة اسـتــهـدفت أبــراج نـقل
الــطـاقــة الـكــهـربــائــيـة في مــنـاطق
ديــــالى وصالح الـــديـن ونـــيـــنـــوى
ــا وكـــركــوك وأطــراف بـــغــداد  
تسبـب في تراجع كبـير في جتـهيز
ـدن الـطــاقـة الـكــهـربـائـيــة ألغـلب ا
وانـــقـــطـــاعـــهـــا بـــشـــكل كـــامل عن

بعضها. 
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ـرور الى ذلك  ,اصـدرت مــديـريــة ا
ـنع سـير الـعـامـة  قـرارا يـقـضي 
ــركــبــات الــتي ال حتــمل لــوحـات ا

تسجيل.
ــرور الــلــواء طــارق وقــال مـــديــر ا
الربـيـعي في بيـان امس ان (مـفارز
ـركـبات ـرور سـتحـاسب جـمـيع ا ا
الــتي ال حتـــمل لــوحــات تــســجــيل

حسب القانون النافذ).
ـنع ـركـبات  ولـفت الى ان (هـذه ا
ســيـرهــا في الــشـوارع) ,وتـابع ان
(جميع لـوحات التـسجيل مـطبوعة
في بغـداد واحملافـظات) ,مؤكدا ان
ــديــريــة بـصــدد دراســة تــظــلـيل (ا
ـئـة و فتح ركـبات بـنسـبة  20با ا

ــــنــــافـــذ مــــواقع تــــســــجــــيل فـي ا
ركـبات التي احلدوديـة لتـسجـيل ا

تسجل أول مرة). 
الى ذلك  ,نــفــذت قــيــادة الــشــرطـة
االحتادية عمليـات تفتيش وعثرت
على صـواريخ قاذفة واسـلحـة غير

مرخصة في كركوك وبغداد.
وقــالت الــقــيــادة فـي بـيــان تــلــقــته
(الــــزمـــــان) امـس ان (قـــــطـــــعــــات
الــــشــــرطــــة االحتـــــاديــــة تــــواصل
عملياتها األمنية في تطهير قواطع
سؤوليـة والبحث عن الـعصابات ا
ـهـزومـة ,حـيث نـفـذت اإلرهـابـيــة ا
قـــوة من الــلــواء الــتـــاسع الــفــرقــة
الـــثــالـــثــة بـــاالشــتــراك مـع مــفــارز
اســـتــخــبـــارات الــلــواء مـــســنــودة
بـــاجلــــهــــد الـــهــــنــــدسي ومــــفـــارز
سـيرة عـمـليـة تفـتيش الطـائـرات ا
منطقة تل الذهب بقضاء احلويجة
بكركوك أسفـرت عن العثور على 4
صـواريـخ قـاذفـة وقــنـبــرتي طـائـرة

مسيرة).
واضـــــاف ان (قــــــوة مـن الــــــلـــــواء
الــسـادس الــفــرقـة الــثـانــيـة نــفـذت
عـمـلـيـة تـفـتيـش عـلى الـسالح غـير
ــــــرخـص في مــــــنـــــــطــــــقــــــة حي ا
ـــواصالت بــبـــغــداد  خـاللــهــا ا
العثـور على بـندقيـت كالشـنكوف
و ثـالث مـــخــــازن بــــنـــدقــــيـــة و75

إطالقة). 

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

تمـكـنت فرق االطـفـاء اخمـاد حريق
انـدلع داخل مــبـنى مـحــكـمـة بـداءة

البياع.
وذكر الـبيان أن (الـفرق تـمكنت من
الــسـيــطــرة واخـمــاد حــريق انـدلع
داخل غـــرفـــة مـــتــــخـــذة كـــمـــكـــتب
لــلـمــحـامـ داخـل مـبــنى مـحــكـمـة

بداءة البياع).
مــــشـــيـــرا الى ان (الــــفـــرق طـــوقت
وعــزلت احلـــريق ومــنــعت امــتــداد
الـــنــيـــران داخل اروقــة احملـــكــمــة
وانــــهت احلــــادث دون تــــســـجــــيل
اصـــابـــات بـــشـــريـــة مـع حتـــجـــيم

ادية ). االضرار ا
وتــابع ان (الــفــرق اخــمـدت حــريق
ضــخم داخـل مـخــزن لــلــحــبــيــبـات
البالستـيكيـة واالسفنج في مـنطقة

عويريج).
ـــدني بـــذل مـــؤكــــدا ان (الـــدفـــاع ا
جــهــودا كــبــيــرة لــلــحــيــلــولـة دون
اتـسـاع الـسـنـة اللـهب الـى اخملازن
وقـع احلادث الـتـجـاريـة اجملـاورة 
بعد ان جنـحت بوضع سـاتر مائي
لـــعــزل االجـــزاء احملـــتــرقـــة عن مــا

يجاورها من خزين للمواد). 
وفي ديالى  ,افـاد مـصـدر بـأن خط
ديـالى مـرســاد اسـتـهـدف بـعـبـوات
نــاسـفــة اسـفـر عـن سـقــوط بـرجـ

لنقل الطاقة . »ŸUL²ł∫ مدير عام شركة االتصاالت اسامة جهاد قاسم خالل ترؤسه اجتماعاً 



www.azzaman.com

d —UI Ë —U «3

 ‚«“d « b  Õö

بغداد

 q u*« ö  ‚d √ s  b b'« »U
WIDM*« j u  ‰uO)« u  ÁœU d  vNI

تــعــد مـحــلــة بـاب اجلــديــد من مـحالت
ـة  والى سنوات ـوصل القد مـدينة ا
قـريبة كان الـرأي السائد ان مـحلة باب
اجلــديــد مــحــلــة جــديــدة  وان الــبــاب
اجلــديـد بــاب جــديـد يــعـود الى الــقـرن
الـثامن عشر فتـحه  ابو الفضائل  علي
ـؤرخ ابن الــعـمــري لـكـن نـشــر كـتــاب ا
الـشـعار وهـو كمـال الدين ابـو البـركات
ـــــتــــــوفى ســـــنـــــة 1256 مــــــيالديـــــة ا
وسوم ( قالئد اجلمان (654هجرية ) ا
فـي فــرائــد هــذا الــزمـــان ) وقــد حــقــقه
ونــشـره االخ والـصـديق االسـتـاذ كـامل
سـلـمـان اجلـبوري غـيـر الـنـظرة اذ ورد
ذكــر الـبـاب اجلــديـد في الـقــرن الـثـالث

عشر .
ــؤرخ احـــمـــد الـــصـــوفي في ومـع ان ا
وصل ) 1970 قـد ذكـر كـتـابه (بـلـديـة ا
مـحلة بـاب اجلديد لـكنه ذكر خـطأ انها
هي نـفـسهـا محـلة بـاب العـراق  واقول
ان مــحــلــة بــاب الـعــراق (بــاب عــغـاق)
شـيء ومحـلة بـاب جديـد شيء أخر مع
انـهمـا مـتالصقـتان اليـفصـلهـما شيء .
وفـي احصـاء سـنة 1957 وردت مـحـلة
بــاب اجلـديـد ومـخـتـارهــا الـسـيـد عـبـد
الـعزيـز حسن وقد اشـار االستـاذ احمد
عـبد الـغني الـيوزبكي في كـتابه (بـلدية
ـلـكي ـوصـل وخـدمـاتـهـا في الـعـهـد ا ا
1958-1921)  2017 الــى ان عــــــــــــدد
سـكان مـحلـة باب اجلـديد لـسنة 1947
بــلغ (7381) نــســمـة وفي ســنـة 1957
كـان (6622) نـسـمة وكـانت مـحلـة باب
اجلــديـد من بـ (38) حــلــة تــضــمــهــا
ـــوصل حـــتـى ســـنــة 1958 مـــديـــنـــة ا
وازداد الــعــدد لـيــصل الــيـوم الى (51)

محلة . 
مـحـلة بـاب اجلـديد فـيـها مـعالـم كثـيرة
مـــنــهـــا جــامع الـــعــمــريـــة  أو اجلــامع
الـعـمري وكـثـيـرا ما كـانت تـسمى (حي
الــعـمــريـة ) الن ال الــعـمـري الــفـاروقي

كانوا يسكنون فيها . 
ــوســوم (يــوسف ذنــون وفـي مــقــالي ا
وصـل ) وهو منشور وبـاب جديد في ا
في مـدونـتي (مـدونـة الدكـتـور ابـراهيم
الــعالف) قـلت الــتـالي :" حــتى حتـقـيق
اجلــزء الـثــالث من كــتـاب ابن الــشـعـار
ـتوفـى سنة  6544 هـجرية ـوصلي ا ا

ــوصل (قـالئـد اجلــمــان) فـي جـامــعــة ا
سـنة 1992 ونـشـره كـنا النـعـرف سوى
ان (بــاب جــديـد ) في اجلــزء اجلــنـوبي
ـوصـل والـواقع بـ بـابي مـن مـديـنـة ا
الــبــيض وبــاب لـكش يــعــود في بــنـائه
وفـتـحه إلى سـنة 1138 هـجـرية 1725
مـيالدية وان ابـي الفضـائل علـي افندي
الـعـمـري هـو الـذي فـتـحه .ولـكن أخـبار
الـباب اجلديد في كتاب (قالئد اجلمان)
جـاءت لــتـقـول إن عـبـد الـله بن احلـسن
ـوصلي 1138 = 532 مـيالدية الـعدل ا
-625 هــجــريــة =  1227مــيالديــة دفن
ــديــنــة بــ (بــاب كــنــدة ) في ظــاهــر ا

و(باب جديد) .  
الباب بقي حتى سنة 1356 هجرية أي
1937 مـيالديـة وبـقـيت جـوانب الـسور
(الـبــدن ) قـائـمـة حـتى بـعـد فـتح شـارع
الــفــاروق وبـاب جــديــد كـان مــدخال من
ـدخل كـمـا ـوصل  وا مـداخـل مـديـنـة ا
يـقـول األستـاذ يوسف ذنـون في مقـالته
وهـو مـن ابـنـاء مـحـلـة الـبـاب اجلـديـد :
(بـــاب اجلــديــد بــ الـــتــاريخ واآلثــار)
ــنــشــورة في جــريــدة (فــتـى الــعـراق) ا
ــوصـــلــيــة في الــعــدد الــصــادر في 3 ا
تــــشــــرين األول-اكــــتــــوبـــر 2009 هــــو
مـنـظـومـة معـمـاريـة كامـلـة تـضم الـباب
دخل كان ـدخل ومخفـر للحـراس وا وا
فـتحـة مسـتطـيلـة الشـكل يعـلوهـا قوس
ـعمـاري وعند خـفيف يـسمـى بالـعرف ا
الـبنائ (قاخـما) ويبلغ ارتفـاع الفتحة
حــوالي أربـعــة أمـتــار وعـرضـهــا ثالثـة

أمتار .
أمـا الباب فإنه يتـكون من صفاقت من
خـشب اجلوز الثخ ومـصفح بأشرطة
ـســامـيــر ذات الـرؤوس الــدائـريـة مـن ا
الــكــبــيـرة (ابــو فــلس ) تــشــكل زخــرفـة
بــســيـطــة لــوجه الــبـاب وتــعــطــيه قـوة
اضــافــيــة وكــان فـوق الــقــوس احلــجـر
الـتذكـاري للـتجديـد األخيـر الذي قام به
وصل من قبل اإلدارة العثمانية والـي ا
الــوزيــر أحــمــد بـاشــا اجلــلــيــلي ســنـة
1237  هــجـريـة =1821 مــيالديـة وهـو
يـحـوي أبـيـاتـا اربـعـة من نـظم الـشـاعر
ـوصــلي (قـاسم احلـمـداني بن يـحـيى ا
ال مــحــضــر بــاشي ) وقــد نــفــذت عــلى
حـــجـــر احلالن لــكـي تــقـــاوم الـــعــوامل

اجلـوية وبخط الـثلث وهي كمـا قرأتها
اي كــمـا قـرأهـا االســتـاذ يـوسف ذنـون
ولـيس كـمـا قـرأهـا نـيـقـوال سيـوفي في
(مـجمـوعة الـكتابـات احملررة في أبـنية

وصل ) : مدينة ا
ــرجتـى ×× حــصــنــا به عـــمــر الــزيــر ا

احلدباء تصان 
ذو الــفــضل أحــمــد من غــدا ×× طــوعـا

لعلياه الزمان 
وأقـام هــذا الـبـرج ذا ×× هـو لـلـمـعـاني

زبرقان 
ـــا تـــكـــمل أرخـــوا : ×× بـــرج به ثـــبت

األمان 
1237 هجرية = 1821ميالدية 

وقـد اسـتقـرت هذه الـلوحـة في سرداب
بـيت عـبـد الـله رفـعت الـعـمـري في فرع
مــحـلــة احلــويـرة  وقــد اطـلع عــلـيــهـا
االسـتاذ يوسف  ذنـون كما قـال وأخبر
مـــــديـــــريـــــة االثــــــار عـــــنـــــهـــــا في 26
/12/ 1971ولكنها بقيت في مكانها .
ـاضي جـرى  وفي ثــمـانـيـنـات الـقـرن ا
عـمـل مـجـارٍ جـديـدة لـشـارع الـفـاروق 
فـــظـــهـــرت أسس الـــســـور الــقـــد في
مـنطقـة (باب العـراق) عند بـيت النومة
وقـد اثبت االكتشاف اجلـديد حقيقة أن
دخل اجلديد الذي الـباب اجلديد هـو ا
حل مــحل بــاب الـعــراق بـعــد تـوســعـة

السور في العهد االتابكي. 
 وقــد تـأكـد ذلك بــالـعـثــور عـلى (حـجـر
الــنـص الــتــذكــاري احلالن) ونــســمــيه
(حـجـر باب جـديد) الـذي يشـير الى ان
هــذا الــبــاب والــذي  جتــديــده ســنـة
 641هـجرية = 1243 ميالدية في زمن
وصل ومنفذ بـدر الدين لؤلؤ صاحب ا

احلجر التذكاري سنبك البدري .
فـي باب اجلديد سوق عـامر له تاريخه
وصل وفي ايـامنـا هذه وبـعد حتـرير ا
من ســيـطــرة عـنــاصـر داعش اســتـعـاد
الـســوق زهـوه واصـبح مـكـانـا يـرتـاده
ـــشــــويـــات .هـــذا مـن يـــرغب فـي اكل ا
فــضـال عن ان في ســوق بــاب اجلــديــد
بـناية لسوق اقـامته البلديـة منذ سن
وهـو سـوق عـصـري تـتـركـز فـيه الـيـوم
ا دكـاك القـصاب  والـسوق قريب 
ـــة وهــو مـــكـــان كــانت يـــســـمى تل ر
تـرتـاده االسـر مع االطفـال وتـوجـد فيه
مــراجـيح ايــام االعـيــاد  وكـانـت هـنـاك
مـاكـنـة طـح تـعـود الى يـونس احـمد
الـــشــيخ ومـــعه ابن اخـــته ســعـــد الــله
خــلــيل احلــيــاوي والــد الــلــواء الــركن
كان هناك ازهـر العبيدي .وقـريب من ا
مـقـبرة قـرب مرقـد العـنـاز كانت تـسمى
(تــــربــــة غـــســــان) .وفي بــــاب جــــديـــد
(الـثــانـويـة الـغـربـيـة ) و(مـركـز شـرطـة
بـــاب جــديــد)  ومـــقــر (نــادي الـــفــتــوة
الــريـــاضي)  الــذي كــتــبـت عــنه مــقــاال
ـدرسة مـتـوفـرا عـلى الـنـت . وهـنـاك (ا
درسة الهـاشمية لـلبن الـعراقيـة)  وا

وروضة االطفال النموذجية الرسمية .
ــقـاهي هـنــاك  (جـايـخــانـة عـبـو ومن ا
اجلـايــجي ) وتـسـمى كـازيـنـو الـصـنف
وكــانت مـلـتـقى الـبــنـائـ واحلـجـارين
والـهـدادين مـع عـمـالهـم  و (جـايـخـانة
صـفو) لـصـاحبـها مـصطـفى الفـركاحي
ابــو بـشـار وقــد تـطـور الى مــحل لـبـيع
ـقهى مكانا الـطرشي  وقد عرفت هذه ا
لـتـجـمع الـقـومـيـ الـعـرب وقـبـلـهـا في
ـلـكي كـانت وخـاصـة في سـنة الـعـهـد ا
1954 مـكــانـا يـتـجـمع فـيه الـوطـنـيـون
ــرشـــحــ في ـــوصل  ا لـــدعم نــواب ا
االنــتــخـابــات الــنــيـابــيــة وخــاصـة من

اعضاء 
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وفي مـقابله هناك مكتبة راقي عبد الله
  وبــجـــانــبه صــالــون احلالق صــبــري
وكـهـربـائـيـات خـلـيل شـكـورة وبـقـالـيـة
يـــحـــيى بن شـــيـــخـــة عـــزيــزة وجـــامع
اجلـويـجاتي  وفـرن ابو سـميـر  وكانت
بـنـايـته مـلـكـا لـعـبـد الـرحـمن قـبـع والد
ـذيع في تــلـفــزيـون نــيـنـوى صــديـقــا ا
رمــزي  وبــقــالــيـة فــخــري ابــو نــاصـر
ــربي ابــو وبـــعــده تــوالهــا االســـتــاذ ا
جــمــال عـــبــد احلــافظ طه الــعــبــيــدي 
وصـيدلـية بـاب اجلديـد . وهنـاك جامع
الـبــاب اجلـديـد ويـسـمى الـيـوم (جـامع
الــبـشـيـر ) نـسـبــة الى من عـمـره  سـنـة
1997 بـشير حسن مجـيد احلاج احمد
وهــو مـــســجــد قــد يــعــود الى ســنــة
1763 مـيالديـة ويـقع في نـهـايـة شارع
ن هو متوجه الـفاروق القد اليسرى 
من مـنـطـقـة الـساعـة الى بـبـاب اجلـديد

وبعد زقاق حمام العمرية .
مـقابل االعدادية الغربية ومخفر شرطة
الـبـاب اجلـديـد تـوجـد منـطـقـة مـرتـفـعة
ـعـالـم مـنـهــا بـيت فــيـهــا الـكــثـيـر مـن ا
الـصـيـدلي عـبد الـلـطـيف احلـاج يونس
صــاحب صـيـدلـيــة بـاب اجلـديـد وبـيت
االسـتاذ صـبري الـصافي والـد الشـهيد
الــطـيــار صـائـب اسـتــشـهــد بـعــد فـشل
حركة الشواف 1959 وبيت عبد القادر
احلــمـداني والــد الـلــواء سـعــدي مـديـر
ـــرور الــعـــام الــســـابق ودار ســـعــيــد ا
الـنـعيـمي صاحب حـمام الـباب اجلـديد
ودكـان سيد قاسم احلالق ودكان احمد

ودعة البقال .
من مـعـالم مـحلـة الـباب اجلـديـد  أفران
خـالـد ابـو الـصـمـون  وبـنـايـة (مـدرسـة
الـزهـراء لألحـداث )  وكـازينـو الـوفاء
الـــصـــيـــفـــيـــة  وبـــســـطـــة عـــزيـــز ابـــو
درسـة العـراقية الـفشـافيش  وبـنايـة ا
ـــــدارس لـــــلـــــبــــــنـــــ وهي مـن اولى ا
وصل خالل الـرسمية التي فتحت في ا
ــاضي .وال الــعــشــريــنــات من الــقــرن ا
نـنـسى (حـمـام بـاب اجلـديـد ) وهي من
اقـدم احلمامات الشعبية العامة واحدة
لــلـرجـال واخـرى لــلـنـســاء ويـعـد زقـاق

لكة عالية ابنة عمه 1939) مع زوجـته ا
ـلك عـلي وشـقـيـقـة الـوصي عـبـد االله. ا
ــة ــلك فــيــصل األول حــز أمــا زوجــة ا
ـلـكي) في وبـنـاتـهـا فـبـقـ في (احلـرم ا

سكن اجملاور للقصر العباسي.  ا
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ـلك غـازي أنـشـأ من اآلمـور الالفـتـة أن ا
(إذاعـة قـصـر الـزهـور) في أحـد أجـنـحـة
الـــقــصــر. وكـــان يــبث مــنـه ابــتــداءاً من
15حـزيران 1937. وكـانت إذاعة خـبرية
وثـقافيـة وأدبيـة وفنـية حيـث كانت تبث
ـيـة األغـاني واألخـبـار والــروايـات الـعـا
واحملـاضــرات الـعــســكـريــة وإعـادة بث
بــعض الــفــقــرات الــتي تــذيــعــهــا إذاعـة

بغداد 
دون أن يـكـون لـهــا طـابع سـيـاسي. وقـد
ا لك بـتطـويـرها وحتـسيـنهـا  اهـتم ا
دعـاه لـنـصب مــحـطـة ثـانــيـة في كـانـون
األول 1937 ثم نـصـب إذاعـة ثـالـثـة في
20 نيسان 1938 لتغطي مساحة أوسع

ووقت أطول. 
وبـعــد حـصــوله عـلى مــوجـة دولــيـة من
احتــاد الــبث الالســلــكي في ســويــســرا

صــــارت تــــصل إلـى بـــعـض الـــدول
اجملـاورة وخاصـة في بدايـة عام 1939

حيث أصبح لإلذاعة خمس محطات. 
في نــحـو مــنـتــصف الــعـام 1938 حـول
ـــلك غـــازي (اذاعــة قـــصــر الـــزهــــــور) ا
ـناصرة القضايا العربية ,فأخذت تذيع
اخـبـاراً وقـصـائـد حـمـاسـيـة ,ونــــداءات
مـشبعة بروح وطـنيـــة وقوميــة ,خاصة
فـيمـا يـتـعلق بـسـوريـا وفلـسـط ,وكـان
ـلك يشـرف بنـفـسه على االذاعـة ويذيع ا
بـعض االحيـان بـصوته دون ذكـر اسمه.
واصـــــــــدرت (ادارة اذاعــــــــــة قـــــــصـــــــر
الـزهــــور) مـجـلـة عُـرِفت بـ(مـجـلـة راديو
وكـانت عـبارة عن مـجـلة قـصر الـزهور) ,
ثـقافـية شـهرية ,صـدر العـدد االول منـها

في 31 آذار 1938 وصـدر الـعـدد الـثـاني
في  26مايس 1938 وقـد بلغ مجموع ما
ــلك غـازي صـدر مــنـهــا الى حـ مــقـتل ا
ســبــعــة اعــداد ,وكــان آخــرهــا في 7 آذار
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لك غازي بحادث سيارة بقيت بـعد وفاة ا
لـكة عـاليـة وابنـها الـصغـير في الـقصـر ا
ــلك فــيــصل الــثــاني وأخــتــهــا األمــيـرة ا
عابـدية التي كانت غـير متزوجة ومـتعلقة
ــثــابــة األم بـــابن أخــتــهــا وصـــارت له 
ـربــيــة بـعــد وفــاة والــدته عـام 1950. وا
لك الشاب لكة عالية انتقل ا وبـعد وفاة ا
وخـالته عابدية إلى قصر الرحاب ليعيشا

مع بقية العائلة. 
الكة تـتشاءم من قصر أصـبحت العائلـة ا
ـــلـك غــازي الـــزهـــور حـــيث تـــوفي فـــيه ا
ـلـكـة عـالـيـة. ولم يـعـودوا لـلـسـكن فـيه وا

 . أبداً
حتـول القصر إلى مـكان إلقامـة (الضيوف
الـكبـار) الـزائرين لـلـعراق ومن هـنـا سمي
بـقصر (الضـيوف العظمـاء). ولم يتعرض
الـقصر للـحرق والنهب يوم 14 تـموز كما
حدث لقصر الرحاب حيث

الكة.  تقيم العائلة ا
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يـذكر بـعض البـاحث أن
ــــعـــمـــاري ــــهـــنـــدس ا ا
اإلنـكليزي هارولد ميسن
الـذي كـان يعـمل مـوظـفاً
مـعمـارياً لـدى احلكـومة
الـعراقيـة. ويقول باحث
آخـر آن من صـمـمه هـو
ـهــنــدس اإلنـكــلــيـزي ا
أج. سي . جـــبـــســـون.
بـــيـــنــمـــا يـــرى بــاحث
ثــــــــــالـث أن مـن وضع
تـصـامـيم الـقـصـر هو
ــهـــنـــدس جـــيـــمس ا
ويـــلـــســون لـــكـــنــني
راجـــــــعـت أعـــــــمــــــال
عمـارية فوجـدت تصميـماً أولياً ويـلسن ا
ـبـنى لــلـمـلك فــيـصل األول لـكن لـم يـنـفـذ
الـتصمـيم وبقي مجـرد تخـطيطـات أولية.
عــلـى أيــة حـــال كــان الــقـــصــر يـــبــدو من
اخلــارج أقـرب إلى قــصــور الــلـوردات في
الـريف اإلنكلـيزي بـبرجه العـالي وسقوفه
ــكـــســوة بــالــقـــرمــيــد األحــمــر ــائــلــة ا ا
وشـبـابـيــكه ذات الـلـون األخــضـر. بـوشـر
بـبناء القصر عام 1932 و االنتهاء عام

.1934
يـتألـف القـصـر من طـابقـ تـضم الـطابق
األرضي عـدة قاعـات لالستـخدام الـرسمي
مـثل قاعـة استقـبال الـضيـوف والزائرين
وقـاعة طعام ذات طاولة طويلة تسع مائة
شـخص إضـافـة إلى قـاعـة الـعـرش حـيث
يـنـتصـب العـرش داخل حـنـيـة في اجلدار

لـكي الـذي امـتد 37 عـاما خالل الـعـهـد ا
(1921- 1958 ) لم تُــــ ســـــوى بــــضع
قـصــور فـقط. األول قــصـر الــزهـور الـذي
بـني للـملك فـيـصل األول ولم يسـكنه ألنه
مـات قبل اتـمامه. والثـاني قصـر الرحاب
ــالـكـة ـصــرع الـعـائــلـة ا الــذي انـتــهى 
صــبـيــحـة يـوم 14تــمـوز 1958 عــلى يـد
ضـبــاط االنـقالب. والــثـالث هــو الـقــصـر
ـلـكي في كـرادة مـر الـذي بـني لـزواج ا
ـلك فيـصل الثـاني لكن ال الزواج  وال ا
ــلك الــراحل ألنه قــتل مع خــاله ســكـنـه ا
وأخـواته وجـدتـه ومـرافـقـيـه في مـذبـحـة
الــرحــاب. وحتــول الـقــصــر إلى الــقــصـر
. وبـني اجلـمـهــوري من قـبل االنـقـالبـيـ
في الـعهد البعثي أكـثر من سبع قصراً

في بغداد واحملافظات من قبل صدام. 
ـلوك وهـناك مـنـازل عـادية اسـتـخـدمهـا ا
خـارج بغـداد فسـميت قـصوراً مثـل قصر
سـرسنك وقـصر الـدغـارة وقصـر الكـوفة.
وأما قصر األميرات فهو فيلال متواضعة
ـسـؤولـ ال تـخـتـلف كـثـيـراً عن مـنـازل ا
واألثـــريـــاء احملـــيـــطـــة به في مـــنـــطـــقـــة
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ـلك فيصل األول وأسرته إلى عـند قدوم ا

الـعـراق عام 1921 لم يـكن هـناك مـسكـناً
مـــنــاســـبــاً له وألســـرته وســـكن في عــدة
بــيــوت مــنـهــا قــصـر شــعــشـوع (1921-
1927) ومـسكن مجاور للـقصر العباسي
 حـيث اتخـذه مـسكـنـاً ومـكتـبـاً جلاللته.
في تـلك الفـتـرة بدأ الـتفـكـير بـبـناء قـصر
ــالــكـة. فــتم بــنـاؤه في أرض لــلــعـائــلـة ا
اشــتـرتـهــا احلـكــومـة الـعــراقـيــة سـمـيت
ـزرعة احلـارثـية بـجانـب الكـرخ والتي
تـضم أيـضـاً قصـر الـرحـاب حـيث يـفصل

بينهما نهر اخلر الذي طمر فيما بعد. 
بـوشر بالـقصر
عـــــــــــــــــــــــــــــــــام
1932وانــتـهى
الــعــمل به عــام
1934 أي بــعـد
ــــــــلك وفـــــــــاة ا
فـــــيـــــصل األول
عــــــــــــــام 1933.
وبــلـــغت كـــلـــفــة
إنــشــاء الــقــصــر
(150) ألـــــــــــــــــف
ديــــنــــار عــــراقي.
ـلك غازي انـتقل ا
(حــــــــــــكـم 1933-

ـلــكي الـعـراقـي. ويـحـيط وفـوقه الــتـاج ا
بـــالــــعـــرش إطـــار زخــــرفي من اخلـــارج.
وازدان سـقف الـقاعـة بزخـرفـة من احملار

  . بعدد 21 ضلعاً
أمــا الــطـــابق الــعــلــوي فـــقــد ضم ثــمــان
أجـنـحـة  كل جـنـاح يـضم غـرفـة جـلـوس
وحــمــام  ثم غــرفــة نـوم كــبــيــرة فــاخـرة
بـأثاثـهـا وديـكوراتـهـا ونـقوشـهـا. وتـبرز
شـبابـيك الـقـصـر التـي غطـيت بـشـبـابيك
خـشبيـة تفـتح إلى اخلارج وظـيفـها منع
دخـول الشمـس مباشـرة وتسـمح بدخول
الــهــواء ألنـــهــا مــصــنـــوعــة من أشــرطــة
خشـبيـة أفقـية. أمـا الشـبابـيك الزجـاجية
فــتـقع خــلف الـشــبـابــيك اخلـشــبـيـة. و
طالء الـشـبابـيك بـالـلون األخـضـر بـحيث
ــطــلـيــة بــالــلـون تــتــمـيــز عن اجلــدران ا

.off-white البيجي اخلفيف
آمــا واجــهـة الــقــصـر فــتــتـصــدر طــارمـة
تعلوها شرفة. وفي األعلى وضع الشعار
ــلــكي وســاريــة يـرتــفع عــلــيــهــا الـعــلم ا
ــلــكي. تــرتــفع الــطــارمــة عن الــعــراقـي ا
األرضـيـة بـسـبـع درجـات فـيـمــا يـسـتـنـد
ســـقف الـــطــارمـــة عـــلى أربـــعـــة أعـــمــدة
خــرسـانـيـة تـسـتـنــد عـلى قـواعـد مـربـعـة
رمر األسود. وتوجد في الـشكل مغلفة با

أعلى األعمدة تيجان منقوشة. 
ولـعل أبــرز مـا يــظـهـر فـي الـواجــهـة هـو
الـبـرج االسطـواني الـذي يـنـتـهي بـسقف
مــخــروطي مـكــســو بـالــقــرمـيــد األحــمـر.
ويـضم البـرج في داخـله سـلمـاً حـلزونـياً
يـربط الطـابـق ثم بـالـسطح. لـذلك يـبدو

البرج بارتفاع ثالثة طوابق.  
أمــا مـــلـــحق الــقـــصــر فـــيــقـع في اجلــزء
الـشـرقي من الـقـصـر وهـو سـاحـة حتـيط
بــهــا احلــجـرات مـن اجلــهـة الــشــمــالــيـة
واحلـجرات والغـرف من اجلهة الـشرقية
وكـان مـخـصــصـاً لـلـمــرافـقـ والـسـواق
وخـدم الـقــصـر. ويـحــيط بـالـقــصـر سـور
خـــارجي لـه بـــوابـــة واحــدة مـن اجلـــهــة

الغـربيـة بني إلى جـانبهـا ثكـنة عسـكرية
للحراس وحماية القصر.

حتـيط بـالـقـصـر حـديـقـتـان واحـدة أعـلى
ـ القصـر وأخرى على شـماله يشابه

تـصمـيـمـهـا احلدائـق الفـرنـسـيـة حيث 
تـقسيم كل منها إلى ربعي دائرة مفروشة
بــالــعــشـب األخــضــر حتــيط بــكل مــنــهــا
ـــرات وخـــطـــوط دائـــريـــة من الـــزهـــور
والـنبـاتـات. كمـا زرعت عـدد من النـبـاتات
واألشـجار بـجانب جـدران القـصر تـضفي
مـنـظـراً جـميـالً إضـافة إلـى التـضـلـيل عن

أشعة الشمس.  
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لم يـسـتـخـدم االنــقالبـيـون قـصـر الـزهـور
1968 بل اسـتمـر استعـماله بـاستـضافة
ـنـاسـبـات الـرسـمـيـة  ثم شـغـلـته وزارة ا
الـثقافـة واالعالم لفـترة في الـسبـعيـنيات.
وفـي عام 1991 شـغـلـته دائـرة الـسـيـنـمـا
ـسـرح لـيـكـون مـوقعـاً لـتـصـويـر الـفـلم وا
ـلك غـازي). كـما الـسـيـنـمـائي الـعـراقي (ا
خــصص الــقـصــر لـســكن مــيـشــيل عــفـلق
لـفترة حل االنـتهاء من بـناء منزل له في

نصور.  ا
بـــقي الــعـــصــر قـــائــمــاً لـــغــايــة نـــيــســان
2003عـندما قـصفته الـطائرات األمـريكية
لـقربه من (قصر السالم) الذي بناه صدام
في حـديقة القـصر  فتم تدمـيره. بعد ذلك
 جتـريف األنقاض وصار ساحة نصبت

فيها كرفانات نوم اجلنود. 
ووجـــدت فـــيـــــــمـــا بـــعــــد في أقـــبـــيــــــــة
الـقــــــصر مـجـمـوعـات من صـور الـعـائـلة
ـالــكـة مــوضـوع في صــنـاديق حــافـظت ا

عليها.

 —œUB*«

- موسوعة ويكيبيديا 
- جريدة الزمان في 16 نيسان 2016

-مـوقع كلية اآلثار بجامعة الكوفة في 15
آذار 2018
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احلـمـا هنـاك دكاكـ منـها دكـان محـمد
نـــــوري واخــــيـه الــــشـــــهــــيـــــد احــــمــــد
الـســوري(اسـتـشـهـد في حـوادث حـركـة
زات). الـشواف (1959مـصلحـي (البر
وهـنـاك ايضـا مدرسـة الـصديق لـلبـنات
وهـنـاك عدد من االزقـة في مـحـلة الـباب
اجلـديـد منـهـا زقاق بـيت الـنومـة  وفيه
بــيت صــديــقـنــا االســتــاذ حـازم مــلــكـو
ـوصل ــوظف في مــطـبــعـة جــامـعــة ا ا
وزقــاق االشـمــطـة ويــقع جـنــوب حـمـام
الـباب اجلـديد  وكـان من سكـانه ضابط
الـقـوات اخلـاصـة كـامل اسـمـاعـيـل احد
وصل الـتي قادهـا العـقيد قـادة حركـة ا
الــركـن عــبــد الــوهــاب الــشـواف 1959
وولـــده صـــديــقـــنـــا الــدكـــتـــور شــعالن
ـتـخـصص بـالـتـاريـخ الـقـد  وزقاق ا
عـزيــز اخملـتـار ومن بـيـوته بـيت احلـاج
طه الـتـتوجنـي والد الـدكتـور احـمد طه
التوتوجني التدريسي في كلية الزراعة
ــــوصل  وزقــــاق جـــامع  –جــــامـــعــــة ا
اجلــويــجـاتـي وجـامع اجلــويــجـاتي او
اجلــويـجي بـنــاه ابـو بـكــر بن ابـراهـيم
اجلـويجـي سنة 1650 واليـزال قائـما .
وزقــاق عالوي الـســقـا  وكـان فــيه بـيت
صـديقنـا وزميلنـا االستاذ الدكـتور عبد
ــنـعم رشـاد ابــو هـلـة  وزقـاق احلـاج ا
زيــدان وزقــاق الـســيــد مـحــمــد . وعـلى
ارصــفـة مـنــطـقــة الـبـاب اجلــديـد كـانت
تـتـواجد شـخـصيـة رجل مـريض عـقلـيا
يـدعى (صـلـيلـكع ) يـقـوم بـحركـات غـير
مـنــضـبـطـة اصـلع اليـرتـدي أيـة مالبس
ويــــركض وراءه االطـــفـــال ويـــرددون :"

شي ويكع) . اصليلكع 
في مـحلـة الباب اجلـديد مـسجد صـغير
هـو مسجد صفو الـزيدان .كما ان هناك
الـيوم مستوصف هو مستوصف الباب

اجلديد.
W1b  WM b

الـلواء الـركن ازهر الـعبـيدي الف كـتابا
بـعـنـوان ( محـلـة الـباب اجلـديـد) وطبع
اكــثــر من مــرة ولـدي طــبــعـة 2001 في
ـوصل وفيه قال ان محلة باب اجلديد ا
ـة ــوصل الـقــد تــقع جــنـوب مــديـنــة ا
وصل والذي تظهر بعض داخـل سور ا
مـبانـيه فيـها حتـدها مـن الشـمال مـحلة
شـهـر سـوق ومن الـشرق مـحـلـة الـشيخ
مـحمـد ومحلـة النبي شـيت ومن الغرب
مـحـلـتـا بـاب الـبـيض والـعـكـيـدات ومن
ــوصل الــتي اجلــنــوب مــحــلــة جـوار ا
ســمــيت بــالــغـزالني نــســبــة الى مــرقـد
الــشـيـخ مـحــمـد الــغـزالني عــنـد بــوابـة

معسكر الغزالني للجيش .
وتـوجه اهالي بـاب اجلديد الـسياسي 
هـو توجه عروبي قومـي لهذا كانت لهم
مـــشــاركـــاتــهـم في كل احـــداث الــعــراق
وخـاصـة في احـداث الوقـوف مع مـصر
ضـــد الــعـــدوان الــثـالثي الـــبــريـــطــاني
–الــفــرنــسي االسـرائــيــلي ســنـة 1956
وفي مـعـاضـدة جـبـهـة االحتـاد الـوطني
سـنة 1957 ومـعـاضـدة ثورة 14 تـموز
 1958وفـي الــوقـوف ضــد نــظــام حــكم
الزعيم عبد الكر قاسم رئيس الوزراء
ـســلـحـة من والــقـائــد الـعـام لــلـقــوات ا
خالل دعـم حـركــة الــعـقــيـد الــركن عــبـد
ـوصل الــوهــاب الـشــواف امــر مـوقـع ا
ـد ضـده في 8 اذار 1959 ومــواجـهـة ا
الــشـيـوعي آنــذاك .واود هـنـا الـقـول ان
مــقـاهي بـاب اجلــديـد  ومـنــهـا  مـقـهى
صـفـو ومـقـهى السـيـد  عـلي حـس في
ن مـن دورة الـبــاب اجلــديـد الــركن اال
وقــبل الـتــوجه نـحـو مــحـطـة الــقـطـار 

كانت كلها مقفلة على القومي .  
ادركـت ُ وانــا من مــوالــيــد ســنـة 1945
مـحـلة بـاب اجلديـد  وعـرفت كثـيرا من
االسـر والـعوائل الـتي تسـكن في محـلة
الــبــاب اجلــديــد وانــا االن احــاول قــدر
االمــكــان ان افـصــلــهــا عن مـحــلــة بـاب

الـــعــراق  واقـــول ان شــارع الـــفــاروق
القد  الذي افتتح يوم 24 من تشرين
الـثـاني سـنة 1946 قـسم احملـلـة محـلة
الــبـــاب اجلــديــد واضــاع الـــكــثــيــر من
ـهمـا كمـحلـة فصـارت بيـوتهـا تقع مـعا
عـلى جـانـبي الشـارع .ومن االسـر التي
اعــرفــهــا وهم من ســكــنــة مــحــلــة بـاب
اجلـديد بـيوت من االسرة الـعمـرية وقد
اشــرفت عــلى رســالــة مــاجــســتـيــر عن
ـوصل)  قـدمـها (االسـرة الـعـمريـة في ا
الى كـلـيـة االدب قـبـل سـنـوات تـلـمـيذي
االسـتاذ محـمد صالح الـبدراني . وكما
هــو مـعــروف فــان مـعــظم سـكــان زقـاق
جـامع العـمريـة كانـوا من ابـناء االسرة

العمرية . 
واعـرف من سكنـة احمللة بـيت شاعر ام
الــربـــيــعــ االســتــاذ مــعــد اجلــبــوري
واسـرة ذنـون العالف وهم من اقـربائي
ومـــنــهم  الـــلــواء الــركن زكـــريــا ذنــون
الـــعـالف واعـــرف من ســـكـــنـــة الـــبـــاب
اجلـديد  مصطـفى داؤد  الفركاحي ابو
ـعـروف بـصـفـو صـاحب مـقهى بـشـار ا
صـــفــو ومـن بــعـــد ذلك طــرشـي صــفــو
طيـرجية وشـربت زبيب صـفو  وكـان ا
ــــقــــهى  وكــــان مـن مــــرتــــادي هــــذه ا
الــقـصـخـون حــسـ احلـبــال يـقـرأ فـيه
ـاضي وفـي اخلـمـســيـنـات من الــقـرن ا
كــانت مــركــز لـتــجــمع عــنـاصــر حــركـة
الـقــومـيـ الـعـرب وفـيـهـا كـان يـجـلس
ــــنــــاضل (خــــالـــــد)  وهــــو لــــيـس اال ا
الـسوري  نايف حـواتمة  مـتخفـيا احد
ابـرز قادة حـركة القـومي الـعرب  وقد
ادارهـــا في حـــيــاته وبـــعــد وفـــاته ابن
اخـــيـه مـــؤيـــد واوالده . واعـــرف بـــيت
االســتـاذ سـعــيـد حــامـد احلـاج ســعـيـد
زمـــيــلـي وصــديـــقي واخي مـــديــر عــام
الـتـربـيـة في مـحـافـظـة نـيـنـوى وايـضا
بــيت حــامـد الــصـفــاوي والـد صــديـقي
الـفنـان األستاذ طالل الـصفاوي واوالد
عــمـومــته واقــربـاءه وكــان بـيت حــامـد
عــزيـــز الــصــفــاوي الـــذي بــنــاه عــزيــز
وصل في العهد الـصفاوي على سور ا
الـعـثـماني مـن البـيـوت الـتراثـيـة جدده
احلـاج حامـد ولده سـنة 1952 وسـكنه
الـفنان التشـكيلي االستاذ طالل وقريب
مــنـه بــيت مال حــمــدون الــبــزاز وبــيت
يــــاســـ مـال حـــمــــدون الـــبــــزاز والـــد
ربي سالم . ربي ادريس وا صـديقنـا ا
وهـنـاك بـيت اسـتاذي مـدرس الـفـيـزياء
االسـتاذ عبد السالم عـبد الهادي وبيت
صــديــقي االســتـاذ عــبــد الـواحــد عــبـد
اجملـيد صالح  وكان مدير القلم السري
في مـحـافـظة نـيـنـوى  واخيه الـدكـتور
عـبد احلـافظ واعرف بيت الـلواء الركن
وعــد الــلـه مــصــطــفى حــنــوش واخــيه

العميد يونس .
ـــا ال أنــســاه ايــضـــا وانــا اكــتب عن
ـقـهى الـذي كـان مــحـلـة بـاب اجلـديــد ا
يــرتــاده مــحــبــو اخلــيــول والــريــســزز
ـضـمار ) وكـانـوا يـتـداولـون جـريـدة (ا
الــبـغـداديـة الـتي كـانـت تـتـابع قـضـايـا
ـقهى مـسـابـقات الـريـسزز وتـقع هـذه ا
ـؤدي الى الـسجن فـي مدخل الـشـارع ا
اقـــصــد من جـــهــة الـــيــســـار وورائــهــا
ــؤدي الــســوق الــعــصــري والــشــارع ا
لــلـسـجن كـان اســمه شـارع االمـام عـلي
عـــلـــيه الـــسالم ورضي الـــله عـــنه ومن
الـــطـــريف انه يـــبـــدأ من (دورة الـــبــاب
ـعـسـكـر الـغـزالني اجلـديـد) ويـنـتـهي 
ا كنت االحظه هو انه مخصص لـكن 
لـعربات اخلـيل التي كانت تـتهادى فيه
وتــنـقل الـركـاب من بــاب نـادي الـفـتـوة
الــريـاضي ومــقـابل نــادي الـفــتـوة كـان
هـناك سوقا للمسـتهلكات من االخشاب

ولوازم البناء . 

{ كاتب ومؤرخ عراقي
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لكي واجلمـهوري غير أَنَّه كـان في مرحلة كاتب السطـور مخضرم عـاش في العهـدين ا
ـلكي ولكـنّه كان في أواسِط عقده الـثاني يوم أعـلن النظام الـصبا والـفتوة أيام الـعهد ا

لكي . اجلمهوري في العراق بديالً عن العهد ا
وبـرز اسم عـبد الـكـر قاسم رئـيـسا لـلـوزراء وبدأ يـشق طـريقه الى الـزعـامة الـشـعبـية
اليـ من الـعـراقـيـ  الـذين أحـبـوه وهـتـفـوا بـاسـمه وادعى واالمـتـداد األفـقي وسط ا

بعضهم رؤية صورته في القمر..!!
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واطـنة ) أساسـاً في التعـامل فأناط رئـاسة جامـعة بغداد اعـتمد عـبد الكـر قاسم ( ا
. ( بالدكتور عبد اجلبار عبد الله وهو (صُبيّ

ـواطن العـراقي أيـا كان مـذهبه يـصطـدم بالـروح الطـائفـية الـتي كانت ظـاهرة ولم يكن ا
ـتـقدمـون الشـعبه في الـكلـية الـعسـكريـة  وكانت ـلكي حـيث لم يكن يُـقْبَل ا في الـعـهد ا

ناصب العليا محدودة للغاية ... نسبة مشاركتهم في ا
ـشروعـة في وطنهم واعـتمد كـما أنّ عبـد الكـر قاسم لم يحـرم االكراد من حـقوقهم ا
الـوزراء واحملـافظـ مـنـهم بال تـميـيـز بـينـهم وبـ غـيرهم ومـن أبرز االمـثـلـة على ذلك

رحوم فؤاد عارف حيث عينه محافظا  أدخله الوزارة . تقريبه ا
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لم يستغل عبد الكر قاسم منصبه من أجل الوصول الى امتيازات ومكاسب وترقيات
عـلى حـسـاب اآلخـرين فـقـد بـقي مـحـافـظا عـلى رتـبـته الـعـسـكـريـة حَـسَبَ االسـتـحـقاق

علوم . ا
شير الركن) وهو –عقيد  – بينما منح عبد السالم عارف نفسه رتبه (ا

شير في اجليش العراقي قبل ذلك !! ولم نكن قد سمعنا برتبة ا
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ان عـمـلـيـة حتـويل عـبـد الـكـر قاسـم الى صـنم يُـسـمى ( الـزعيـم األوحد ) هـي احدى
آخذ الكـبرى على الذين بالغوا في تلمـيع صورته ومزاياه ومواهبه ومواقفه الى درجة ا

!!.. بات معها يؤمن بانه هو الزعيم األوحد فعالً
وجميل ما قاله الشاعر :

مِنْ عادةِ الناس لألصنام تَعْبُدُها 
مِنْ خِسةِ الناسِ ال مِنْ ِرفْعةِ الصَنَمِ 
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انّ عبد الكر قاسم قال في احدى جلسات مجلس الوزراء :

نــحن بـحـاجـة الـى اصـدار قـانـون فـي أمـر مـحـدد كــان مـطـروحـا فــأجـابه أحـد وزرائه
باحلرف الواحد :

انت قانون ..!!
كالمُك قانون ..!!

فكيف ال تنتفخ عنده الذات الى درجة يخشى معها مِنْ كُلّ منافس ..?
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الشك في انّ عـبد الـكر قـاسم مِـمَن اتسم بـالـنزاهـة الى حـد كبـيـر  ومات وفي جـيبه
لك غيره ..!! مبلغ زهيد ال 

لك داراً  وال عقارا ... لم يكن 
وكان يصل أُمَّه كَلَّ شهر بجزء مهم من راتبه الشهري .

وفي احدى جـلسـات مجـلس الوزراء الـتي امتـدت الى الـفجر  أخـرج من حـبيبـه مبـلغاً
ـال  وأرسل أحد اجلـنود لـيجـلب االفطـار للـوزراء ولم يكن افـطارهم اال (الـباجة) من ا

!!..
ال العام . من جيبه اخلاص ال من ا
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وهـنـاك محـاوالت بُـذِلَتْ للـطـعن في هـويـته الوطـنـية واتـهـامه بـالعـمـالـة الى (أبي ناجي)

ولكنّ هذه احملاوالت لم تكن اال تخرصات بعيدة عن احلقيقة.
ومن هنا جاء الذين قتلوه على حد قول بعضهم (بالقطار األمريكي)
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لم يكن عبـد الكر قاسم مِمَنْ يـغط في سبات عميق اذا جـنّه الليل  بل كان يخرج في
ستضعـف كما أنّه لم يبالغ في كتظة بالـفقراء وا جوالت تفقديـةٍ  وخاصة للمنـاطق ا
تأمـ احلمـاية الـشخـصيـة له  لذلـك كان من الـسهل أنْ يـستـهدف كـما جـرت محـاولة

شهور عام 1959. اغتياله ا
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ـر (عـبد الـنـاصر) وكـان يـدعو لـلـوحدة مع الـشـقيـقة كـان التـيـار القـومي مـأخوذاً بِـسِحْ
الـكـبرى (مـصـر) وهذا مـالم يـرق لعـبـد الـكر قـاسم وانـساق تـبـعـا لذلك لـلـوقوع في
)  الـذين كانـوا ينـاهضـون زعامـة عبـد النـاصر ويـرفضـون ذوبان أحضـان (الشـيوعـي

العراق فيها .
ا قام به (احلرس قاومة الشـعبية)  وكانت تلك مِنْ أخـطائه الكبرى حيث قـام رجال (ا
الـقومي) اثـر انـقالب شـباط / 1963 مـن هجـمات وحـشـية وجتـاوزات رهـيبـة على مَنْ

خالفهم في الرأي واالجتاه ومَنْ ناصبهم الكراهة والعِداء .
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رقم 188 ) اصداره قـانون األحوال الـشخصـية ا ومـن آثار اصطـفافه مع (الشـيوعيـ
ا قـرره الشرع ـيراث االناث خالفـا  لـسنة 1959 الـذي جعل مـيراث الـذكور مسـاويا 

االسالمي 
ـرجعـية الـديـنيـة الـعلـيا مـتـمثـلة بـاالمـام الراحل الـسـيد مـحسن ولم يسـتـجِبْ لنـداءات ا

احلكيم قدس سره اللغاء ذلك النص اخملالف للقرآن ...
وقد دفع ثمن ذلك غاليا..!!
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ومن األخطـاء الكـبـرى اصراره عـلى إعدام كـوكـبة من خـيرة الـضبـاط الـعراقـي أمـثال

ناظم الطبقجلي ورفاقه 
قتله ومن هنا قيل : ا يُمهد  والقاتل ا

( بَشّر القاتلَ بالقتل ولو بعد ح ) 
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ـوصل) وكــركـوك  مِنْ قــبل أنـصـاره من وبــعـد اجملـازر الــرهـيـبــة الـتي ارتـكــبت في (ا
الـشـيـوعـيـ انــقـلب عـلـيـهم ولـكن بـعـد فـوات األوان  تــراجع عن تـأيـيـده لـهم ولـكـنه لم
ا يـنسجم مع احلـكم الشرعي ـذكور  يـتراجع عن تـعديل قانـون األحوال الشخـصية ا
ـنـسى  اذ كـيف يـجــرؤ عـلى مـخـالـفـة الـنص الـصـحــيح  وهـذه من حـمـاقـاته الــتي ال تُ

القرآني ويصر على اخلالف ?!
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ومن أخـطائـه الكـبـرى عـفـوه عن الـبعـثـيـ الـذين حـاولوا قَـتْـلَه  األمـر الـذي مَـكّـنَهُم مِنْ
الـقيـام بانقالب  8 شـباط /1963 وذاق على يـدهم حَتْـفَهُ  وال يعـرف أحد حـتى اليوم

أين هو مكانُ قبرِه ?
-14-
ولعبد الكر قاسم قرارات غريبة منها مثالً :

انه قرر اطالق سراح اجلواهري بكفالة نقدية مقدارها (خمسون) فلساً ..
ولـيس ثمـة من إهانـة اكبر مِنْ هـذه االهانـة لشـاعر الـعرب األكـبر مع انّ اجلـواهري هو

القائل :
جيشَ العراقِ ولم أزل بكَ مؤمنا 

نى  ُرَجَّى وا وبأنَّك األملُ ا
ِ وفي العراق خصاصة  عبدَ الكر

ُحْسِنا  َ ا لِيَدٍ وقد كنتَ الكر
ـا جرى ويـطول بـنـا احلديث اذا أردنـا االسـتعـراض الـتفـصيـلي 
من الـــوقـــائـع واحلـــوادث في تـــلـك األيـــام وال نـــنـــسى قـــول

الشاعر:
ما طارَ طَيْر وارتفعْ 
إالّ كَمَا طارَ وَقَعْ

وهذه هي عبرة التاريخ .
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وصل ا

الكة قبل 14 تموز العائلة ا

∫ مطعم ومشويات ابو قصي واوالده في الباب اجلديد U uA

قصر الزهور

U«∫ السور في باب جديد ويوسف نور الدين حس

ـلكـي الى عـهـد عـبد عـشت وعـمـلت في الـصـحـافـة في مـخـتـلف الـعـهـود من الـعـهـد ا
الكـر قـاسم ثم عهـد حزب الـبعث 1963 ثم عهـد عـبد الـسالم عـارف ثم اخيه عـبد
الـرحــمن عـارف ثم احــمـد حــسن الـبــكـر ثم صــدام حـسـ ثـم هـذا الـعــهـد الــفـاسـد
ولالسف اقولهـا بصراحة ان الـشعب العـراقي تفرق الى مجـموعات بـسبب تعلق كل
مجـمـوعـة بعـهـد وحاكـم ويظن انه وحـده االفـضل وان الـعهـود االخـرى سـيئـة ورديـئة

وفاسدة وغير ذلك من االوصاف.
اقولها بكل صراحة :

- ان كل العهود فيها ما حسن وما هو سيء .
- ان كل عهد فيه ما هو اسوأ من العهد الذي سبقه.

- ان مشكـلتنا هي الـتعلق بـاالشخاص ونـريد من الكل ان يـكونوا مـعنا في حب هذا
احلاكم دون سواه.

ا لم يحقق ما كنا نريده. ا حققه لنا او  - ومشكلتنا اننا نقيس العهد 
ساو كل عهد. قاالت والكتب باجنازات كل عهد كما امتألت  لقد امتالت ا

ان كل العهود شهدت مالي منا يهتفون بالتاييد لها.
وكمثل على االختالفات بيننا اننا نريد  انتخابات حرة وانا واثق ان اي انتخابات لن
ن تـعتقـد مجـموعات من الـشعب بـانهم خونه حتل مـشاكلـنا وسـياتي من ننـتخـبهم 

وفاسدون.
واحلـقيـقة انـنا نحـن الذين اردناهـم وانتخـبنـاهم كمـا هلـلنا

وهتفنا للحكام السابق في كل العهود.
ا وصلنا الـيه وننسى ما سبـق ونتعاهد على هل نكتـفي 
ان نـعـمل من اجل الوطن والـشـعب ونغـير مـا في انـفسـنا

من حقد وكراهية لالخرين.
نامل ذلك.



ما اجتمع في شهر تموز ـ يوليو مثل هذه األحداث التي وضعته في صدارة
أشـهر السنة جـرَّاء التحوُّالت الـكبيرة التي شـهدناها. ويـوصف شهر تموز ـ
يـوليو باحلضارات الـعراقية بأنه شهـر مرتبط بقدوم الصـيف بكل ما يحمله
ـشرق من خـصب ونـضج لـلـطـبـيعـة والسم هـذا الـشـهـر كـمـا تـعـرفه دول ا
الـعربي داللـة أسطـورية حـيث جاء اسـمه من إله الزراعـة والرعـي (النـباتات
ـاشية) تـموز غيـر أن األحداث اجلسـام التي شهـدها هذا الـشهر جـعلته وا
عـلى مر التـاريخ شهر تـبدلت فـيه األنظمـة واحلكام بـاالنقالبات واالغـتياالت
يـقابلـها صـحوات ومواقف عـبَّرت عن تـطلُّعـات الشـعوب للـحريـة واالستقالل

ورفض الوصاية والهيمنة.
نـا العـربي فـإن لشـهر تـموز ـ يـولـيو بـصمـة في حـياتـنا من فـرط ما وفي عـا
شـهـده من حتــوُّالت تـاريـخـيـة مـا زالـت في ذاكـرة األجـيـال. وأبـرز األحـداث
والـتحوُّالت في شـهر تمـوز ـ يوليـو كانت ثورة 23 تـموز 1952 الـتي مهَّدت
لـصحـوة قـومـية هـدفـهـا التـغـيـير والـوحـدة والـتحـرر كـانت حـركة 14 تـموز
لكي في العراق وإعالن اجلـمهورية ردة فعل 1958 الـتي أطاحت بالنظـام ا
نـشود اصـطدم بـاخلالفات واسـتجـابة لـنداء الـتغـييـر غيـر أن هذا الهـدف ا

الشخصية والتدخالت اخلارجية التي فرَّقت رجال العهد اجلديد.
وعـندما نـتحدث عن الـنكـسات واخليـبات التي رافـقت بعض الـتجارب فـإننا
ـة نــتـوقـف عـنــد ثـورة 17 تــمـوز 1968 الــتي جــاءت كـردَّة فــعل عــلى هــز
ـسـار في مـيـزان الـقـوى بـ الـعرب حـزيـران 1967 ومـحـاولـة لـتـصـحـيح ا
شروع مـهَّدت لتراجـعه ال سيما و”إسـرائيل .”غـير أن محاوالت وأد هـذا ا

فشل وحدة مصر وسوريا ومن بعدها غزو العراق واحتالله عام 2003.
ومـثلما كانت ثورة 23 تـموز ـ يوليو شرارة الصحوة الـقومية فإن تأميم قناة
الــسـويس في 26 تــمـوز 1956 والــعـدوان الــثالثي عــلى مــصــر كـانت هي
األخـرى حـافزا النـتـفـاضـات وثورات في لـيـبـيـا وسوريـا  والـيـمن والـسودان
واجلــزائـــر وتــونس ولــبـــنــان جــســدت عــمـق الــوعي الــقــومـي في مــواجــهــة
ع نـحــو احلــريـة واالنــطالق في عــمــوم الـوطن االسـتــعــمـار وأدواته والــتــطـلـُّ

العربي.
ؤسس عبدالله األول لك ا فـفي العشرين من تموز ـ يوليو أيـضا  اغتيال ا
عــام 1951م بـعــد جنـاحه في حتــقـيق وحــدة الـضــفـتـ وقــبـلــهـا جنح في

بارك. سجد األقصى ا احلفاظ على القدس العربية عتبة ا
يا حتـتفل فـرنسـا في الرابع عـشر من تـموز ـ يولـيو من كل عـام بالـعيد وعـا
الـوطـني الـذي اعـتبـر عـيـدًا وطـنـيًّـا عام 1880 في ظل اجلـمـهـوريـة الـثـالـثة.
: األول هو سقـوط سجن البـاستيل عام ويـشير التـاريخ إلى حدث مـتعاقـب
ـطلـقـة والثـاني عام 1790 تـاريخ االحـتفـال بالـذكرى لـكـية ا  1789رمـز ا

األولى لسقوط الباستيل.
تـحـدة األمـيـركيـة في الـرابع من تـمـوز ـ يـوليـو بـعـيد كـما حتـتـفل الـواليـات ا
االسـتقالل حـ أعلنت 13 مـستـعمـرة بريـطانـية عام 1776 انـفـصالـها عن

تحدة. العرش البريطاني وتأسيس الواليات ا
هـكـذا هـو شهـر يـولـيـو ـ تـموز شـهـر تـفـاقـمت فـيه األحداث
وســخـونــة الــطــقـس في مــشــهــد يــعـكـس أحــوالــنـا
الـســيــاسـيــة واإلنــسـانــيــة الـذي كــان هــذا الـشــهـر
مـسرحا شـهد تـبدل احلكـام واألنظمـة واألشخاص
لـيبـقى شـاهدًا عـلى الـتحـوُّالت الكـبـيرة الـتي وقعت

في شهر تموز بحُلْوها ومُرها.
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ـرضى وانـتـشار بـسـبب ارتـفـاع أعـداد ا
الـــوبــــاء بــــشـــكل غــــيــــر مـــســــبـــوق في
الــبالد.وتــقــول نــائـلــة "أنــا ســعــيـدة ألن
زوجـي عـــولج في الـــبـــيت أمـــام عـــيـــني
وتمـكنت من االعتـناء به وتـابعـته حلظة

بلحظة".
وتــكـــشف "كــوفــيــدار" أن  140طــبـــيــبــا
ـرضــا يـقـومــون بـزيـارات طــبـيـة في و
ـال الـذي تـقـدمه شـركات مـقابـل بعض ا
عـلى شــكل هـبـات كـمــا يـعـمل نـحـو 28 
طـــالب طب عـــلى اســتـــقــبـــال اتــصــاالت
رضى على رقم أخضر طيلة األسبوع. ا
تــكـفــلت اجلــمـعــيـة ب 2100مـريض 98
ـئـة منـهم "تعـافـوا بشـكل تام من دون با
ستشفى" حسب ما تؤكد االنتقال إلى ا
نسـقة سعاد الـدزيري كمـا يتابع فريق ا
اجلــمــعــيــة مــرضى بــعــد خــروجــهم من

ستشفى. ا
بـادرة طرحها وتب الدزيـري أن فكرة ا
أطبـاء ومـسؤولـون في الـقطـاع الـصحي
ــــوجـــــة األولـى من الـــــوبـــــاء في اثـــــر ا
أيلول/سـبتـمبر  2020 ألننا الجـظنا أن
ـصـحـات اخلـاصـة ـسـتـشـفـيـات وا كل ا

مكتظة".
انطلقت اجلمعية في العمل في والية بن
ــتــاخــمــة لــلــعــاصــمــة تــونس عــروس ا
ناطق نستير (شرق) وهي من أكثر ا وا
تضـررا آنـذاك من الوبـاء وشـيئـا فـشيـئا
وســعت اجلــمــعــيــة نــشــاطــهــا إلى ست
واليات أخرى.وتقـول الدزيري "أصـبحنا

اليوم مطلوب في كل البالد".
وأحصت تونس حاليا حوالى  500ألف
إصابة و16.380 وفاة في البالد بسبب
الوباء وسجلت أكثر من مئة وفاة يوميا
ـدة األخيـرة.والتـحـقت الطـالـبة في في ا
الـــطب ســـاره الـــســويـــسي ( 26عـــامــا)
ب"كــوفـيـدار" في كــانـون الــثـاني/يــنـايـر
وتقوم باالجـابة على حوالى  25اتصاال
كمعـدل وسط خالل عملـها ألربع ساعات
يوميا.وتـقول "غالبـية األشخاص هم من
أقـارب مــرضى ويـطـلــبـون الـتــكـفل بـهم"

بـــيـــنــمـــا يـــتـــصل آخـــرون لـــطـــلب آالت
أكــــســــجــــ أو لـالســــتــــفــــســــار حــــول
دواء.تـتـابع الـطالـبـة الـسـعـيدة بـعـمـلـها
كـمـتـطــوعـة "هـنـاك قـلق" خـصـوصـا وأن
ـــواجـــهـــة "الـــدولـــة ال تـــمـــلك وســـائل" 
الوباء.جمعت "كوفيدار" 350 ألف دينار
(حوالى 106 االف يورو) ولكنها ال تزال
في حـاجة الى 200 ألف ديـنـار اضـافـية
ـرضى لـتـتـمـكن من مـواصـلـة الـتـكفـل با
خالل شــهـري تـمــوز وآب ولـتـغــطـيـة كل
الـــطــــلـــبــــات من كـــامـل الـــبـالد حـــسب

الدزيري.
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وتؤكـد "كوفـيدار تـعمل مـا بوسـعهـا لكن
عـلى الـدولـة أيـضـا أن تـقـوم بـأقصـى ما
تستـطيع فعـله من أجل التطـعيم بـكثافة

وجة". واحلد من هذه ا
من جهـة أخـرى  أعلـنت روسـيا الـثالثاء
الـتـوصل إلى اتـفـاق مع مـعـهـد "سـيـروم
إنــســتــيــتــيـوت" الــهــنــدي أكــبـر صــانع
للقـاحات في العـالم إلنتاج 300 مليون
جـرعة من لـقـاح سبـوتـنـيك-في الروسي
ضاد لفيروس كـورونا في السنة.وقال ا
كــيــريل دمــيــتـريــيف رئــيس الــصــنـدوق
ـبـاشـرة الـذي الـروسي لالسـتــثـمـارات ا
مـول تـطـويـر الـلـقـاح إن "هـذه الـشـراكـة
اإلستـراتـيجـية هي مـرحـلة هـامة لـزيادة
قدراتنـا اإلنتـاجية بـشكل كـبير".وأوضح
ــتــوقع أن يــنــتج دمــيـــتــريــيف أنه مـن ا
ـــعـــهــد أولى اجلـــرعـــات اعــتـــبــارا من ا
ايلـول/سـبتـمـبر مـشيـرا إلى أن "عـملـية
التبادل التكـنولوجي وصلت إلى مرحلة
مــتـقــدمـة".وأوضح الــصـنــدوق الـروسي
ــبــاشــرة فـي بــيـان أن لالســتــثــمــارات ا
"معهد سـيروم إنستـيتيوت تـلقى عينات
خاليـا ونـواقل من مـركـز غـامـالـيـا" الذي
طــور الـــلــقـــاح الــروسي مـــضــيـــفــا أنه
ــفــتش الــعـام لـألدويـة في ــصــادقـة ا "
الــهــنــد عــلـى اســتــيــرادهــا بــدأت آلــيـة
ــعـهـد الـزرع".ونــقل الـبــيـان عن رئـيس ا
الـهـندي أدار بـونـاواال قـوله "مع فـاعـلـية

(أ ف ب) - { بومهل (تونس) ,موسكو 
يتوجه الطبـيب هشام إلى منزل في حيّ
شــعـــبـي بــالـــعـــاصـــمـــة تــونـس إلجــراء
فـحــوصـات بـاجملــان لـزوجـ مــريـضـ
بكوفيد-19 ضمن مبادرة جلمـعية تقوم
بـخدمـة طبـيـة منـزليـة لـتفـادي االكتـظاظ
ـســتـشـفـيـات.تـســتـقـبل نـائـلـة (28 في ا
عــامـا) الـطـبــيب في بـيــتـهـا في مــنـطـقـة
بـومهل بـعـدما تـعـافت من الفـيـروس اثر
مــرورهــا بــقـسم الــطــوار حــيث مــدهـا
أطــبــاء بــأرقــام لـلــتــواصل مع جــمــعــيـة
"كــوفـيــدار".أطـلـقـت جـمـعــيـة "كــوفـيـدار"
تـ كـوفـيد ودار) في (االسم مـؤلف من 
كانـون األول/ديـسمـبر 2020 بالـتـعاون
مع مــنــظــمــات خـيــريــة أخــرى وتــشـرف
عليها مجموعة من األطباء وعاملون في
قــطـاع الـصــحـة.ويـقــول الـطـبــيب الـعـام
هشام الوادي الـذي اتصلت به اجلـمعية
مـن أجل اجـــراء فــــحـــوصـــات بـــاجملـــان
لـوكـالى فـرانس بـرس "عـنـدمـا نكـون في
الــبــيت نــنــام أفــضل ونــكــون مــحــاطـ
وبــنــفـســيــة عـالــيــة وبـأفــضل الــظـروف

مكنة" للتعافي. ا
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ـبادرة ويعـتـبر الـطـبيب ( 60عامـا) أن ا
" وهي تمثل "فـرصة لـلمرضى احملـتاج
أيـضـا بـالـنــسـبـة له "مـسـاعـدة لـزمالئـنـا
ــســتــشــفــيــات...يــجب أن األطــبــاء في ا
ــرضى في نــتــعــاون".يــتـأخــر عــدد من ا
ال تلـقي العالج بـسبب عـدم امتالكـهم ا
بــيـــنــمــا آخـــرون يــتـــوجــهـــون ألقــســام
الـطـوار لـضــمـان مـتـابـعـة صـحـيـة عن
ــرضى في قــرب.تــتــكــفل "كــوفــيــدار" بــا
ـراحل األولى لـظـهـور األعـراض لـتقـيم ا
من الــــبــــدايـــــة مــــا إذا كــــانت احلــــالــــة
ــســتــشــفى تــســـتــوجب االنــتــقــال إلى ا
وكذلك من أجل أن تـضمن مـتابـعة طـبية
يـومـيـة تـخـول الـتـعـافي بـأقـصى سـرعـة
كنة من دون مـغادرة البـيت.تمثل هذه
ـبــادرة وسـيـلـة فـعّــالـة خـصـوصـا وأن ا
سـتشفـيات التـونسـية تشـهد اكتـظاظا ا
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اسـتــرلـيـني.  ونـفـذ هــذه الـعـمـلـيـات
عناصر متخصـصون في التحقيقات
بـشـأن غـسل األمـوال بـاالسـتنـاد إلى
مـعـلـومـات وردت إلى الـسـلـطـات عن
عمـليـات حتويل ألصـول من شبـكات
إجــرامــيــة. وهي تــنــدرج في ســيـاق
حتقـيق دائر بـشأن تـبيـيض األموال
ـــســتـــوى الـــدولي بـــحــسب عـــلى ا

شرطة لندن.
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وأوقفت امـرأة تبلغ 39 عاما في 24
حزيران/يونـيو لالشتباه بـضلوعها
في تـــبـــيـــيض األمـــوال قـــبل إطالق

سراحها بكفالة.
وهي استُجوبت أيضا بشأن العثور
على مـا يقرب من 180 مليـون جنيه
ــشــفـرة اســتــرلـيــني مـن الـعــمالت ا
السبت في الـعاشـر من تموز/يـوليو

ثم أُطلقت بكفالة. 
ويستـمر التحـقيق في القـضية.وقال

إلى قاعة كبيرة على أن يعودوا إلى
بلـجيـكا بـعد ظـهر الـثالثاء عـلى م

حافلة أخرى.
على صعـيد اخر أعـلنت شرطـة لندن
الثالثاء أنـها جنحت في ضـبط أكبر
ــشـــفــرة في كـــمـــيــة من الـــعــمـالت ا
بــريـطــانـيــا بــقـيــمـة تــقـرب من 250
مليـون دوالر لتتـخطى تالـيا القـيمة
ـسـجـلـة قـبل الـقــيـاسـيـة الـسـابـقــة ا
بــضـــعـــة أســـابــيـع فــقـط.وضــبـــطت
السلطات أمواال مشفرة بقيمة تقرب
من 180 مــلـيـون جــنـيـه اسـتـرلــيـني
(حوالى 250 مليون دوالر) وهو ما
وصـفـته الـشـرطـة بـأنه "إحـدى أكـبـر
عــمـلــيـات الــضـبط فـي الـعــالم" عـلى

شفرة. صعيد العمالت ا
ـبـلغ ـضـبـوطـات ا وتـخـطت قـيــمـة ا
الــقــيـاسـي الـســابق الــذي ضــبــطـته
شــرطــة لــنـدن فـي حـزيــران/يــونــيـو
والـــذي بـــلغ 114 مــــلـــيـــون جــــنـــيه

ذي قار
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مـرتـفعـة ومـواصـفـات سالمـة جـيدة من
األساسي أن يتوافـر لقاح سـبوتنيك-في
بــشــكل تــام لــلــنـــاس في الــهــنــد وعــبــر
الـعــالم".والـهـنــد هي الـدولـة الـرئــيـسـيـة
التي وقـعت معـها روسيـا شراكـة إلنتاج
لقاحهـا سبوتـنيك-في في اخلارج. كذلك
تـعـاقـدت موسـكـو مع مـجـمـوعـات أدوية
كبـرى إلنتاج مـئات ماليـ اجلرعات في
ــعــهــد الــهــنــدي عـدة الـســنــة.ويــنــتج ا
لقاحات أخرى مضادة لفيروس كورونا

من بينها لقاح أسترازينيكا.
وبــــــحــــــسب الــــــصــــــنــــــدوق الــــــروسي
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صـادقة ـباشـرة تـمت ا لالستـثـمارات ا
حـتى اآلن عـلى الــلـقـاح الـروسي في 67
دولـة يـبـلغ عـدد سـكـانـهـا اإلجـمـالي 3,5
مليارات نـسمة.وتـسعى موسكـو لتنويع
مصـادر إنـتاج لـقاحـهـا الذي طـورت منه
وذجـا "مـخفـفا" بـجرعـة واحدة أيضـا 
مـفــضـلـة تـخـصــيص قـدراتـهـا احملـدودة
لـتــأمـ الـلــقـاح لـلـروس.وقــوبل الـلـقـاح
الــروسي بــالــتـشــكــيك في اخلــارج عــنـد
اإلعالن عـــنه في آب/أغـــســطس ?2020
لكن مجـلة "ذي النسيت" الـطبية الـعريقة

أقرت منذ ذلك احل بفاعليته.

{ بــيـروت (أ ف ب) - لم تــعــد لـدى
الـسـفــراء األجـانب في لـبــنـان لـبـاقـة
دبــلــومـاســيــة لــلــتــعــبــيــر عـن مـدى
امــتـعــاضـهم وإحــبـاطــهم من طــبـقـة
سياسية ال تـتوقف عن تسوّل الدعم
فـيمـا ال تـقوم بـأي خـطـوة في اجتاه
إصالحـات ضــروريـة حلـلــحـلـة أزمـة
مـــتــجـــذرة واحلــصـــول عــلـى الــدعم

الدولي.
في رسالة وداع نـشرها عـلى حساب
السفارة البريطـانية على "فيسبوك"
لم يــتــردّد الــقــائم بــاألعــمــال مــارتن
لنغدن في أن يكتب "أعذروا أسلوبي
اجلـاف: ولــكن في قـلب لــبـنـان شيء
عفن". وفي لقاء مـنقول مبـاشرة عبر
مـحـطات الـتـلـفزة لـم جتد الـسـفـيرة
الفرنسـية آن غريو حـرجاً في تأنيب
رئـيس احلـكومـة حـسـان ديـاب الذي
طالب اجملتـمع الدولي بتـقد الدعم

ـعـزل عن تـشـكـيل حـكـومـة جـديدة
قـائـلـة إن االنـهـيـار "نـتـيـجـة أفـعالـكم
جــمــيـعــاً مـنــذ سـنــوات في الــطـبــقـة

السياسية.
 هــــذه هي احلــــقـــيــــقـــة".ورغـم قـــطع
الــتــلــفــزيــون الــرســمي الــبـثّ أثــنـاء
حـديـثـهـا انـتـشـر فـيـديـو مـداخـلـتـها
بـشــكل واسع عـلى مــواقع الـتـواصل

االجتماعي
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.ويغـرق لبـنان في انـهيـار اقتـصادي
رجّح البـنك الـدولي أن يكـون من ب
ثالث أشـــدّ أزمـــات في الــعـــالم مـــنــذ
الــعــام 1850. ولم تــتـــمــكن الــقــوى
ـتــنـاحـرة من تــشـكـيل الــسـيـاســيـة ا
حــكــومــة مــنــذ  11شــهــرا يــشــتــرط
اجملتـمع الـدولي قيـامـها بـإصالحات

جذرية ليقدّم دعماً مالياً للبالد.
وتـــتــبـــادل األطـــراف الـــســـيـــاســـيــة

االتهـامـات بالـتـعطـيل فيـمـا تتـعمّق
مـعـاناة الـلـبـنـانـي يـومـاً بـعـد يوم:
تــدهــور جــنـــوني لــلــيـــرة يــنــعــكس
ارتــفـاعــاً غـيــر مـســبـوق في أســعـار
واد الغـذائية واخلـدمات والوقود ا
أزمـــة أدويــة وســـاعـــات تــقـــنــ في
الكهرباء تصل الى 22 ساعة بينما
ـولـدات اخلـاصة انـتـفـخت فـاتـورة ا
على وقع شح الـوقود.ويـقول مـصدر
دبـلـومـاسي فـرنسـي في بـيروت "من
الواضح أن هـناك إحبـاطاً كـبيراً من
الطـبقـة الـسيـاسيـة ألنهـا غيـر قادرة
عــلى إعــطـاء األولــويــة لـلــمــصـلــحـة
الــعــامـة عــلى حـســاب مــصـلــحـتــهـا

الشخصية".
ويــــضـــيف "ثـــمـــة اســـتـــعـــداد دولي
ـسـاعـدة لـبــنـان. لـكن لألسف لـسـنـا
حتى قـادرين عـلى القـيـام بذلك ألنـنا
ال جنــد مــحـاورين أمــامــنــا أو جنـد

احملــقق جــو راين فـي بـيــان نــشــرته
شـــرطـــة لــنـــدن "قــبـل أقل من شـــهــر
جنحنـا في ضبط  114ملـيون جـنيه
ـشــفـرة. اســتـرلــيــني من الــعـمـالت ا
مـذاك كــان حتـقـيــقـنـا مـعــقـدا وعـلى
نـطـاق واسع  عـمـلـيـة الـضـبط الـيوم
تـشــكل مـحـطـة هــامـة أخـرى في هـذا
الــتــحــقــيق الــذي سـيــتــواصل خالل
ــقــبـلــة فــيــمـا نــســتــهـدف األشـهــر ا
األشــخـاص الــذين يـشــكـلــون مـحـور
ــزعـومـة عــمـلـيــة تـبـيــيض األمـوال ا

هذه".
وغـالبـا مـا تنـتـقد الـهـيئـات الـناظـمة
ـشـفـرة بـيـنـها اسـتـعـمـال الـعـمالت ا
البتكوين عـلى خلفية اسـتخداماتها
غــيـر الـقــانـونـيــة خـصـوصــا بـسـبب
الـقدرة عـلى إخـفاء هـويـة أصحـابـها
وسهـولة استـخدامهـا.وخلص تـقرير
نـــشـــرتـه "تـــشـــايـن أنـــالـــيــــســـز" في
شــبــاط/فـبــرايــر إلى أن الــعـمــلــيـات
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{ لـــــــيــــــون ,لـــــــنــــــدن   (أ ف ب) -
اشـتـعــلت الـنـيـران في حــافـلـة تـنـقل
نـحـو أربعـ مـراهـقـا بـلجـيـكـيـا ليل
االثنـ الثالثـاء في إقلـيم أوت-لوار
في جـــنــــوب شـــرق فــــرنـــســــا لـــكن
احلـــريق لم يـــتــســـبب بـــســقــوط أيّ
ضــحـيــة بـعــدمـا تــمـكّن الــسـائق من

ناسب. ركبة في الوقت ا إخالء ا
وقال عـنـاصـر اإلطفـاء في اإلقـليم إن
"احلـافـلـة تـفــحّـمت بـالـكـامل لـكن لم
يُصب أي من الشباب فيها" مؤكّدين
مـــعــلــومــات أوردتــهــا صــحــيــفــة "ال
مــونــتـان" احملــلــيــة.وانـدلـع احلـريق
عــنـدمـا كــانت احلـافــلـة تـســيـر عـلى
الـطـريق الـسـريع "ايه 75 عائـدة من

إسبانيا.
 وتــمــكّن الــســائق مـن مــغــادرة هـذا
الـطــريق الـســريع وإيـقـاف احلــافـلـة
ـراهـق ومـرافـقـيـهم الـبالغ إلجالء ا
o¹dŠ∫رجال اطفاء يحاولون اخماد حريق اندلع بحافلة في فرنساعددهم 42 شـخــصـا.ونُـقل الــشـبـاب

ؤسسة كهرباء لبنان في بيروت وسط الظالم بسبب انقطاع التيار Âöþ∫  لقطة جوية 

نصب هنـاك فلـسفة خـاطئـة ومقلـقة جداً في ثـقافـتنا الـعربـية فيـما يتـعلق بـا
واراهـا احد عـوائق التـنمـية وهـذه الفـلـسفـة ال جند لـها مـثيالً في الـثقـافات
ا ـنصب في ثـقـافتـنا تـشريف ولـيس تكـليف وهـذا  يـة فا االقـليـميـة والعـا
ــا يـتـنــاسى الـبــعض انه عــنـدمـا يــحـصل عــلى مـوقع أو يـؤسف عــلـيه ور
مـنصب في محـيطه االجتـماعي فإنه يـكون أمام اخـتبار جـديد وخطـير امام
خـالقه وامام الناس وهـكذا هي احلياة  ساحـة امتحان وابتالء في كل حال
من أحـوالـهــا وقـد روي عن عـلي عــلـيه الـسالم قــوله: (الْـولَـايــات مـضـامـيـر
نـصب  ليس عـرشاً يـعتلـي عليـه البعـض ليأمـر وينـهى وليس الـرجال)  فـا
ــسـؤول عـلى رأسـه بل هـو خـدمــة لـقـضـاء حــوائج الـنـاس تـاجـاً يــنـصـبه ا
ؤسـسة بـكل االجتاهـات ويجب عـلى صاحـبه بذل أقصى واالرتـقاء بـعمل ا
اجلـهد ألداء واجباته الـوظيفيـة بكل وطنيـة ونزاهة واخالص ومعـاملة جميع
ـواطنـ على قدر سـواء ال تفـريق ب مـواطن وآخر وتـذليل كل الـصعاب ا
أمامهم لتقد اخلدمة التي يستحقونها وحمايتهم واستشارتهم في االمور

تعلقة بالدائرة. ا
ـنصب بـوصفه من عـوائق التـنمـية في اجملـتمـعات الـعربيـة هي النـظرة الى ا
ـا ادى بـالبـعض الى الـتـكـبـر والـغرور تـشـريفـاً ولـيس تـكـلـيفـاً وهـو امـر ر
ن واسـتصـغـار االخرين وفي احـيـان اخرى الـتـجاوز عـلـناً عـلى الـبعض 
يـنتمي الى دائرته وهذا في احلقيقة الدافع الرئيس الذي دفعني لكتابة هذا

قال.. ا
ــديح والـثــنـاء ــسـؤول بــفــعل عـبــارات ا في بـعـض االحـيــان حتـجـب رؤيـة ا
ـنـافـقون ويـبـدأ يـعـتـاش عـلى هـذه الـعـبارات ـتـزلـفـون وا والـتـبجـيل وكـثـرة ا
مـتـنـاسـيـاً ان خــفق الـنـعـال خـلف أعــقـاب الـرجـال مـفـســدة لـقـلـوب الـنـوكى
ـنـاخ ويـنسى (احلـمـقى) ويبـقى شـغـله الـشـاغل استـمـرار الـبـقاء في هـذا ا
وجبهـا فيبدأ يعيش في دوامة (رهاب السقوط) ـهام الرئيسة التي كلف  ا
الحـقة كل شخص ضـافة لـلمنـصب فينـشغل  خـشية من فـقدانه لـلقيـمة ا
بدعون مـنهم ألنه يشعـر انهم مصدر تهـديد لبقائه ويـبدأ بصناعة السـيما ا
اعـداء وهـميـ يـحـاربـهم بـكل مـاوتي من صالحـيـات  اما مـعـاونـيه فـغـالـبا

يختارهم من الطبقات الهشة خوفاً على منصبه.  
اً وحـديثـاً مليء بشـخصيـات قاموا بـواجبهم ان تـاريخ األمة اإلسالميـة قد
عـلى أكمل وجه فكانوا أكبر من مناصبهم واستحقوا بذلك اخللود والذكرى
نصب احلـسنة ومن هنـا نقول أن عـلينا ان نـبني لثقـافة جديـدة جتعل من ا
أو الـوظيفة أو الـعمل الذي يشـغله اإلنسان مـسؤولية وتـكليف وخدمـة ينبغي
اً نـصب في حـقـيـقـة األمـر تـكـر ان يـقـوم بـها  عـلى أكـمل وجه ولـم يكـن ا
ـؤكـدة في سـماء وتـشـريـفـاً وامتـيـازاً ألحـدٍ  وهـذا الـكالم من الـبـديـهـيـات ا
احلـقيقـة وإن اختـلف في كثيـر من األحيـان على أرض الواقع نـتيـجة فلـسفة
خـاطئة تعايشنا معـها لسنوات طويلة علـماً ان ان عبارة (تكليف التشريف)
ـكـلف ويخـفي خـلفه دوافع بـاتت دارجة وغـالـباً مـا تـكون جـداراً يـتذرع به ا
نفـسـيـة تغـذيـهـا الثـقـافـة االجتـمـاعيـة فـتـظهـر بـشـكل او بآخـر في تـصـرفاته

وبعض قرارته بشكل مباشر او غير مباشر.
تـلك مـنظـومة اسالمـيـة وبعـد تاريـخي وضاء ـا يؤسف له حـقـاً اننـا  إن 
تـركنا العـمل به ونبذنـاه وراء أظهرنـا واتخذناه مـهجوراً فـاأل تقتبس من
تـراثها ما ينير لها مستقبل أجـيالها ان عبارة االمام علي عليه السالم بكل
نـقـائـهـا وســمـوهـا تـعــد اعـظم دسـتـور إنــسـاني بـعـد الــقـرآن الـكـر حتـفظ
لإلنـسانـية حـقوقـهـا وكرامـتهـا وتبـلغ بـها مـبالغ الـكـمال وهي دسـتور مـلهم

للعقول لكل صاحب منصب : 
طْف باإلِحْـسـان إِلَـيهِمْ وَالَ (وَأَشْـعِر قَـلْـبك الـرَحْمَـة لـلـرعِيّـةِ َوالْـمَـحبـةَ لَـهمْ والـلـُّ
تـكونَن عَلَيهِمْ سبعاً ضارِياً تغْـتَنِم أَكلَهم فَإِنَّهمْ صِنفَانِ إِمَّا أَخ لَك فِي الدينِ

وَإِمَا نظير لَك فِي الْخلْق).
ـسـؤول بـأطـر حـضـاريـة تـشـكل حـجـر ـنـصب ومـسـاءلــة ا ان الـنـظـرة الى ا
وان  جتـسيـر الـهوة الـنفـسيـة ب قـراطـية قـوية  الـزاوية في انـشاء دولـة د
ـواطن أمـر بـالغ األهـميـة لـبـنـاء شخـصـيـة وطنـيـة واثـقة ـنصب وا صـاحب ا
ـارس سـلـطـاته بـهـواه وكـمـا يـحلـو له ـسـؤول  ومـتـمـكـنة والشـك ان ترك ا
وكـانه ظل الله عـلى االرض سيدفـعه الى التـمادي والغـطرسة  ان الـشعوب
شـروعة واحـاطت احلكـام بهـالة من الـتي تهـاونت في استـخدام حـقـوقهـا ا
الـتقديس والتبـجيل وتركتهم يـعملون حسب اهـوائهم دفعت الثمن غـاليا بعد
ـسؤولـ وتـنمـرهم عـلى من كـان سبـبا في اسـتفـحـال امر اولـئك احلـكام وا

وصولهم الى مراكز السلطة.
واخـيرا يـنبـغي ان يتـضح وهذا بـات معـروفاً في الـساحـة العـراقيـة ان لعـبة
ـنصب تقوم على اسس انتقائية مـتغيرة على االغلب االعم بحسب تغيرات ا
ومـة البعد االوضـاع السيـاسية لـلبلـد  وهو بهـذا ال يتمتـع بد
الـعلمي او االخالقي للشخصـية وقد  يبدو االمر مدمرا
نصب ألنه ال يستطيع ومه ا إذا ما اعتقد الشخص بد
ـنصب او انتهاء الـتعايش مع اجملتـمع في حال فقدان ا

مدة تكليفه.. 

أنفسـنا أمام مـحاورين ليـست لديهم
إطالقــاً اإلمــكــانــات أو الــقــدرة عــلى
الـعـمل".وفي مـواجـهـة انسـداد األفق
الـسيـاسي يـتحـرّك اجملـتـمع الدولي
لـلـضـغـط عـلى الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة.
وأعـــــلن وزراء خــــارجــــيــــة االحتــــاد
األوروبـي خالل اجـــتـــمـــاع اإلثـــنـــ
تـوجّـهـا لــفـرض عـقـوبـات عـلى قـادة
مـسـؤولـ عن الـتـعـطـيل قـبل نـهـاية

الشهر احلالي.
وقال وزير اخلـارجية الـفرنسي جان
إيف لـــودريـــان "ســـيـــشـــكل ذلك أداة
ضــغط عـلـى الـســلـطــات الـلــبـنــانـيـة
لتدفع باجتاه تشكيل حكومة وتنفيذ
إصالحـات أسـاسيـة" مـنـبـهاً الى أن
لبنـان "في طور تـدمير ذاته".وتـعتزم
ــتــحــدة تــنـظــيم فــرنــســا مع األ ا
مـؤتــمـر دعم إنــسـاني خالل الــشـهـر
احلالي هو الثالث منذ انفجار مرفأ

ــــــروّع فـي الــــــرابـع من بــــــيــــــروت ا
آب/أغسطس. 

ـــســـاعــدات وقـــد جتـــاوزت قـــيــمـــة ا
قدّمة حتى اآلن للبنان  140مليون ا
يـــورو.ويـــوضح مـــســؤول رفـــيع في
ــتــحـدة في بــيــروت لــفـرانس األ ا
ـؤتــمـر ســيـتــيح تـســلـيط بــرس أن ا
الــضــوء مــجــدداً عــلى "الــتــداعــيــات
اإلنــســانــيــة" الــنــاجـمــة عـن "الـشــلل
السيـاسي".لكنّه يـنبّه في الوقت ذاته
ـــســـاعـــدة اإلنـــســـانـــيـــة ال إلـى أن "ا
كـنهـا أن تشكـل حالً دائماً" و"ال أن
حتلّ بــأي حــال من األحــوال مــكـان

دور الدولة ومسؤولياتها".
ـــصــدر الـــدبـــلـــومــاسي وبـــحـــسب ا
الــفـرنــسي "كل مــا في األمـر أنــنـا ال
ـــســــاعـــدات الـى الـــدولـــة نـــعــــطي ا
اللبـنانـية بشـيك على بيـاض".ويقول
دبـــلـــومــاسـي عــربـي في بـــيــروت "ال
تـوجـد أي خـطـة" عـمل لـدى صـانـعي
القـرار الذين مـا زالوا يـراهنـون على
أنّ "اجملـــتـــمع الـــدولـي ســـيـــتـــحـــرك
ويخـدمهم من دون أن يـقدّموا هم أي
تنازالت أو تغيير".ويضيف "اجملتمع
الـدولـي يـكــرّر مـنــذ زمن الـكالم ذاته:

ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم"
.لـكن ديــاب اعـتـبـر في كــلـمـة ألـقـاهـا
مـطـلع الـشــهـر احلـالي أمـام عـدد من
ـثـلي الـبـعـثـات الـدبـلـومـاسـيـة أن
"ربط مــســـاعــدة لـــبــنــان بـــتــشـــكــيل
احلـكـومـة أصـبح يـشـكل خـطـراً عـلى
" منـتقداً "الـضغوط حيـاة اللبـنانيـ
طـبق على التي تُـمارس واحلـصـار ا

لبنان".
وجاء الرد سريعاً وعالي النبرة على
لـسـان سـفيـرة فـرنـسـا الـتي حـضرت
اللقاء. وقـالت غريو "مـا يخيف فعالً
ا هو أن هذا اإلفقار الوحشي اليوم 
نطقة كان يعد مثاالً يحتذى به في ا
هـذا االنهـيـار... هـو نتـيـجـة متـعـمدة
لسوء اإلدارة والتقاعس منذ سنوات
ولــــــيـس نـــــــتـــــــيــــــجـــــــة حـــــــصــــــار
خـارجي".وكـثـفت بـاريس وواشـنـطن

جهودهما مؤخراً. 
وفي خطوة غـير مألـوفة زارت غريو
والـسـفـيـرة األمـيـركـيـة دوروثي شـيـا
اضي السعودية. وشددتا األسبوع ا
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في بيـان على أن "إجـراءات ملـموسة
ـعـاجلـة عـقود يـتـخذهـا قـادة لـبـنان 
من ســوء اإلدارة والـفــسـاد ســتـكـون
حــــاســـمــــة إلطالق دعم إضــــافي من
تحـدة والشركاء فرنسا والـواليات ا

." اإلقليمي والدولي
ويعـاني الـدبلـومـاسيـون كـما سـائر
سـكان لـبـنان من تـداعـيات االنـهـيار
ــــتــــواصل مــــنــــذ أكــــثــــر مـن عـــام ا
ونـــصف.غــرّد الـــســفـــيــر الــيـــابــاني
تاكـيشي أوكـوبو اجلـمعـة "الكـهرباء
مــقــطـــوعــة عن مـــقــرّ إقــامـــتي مــنــذ
الصباح الباكر" مضيفاً "أفكاري مع
سـتشـفيـات والعـيادات" التي كافـة ا
تعاني من انخفاض ساعات التغذية
الى احلـدود الـدنيـا.وأثـارت تـغـريدة
لسـفـيرة كـندا شـانتـال تـشاسـتيـناي
بينمـا تنتـظر "كما جـميع الناس" في
طـابـور أمـام مـحـطـة وقـود تـعـاطـفـاً
واســـعــــاً عــــلى مــــواقـع الـــتــــواصل

االجتماعي.
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ـنــصــة إعـالمــيــة عــبـر وأوحى ذلـك 
االنـتـرنت بـسـؤال طـرحـته عـلى عـدد
من النواب عن كيفيـة تعبئة خزانات
سيـاراتـهم بالـوقود فـأجـاب أغلـبهم
أن "الشبـاب" ينـتظرون عـلى احملطة
فـي إشـــــــارة الـى ســـــــائـــــــقــــــــيـــــــهم
ومـرافـقـيــهم.وتـبـدو األزمـة مـرشـحـة
للتفـاقم مع اقتراب الذكـرى السنوية
األولى النـفــجـار مـرفــأ بـيـروت الـذي
أودى بحـياة أكـثر من مئـتي شخص
وتسـبّب بدمـار أحيـاء من العـاصمة.
ولـم يـــصل الـــقــــضـــاء بـــعـــد الى أي
نـتيـجـة حـول من يـتحـمّل مـسـؤولـية
ـؤشرات واضـحة حدوثه عـلـما أن ا
على أن اإلهمـال لعب دوراً كـبيرا في
انـــفـــجـــار مــــواد خـــطـــرة مـــخـــزنـــة
عشـوائـياً.وقـبل مـغادرته بـيروت في
مـطـلع تـمــوز/يـولـيـو اعـتـبـر رئـيس
بعثـة السفـارة البريـطانيـة لنغدن أنّ
"فــشـل سَــوق أيّ كــان لــلــمــحــاســبــة
وحتــمـــيــله مـــســؤولـــيــة االنـــفــجــار
الـكـارثي لـلـمـرفـأ.. هـو أكـثـر األمـثـلة
الـــدرامـــاتـــيـــكـــيّـــة لـــلـــدنـــاءة وعــدم
ـسـؤولــيـة الـتي تـمـيــز الـكـثـيـر من ا

احلياة اللبنانيّة".

ــشــفـرة لــغــايــات غــيـر بــالــعــمالت ا
قانونـية بلـغت عشرة مـليارات دوالر
ــئـة من إجــمـالي في 2020 أي 1 يـا
ــشـفــرة الـعـام نــشـاطـات الــعـمالت ا

سـجلة في اضي ونـصف القـيمـة ا ا
2018 عـنــدمـا بــلـغت هـذه األنــشـطـة
مـسـتـوى قـيـاسـيـا عـنـد  21,4مـلـيار

دوالر.
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بغداد 

ـــتــوسط وحتــرك الـــقــوات اخلــاصــة ا
الـبـريـطـانـيـة الى االْردن  لـكن الـقـيادة
الــقـويـة واسـنـاد الــشـعب أنـهت ذالك 
وكـــانت خـــطـــوات اخلـــروج من حـــلف
بـــغــداد وتــنـــوع صــفــقـــات االســلــحــة
عـسـكر االشـتراكي الـشـرقيـة مع دول ا
بــقـيـادة االحتــاد الـسـوفـيــتي  شـكـلت
ـتـحـدة االمريـكـية قـلق لـدى الـواليات ا
وعــمــلت لــســنـوات إلجــهــاض الــثـورة
حــتى دعــمت انـقالب 8 شــبـاط 1963
وان االراء الــتي تــقــول بـان 14 تــمــوز
فـتـحت باب االنـقالبات تـريد الـنيل من
شـخصية قـادتها وتغطـية فساد احلكم
ــلــكـي الــذي اســتــغل ظــهــور الــنــفط ا
وتـشكيل مـجلس االعمار بـخطط تخدم
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الــتـمــيـيــز ونـقــابـة احملــامـيــ وكـلــيـة
احلـــقــوق إلعــداد وصـــيــاغــة وكـــتــابــة
ـــعــمــول بـــهــا حلــد االن الـــقــوانــ وا
الك ـدنـية وقـانون ا كـقـانون اخلـدمة ا
ـالــيـة والـدين وقــانـوً االدارة الـعــامـة ا
العام عام 1960 ورفع رواتب الشرطة
واجلـيـش وتـرسـيخ الـنـظـام والـقـانـون
والــغــاء قــانــون الـعــشــائــر  وتــشـريع
قـــانــــون االحـــوال الـــشـــخــــصـــيـــة رقم
188لــســنـة 1959الــنــافــذ حــالــيـا اول
ــذاهب قــانـــون عــصــري جــمع كــافــة ا
واألديــان والــقــومـيــات  وبــقي الــعـمل
بـهذا الـسيـاق حتى عام 1972 وتـشكل
مــا يـــســمى قــرارات مــجــــــلس قــيــادة

الثورة.

ـــلــــفــــات الـــوكـالء واجلـــيش احلــــال 
ـــــدراء  تــــــنـــــوعت والـــــشــــــرطـــــة وا
الــــشـــخــــصـــيــــات بـــ الــــقـــومــــيـــ
والـشيوعـي والبـعثيـ واإلسالمي
ــســتــقــلــ  وســادت االســتــقــالــة وا
ناصب واإلقـالة واالعـتذار عن تـولي ا
الــوزاريـة بــصــورة طـبــيـعــيـة وحــالـة
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ـالـكـة وعن احــداث مـصـرع الـعـائـلـة ا
قــال االمـــ ان الــهــيــجـــان الــشــعــبي
واجلـــمـــاهـــيـــري احـــد اســـبـــاب عــدم
الـــــســــيــــطـــــرة عــــلـى اي ثــــورة  ولَم
تـستهدف حركة 14 تـموز السلطة من
ـلك والـوصي ونوري الـسـعيـد  لكن ا
تـسـارع االحـداث وبـقـاء صـورة إعـدام
ضــبــاط حـركــة مـايس 1941 بــبـوابـة
وزارة الـدفاع بقي باذهان النقيب عبد
الــسـتـار الـعـبــوسي فـبـادر الى اطالق
ــلــكي  وطـريــقـة الــنـار فـي الـقــصـر ا
هــروب وتـخــفي نــوري الـســعـيـد ادت
ــا يــقف عــبــد الــسالم ــصــرعه  ور
عـارف بـاندفـاعه وتصـرفاته الـسريـعة
غـــيــر احملـــســوبـــة وراء مــقـــتل افــراد
لـكيـة  كمـا فعل في شـباط الـسلـطـة ا
1963مـع الزعيـم والضـباط بإعـدامهم

في مقر االذاعة والتلفزيون
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وشــدد الــبـــاحث ان اكــبــر دلــيل عــلى
الـتـدخل اإلقـليـمي بـشؤون الـعـراق ما
جـرى من حتركات عند اعالن الثورة 
خـــاصـــة انـــزال األســـطـــول الـــســادي
االمــــريـــكـي عـــلـى ســـواحـل الـــبــــحـــر

ضـافـة الى الـتـخـلـف وهـبـوط مـسـتوى
الـتــعـلـيم واجملـتـمع ومــعـانـاة الـطـبـقـة
العاملة ومالحقة الصحافة واألحزاب
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واكـد الباحث االم ان الـفساد والظلم
واالســــتـــغـالل وتـــدخل االســــتـــعــــمـــار
ــعــيــشــيـة األجــنــبي وتــردي احلــالــة ا
لــلــمــجــتــمع  واول دلــيل ان 300 الف
شــخص يـســكـنــون الـصــرائف الـتي ال
ـكن ان تكون ماؤى للـحيوانات خلف
الــسـدة بـجـانب الـرصــافـة والـشـاكـريـة
ــنــاطق بــأطــراف بــغـداد  وعــشــرات ا
ـركـز الـعـاصـمة ـنـاطق الـشـعـبـيـة  وا
واحملـــافـــظـــات تـــعــيـش عـــلى الـــقــوت
الـيـومي ان لم تعـمل يوم واحـد ال تاكل
 و اعــداد مـلــفـات االقــتـصـاد واالمن
والـســيـاسـة والـتـشـريـعـات  وبـاشـرت
بـها حـكومة 14 تـموز تـخطـيط وتنـفيذ
ومـتابعة  لذا اطلق على شخصية عبد
الـــكــر قـــاسم ابــو الـــفــقـــراء وكــذالك
الـــبـــســاطـــة والـــتـــواضع واهـــتــمـــامه
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وبـ ان حـكـومة 14 تـمـوز اسـتـثـمـرت
الــثـروة الــنـفـطــيـة لــيس بـإنــشـاء بـنى
ا رسـمت السياسة ارتـكازية فقط  وإ
الـنــقـديـة الـنـقـطـيـة  فـدعت عـام 1960
ـنـتـجة الى اجـتـمـاع لـلدول الـرئـيـسة ا
ــصـدرة لـلـنـفط و انــشـاء مـنـظـمـة وا
اوبك الـعامـلة حلـد االن  كمـا  اتخاذ
قـرار بـيع الـنـفط بـالـديـنـار بـدل الدوالر
لــتـــقــويــة الــعــمـــلــة الــوطــنــيــة 
ووضـــعت شــخــصـــيــات امــيــنــة
بـادارة مـلف النـفط مع الشـركات
االجـنـبـيـة و تأمـيم عـدد مـنـها
والـتعـامل الشـامل بقـوة وانهاء
االحـــتـــكـــار واالســتـــغالل  وان
جــمـــيع من حــكم الــعــراق حلــد
االن اســـــــتــــــفـــــــاد من خـــــــطط
وخــــطـــوات 58 ومــــا رسم لـــو
اســتـــغل حــالــيــا حتت احلــكم
ـانـي لـنــقل الــعـراق الى الــبــر
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وتـــــــــــطـــــــــــرق االمــــــــــ الـى
الـشخصيات التي شكل منها
احلـكـومـة االولى تـتـكـون من
ـلكي 3 مـن رجاالت الـعـهـد ا
ـــــــــجـــــــــلـس الـــــــــنــــــــواب
وشــخـصــيـات من الــشـيـوخ
واألحـــــــزاب مــــــثـل هــــــديب
احلـاج حمود وزيـر الزراعة
وفـــــؤاد الـــــركـــــابـي وزيــــر
االســكــان واالعـمــار وَعَــبَـد
اجلـبـار اجلـومـد  وضمت
احلـكـومـة الـثـانـيـة نـزيـهة
الـدلـيمي وزيـرة الـبلـديات
اول إمــــــــراة وزيــــــــرة في
الــشـرق االوسط  وكـذالك

الــطــبــقــات احلــاكــمــة  لــكن إجنــازات
1958قـائمة حلد االن من بنى ارتكازية
كـمـديـنـة الـطب ومـدينـة جـامـعـة بـغداد
ـدارس ومــئــات مــشــاريـع االســكــان وا
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وحتــدث عن قـيـام الـزعــيم عـبـد الـكـر
قــــاسم رئـــيـس اجلـــمـــهــــوريـــة رئـــيس
الـوزراء بانـهاء عمل مـا يسـمى مجلس
الــنــواب ومــجــلس األمــة ذات الــطــابع
الــشــكــلي والــذي كـان يــتم طــول فــتـرة
لـكي باالختيـار من االقطاعي الـعهد ا
والـتـجـار وشيـوخ الـعشـائـر  وأسست
حــــكـــومـــات 14 تــــمـــوز الـــست جلـــان
مــخــتــصــة من الــقــضــاة فـي مــحــكــمـة
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ومــا آل الــيه وضع الــعــراق الحــقـاً من
اسـتبـداد ودكتاتـورية وطـغيان ومـقابر
جـمـاعـيـة  كـما تـعـامل مع عـبـد الـكر
بـــوصــــفه ضـــابــــطـــا مـــغــــامـــراً طـــمح
لالســتـئــثـار بـالــسـلــطـة بــقـوة الـسالح
وجنـح في مغامرته ومـن ثم ال يختلف
فـي كـــثــــيــــر أو قـــلــــيل عـن غـــيــــره من
الـعـسـكريـ الـذين تـعاقـبـوا عـلى حكم

العراق  منذ ذلك التاريخ.
ـ افــتـقـر أن كال الـتــقـو وفـي  ظـني 
لــلـنـزاهـة وبـالغ فـي ابـراز الـنـجـاحـات
مـثـلـما بـالغ في ابـراز االخـفـاقات ومن
ثـم ارتــكب أخــطــاء جــســيــمــة آلت إلى
نــوعــ من خــلط األوراق :األول: خــلط
شروع الـوطني للـثورة ونظـامها بـ ا
شـروع الوطني الـسيـاسي. ونقـصد بـا
ــشــروع الــذي جــســدته لــلــثــورة ذلك ا
مـعارك عبـد الكر  في الـداخل كإلغاء
قـانـون دعـاوي العـشـائر واقـرار قـانون
اإلصـالح الــــزراعـي وتـــــوزيع االراضي
عـــلى الــفـــقــراء فـي مــديـــنــتي الـــثــورة
والـــشــعـــلــة  وفي بـــاقي احملـــافــظــات
وقـانـون االحـوال الـشـخـصـيـة وقـانـون
رقم  80والعدالة االجتماعية بوجوهها
اخملـتـلـفـة وكـذلك مـعـاركه مـع اخلارج
كــاخلـــروج من مــيــثــاق بــغــداد ورفض
األحالف العسكرية وتبني سياسة عدم
االنـحياز ودعم حركات التحرر العربية
في فـــلــســطــ واجلــزائــر .  ونــقــصــد
بــالـنـظـام الـسـيــاسي لـثـورة تـمـوز ذلك
الـنـظام الـذي ترتب عـليه إلـغاء احلـياة

انية والتعددية السياسية. البر
الـثـاني: خـلـط بـ الثـورة الـتـي قـادها
ـضــاد الـذي عــبــد الـكــر واالنـقـالب ا
قــاده حـزب الـبـعث في 8 شــبـاط 1963
وانــقالب 17 تــمــوز 1968. ويــبــدو أن
الــبـعض يـتـعــامل مع كل من يـصل إلى
الـسلطة مرتديا بـدلة عسكرية أو حتى
سـبق له امـتـهـان العـمل الـعـسـكري في
أي مـرحلـة من  مراحل حـياته بـوصفه
ذات عــقـلــيـة انــقالبـيــة وديـكــتـاتــوريـة
حـتمـا وليس ثوريـا أو حتى سيـاسيا
ويــــــنــــــتـــــمـي من ثـم  إلى »نــــــخـــــبـــــة

مـرت  سـتـة عقـود وثالث سـنـوات على
ثــورة 14 تـــمــوز  وهي مــدة  زمــنــيــة
,واحلـق لم يـحظ لــيـست بـالــقـصـيـرة 
هـذا احلـدث الـبـالغ األهـمـية فـي تاريخ
الــعـــراق والــشــرق األوسط  بــتــقــو
عـلـمي رصـ يـحـظى بـإجـمـاع الـنخب
الــســيــاســيــة والـفــكــريــة الــعــراقــيـة 
ويــــخــــرجه مـن حــــقل الــــتــــجــــاذبـــات
ـزاجــيـة واالقـصــائـيـة. الــعـقـائــديـة وا
فــمـعـظم الــكـتـابــات الـتي تــنـاولـته من
زوايـــاه اخملــتـــلـــفــة حتـــكــمـت فــيـــهــا
مــزاجـات مـتـبـايــنـة  وخـضـعت لـرؤى
أيـديــولـوجـيـة مـتـفـاوتــة غـلب عـلـيـهـا
مـنـحى االنـبهـار واالعـجـاب من جانب
ومـنحى التسقيط والتشويه من جانب
أخـر األمـر الـذي أوقع كال التـقـو

االعــجـابي  والـتـسـقــيـطي في أخـطـاء
وصلت إلى حد الـتخوين في جـسيمـة 

أحيان كثيرة.
فــقــد تـعــامل اخلــطـاب االنــبــهـاري مع
ثـورة تموز بـوصفهـا واحدة من أعظم
ـعـاصر الـثـورات في تـاريـخ الـعـراق ا
مــرتـكـزا عــلى عـمق الــتـغـيــيـرات الـتي
جنــمـت عــنه عــلى مـــخــتــلف الــصــعــد
يـة وتعامل احملـليـة واإلقليـمية والـعا
مع عبد الكر قاسم  قائد تلك الثورة
وزعـيـمـهـا االول بـوصـفه الـشـخـصـيـة
األكـــثـــر أهـــمـــيـــة في تـــاريـخ الـــعــراق
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وان خـــطــيـــئــة الــزعـــيم الــراحـل عــبــد
الـكر اخـفاقه في صـنع وايجـاد آلية
لالنــتـقــال من الـشـرعــيـة الــثـوريـة إلى
الـشـرعـيـة الـدسـتـوريـة ويـبـدو ان ذلك
االخـفـاق وضع بـذور الـفـنـاء في جـسد
ثـــورة تـــمـــوز(اخلـــالـــدة) وزعـــيـــمـــهــا
(االوحـد). أمــا اخلـطـاب الـتـسـقـيـطي 
فـتعامل مع ما جـرى في العراق صباح
يــوم الـرابع عــشـر مـن تـمـوز كــانـقالب
عـــســكــري لم يــجـن الــعــراق من ورائه
سـوى مصائب متتـالية وصلت ذروتها
بــــانـــقالب 8 شــــبـــاط 1963 الــــدمـــوي
ــشــؤوم  وانــقالب  17 تــمــوز 1968ا

العسكرتارية .«وهـنا يسهل النظر إلى
عـبد الكـر قاسم بوصـفه مجرد حاكم
عـسـكري مـثله مـثل عـبد الـسالم عارف
وعــبــد الـرحــمن عــارف واحـمــد حـسن
الـبــكـر. وهـذا شـكل من اشـكـال الـعـبث
الـفـكـري الـذي يـحـتـاج إلى إعـادة نـظر

شاملة.
لـتقو ثورة تموز 1958 بشكل علمي
تـبـدو احلـاجة لـتـبني رؤيـة قـادرة على
وضـع احلدود الـفـاصلـة بـ الرأي من
ـــعـــطــيـــات أو احلـــقــائق نـــاحـــيــة وا
اجملــردة من نــاحـيــة أخــرى في ضـوء
الحـظـات أجــتـهـد من مــجـمـوعــة من ا
جانبي في طرحها على النحو التالي:
ــفــاتـيح الحــظــة األولى: تـتــعــلق بـا ا
الالزمــــة لـــفـــهم أعـــمق لـــشـــخـــصـــيـــة
فــعــلى الــرغم من عــبــدالــكــر قـــاسم 
قـيـادته لـواحـدة مـن اكبـر الـثـورات في
فــانه بــقى مــقــايــيس الــعــالم الــثــالث 
مــؤمـنــا بـتـقــالـيــد واخالق وسـلــوكـيـة
ـؤسسة العسكريـة التي ينتمي اليها ا
ـؤسـسة الـقـائـمة عـلى مـركـزية  تـلك ا
الــــقــــرار والــــتـي اعــــتــــادت ان تــــامـــر
منتسبيها دون نقاش او اعتراض في
ــؤسـسـة دورا بــلـد تــمـتــلك فـيـه هـذه ا
مـتميـزا في احلياة الـسياسـية بصورة
مــبــاشــرة او غــيــر مــبــاشــرة يــصــعب
جتـاوزه.. ان قاسم استولت عليه فكرة
لكن بـبـدلـة عسـكـرية . الـزعـيم االوحـد 
رافــضــا ان يــكــون حــاكــمــا عــســكــريـا
ــعـايـيـر الـســيـاسـة واحلـكم. وألنه ال
تــوجـد شــخـصــيـة إنــسـانــيـة »كــامـلـة
األوصاف «عـليـنا أن نبـحث أيضا إلى
ـــكـــونــات »إيـــجـــابـــيــة جـــانب هـــذه ا
الـطابع «فـي شخـصـيته الـتي يـنـبغي
أن نـضيف إلـيهـا التـواضع والبـساطة

واالســـتــقـــامــة اخلـــلــقـــيــة والـــنــزاهــة
الـــشــخــصــيـــة وطــهــارة الـــيــد وعــلى
اجلـانب االخر عـليـنا أن نـلقـي الضوء
كـونات األخـرى سلـبيـة الطابع عـلى ا
أهـمهـا في تقـديري: إحـساس نـرجسي
واعتـزاز مفـرط  بـالشـخصـية بـالـذات 

والتردد وعدم احلسم.
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ـفـاتـيح الحــظـة الـثـانـيـة: تـتـعـلق بـا ا
ـشروع الالزمـة لـفـهم أعـمق لـطبـيـعـة ا
الـوطــني لـثـورة تـمـوز. فـحـ يـتـحـرك
تـــنــظــيـم ســري يــضـم مــجــمـــوعــة من
الـضباط لقلب نـظام احلكم واالستيالء
عـلى الـسلـطة نـصبح بـالضـرورة أمام
انـقالب عسـكري ذو طـابع وطني   لذا
يــنـبـغي أن ال تـسـاورنـا أي شـكـوك في
أن مـا جرى صـباح 14 تـمـوز  كان من
حــــيث الــــشـــكـل عـــلـى األقل انــــقالبـــا
عـسكريا ال شبهـة فيه. غير أن التدقيق
ـكـونـات هـذا الـتـنـظـيم األكـثـر تـعـمـقـا 
يــؤكــد أن مــعـظـم أعـضــائه ارتــبــطـوا
تــنـظــيــمـيــا أو فـكــريــا في مـرحــلـة أو
أخــرى من حــيــاتـهم بــهــذا احلـزب أو
ذاك مـن احـــزاب احلـــركـــة الـــوطـــنـــيــة
ــنــضــويــة حتت جــبــهـة ا الــعــراقــيــة 
االحتــــــاد الــــــوطــــــني  وأن الــــــدوافع
لـتحـركهم لم تـكن شـخصيـة طمـعا في
ــا كــانـت عــامـة ســلــطــة أو ثــروة وإ
وتــتـواءم فـي مـجــمـلــهـا مع تــطـلــعـات
احلــركـة الـوطـنـيــة األمـر الـذي يـفـسـر
مـسـارعة األحـزاب والـقوى الـسـياسـية
ا الـفـاعـلـة عـلى الـسـاحـة الـعـراقـيـة 
فـــيـــهـــا  احلـــزب الـــشـــيـــوعـي وحــزب
االســـــــتــــــقـالل واحلــــــزب الــــــوطـــــــني
ـقــراطي وحـزب الـبــعث لـتــأيـيـد الــد
»االنـقالب «بـعـد جناحه في االسـتيالء

عــلـى احلــكم ولم يــتــحــول في الــوعي
اجلــمـعي الــعـراقي إلى »ثـورة «إال من
ــعـارك الــداخـلــيـة واخلــارجـيـة خالل ا
الـــــتـي خـــــاضـــــهـــــا والـــــتـي أدت إلى
تـغـيـيـرات عـمـيـقـة عـلى بـنـيـة اجملـتـمع

العراقي.
ـفـاتـيح الحــظـة الـثـالـثـة: تـتــعـلق بـا ا
الالزمــة لـفـهم أعـمق لـطــبـيـعـة الـنـظـام
السياسي لثورة 14 تـموز . فبعد إلغاء
الـتـعـددية احلـزبـيـة كان من الـطـبـيعي
أن تـتـغـلـغل الـعـنـاصـر الـوصـولـيـة في
قـلب النـظام وأن تـظهر »مـراكز قوى«
تـتنافس أو تـتصارع بشـان أمور ذاتية
ـكن الـقـول بدون أو مـوضـوعـيـة لـذا 
تـردد أن االخـفاق في الـعثـور على آلـية
لالنــتـقــال من الــشـرعـيــة الـثــوريـة إلى
الــشــرعـيــة الـدســتــوريـة كــان الــسـبب
ـعنى االسـاس في سـقوط الـثورة أو 
ادق أن الـنظـام السيـاسي لثـورة تموز
ـة تــولى بـنـفــسه مـهـمـة إحلــاق الـهـز
ا تقدم ـشروعها الوطـني . أخلص 
إلى نـتائـج ثالث أجمـلهـا على الـنحو

االتي:
الــنـتـيــجـة األولى: تــشـيـر
ـــشـــروع إلـى ارتـــبـــاط ا
الــــوطــــنـي لــــثـــورة 14
تـــــمــــــوز  عـــــضـــــويـــــا
بــشـخص عــبـد الـكـر
الــذي اخــفق في إقــامـة
لك من نـظام سـياسي 
الــقــوة والــفــاعــلــيــة مــا
يـــكـــفي لـــتـــمـــكـــيـــنه من
سـيـرة  وهو مـواصـلـة ا
مـا يـفسـر حقـيقـة أن ثورة
14 تـــــمــــوز  وصـــــلت إلى
ـقـتل نــهـايـتـهــا الـفـعـلــيـة 

عــــبـــد الـــكــــر  قـــاسم في 9
شباط 1963.
الــــنــــتــــيــــجـــة

الـــثــانــيــة:
تــــشــــيـــر

Y∫ الباحث فارس الالمي يتحدث للزمان b

ـطــلع عــلى تــاريخ الــشــعب الـعــراقي مـع حـكــامه عــلى امــتــداد تـاريخ  ا
العـراق يـجـد ان تـاريخ الـشعـب العـراقي مع حـكـامه حـافل بـالـصـدامات
ـقوت من قبل الشعب والصراعات واالنقالبات ودائـما ما كان احلكام 
العراقي حتى من قبل من كان ضـمن حاشية هؤالء احلـكام لكنا نرى ان
الشـعـب الـعراقـي يـجـمع عـلى مـحـبـة واحـتـرام ذكرى الـزعـيـم الركـن عـبد

الكر قاسم أول رئيس جلمهورية العراق.     
بـعـد ثورة 14 تـموز 1958 لـغـاية 8 شـباط 1963 بـعـد انـقالب ضـبـاط
ا البـعث علـيه في انقالب دمـوي ليس عـلى اركان حـكومـة قاسم فـقط وا
سـانـد لـزعيـمه الـذي اوصـلـهم الى احلد على الـشـعب الـعراقـي احملب وا
الـذي يـطـلـبـون فـيه الـسالح من الـزعـيم لـلـدفـاع عن ثـورتـهم وحـكـومـاتـهـا
وعندما رفض الزعيم توزيع السالح على الشعب واجه الشعب االنقالب

بصدور عارية على الرغم من بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة
لكن عندما تـسأل اي من الذين عاصـروا تلك الفترة جتـدهم يتحدثون عن
الـزعــيم بــفـخــر واعــتـزاز وحــســرة الـفــخــر ألنـهم عــاصــروا تـلـك الـفــتـرة
ـشــاركـتـهم في مـواجــهـة االنـقالب امـا احلــسـرة فـهي ألنـهم واعـتـزازهم 
ـسو فـيه رغبـته احلـقيـقة في خـدمتـهم وتقـليل من فقـدوا هذا الـقائـد الذي 

بؤسهم.
الـذي يـسـال عن سـبـب هـذا احلب الـذي يـكــنه الـشـعب الـعــراقي لـزعـيـمه
قاسم الـذي وصل الـى احلد الـذي جـعـلـهم يـنـسـجـون عـنه اخلـرافات بل
وصل االمـر بـالـبـعض الى الــتـقـديس حـتى من بــعض من كـانـوا يـرفـعـون
السالح في وجه الزعيم وحكومته عندمـا قالوا بعد ان عاصرنا كل هؤالء
احلكام فـي العراق لـم جند من هـو احرص من الـزعيم عـبد الكـر قاسم

على توفير حياة سعيدة جلميع مكونات الشعب العراقي.
هو الـضـمـير الـتي يـتـمـتع به الـزعيم في الـتـعـامل مع قـضـايا جـمـيع فـئات

اجملــتــمع الــعــراقي ومــكــونــاته وخــصــوصــا الــفــقــراء
ـنــجــزات الــتي اجنــزتــهـا حــكــومــة الــزعــيم كـان وا
محورها الـفقراء ولم يـعمل كمـا عمل االخرين من
حـكـام الـعـراق فـي تـكـوين ثـروات شــخـصـيـة لـهم
وحلاشيتهم وهذا  تأكيده بعد استشهاده بأنه 
ــلك دار خــاصــة بـه ولم يــتــرك بــعــده ثــروات لم 

هائلة لورثته.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7017 االربعاء  4 من ذي احلجة 1442 هـ 14 من تموز (يوليو) 2021م
Issue 7017 Wednesday 14/7/2021

مـــــازالت احــــداث 14 تــــمــــوز 1958 
تـشكل جـدالً واراء مختـلفة بـ الثورة
ــــتــــابــــعـــ ان واالنــــقالب  ويــــرى ا
جــوانب عـدة مـن اسـرارهـا لـم تـكـشف
ــا يـتــطـلب الــتــعـمق من حلــد االن  
الـصحـفيـ بالبـحث واالستـقصاء عن
مــعــلـومــات صــحــيـحــة من اشــخـاص
عـــاشت فــتـــرة قــبل وبـــعــد االحــداث 
ويـنقل الـباحث السـتراتيـجي العراقي
فــارس عــبــد الـوهــاب االمــ بــحـديث
"لــلــزمـان" امــانـة احــداث قــيـام حــركـة
الـــضــبــاط االحـــرار بــثــورة 14تـــمــوز
 (جنـل وزيــــــــر الــــــــشـــــــؤون  1958 
االجـتـمـاعـيـة في حـكـومـة عـبـد الـكر
قـــاسـم االولى ونـــائب رئـــيـس حـــركــة
الـضباط االحرار الفريق الركن الراحل

( عبد الوهاب ام
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اشـــار االمــ ان ابـــرز اســبـــاب ثــورة
اجلـيش العـراقي على الـسلطـة ارتفاع
الــفــقــر احلــاد خالل ســنــوات الــعــهــد
ـلــكي وفـسـاد الـطـبــقـة الـسـيـاسـيـة  ا
وســيــطــرة مــئــات االقــطــاعــيــ عــلى
ـات الزراعيـة واستغالل مـالي الدو
ــســتــوى الــثــقــافي الــفالح وهــبــوط ا
ــــراة  وسط تــــنـــامي لــــلـــشــــبـــاب وا
وتـصاعـد احلركـات التحـررية الـثورية
والـوطـنيـة والـقومـيـة  كمـا ان اصـابة
٢٥٠ الـف شــخص تــقـــريــبــا بـــأوبــئــة
الــكـلـولـيـرا والــطـاعـون واجلـدري بـ
نـهايـة االربيـعيـنات حـتى قيـام الثورة
وانـهـاء االمـراض بـنـهـايـة عام 1961
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من أهم صـفـات الـزعـيم عــبـد الـكـر قـاسم قـائـد ثـورة 14 تـموز 1958
والتي مـيـزته عن كل زعـماء الـعـراق وطنـيـته وحـبه الشـديـد لوطـنه وشـعبه
ونـزاهـته الـفــريـدة بـاإلضـافـة الى الــذكـاء والـشـجـاعــة والـكـرم ومـسـاعـدة

سيئ                                        الفقراء والعفو عن ا
وكان من أولوياته خدمة وطنه وشعبه والتضـحية في سبيلهما فقد ناضل
ـلكي والـتـبعـية وعمل وثـابر حـتى تـمكن من تـخـليص الـعـراق من احلكم ا
لالستعـمار الـبريطـاني عنـدما فجـر هو ورفاقـه من الضبـاط األحرار ثورة
عاهـدات التي تـكرس الـهيمـنة الـبريطـانية 14 تموز اجملـيدة ثم ألـغى كل ا
عـلى  شــؤون الــعـراق كــمـا أخــرج الـعــراق من حـلـف بـغــداد ولم يـنــحـاز
مـثلـة بحـلف شمـال األطلسي للـقطبـ الرئـيسـي آنذاك الـكتـلة الـغربـية ا
ا أبقى الـعراق حـراً ذا سيادة حـقيـقية والكتـلة الـشرقيـة حلف وارشـو إ
وعمل على استـخالص حقوق الـعراق من شركات الـنفط االحتكـارية عبر
ـفاوض ـفـاوضون الـغـربـيـون فيـهـا بـا مفـاوضـات شـاقـة وطـويلـة وصـفه ا
العنيد واحلريص على وطنه حتى أعاد للعراق حقوقه في ثروته  ثم عمل
على تسليح اجليش العراقي بأحدث األسلحة بعد أن وسع اجليش ورفع
راتب  ووسع عالقات العراق مع دول العالم وأصبح مرتبات الضباط وا
مـيزة عـربيـاً ودولياً  أما اجنـازاته خلدمـة شعـبه ووطنه للـعراق مـكانـته ا
فـهي ال تـعــد وال حتـصى ومن أهـمــهـا إصـدار قــانـون اإلصالح الـزراعي
ومدينة الثورة إحدى اجنازاته الكبيرة عندما أسكن آالف العوائل الفقيرة
التي كانت تسكن(الصرائف) في بيـوت حديثة ووفر لها كل اخلدمات من
ماء صالح للشرب وكهرباء وشوارع ومدارس ومستوصفات  وبنى مدينة
دارس الطب كـصرح عـلمي وخـدمي كبـير وافـتتح مـينـاء أم قصر وبـنى ا

ستشفيات في كل مدن العراق. وا
 كما بنى مدينت للضبـاط في زيونه واليرموك وتبرع بداره في الصويرة
ليكون مـدرسة وتبرع بـقطعة أراض تـعود لعـائلته للـدولة لبنـاء مستوصف
وعندما عرض عليه كـولبانكيان صاحب شـركات النفط هدية قال له أنا ال
احتاج هـديتك لـكن ابني لشـعبي مـلعب حديث لـكرة الـقدم و بنـاء ملعب
عاهد الشعب  كما بنى جامـعة بغداد احلديـثة والعديد من اجلـامعات وا
ال مـصـطفـى البـرزاني من مـنفـاه هـو والـعديـد من األكـراد الذين وأعاد ا
لكي وجرى لهم استقبال حافل في البصرة وع العديد أبعدهم احلكم ا
من األكـراد في وظـائف مـرمــوقـة وعـمل عـلى حل الـقــضـيـة الـكـرديـة لـكن

تآمرين حالوا دون ذلك. بعض اخلونة وا
هذا غـيض من فـيض من اجنـازاته لوطـنه وشـعبه ومـقـولته الـشـهيـرة عـفا
الله عما سلف باتت مـثالً يحتذى به فقد عـفا عمن حاول قتله عام 1959
في حادثـة االغـتيـال في شارع الـرشـيد كـمـا عفـا عن عـبد الـسالم عارف
عـنــدمــا أشـهــر مـســدسه مــحـاوال قــتل الــزعـيم  وعـنــدمــا أخـبــره مــديـر
االسـتـخـبـارات الـعـسـكـريـة بـوجــود مـؤامـرة يـقـودهـا الـضـبـاط الـبـعـثـيـون
والقـوميـون أرسل في طلـبهم وكـلـمهم وطـلب منـهم االبتـعاد عن الـسيـاسة
وعن التآمر على الـثورة لم يسجـنهم أو يعاقـبهم بل أعادهم الى وحداتهم
التي انـطـلـقـوا مـنهـا صـبـيـحة 8 شبـاط إلسـقـاطه وعـندمـا طـلب مـنه أبـناء
الـشـعب وخـصـوصـاً أبـنـاء مـديـنة الـثـورة تـزويـدهم بـالـسالح لـلـدفـاع عن
الثورة رفض قائالً ال أريد أن يسـفك دم عراقي بسببي وخالل دفاعه عن
نـفـسه وعـن الـثـورة وهـو مــحـاصـر في وزارة الــدفـاع اتـصل به الــسـفـيـر
السوفـيتي وأبـلغه أن حـكومـة بالده على اسـتعداد إلنـزال قوات سـوفيـتية
خالل ساعات والقـضاء على الـتمرد رفض ذلك رفضـاً قاطعـاً وقال قولته
شـهـورة ال أريد أن أبـدل اسـتعـمـار بريـطـاني بآخـر سـوفيـتي هـكذا هي ا
الوطـنـية لـقـد ضـحى بنـفـسه حـتى ال يصـاب أبـنـاء شعـبه بـأذى وال يرهن
وطنه لدولة أجـنبية  أما مسـالة نزاهـته فال يختـلف عليـها اثنـان لقد كان
يـتقـاضـى راتبـه من وزارة الـدفـاع فقـط رافضـاً راتـب رئيـس الوزراء  لم
ــا كــانت تــرقــيــتـه مع ضــبــاطه في جــدول ــنح نــفــسه قـــدم أو رتــبــة إ
لك بيـتًا وكان يـستأجر بـيت من الدولة وهو رئـيسها استحقـاقه كان ال 
ويدفع إيجاره من ماله اخلاص وهو بيت بسيط جداً وبقي فيه حتى وفاته
وكان يـنـام أحـيانـا كـثـيرة في غـرفـته في وزارة الـدفـاع كان شـقـيـقه نائب
نحه رتـبة ضابط أو ضابط في اجليش الـعراقي وبـقي نائب ضابط ولـم 
مـــنـــصب كـــان يــأكـل من بـــيت أخـــوه حـــيث يـــرســـلــون لـه الـــطــعـــام في
(سـفـرطـاس) وهـو أكل بـسـيط جـداً وعــنـدمـا كـان يـعـقـد اجـتـمـاع جملـلس
الدفاع كان يرسل الى اجملتمع كباب من مطعم قريب من وزارة الدفاع
ـــتـــلـك أســـطـــوالً من الــــعـــجالت وال اآلالف من ومن مـــالـه اخلـــاص لم 
احلمـايات كـان يـركب عجـلـة واحدة ومـعه الـسائق واالنـضـباط فـقط حتى
بعـد عـملـية اغـتـياله وحـرصـاً على حـيـاته كان مـرافـقه يرسل خـلـفه عجـلة
فيهـا أربعة مسـلح وعـندما شـاهدها الـزعيم منع أن تـرافقه كان يـتفقد
شعـبه خـصوصـاً في الـلـيل ويبـقى الى الـفـجر بـرفـقة سـائـقة واالنـضـباط
ـلـك عـقـارات وال فـقط كــان يـعــطي لـلــفـقـراء مـن مـاله اخلــاص كـان ال 
أرصدة في الـبـنوك وال شـركـات وال فلل وهــــــو زعـيم العـراق وقـائده لم
يـعـ أحـد من أشـقـائه أو أوالدهم أو أقـاربه في أي مـنـصب أو وضـيـفـة
نـحها بـيتـــــاً أركبهـا في سيـارته وأخذها عندمـا طلـبت منه شـقيقـته أن 
الى الشاكريـة حيث يسكن الـفقراء في الصـرائف وقال لها عـندما يسكن
كن أن أمـنحك بيتاً  وكان يكرس كل هؤالء العراقـي في بيوت عـندها 
البس الـفاخرة وقتل وهو في كل وقته خلدمة شعـبه ووطنه لم يلبـــــس ا
مالبسه الـعسكـرية ووجـد في جيب بـدلته مبـلغ ثالثة دنـانيـر ونصف وهو
ـلكه رحم الـله الـزعيم الـوطـني الـنــــزيه فـمـا أحوج الـعراق كل ما كـان 
ـتلـكون بـعضـًا من وطنـية الـزعيم الـراحل وبعـضاً من اليـوم لسـياسـي 
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ية االولى ( – 1914  ثـناء احلرب العا
1918) عقدت اتفاقية سرية للغاية ب
وزيـر خارجية بريطانـيا سايكس بيكو
ونــظـيــره الـفـرنــسي فـرانــسـوا جـورج
ــشـاركــة روسـيـا الــقـيــصـريـة بــيـكـو 
ـعـاهدة سـايـكس بـيـكو انـذاك عـرفت 
ــفــعــول بــتــاريخ واصــبـــحت ســاري ا
1916/5/16وكـــشــفت روســيــا غــطــاء
الـــســـريـــة عـــنـــهـــا بـــعـــد قـــيـــام ثــورة
اكـــتــوبــرعــام  1917والـــتي تــضــمــنت
تـوزيع منـاطق نفوذ الـدولة الـعثمـانية
فـيـمـا بـ دول احلـلـفـاء كـغـنائـم حرب
ومـن اهم بــنـــودهـــا حــصـــة روســـيــا 
واليــــــــات ارض روم وتـــــــرازون و وان
وتـبليس التي تـعرف بارمينـيا التركية
تـغلتوكـذلك منطقة من الـقسم الشمالي
ر عبر موش و لـكوردستان على خط 
زعــتـر وجـزيـرة ابن عـمـر وامـيـدي الى
احلــدود االيـرانـيـة وتــبـلغ مـســاحـتـهـا

160 الـف ميل مـربع من البـحر االسود
وصل واورمـي فيهـا معادن ومـنطـقة ا

لح. كثيرة من النحاس والصخر وا
حـصـة فرنـسـا  القـسم السـاحـلي على
ـــتــوسط وتـــشــمل الـــبــحـــر االبــيض ا
ســوريــا واتـنــة ومــنـطــقــة من احلـدود
اجلـنـوبيـة على خط عـيـنتـاب وماردين
الـى حـــدود روســـيــــا احلـــديــــثـــة ومن
ـــــار عـــــلى االداخ الـــــشـــــمـــــال اخلط ا
وقـيصريـة واق داخ و يلدوزداخ وزارة
عروفة ب (كينيكة)  . تاج خربوت ا
حـصة بـريطانـيا  القـسم اجلنوبي من
وادي الـرافدين مع بغداد ومـيناء حيفا

وعكا من فلسط  .
تــاســيس دولــة عــربـيــة او دويالت في
وزعة ب فرنـسا وبريطانيا ـناطق ا ا
ومـن ثم تـــوزع الحــــقـــا وتـــبــــقى حتت
نـطـقـة الفـرنـسـية امـرتـيـهمـا وتـكـون ا
ـــوصل مـن واليـــة مـــابــ ســـوريـــا وا

الـنـهـرين  وتكـون حـصـة بريـطـانـيا من
فلسط الى احلدود االيرانية .

تبقى ميناء االسكندرونة حرة للجميع.
اســتــغــلت بـريــطــانــيـا تــاخــر الــقـوات
الـفرنسية في احتالل سوريا واخلروج
ـــنــــاطق مــــنــــهـــا بــــاجتــــاه احـــتـالل ا
وصل وفق اخملـصـصـة لهـا من واليـة ا
ـعـاهـدة  فـقــامت مـسـرعـة بـدفع تــلك ا
قـواتـهـا الحـتالل كـركوك مـنـهـا بـتاريخ
1918/10/25 قــــــبـل ابــــــرام هــــــدنــــــة
مـودرس مع تـركـيا بـانـتهـاء الـعمـلـيات
الــعـســكـريــة وانــتـهــاء احلـرب ومن ثم
ــوصل في دفـــعت قــواتـــهــا الحــتـالل ا
1918/11/8 بــــعــــد عــــشـــرة ايــــام من
الــهـدنــة وطـردت الـــــقــوات الـتـــــركـيـة
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كـانت تداعـيات مـعاهدة سـايكس بـيكو
ــنـطــقـة مــنـجــدة لـلــتـرك والــعـرب في ا
وضربة خنجر مسموم في ظهر الكرد 
وذلك لــتـاسـيس احلــلـفـاء دولــة تـركـيـة
مـــدعــومـــة مــنــهـــا من بـــقــايـــا الــدولــة
ـعـاديـة لـلـشيـوعـيـة وفـقا الـعـثـمـانـية ا
لـلـمصـالح الـغربـية لـتـكون ظـهـيرة لـها
ـنـظـمـومـة الـشـيـوعـية فـي ح جتـاه ا

كـانت روسـيـا حـلـيـفـة لهـم في احلرب 
وكـذلك احلـلفـاء اعـطت الـضؤ االخـضر
لـلـعـرب بتـاسـيس دولـة او دويالت لهم
شـاركـتـهم الـقـتال ادة (4) اعـاله  فـي ا
ضـد القوات العثمانية باستثناء معظم
الـعرب من الشيعة والسنة والكورد في
ـوصل وبــغــداد والـبــصـرة الــواليــات ا

عاهدة فقد قاوموا ـقسمة وفق تلك ا ا
االحـتالل الـبريـطـاني بكل امـكـانيـاتهم
تكـافئـة ومنـها مـعركة الـقتـاليـة غيـر ا
الـشـعـيـبـة الـشـهـيـرة وثـورة الـعشـرين
ـتتـالية من 1919 والـثورات الـكردية ا
ولــكـن احــتــلــتــهــا بــقــوة الــسالح ولم
تـشـكل فـيـهـا دولـة الى 1921 وتـوجت
فــيـــصل احلــيــجـــازي مــلــكــا عـــلــيــهــا
بـسيـاسة اسـتعمـارية خـالية من االمن
واالســـتـــقــرارفـي دمج ثالث ثـــقـــافــات
مـتغـايرة بقـوة السالح   دون اخـتيار
احـــد من مــكــونـــات الــواليــات الــثالث
لـيتراسها وكـانت حصة كردستان  من
ذلك الــتــقــسـيم قــاســيــا بـقــصــد قـصم
الـظهربتجزئـتها الى اربعة اجزاء لكي
ال تـــلــتــإم جــراحــهـــا الى ابــد االبــدين
كـانـتقـام من االحـفاد عـلى مـافعـله بهم
االجـداد في احلروب الصليـبية بقيادة
صـالح الــدين االيـــوبي وكــذلـك لــكــون
الــتـزامــهم الــديـني تــفــوق مـشــاعـرهم

القومية باختالف االخرين .   
لـم يكن لـلـكرد النـاقـة وال جـمل في تلك
الي احلـرب الـتي راحت ضحـيـتهـا ا
في وقــتــهــا وغــيـرت خــريــطــة الــعـالم
بــرمـتـهـا وحتـررت بــعـد اطـفـاء نـارهـا
شـعـوب واقـوام كـثـيـرة بـتـاسيس دول
مـستقـلة ولو قسـما منهـا بعد ح من
ثابرة إالّ الكرد دفعوا ثمنا النضال وا
بـــاهـــضـــا في االنـــتـــقـــام عـــوضـــا عن

اجدادهم كما اسلفت  
ية االولى صدر  – كتـاب احلرب العا {  ا
 – عــــمــــر الــــهــــيـــراوي                      

إلـى أن الـنــظـام الــســيـاسي لــثـورة 14
تــمــوز هـو الــفـاعـل احلـقــيـقـي لـلــثـورة
ـشـروع ــضـادة الـتـي أجـهـزت عــلى ا ا
الـوطنـي لثورة  14تـموز. فـالنظـام غير
قـراطي لثورة  14تـموز  هو الذي الـد
مــهــد الــطــريق لـثــورة مــضــادة قــادهـا
الـشـخص الـثـاني فـي تـنـظيـم الـضـباط

االحرار عبد السالم عارف بنفسه.
شروع الـنتيجة الثالثة: تشير إلى أن ا
كـان امـتـدادا الـوطـنـي لـثورة 14تـمـوز 
لــلـمــشـروع الــعـام لــلـحــركـة الــوطـنــيـة
ــلــكي  عــلى الــعـــراقــيــة في الــعــهـــد ا
اخــتالف تـوجـهـاتـهـا وفــصـائـلـهـا. لـذا
يـنـبغي عـلى أي حوار يـستـهدف إنـقاذ
ــســتـقــبل في الــعـراق أن يــدور حـول ا
طـبـيـعـة الـنظـام الـسـيـاسي األقـدر على
ـــشــروع الــوطــني  حتـــقــيق أهــداف ا
وهـي أهداف ال يجوز االختالف حولها
أو عــلــيــهـــا. ومــا لم تــنــجح الــنــخــبــة
ـعـــــــــــنـاهـا الــسـيـاســيـة الــعـراقـيــة 
الـواسع والتي تشـــــــــمل الـشريحت
ـــعـــارضـــة مــعـــا في احلـــاكـــمــة وا
الـــــــتـــــــأســـــــيـس لـــــــنـــــــظـــــــام
ــــــــــــقــراطي يــضــمن د
مــشـاركــة اجلـمـيع وال
يــسـتــبــــــــعــد أحـدا
فــــــســــــــــــوف واال 
نـــــــظل نـــــــدور في
ــفـرغـة احلــلـقـة ا
نــــفــــســـــــــــــهـــا
الـــتـي ال يـــعــرف
إال الــــــــله مــــــــتى
يـتـمـكـن الـــــــعراق
مــن اخلـــــــــــــــــــــروج

منها.
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ـوعد وتـركت رونـالـدو لم تـكن أيـضـا في ا
حـمــلـة الـدفـاع عـن لـقـبـهــا سـريـعـا من دور
درب الـ16 عـلى يـد بـلـجـيـكـا ولم يـنجـح ا
اخملضـرم فرنـاندو سـانتـوس في استـكمال
انـيا مـسيـرة النـجـاح.ولم يـختـلف األمـر أل
ـدرب الــتي أسـدلت الــسـتـار عــلى حـقــبـة ا
يـواكيم لـوف بـإخفـاق جـديد حـيث ظـهرت
بصورة بعيدة تماما عما كانت عليه قبل 7
سـنـوات عنـدمـا جـلـست عـلى عـرش الـعالم
ـونديـال في الـبـرازيل وودعت هي بـلـقب ا
انيا. األخرى البطولة في دور الـ 16أمام أ
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لم تـأت الـنـسـخـة احلـالـيـة لـلـيـورو بـجـديد
ـدرب ـنـتــخب هـولـنـدا حـيـث أن كـتـيـبـة ا
ــقـال من مـنـصـبه بـعـد رونـالـد دي بـويـر ا
نــهـايــة مـشـوار الــيـورو كــانت خـيــبـة أمل

أخرى في البطولة.
ــســتــوى اجلــيــد الــذي قــدمــته في فــرغم ا
مـرحـلـة الـتـصـفـيـات إال أن األمـور خـرجت
عن نطاقها في البطولـة التي دخلتها كأحد
ــطـاف ــرشــحـ لــلــقب لــيـنــتــهي بـهــا ا ا
بــخــروج صـادم عــلى يــد الــتـشــيك في دور
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ــنــتـخب الــبــلـجــيــكي لــيـتــعــثـر في  عـاد ا
مـنتـصف الـطـريق في بـطـولة كـبـيـرة وبدأ
الــوقت يــداهم جــيــلـه الـذهــبـي الــذي قـد ال
يــتــكــرر في حتــقـيـق إجنـاز لـ"الــشــيــاطـ

احلمر".
ورغم الــتـحـول الــواضح في أداء بـلـجــيـكـا
حتت قيادة اإلسباني روبرتو مارتينيز إال
أنه لـم يـــنــــجـح حـــتـى اآلن في تــــفــــجــــيـــر
نـاسـبة ـتلـكـهـا وهي بـا اإلمـكانـات الـتي 
األفـــضل في تــاريـخ بــلــجــيـــكــا حــتى اآلن
ومثـلـما حـدث في يورو 2016 بفـرنـسا لم
نـتخب البلـجيكي في تخـطي عقبة ينجح ا
دور الــثـمـانــيـة بــخـســارة عـلى يــد الـبـطل

منتخب إيطاليا (2-1).
ويـعـد أفـضل إجنـاز لـبـلـجـيـكـا حتت قـيادة
ـركـز الـثـالث في مـارتـيــنـيـز هـو احـتـالل ا
مونديال 2018 بروسيا ولكـنه ليس كافيا
قـارنـة باإلمـكـانـات الفـرديـة واجلمـاعـية بـا
تلكـها وقد يكون مـونديال قطر هو التي 

الفرصة األخيرة له.

سيـمـا في اجلانب الـهـجومي الـذي أضيف
ا إال أن إليه قيمة كبيـرة بحجم كر بنز
ــــدرب فـــــشل فـي إعالء كـــــلــــمـــــة الــــروح ا
اجلــمـاعـيـة عــلى الـفـريـق فـغـلـبـت الـنـزعـة
الـفـرديـة الـتي أدت في الـنـهـاية إلـى خروج
لـلنـسيـان.ولم يـقدم العـبـون بحـجم كـيلـيان
مبابي أو أنـطوان جـريزمان مـا هو منـتظر
منهما لتكون النتيجة احلتمية في النهاية
هي اخلــــروج وهـــــو مــــا حــــدث فـي ثــــمن
النهائي على يد سويسرا بركالت الترجيح
بـعد مـبـاراة كـانت في متـنـاول الـفرنـسـي

الـذين كـانوا مـتـقـدم فـي النـتـيـجة (3-1)
ـباراة لـتخرج حتى الـدقائق األخـيرة من ا
ــشـاكل الــداخـلــيـة بــ الالعـبـ بــعـدهـا ا
للـنور وهي أجـواء بالـطبع ال تـساعـد على
النجاح.البرتغال بقـيادة النجم كريستيانو

شيفتشينكو من قبل في الذهاب بعيدا إلى
هــذا احلــد بــأفــكــار واضــحــة وكـفــريق ال
يستـهان به لـتتوقف مـلحـمتهم في مـحطة
إجنـلـتـرا في دور الـثـمـانـيـة بـعـد اإلطـاحـة

بالسويد في ثمن النهائي.
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كانت مـنـتخـبات فـرنسـا والبـرتغـال حامل
ـانـيا مـصـدر اإلحبـاط األكـبر في الـلقب وأ
ـنـتـخـبـات الـثالث وقعـت ضمن الـيـورو فا
وت" مـجـموعـة أطـلق عـلـيـها "مـجـمـوعـة ا
وتمـكنـوا جمـيعـا من التـأهل للـدور التالي
بكر من إال أن اجلميع تفـاجئ بخروجـهم ا

نافسة على اللقب. سباق ا
بـــطل الـــعــــالم كـــان اخلـــاســــر األكـــبـــر في
البطولة فبالرغم من األسماء الكبيرة التي
ـدرب ديــديه ديـشـامب ال يـضــمـهـا فــريق ا

سنوات.
ارك وأوكرانيا وسويسرا والنمسا الد

شـهــدت بـطـولـة الـيــورو األخـيـرة عـددا من
فاجآت سواء فـيما يتعـلق بالهداف أو ا
نتخبات التي خرجت من عباءة التمثيل با
ـشــرف إلى أن يـكــون لـهـا دور الــبـطـولـة ا

االستثنائية.
وحــدث هـــذا حتــديــدا في حــالــة مــنــتــخب
ـارك الـذي تخـطى الـبـدايـة الـصـادمة الـد
لـــيس فــقط بــاخلــســـارة أمــام فــنــلــنــدا في
بـاراة االفتـتـاحيـة ولكن أيـضا بـاحلادث ا
الـــذي كــاد يـــودي بـــحـــيـــاة جنـــمـه األبــرز
ــســتــطــيل كــريــســتــيــان إريــكــسن داخل ا
األخـضــر لـيـحـجــز في الـنـهـايــة مـقـعـدا له
ضــمن األربـعــة الـكــبـار وبل يــكـون قــريـبـا
لـلــغـايـة من تــكـرار مـلـحــمـة نـسـخـة 1992
ولكـنه في الـنهـاية سـقط بـصعـوبة عـلى يد

وصيف البطولة منتخب إنكلترا.
مــنــتـخب ســويـســرا أيــضـا ظــهـر بــصـورة
ـسـتـوى اجلـماعي رائـعـة ال سيـمـا عـلى ا
ــدرب اخملــضــرم حــيث ظــهـــرت كــتــيــبـــة ا
نافـسيها ير بـيتكوفـيتش كنـد قوي  فالد
في الـبطـولـة وهـو ما يـظـهـر في إقصـائـها
لـلـمـرشح األول لـلـقب مـنـتـخب فـرنـسـا في
ثـــمن الـــنـــهــــائي بـــركالت الــــتـــرجـــيح ثم
خـروجـهـا بـشق األنـفس أمـام إسـبـانيـا في

دور الثمانية بنفس الطريقة.
ــنـتــخـب الــســويــســري الــصـورة وأكــمـل ا
الطـيبـة التي ظـهر بـها في مـونديال 2018
روسيا بعد أن اكتسب العبيه خبرات أكبر

كان الفريق بفضلها على شفا النجاح.
نفس األمر يـنطـبق على منـتخبي أوكـرانيا
والــنــمــســا الــلــذين فــاقــا كل الــتــوقــعــات
فبالرغم من استفادتـهما من الشكل اجلديد
للـبـطولـة والتـأهل ضـمن أفضل مـنـتخـبات
ـركـز الــثـالث إال أنـهـمــا حـقـقـا أصـحــاب ا

إجنازا يحسب لهما.
فمنـتخب الـنمسـا جنح في بلوغ دور الـ16
للمـرة األولى في تاريخه ولم يـكن بالـلقمة
الـسـائـغـة في فم الـطـلـيـان الـذين اضـطـروا
لالنـتـظار حـتى األشـواط اإلضـافـيـة حلسم

بطاقة التأهل لدور الثمانية.
درب الشاب أندريه بينما لم تنجح كتيبة ا

ôU Ë ≠b —b

أســـدل الــســتــار عــلـى الــنــســخــة الـ 16من
بطولة األ األوروبية (يورو 2020)  التي
أقــيـمت وسط ظــروف اسـتـثــنـائـيــة بـسـبب
تـــفــشـي جــائـــحــة كـــورونــا وعـــلى مالعب
متـعـددة وشهـدت عـودة إيطـاليـا لـلجـلوس
على عرش القارة العجـوز للمرة الثانية في

تاريخها وبعد  53عاما من الغياب.
وعـزز هــذا الـتـتـويـج أسـطـورة "اآلتـزوري"
ـنافـس الكـبـيـر واخلبـيـر في كـأس الـعالم ا
الذي تـوج به في 4 مـنـاسـبـات كـان آخـرها
في 2006 عـلى حسـاب فـرنـسا ولـكـنه كان
يـواجه حـظــا سـيـئـا في الـبـطـولـة الـقـاريـة
حـــيـث لم يـــتـــمـــكـن حـــتى اآلن من فـــرض
هـيــمـنـته سـوى فـي مـرة وحـيـدة في 1968
نـتـخب اإليـطالي الـتي استـضـافـها.ورفـع ا
حتى اآلن رصيده إلى 6 ألقاب كبيرة وهو
الــلــقـب الــدولي األول مــنــذ تــتــويــجه عــلى
ونـديـال قبل 15 ـانيـة بـلقـب ا األراضي األ

عاما.
إال أن هـذا التـتـويج لم يـكن ليـتـحـقق بدون
إدارة واقـــعـــيــة مـن خــارج اخلـــطـــوط كــان
بـطلـهـا اخملـضرم روبـرتـو مـانشـيـني الذي
تاح عرف كيف يوظف إمكانات العبيه ا

ويخرج أفـضل ما لديـها لتـقدم إيطـاليا في
النهـاية هـذا األداء الذي اتفق اجلـميع على
روعـته وأن أصـحــاب الـقـمـيص األزرق هم
ــشــوارهم في األجــدر بـــالــلــقب بــالــنــظــر 

البطولة.
وحتت قـيادة مـانـشيـني بـات أداء إيطـالـيا
أكثـر جماال وجـرأة في الهـجوم رغم أنه لم
يــــــتـــــخـل عن األداء الــــــدفــــــاعي الــــــقـــــوي
"الــكـاتــيـنــاتـشـو" الــذي كـان يــتـمــيـز به في
الـــســـابق لـــيـــخـــرج من عـــنـق الـــزجـــاجــة
والصورة الـباهتـة في مونديالي  2010في
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيــا و2014 بـــالــبـــرازيل
بـاإلضـافــة لـلـخـروج من دور الــثـمـانـيـة في

اليورو األخير في فرنسا في 2016.
إال أن الـتـتــويج بـلـقب الــيـورو أعـاد لـلـكـرة
اإليـطــالـيــة هــيـبــتــهـا لــتـصــبح أحــد أبـرز
نتخـبات التي سيـسلط عليـها الضوء في ا
ـوعد األكـبر وهـو مونـديال نـافسـة على ا ا
ـقـبل ولـم ال الـتـتــويج بـلـقب قــطـر الـعــام ا
خـــامس جتـــاور بـه الــبـــرازيـل عــلـى عــرش

منتخبات العالم.
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رغم خــروجه من نــصف الــنـهــائي عــلى يـد
إيـطـاليـا بـركالت الـتـرجـيح إال أن مـنـتخب
إسـبـانـيا خـرج بـفـوائـد عـديـدة من الـيورو
حـيـث أنه دخل الـبـطــولـة بـصــورة مـغـايـرة
تــمـامـا عن الــتي كـان عـلــيـهـا قــبل سـنـوات
قــلــيـلــة إبـان فــتــرة "اجلـيل الــذهــبي" الـذي
سـيـطــر عـلى األخـضـر والــيـابس بـدايـة من
لــقب الــيـورو في 2008 مــرورا بـالــتــتـويج
ونديال  2010بجنوب األبرز في تاريخه 

أفريقيا نهاية بلقب اليورو في 2012.
ورغم البداية احملـبطة لـ"ال روخا" بـتعادل
متتـالي في دور اجملـموعات أمـام السويد
(0-0) ثم بـــولــنــدا (1-1)  إال أن األداء بــدأ
يـرتــفع بـدايـة من مــواجـهـة سـلــوفـاكـيـا في
نــهـــايــة اجملــمــوعــة ثم كــرواتــيــا في ثــمن
الـنهـائي (3-5)  وسـويـسـرا دور الـثـمـانـية
بــركـالت الــتــرجــيح حــتى الــســقــوط أمــام
ــــربـع الـــذهــــبي بــــركالت "اآلتــــزوري" في ا

الترجيح أيضا.
واستطـاع لويس إنـريكي أن يُكـون منتـخبا
طـمــوحــا يــعــد بــالـكــثــيــر مع قــدوم مــوعـد
ونديال القـطري ليخـرج أخيرا من النفق ا
ـظـلم بـعـد إخـفـاقـات عـديـدة في مـونـديال ا
ــوعـد األوروبي في 2014 بـالــبـرازيل ثم ا
2016 وأخــيـــرا مــونــديــال روســيــا قــبل 3

ÊU e « ≠œ«bG

ـؤهـلة ـنتـخب الـوطـني بـكرة الـقـدم عن مـعسـكـر خارجـي استـعـداداً للـتـصـفيـات االسـيـوية ا يبـحث ا
ـدير االداري لـلـمـنـتـخب الـوطنـي باسل كـوركـيس إن الـهـيـئـة التـطـبـيـعـية ـونـديـال قـطر 2022.وقـال ا
ستوى عال لالحتـاد العراقي بكـرة القدم تدرس اقامـة معسكر تـدريبي خارجي ومبـاريات جتريبيـة 
قبل قـرر ان يبـدأ في شهـر آب ا عـسكـر من ا زدوجـة.واوضح ان ا حتـضيـراً للـتصـفيـات االسيويـة ا
لـيسـتمـر حتى نهـايته كي تـكون الـفتـرة كافيـة لإلعداد اجلـيد فـضالً عن اقامـة مبـاريات ودية لالطالع

قبل. ونديال يبدأ في أيلول ا . يذكر ان مشوار العراق في تصفيات ا على مستويات الالعب
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بغداد- الزمان
أجــريت  قـرعـة األدوار الـنـهـائـيـة
لــــدوري الـــــدرجــــة األولى لــــكــــرة
الــــصــــاالت الــــذي انــــطــــلق امس
الـثالثـاء في  قـاعـة نـادي الـشـباب

الرياضي ببغداد.
وتـمـخـضت األدوار الـنـهـائـيـة عن
تـأهل ثمـانية أنـدية بواقع فـريق
ــنـطــقـة اجلــنـوبــيـة وبــغـداد من ا
ــــنــــطــــقـــة والــــفــــرات األوسط وا

الشمالية والغربية.
وأسـفرت القرعة عن تقسيم الفرق
ــــشــــاركـــة عــــلى الــــثــــمـــانــــيــــة ا
مـجـمـوعـتـ حـيث ضـمت األولى
ــرور - جــنــائن بــابل - أنــديـــة  ا
ـعــقل - نـيـنـوى  بـيـنـمـا ضـمت ا
اجملـموعة الثانيـة  كفاءات نينوى
- كـــربالء - بـــلـــديــة الـــبـــصــرة -
الــظــفـر  ويــتـأهـل أول وثـاني كل
مـجمـوعة الى دور نصف الـنهائي
قبل. الذي حدد له يوم اجلمعة ا
ورحـبَ رئيس جلنة كرة الصاالت
شاركة صـبحي رحيـم باألنديـة ا
: إن الـهـيئـة الـتـطبـيـعـية في قـائالً
االحتـاد العراقي لكـرة القدم تولي

اهـتـمامـاً كبـيراً جلـميع الـدرجات
ومـن ضـــمــــنـــهــــا دوري الـــدرجـــة
: ان اللجـنة بصدد األولـى.وأضافَ
إنـهـاء الـدوريـات اخلـاصـة بـلـعـبة
كـرة الـصـاالت ضـمن اخلـطـة التي
وضـعتـها مـسبـقا. وطـالبَ رئيس
جلـــنـــة كـــرة الـــصـــاالت األنـــديــة

بـضرورة االستعداد اجليد لتقد
أفــــضل مـــســــتـــوى فــــني لـــدوري
الـــدرجــة األولى الـــذي يــتــوقع أن

يكون غنياً باإلثارة والندية.
 ومـن جـهــة اخــرى عــقــدت جلــنـة
االنـضبـاط في الهـيئة الـتطـبيـعية
اجـــتـــمـــاعــــاً من أجل مـــنـــاقـــشـــة

اعـتراض نادي اجليش على نادي
.. الـشـرطـة ضمـن دوري النـاشـئ
وبــــعــــد اطالع الــــلــــجــــنــــة عــــلى
قـدم وحضور مدرب االعـتراض ا
نـادي اجلـيش للـنـاشئـ الى مـقر
الـلــجـنـة وحـصـر اعـتـراضه عـلى
الـالعب مصطـفى عارف الله العب
نـاشـئـة الشـرطـة على اعـتـبار انه
يـلعب بـتولـد غير تـولده احلـقيقي
حـــــــسـب االدعــــــاء.ولـــــــدى اطالع
الـــلـــجـــنــة عـــلى أولـــيـــات الالعب
وتـدقـيق أوراقه الـرسـمـيـة وجواز
ســـفـــره  وكــذلـك مــفـــاحتــة إدارة
مـتوسطـة  االرتقاء  لـلبنـ بجلب
قـــيـــده وتـــاريخ مـــيالده واالطالع
ـدرسـيـة الـصادرة عـلى وثـيـقـتـه ا
من مـديرية تربية الرصافة الثالثة
بـالـعدد  287 والـتي تـؤيد انه من
تـولد  2005/2/12 كـذلك االطالع
عـــلى كــشـــوفــات نــاشـــئي الــقــوة
اجلــويـة لـعـام  2019 والــتي كـان
مـثبتاً فـيها قبل انـتقاله الى نادي
الـشـرطـة عـلـيه تـقـرر رد اعـتـراض
نــادي اجلـيش واعــتـمــاد نـتــيـجـة

باراة. ا

من طــلب ذلك بـسـبـب تـدهـور وضـعه
الـصــحي.وفي ســيـاق مــنـفــصل  اكـد
راضي شــنــيــشل مــدرب فــريق نــادي
الـزوراء أن الـهــيـئـة الـتـطــبـيـعـيـة لم
ـــنــتـــخب تــفـــاحتـه بــشـــأن تـــدريب ا
الــعـراقي مـقــدمـاً نـصـيــحـة لـلــهـيـئـة

بالتعاقد مع مدرب أجنبي.
وقــال شـنـيـشل في تــصـريح صـحـفي
إنه يسـمع من هـنا وهـناك وعـبر عدد
ــــواقـع نــــيـــة مـن وســــائل االعالم وا
نتخب التطـبيعـية لتكـليفه بتـدريب ا

الـعـراقي  اال ان اي جـهـة رسـمـية لم
تفاحته بشكل رسمي.

همة واضاف االنية لديه شـخصياً 
ـنـتـخب واليـفـكـر في الـوقت تـدريـب ا
احلـــالـي بـــذلك  مــــبـــيـــنــــاً انه يـــرى
العـشوائـية في الـتخـطيط وفي اعداد
ية ـنتخـب العـراقي الهم بطـولة عـا ا
مـقبـلـة.ونـصح شـنـيـشل التـطـبـيـعـية
بـــالــتــعــاقــد مع مــدرب اجـنــبي عــلى
مـسـتوى عـال جـداً  بـامكـانه ايـصال
ـــنــــتـــخب الـى نـــتـــائـج جـــيـــدة في ا
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 تـوج الصـقـور بلـقب دوري هـذا الـعام  وسط دوري عـاشـته اجلمـاهـير
ـنـاى عن االحـداث والـتـجـاذبات  الـتي  كـانت جتـري  في الـريـاضـيـة 
مــوسم كل عــام  بــاســتــثــنــاء بـعـض الــلـمــحــات الــتي بــرزت من خالل
استـغـنـاء بـعض االنديـة عن العـبـيـها وتـفـريـغـهم للـمـهـمـة الوطـنـيـة  وما
ابـرزته مــثل تـلك االحـداث في الـشــارع الـريـاضي من اراء  مع اوضـد
مع تـلك اخلــطـوة الـتي  تــزامـنت مع مــحـطـة االعــداد الـتي خــضع لـهـا
نتخب الوطني في مـرحلة مباريات االياب  والـتي فقد معها  صدارته ا

ركز الوصافة . لترتيب اجملموعة واقتناعه التام 
وجـاء تـفـوق الـصـقـور هذا الـعـام العـتـبـارات عـديدة اهـمـهـا االسـتـقرار
الفـني والبـدني  والذي يـعد اكـسيـر احليـاة الي نادي او فـريق يخوض
ـومة واالنسـيابيـة او  تعيش عايـير  الد غمـار بطولـة مطولـة التخضـع 
وطاة التاجيالت  او التوقفات  التي تـسهم  بغياب اجلهوزية الفنية عن
العـبـيـهـا او تـسـهم  في  اجلـهد الـسـلـبي لالعـبـ وهـذا االمـر عـادة ما
شاركة في لدوري السيما مع ابرز سطوته على اغلب االندية والـفرق ا
 خـارطـة الـتـوقــفـات الـتي خـضـع لـهـا الـدوري في اكــثـر من مـحـطـة او
مناسبة  لـيصل الدوري في محطته االخـيرة عند محطـة  درجة الغليان
رة مع الـتي  تـعـيـشـهـا االجـواء الـعراقـيـة وهي اصال غـيـر مـنـاسـبـة بـا
ارسة لـعب الكرة  بتـاثيرها الـسيء على  اداء الالعب  حـيث تنتفي
ـطاولـة الالعب مـتعـة الكرة عـند تـلك االجواء لـتكـون امتـحانـا عسـيرا 
وقدرتهم احلقيقيـة  في  ابراز امكانياتهم عنـد تلك الدرجة القاسية من
درجـات احلــرارة  فـضال عن ان الـدوريـات فـي اغـلب دول الـعـالم وفي
مـثل هذه االيـام من الـسنـة يـكون قـد  اغلق وانـتـهى تمـامـا  واعلن مـنذ
اسـابـيـع او اشـهـر عن هـويـة الـبـطل لـتـلك الـدوريـات  الـتي سـارت وفق
واعيد ثابتة عتاد  لذلك نتامل من ان حتظى مواعيد انطالق دورينا  ا
تتناسـب مع انطالقة دوريات الـعالم على اقل تقـدير في  اب (اغسطس
ـثال بـايـلـول (سـبتـمـبـر ) لـتنـتـهي عـنـد حدود ) او الشـهـر الـذي يـليه 
ــوعـد مـحـطــة حلـسم هـويـة الـشـهـر اخلــامس  حـيث يـكــون مـثل هـذا ا

الفريق الفائز  بالبطولة .
وضـرب اجلــويـة عـصــافـيــر عـدة  في فــوزه بـالـبــطـولــة  حـيث جنح في
احلـصول عـلى تـوليـفة مـهمـة من الالعـب  حـققـت االنسـجام والـترابط
بـ صـفـوفـهـا  لـتـحـظى بـالـلـقب  الـبـارز  واجلـديـد لـتـضمـه خلـزائـنـها
ها لتـوليفة  مهمة من الالعبـ زاوجت بينهما االندفاع فضال عن تقد
الشبابي  مع عـامل اخلبرة وهذا ديدن اغـلب التشكيالت الـتي ضمتها
صـفـوف الـفــريق اجلـوي عـبـر اكـثـر من مـوسم  الى جـانب االسـتـقـرار
درب  واعالنـهـا  الثـبـات على خـططه الـتدريـبي  من خالل تـمسـكـها بـا

التدريبية التي قربت  درع الدوري  من جانب الفريق .
ومع كل مشاعر التفـاؤل التي احاطت بنجاح اجلويـة في مهمته احمللية
ماثل تبـقى التسـاؤالت قائـمة حول قـدرة الفريق عـلى حتقـيق النجـاح ا
مع مـا حقـقه في مالعب الـوطن مع اي استـحـقاق اسـيـوي يشـارك فيه
ــشــاركــة بــاي ــثال عن دوري الــعـــراق  او مــا ســنــحت له فــرصــة ا
اسـتحـقاق خـارجي اخـر  ليـمثل من خالله الـكـرة العـراقيـة  مع  االخذ
بنـظر االعـتبار ان تـشكـيلته حتـوي مجـموعة من صـفوة الالعـب الذين
ـنتخب الوطني  والذي تنـتظره  على مرمى نحو اقل من ثلون عماد ا
ـؤهل شـهــرين فــرصـة كــبــيـرة  بــانـطـالق مـبــاريـات الــدور احلــاسم وا
ـتابـعون بـكونـها ا وصـفهـا احمللـلون وا ـونديـال قطـر في مجـمـوعة طـا
مـنـطـقـيـة والتـدعــو مـنـتـخـبـاتـهـا  الى اخلــوف والـتـوجس  كـونـهـا تـضم
ـنـتخـبات مـنتـخـبي ايران وكـوريـا اجلنـوبـية الى جـانب ثالثـة من ابرز ا
العـربـيـة  الـتي حتفل  لـقـاءاتـنـا بهـم مع نتـائج ايـجـابـيـة عبـر الـسـنوات

اضية . القليلة ا
ومع مشاعر التـفاؤل التي تسود البـيت اجلوي في الفوز بدرع الدوري
شـاركة االسـيوية ـوسم تبـقى االمال والـطمـوحات مـعلـقة  عـلى ا هذا ا
الـتي ستـسنح لـه  قريـبا  لـتمـحو كل االنـتـكاسـات واخليـبات الـتي مني
ـوسم الذي مـضى  خصـوصا مع  ان تـلك اخليـبات بهـا الـفريق عـبر ا
التـي مني بـها الـفريق  عـبرت عن اسـتفـهامـات كثـيرة
جــراء الــتــقــهــقــر الــذي شــاب الــفــريق  والــذي لم
يتـناسب مع تـوليفـة النـجوم التي حـوتهـا صفوفه
وهي اصال  كــانت الى جـانب بـعــضـهـا الـبـعض

همات الدولية للمنتخب الوطني . في ا
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ثيرة في بطولة يورو 2020 Ë—u∫ احدى اللقطات ا

مباراة الحد مضيفا فرضا لو منحت
الفوز فهـنالك اندية سأخـسر صوتها
مــثل الــطــلـبــة والــســمــاوة واحلـدود
وغـــيـــرهــــا من الـــفــــرق في مـــؤخـــرة
الـــقــائـــمـــة.وبـــ ان مـــا يــحـــدث من
تـســقـيط بـحــقي اسـاءة لـكــرة الـقـدم
مـسـتـغـربـاً احلـمـلـة الـتي تـقـاد ضـده
جملرد انه رشح لرئاسة احتاد الكرة.
واكـــد حــيـــدر بــانه لـم يــبـــعــد مــدرب
نح الفريق ثائر احـمد بسبب رفضه 
باراة للصناعات الكهربائية بل هو ا

جانب من قرعة الصاالت
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ــــؤهـــلــــة لــــكـــاس الــــتــــصـــفــــيــــات ا
ــدرب االجـنـبي الــعـالم.واوضح ان ا
ــتـطــور بــامـكــانه ان يــعـد اخلــبــيـر ا
ـنـتـخب ويـهـيـئه بـشـكل جـيـد حـتى ا
وان لم يـكن لـديه مـعـرفـة مـسـبـقة عن
اي مـنتـخب  وذلك من خالل مـتابـعة
الالعـبــ الــعـراقــيــ واالطالع عـلى
مـسـتويـاتهـم عبـر اقـراص وسيـديات
ــنـتــخب والـدوري لــيـقف ـبــاريـات ا
عــــلـى مـــكــــامـن الــــضـــعـف والــــقـــوة
ـــنـــتـــخب لـــلـــفـــريـق.ولـــفت الـى ان ا

الـعــراقي بـحــاجـة الى مــدرب اجـنـبي
ــرحـلـة عـلى مــسـتـوى عــال في هـذه ا
ـؤهـلة ـنـافـسـات ا بـالـذات ألن فـتـرة ا
لـكاس الـعالم تـسـتمـر مدة عـشـــــــــرة
ـعــدل مـبــاراتـ كل اشـهــــــــــــر اي 
ـا يــــــــقـود شــهـرين وبـعــدهــــــــــا ر
ـنـتــــــــــخب في كـاس الـعـالـم اذا ما ا
ـراحل تـأهـلـــــــــنــا ويـبـقـى مـعه في ا
ــقـــــــــبــلـة لـيــتم االســتـقـرار الــفـني ا
ــنـــتــخب والــتـــاقــلم مـــابــ العـــبي ا

درب. وا
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 ابـــدى رئــــيس نـــادي الـــكـــرخ
شـرار حــيــدر  اســتـغــرابه من
االتهـامات الـتي وجهت له بـبيع
مـــــبــــاراة فـــــريق الـــــكــــرخ امــــام
الصنـاعات الكـهربائيـة مقابل منح
الــصــنـــاعــات الــكــهـــربــائــيــة صــوت

انتخابي.
وقال حـيدر في تـصريح صـحفي  إنه

لـــــــــــــــــــيــس مـن
اخالقي ان ابيع

شرار
حيدر
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أعـلن االحتاد األوروبـي لكـرة الـقدم
يــويـفــا أنه ســيـزيــد اســتـثــمـاراته
باريات كافحة مسألة التالعب با
ــوارد من خالل االســتـــثــمــار في ا
فــضالً عـن تــطــويــر عــدد أكــبــر من
الــوحـدات الــداخــلـيــة من اخلــبـراء

واحملقق في هذا اجلانب.
وذكـر يــويــفـا في بــيــان رسـمي أن
هــذا الـقـرار يـأتي في إطـار نـتـيـجـة
دراســــة مـــســــتـــقــــلـــة أظــــهـــرت أن
االستـخبـارات والبـحوث والـوقاية
هي القطاعات الرئيسية التي يجب
تـعـزيـزهـا من أجـل مكـافـحـة أفـضل

باريات. لشراء ا
وأفــاد االحتــاد الــقــاري بــأن خــطـة
العـمل ستركـز على تـعزيز الـتعاون
مع السلطات الدولية واحمللية ذات
الــصــلـــة وزيــادة اخلــبــرة والــدعم
لـألشــخـــاص الــرئــيـــســيـــ الــذين
يــــحــــاربــــون الــــتـالعب بــــنــــتــــائج
بـاريات عـلى الصـعيـدين الوطني ا

والـدولي ووضع بـرنـامج تـعـلـيـمي
شــامل وزيــادة الـــوعي والــتــدريب
وارد البشرية والتطوير وتعزيز ا
واســتــخــدام أدوات تــكــنــولــوجــيــة
إضـافـيـة لـتـحـديـد مشـاكـل الـنـزاهة
بشكل أفـضل.وأضاف: ستـمكن هذه
التدابـير يويـفا من تطويـر إمكاناته
لـــتـــحـــقـــيـق أهــدافـه الـــقـــانـــونـــيــة
ـتـمـثــلـة في مـنع االسـتــراتـيـجـيــة ا
مارسات التي جميع األساليب أو ا
باريات قد تعرض لـلخطر توحـيد ا

سـابقـات أو تؤدي إلى إساءة أو ا
اســتــخـــدام كــرة الــقـــدم وتــعــزيــز
عايير األخالقية واإلدارة وحماية ا

اجليدة لكرة القدم األوروبية.
وأشار الـبيان إلى أنه “اعتباراً من
مــــوسم (2023-2022) ســــتــــقـــوم
االحتـــادات األعـــضـــاء في االحتـــاد
األوروبي بـتعـيـ شخص مـختص
ـسـؤولـيـة االجــتـمـاعـيـة في كـرة بـا
ية القدم وتـطوير استـراتيجيـة عا

لهذا اجلانب.
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ابــرز مــدربي الـــعــراق وصــاحب
خـبـرة طـويـلـة بـالـلـعـبـة.واضاف
ـسـاعـد انه  تـسـمـيـة الــكـادر ا
لــلـمــدرب ظـافـر والــذي تـألف من
حيدر غازي وكاظم كامل ومدرب

احلراس محمود صبحي.
واوضح األعــــــرجـي ان مــــــراسم
ــبــاشــرة بــتــدريــبــات الــعــقــد وا
ــــنـــتـــخب ســـتــــتم بـــعـــد عـــيـــد ا
ــــنـــتـــخب االضــــحى.وبـــ ان "ا
يــنــتــظــره اســتــحــقــاق اســيــوي
مـؤهل لــكــاس الــعـالـم ونـامل ان
يـتـأهل ضــمن كـبـار فــرق الـعـالم
لـلـمــونـديـال.وظــافـر صـاحب من
مواليد   1953في العراق وهو
مــــدرب كـــرة يـــد مـــحـــتـــرف درب
مــنـــتــخب الــعــراق لــكــرة الــيــد 
ودرب ســابـقــا مــنــتــخـبي األردن

ولــبـنــان خــاض ظــافــر صـاحب
جتارب احـترافـية خـارج العراق

على مدار 21 عامأ.

ظافر صاحب
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ســـــمى االحتــــاد
العـراقي لـكرة
ــدرب الـــيــد ا
ظـافـر صاحب
مــــــــــــــدربـــــــــــــا
لـــلـــمـــنـــتـــخب
االول للعبة .
وقــــال رئـــيس
االحتـــــــــــــــــــــاد
مـــــــــحـــــــــمــــــــد
االعـــــرجي في
تــــــــــصــــــــــريح
صــــحــــفي  إن
اخـــــــتــــــــيـــــــار
االحتـــــــاد وقع
ــــــدرب عــــــلى ا
ظــافـر كــونه من



AZZAMAN SPORT

نـافسـة األرجنتـيني لـيونيل رشـح  { مـدريد- وكـاالت - كشف تقـرير صـحفي إسـباني امس الثالثـاء عن الالعبـ ا
وسم.وقاد ميـسي مؤخرًا منتخب بالده لـلتتويج بلقب كـوبا أمريكا على مـيسي جنم برشلونة عـلى الكرة الذهبـية هذا ا
حـسـاب الـبـرازيل وفـاز بجـائـزتي أفـضل العب وهـداف الـبـطـولـة لـيـرفع الـبرغـوث األرجـنـتـيـني أول األلـقـاب الـدولـية في
مـسيـرته.وبحـسب صحيـفة "مـوندو ديـبورتـيفو" اإلسـبانـية فـقد أعادت بـطولـة كوبـا أمريـكا تقـييم مـيسي كـمرشح لـلكرة
الـذهبـية الـسابـعـة على الـرغم من حقـيـقة أن مـوسمه كـان متـحفـظًـا مع برشـلونـة ولم يحـقق سـوى لقب الـكأس وجـائزة
ـاضي بشكل واضح مؤكدة أن وسم ا هداف الليـغا.وأضافت الصحـيفة أنه ال يوجـد أي العب جنح في فرض اسمه ا
رشح هذا العام ستكون مليئة باألسماء ألنه هناك العب مرشح لكن ليس في حجم ميسي.وأوضحت أن قائمة ا
ا يـكون الفـرنسي جنولـو كانتي العب وسط ال يوجـد اسم بارز أقرب من غـيره.وأشارت "مـوندو ديـبورتيـفو" إلى أنه ر
ستوى مـذهل كما فاز يـسي بعد أن قاد تـشيلـسي لتحقـيق لقب دوري أبطال أوروبـا  ـنافس األقوى  تشـيلسي هو ا
ـبـكر مـع فرنـسـا من "يورو 2020 بجـائـزة أفـضل العب في نـهائي دوري أبـطـال أوروبا.وعـلى الـرغم من خـروج كـانتي ا

. رشح كن استبعاده من قائمة ا لكن ال 
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{ بــــوردو (فــــرنــــســـا) (أ ف ب) -
ضـــــمـن نـــــاديـــــا بـــــوردو وأجنـــــيه
بـقـاءهـمـا في دوري الـدرجـة األولى
بـعدما مـنحـتهـما جلنـة االستـئناف
التـابعة لـلمديـرية الوطـنية لـلرقابة
واإلدارة الـــضــــوء األخـــضـــر بـــذلك
عـقب طـعـنـهـما فـي عقـوبـة الـهـبوط
إلـى الـــدرجــــة الـــثـــانــــيـــة بــــســـبب
مخالـفات مالية.وأعـلن الناديان في
بـيانـ منـفصـل أنـهمـا سيـلعـبان
ـــوسم فـي دوري الـــدرجـــة األولى ا
ــقـبل بــعـد كــسـبــهـمــا اسـتــئـنـاف ا
عقوبة الهبوط الـتي فرضتها هيئة
ــالــيـــة مــطــلـع الــشــهــر الــرقـــابــة ا
احلـــالـي. وقـــال بـــوردو " إنـــقـــاذ

النادي! (...) إنه يوم عـظيم لبوردو
شروع وسنبدأ اآلن في وضع هذا ا
ــصـادق الــريــاضي واالقــتــصــادي ا
ــســـاء" في إشــارة إلى عــلـــيه هــذا ا
مــشـروع رجـل األعــمـال اإلســبــاني-
الــلــوكـســمــبـورغـي جـيــرار لــوبـيس
ـــرشح الســـتالم الـــنـــادي.وأوضح ا
لوبيس في بيان صحافي االثن أن
هـذا الــقــرار "مـصــحـوب بــإجـراءات
لــــلـــســــيـــطــــرة عـــلـى جـــدول رواتب
الـنـادي بـاإلضافـة إلى الـتـزام بـبيع
الــالعـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــــبـل أي
ديرية استحواذ".وأضاف "قرارات ا
الــوطــنــيـة لــلــرقــابـة واإلدارة فــيــمـا
يتعـلق بالرقابـة على األجور وشراء

الالعـبـ وإعـادة بـيـعـهم تـتـماشى
وذج اإلدارة السليـمة للنادي مع 
الـذي قــدمــته الــيـوم".وكــان بـوردو
أعـلن في الـثـانـي من تـمـوز/يـولـيو
ديـرية عاقـبته كإجراء احلالي أن ا
احــتــرازي بـالــهــبــوط إلى الــدرجـة
ـساهم الـثـانـية بـسـبب انـسحـاب ا
األكـبــر في الــنــادي كـيــنغ ســتـريت
بـعـد جـلـسة اسـتـمـاع أولى مـؤكدا
نـيته في االسـتـئنـاف.وقال لـوبيس
اإلثــنـ قـبل إعالن الـقـرار: "قـدمـنـا
مـــشـــروعـــنــــا إلنـــقـــاذ الـــنـــادي من
الهـبوط إلى جلـنة االسـتئـناف من
خـالل تــوفـــيــر الــضـــمــانـــات الــتي
ــديـــريــة. مــشــروعــنــا طــلـــبــتــهــا ا

الــريــاضـي واالقــتــصــادي الــذي 
صلحة بناؤه مع جميع أصحاب ا
ـمكن استعادة يجب أن يجعل من ا
ـالي وهو شرط ضروري التوازن ا

إلنقاذ النادي".
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وكــان لـــوبــيـس جنح اجلــمـــعــة في
ــنـتــخــبـ في ــســؤولـ ا إقــنـاع ا
بـــوردو مــيــتــروبــول مـــالك مــلــعب
مـاتــمــوت أتالنــتـيك الــذين وافــقـوا
عـلى الـضـمـانـات الـتي قـدمـهـا رجل
األعـمـال الـبـالغ من الـعـمر 49 عـامًا
ـلعب ووافق على أن لدفع إيـجار ا
حتل شـركـتـه جـوغـو بونـيـتـو مـحل
كـيـنغ ســتـريت مـقـابـل هـذه الـدفـعـة

أخبار النجوم
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لــنــدن) ,أ ف ب) - يـــثــيـــر انــتـــشــار
ـتـحـورة دلـتـا من فـيـروس كـورونـا ا
الــشــديــدة الــعـدوى اخملــاوف من أن
باراة رتـبطة بـا تؤدي االحتـفاالت ا
النـهـائيـة لكـأس أوروبا  2020لكرة
الـقـدم مـسـاء األحـد في إنـكـلـتـرا إلى

مزيد من تفشي الوباء.
ويـــتـــواجه مـــنـــتـــخـــبــا
إنــكــلـتــرا وإيــطـالــيـا
اعـــــــتـــــــبــــــــارا من
الـسـاعة 20,00
بتوقيت لندن
أمــــــــام 65
ألــــــــــــــــــــف
مـتفـرج في
مـــــــــلـــــــــعب
ـــــــبـــــــلي و
قـــــرب لـــــنـــــدن الــــذي

{ لندن- وكاالت - كشف تـقرير صحفي إنكـليزي امس الثالثاء عن نية لـيفربول لتكرار
محاوالته مع أتلتيكو مدريد للتعاقد مع اإلسباني ساؤول نيجويز هذا الصيف.

ـاضـية تـفـيد بـأن أتـلتـيـكو مـدريد رفـض عرضًـا من لـيفـربول وترددت أنـبـاء خالل األيام ا
لضم سـاؤول نيجويز مقابل 40 مليون يـورو.وبحسب صحيـفة ديلي ميل البـريطانية فإن
لـيفـربول يـرغب في االسـتفـادة من تعـاقـد أتلـتيـكو مع األرجـنـتيـني رودريجـو دي باول من
أجل ضم ساؤول.وأعلن أتلـتيكو مدريد رسـميًا تعاقد مع األرجـنتيني رودريجو دي باول

قادمًـا من أوديـنيـزي مـقابل 30 مـليـون جـنـيه إسـترلـيـني.وسـاهم دي بـاول صاحب الـ27
عـامًــا مـؤخـرًا في تـتـويـج مـنـتـخب األرجـنــتـ بـلـقب كـوبــا أمـريـكـا عـلى حــسـاب مـنـتـخب
الـبـرازيل.وأضافت الـصـحيـفة أن يـورجن كـلوب مـدرب لـيفـربول مـا زال يـبحث عن العب
وسط جـديد لتـعويض رحيل الـهولنـدي جورجينـيو فيـنالدوم.وأوضـحت "ديلي ميل" أنه من
ـتوقع أن يسـتمع أتلتـيكو مدريـد للعروض الـتي تزيد قيـمتها عن 40 ملـيون يورو لـلتفريط ا

في ساؤول نيجويز.
وارتـبط اسم سـاؤول نـيجـويـز مـؤخـرًا أيضًـا بـاالنـتـقال إلـى برشـلـونـة في صـفقـة تـبـادلـية

تشمل الفرنسي أنطوان جريزمان.

ـتــحـورة دلـتـا في تــشـهـد انـتــشـار ا
حــ مــددت األرجــنــتــ اإلجـراءات
ــــعـــــمــــول بـــــهــــا حـــــتى مـــــطــــلع ا
آب/أغسـطس.واعتـبارا من األربـعاء
ســـتـــغــلـق مــالـــطـــا حـــدودهـــا أمــام
ـلـقحـ وسـتـكون ـسـافرين غـيـر ا ا
بـذلك أول دولـة أوروبــيـة تـقـدم عـلى

هذه اخلطوة.
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في الــيـابـان يــقـتـرب مــوعـد انـطالق
بية فـيما يتقلص دورة األلعاب األو
كن للجمهور سابقات الـتي  عدد ا
حــضــورهــا.فــقــد قـــررت مــنــطــقــتي
هــوكـايـدو وفـوكــوشـيـمــا في شـمـال
الــبالد مــنع حــضــور اجلــمـهــور في
ـدرجات خالل مـبـاريات كـرة الـقدم ا
والــبـيــسـبــول والـســوفـتــبـول خالل
ـــبــــيـــاد الــــذي يـــقــــام بـــ 23 األو
تـــــمـــــوز/يـــــولــــيـــــو والـــــثـــــامن من
آب/أغـسـطس.وتــتـخـذ بـذلك مـوقـفـا
مـتـعارضـا مع الـسـلـطـات اليـابـانـية
الـــــتـي أعـــــلـــــنـت عـــــشـــــيـــــة ذلك أن
ـسابـقـات ستـقـام بشـكل مـغلق في ا
الــعـاصـمــة واألقـالـيـم اجملـاورة لـكن
كن للـجمهـور احلضور في مواقع

الـسـنــويـة الـبــالـغـة 9,4
مـاليــــــ يــــــورو.وقــــــررت

ديريـة اإلثن أيـضا االبقاء ا
عـــلى أجنــيه فـي الــدرجــة األولى
بعدما عـاقبته بالـهبوط إلى الدرجة
الثانيـة في الثاني من تـموز/يوليو

أيضًا كإجراء احترازي.
ورحب أجنيه بـالقـرار في بـيان قال
فـيه "نـحــن في الـدرجـة األولى" في
حــ تــمـــنى رئــيــسه ســعــيــد
شعـبان "حــياة طــــــويلة

في الـدرجـة األولى"
لنادي أجنيه.
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تـغلـبت به على االمـيـركيـة اخملضـرمة
فـــيـــنـــوس ولـــيـــامس حـــامـــلــة لـــقب
ـبلـدون خـمس مـرات واالسبـانـية و
غاربيـنيي موغـوروسا والبـيالروسية
أرينـا سابالـينـكا بطـلة روالن غاروس
ـضـرب في الـعـام Æ2020 و وضع ا
48 ــــــــــدة  فـي مــــــــــزاد عــــــــــالــــــــــنـي 
ســاعـــة.والــهـــدف هــو جـــمع األمــوال
لـــــشـــــراء ســــــريـــــر انـــــعـــــاش ألحـــــد
ـنـاطق يصل ثـمنه ـستـشفـيات في ا ا
الى ثـالثــ الـف ديــنـــار (حــوالي 10

االف يورو) حسب ادريس.
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ــســتـشــفـيــات احلــكـومــيـة وتـواجه ا
التونـسية خالل هذه الـفترة اكـتظاظا
غــيـر مــســبــوق بــســبب ارتــفــاع عـدد
رضى بكوفيد- 19ولم يعد باالمكان ا
رضى بـسبب االستـجابـة لـعالج كل ا
ـــــعــــدات وفـي الـــــكــــادر نـــــقص فـي ا
الـطبي.وأحـصت تـونس الـتي تـسجل
ــنـــطــقــة عــدد وفـــيــات "األعــلـى" في ا
يـة أكثر حسب مـنظـمة الصـحة الـعا
من 16 ألـف وفـــاة مـــنـــذ آذار/مـــارس
2020 في بالد تــسـكـنــهـا حـوالي 12
ماليــ نــســمـــة.وأرســلت قــطــر
اجلـمعـة مسـتشـفى مـيدانـيا
كما وصلت تونس السبت

ــواصـلـة بــعـد لــكـنـنــا مـســتـعـدون 
ـا في ذلـك ضد تـوفـيـر الـلـقـاحات 
ــتــحــورات اجلــديــدة" مـؤكــدة أنه ا
"يجب عـلى الدول األعـضاء اآلن بذل
كـل مـا في وســعــهــا لـضــمــان تــقـدم
الــتــطــعـيـم. عــنــدهــا فـقـط ســنــكـون
جمـيـعًا بـأمـان".إال ان منـاطق أخرى
في العـالم تـواجه صعـوبـات كبـيرة.
فــقـــد أبــرمـت بــنـــغالدش اتــفـــاقــات
للـحـصـول على 17,5 ملـيـون جـرعة
ــضـادة إضــافــيــة مـن الــلــقــاحــات ا
لــفـيـروس كــورونـا عـلى مــا أعـلـنت
وزارة الصحـة السـبت فيمـا تسجل
في هــذا الــبـلــد الــبـالغ عــدد ســكـانه
 169مــلــيــونــا أعــداد قــيــاســيــة من
الـــوفــــيـــات وجتــــاوزت اإلصـــابـــات
ـلـيـون.ويـخـضع سـكـان هـذا الـبـلد ا
حلــجــر يــعــتــبــر األقــسى مــنــذ بــدء
انـتـشار اجلـائـحـة. ويـجـري اجليش
دوريـات في الشـوارع إلرغـام الـناس
عــلى مالزمــة مـنــازلــهم.وقـررت دول
عدة مثل إسبانيـا وهولندا وتايالند
إعادة فرض قيود صحية. وقد يعلن
انويل ماكرون الرئيس الفرنـسي إ
االثن قيـودا جديدة في بالده التي زالتان إبراهيموفيتش

طــائـرتـان من مــصـر حتــمالن مـعـدات
طــــــبـــــــيـــــــة حـــــــسب الـــــــرئـــــــاســــــة
الـتـونـسيـة.وتـواجه الـبالد صـعـوبات
في اقـتنـاء الـلقـاح فقـد نـفذ مـخزونـها
من لقاح فايزر كما طعمت بـ %93من
لــــقــــاحــــات أســــتـــــرازيــــنــــكــــا الــــتي
تملكهـا.ووعدت االمارات بتقد 500
ألف جـرعـة ومـنـتـظـر ان تصـل تونس
االثـنـ كـمـا تـرسل اجلـزائـر الـثالثـاء
250 ألف جـــرعـــة حـــسب الـــرئـــاســـة

التونسية.

صـاالت الـليـاقـة الـبدنـيـة.وبات
ــمـــكن االســتـــمــاع من ثمّ مـن ا
إلى أغـــاني مــلـــوك مــوســـيــقى
الــبـوب الـكــوريـة "بي تي اس"
مثل "دايـنامايت" (114 دقّة في
الــدقـيـقــة) و"بـاتـر" (110 دقّات
في الــدقــيــقـــة) لــكن لــيس إلى
أغـنيـة ساي الـشـهيـرة "غانـغام
ســتـايـل" الـتي يــبــلغ إيــقـاعــهـا
132 دقّـة في الدقـيـقة.وقـد أثار
هــــذا اإلعالن الــــدهــــشـــة عــــلى
مــواقع الــتـواصـل االجـتــمـاعي
حـيث بــادر الـبـعض إلى إعـداد
قـــــــــــــــوائــم بــــــــــــــــاألغــــــــــــــــانـي
ــســـمـــوحــة.ومـن الــتـــدابـــيــر ا
ـثيـرة لـلعـجب حـظر األخـرى ا
الــركض بـــســرعــة تــتــخــطّى 6
كــيـلـومـتـرات في الـسـاعـة عـلى

جهاز اجلري.
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تـســجّل كــوريـا اجلــنـوبــيـة في
هــذه الـفــتـرة مـا يــزيـد عن ألف
حــالـــة جــديــدة مـن الــفــيــروس
يــومــيــا. وتُــعـدّ هــذه الــنــســبـة
ــقـارنــة مع بــلـدان ضــئـيــلــة بـا

{ ســيــول (أ ف ب) - اتّــخـذت
سلـطات سيـول سلـسلة تـدابير
كافحة انتشار فيروس جديدة 
كــورونــا بــعــضـــهــا قــد يــثــيــر
الـــتـــعـــجّـب كـــحـــظـــر األغـــاني
السـريعـة اإليقـاع خالل تمارين
الـلـيـاقـة الـبـدنـيـة في الـصـاالت

الرياضية.
وقــــــد بـــــلغ عــــــدد اإلصـــــابـــــات
اجلـديـدة في كـوريـا اجلـنـوبـيـة
أعـلى مــسـتــوى له مـؤخــرا مـا
دفع احلـكــومـة إلى الـتـدخّل في
أدقّ تـفــاصـيـل احلـيــاة ومـنــهـا
مثال مـنع زبائن نـوادي اللـياقة
الـبـدنـيـة من الـتـنـفّس بـشدّة أو
ــــتـــصــــبّب إلى نـــقل الــــعـــرق ا
اآلخــــــرين.مـن هــــــنــــــا فــــــكــــــرة
الـتصـويب علـى أحد الـعنـاصر
الـتي تـثـير حـمـاسـة الشـغـوف
بـالـتـمـارين الـريـاضـيـة أال وهو
وسـيقى.فقـد قرّرت السـلطات ا
ـــــقـــــاطع أن حتـــــظـــــر نـــــشــــر ا
ــوســـيـــقــيـــة الــتـي يــتـــخــطّى ا
إيـقـاعـها 120 دقّـة في الـدقـيـقة
خالل الــتـمـارين اجلـمـاعـيـة في

بلي في لندن VFK∫ مشجعو منتخب انكلترا لكرة القدم يتوافدون إلى ملعب و
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أخرى ستستضيف مسابقات بعيدة
عن الـــعـــاصــمـــة.وســـجـــلت كـــوريــا
ا اعتـبرت مثاال اجلنوبـية التي لطـا
يـــحـــتـــذى به في إدارة اجلـــائـــحـــة
 1378إصـــابــة جــديـــدة وهــو عــدد
قيـاسي لـليـوم الثـالث على الـتوالي
في حـ تـسـتـعـد الـعـاصـمـة سـيـول
لــــفـــرض إجـــراءات هـي من األكـــثـــر
صـــرامـــة فــيـــهـــا مـــنـــذ بـــدء األزمــة

الصحية.
أمـا روسيـا فقـد أعـلنت الـسـبت عدد
وفــيــات يـومــيـة قــيــاسـيــة بـلغ 752
حـــالــة وهــو اخلــامس مـــنــذ مــطــلع
الـشـهـر احلــالي. وسـجل هـذا الـبـلـد

 25802إصابة جديدة.
تــســـبب فـــيـــروس كــورونـــا بـــوفــاة
 4,013,756شخصا في الـعالم منذ
ية أبلغ مـكتب منـظمـة الصحـة العـا
رض نـهـاية في الـص عن ظـهـور ا
كانون األول/ديسمبر 2019  حسب
تــعـداد أجــرته وكــالـة فــرانس بـرس
اســـتـــنـــاداً إلى مـــصـــادر رســـمـــيّـــة
اجلــمـعـة.وتــأكـدت إصـابــة أكـثـر من
 185,508,430شخـصا بـالفـيروس

منذ ظهوره.

أخرى لكنها مثيرة للقلق وفق
ـعـاييـر الـكـورية ال سـيّـما أن ا
حـملـة التطـعيـم جتري بـوتيرة
بـــطــــيـــئـــة بــــســـبب نــــقص في

ــا اعـــتُــبــرت اإلمـــدادات.ولــطـــا
كوريـا اجلنـوبيـة قدوة يُـحتذى
بها في مكافحة انتشار الوباء
خـصـوصـا أنّ سـكـانـهـا طـبّـقـوا
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ـبية الـدولية امس  الثالثـاء إن طوكيو - وكاالت - قال تومـاس باخ رئيس الـلجنة األو { برلـ
ديـنة األفضل اسـتعدادا السـتضافـة دورة ألعاب عـلى الرغم من جائـحة فيـروس كورونا هي ا

التي بسببها سيقام احلدث الرياضي البارز في ظل قيود غير مسبوقة.
بياد طوكيو 2020 عقد  في نظمـة ألو جاءت تصريحات بـاخ خالل اجتماع مع رؤساء اللـجنة ا

العاصمة اليابانية قبل  10أيام من انطالق دورة األلعاب الصيفية.
ـديـنة ـضـيـفـ "قـامـوا بـعـمل رائع" جـعل طـوكـيـو "ا ـبيـة الـدولـيـة إن ا وأكـد رئـيس الـلـجـنـة األو
األفـضل اسـتعـدادا إلقـامـة دورة ألعـاب" وذلك في مـسـتهل االجـتـماع الـذي كـان مـفتـوحـا أمام

وسائل اإلعالم عبر اإلنترنت.
ـر بها بسبب كوفيد-19 لذلك وتابع: "إنه أبرز إذا أخذت في االعـتبار الصعوبات التي 

كنكم أن تكونوا فخورين جدا بالعمل الذي قمتم به".
وكـان باخ قـد وصل إلى طـوكـيـو في الثـامن من يـولـيو/تـمـوز اجلـاري وقضى 3
أيـام مـعزوال كـإجـرا احـتـرازي بسـبب اجلـائـحـة عـلى غرار مـا يـجب أن يـفـعله

مشاركون آخرون يصلون من اخلارج.

{ روما- وكاالت - وجه الـسويدي زالتان إبراهـيموفيتش جنم ميالن
رسـالة إلى جيـانلويـجي دوناروما حارس مـرمى منتـخب إيطالـيا بعد
فوز اآلزوري بكأس األ األوروبية 2020. وفازت إيطاليا على إجنلترا
بلي بـاراة النـهائـية بـركالت التـرجيح (2-3)   عـلى ملعـب و فـي ا
بـعــد انــتــهــاء الــوقت األصــلي واإلضــافي بــالــتــعـادل 1-1.ونــشـر

إبراهـيمـوفيـتش سـتوري عـبر حـسابه عـلى إنـستـجرام قـال فيه:
لـيس سـيــئـا أن ألـعب في الـكــالـتـشـيـو بـيــتي الـثـاني مـبـروك

إليطاليا.
كـمـا نـشـر إبـرا سـتـوري آخـر بـصورة زمـيـله الـسـابق في
مـيالن جيـانلـويـجي دونارومـا وهو يـحمل كـأس أوروبا
وكتب فـيـها: بـعد عـام واحـد معي لـقد فـهـمت بالـفعل
كيف حتقق األلقاب على الرحب والسعة". وتصدى
ـباراة دونـاروما (22 عـامًـا) لركـلـتي ترجـيح في ا
الـنــهــائـيــة ضـد إنــكـلــتـرا وحــصل عــلى لـقب
أفضل العب فـي البطولـة.ورحل دورناروما
عن مــيالن هــذا الـصــيف بــعــد انــتــهـاء
عقـده في سان سيرو وبات على بعد
خطوات قليلة من االنتقال إلى باريس

سان جيرمان.
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{ تــونس¨ ®أ ف ب) - أعــلــنت العــبــة
ـضــرب الـتـونـسـيـة أنس جـابـر كـرة ا
االثن أنها ستعـرض مضربها للبيع
ــسـاعـدة مـســتـشـفـيــات بالدهـا الـتي
تــشــهــد اكــتــظــاظــا بــسـبـب انــتــشـار
فــيـروس "كــوفــيـد-19. وقــالت جــابـر
التي كـتبـت تاريـخا عـربيـا بوصـولها
ــــبـــلـــدون ربـع نـــهــــائي بـــطــــولـــة و
اإلنــكـلـيـزيـة ثـالــثـة الـبـطـوالت األربع
الكبرى في مـقطع فيديـو نشرته على
ــــواقع الــــتـــواصل صــــفــــحـــاتــــهـــا 
االجـتمـاعي إنه "من أجل غـرض نـبيل
...كأي تـونسي وتـونسـية ال اسـتطيع
أن أشــــاهــــد بـالدي تــــمــــر بــــظـــروف
ـيا) أن صـعبـة".وبـيـنت جـابر (23 عا
الــثـمن الــذي سـتـجــمـعه ســيـخـصص
ــعـدات الــطــبــيـة القـتــنــاء األدويــة وا
الالزمة. كـما سـتقوم الالعـبة بـاضافة
مـــبـــلـغ لـــلــــثـــمن الــــذي ســـيــــبـــاع به
ـــضـــرب لـــلـــبـــيع ـــضـــرب.ووضع ا ا
ــزاد مــنـــتــصـف نــهـــار االثــنـــ في ا
ـبــلغ ألـفـي ديـنـار الــعـلــني انـطـالقـا 
(حــــــــوالي 600 يــــــــورو) ووصـل إلى
7270 ديــنـــار (حــوالي 2200 يــورو)
ــكـلــفـة بـعــد سـاعــتــ فـقط حــسب ا
بـــــجــــــمع الــــــتــــــبـــــرعــــــات هــــــاجـــــر
ضـرب الذي ادريس.وعرضت جـابـر ا

مـنــذ الـبــدايـة قـواعــد الـتــبـاعـد
االجتماعي بحذافيرها. 

غــيــر أن تــراخــيــا في اجلــهــود
لوحظ في الفترة األخيرة.

ôUB « w  ŸUI ù« WF d « vIO u*« dE% ‰u O

U Ë—u  W UJ* WO{U d «

أنس جابر

 q  w  ÂbI « …dJ  U —Ë√ ”Q  wzUN

U œ …—u
تـفرج بـنسبة % 75 سيسـتقبل ا
مـن قــدرته االســتــيـــعــابــيــة في هــذا
اليوم الـتاريـخي مع وصول إنكـلترا
للمرة األولـى إلى نهائي بطـولة منذ

العام .1966
ــلـعب هـو الـذي يــثـيـر قـلق ولـيس ا
اخلبراء خـصوصـا بل التجـمعات ال
ســيـمــا الــداخـلــيـة الــتي سـتــحـصل
همة خصوصا باراة ا بسبب هذه ا
ــتــحــدة حـيـث رفـعت ـمــلــكـة ا فـي ا
غالبيـة القيود فـيما سجلت 30 ألف
نصرم. إصابة يوميا في األسبوع ا
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تـحـورة اجلـديدة ويـطرح انـتـشـار ا
للفيروس خطرا على آفاق االقتصاد
الـعــالم عـلى مـا حــذر الـسـبت وزراء
ال في مجموعة العشرين في ح ا
أن الـتــطـعـيم مـتــفـاوت جـدا من بـلـد
إلى آخـــر وكــــذلك رفـع الـــقــــيـــود أو

تعزيزها.
ــتـحـورة دلــتـا الـقـدر وتــثـيـر ا
األكـــبـــر من اخملـــاوف وهي
كــــانـت ظــــهــــرت أوال في
الـــــهـــــنــــــد بـــــســـــبب
انـتشـارهـا الـسريع
مــــخــــلـــفــــة بـــؤرا
وبـائـيـة في آسـيا
وإفــــريــــقــــيــــا مع
ارتــــــــــفــــــــــاع فـي
اإلصــــــابــــــات في
أوروبا والواليات

تحدة أيضا. ا
وحــــذر الـــبـــيـــان
اخلــــــــــــتــــــــــــامـي
الجـــــــــتـــــــــمــــــــاع
مــــــجـــــــمــــــوعــــــة
العشـرين السبت
من أن "ســلــســلــة
أخـــطـــار" تـــرخي
بـــثـــقـــلـــهـــا عـــلى
نهوض االقتصاد
ي بــســبب الــعـــا
"تفشي متحورات
جـــــــــديــــــــــدة من
كــــــوفــــــيــــــد-19
ووتــــــــــــيـــــــــــرات
مـــــــتــــــفـــــــاوتــــــة
لـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات
الـــتـــلــقـــيح".وإذا
كــــــــان الــــــــوضع

ي "قــد حتــسن االقـــتــصــادي الــعـــا
خــصـوصـا بــفـضل تــزايـد عـمــلـيـات
الـتـلـقـيح" في األشـهـر األخـيـرة فـإن
مجموعـة العشرين ذكـرت في بيانها
اخلــــتــــامي بــــأن االزمـــــة لم تــــنــــته
بعد.ودعـا مسـؤولو الدول الـعشرين
األغنى في العالم إلى تـسريع وتيرة
ـزيـد لدعم الـتـلـقيـح ملـتـزمـ بـذل ا
الـــــدول الــــــنــــــامـــــيــــــة عـــــلـى هـــــذا
الـصـعـيـد.وشـدد األمـ الـعـام لأل
تحدة انـطونيـو غوتيريش إلى أن ا
 % 70من السـكان تلـقوا الـلقاح في
تـطورة في حـ تقل بعض الـدول ا
هــذه الـــنــســبــة عن  % 1في الــدول
ــتــدنـــيــة الـــدخل.وقــالت رئـــيــســة ا
ـفـوضيـة األوروبـيـة أورسـوال فون ا
ديـــــر اليـــــ الــــســـــبـت إن االحتــــاد
ـــتــمــثل في األوروبي حـــقق هــدفه ا
ضادة امتالك كـميـة من اللـقاحـات ا
لفـيروس كـورونا تـكفي لـتطـعيم 70
.وأضافت ئة من السكـان البالغ با
أنه "بحلـول يوم غد (األحـد) سنكون
قد وزعنا حوالى  500مليون جرعة

على جميع أنحاء أوروبا".
وتــابــعت أن كــوفــيـد-" 19لم يُــهـزم
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اإلعـدام وتـنـفـيـذهـا فـإن الـصـراع مـا
يزال قائمـاً ومحتـدماً  ب دعاة وقف
وإلــغــاء عــقـوبــة اإلعــدام وبــ دعـاة
الـتـمـسك بـهـا وهـو صـراع بـ تـيار
ديـــني مـــحـــافظ في الـــغـــالب وتـــيــار
حـقـوقي ومــدني وإن كـان داخـله من
يبرّر تنفـيذ عقوبة اإلعـدام باعتبارها
إجراءً ثورياً رادعاً وغـالباً ما سلكت
األنظمة التي أطلقنـا عليها التحررية
أو االشـتـراكـية طـريق تـنـفـيـذ عـقـوبة
اإلعـــدام عــلى نـــحــو أكــثـــر اتــســاعــًا
وبخـفّـة غيـر مـعقـولة راح ضـحـيتـها
ـــعـــارضـــ ـــئـــات بـل اآلالف من ا ا
حــتى وإن كــانــوا بـاألمـس من أركـان

النظام وأعمدته األساسية. 
اإلعـــــدام عــــنـف. حــــتـى وإن كــــان
وسـيلـة لـلـعـقوبـة وهـذا الـعـنف قتل.
فهل الـقتل الـثاني هـو التـعويض عن
الـقـتل األول أم أن الـهـدف هـو الـعـدل
واحلـق وتـــعـــويـض الـــضـــحـــايـــا أو
ــة? تــلك هي عــوائــلــهـم وردع اجلــر
ـطالبـة بإلغـاء عقوبة الفلـسفة وراء ا
ــكن أن يــكـون ـوت  اإلعــدام. فـهـل ا
ــوت ضــد قـــصــاصـــاً لــلــمـــوت? أي ا
وت ومـسـألـة مثل تـلك حتـتاج إلى ا
تــفـكــيـر عــمـيق فــالـوســيـلــة جـزء من
هـاتما غاندي إنها الغاية وحسب ا
مثل الـبذرة إلى الـشجـرة وال وسيـلة

ـيـة تـأثـراً بـاحلـركـة احلـقـوقـيـة الـعـا
ـطـالـبـة بـاسـتـبـدال عـقـوبـة اإلعدام ا
حفاظـاً على احلق بـاحليـاة والتمـييز

ب العدالة واالنتقام.
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اإلعــــدام قـــتـل عن ســــابق إصـــرار
وتـــصـــمــيـم وهــو وضـع حــد حلـــيــاة
ـوجب حكم قـضـائي ولذلك إنسـان 
تــوجّــهت  142دولــة من دول الــعــالم
البـالغ عددها  193إللغاء الـعقوبة أو
وقـف تـنــفــيــذهــا وكــانت اجلــمــعــيـة
ـتــحـدة قـد أصـدرت الـعــامـة لـ األ ا
قــراراً بـــرقم  2857في الـــعــام 1977
خـاطـبت فـيه الـعـالم بـضـرورة تـقلـيل
عــدد اجلـرائـم الـتي تــفــتـرض اتــخـاذ
عـقـوبـة اإلعـدام وأصـدرت بـعد ثـالثة
عــــقــــود من الــــزمـــان ( (2007قـــراراً
يـقــضي بـتـعــلـيق عـقــوبـة اإلعـدام مع
مــتـابـعــة الـعـمـل إللـغـائــهـا. ويُـعــتـبـر
االحتـاد األوروبي مـنـظـمـة خـاليـة من
Death Penalty عــــقــــوبــــة اإلعـــدام
ــــوجب مـــيــــثـــاق احلـــقـــوق Free  
األسـاســيـة لالحتـاد الــذي نصّ عـلى
"رفض قبـول أي عضـو (دولة جـديدة)
في عـضويـة االحتـاد إذا كـان اإلعدام

ضمن نظامه القضائي".
وإذا كـان سـجل الـبـلـدان الـعـربـيـة
واإلسالمــيـة حــافالً بـإصــدار عـقــوبـة

سنـوضح دور التصوير سواء في مكان خاص أو عام في اإلثبات اجلنائي
وبيان مدى قبوله وفق اآلتي:

ادة  41من قـانون أصول احملـاكمـات اجلزائـية الـعراقـي واجبات حـددت ا
عضـو الضـبط القـضـائي وأنهـا تنـحصـر في الـبحث عن اجلـرائم ومعـرفة
ـعـلومـات التي تـفيـد التـحقـيق وعمـليـة البـحث والتـحري فـاعلـيهـا وجمع ا
وجمع األدلـة.... وعـلى ذلك فـإن اإلجراءات الـتي يـقوم بـهـا عضـو الـضبط
القـضائي أثـناء الـبحث عن اجلـرائم ومرتـكبـيهـا تعـد صحـيحـة ومشـروعة
ـا انـها لم ال تـمس احلـريـات العـامـة وال تتـعـارض مع أخالق اجملـتمع طا

وال تنتهك حقوق األفراد وحرمة حياتهم اخلاصة.
ـفـهوم ال يُـبـاح لـعـضـو الضـبط الـقـضـائي أن يـسـترق وانـطالقـاً من هـذا ا
السـمع أو يتلصص أو يتجسس عـلى ما يدور في األماكن اخلاصة سواء
استـعمال حـواسه الطبـيعيـة مباشـرة أم استخـدم في سبيل ذلك مـا يقدمه
له العـلم من أدوات ووسائل فنيـة وإذا كان األمر صحيـحاً بوجه عام فإن
ـتـهـم خـلـســة حـال وجـوده في مــكـان خـاص ال يــخـرج عن هـذا تـصـويــر ا
اإلطار فال يـجوز لعضو الضبط الـقضائي في سبيل الكشف عن اجلرائم
ومــرتـكــبــيـهــا أن يــسـجل خــفــيـة وقــائع تــدور في مـكــان خــاص عن طـريق
ـا يقع التـصويـر الفـوتـوغرافي أو الـفيـديـو حتى ولـو كانت هـذه الـوقائع 
ـوجب نص حتت طـائـلـة الـقـانــون ألن حـريـة اإلنـسـان وكـرامـته مـصـونـة 

الدستور.
ـادة  2 من الــقــانـون رقم  6 لــســنـة  2008 بــشـأن مــنع إسـاءة وتــنص ا
استـعمال أجهزة االتصـاالت في إقليم كوردستـان/ العراق على أنه يعاقب
باحلـبس مدة ال تقـل عن ستة أشـهر وال تزيـد على خـمس سنوات وبـغرامة
ال تقل عن مـليون دينار وال تزيد على خمسة مالي دينار أو بإحدى هات
العـقوبـتـ كل من أسـاء استـعـمال الـهـاتف اخللـوي أو أي أجـهزة اتـصال
سـلـكـيـة أو السـلــكـيـة أو االنـتـرنت أو الـبـريــد اإللـكـتـروني وذلك عن طـريق
التـهديد أو القذف أو الـسب أو نشر أخبار مـختلفة تثـير الرعب أو تسريب
مـحـادثـات أو صور ثـابـتـة أو مـتحـركـة.... أو الـتقـاط صـور بال رخـصة أو
ـادة  438من قـانـون العـقـوبـات الـعراقـي على أنه: إذن... وكـذلك نـصت ا
يعـاقب باحلبس مـدة ال تزيد عـلى سنة وبـغرامة ال تـزيد على مـائة دينار أو
بإحـدى هات العـقوبت مـن نشر بإحـدى طرق العالنيـة أخباراً أو صوراً
أو تعـليقـات تتـصل بأسـرار احلياة اخلـاصة أو الـعائلـية لألفـراد ولو كانت

صحيحة إذا كان من شأن نشرها اإلساءة إليهم.
شرع العراقي أقر بحماية احلياة اخلاصة من العدوان يتـب من ذلك أن ا
عـتدي مـوظفـاً أو من األفراد الـعاديـ غير أنه الواقع عـليـها سـواء أكان ا
ــصـري ضــيّق من نــطــاق احلــمـايــة وذلك عــلى الــعــكس من الــقــانـونــ ا
ـشــرع احلـمـايـة عـلـى نـشـر أخـبـار أو صـور أو والـفـرنـسـي حـيث قـصـر ا

تعليقات تتصل بأسرار احلياة اخلاصة أو العائلية.
ـادة  438عـقــوبـات عــراقي أهــمـلت جــانـبــًا كـبــيـراً من حــيث نالحظ أن ا
كـونة حلـرمـة احليـاة اخلاصـة كـالتـقاط الـصـورة الشـخصـية الـعـناصـر ا
والنـقل بل إنها قـصرت التـجر عـلى أفعال الـنشر بـإحدى طرق الـعالنية

دون ذكر العناصر األخرى.
من جـهـة ثـانـيـة يـقـرر قـانـون أصـول احملـاكـمـات اجلـزائـيـة رقم  23لـسـنـة
تهم أو اجملني 1971 نصاً صريحاً يجيز للقائم بالتحقيق تصوير ا
ادة  70مـنه عـلى أن لـقـاضي الـتـحـقيق أو عـلـيه ولـو كـرهـا حيـث تنـص ا
تهم أو اجملني عليه في جناية أو جنحة على التمك من احملقق ان يـرغم ا
الكـشف على جـسمه وأخذ تـصويره الـشمـسي أو بصمـة أصابـعه أو قليل
ا يفيد التحقيق إلجراء الفحص من دمه أو شعره أو أظافره أو غير ذلك 
الالزم عـلـيـهـا ويـجب بـقـدر اإلمـكـان أن يـكـون الكـشف عـلى جـسم األنـثى
بـواسـطـة أنـثى كذلـك.وإن امتـنع عن ذلك فـسـوف يـعـرض نفـسه لـلـعـقـوبات

نصوص عليها قانوناً. ا
ـتهم ادة  70يبـدو لـنا أنه جـاء حـشراً ألن مـعاجلـة إجـبار ا غـيـر أن نص ا
كن في الـكشف على جسمه يجب أن يـتم في الكالم عن اإلجراءات التي 
تـهم ولـيس مـكـانه ندب ـكلـفـة بـالتـحـقـيق ضـد ا اتـخـاذها من قـبل اجلـهـة ا

اخلبراء كما يرى بعضهم أنه إجراء من إجراءات التفتيش.
... أو الـتـقـاط بـكل األحـوال فــإن الـغـايـة من إجـراء الـكـشف عـلى اجلـسم
تهم الصـورة وغيرهـا هو الـوصول إلى احلقـيقة كـما أن مـسألة فـحص ا

أو اجملني عليه مسألة جوازية يعود تقديرها للقائم بالتحقيق.
ـلـفـات اإلرهــاب أن الـكـشف عن وقـد أكـد قــاضي جـنـايــات مـتـخـصـص 
راقبـة بحـاجة إلى أدلة اجلرائم بـواسطة األجـهزة اإللـكتـرونية وكـاميـرات ا
ـكن االستـعانـة بخـبراء األدلـة اجلنائـية في إلثبـات الواقـعة الفـتاً إلى أنه 
تهم عن هذه اقتـفاء صحة هذه القرائن وقضاة حتقيق إلمـكانية إحالة ا

الوقائع إلى محاكم اجلنايات.
ويـذهب رأي فـي إطـار مـا اجته إلـيـه الـقـضـاء الــعـراقي لـلــقـول إن الـصـور
والفـيديـوهات هي مـجرد قـريـنة من الـقرائن إذا لم تـقتـرن بقـرار وإشراف
قضـائي ويجب تعـزيز هذه الـقرائن بأدلـة أخرى كي يؤخـذ بها ويـكون لها
اعتـبار قانوني كما أكد هذا الرأي أن محـكمة التمييز االحتادية تذهب في
ـشـرع هـنـا في عـدم هـذا االجتـاه وتـصـادق عـلـى الـقـرارات وتـكـمن عـلـة ا
ــمـكن الــركـون كــلــيـاً إلى األدلــة اإللـكــتـرونــيـة في أن هــذه الـوســائل من ا
افـتعـالـها ودبـلجـتهـا وحتـريفـها وأن مـحكـمة اجلـنـايات حتـتاج إلى الـدليل
تهم ا لـتتـوفر الـقنـاعة الـكامـلة بـأن ا الدامغ لـيس لتصـدر حكـماً فـقط وإ
ـكن لـلمـحـكـمة أن ـة فـعالً وإذا لم يـكن ثمـة دلـيل قـاطع ال  ارتـكب اجلـر
ـعـتـبـرة لـدى تـبـني قـرارهـا عــلى أدلـة قـد تـكـون مــفـبـركـة.وبـيّن أن األدلــة ا
احملـاكم هي اإلقـرار الـذي يـعـد سـيـدها والـشـهـادات الـعـيـانـة ثم تـأتي هذه
األدلة اإللـكتـرونيـة لتـعـزز ذلك وفي ذلك قضت مـحكـمـة التـميـيز االحتـادية
ـتـهم مـقـتـرنـاً بـأدلـة تـعـزز هـذا في أحـد قـراراتـهـا بـأنه إذا كـان اعــتـراف ا
االعتـراف ومنها تعرفه على صور األشخاص الذين شاركوا معه بارتكاب
ـة والـذين اعـتـرفـوا عـلـيـهم وكـان ذلك أثـنـاء وجـود شـريـط ومـصور اجلـر
يـصـوره وهــو يـدلي بـاعـتــرافه دون إكـراه فـيــكـون هـذا االعـتــراف كـافـيـاً
إلدانــته واحلــكـم عــلــيه.وفي حــالــة الــطــعن في هــذه الــقــرائن فــإن قــاضي
اجلنـايات يذكر أن احملكمة في هذه احلالة تستع بخبراء األدلة اجلنائية
وهم قادرون عـلى حتديد فـيما إذا كـانت الصور مـفبركـة أم ال مشيراً إلى

إمكانية الطعن في تقرير األدلة اجلنائية.
وفي االجتـاه ذاته يذهب رأي في الـقضـاء الـعراقي إلى أن هـناك تـباين في
األدلة اإللـكترونية وقوة حـجيتها مـؤكداً أن تصوير الـفيديو هو األقوى من

ناحية احلجية من ب الوسائل األخرى.
وأن الفـيديـوهات سـاعدت كـثيراً فـي الكشـف عن اجلرائم وهـذا النوع من
تـهم فرصة لإلنـكار ح يـواجه به على الـشاشة. وأكد نح ا األدلة قـد ال 
أن لقـانون لم يـنص صراحة عـلى اعتـبار الـفيديـوهات والـتسـجيالت دليالً
ــرونــة مع الــقــوانــ في ظـل الــتــطـور لــكن الــقــاضي يــجب أن يــتــعــامل 
كن أن تـعتـبرها كـافيـة لإلحالة التكـنولـوجي لذلك فـإن محكـمة الـتحقـيق 
وجـبه تصـدر أمر إلـقاء الـقبض". كـما أشار إلى وضـوع و إلى محـكمـة ا
ـتـهم وأخـرى إلدانتـه" وب أن أنه "فـي القـانـون هـنـاك أدلـة تـكـفي إلحـالـة ا
وضوع تهم إلى محكمة ا "تصـوير الفيديو يعدّ النوع الذي يكفي إلحالة ا

واألخيرة هي من تقدر ما إذا كان هذا الدليل كافياً أم ال.
كـمـا ذهـبت الـعـديـد من األحكـام في الـقـضـاء الـعـراقي إلى اعـتـمـاد الـدليل
سـتمد من الـفيـديو في اإلثبـات في ظل غيـاب النص القـانوني الـذي ينظم ا

ادة  213أصولية دليالً كهذا والسيما في جرائم السرقة في ا
 1- حتكم احملـكمـة في الدعـوى بنـاء عـلى اقتـناعـها الـذي تكـون لديـها من

قدمة في اي دور من األدوار التحقيق واحملاكمة وهي: األدلة ا
أ- االقرار

ب- شهادة الشهود
ج-محاضر التحقيق + احملاضر + الكشوف الرسمية

د- تقارير اخلبراء + الفن
قررة قانونياً. هـ- القرائن واالدلة االخرى ا

2- ال تكن الشهادة الواحدة سبباً للحكم ما لم تؤيد بقرينة او أدلة أخرى
ــتـهم أال إذا رسم الـقــانـون مـعـ لإلثــبـات فـيـجب مـقـنـعــة او بـإقـرار من ا

التقييد به 
وهذا يـدل على أن الـقضـاء العـراقي في الغـالب من أحكـامه ال يرفض هذه
ة أو اإلجراءات مـعتـبراً أن الـفيديـو أو الصـورة هو قـرينـة على نـفي اجلر

تهم... نسبتها إلى ا
{ لواء حقوقي
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جمعـية (التـربية اإلسالمـية) تعرضت
حملــاوالت لـتــقـويــضـهــا واالسـتــئـثـار
بـامالكـهـا الــوقـفـيـة وكـانت اخلـطـوة
االخــيــرة بــقــيــام الــقــضــاء نــتــيــجــة
خـصـومـات وادعـاءات من الـطـامـعـ
متلكات اجلمـعية ان يقوم القضاء
بـإصـدار قـرار "حـلّ جـمـعـيـة الـتـربـيـة
ـنـظـمـات اإلسالمـيــة لـصـالح دائــرة ا
غــيــر احلــكــومــيــة" وتــعــيـ مــصفٍّ
متلكـاتها الوقفـية في خطوة أخيرة
الغتصـاب أمالك اجلمعـية وعقـاراتها
الـتي تــقع في قـلب الـعــاصـمـة بـغـداد
نصور. إنـنا نربأ بـقضائنا نطقـة ا
الـــعــراقي صـــاحب الــتـــاريخ اجملــيــد
ـشهـودة ان ال يكـون عونا واقف ا وا
تلكاتها. ن يتربصون باجلمعية و
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 لالسف فأن قرار احلل يسدل الستار
عــلى (جـمـعــيـة الــتـربـيــة اإلسالمـيـة)
ومـــجــلـــتــهـــا الــعـــريـــقــة (الـــتــربـــيــة
ــعــروفـــة عــلـى نــطــاق اإلسـالمــيـــة) ا
الـــــعـــــالم االسـالمي ويـــــؤدي الى ان
تتـوقف أعـمالـهـا اخليـريـة وجهـودها
سـاك وكفـالتها اإلغاثيـة للفـقراء وا
لأليتام واحملتاجـ ويُدفن تاريخها;

مـدرسـتـهـا بـصـفـة مـديـر حـتى تـاريخ
ــــــدارس االهــــــلــــــيــــــة في الــــــغــــــاء ا
الــســبــعــيــنــات واســتــمــر بــرئــاســة

اجلمعية حل وفاته يرحمه الله.
  كانت اجلمعـية طيلـة تاريخهـا منبر
لالشـعـاع الـعـلـمي والـتـربـوي وكـانت
تمارس اضـافة الى التـعليم من خالل
ـتــوســطـة مــدارســهــا االبـتــدائــيــة وا
والـثـانـويـة تـمـارس انـشـطـة ثـقـافـيـة
وعـلـميـة واجـتـمـاعيـة. وكـانت تـتـكفل
تعففة وتوصل لها العوائل الفقيرة ا
تـبــرعـات اخلـيــرين. كـمـا كــانت تـقـيم
ـولد ـنـاسـبـة ا االحـتـفـاالت الـديـنـيـة 
ـعراج الـنبـوي الـشـريف واالسـراء وا

ناسبات. وغيرها من ا

إرضـاءًا ألغــراض شـخـصــيـة من قـبل
خـــصــوم اجلــمــعــيــة الــطــامــعــ في
االســتـيالء عــلى أمالكــهـا وابــنـيــتـهـا
خاصة بعد تطـور اخلصومة مع كلية
(الـــتـــراث اجلــامـــعــة) الـــتي تـــشــغل
بــااليـجــار مـبــاني (مـدرســة الـتــربـيـة
اإلسالمــيــة) الــتــابـــعــة لــلــجــمــعــيــة
وتستأجـرها منذ عام ( ?(1988حيث
قـام مـسـتـثـمـر الـكـلـيـة سـنة (2018م)
بـهـدم (مسـجـد اجلـمـعـيـة) بدون وجه

حق واالستيالء عليه.
 ونسـتذكـر هنـا بالم شـديد مـا اقدمت
عليه سلطات حكومية تنفيذا إلرادات
سـيــاسـيــة; أقـدمَت في شــهـر آذار من
اضي; عـلى تصنيف (جـمعية العام ا
التربـية اإلسالميـة) كمنـظمة إرهـابية
وجتميد أموالها بتهمة غسل االموال
وتمـويل االرهاب?? وهي تـهمـة باطـلة
يسـتغـربهـا جميـع من يعـرفون تاريخ
ومـاضي هـذه اجلــمـعـيـة وحـمل هـذا
الـقــرار الـذي حـمل مـن االفـتـراء مـا ال
يـقـبلـه عاقل; صـادمًـا في وقـتـهـا; فـقد
نــشـر عـن طـريـق وسـائـل اإلعالم فـور
إصـداره وبدون عـلم إدارة اجلـمـعـية
أو إخــطـارهـا ســابـقًــا بـأي تــنـبـيه أو
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الدوحة

اســـتــــدعــــاء أو ســـلــــوك الـــوســــائل
الـقـانونـيـة الـتي تـسـبق إصـدار مثل
هـذا القـرار ثم جـاء هـذه األيـام قرار
الــتـــصـــديق عـــلى حلّ اجلـــمـــعـــيــة
وتصفيـة ومصادرة أمالكهـا الوقفية
لــكي تـــكــون مــغـــنــمًـــا لــلــطـــامــعــ

متلكاتها الوقفية.
 إن اســتــهــداف جـمــعــيــة (الـتــربــيـة
اإلسالمية) الـتي سعت بكل طـاقاتها
إلى نـشـر الـقـيم واألخالق الـتـربـويـة
ـباد اإلسـالميـة هـو اسـتـهداف وا
لـتـراث الـعراق واسـتـمـرار لـسـيـاسة
اإلقــصـــاء والــتـــهـــمــيش الـــطـــائــفي

منهج منذ عام (2003م). ا
حتمل مسؤولية

ان كـل الـــــعـــــراقــــــيـــــ اخلــــــيـــــرين
واخملــلــصـ يُــحــمّـلــون مــسـؤولــيـة
(اإلجــهـاز) عــلى مــؤسـســة جــمـعــيـة
الــتــربــيـة اإلسـالمـيــة; إلدارة (كــلــيـة
الــتــراث) واجلــهــات الــداعــمــة لــهـا
واجلهات احلكومية وغير احلكومية
ــتــعــاقــبــة الــتـي تــواطــأت مــعــهـا ا
ــكن ان نـعــفي الـكــثـيـر ولالسف ال 
من السياسي الـذين يُحسبون على
(أهـل الــســنــة) ويــتــبــجــحــون كــذبًـا

وخـداعًـا بـالـدفـاع عن حـقـوقـهم وفي
ـتـفرج الـوقت نـفسـه يقـفـون مـوقف ا
تلكات اجلمعية من االستيالء على 
وقـــرار حــلـــهــا.    ونــؤكـــد أن إنــهــاء
(جمعية التربية اإلسالمية) والقضاء
عــلى تــأريـخــهــا وأثـرهــا الــفـاعل في
ــة أخـرى خــدمـة اجملــتـمع; هــو جـر

ة.. تنفذ بقرارات مجحفة ظا
 وفي اخلـتــام نـنـاشـد الــسـيـد رئـيس
اجلـمـهـوريـة والـسـيد رئـيـس مجـلس
الـــوزراء والـــســـيـــد رئـــيس مـــجـــلس
الـــنــواب والــســيــد/ رئـــيس مــجــلس
الــقــضــاء والــسـيــد رئــيس احملــكــمـة
االحتــاديـة  الــتـدخـل الـفــوري العـادة
النظـر بقرار حل اجلـمعيـة وتصويب
الـوضع الـقـانـوني لـلـجـمـعـيـة لـتـعود
ــمـارســة نـشــاطـاتــهـا وفــعـالــيـاتــهـا
الـتـربـويـة واالجـتـمـاعـيـة واخلـيـريـة
ولتعود مجلة التربية االسالمية ذات
ال( (61عـــامــا من الــعـــمــر لــتــعــاود
الـصــدور وتـنـشــر الـفـضـيــلـة والـقـيم
التربـوية االصـلية والـتعـريف بالدين
احلق وحـسم اخلـالف احلـاصل بـ
اجلـمــعـيـة ومـسـتـثــمـر كـلـيـة الـتـراث
اجلانعة بالشكل القنوني والعادل..  
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بيروت

أمـنـاً". وعــلـيـنـا الــبـحث عن األسـبـاب
االجتـماعـيـة واالقتـصاديـة والثـقافـية
والـسـيـاسـية والـديـنـيـة والـعـنـصـرية
للـجرائم فـضالً عن منـظومـة التـربية
ـا فيـها ـتوارثـة  والـتعـليـم والقـيم ا
إن من اشتباكات عشـائرية وقبلية.
إنزال عقـوبة اإلعـدام لن تعيـد احلياة
ـكن ردّ القتل بالقتل للمقتول إذْ ال 
ولـعلّ مـثل هـذا األمـر سـيـتـرك تـأثـيراً
اجـتـمـاعـياً خـطـيـراً بـأبـعـاده الـثـأرية
واالنتقـامية فـضالً عن إشاعة أجواء
مـن احلــقـــد والــكــراهـــيــة لـــيس بــ
ـتـخاصـمـ وعـوائـلـهم فحـسب بل ا
في إطــــــاره االجــــــتــــــمـــــاعـي األوسع

وامتداداته وترابطاته اخملتلفة.
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وإذا كـــان حــكـم اإلعــدام لـــيس من
الـــســهـــولــة الــنـــطق به بـــشــكل عــام
وخـطيـراً إلى درجـة كـبيـرة فـمـا بالك
كن إذا وقع خطـأ في احلكم فـكيف 
تــصــحــيــحه بــعــد أن يــتم تــنــفــيــذه
خــصـوصــاً وإن الــقـضــاء أي قــضـاء
حـــتى وإن كـــان نـــزيـــهـــاً ومـــحـــايــداً
ومستقالً عرضةً لألخطاء التي يذهب
ضـحـيـتـهـا األبـريـاء. وعـلى الـرغم من
ـطــالـبــ بـإلــغـاء عــقـوبـة قــلّـة عــدد ا
نا العربي واإلسالمي اإلعدام في عا
إلّــا أن ثـمّــة تـوجّــهــات أخـذت تــتـسع

يـــتــنـــاقض مع مـــبــدأ " حـق احلــيــاة"
احملور األساسي في الـشرعة الـدولية
حلـقوق اإلنـسـان وهـو مـا وهـبه الله
ـكن سلـبه فـهل قتل لـلبـشـر فكـيف 
ة " القـاتل يـحقّق الـعـدالة? وهل جـر
الـقــتل الـلّـاقـانــوني" يـقـابـلــهـا "الـقـتل
الــــقــــانــــوني" وهـل يـــوصـل ذلك إلى

العدالة?
ــفــكّــر وحـــسب ولــيـــد صــلــيــبـي ا
الـلّاعـنـفي ومؤسس جـامـعة الـلّـاعنف
ــتـان ال تــولّــدان عــدالــة" وعـلى "جــر
غـرار ذلك سـبق أن كـتـبتُ "رذيـلـتان ال
تنجـبان فضـيلة" و"حـربان ال تنـتجان
سالماً" و"عنف مـقابل عـنف ال يحقّق

للقتل بحجة عدالة الغاية وإذا كانت
الـغـايـة بـعـيدة فـالـوسـيـلـة مـلـمـوسة
وآنـــيــــة تـــلـك الـــتـي ال يـــنــــبـــغي أن

تتعارض مع الغاية.
إن إلـغــاء عـقـوبـة اإلعــدام يـحـتـاج
إلى وقـتٍ طـــويل. لـــكن اتـــخـــاذ قــرار
بـوقف تنـفـيذهـا هـو ما أقـدمت عـليه
غرب عدد من البلدان العـربية مثل ا
واجلــزائــر ومـــوريــتـــانــيــا ولـــبــنــان
وغـيـرهـا وتـبـقى احلـاجـة إلى إعـادة
النـظر بـالنـظام الـتربـوي والتـعلـيمي
لــنـشــر ثـقــافـة الــلّـاعــنف كـفــيل بـرفع
وتـعزيـز الـوعي بالـقـانون وبـالـثقـافة
احلـــقـــوقــــيـــة انـــطـالقـــاً من الــــقـــيم
عنى هو اإلنسانية. فالضـمير بهذا ا
"الـــقــانــون األســـمى" حــسب ديـــفــيــد
ثـورو ولــهـذا ال بــدّ أن يـكـون يــقـظـاً
ـكن أن يـولـد قنـاعـة فـردية وهـو ما 
ان بالدين ومجتمـعية علمـاً بأن اإل
يـــســــاوي عـــمـل اخلـــيــــر بـــأبــــعـــاده
األخالقـية ال لـتبـريـر القـتل فـاألديان
هي لـــلـــسالم ولـــيــــست لـــلـــعـــنف أو

لالنتقام.
وكمـا جاء في كالم كـونفـوشيوس
" نردّ اخليـر إزاء اخلير ونـردّ العدالة

إزاء الشر ال الشر إزاء الشر" .
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ادة 93/ رابعاً من استـناداً الحـكام ا
دســتــور جـمــهــوريــة الـعــراق لــســنـة
ـادة 5/ثــانـــيــاً مـن قــانــون  2005وا
احملـكــمـة االحتــاديـة الــعـلــيـا رقم 35
عدل بـالقانون رقم 25 لسنة  2005ا
لــســنـة  2021وافــهم عــلــنــاً بـتــاريخ

. .....2021 /6/13
ثالـثاً : الـتعـلـيق : سنـحاول الـتعـليق
على مضمون قرار احملكمة االحتاديه

اعاله وفق احملاور االتيه :
1.  اجلـــهــة الـــتي لـــهـــا حق الـــطــلب
االصــلـي بــالــتــفــســيــر : ان تــفــســيــر
الــدســتـــور هــو احــد اخــتــصــاصــات
ــســـتـــحــدثه احملـــكـــمــة االحتـــاديـــة ا
ادة  93/ ثانياً من دستور وجب ا
جــمــهــوريـه الــعــراق لــســنه ? 2005
حـــــيث لـم يـــــرد الـــــنـص عـــــلى هـــــذا
االخـــتــصــاص فـي قــانــون احملـــكــمــة
االحتــاديــة الــعـلــيــا الــصــادر بــاالمـر
التشـريعي رقم  30 لسنة   2005وال
في نــظـامــهـا الــداخـلي رقم  1لـســنـة
 2005 وهـذا يــتـطـلب اعــادة الـنـظـر
بـاخــتـصـاصــات احملـكـمــة االحتـاديـة
الـعـلــيـا في مـجـال الــتـفـسـيـر وادراج
اختصاص تفسـير نصوص الدستور
 ضـمن اخـتـصـاصـاتـهـا في قـانـونـهـا
ونظامها الـدخلي  وبالفعل  ادراج
ـــوجب قــانــون هــذا االخـــتــصــاص 
الـــتــعـــديل االول لـــقــانـــون احملــكـــمــة
االحتادية العليا رقم  25لسنه 2021
اال ان التـعـديل أغـفل حتديـد اجلـهات
التي لها حق طلب الـتفسير   ,وكذلك
نالحظ ان الـدسـتـور لم يـحـدد اجلـهة
اخملـتــصه بـطـلب الــتـفـســيـر  وكـذلك
خال قـانـونهـا ونـظـامـهـا الداخـلي من
اي نص ينـظم اجلهـات التي لـها حق
تــقــد طــلب الـتــفــســيــر  وازاء هـذا
القـصـور التـشريـعي حـاولت احملكـمة
االحتادية الـعلـيا سد هـذا النقص من
خالل بــعض الـقــرارات الــتي صـدرت
في بـواكيـر تـشكـيـلـها فـقـبلت طـلـبات
تفـسيـر من مـجلس الـنواب في رأيـها
ــــــــــــــــــــــــــــرقــم 227/ت/ 2006فــي ا
10/9/ 2006ومـن نــــــــائـب رئــــــــيس
ــــرقم اجلـــمــــهــــوريــــة  في رأيــــهــــا ا
21/احتـــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــة/ 2007فـي
9/26/ ? 2007كـمـا ذهــبت احملـكـمـة
ــرقم االحتــاديــة الــعــلــيــا بــقـرارهــا ا
34/احتادية / 2011في 2011/5/5
الى حتديـد اجلـهـات التي تـمـلك طلب
ـبدأ االتي  ان طلب التفـسير واقرت ا
تفـسيـر نصـوص الدسـتور ينـبغي ان
يـقـدم امـا من رئــاسـة اجلـمـهـوريـة او
مجلس النواب او من مجلس الوزراء
او الــــوزراء ولـــيـس من مــــنـــظــــمـــات
ـدني او الـكـتل الـسيـاسـية اجملـتمع ا
ــــبــــدأ واالحـــــزاب   وعــــززت هــــذا ا
ـرقم 29/احتـاديـة/2012 بـقــرارهـا ا
ضـمون في 5/2/ 2012وهو بـذات ا
 ان اختـصاص تـفسـير الدسـتور من
احملاكم العـليا يـعد اختـصاصاً مـهماً
ـنـشأة س الـسـلـطه ا وخـطيـراً النه 
الـتـأسيـسـيـة  اذ اليـجـوز كـاصل عام
ـشـتـقه بـتـفـسـيـر ان تـقـوم الـسـلـطه ا
الـــدســـتـــور بـــاعـــتـــبـــاره صـــادراً من
الـسلـطه الـتأسـيـسيـة تـفسـيـراً ملـزماً
لــلــســلـطــات كــافه  ذلـك ان مـثـل هـذا

واجلــرائم ضــد االنــســانــيـة وجــرائم
احلـــرب ومن الـــقـــواعـــد االجـــرائـــيــة
لـلـمـحـكــمـة اجلـنـائـيـة الـدولـيـة  وان
هــنـالك مــحـاوالت لــعـدة دول اوربــيـة
وعلى رأسها هولندا لعدم رغبتها في
استـعادة رعايـا من مقـاتلي داعش او
عـــائالتــهـم احملــتـــجــزين لـــدى قــوات
قـراطـيه النشـاء مـحكـمة سوريـا الـد
دوليـة هـجيـنه في بـلد خـارج االحتاد
االوربي حملـاكـمه رعـايـاهم وسـجنـهم
فـيـهــا  وان الـعـراق وشــمـال سـوريـا
ـــقـــر هـــذه ـــرشـــحه  ـــنـــاطق ا هـي ا
احملكـمـة وهذا يـشـكل تدعـيـات كبـيرة
لـلــسـيـادة الــعـراقـيـة وواليـه الـقـضـاء
الـعـراقي   كـمـا شـار كـتـاب الـسـفارة
تحدة العراقية الى مـوقف الواليات ا
االمـريـكـية غـيـر الـداعم لـفـكـرة انـشاء
مـحـكــمـة دولـيــة والـتي تـرى ان احلل
ـقـاتـلـ ـشـكـلـة ا ـسـتــدام  االمـثل وا
االرهـابــيـ االجــانب وعـوائــلـهم هـو
تـرحـيـلـهم الـى بـلـدانـهم االصـلـيـة مع
ضــمــان احملــاكـمــة واعــادة الــتــأهـيل

واالندماج .
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 ثانـياً: خالصـه قرار احملـكمـة : قررت
احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا وبـعـد ان
اســتــطـردت في ســرد الــنــتـائـج الـتي
توصـلت لـها بـعـشر فـقرات وردت في
حيـثيـات قراراهـا الى االتي  ... ولكل
مــاتــقــدم قــررت احملــكــمــة االحتــاديـة
الــعــلــيـا وبــقــدر تــعــلق االمــر بــطـلب
الــــدائــــرة الــــقــــانـــــونــــيــــة في وزارة
رقم شار الـيه  بكتابهم ا اخلارجية ا
في 6/9/جــــــــــــــرائـم داعـش / 2756
5/27/ 2021ومـرفــقه كـتــاب سـفـارة
جمهوريه العراق في واشنطن بالرقم
ــــــتـــــــضــــــمن  14في 5/10/ 2021ا
انـشـاء مــحـكـمـة في اقــلـيم كـردسـتـان
وتــعـــيــ قــضــاة ومـــدعــ من غــيــر
الـعـراقــيـ   ان انـشـاء مــحـكـمـة في
اقـــلــيم كــردســـتــان وتــعـــيــ قــضــاة
ومـدعـ من غـيـر الـعـراقـيـ مخـالف
ــــواد  87و 88و 90و91 الحــــكــــام ا
و 95و112/ اوالً  مـن دســـــــــــتـــــــــــور
جـــمــهــوريـه الــعـــراق لــعــام   2005
واليــــعــــد ذلك نــــظـــراً مـن احملـــكــــمـــة
االحتـادية الـعـلـيا في مـشـروع قـانون
ــان اقــلــيـم كــردســتـان مــقــدم الى بــر
الـــــعــــراق الن الــــبـت في دســـــتــــوريه
مــــشــــاريع الــــقـــــوانــــ يــــخــــرج عن
اختـصاص هـذه احملكـمة  قـراراً باتاً
ملـزماً للـسلـطات كافه صـادر باكـثرية
ســبــعه اعــضـاء ومــخــالــفه عــضـوين

ـكن ان يـصـدر اال بـذات الـتـفـســيـر ال
االداة التي وضـعت الدسـتور وبـنفس
الشكلية واالجـراءات وهو امر مستقر
بدأ في كل النـظم القـانونـية تـطبـيقـًا 
ســـمــو الـــدســـتــور وتـــدرج الــقـــواعــد
الــقــانــونــيــة  ولــذلك جنــد ان قــانـون
احملكـمـة الدسـتـوريه العـلـيا في مـصر
ـنح احملـكمـة الـدسـتـورية الـعـلـيا لم 
ا مثل هـذا االخـتصـاص اخلـطيـر وا
ـادة  26 من قـانـون احملـكـمـة نـصت ا
رقم  48لــــســــنـــة  1979 عــــلى عــــلى
اخـــتــصــاص احملـــكــمــة في تـــفــســيــر
نـــصــــوص الـــقـــوانـــ الـــصـــادرة من
الـــســلــطه الــتــشـــريــعــيــة والــقــرارات
بــــالــــقـــوانــــ الــــصـــادرة مـن رئـــيس
اجلـمــهـوريه وفــقـاً الحــكـام الــدسـتـور
وذلك اذا اثــارت خالفــاً في الـتــطــبـيق
وكــان لــهـا من االهــمــيــة مـا يــقــتـضي
شرع توحيد تفـسيرها  ويالحظ ان ا
ادة  33من قانون صـري حـدد في ا ا
احملـكـمة الـدسـتـوريـة العـلـيـا اجلـهات
الــتي لــهـا حق طــلب الــتـفــســيـر وهي
رئيس مجلس الوزراء  رئيس مجلس
الشـعب  مـجلس الـهيـئـات القـضائـية
وهذا الـتعـداد الوارد بـالنص حـصري
اليــقـبل طــلب الـتــفـســيـر مـن اي جـهـة
اخرى وهذا ما استقـرت عليه احملكمة
الــدســتـوريــة الــعــلـيــا  ولــذلك نــدعـو
ـشـرع الـعـراقي الى حتـديـد اجلـهات ا
الــــتـي لــــهـــــا حق الـــــطــــلـب االصــــلي
بالتـفسيـر برئاسـات السلـطات الثالث
حـــصـــراً  رئــــيس مـــجـــلس الـــوزراء 
رئيس مجلس النواب  رئيس مجلس
الـــقــضـــاء االعــلـى   والنــؤيـــد اجتــاه
احملــكـمــة االحتــاديــة احلـالي بــقــبـول
طلـبات الـتـفسـير من الـوزراء مبـاشرة
اال من خالل رئــاســة مــجـلـس الـوزراء
ـســؤول عن الـســيـاسـات بـاعــتـبــاره ا
ــا فــيــهــا الــوزارة طــالــبــة الــعـــامــة 
الــتــفــســيــر  والســيــمــا ان احملــكــمــة
االحتادية الـعليـا رفضت قبـول طلبات
تــفــســيـــر صــادرة من بــعض الــنــواب
مــبــاشــرة  حـــيث ذهــبت في قــرارهــا
ـــرقم 141/ احتــــاديـــة /  2017في ا
12/7/ 2017الى تــقـــريــر مــبــدأ عــام
ـقـدم من مـفـاده  ان طــلب الـتـفـســيـر ا
احد اعضاء مجلس النواب يستوجب
ان يقدم بتوقيع رئيس مجلس النواب
او احـــد نــوابه   وهـــنــا نــاخـــذ عــلى
احملـكمـة االحتـاديـة العـلـيـا تنـاقـضـها
فـــهي مـن جـــانب تـــقـــرر قــبـــول طـــلب
التفسيـر االصلي من اعضاء احلكومه
الــوزراء مــبــاشــرة  ومن جــانب اخــر
التـقـبل طـلـبـات الـتـفـسـيـر من اعـضـاء
مــجــلس الــنــواب اال عن طــرق رئــيس
اجملـلس  وهـذا يـقـتـضي من احملـكـمة
االحتـاديــة الـعـلـيــا تـوحـيــد اجتـاهـهـا
بـقــبـول طـلـبــات الـتـفـســيـر بـرئـاسـات
السلـطات الثالث حـصراً حل صدور
ــوضــوع  فـفي تــشــريع يـنــظم هــذا ا
القرار مـحل التعـليق جند ان احملـكمة
االحتادية الـعليـا قبلت طـلب التفـسير
الـوارد من الـدائـرة الـقـانـونـيـة لوزارة
اخلـارجــيـة مــسـتـنــده الى مـعــلـومـات
واردة في كتـاب السفـارة العـراقية في
واشــنــطن  واحلــقــيــقــة ان مــثل هــذا
ـجرمي هم الـذي يتـعلق  وضـوع ا ا
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بغداد

داعش ومـــحــاكــمـــتــهم والـــتــصــرف
بذويهم يـفترض عرضـه على مجلس
الـوزراء لــيـقــرر طـلب الــتـفــسـيـر من
احملكمة االحتادية العليا من عدمه .
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2. احملاكم اخلـاصة او االسـتثـنائـية
: ســـــبـق وان اصـــــدرت احملـــــكـــــمــــة
رقم االحتاديـة قـرارها الـتـفسـيـري ا
111/ احتــــــــــــاديــــــــــــة / 2015 في
11/8/ 2015والــــذي اشــــار الى ان
ـادة  95 رمن الــدســتــور حــضـرت ا
انشاء محاكم خاصه او استثنائية 
وفــســرت احملــاكم اخلــاصــة بــانــهــا
نـازعات التي احملاكم الـتي تنـظر بـا
تنـشـأ عن تطـبيق قـانـون معـ  اما
احملاكم االسـتـثنـائيـة فـهي تنـشأ في
الـــظــروف االســـتـــثــنـــائــيـــة وخــارج
الـســيـاقــات الـقـضــائـيـة لــذلك حـظـر
انـشــاءهـا وهــذا الـقـرار بــات ومـلـزم
ا في ذلك السلطات للسلطات كافه 
الــتــشـريــعــيــة في اقـلــيم كــردســتـان
استـنـاداً لـلـمادة  94 من الدسـتور 
وبالـتالي فـأن انشـاء محـاكم هجـينه
خـــاصه فـي  اقــلـــيـم كــردســـتـــان من
قــضــاة ومـــدعــ عــامــ ومن غــيــر
واطن العراقي ولـها واليه على ا
واالجانب يتعارض حـتماً مع احكام
ــادة  95 من الـــدســتـــور ويـــشــكل ا
انـتــهـاك لـلــسـيـادة ومــسـاس بـواليه
الــقــضـاء الــوطــني  ولم تــكن وزارة
اخلارجيـة بحاجه الى تـفسيـر جديد
وكان باالمـكان اعتمـاد هذا التـفسير
و الـتـصـرف بالـطـرق الـدبـلـومـاسـية
ـواجـهــة هـذا الـتــوجه والسـيـمـا ان
هذا االمر غير مؤكـد بعد النه يستند
الى  مـــصــادر صــحــفـــيــة  كــمــا ورد
بـــكـــتــاب الـــســفـــارة الـــعــراقـــيــة في

واشنطن .  
3. الــــرقـــابــــة في اطـــار الــــدســـتـــور
ـستقرة في بادىء ا الخارجه : من ا
الـنــظم الـقــانـونــيـة ان الـرقــابه عـلى
دستورية القـوان تخضع لضوابط
 واول هــذه الــضــوابط الــرقــابه في
حدود الـدسـتـور  وهذا يـقـتضي من
احملــكــمــة االحتــاديــة الــعــلــيــا عــنـد
مـبـاشـرة اخـتـصـاصـهـا الـتـفـسـيـري
الـتـقـيـد بــهـذا الـضـابط  مع اخـذهـا
بــنــظــر االعــتــبــار تــكــامل نــصــوص
الدستور في اطار الوحدة العضويه
 وان الــــرقـــابـه عـــلـى الـــنــــصـــوص
الـتـشـريـعـيـة هي رقـابه شـامـلـة كـمـا
عـبـرت عن ذلك احملـكـمـة الـدستـوريه
الـــعــلــيـــا في قــرار فـي الــدعــوى رقم
18/15/قــضـائــيــة /دســتــوريـة  في
1/2/ 1999 الــــــذي جــــــاء فــــــيه ...
تــسـتــهــدف بـحث دســتــوريـتــهـا عن
طريق ردها الحكـام الدستور جـميعاً
وتغليباً لتـلك االحكام على ما دونها
وتــوكـيــدا لـسـمــوهـا عــلى مــاعـداهـا
لتظل الـكلـمه العلـيا للـدستور  ...اذ
يــتــعــ دومــا تــفــســيــرالــنــصــوص
ـــا يــوائـم بــ ـــطـــعـــون فــيـــهـــا  ا
مضمونـها واحكـام الدستور جـميعاً
 بـــحــيث اليــكـــون وصــمــهـــا بــعــدم
الـــدســـتـــوريـــة اال عـــنـــد تـــعـــذر ذلك
ــوائــمه   اال ان الــتــفــســيــر وتــلك ا
احملـكـمــة االحتـاديـة الـعــلـيـا فـسـرت

خارج نطـاق الدسـتور في االستـنتاج
رقم  8و 9و 10من قـــــراراهــــا حــــيث
تــعــرضت الى قــرارات مــجــلس االمن
الـــــدولى ونـــــظــــام رومـــــا االســــاسي

للمحكمة اجلنائية الدولية . 
4. اخلـــلط بــــ طـــلب الــــتـــفــــســـيـــر
ــــنــــازعـه : لــــوحظ ان احملــــكــــمــــة وا
االحتادية العلـيا قبلت طلب الـتفسير
مـن الـــدائـــرة الــــقـــانـــونــــيـــة لـــوزارة
اخلـــارجـــيه  االنـــهـــا اســـتـــنـــدت في
ـــادة 93/ رابـــعـــاً من قـــرارهـــا الى ا
دســتــور جــمــهــوريــة الــعـراق لــســنه
 2005وهــــــذا الـــــــنص يـــــــتــــــعـــــــلق
بـــاخــتـــصــاص احملـــكــمـــة بــالـــفــصل
نازعات التي حتصل ب احلكومه با
االحتــــاديــــة وحـــكــــومــــات االقـــالــــيم
واحملــافــظـات والــبــلــديـات واالدارات
نازعه يـتطلب الفصل احملليه  وان ا
وجب دعوى   وهذا كا ذهبت فيها 
الـــيه احملــكـــمــة االحتـــاديــة الــعـــلــيــا
ـرقم 25/احتـادية /2013 بـقـرارها ا
ــبـدأ في 5/26/ 2013 والــذي قــرر ا
االتي  ان طـــلب تــفــســـيــر احلــصــانه
نع ـانـية ومـدى تـعارضـهـا مع ا البـر
من السـفر يـتطـلب ان يقـدم بدعوى  
ــــرقم وكـــــذلك مـــــا ورد بــــقــــرارهـــــا ا
7/احتادية / 2013في 2013/2/25
الــذي جـــاء فــيه  ان مــضـــمــون طــلب
هـــيــئــة االعـالم واالتــصــاالت يـــشــكل
مـنـازعه بـيــنـهـا وبـ االمـانه الـعـامه
جملـــلس الــوزراء  وان ذلـك يــتـــطــلب
اقامه دعوى  لذلك فـأن الطلب يخرج
عن اخــتـصــاص احملـكــمـة االحتــاديـة
الــعــلـيــا   حــيث كــان عـلى احملــكــمـة
االشــــــارة الى نص الفـقرة ثـانياً من
ــتــعــلــقه ـادة  93من الــدســتــور وا ا
باختـصاصهـا بتفـسير الـدستور بدالً

ادة . من الفقرة رابعاً من نفس ا
ـاديــة في االشــارة الى 5. االخــطــاء ا
نصوص الـدستـور والقـانون : لوحظ
ان الـقــرار تـضـمن في الــفـقـرة  7مـنه
ـــــادة 112/ اوالً  من االشـــــارة الـى ا
الـــــدســــتــــور وهي اشـــــارة خــــاطــــئه
ــادة تـــســـتـــدعي الـــتـــصـــحــيـح الن ا
ذكورة تتـعلق بادارة الـنفط والغاز ا
في ح ان النص الـصحيح هو نص
ـادة 121/اوالً من الــدســتـور الــتي ا
تـعلقه بـسلطات قصدتـها احملكـمة وا
االقـالـيم  وكـذلك نـدعـو احملـكـمـة الى
تعـديل االشارة لقـانونـها في مـنطوق
احلـكـم  حـيث ورد رقـم الـقــانـون 35
لسنه  2005والصحيح هو  30لسنة
شرع العراقي ا تقدم ندعو ا  .2005
الى تـــنــظــيم مـــوضــوع اخــتــصــاص
احملـكمـة االحتـاديـة الـعلـيـا في مـجال
تـفـسـيــر الـدسـتـور وحتـديـد اجلـهـات
الـــــتي لــــهـــــا حق الــــطــــلـب االصــــلي
بـالـتـفـسيـر مـنـعـاً لالجـتـهـاد وحتـديد
شــــروط قـــبـــول الــــطـــلب ومــــبـــرراته
ـوضوعـيـة وما وبـيانـته الـشـكلـيـة وا
اثـــــاره الــــنـص من خـالف وحتــــديــــد
تاريخ اثـر الـقرار الـصـادر بالـتـفسـير
الن قرارات الـتـفـــــسيـر كـاشـفة وذات
ــــتـــد الـى تـــاريخ اثــــر رجـــعـــــــــي 
صـدور النص الـذي  تـفـسـيره  مع
بــعض االســتـــثــنــاءات ... والــله ولي

التوفيق .

اصـدرت احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيا
بــــــتــــــارخ 6/13/ 2021قــــــراراً في
ــــرقـــمـــة 71/احتـــاديـــة الــــدعـــوى ا
/ 2021بــــعـــدم دســـتــــوريه انـــشـــاء
مـحــاكم اسـتــثـنــائـيــة او خـاصـة في
اقـلــيم كـردسـتــان لـلـنــظـر في جـرائم
االبــادة اجلــمــاعــيــة واجلــرائم ضــد
االنسـانـيـة وجرائـم احلرب حملـاكـمة
مــــــقـــــاتـــــلـي داعش االرهـــــابـي  مع
امكانية تعيـ قضاة ومدع عام
من غــيــر الــعــراقــيــ ولــهــا ســلــطه
اصـــدار احـــكــام بـــاالعـــدام مع واليه
ــواطــنــ الــعــراقــيـ عــامه عــلـى ا
واالجـانب  وســنـحـاول تــنـاول هـذا

القرار وفق احملاور االتية  :   
اوال:ً خالصـه الــــطــــلب : ســــبق وان
ــوجب طـــلــبت وزارة اخلـــارجــيـــة 
/جتــــر ـــــرقم 6/9 كــــــتـــــابـــــهــــــا ا
داعش/ 2756في 5/27/ 2021من
احملكمة االحتادية العليا بيان الرأي
بـخصـوص مـا ورد بـكتـاب الـسـفارة
الـعــراقـيــة في واشــنـطن بــالـرقم 14
5/10/ 2021بشأن تقد السلطات
الــتــشــريــعــيه في اقــلــيم كــردســتـان
مـــســـودة قـــانـــون النـــشــاء مـــحـــاكم
مـــخـــتـــصه بـــاالبـــادة اجلـــمـــاعـــيـــة
واجلـرائـم ضـد االنـســانـيــة وجـرائم
احلـــرب حملـــاكــمـــة مـــقــاتـــلي داعش
ــان في االقــلــيم االرهــابي الى الــبــر
سـودة فأن لهـذه احملكمة وبحسب ا
سلـطه تـعيـ قضـاة ومـدع عـام
غــيــر عـراقــيــ ولـهــا ســلــطه فـرض
عــقـوبـه االعـدام فــضالً عن واليــتــهـا
ـواطنـ العـراقيـ واالجانب على ا
 وطلبت الوزارة بـيان مدى تعارض
ادة  95من انشاء هذه احملكمة مع ا
دســتـور جــمـهــوريـة الــعـراق لــسـنـة
 2005والتـي نصت عـلى ان  يـحـظر
انشـاء محاكم خـاصه او استـثنـائية
 وقــــد تـــضـــمـن كـــتـــاب الــــســـفـــارة
الـــعــراقـــيـــة في واشــنـــطن بـــتــداول
مصـادر صـحفـيـة معـلـومات مـفـادها
تقد السلطات التشريعية في اقليم
كــردســتــان مــشــروع قــانــون انــشـاء
مــحــكـمــة خــاصه لالغــراض ســابـقه
الذكـر تـمـارس سلـطـات واسـعه على
ــواطــنــ واالجـانـب  وان هـنــالك ا
ـسودة تـسمح لـلعراق بعض بـنود ا
واجملتمع الـدولي بتعـويض ضحايا
ــــوضـــوعي من داعش وان اجلـــزء ا
واد مسـودة الـقانـون مـقتـبـسه من ا
7 8من نــــظــــام رومــــا االســــاسي 6
واخلــاصه عــلـى الــتــوالي بــاجملــازر

أدركُ صــعـوبــة اخلــوض في مـثل
ــوضـــوع اإلشــكــالي بــســبب هــذا ا
ــســبــقــة والــقــيـود االصــطــفــافــات ا
والـتـفسـيـرات الـديـنـية والـعـقـائـدية
لـكنه العـتـبارات إنـسـانيـة وقـانونـية
ية ال بدّ من فتح حوار هاد وأكاد
ــــوضــــوع  إذْ ال وعــــقـالني حــــول ا
يــنـبــغي إهــمــاله أو الـســكــوت عـنه
ثّل وجهة نظر موجودة ولها ا  طا

مبرّراتها .
وإذا كان الـقاتل يسـتحق الـعقاب
وهـو أمـر مـفــروغ مـنه فـهل الـقـبـول
بــالــقــتل هــو " الــعـقــوبــة الــعــادلـة"?
والـقــتل بـغض الــنـظــر عن األسـبـاب
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أحــد خـــريـــجي مـــدارس الـــتـــربـــيــة
االسالمـــيــــة جـــمـــعـــيــــة الـــتـــربـــيـــة
االسالمــــــيــــــة إحــــــدى أهـم وأبـــــرز
اجلــمــعــيــات الــتــراثــيــة الــتــربــويـة
التـعلـيمـية الـتي عرفـها الـعراق على
مـــدى ســبـــعـــ عـــامـــا وانـــتـــشــرت
شــهــرتــهــا في الــعــالم االسالمي من
خالل مـجـلــتـهـا الـتـربـويـة (الـتـربـيـة
االسالمـيـة) الـتي صـدرت عام 1960
واستمرت بالصدور حى اشهر قليلة
مــاضــيــة. اجلــمـعــيــة تــاســست عـام
 1949عــلى يــد مــؤسـســهــا الــشـيخ
اجلـلـيل أمـجـد الـزهـاوي ومن بـعده
ـــرحــــوم عـــبــــدالـــوهـــاب الـــشــــيخ ا
عـبـدالـرزاق الـسـامرائـي والذي أدار
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ـوسومة بـ ( حـس محـمد هادي اجـستيـر ستار جـبر كاظم ا اضي رسالـة طالب ا نوقـشت صباح  األحـد ا
الصـدر نـشاطه الـسـياسـي والفـكـري )وكانت الـلـجنـة الـتدريـسـية الـتي نـاقشـته بـرئاسـة د. انـعام مـهـدي علي

وعضوية كلٍ من :
االستاذ الدكتور مجيد حميد عباس .

والدكتورة نادية ياس عبد .
شرف على الرسالة الدكتور اسماعيل اجلابري . مضافا الى االستاذ ا

شـرف  وقـد مُنِح درجـة جـيد جـداً عالي مع ـنـاقشـة استـجـابة لـرغبـة أبـداها كـاظم وا وقد حـضر  الـصـدر جلـسة ا
اجستير  وثمن اجلهود التي ناقشون . وبار الصدر نكاظم حـصوله على ا الحظات التي أبـداها ا التوصية بأخذ  ا

ناقشة. شرف الدكتور اسماعيل اجلابري وجلنة ا بذلها الجناز رسالته وشكر ا

رسالة بغداد
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جواد احلطاب ب الشاعر والالشاعر

ح اقـتـرفت حب جواد احلـطـاب كنـا هو
وانا

قاب رمش او ادمع
من مــوت لــفـرطــة شــراهــة يـقــهــقـهـه عـلى

مبعدة حبة رملة من اصغرينا
ومن حماقت طافـتا نصف العالم قبل ان

تصل بنا اقدامنا بوابة اسمها طريبيل 
××
××

جواد احلطاب .. جوادان جواد شاعر
وجواد غـير شـاعـر اما الـشاعـر فهـو الذي
يـضع أصـابـعه عـلى رمـاد احلـيـاة فيـوقظ

فيها جمرة الشعرنة 
فاحلـيـاة عـنده لـيـست جمـاالً مـطـلقـاً لـكنه

يتعشقها عشقاً مطلقاً
q d « nB

يـتــعـشق احلـيــاة الـتي يــسـتـخــرجـهـا من
عصف الرمل في مـاء نشيـجه اليومي درة
ـتـناسـلـة يـوميـات ورتـابات .. ال احليـاة ا
وصـهــيل مــحـســوسـات وغــرائــز انه فـعل
انـدهـاش وادهـاش مـعـاً امـا غـيـر الـشـاعر
فـهـو الـذي فـيه ال الـشـاعـر  وبـ الـشـاعـر

والشعري
مسـافـة من أحالم ضـوئيـة  فـالشـعـر ليس
الشـعـري فاالول تـهو عـاطـفي  او نضج
وجـداني او انـفــعـال مـقـولـب مـكـتـسب او
مستعار او مجوز اما الشعري فهو إعادة
تــنــظــيـم لــدورة احلــيــاة الــدمــويــة جــواد
احلـطـاب شــاعـر في احلـيــاة وشـعـري في
شعرية الشعر وفي األول انعكاس شرطي
لـتمـظـهـرات جمـالـهـا اخلبـيـئـة في وعيه ,
وفي الـثــانـيـة فــعل انـتـاج حــيـاة جـديـدة
حيـاة تـنـحت بازامـيل من الزورد ..الـشـعر
عند احلطاب ليس سراً معجمياً او اوعية

ذات حماقة بيضاء كل ناقة
وعذبة كغيث نيروزي
وساحرة كغريب دجلة

دعــوت شـعــراء أصـدقــاء الى صــبـاحــيـة
شعـرية,مـبتـغـياً االحـتـفـاء بالـشـعـر على
طــبق من عــشق تــمــيس فــيه نــورســتي
واالحتفاء بنورستي ب كرنفال من وفر

شعري..
قـرأ الـشــاعـر األول قـصـيــدته ونـورسـتي
محتـضنة ذراعي الـيسرى...وقـرأ الثاني
وهي راحـلــة مـكـوثــا في شـرايـ ذراعي
الــيـــســرى وقـــرأ الــثــالـث والــرابع وقــرأ
اخلـامس والــسـادس والـســابع والـثـامن
والـتـاسع والـعــاشـر وحـ بـاح احلـادي
وجـدته لزهرة الـسوسن تراخلت عشر 
اصــابــيع نــورســـتي عن ذراعي وتــعــرت
دهشتـها الـطفـلة ورأيت خفق شـراييـنها
ـسـرح قبل يـترجـل ويدرج حـبـواً نـحـو ا
ان تــنـــوس راجــيــة ان يـــعــيــد الـــشــاعــر

احلادي عشر اللع موجدته الثانية !!

لـعنـته حلـظـة ذاك مـرات ومـرات لكن .. لم
اجــد بــدأ من ان اذعن لــعــيــني نــورســتي
وهمـا تكتـمان وتـلعـنان رغـبة جـامحة في
احالتها عاشقـة على احد اغصان الشاعر
.. كــان امــتــحــانــاَ حــقــاً بــ ان انــتــصــر

لفسلجتي او انتصر للشعر 
وعلى جمر بعد ألي قبلت

وعلى غير جمر
قلت

هو شاعر
وسقون االنوثة ووحدهم الشعراء 

فكيف اذا الشاعر هو طفل لعبته الكلمات
 وكــلــيم يــبــتــكــر الــنــسـاء واســمـه جـواد

احلطاب ?

اذن: مـرحبـاً بـالـشـاعـر الكـبـيـر والـصديق
االثـــــيـــــر وحـــــطـــــاب احلـب والـــــشـــــعـــــر

والنساء...اجلواد ابداً
××
××

ـــألــوف تـــقــ احلـــبــو عـــلى الــســـائــد وا
تطامن عليه وا

ـــا هــو خــروج عـن الــنـــمط وتــهـــشــيم ا
ـارسـة خلق للـمـطروق ووقـاحـة فذة في 
مــخــتــلف حلــيــاة مــخــتــلـفــة تــنــتــظــمــهـا

ثنائيتان:
باث مختلف ومتلق مختلف

وباث منتج ومتلق منتج 
وهــو .. وان يــجــتــرح لــنــســقه الــشــعــري
اء ,اال بساطة جميلـة وطيعة لذيذة مثل ا
انه يؤسس في الـبـساطـة اوعيـة تـوليـدية
لفضاءات الـصوت الشعري ,اوعية تخرج
ـعـجـمي الى سـياق ـفردة مـن سيـاقـهـا ا ا
حسي\غرائزي\ طبيعي يدوم الساكن من
الـعالقـة بـ (االنـا واألخـر) و(االخرة قـبل

النص واألخر فيه وبعده) ..
ــارس عـمـلــيـة انــقـذاف صــادمـة من انه 
مــاديـــة اجلــســد الـى روحــانــيـــة الــفــكــرة

والوهية السحر الشعري ..
الشاعر في (جواد احلطاب) يـلذذ التعبير
عن اإلنــــســـاني في الــــبـــشـــري ويـــخـــرج
الــبــشـــري من دائــرة تــمـــاديه الى فــضــاء
روحـانــيــة اإلنــسـاني ,لــكن الــشـعــري في
ـارس ايــقـاظ الـشــاعـر جــواد احلـطــاب 
االنـــســان في الـــبـــشــري وتـــلك لــعـــمــري
ـارســة خـلق نـادرة ومــدبـبـة الــتـهـذيب
وان كــان الــشــعــر عــنــد االخـريـن مــواربـة
يتخـفى خلـفهـا نظام مـأسور لـقاعدة أوان
مـسـتـطــرقـة او مـتـحـذلق يــتـوهم فـخـامـة

االشتباك اللغوي احملض اللزج شعراً ..
فــانـه عــنــد جـــواد احلــطــاب خـــلق لــنــوع
انـــســـاني بـــإخــراج ثـــنـــائـــيــة الـــتـــحــدّي
ـــطــهـــا الــفـــلـــســفي واالســـتـــجــابـــة من 
وتـقـفـيـتهـا الـبـشـريـة الى عـاريـة تـمـظـهر

خالقة بؤرتـها الـسؤال اإلنـساني وجدوى
الكينونة. لم يأت هذا من سيادة الغيبوبة
الشرعـية عنـد احلطـاب كما لم يـكن برمته
من ديكتاتورية الوعي الشعري عنده ولم
يتـأت ايـضـاً من مجـرد مـحاولـة اثـبات ان
صـاحلة بـ جوانـية الـشاعـر وخارجه ا
سـعي لـيس شـعـريـا بـرغم ان الـفـلـسـفات
ة واالقـرب فاالقـرب تؤكد اجلمـاليـة القـد
ـصـاحلة هي نـزوع جـمالي ومن على ان ا
ثم هي نـزوع شـعري مـتـأتٍ من وعي البث
في بـؤرة شـديـدة االنـدهـاش وحـاذقـة في
االندهاش انها بـؤرة تعيد تـشكيل العالم
وفق بـاصـرة حسـيـة روحـيـة غـرائـزية في
جوانيـة الشـاعر البـواحة بـالتوتـر الناجم

عن ميل جامح الى التمرد.
ان وعي اجلـــمــال الــشـــعــري عـــنــد جــواد
احلــطــاب وعي مــشــاكس صــادم عــابث
ــقـوالت لـم تـنــضج عــلى نـار غــيـر مــذعن 
ـتـفـجـرة وعي اخـتـار الـتـمرّد جـوانـيـاته ا
نـســقــاً اعـطـــــــــــى ذات الــشـاعــر سـلــطـة
ــتـصــاحلــة مع صــنع قــوانــيــنــهــا غــيــر ا
الــسـائــد من قـوانــ الــشـعــري الـشــعـري
ـتـخـيل ـرئي وا واإلنـسـاني والـبـشـري وا
ـــســتــجـــيب والــتـــصــالح ـــتــحــدي وا وا

والرفض..
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 وهـذا تـأسـيس جـديــد جلـمـالـيـة شـعـريـة
مـبـتـكرة تـعـتـمـد الـبـسـاطـة العالن سـيادة
ــتــمــرد عـلى قــوانـ الــداخل الــشــعـري ا
قـوان اخلـارج وهـو بـهـذا يحـول الـشـعر
من رفّ ترفي مـغرق في الـتعـميـة وفلـسفة
االبـهـار الـكـاذب الى لـسـان جـمـعي يـعـيد
لـلـشـعـر جـمـالـيـة حيـاتـيـة .. وعـلى خالف
الكثيـرين من اقرانه ومن مجـايليه يـبتكر

dO « WO ¬Ë d M « …bOB
وهو ما يحـققه (التجـسير) بوصـفه انتقاال
يــرأب الــصــدع واخلــرق واالنــتــهــاك الـذي
يولـده( الـتداخل) مـا بـ األبنـيـة النـصـية
من منطـلق أن التداخل عـمليـة ال عالقة لها
ــا هـــو آلــيــة بــاحلـــدود االجــنـــاســيـــة وإ
تتمـوضع في الدواخل والـطبقـات التحـتية
اخلاصة بالـنص وال عالقة لهـا بحدود هذا
النص كـمـا ال انـعـكـاسات لـهـا عـلى سـمات

قالبه االجناسي. 
ـهـم اإلشـارة إلـى أن الـتــركــيــز عـلى ومن ا
صعيد النظر النقدي على (التداخل) ساعد
في تراجـع مفـهـوم الـتـجنـيس مـقـابل تـقدم
مفـاهـيم الـنص والـتـنـاص واالنـفـتـاح. ولو
كــان الـــنص يـــتـــطــور بـــفـــضل مـــكـــونــاته
الـداخـلــيـة وعـنـاصــره الـذاتـيــة وبال نـظـام
ـــا شــهــدنــا إجــمــالي وال حتـــديــد إطــاري 
ر أرسطـو للـملـحمة ـا نظـَّ رة و أجنـاسا بـا
والدراما ولـكانت الـعلل الـداخلـية واألبـنية
النصية سائبة بال تابعية آللية خارجية. 
بـيـد أن األكـيد والـقـطـعـي هـو أن األجـناس
ــكن دحــضــهــا وهي حــقــيــقــة قــائــمــة ال 
ـادية عملية موسومة بالتـحديد ومؤطرة 
فــيــهـــا اجلــنس عـــلم وله نـــظــريـــاته الــتي
وضـعـهـا نــقـاد وفالسـفـة ومــفـكـرون اثـروا
ـفاهـيم والتـصورات التي الفكـر النـقدي با
تــبــني لــلــنص قــالــبــا وتــصف مــا بــداخل
الـقـالب من ابـنـيــة أيـضـا. وال قـالب إال هـو
يضم بـنـاء كـما ال بـنـاء إال له قـالب يـضمه.
أما إذا كان للقالب إمكانيات تتجاوز الضم
في ما ب القالب والبناء إلى التجسير مع
أبنية أخرى فـذلك هو الذي يصـنع العبور.
وهـو مــا جنـده فـي قـصــيـدة( تــمــرين عـلى
) لـلــشـاعـر عـبـد الــرحـمن طـهـمـازي الـيـقـ
ــنــشــورة في جــريــدة الــزمــان الــســنــة وا
الرابعة والـعشرون العدد  ?6980الثالثاء
األول من حــزيــران  2021وقــد  اشــتــمــلت

خطوة التجسير فيها على ما يأتي:
1ـ التجسير حتوال من الال حتديد إلى
الـــتـــحــــديـــد: وذلـك من خالل الــــتـــداخالت
الــنـــصـــيـــة مع الـــقص الـــقــرانـي عن نــوح
ـالحـم عن وفــــــرعـــــــون وهـــــــامـــــــان ومع ا
جـــــلـــــجـــــامـش وعـــــولـــــيس واخـــــيـل ومع
الـنــصــوص الــشــعــريــة حلـســان بن ثــابت
ــعــري( الــشــاعــر األعــمى) وأبي تــمــام( وا
الــشــاعــر الــذي ســئم تــمــامــا من اإليــجــاز
فأغرقه بـكل ما ال يـعنـيه) وجبـران وقباني.
والنـصوص احلـكائـية كـحـكايـة ريطـة بنت
عمـرو بن سـعـد اخلـرقـاء الـتي كـانت تـغزل
من الـغــداة إلى نــصف الــنـهــار ثم تــنـقض
ـتـصـوفـة غـزلـهـا آخـر الـنـهــار ومـقـوالت ا
ـكـة) كـابن عـربي (األنـدلـسي الـذي جـاور 
والـنـفـري( الـذي خنـق االسـتـعـارة لـتـصـير
سعـيدة) وابن خـلـدون في كهـفه إلى جانب
ـسرح التـناصـات مع مـشـاهيـر التـاريخ وا

مثل هوالكو وجان كوكتو.
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وعلى الـرغم من كثـرة هذه الـتنـاصات فإن
أثرها يظل مـقتصـرا على البـنية الـداخلية
بعيـدا عن أية تأثـيرات في الـبنيـة اإلطارية
تـأثر ـتـمثـلة بـقالـبـها الـعابـر ا للـقصـيدة ا
فقط بالتجسيـر بوصفه اخلطوة اخلارجية
التي حتول النص من ال حتـديدية التداخل
ــتـــعــددة إلى حتــديــديــة مع الــنــصــوص ا
العـبـور االجـنـاسي. ومـا دام التـجـسـيـر قد
حصل وتمت الـعابريـة فلن تكـون هناك أية

أهمية آلليات التداخل والتناص.
2ـ التجسير تمريرا وتوصيال: إن مرحلة
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بغداد

/ حــدين تــعـني الـتــمــريــر مـا بــ طــرفــ
وجـود حــركــة جتــســيـر بــاجتــاه الــعــبـور
وتوصف هذه احلـركة بـأنهـا اختـزالية أي
تـــخـــتـــزل االنـــتـــقـــال بـــثـالث مـــراحل:هي
(االنبثاق من بناء والفـقد خلصوصية هذا
الـبــنـاء ثم الــتــغـيــر بـاجتــاه بـنــائي آخـر)
كطبـيعـة في النصـوص مصـدرها اختالف
عـبور عـليه في قدراته اجلنس أو النـوع ا
وسمـاته عن اجلـنس الـعـابـر ومـا لديه من
إمكـانيـات ومتـاحات. وسـيكـون التـوصيل
ــكـمــلــة خلــطـوة ــرحــلــة الــثـانــيــة ا هـو ا
التجسـير التي فيـها تنجـز عمليـة التشكل
للـجنس الـعابـر بـصورة حـية وفـاعلـة وقد
جتـــســـر الـــشـــكل اخلــــارجي مع الـــبـــنـــاء
الـداخـلي تـمــريـرا وتـوصـيـال ضـمن كـيـان
حــدي ال تـــذبـــذب فــيـه وال تــراجـع بل هــو
حتـفـز بـإيـجــابـيـة نـحـو الـتــقـولب الـعـابـر

جوهريا وإطاريا.  
وتلـعب اخلـبـرة اجلـمـالـيـة دوراً مـهـماً في
حـركـيــة الـتـمــريـر كـونـهــا تـمـنـح الـشـاعـر
أسالـيب وتـقـانات تـؤكـد العـبـور وحتـققه.
والبـغيـة هي احلـقيـقـة التي هي ـ درامـياً ـ
واضحة في مسرحة النص التي انعكست
سـافة ب جنسي على القالب فتـجسرت ا
ـلـحـمــة والـدرامـا وتــقـانـة الــقـنـاع وبـ ا

قصـيـدة الـنـثـر الـتي عـبـرت عـلى اجلـميع.
ومن تـلك األسـالـيب والـتـقـانـات الـتي بـهـا
نستدل عـلى عابريـة قصيـدة ( تمرين على
) ما عـمد إلـيه الشـاعر طـهمازي من اليقـ
سـافة ب تقـنع بقـناع عـوليس مـجسـرا ا
ـلـحـمـة وجـنس جـنس شـعـري قـد هــو ا
شعـري حديث يـتـماس مع أجـناس الـسرد

هو قصيدة النثر:   
في قـارب أخـذت مـعي أحالمـي جـمـعـتـهـا

حلما في حلم 
وعـبـرت بهـا إلـى الـيـقظـة ومـا أن وصـلت

تبعثرت كلها
وبـدأ خيـالـي بالـتـمـرد يـا لي من حـبـيس

لقد طاردت 
أبواب الليل وأبواب النـهار مثل اإلغريقي

الهارب
من الـعـائـلـة بـعـد الـنـضـوج كـنت من أهل

هذا العراق
ال اســـتــطـــيـع تــغـــيـــيـــر األحالم وفـــاتـــني

اإلحساس بحقائق الليل
والوعود.

3ـ التجسيـر وتمام التـقولب: ما من سبيل
لوصـول العابـرية إلـى مرحلـة التـقولب إال
بأن يكون اجلنس قد مر بخطوة التجسير
الـذي من خـالله يـنــتــقل الــقـالب مـن كـونه

جنسا إلى أن يكون جنسا عابرا. 
أي إذا كان الـقالب مـتيـنا وقـويا تـمكن من

االنتقال عابرا .
 ومن سمـات الـعـبـور أن يـكـون القـالب في
األصل منجزا ثم بـعبوره على غـيره يكون
أكــثــر اجنــازا بـــســبب مــا أتـــيــحت له من
ـواصلـة الـتـجـسـيـرية مهـيـئـآت صـارت بـا
ـكن تـمـيـيـزهـا عن أيـة ثـابـتـة وواضـحـة 

مهيئآت أخرى.
 وكلـمـا ازداد الـشـغف بالـكـتـابـة على وفق
مهـيـئـآت هـذا الـقـالب كـان ذلك دلـيل تـمـيز
هذا الـقـالب الـذي صار عـابـرا بـالتـجـسـير
علـى شـكل ــ لـيسـت له حـدود إطـارية ــ أو
جـنس آخــر ذي حــدود إطــاريـة قــريــبـة أو
بـعــيـدة مـعــبـور عــلـيــهـا ألنــهـا أقل ثــبـاتـا

وتمسكا وإمكانية من القالب العابر.
وواحــــدة من صـــــور تــــمــــام الـــــتــــقــــولب

هـيـمنـات الثـيـماتـيـة ومنـهـا األحالم التي ا
شكـلت بـعـدا جـمـاليـا في قـصـيـدة ( تـمرين
) من مـنطـلق أن األحالم طريـقة على الـيقـ
بها يتمركز القالب الشعري. ولهذا التمركز
صــور شــتى فـــقــد تــكــون األحـالم ســائــبــة
ومـقـيــدة ومـبــعـثــرة وقـد تـكــون مـجــمـوعـة
ومنـفردة في حـركة احلـالم كـحلم وسـطاني
مهـبـول أو مـنـثـور أو مـعـقـول أو دائم. وقد
ـتلكة أو تكون خربـة ومجودة وعـبقرية و

كوابيس مصبوغة بألوان مائية. 
ولـيس الـقـصـد من مــركـزة األحالم جـعـلـهـا
عـابــثــة بــالـيــقــظــة ومـهــددة الــزمــان الـذي
يناديها( كـفى تماديا أيـتها األحالم) حسب
ـــــســــافـــــة بــــ بل أيـــــضــــا جتـــــســـــيــــر ا
اخلـيــال/احلـلم الــذي هــو عـنــصـر شــعـري
وبـ اإلنـسـان/احلـالـم الـذي هـو مـوضـوع
ـواجـهة علم الـتـحـلـيل الـنفـسي. ولـيـست ا
ب احللم واحلالم سوى جتـسير التجاذب
ب اخلـيال واحلـقيـقة وصـوال إلى قصـيدة

النثر العابرة. 
ووفقا ألدبيات التعابر الثقافي فإن التالقي
ب الـشـعـر فـنـا والـتـحـلـيل الـنـفـسي عـلـما
ـكـنـا وطــبـيـعـيـا ال بــآلـيـة الـتـداخل صـار 
ا النصي على مستوى الـبناء الباطني وإ
أيـضــا بـعــمـلــيـة الــعـبــور االجـنــاسي عـلى
مــســتــوى الــقـــالب اخلــارجي. األمــر الــذي
ــواجـهـة بـ احلــقـيـقـة/ الــيـقـظـة يـجـعل ا
والتـخـيـيل/ احلـلم تـنـتـهي لـصـالح الـقالب
وقـد عـبـر بـالـقـصـيـدة نـحـو احلـقـيـقـة عـلى

عبور عليه احللم: حساب ا
ـائية صبغت األحالم كـوابيـسها بـاأللوان ا

عابثة باليقظة ومتخذة
طريقـها الهـوائي إلى النـوم تقلـيدا للـطيور

قلوبة احململقة في ا
فضـاء ال تراه وال تـعرف غـريزتـها اجلـديدة

االنحدار إلى 
شـرق والغروب شـرق هو ا الهاويـة. لكن ا

هو هو; على
هذا الـنـحو نـضع زمـننـا في خـدمة األحالم

التي سلبناها من
اليـقـظـة ثم سـرقـتـنـا هـذه. ال بـد من الـضرر

والضرار 
فــاجلــمــاعــة مــتــحـــيــرة من حــرب األهــالي

واألفراد مستهترون
والبقية متالئمة لالنقضاض السرمدي. 

ــواجــهـة ولـيس الــعــبــور سـوى مــحــاولـة 
تضادات بال خـشية منـها بينـما التداخل ا
ـراودة ــتــضــادات يـعــني الــقــبــول  بـ ا
ـرض األحالم والـذهـاب مــعـهــا إلى حـيث ا
والـنـسـيـان واالنــقالب واألفـول فال سالمـة
وال مطـاوعـة بل هـو الـتعـاكس الـذي يـظـهر
التـجـانس صـوتـاً ال يـسـمع ويـداً ال تـصفق
وحــــلــــمـــــاً ال يــــفــــلـت. وتــــظـل األحالم هي
احلكايات التي حتلق كالـطيور. أما اليقظة
فــــإنـــــهــــا تـــــضــــيـع وهي تـالحق األحالم/
الطيـور( قال الـراوي: إن الطـيور قـد حلمت

به) 
هيمنات التساؤل ح يكون مؤشرا ومن ا
ــؤدي إلى مــهـمــا مـن مــؤشــرات الـعــبــور ا
احلـقـيـقـة ولـقـد احـتل الـتـسـاؤل الـفـلـسـفي
( ـركــز في قـصــيـدة( تــمـرين عــلى الــيـقـ ا
ئة حتى بلغت الـتساؤالت مـا نسبته 25با
من نسبة اسـطر القـصيدة كـلها ومـنها هذا

قطع: ا
من هؤالء اخلاملون الذين يتهاوون في

اذا أنفسـهم? من أي مـادة حاكهـم احلائك? 
يطـون اللـثام عن يـقظـتهم الـتي ال ثمن ال 

لها? ينتظرون
اضي ارحل أمثالـهم وال يبـرحون  أيـها ا

إلى ماضيك
أل ? أم الـدم الـفــاتـر ال  ـاذا ال تــر أنت. 

جرحك
ليلتئم ?

............
هل كـان هــوالكـو يــدري انه مــخـيط بــلـون

وت . لكن األثيني ا
ـوت يـنـسـجانه. كان يـعـرف أن احلـيـاة وا

كان السم يتغلغل
في الـتـأويـل: الـسـلــطـة والـشــعب. الـكـهف

وظالله. ما ذنبي?
وا لغتاه.

وقد نافت أسئـلة القـصيدة عـلى اخلمس
سؤاال وجـمـيـعـهـا عـضـدت قـالب قـصـيدة
الـنــثـر وأكــدت قـدرته عــلى جتـاوز مــرونـة

التداخل بثبوتية العبور.
فـالـعـبــور هـو الـعــثـور عـلى الــشـعـر الـذي
ضـيــعــته األحالم والـكــوابــيس والــيـقــظـة
وحدها هي التي تعبر بـالشعر إلى منطقة
بها نعـرف األسباب والـنتائج ونـتمكن من
معـرفـة الـفواعـل. فالـيـقـظة أداة من أدوات
القصـيدة الـعابـرة التي بـها تقـلد تـقلـيدية
التـمـسك باحلـلم أداة بـهـا تنـفـذ القـصـيدة

إلى العالم.
وهــذه هي مـــفــارقـــة الــعـــبــور الــتـي بــهــا
يتصالح الـشعر مع احلقـيقة التي تـنتصر
على التـخيـيل بحتـميـة التجـسيـر وما فيه
من يقـظـة إبـداعيـة مـوجهـة صـوب الـقالب
وبــنـائــيــة هــذا الــقــالب أيــضــا. فــمــا عـاد
التخـييل دلـيال على شعـرية قـصيدة الـنثر
بل هو وحـدة من مجـمـوعة وحـدات تدخل
فـيـهـا األبـعـاد الـتـقـانـيـة واحلـديـة لـلـشـكل
الــشـــعـــري جـــنـــبـــا إلى جـــنب الـــوحــدات

الشعرية كالعاطفة واإليقاع واللغة.
 4ـ التـجسـير حـدساً: األسـاس الذي تـقوم
علـيه خـطـوة الـتـجـسـيـر انـتـقـالي وسـمته
الشعـور بوجـود حد مـتهـاو وغيـر مسـتقر
ـتـحصل أن وحد آخـر مـتـ ومـستـقـر وا
يقوم هذا األخير بتقوية احلد األول معززا
ـــجـــرد الــتـــداخـل به تـــشـــاركــا حـــاله ال 
ـا أيضـا االقتـران معه وتنـافذا حـسب وإ
عابرا عليه شكال وحجما واختالفا وثباتا
ودواما. واحلـدس بالـتجـسـير لـيس سوى
هم في عـملية افتراض شعـوري له دوره ا
ــاديــة ــكن تـــشــبــيه األمــر  الــعــبــور و
رئـية ومـا يؤديه فـيهـا احلدس األجسـام ا
واد وهو من دور في فهم عملـية تشـكيل ا
ـوقـرطس( 460ـ370 أمـر معـروف مـنـذ د
ق.م) الذي وجـد أن احلدس يـجـعل الشيء
ؤلف من ذرات متـداخال بشيء أو أشياء ا
ذات ذرات مــخــتــلــفــة عــنـه ومع ذلك يــظل
ـسـكا ـرئـيـة  الشـيء في هـذه العـمـلـيـة ا
بـاألولـويــة احلـدسـيــة في انـتــقـال الـذرات
بــنــاء عــلـى مــا يــتــمـــتع به من إمـــكــانــيــة
ـوجـبـهـا يـغـير االخـتالف الـنـوعي الـتي 
ــتــنـافــذة فـيه وفي اآلن الـشيء األشــيـاء ا
نفسه يبـقى محتفـظا بثبـاته الذري تقاسم

بذراته أو لم يتقاسم.
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وهذه احلدسـية في تـشكـيل الشيء تـشابه
احلــدس في اجنـــاز خــطــوة الـــتــجـــســيــر
باجتاه العبور االجناسي كـعملية تطورية
: األول عـابــر البـد أن يــحـتـفظ بـ طـرفــ
بحدوده واآلخر معبور عليه البد له من أن
يتـبـرع بخـصـائـصه الذاتـيـة مـتمـاهـية في

حـدود الـطــرف األول مـتـنــافـذا ثم مــعـبـورا
كتـسبات يطـبعه بها الـطرف العابر عليه 
الـــذي احـــتـــواه وعــــبـــر عـــلـــيــــهـــا مـــاديـــا

وموضوعيا.
إن هذه الطبـيعة الـتي عليهـا قصيـدة النثر
جتـسـدت كـامـلـة في قــصـيـدة( تـمـرين عـلى
) كتدليل تطبـيقي على نظرية العبور اليق
االجــنــاسي بــكل مـــؤديــاتــهــا األســلــوبــيــة
وتشـكالتـهـا احلـدية واحلـركـيـة وهي تـتبع
في حدسـيـتـهـا قوانـ عـمـلـية وتـلـقـائـية ال
مجال لدحض فاعـليتها أو الـتقليل من ثقل

ادية واستقاللها النظري. أساساتها ا
صـدر الوحـيد لـهـذا احلدس هـو الشـعر وا
نفسه الذي كان في بدئـية تشكله عبارة عن
قـصـيـدة الـنـثـر فـيـهـا الـعـفـويـة هي أسـاس
القول والالشعور عماده. وهو ما يعود بنا
إلى أشـعــار الــسـومــريــ قـبل أن تــتــشـكل
الحم وما جنم عنها من أنواع لحمة ثم ا ا
شعـرية وأشـكـال قولـية تـتـمثل في األسـفار
واألغاني والسـوناتـات كمسـيرة طـويلة من
تاريخ الـشعـريـة تخـتـصرهـا قصـيـدة النـثر
الـــعــابـــرة مـن خالل مـــد جـــســـور احلــدس

الالمرئية مع أنواع وأجناس أخرى.
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والــتــجــســيــر مــا بــ األجــنــاس واألنـواع
واألشكـال هـو الـداللـة الـقـاطـعـة عـلى أن ما
يـجـري من نـظـام بـنـائي داخل اجلـنس هـو
في األســاس عــمل حــدسـي فــيه الــنص ظل
لـلـجـنـس وانـعـكـاس لـه بـعـفـويــة خـارجـيـة
ثابتة وبفعالية دوامية تطورية داخلية غير
مـســتـقــرة وال اعـتـيــاديـة. ومــنـهــا يـتــشـكل
ـهـد الـطــريق لـلـتــجـسـيـر الـوسـيط الــذي 
وبـانـتـظـام يــصـنع لـلـجــنس الـعـابـر وحـدة

واستقالال حركة وتضادا.
وال يـنـطـبق هـذا األمـر عـلى قـصـيـدة الـنـثـر
وحدها بل يشمل األجناس الثالثة العابرة
ومــنــهـا الــروايــة الــتـي كـانـت مــجــرد نـوع
سردي في الـقرن الـثامـن عشـر ينـضوي في
ـلـحـمي مـسـتـلـهمـا مـنـه صيـغـته اجلـنس ا
احلــواريـــة وواحـــديـــة الــبـــطل فـــيه ولـــكن
ــداومـة الــتــاريـخــيـة عــلى الــكـتــابـة في بـا
الـروايــة حتــولت من نــوع إلى جـنـس قـائم
بذاته بسبب ما تمتلكه من قدرة على إثبات
حدود قالبـها اخملتـلف عن أي قالب آخر ثم
بعـد مـراحل طـويـلة مـن التـطـور الـتـاريخي
تــمــكـــنت من جتــســـيــر حــدودهـــا بــحــدود
أجنـاس أو أنــواع اقـل منـها لـتـعبـر عـليـها
ـــنـــامــة من تـــلك األنـــواع الـــرســـــــــالـــة وا
ـقـامـة واحلـكـايـة كـالـسـيـرة والـقـصـيـدة وا
ــــذكـــرات والــــقــــصــــة الــــقــــصــــيــــــــــرة وا
واخملـطــوطـة واألطــروحـة وغــيـرهــا عـابـرة
عليها بتمامية مدللة بقوة على أنها جنس

عابر. 
لـحـمـة جـنـسـا دخـلت الـرواية وإذا كانـت ا
في مــنـافــســة مــعه وغــلـبــته فــإن الــقــصـة
القـصيـرة أيضـا جنس قـائم بذاته لـكنه في
حالة منافسة مع الرواية فتارة جند القصة
عـنـد الـتـجـسـيـر اقل في قـدرات قـالـبـهـا من
الرواية التي تعبر عـليها وتارة أخرى جند
العـكس فـالـقـصـة الـقـصـيـرة قـد تـتمـكن من
جـعل الــتــجـســيـر لــصـاحلــهــا عـابــرة عـلى
الروايـة مخـضعـة حدود قـالبـها الـكبـير الن
تتماهى في حدود قالبـها القصير الذي هو
من االخـــتالف مـــا يــجـــعـــله أكـــثــر ثـــبـــاتــا
ــا كـنـا قـد نـاقـشـنـاه وطـواعـيـة لـلـعـبـور. 
بتـفـصـيل في كـتـابـنـا( نـحـو نـظـريـة عـابرة

لألجناس) 

احلــطــاب رمــزه  يــلــتـقــطـه بـأنــاة صــائغ
حــاذق من مــحــيـطـه ويـعــلــمــنه بــخــارطـة
ـاحـيـة شـعـريـة مـنـبـثـقـة من ذات\وعي\ إ

داخل الشاعر.. 
ولـيس من تـضـاريس الـرمـز الـكـائـنـة قـبل
ـاً وال ـر عـلــيـهــا كـر ــا  اكـتــشـافه .. ر
ـلكـة مـهذبـة يـشحن يلـبث عـنـدها لـكـنه 
رمزه بطاقة وعد مـفتوح على قراءات عدّة
وجـــدل أســـئـــلـــة .. فـــالـــثــــابت في بـــثه

الشعري عار اال من متحوله ..
ففـندق مـغرق في عدمـه كأبن الـهيثم
يـــبـــتــعـــثه وعـي الــشـــاعـــر وجــوداً
جــغـرافــيــاً وتـاريــخـيــاً وحــيـاتــيـاً
وحـسـيـاً وغــرائـزيـاً في قـالب من
نثر أفـزع النـاثرين بـندرة نوعه
بـدع الكـبير كمـا قال الصـديق ا

امجد توفيق
××

لف احاطة { هل يفترض هذا ا
بــــكـل تــــضـــاريـس الــــتــــجــــربـــة

اإلبــداعـــيــة لــشــاعــر كـــبــيــر مــثل جــواد
احلطاب?

هـذا محـال لـكـنه مـحاولـة لالحـتـفاء -
اذن نـــــحـن إزاء الـــــذي يـــــرتق الـــــكـــــون
بـالـشـعـر كـما يـقـول شـوقي بـزيع وإزاء
الذي يرقد مع اخر جنمة ويستيقظ  مع
اول عصفور صياد الـشعر الذي يقترف
الـــنــــدرة واجلــــنـــون في
ارض الـــــــنــــــثــــــر
احلـــــــــــــــــــــرام
ــــــشـــــــاكس ا
الـــفـــذ جـــواد

احلطاب ..
ونـــــردّد مـــــا
قـــــالـه عـــــنه
عـــــــــبـــــــــاس
بـــيـــضــون :
نعمّـر الشعر
بــــــــفــــــــؤوس

احلطّاب ..

جواد احلطاب

تمرين على اليق -2-

عبد الرحمن
طهمازي

إذا كان خلـطـوة الضم لألجـنـاس واألنواع
اط اندماج وانصهار وتعي وتماه واأل
فــإن اخلـطــوة الــتي تــلـي الــضم ســتــكـون
عمليـا أكثر من مـجرد ضم عضـوي كونها
ـتـمـثـلـة ـنــطـقـة الـبـيـنــيـة ا سـتـخـرج من ا
ا بعد بالضم إلى منـطقة طـرفية متـمثلـة 
الـضم الـذي هـو (الـتــجـسـيـر). وألن الـضم
سمـته التـحول يـكون مـعقـودا على خـطوة
التجسيـر ال محالة إتـمام التحـول بالثبات
وتوكـيد الـتـبدل بـاالسـتقـرار وذلك بوصف
التـجسـير اشـتغـاال نظـاميـا سمـته العـبور
االجناسي من داخـلية الـبناء إلى خـارجية
اإلطار الـذي عنـده تنتـهي خـطوات الـعبور
وتسـتقـر بنـهـائيـة العـبور وبـكل مـا يعـنيه

من وصول وبلوغ وإتمام واجناز.
وال يــكـــون الــضـم تــمـــاهــيـــا وانــصـــهــارا
وتعـييـنا وانـدمـاجا فـاعال وحقـيـقيـا ما لم
يصل إلى الـتجسـير كـخطـوة تالـية تـلحقه
وجتـــعل اجلــــنس أو الــــنـــوع أو الــــشـــكل
الشـعـري مـتـهيـئـا آللـيـة فنـيـة جـديـدة يتم
ــسـتـوى فـيــهـا االســتـعــداد لـتــجـاوز ا

البيـني إلى مسـتوى مـا بعد
بيني / طـرفي على
وفق مـــنـــظـــور
دقـــــــــــــــــــــيــق
مــحــســوب
يــــرى أن

الـتـطـور واالنـبـثـاق ال يـحـصالن إال ضـمن
مـجــمــوعـة خــطــوات كـضــرورة جــمـالــيـة
تتصـارع عبـرها األجنـاس واألنواع وال بد
أن يـترشـح عن تـصـارعـهـا األقـدر واألقوى
نصـياً وإطاريـاً علـى أن يكون هـو اجلنس
العـابـر الـذي به تـبـلغ الـعـناصـر الـبـنـائـية
مرحلـة إتمـام القـالب. وعمـليـا ال إتمام من
دون خطوة التجسـير كآلية نـتحصل منها
على جنس بلغ العـبور وسمي عابرا ومن

ذلك جنس(قصيدة النثر العابرة).
ـنظرون االجـناسيون األوائل ولقد سعى ا
إلى تأكيد حقيقة اجناسية وهي أن عملية
التجـنيس ليـست سوى صنـاعة قالـبية أو
باألحرى قولبـة حدية بها يـتحقق الوجود
ـــوضــوعي لــلــجــنس ــادي والــتــشــكل ا ا
األدبي ومـا يــقـرر لـلــجـنس هــذا الـوجـود
وذاك الـتـشـكل هي احلـدود أو األطـر الـتي
بها يتميز كل قـالب عن غيره كما أنها هي
الـتي جتــعل الـقــالب مـســتـقـال ومـســتـقـرا
بـــاخـــتالف نـــوعي ال تـــقـــارب فـــيه مع أي
جــنس آخـــر لــيــكـــون هــو وحـــده مــصــدر
احلدية الناجمة عما ينضم فيها من
أنواع وأشـكـال تـطـابق اإلطار
ـنــضـويـة والـعــنـاصــر ا
داخــــــــــــــــلــه وهـي
نــــفــــســــهـــا
ــــكــــونــــة ا
لـــــــتــــــــلك
احلدية. 
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 شـاركَ احد رفـاقي في مـعـركـة ما ,ويـسرد لـنـا كل لـيـلـة عن مـا جرى,
وفي إحــدى الـلـيــالي تـمت مــحـاصــرته مع رفـاقه ,فـأصــبح لـكل مــقـاتل
تـوجـهـات أثـنـاء الـقـتـال ,فـمـنـهم من خـاف وهـرب ,ومـنـهم من اضـطـرب
وتهور ,ومنهم من قاتل بشجـاعة فريدة. اما رفيـقي; فنزل عليه الضحك
ـازح رفــاقه ويـقـاتل بــضـراوة في ذات الـوقت ,وعـنـد حلــظـة مـا, وبـدأ 
تغـيـرت لـديه مالمح الـكون ,وبـرزت إليه فـتـاة جـذابة وجـمـيـلة ,وتلـوح له

فاتنها.
   يحاول ذلك الرفيق أن يحدثـها لكن لسانه ال ينطق ,فبدأت هي تسرد
داخل الـفكـرية قـائلـة: أيهـا الشـجاع لـستُ بـحاجة العـبارات الـثوريـة وا
لتلكَ البـندقية التي في يـدكَ فلها مرحـلتها وكفى ,فأن كنت سارقا فإني
عشيقتكَ لألبد ,الني بحاجة الى سـارق يسرق أوجاعي وآالمي ومن ثم

وافقتي.  يسرق جسدي و
   ثم قالت: دعنـا يا صاحب الـوسامة نشـكل (ماڤيـا / عصابـة) نسترد
ـضـطـهـدة ,ونـنــاضل بـهـا حتت ســقف مـبـدأ بـهـا حــقـوق الـشـعــــــوب ا
اإلنسان ال غير ,فأن جنحـــــــنا تكون لدينا جماهير متمردة تعرف متى
وأين تــنـــــــطــلـق لـتــقــلب هــذا الــعــالم الــذي يــدار ويــســـــــــــيّـر عــكس

البوصلة.
   بهذه اجلماهير يا شجـاع ننتصر ونصنع من وسامتك
“دكتاتور ”يحاكم في محكمة علنية كل من قتلَ
أحالمـــنـــا وأمـــوالـــنـــا وحـــريـــاتـــنـــا وحـــاضـــرنـــا

ومستقبلنا.
   هـــنــــا فــــاقَ الـــرفــــيق ووجــــد جــــســـده عــــلى
“الرصيف ”مكتوبا عليه : (شهيدا وشجاعا

وهذا قدره).
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   الشـك ان اجملــزرة الـــتي ارتــكـــبت في
قـصـر الـرحـاب صـبـيـحـة يـوم  14تـمـوز
ـلك الوديـع الشاب فـيصل  1958بـقتل ا
ـة بـشـعة الـثـاني وعـائـلـته  تـمـثل جـر
ضـد العائلة الهاشمية ومؤسس الدولة
ــلك فـيـصل الــعـراقـيـة احلــديـثـة  جـده ا
ــــلـك غــــازي الــــلــــذين االول ووالــــده ا
احـبـهـمـا واحـترمـهـمـا الـشـعب الـعراقي
ـواقـفـهـما الـوطـنـيـة والعـروبـيـة  . وقد
اخـتـلـفت االراء والـتـحـلـيـالت حـول هذه
ـأساة منذ وقوعهـا وحتى يومنا هذا  ا
اال انــهـا في تـقــديـري قـد كــانت ضـحـيـة
لـلسياسات الـداخلية والعـربية اخلاطئة
الــــتي انــــتــــهــــجــــتــــهــــا احلــــكــــومــــات
وفي مقـدمتـها حكـومات نوري الـعراقـية
الــسـعـيـد والـتي ادت الى قــيـام تـنـظـيم
الـــضــبـــاط االحــرار وجـــبــهـــة االحــزاب
ــلـكي الــوطـنــيـة بــاالطــاحـة بــالـنــظـام ا
وأقـامـة الـنـظام اجلـمـهـوري بـالرغم من
ان ســنــوات اخلـمــســيــنـات قــد شــهـدت
نـهضة عمرانية في جميع انحاء العراق
ـشاريع مجـلس االعمار نـتيجة تـمثلت 
حــصـول حـكـومــة رئـيس الـوزراء نـوري
الــسـعـيـد عـلـى حـقـوق نـفـطــيـة لـلـعـراق
بــزيـادة مـدخـوالته الـتـي خـصص مـنـهـا
ئة لـالعمار بـكل نزاهة واخالص 70 بـا
 واذا مـا بـحـثـنـا في الـعوامـل التي ادت
الـى قـيـام ثورة  14تـمـوز 1958 فـانـنـا
البـد ان نعـود الى جـذور وتراكـمات هذا
ـنـعـطف الـتـاريـخـي الـذي غـيـر مـجرى ا
ـكن ـعــاصـر و االحــداث في الـعــراق ا

اختصارها باالتي :
1- قـيـام رئـيس الـوزراء نـوري الـسـعـيد
والـوصـي عـلى الـعـرش االمـيـر عـبـداالله
بــاعــدام قــادة حــركــة نــيــسـان - مــايس

 1941 بـالـرغم مـن انهـم حـافظـوا عـلى
ــلــكي واحــتــرمــوه بــتــعــيـ الــنــظــام ا
ولم الـشـريف شرف وصـيـا على الـعرش
الكة بسـوء بل نقلوها ـسوا العائلـة ا
ـلك الى الــشـمـال حــفـاضـا عـلـى حـيـاة ا
الـــطــفل فـــيــصـل الــثـــاني خالل احلــرب
الـعـراقيـة البـريطـانـية عـندمـا بدأ الـغزو
الـبريطاني في شـهر مايس والذي اطاح
بــــاحلـــركــــة واعـــاد نــــوري الـــســــعـــيـــد
واالمــيــرعـبــداالله الى الــسـلــطــة عـلــمـا
مـثـلـما انـهـمـا غـادرا الـبالد بـارادتـهـمـا 
غـادرها قـادة احلركـة بعـد فشـلهـا. وبدال
فـقد ـدنـية الـشعـبـية  من كـسب الـقوى ا
الــقي بــالـســجــون جـمــيع من كــان عـلى
ـنـاهـضة ـشـاعـروالـتحـركـات ا عالقـة بـا
ـتـعــاونـ مع احلـركـة لــلـبـريـطـانــيـ ا
الصهيونية في التهيأة العالن كيان لهم
مـتـهـمـ ايـاهم بـالـنـازيـة في فــلـسـطـ
والـــفـــاشــيـــة .وكـــان الصــرار حـــكـــومــة
الـــســعـــيــد واالمــيـــر عــبـــد االله وبــدعم
بـريطاني على استـقدام قادة احلركة من
الــدول الـتي الـتــجـأوا الـيــهـا رغم مـرور
حـوالي سـنـة ومـحـاكـمـتـهم واعـدامـهم 
واعــدام وتــعــلــيق جــثــة قــائــد احلــركــة
صـالح الدين الـصبـاغ على بـوابة وزارة
الــدفــاع عــام  1945 اثــره الــكــبــيــر في
ـشـاعـر ضد نـظـام احلـكم لـدرجة اثـارة ا
ـكـان تــعـلــيق جـثـة االمــيـر عــبـداالله بــا
نــفـسه بـعـد 13عــامـا اثـر مـجـزرة قـصـر

الرحاب عام 1958.
2- نـشأ تنظيم الضباط االحرار وتوسع
بــعـد احلـرب الـعـربـيــة االسـرائـلـيـة عـام
 1948نــتـيــجـة اتــهـام احلــكـومــة بـعـدم
اصـدار االوامر لـلجـيش العـراقي  لـقتال
الـصهاينة في فلسط وقبولها بالهدنة

رغم حتـقـيـقه االنـتصـار في جـنـ الذي
قـتح الطـريق الى تل ابيب حسب تـقدير
الـضـبـاط الـعـراقـيـ واصـبـحت عـبارة
(مـاكو أوامر) ومـزا شائعا بـ الضباط

. والسياس
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 وكــان لــســحب وزارة نــوري الــســعــيـد
لـلـجيش الـعراقي مـن فلـسطـ اثره في
اثـــارة الــرأي الــعـــام الــعـــراقي ضــدهــا
واعتقد الضباط الشباب الذين شاركوا
ــر فـي احلـــرب ان الــنـــصـــريـــجـب ان 
وعـزز قـنـاعتـهم بـبـغـداد قـبل فـلـسـطـ 
جنـاح تنظيم الضباط االحرار في مصر
بـاسـتالم الـسـلـطة في  23تـمـوز 1952.
وازداد الـغـضب والـنـقـمـة عـلـى حـكـومة
نــوري الـســعـيـد عــنـدمــا  وقع الـعـدوان
الـــثالثـي  عـــلى مـــصـــر عــام 1956إثـــر
تأميم عبدالناصر لقناة السويس  ح
ـؤيد ـعلن ا تـنـاقض موقـفهـا الـرسمي ا
ـصـر مع قمع الـتظـاهرات واالضـرابات
الــشـعـبــيـة الـغــاضـبـة في بــغـداد ومـدن
الـعراق من شـماله ووسـطه الى جنوبه
الـساخـطة عـلى دول العـدوان بريـطانـيا
طـالبة بالوقوف وا وفـرنسا واسرائيل 
عـسكريا الى جـانب مصر والـسماح لها
بــالـتــطـوع لـلــقـتــال الى جـانب الــشـعب
ـصري في مقـاومة العدوان الـعسكري ا
عــلـيه في بـورسـعـيــد وقـنـاة الـسـويس.
ــا كــان له اثــره في تــصــديق  الـرأي
الـــعــام الــعـــراقي مــا كـــان يــقــال من ان
ـــشــاركــة الـــطــائــرات الـــبــريــطـــانــيــة ا
بــالـعــدوان  كـانـت تـتــزود بـالــوقـود من
مـطاري احلبانية والشعيبة . وقد كشف
الــكـاتب الــفـرنـسي نــبـومـا مــيـشـان  ان
نـــوري الــســـعــيـــد حث رئـــيس الــوزراء
الــبـريـطــاني انـتـوني ايــدن عـلى ضـرب
عـبـد الـنـاصـر عـنـدمـا عـلم مـنه  بـتامـيم
نـاصــر لـقـنـاة الـسـويس وهـو في دعـوة
ــضــيــفه غــذاء مـــعه في لــنـــدن  وقــال 
بـاحلـرف الـواحـد "اضـربـه االن يـا سـيد
واضـربه بقـوة وانا اضمن لك انـتوني 
ان الـعـراق لن يتـحرك" في الـوقت الذي
رحــبت االوسـاط الـشـعــبـيـة في الـعـراق
ـشروع الـتامـيم وابرق تـرحيـبا قـلبـيا 
رؤســــاء االحـــــزاب والــــســــيـــــاســــيــــ
واحملـامـ واالطـبـاء بـبـرقـيـات الـتـايـيد

لعبدالناصر.
3- بـعد جناح ثورة الضباط االحرارفي

مـــــصـــــر في  23تـــــمــــوز
 1952وســــــــطــــــــوع جنم
الــــرئــــيس جــــمـــال عــــبـــد
الـنـاصـر بـعـد تـامـيم قـنـاة
الـسـويس وفـشل الـعدوان
الــثالثـي عــلى مــصــر عـام
د القومي 1956 سـيطر ا
وفــــكـــــره عــــلى الــــشــــارع
وكــان لـالذاعـات الــعــربي 
ـصرية اثـرها في تاجيج ا
الــــشـــارع الــــعــــربي ضـــد
ــا و الـــغــرب واســـرائــيل 
كـــــان نــــظـــــام احلـــــكم في
الـعراق حـليـفا لـبريـطانـيا
فــقـد واجه عــزلـة شـعــبـيـة
ـســتــوى الــوطــني عــلـى ا
ـــا زاد في و والــــعـــربي 
هـذه العزلة اندفاعه القامة
حــــــلف حــــــلف بــــــغـــــداد 
ــركـزيــة الـذي ــعــاهـدة ا ا

ضم الـعـراق وتركـيا وايـران وبـاكسـتان
في الــوقـت الــذي كــانت وبـــريــطــانـــيــا 
الــقــوى الـوطــنــيـة والــقــومــيـة تــتــطـلع
صرية السورية لالنـظمام الى الوحدة ا
ــمـلـكـة ـلك حــسـ مـلك ا .ولــقـد ادرك ا
االردنـية الهاشـمية خطـورة حلف بغداد
فـي ظل االجــواء الـــعـــربــيـــة الــســـائــدة
فــرفض االنــضـمــام الـيه. لــقـد كــان هـذا
احلـلف يـشكل انـحـيازا تـامـا للـغرب في
ـتمـثـلة وقت كـانت دول الـعـالم الثـالث ا
بـزعــامـات عـبـدالـنـاصـر ونـهـرو وتـيـتـو
وســـوكــارنــوا تـــنــتـــهج ســيـــاســة عــدم
االنــــحـــيـــاز في احلــــرب الـــبـــاردة بـــ
ـسـانـد حلـركات ـعـسـكـر االشـتـراكي ا ا
الـتــحـرر واحلـلـيف لـعـبـدالـنـاصـر وبـ
ــسـانـد السـرائـيل الــغـرب الـراسـمـالي ا
.فـكـان لـسـيـاسـة الـعـراق اخلـاطـئـة هذه
والــتي قــادهــا نــوري الــســعــيــد اثــرهـا
الـكـبـير في الـعـزلـة الداخـلـيـة والعـربـية

صري. التي كان يغذيها االعالم ا
ـية 4- شـهـد الـعـراق بـعـد احلـرب الـعـا
الـثانيـة انفتاحـا على االحزاب الـوطنية
لكن حـدود احلرية واجـيزت صـحافتـها 
قراطية التي منحت كانت نسبية والـد
الن احلـــرس الــقـــد وفي مـــقــدمـــتــهم
نــوري الـســعـيــد  لم يـتــحـمــلـوا ســلـوك
اجلـيل اجلديـد من السـياسـي الـشباب
في مـجـابهـتـهم والتـصدي لـسـياسـاتهم
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  اشـتهرت مقولة الحد الـرحالة الغربي
وقـد زار بـغـداد ذلك الـزمـان..تـقـول : " في
بــغــداد  بــ كل مـقــهى ومــقــهى يــوجـد
مــقـهى " . يــبـدو ان اول مــقـهى تــأسـست
ببغداد كانت من حوالي خمسمائة سنة 
وأول مـرة وردت كـلـمـة مـقـهى في كـتاب "
ـرتضى نـظمي زادة. كانت كـلشن خـلفا " 
ـاضـيـة لـلـراحـة وشرب مـقـاهي الـقـرون ا
الـشـاي والقـهـوة وأحيـانًـا تعـقـد صفـقات
جتــاريـة..امـا في الـقـرن الــعـشـرين تـكـاد
قاهي ان تنقسم الى ثالثة أنواع  هي: ا
ــثـقــفـ -مــقـاه األدبــاء  والـشــعـراء ورا

وطلبة اجلامعات.
- مـقاه التـجار ورجال األعمـال والوجهاء

.
- مــقــاه الـعــابــرين كــمــا ان هـنــاك مــقـاه
احملـلـة..وتسـمى احيـانا " گـهوة الـطرف "
وهي كـثـيرة جـدا..انـا سوف اخـتـار عددا
مـن كل نـــوع  واالخــتـــيـــار يـــكــون عـــلى

أساس الشهرة وأسبابها .
ــثــقــفـ أ- مــقــاه األدبــاء والــشـعــراء وا

وطلبة اجلامعات :
1- مـقهى البـلدية : أنشـأتها بلـدية بغداد
قهى مـلك ألمانة في الـعهد الـعثمـاني وا
ــقــهـى قــرب وزارة الــدفـاع بــغــداد.يــقع ا
ـــثــــقــــفــــ واألدبـــاء .اغــــلب رواده مـن ا
والــشـعـراء وقـلـمــا جتـد بـ روادهـا من
اليــحـمـل كـتــابـا او مــجـلــة..او في جــيـبه

قصيدة جديدة.
ـعـقـدين : او مـقـهى ابـراهـيم 2- مـقـهى ا
ابــو الــهــيل. يــقع فـي اول فـرع مـن جــهـة
الـيـمـ في شـارع السـعـدون . رغم صـغر
ـــقـــهى اال انه اشـــتـــهـــر بــرواده حـــجم ا

ثقف والشعراء خاصة جيل الستينات ا
والـسبعيـنات  وكــــــثيرا مـا تتردد اسما
ء ســـارتـــر. والــبـــيـــر كـــامــو وســـيـــمــون
ديـــبـــوفـــوار وهـــيـــجل ورامـــبـــو وكـــولن

ويلسون..
قهى البرازيلية : نسبة الى ال 3- ا
ــســتــورد من الـبــرازيل والــذي ال يــقـدم ا
ــقــهى غــيـــره . يــطــلق عــلــيـه احــيــانــا ا
االرســــتــــقــــراطـي الخــــتالف ديــــكــــوراته
ـقاه ومـقاعـده وأجواءه الـقريـبة الـشبه 
أوروبا . من رواده  عبد الوهاب البياتي
 بـدر شاكر السيـاب  جواد سليم  فارق
حـسن  جـبـرا ابـراهـيم جـبـرا وكـثـيـر من

األدباء واألساتذة .
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4- مقهى حسن عجمي : تأسس سنة
1917. اغلب رواده األدباء والشعراء 
ـقـابلـة احـد كـبار بـحـيث انك اذا رغـبت 
الـشـعراء واألدبـاء فمـا عـليك اال ان تـسال
ـــقـــهى الـــذي اشـــتـــهـــر عـــنـه في هـــذا ا
بـالسـماورات الـروسيـة الضـخمـة النادرة
ــزيـنـة بــصـور الـقــيـاصـرة  بــاإلضـافـة ا
لـسـجاد الـكـاشـان العـجـمي الفـاخـر الذي

يغطي األرائك ومعلق على اجلدران .
ـان : يــقع مـقــابل جـامع 5- مــقـهـى الـبــر
احلـــيـــرخــانـــة  مـــقــهـى واسع ومـــهــيب
بـواجــهـته الـزجـاجـيـة الــكـبـيـرة. اشـتـهـر
ـعـيل وشـاي احلامض. ـقـهى بـشـرائه ا ا
تـوزع اجلـرائـد عـلى الـراغـبـ بـقـراءتـهـا
ـقهى كـبار مـقـابل عشـرة فـلوس...ارتـاد ا
الـشـعراء مـثل اجلواهـرجي ومحـمد بـاقر
الـشـبيـبي ومـصـطفى جـمـال الدين  ومن
الــســـيــاســيــ فــؤاد الـــركــابي وشــفــيق

الـكــمـالي وعـلي صـالح الـسـعـدي وسـعـد
قـــاسم حــمــودي وســـلــيــمــان الـــعــيــسى
وســعـــدون شــاكــر وصالح عــمــر الــعــلي

وغيرهم .
6- مـــقـــهى الـــزهـــارين : تـــأسـس ســـنــة
1917 بـــاسـم مـــقـــهى أمـــ عـــلى اسم
ــــقــــهى صــــاحــــبه ثـم صــــار يـــعــــرف 
الـزهراوي  بعد ان اتخـذه الشاعر جميل
صــدقي الـزهـراوي مـجــلـسـا له . في هـذا
ـقـهى الـتـقـى الـزهـراوي بـشـاعـر الـهـند ا
الــكـبــيـر طــابـور  كـذلـك الـتـقــاه في هـذا
ــقــهى الــبــاشــا نــوري الــســعـيــد. ومن ا
طــرائف الـزهــراوي انه اذا أبـدى احـدهم
اعــجـابه بـشــعـره  صـاح الــزهـاوي عـلى
قهى..عند خروج الرجل : أم صـاحب ا
ـقـهى ال تـأخــذ فـلـوس الـچـاي ..! ارتـاد ا
رؤسـاء وزارات واعـيـان ونـواب وجتـار 
وشــعــراء عـرب مــثل احــمــد رامي ونـزار
قــبـاني..بـاإلضـافـة لــلـجــــــواهـري وعـبـد
األمــيـر احلـصــيـني..وحـتى عــبـد الـكـر

قاسم .
7 - مقهى عارف آغا : يقع في منطقة
احلـيدرخانة مقـابل مقهى الزهاوي. كان
قـهى ملـتقى لـكبـار موظـفي الدولة هـذا ا
والـصـحفـيـ الـساعـ الصـطيـاد اخـبار
الـــدولــة ودواويــنـــهــا ومـــا يــجــري وراء
الـكـواليس. اتـخذ الـشاعـر الرصـافي هذا
ـقهى مجلسًا له  وارتاده كبار الساسة ا
ورجــال الــدولـة مــثل يــاسـ الــهــاشـمي
وحـكمت سليمان..ومـن الصحفي نوري
ثـابت وعـادل عـوني ويـونس بـحري وفي
جـانب الـكرخ قـرب جسـر الـشهـداء على

نهر دجلة مباشرة يقع: 
ــالـكــهـا 8- مــقـهـى الـبــيـروتي : نــســبـة 
األصـــلي ابـــراهـــيم بـــيــروتـي. كــان رواد
نطقة ولهم ـقهى من التجار ووجهاء. ا ا
قهى وقرب ركـن خاص بهم..عند مدخل ا
ــقــهـى وجــمــاعـــة الــشــعــراء صـــاحب ا
والـظرفاء من أهالي الكرخ مثل مال عبود
الـــكـــرخي وحـــمــودي الـــوادي وتـــوفــيق
اخلــانــچي ومــحــمــد ســعــيــد احلــبــوبي
واحلـاج مـحـمـد مـكـيـة ويـوسف الـعـاني
ـقاهي ـقـهى بـدات صـلـتي بـا وفي هـذا ا
وانــا فــتى مــعي كــتــبي ومــجــمـوعــة من
نـذاكر ايّـام االمتـحانات. أصـدقاء احملـلة 
ـقهى اذكـر ان دعـبـول الـبالم كـان يـأتي ا
احيانا وهو سكران كالعادة يقف أمامنا
يـــغــــني" ويـــطك أصـــبـع ويـــهـــز رگـــبه "
ء..فيجيء اليه حسون بيروتي قاءال له. :
" دعــبـول خـلــلي الـولـد يــدرسـون " فـيـرد
دعــــبــــول ضــــاحــــكًـــا " مـن طــــيـــزي راح
يــنــجـحــون " .في شــهـر رمــضــان جتـري
مـسـابـقـات لـعـبـة " احملـيـبس " بـ فريق
ــنـاطق الــشــواكــة بـاب الــســيف وفــرق ا
األخــرى ..والـرهــان عـادة ..( صــيـنــيـتـ
بـــــــقالوة مـن مــــــحـالت احلــــــاج جــــــواد

الشكرجي ) القريبة.
اشـتـهر بـدايـة الـستـيـنات  " الـچـايچي "
شـريف..الذي يرفع عدة " إستكانات " في
ومن يـد واحـدة والـسيـارة ال تـفـارق فمه 
الــغــريب ان شــريف الـچــايــچي (أعـوص

..اجلگهـا ) اال انه يعرف ماذا شرب الـع
ـقــهى وعــددهم ومــاذا طــلب كل زبــائـن ا
بـحـدود سـبـعـ او ثـمـانـ فـما ان يـهم
ـقـهى..يـصيـح شريف ـغـادرة ا احـدهم 
مـن مـكــانه : " چــايـ وحــامض " ..الـذي
اسـاء للمقهى في فـترة ما هو وجود ركن
ــقـهى لــلـعب الــقـمــار وكـان في نــهــايـة ا
قـامـرين ! ابـراهـيم بـيـروتي عـلـى راس ا
اال ان هــذا تــوقف حــ اســتــلم حــسـون
قـهى.. وفي الـكرخ ايـظا بـيـروتي إدارة ا

اشتهرت مقاه مثل : 
9- مــقـهى جــزيـرة الـعــرب : في مـنــطـقـة

عالوي احلــلـة..مــقـهى كــبـيـر يــرتـفع عن
الــشــارع بــأكــثــر من مــتــر..لــذلك ونــحن
صغار كنا نشاهد فقط أغطية الراس  ء"
الــعــگل"  يــلــتــقي فــيه شــيــوخ عــشــائـر

وسراميل وجتار.
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10- مــقــهى نــاصــر حــكــيم : ايــضــا في
قـرب سـيـنـمـا بـغـداد. كـان عالوي احلــلـة
بـدايـة بالـشراكـة مع حـضيـري ابو عـزيز
ثم انــفــصال وصـار لــكل مــنـهــمـا مــقـهى
بـاسمه.  رأيت ناصر حـكيم يوزع الشاي
بــيـده عـلى رواد مــقـهـاه والــسـيـجـارة ال

تـفارق فـمه. كان ابـنه كاظم صـديقا ألخي
..وهـو اكثر من عرفـت تأخرًا في الدراسة
بـحـيث انه قـضـى عدة سـنـوات في نـفس
يحمل الـصف..لكـنه ح يـحتـاج فلـوس 
قهى.. مـعه عدة كتب حتت إبـطه ويدخرا
ومــا ان يــراه والـده نــاصـر حــكــيم حـتى
يـهـش ويـبـشـر وتـنـفـرج أسـاريـره قـاءال :
هـال بويـه كـاظم..هـا شـلـونك بـالـدراسة..
يـرد كــاظم زين.. ثم يـطـلب نـقـودا لـشـراء
كـتاب ..فـينقـده الوالد عـدة دراهم..تسهل
لــنــا دخــول الــســيــنــمــا مع لــفــة ابــيض

وبيض..!
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ناشفل - امريكا

فـواجهوا وثبـة الشعب وقواه الـوطنية
فـي كـانون الـثـاني  1948ضـد مـعـاهـدة
وانتـفـاضة بـورتـسمـوث مع بـريـطانـيـا 
وانـتفاضة  1956 بـالقمع عام   1952
ـســلــحــة  فـســقط الــشــهـداء والــقــوة ا
واجلــــــرحـى وامــــــتالت الــــــســــــجــــــون
ـــــعـــــتــــــقالت مـن قـــــادة االحـــــزاب بــــــا
ـا كـان له اثره في رفع والـسـياسـي 
ــلـكي الـذي لم شــعـار اسـقــاط الـنـظـام ا
يــــنـــادى بـه من قـــبـل  . وقـــد ادت هـــذه
الــتـطـورات اخلـطـيـرة الـى قـيـام جـبـهـة
االحتــــاد الــــوطــــنـي عـــام  1957الــــتي
إئـــتـــلـــفت فـــيـــهـــا احـــزاب االســـتـــقالل
ــقـراطي والـشــيـوعـيـ والــوطـني الـد
وبــدأوا والـــبـــعـــثـــيـــ والـــقـــومـــيـــ 
بـالتـنسـيق مع تنـظيـم الضـباط االحرار

لقلب نظام احلكم .
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تركمة وبـفعل هذه العوامل واالسباب ا
على مدى  17عـاما  اصبح الرأي العام
الـعراقي مهيئا الي تغـييرقد يحدث ضد
ولـهـذا لم تــقع اي حـركـة نــظـام احلـكـم 
شـعـبـية او عـسـكـريـة معـارضـة السـقاط
لكي  سوى معارضة عمرعلي الـنظام ا
قـــائــد الـــفــرقــة االولـى في الــديـــوانــيــة
صـبيحة يوم الـثورة والتي لم تؤثر ولم
مثلما حدث لقائد الفرقة الثانية تـستمر
في كــركـوك نــتـيــجـة لــتـحــرك الـضــبـاط

ـوقف كـمـا ان ا االحــرار في الـفـرقـتـ  
الــــعـــربـي الـــذي كــــان يـــقــــوده جـــمـــال
عــبـدالـنـاصـروالـذي اعـلن ان اي عـدوان
على العراق هو عدوان على اجلمهورية
ــتــحــدة ومــوقف االحتــاد الــعـــربــيــة ا
الـسوفيتي الذي اعلن تاييده للثورة لم
يـشجع على الـتدخل البـريطاني الـفعلي
ـلكي رغـم انزال قوات حلـمايـة النـظام ا
بـريطانية في االردن وامريكية في لبنان

.
  اخــتـم بــالــقــول ان الــشــعب الــعــراقي
وقـواه الـسـيـاسـيـة لم يـكن ضـد الـنـظام
لك فـيصل االول ـلـكي في فتـرة حـكم ا ا
ـــلك غـــازي  وال يـــوجــد لـــديـــنــا في وا
ــصــادر والــوثــائق مــا يـؤشــر ذلك بل ا
لك فيـصل الثاني عـلى العكس  وكـان ا
مـحــبـوبـا ومـحـتـرمـا مـثل احـتـرام جـده
ووالـده  ولكن السـياسة اخلـاطئة التي
اتـــبـــعـــهــا نـــوري الـــســـعــيـــد في ادارة
احلــــكــــومــــة داخـــلــــيــــا وخــــارجــــيـــا 
واصــراراالمـــيــر عــبــد االله عــلى اعــدام
الـــضـــبـــاط بــــعـــد عـــودته مع الـــقـــوات
الـبريطانية الغازية التي احتلت العراق
ـيـة الـثـانـيـة حـتى نـهـايـة احلـرب الـعـا
ــفــرطـة عــلى امــورالـبالط وســيــطـرته ا
ـلـكي وصـيـا وولـيا لـلـعـهـد  كانت من ا
الـــعــوامل الـــرئــيـــســة في اســـقــاط ذلك

النظام. 

مقهى البيروتي ببغداد
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الـقبض عـلى الـعقـيد احلـرامي "ضـربة مـعـلم" و االهم بـعد حـصره الى
الــسـجن اسـتــرجـاع االمـوال او مــا بـقي مـنــهـا واعـادتـهــا الى خـزانـة

الدولة...
مثل هذا العـقيد اللص هم سـبب كوارث عدم احتـرام الدولة الذي يؤدي
الحــقــا الى حــرائق مــثل مــشــفى اخلــطـيب ووزارة الــصــحــة و مــشـفى

... احلس
لوال وجود وزيـرة سابـقة" جلـبت النعـال بسعـر يجبـرك ان تسبق الـنعال
ـا صار الـتـفـحم خـتام شـافي بال صـيـانـة و ـا صـار ا بـكـلـمة اسـتـاذ 
ـا قتلهم ا ثـار الشباب و ا كـان الفقر سـببا في التـكدس و مرضى و
ـا اطل نــائب سـابـق فـاسـد يــسـمي نــفـسه الــزعـيم جــمـيل الــشـمــري و
ــبـطـئــة وكـأنه مــحـمـد الــفـاحت لــيـطـالب احلــكـومـة يـسـتــعـرض مــشـيـته ا
باالستقالة و كـأنه ايام دوراته االربعة" شرمها" وهـو ال يحير اال بعقود
الـدواء و تــمـشـيط حلــيـته الـتي تـقــارب كـرشه و قـد ارهق نــفـسه فـغـرد
سك من ان فقـد تعقد ا بتويتر ليـصعد على فحم اجلثث و يـرجع للبر
ـلــيح وابــشـره ان انـحــسـار الــكــامـيــرات عن وجــهه الــفـلــيح وصــوته ا
كـنه احـد من اعادة دوره في االنتـخـابات لـو جرت وانـه و ان فاز فـلن 

تسليب الصحة فهي لن تكون حصة حزبه و ال ائتالفه العميق...
لو ان االدعـاء العـام يريـد ان يقوى فـله ان يسـتدعي كل وزراء ووكالء و
مفـتشي ومدراء عـامي الصـحة ليـعرفـوا مسبـبات الـكوارث و اين ذهبت
حـصــة الـوزارة الـتي ولـله احلــمـد ال يـفـلح وزراؤهـا اال بـتــغـيـيـر اسـمـاء

شافي الى اسماء مبجلة في التاريخ االسالمي. ا
ذبحوا شباب الناصرية و الرئاسات تغرد

رضى و الرئاسات تغرد احرقوا ا
واخلـتـام مـعـروف اقـالـة مـسـؤول و اعـتـبـار احملـترق شـهـيـدا وكل من
ـة بـشـكل او بـأخـر فـأمـا ارسل الـعـزاء مـسـؤول او مــشـارك في اجلـر

نهب او علم و يعلم بالنهب وسكت.
الله يرزقكم احلرق ان شاء الله فنعتبركم شهداء و
نلـبـسكم بـارجـلكـم زوج نعـال من نـعاالت الـوزيرة
الباهضة الثمن باهضة الثمن اعني بها النعاالت

ال اعني الوزيرة طبعا.

مـرة أخـرى بـإسـتهـتـار وصـفـاقـة الـبعض نـودع عـشـرات الـضـحـايا من
ديـنة ابنـاء شعـبـنا الـذين قضـوا حرقـاً واختـناقـاً في مشـفى احلسـ 
الـنـاصريـة وقـبـلـها فـاجـعـة مسـتـشـفى بن اخلـطيب وخاللـهـمـا وقبـلـهـما
عشـرات الـشهـداء قضـوا برصـاص مجـهـول او بـرصاص الـدولة وهم
ـوت بـدخـان احلـرائق وانـفـجـار يـطـالــبـون بـالـتـغـيـيـر واالصالح . بــ ا
وت بـاالغـتـيـاالت او اخلـطف واالخـفـاء الـقـسري قـنـاني االوكـسـجـ وا
واطـن من طـرف ثالث خـفي مشـتركـاً واحداً ـوت باسـتهـداف ا وب ا
ـكـنـنا بـتـلى وايـضـاً مـشـتـرك ال  هـو االبـريـاء من ابـنـاء هـذا الـشعـب ا
ـضـحك وهـو الـلـجـان الـتـحـقـيـقـيـة وتـغـريـدات وصـفه اال بــالـسـخـيف وا

وبيانات االدانة واالستنكار.
ئات من شعب حتـمل ظلم وفسـاد وابتزاز الطـغمة الـتي تسلطت نفقـد ا
على رقابه وهي ال تعرف اال الكذب والتسويف ولغة البيانات وصفحات
التواصل لـتكذب وتكـذب وتكذب ومع كـثرة ضحايـانا وآالمنـا وجروحنا
الـنـازفـة كـثـرت مـعـهـا الــلـجـان  الـتـحـقـيـقـيــة احلـكـومـيـة بـحـجـة كـشف
قـتولـ حرقاً واخـتناقـا ولم نحصل من مالبسـات اغتيـال الناشـط وا
هذه الـلـجان سـوى عشـرات الوريـقات الـتي تـوصي وتوصي لـكن البـلد
من اسـوأ الى اســوأ ومن كـارثـة الى كـوارث وتـســلط الـفـاسـدين يـزداد
وســرقـاتـهم تـتـوسـع وجـمـيـعـهم يــنـادون بـاالصالح ومـكــافـحـة الـفـسـاد

والتصدي له.
رئيس مجلـس الوزراء منذ تسـنمه احلكـومة لهذه اللـحظة ال يفـعل شيئاً
سوى تصريحات ووعود وتشكيل اللجان ويبخل على شعبه بأي اجناز
وال يـضع يـديه على اجلـرح ويـعـاجله رغم ان صـغيـرنـا وكـبيـرنـا يـعرف
مــاذا يـحـدث في قـطـاعــات  الـصـحـة والـكــهـربـاء والـصـنــاعـة والـتـربـيـة
وغيـرهـا التي جـميـعـنا يـعلم من يـقـود الصـحة مـتذ 2003 ليـومنـا هذا
وكل الفسـاد يشوبـها ومن سـيدخل الى اي مسـتشفى او مـركز صحي
سـيـكـتب وصـيـته الفـتـقـارهـا اخلـدمـات والـعالجـات.. ال اطـبـاء ال قـيم ال
مباد ..اي طبيب في اي مستشفى يعمل جملرد الراتب والتقاعد وهمه

عيادته ومستشفاه األهلي ..
لـيـسـأل الكـاظـمي وجلـانه الـتـحقـيـقـيـة هل يوجـد دواء او حـقـنـة او مادة
سـتشـفيات او تخـدير او  او او ?لـيسـأل الكاظـمي وجلانه اين نـظافـة ا
راكز الصحية الـتي رائحتها تزكم األنف ال تعـقيم وال اهتمام والقطط ا
تـتجـول بـراحتـهـا ..ال تبـريـد وال تدفـئـة ..ال وسائل سالمـة او امـان فقط

سرقات وكروش تمتلئ.
اقول لـكم واأللم يعتـصرني كـما يعـتصـركم جميـعاً لن يـتحقق اي شيء
من جلان الـكاظـمي سـوى االدانات وسـننـتظـر كوارث اخـرى وفاجـعات
جديدة وسيقتل عشرات آخرين من شـبابنا كل يوم وسنسمع  مثل كل
مــرة ادانـات عــبـر بــيـانـات وتــغـريــدات تـطــالب بـتــحـقـيق
الــعـدالـة ومـكــافـحـة الـفــسـاد من زعـامـات ســيـاسـيـة
واحـزاب وجـمـعـيــهم يـشـربـون نـخب قـتـلـنـا بـسـرور
وتــبــاهي….حـســبــنـا الــله ونــعم الــوكـيـل ورحم الـله
ضــحــايــا الــنــاصــريــة ومــســتــشــفى بن اخلــطــيب

وساحات التظاهر .

ŸUL∫ قادة ثورة 14 تموز خالل اجتماع «
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نشـرت الـفنـانـة اللـبـنانـيـة ميـريـام فارس
فيديو في صـفحتها اخلـاصة على موقع
التواصل اإلجـتماعي ظهـرت فيه ترقص
عـلى أنغـام أغـنـيـتـهـا اجلـديـدة غـدارة يا
ـتابعيها دنيا وأطلقت من خالله حتدي 

ومن خالله ستختار أجمل رقصة.
وإعـتــمـدت فـارس فـي إطاللـتــهـا مالبس
ريـاضـيـة وإخـتـارت تــرك شـعـرهـا عـلى
طبـيـعـته مـا أثـار إعـجـاب عـدد كـبـير من
متـابـعـيهـا.وتـخطـى فيـديـو كلـيب مـيـريام
غــدارة يــا دنـــيــا  حــاجــز الـ 7مــلــيــون
مـشــاهـدة عــلى قــنـاتــهــا اخلـاصــة عـلى
يوتـيوب بـعد مـرور شـهر عـلى طرحـها
وهي من تاليف روال فـارس أحلان وليد
ــــســـيـح وتــــوزيع مــــوســــيــــقي إدريس ا
روشـيـش والــكـلــيب مـن إخـراج شــريف
ترحيني.وقد سجلت فارس األغنية وهي
حامل في طـفلـهـا الثـاني وصورتـها في
مـنــزلــهـا ألنــهــا الـتــزمت طــوال الـفــتـرة
نـزلي نتـيجـة تفشي اضيـة باحلـجر ا ا

فايروس كورونا.
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مـثـلـة الـسـوريـة أمل عـرفـة عـقد وقعـت ا
إنـضـمـامـهـا إلـى الـعـمل الـشـامي حـارة
الــقــبـة بــجــزئه الــثــالث بــشــكل رســمي
لتـؤدي شخصـية إخـالص وهي شقـيقة
ـوقع أبـو الــعــز/عــبـاس الــنــوري وفــقــا 
الفن. وتعـود عرفـة للـتعـاون مع اخملرجة
رشـا شــربــتـجي لـلــمــرة الــرابـعــة بــعـد
مسلـسالت أسعد الـوراق وتخت شرقي
ـنـتـجـان عام 2010 وغزالن فـي غـابة ا
الـذئـاب عام 2006. ويـعـد هــذا الـعـمل
ـوسم علماً أنه غابت األول لعرفة هذا ا
ـاضي عن الــشـاشــة خالل رمــضــان ا
بينما حـضرت قبله عبـر مسلسل شارع

شيكاغو.
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الكـاتبة االردنية صدر لـها  كتاب بعـنوان (نحو الهزيع
الـــرابع) يـــضم مــجـــمــوعــة مـن اخلــواطــر والـــتــأمالت

احلياتية في خمسة أبواب و 117صفحة.
ÍË«b½u « b¹R

ــلـتـقى ــقـيم في االردن يــضـيـفه ا ي الـعـراقي  ا االكــاد
الـعـراقي لـلـثقـافـة والـفـنون فـي عمـان مع الـبـاحث صـفوة
لكي فاهم كـامل بندوة ثـقافـية تاريـخية بـعنـوان (النظـام ا
في العراق وثقافة بناء الدولة) تقام مساء اليوم االربعاء.

ÊU  w  o Q²ð p¹UŠ

UNłË“ l
ومشـاهدة في (يوتـيوب) لـلفـترة ب

 1حــزيـران 2020 و 30 أيـار 2021
ومن ب عـشرة أغـنـيات إعالنـية في
الـعــالم وذلك حـسب إصــدار الـقـسم
ااإلعـالني لــلـــمــوقع عـــبــر مــنـــصــته
الــرسـمــيــة  .وأهـدى اجلــســمي هـذا
ي لــلـجـمـهـور الـعـربي اإلجنـاز الـعـا
كافـة عبر جـميع حـسابـاته الرسـمية
واقع الـتـواصل اإلجتـمـاعي وقال:
(بفضل الله.. بلـغتنا العربـية كسبنا
ـي وتــــصــــدّرنـــا االحــــتــــرام الـــعــــا
ــيـاً بــدعــمـكم الــصــفـوف األولى عــا
ومــحــبــتـــكم جــمــهـــورنــا الــغــالي ..
بــاخـــتــصــار: أنــتم الــفــرح واحملــبــة
واجملــد .. مــبـروك).ووصــلت نــســبـة
مـشـاهــدات االغـنـيـة الى  78مـلـيـون
ـــيــة و 295ألف اليك مـــشــاهـــدة عــا
(إعجاب) حـتى اآلن وحقـقت جناحاً
وانـتـشـاراً كـبـيـراً بـ اجلـمـهـور في

مصر والعالم العربي.
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ـــطـــرب اإلمـــاراتي  حـــســ حـــقق ا
ـــراتب االولى من خالل اجلــســـمي ا
أغــنــيـــته سُــنّــة احلــيــاة الــتي نــالت
ركـز الثاني رتـبة األولى عـربيـاً وا ا
ـياً كـأكـثـر أغـنـية دعـائـيـة مـؤثرة عـا

ـــغــني { لــنــدن  –وكــاالت - دأب ا
البريطـاني الشهيـر إيد شيران على
تـعلم الـلغـة اإليـطالـية حـتى أتـقنـها

وذلك لـــتــصـــمـــيــمـه عــلى
تــعــلــمـهــا خــصــوصـاً أنه
اشتـري منـزال في إيطـاليا
وال يـــــريـــــد أن يـــــشـــــعــــر
بــــاحلــــرج أو أن يــــحـــرج
الــســـكـــان.وقـــام شـــيــران
بــتـــعــيـــ مــدرس أثـــنــاء
اإلقـــفـــال لـــهـــذا الـــهـــدف
مــــشــــيــــراً إلـى أنه (بــــات
يـشـعــر بـثـقـة أكـبـر بـشـأن
رحالته حـول الـعـالم االن
بعـد أن بـدأ يتـحـدث بلـغة
غـــــــــيـــــــــر لـــــــــغــــــــــته األم
اإلنـكـلـيـزيـة).وكـان الـنـجم
الــشـــهـــيـــر قــد صـــرح في
حـــــــــــــــــــــديــث إذاعــي عــن
ـــوضـــوع قــــائالً :(لـــقـــد ا
انـية رسبـت في اللـغـة اال
ـدرسـة والـفــرنـسـيــة في ا

{ كان  –وكـاالت - اطلّـت النـجـمة
ــيـة ســلــمى حـايك وزوجــهـا الـعــا
فـرانــسـوا هـنـري في مـديـنـة "كـان"
الـــفــرنــســــــــيـــة وسط احــتــفــاالت
هـرجان كـان السـينـمائي ـدينـة  ا
ـوضــة وحـافظ هـنـري وأســبـوع ا
عــلى اإلجــراءات الالزمــة مــرتــديًّــا
الــكــمــامـة لــسـالمـتـه من فــايـروس

كورونا.
وفي ســـيــاق مـــتــصل صـــدر فــيــلم
سـلـمى حـايك اجلــديـد(ذا هـتـمـانـز
وايف بـودي كـارد) وتـصـدر شـبـاك
الـتــذاكـر األمـريــكي حـيـث تـشـارك
حـايك في تـكـملـة فـيـلم (ذا هتـمـانز
بودي كـارد) الذي طـرح عام 2017
وحـــصـــد  176مــــلـــيـــون دوالر في
جـمـيع أنـحـاء الـعـالم يـشـهـد فـيلم
احلركة الكوميدي  عودة احلارس

بـسـبب حتـكـمك وتـمـسـكك بـالـرأى فـقـدت الـكـثـيـر من
الفرص الثمينة.

qL(«

.  تـشـهـد حـيـاتـك الـعـاطـفـيـة تـغــيـيـرات جـذريـة قـريـبـاً
استمع الى صوت عقلك فقط.

Ê«eO*«

حتـرص عـلى الـوصول إلى أمـر من الـصـعب حتـقـيقه
رقم احلظ  .9
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قـد حتصل اليـوم على مكـافأة ماليـة تستـحقها نـتيجة
جهودك .رقم احلظ .2
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عــلــيك أن تــبـدأ مـن جــديـد ولــكـن بـحــكــمــة وكل شئ
سيكون أفضل.
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يـؤثـر وضـعـك االسـري في عالقـتك مـع الـشـريك وقـد
يدفعه إلى التخلي عنك.
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حـاول أن تتـفـرغ أكثـر لـلـحبـيب وأن تـعـطيه كل احلب
واالهتمام.

ÊUÞd «

ال تعـطي اسرارك و افكارك لـلعمل النـاس ال تثق بهم
او ليسوا محل ثقة .

Íb'«

 ال تـدع احلــيــاة تــأخـذك إلى الــطــريق اخلــاطئ يـوم
السعد االربعاء.
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قابـل ال ضير من أن حتقق آمـاالً كثـيرة لديـك و في ا
تتنازل عن بعض حقوقك.
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حتب عـملك و تـتفـاني به و ستـجني الـثمـار قريـبا فال
تياس.يوم السعد االربعاء.
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تــخــلّص من الــقــلق الــداخــلي الــذي يــســيــطــر عـلــيك
لتستقر أوضاعك ويتفهمك احلبيب.

 u(«
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اجب عن الـتــحـديــدات ومـعـاني
اول حـــرف من كل الـــكـــلـــمـــات

طلوبة:  كلمة يشكل الكلمة ا
(العب كـــــرة قـــــدم امـــــاراتي 8

:( حروف من مقطع
1- مشرف على الرعاية

2- شتم وسب
3- يلح في الطلب
4- حصة تعليمية

5- غرام
6- ذرفت الدموع
7- ضمير منفصل
8- مأوى عائلي

ـمـثـلـة الـسـوريــة بـدأت تـصـويـر مـشـاهـدهـا في فـيـلم ا
(احلكـيم) تـأليف ديـانـا جبـور وإخـراج باسل اخلـطيب
ؤسـسـة العـامة لـلسـيـنمـا والذي تـشارك في وإنتـاج ا

بطولته بشخصية كوثر.

مديـرة اإلدارة السابـقة في نـقابة احملـام العـراقي 
وت االثنـ سائل الله نعـتها النقـابة بعد ان غيـبها ا

تعالى أن ينزل على روحها الرحمة و الرضوان.

رئــيس فــرع رابـطــة الــكـتــاب إربــد في االردن احــتـفى
شاركة رأة   بتـجربته ملتقى إربد الثـقافي وملتقى ا
ــقــداد كـل من الــنــاقــدين الــســـوري مــحــمــد فــتــحي ا
ي سـلـطــان اخلـضـور بـتــقـد دراسـتـ في واالكــاد

جتربة جرادات.

ـي والـفـنـان الـعـراقي تـلـقى تـعـازي زمالئه لـوفـاة االكـاد
شـقـيــقـته ام عـلي اثــر مـضـاعـفــات اصـابـتـهــا بـفـايـروس

سائل الله تعالى ان يتغمدها بواسع رحمته. كورونا 
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التـدريسي في كلـية االعالم بجـامعة بـغداد يشارك في
النـدوة احلواريـة التي يـقيـمهـا مركـز حلـول للـدراسات
ـعنـونـة ( شفـافيـة تداول ـقبل  ا سـتقـبلـيـة السـبت ا ا

علومات .. والتزامات العراق الدولية). ا

سلمى حايك

حس نـعمـة لم يطلـب اللقـاء..معنى
ذلك انه (مـا راح يـسـتجـدي)..مع انه
يـتـقـاضى راتـبـا تـقـاعـديـا قدره 500
الف ديــنـارا.. يــســتـقــطع نــصـفه من
وان على الـدولة ان مصـرف الرشـيـد

ترعى رموز الوطن.
   مـشـكـلــتـنـا  نـحن الـعـراقـيـ انـنـا
اضي ونلـتقط ما نراه (نبحوش) بـا
معيبا في الشخص او خطئا فنعيره
به.. فـلــقـد وجـدت بـ الــذين فـعـلـوا
ذلك مع حــسـ نــعـمـة ان اســمـاءهم

ـسيئة ضد ساءني جدا التـعليقات ا
الفنان حس نعمة حول لقائه باألخ
مــصــطــفى الــكــاظــمـي وألن بــيــنــنـا
صـداقة تـعـود للـسـبعـيـنات ايـام كـنا
فــقــد فـي األذاعــة والـــتــــــــلـــفــزيـــون
اتـصـلـت به هـاتـفـيــا لـيـحـكي لي عن
مــوضـوع الــلـقــاء فــاوضح انه جـاء
بدعوة من األخ مصـطفى والتقاه في
مـكــتـبه بـرئـاســة الـوزراء وقـال :لـقـد
لكه ابهرني بتـواضعه وعفـويته و(ا

احللو).

انتخابـية اويؤول ألغراض سـياسية
او شخصية.

 حـسـ نـعــمـة..مـطـرب أصـيل امـتع
الـعـراقيـ ومـا تـزال اغـانـيه تـعيش
مـعنـا..ومـا زال صـوته شـجيـا..فـلـقد
ه وكأن غنى لي عـبر الـهاتف يـاحر
صـــــوته ابـن الـــــعـــــشـــــريـن ولـــــيس

.! اخلامسة والسبع

ـنـبطـحـ لـصدام وردت في قـائمـة ا
.   انـا شــخـصـيــا ابـارك هـذا حـســ
الــلــقــاء واعــتــبــره بــادرة جــيــدة من
رئـيس احلـكـومـة يتـفـقـد فـيـهـا رموز
الوطـن الفـنيـة والثـقـافيـة والعـلمـية
واتــمـنى عــلى الــسـيــد الـكــاظـمي ان
يــتــبــنــاه تــقــلـيــدا مـع رمـوز آخــرين
يـحــول دون ان  يـفـسـر بــانه دعـايـة
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ـطـرب بــاسم احلـنــ عـلى يـحــرص ا
اعـــادة احـــيـــاء االغـــاني الـــعـــراقـــيـــة
اجلـمـيلـة ومؤخـراً غـنى مجـمـوعة من
االغاني للمطرب رياض احمد وياس
خــضـر ولــعـدد من رواد الــطـرب كـذلك
ـقـام غـنى مـجـمـوع اغـاني تـراثـيـة وا

الــعـــراقي في حـــفل غــنــائـي اقــيم في
دلل التراثي . مقهى ا

( الــزمــان ) الـتــقــته فـي حـوار ســريع
حـيث قـال ( مـنـذ صـغـري وانـا اعـشق
الـغـنــاء كـوني امـتـلك خــامـة صـوتـيـة
البــاس بــهــا  وان الـــدراســة في قــسم
ـعـهـد الـفـنـون اجلـمـيـلـة ـوسـيـقى  ا
ــعــلــومـات اضــافت لي الــكــثــيـر من ا

الـثــقــافــيــة والــفـنــيــة وحــالــيـا ادرس
واتـــخـــصص بـــتــمـــرين الـــصــوت في
ـعـهـد ). وعن مـاذا يــعـني له الـغـنـاء ا
قــال ( الــغــنـاء بــالــنــســبـة لـي افـضل
شاعر والوجدان طريقة للتعـبير عن ا
الذاتي و بالنسبة لي اليوجد عالم بال
ـوسـيـقى هي مـوسـيـقى وغـنـاء كـون ا
الــلـغــة الـوحــيـدة الــتي تــخـاطب بــهـا
شــعــوب الـعــالم وان تــفـهم
احلــيــاة بــشــكل اعــمق

ــشــتــركــة هي الــوصــول الى هــدفي ا
وتقد اعمال ترضي اجلميع ).
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عــلى صــعـــيــد اخــر انــطـــلــقت االحــد
ـهـرجان الـسـنوي ـاضي فـعـاليـات ا ا
الـثـاني عـشـر لــقـسم الـتـربـيـة الـفـنـيـة
بـكـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة في جـامـعـة
ــوصل حتت شــعــار ( الــفـن تــربــيـة ا
للذائقة وحراك توعوي للمجتمع على
رحــاب الــبــاحـة الــداخــلــيــة لــلــكــلــيـة
دة يومـ برعـاية رئيس وتواصـلت 
اجلـامعـة قصي كـمـال الدين االحـمدي
وبـأشـراف عمـيـد كـليـة الـفنـون نـشأت
مـبــارك صـلـيــوا  و افـتـتــاح الـيـوم
عارض فنية ضمت االول للمهرجان 
ـشاريع التـخرج واجلداريات لوحات 
ولـــوحــات لــلـــخط الــعـــربي واشــغــال
يــدويــة ووسـائل ايــضــاح تـعــلــيـمــيـة
تالهـا عـروض مـسـرحـيـة لالطـفال في
ـسرح الـتجـريبي لـلكـلية االول قـاعة ا
بـعـنـوان (لـلـطــيـور اجـنـحـة من ذهب)
تــألـيف هــشـام عــبــد الـكــر وإخـراج
الــطــالـبــة رحــمــة مــثـنـى صالح  أمـا
سرحي الـثاني كان بعنوان العرض ا
ـارد) تـألــيف عـمـار نــعـمـة وإخـراج (ا

الطالب عثمان سعد .

طرب الذي من ناحية اخـرى ). وعن ا
طرب كاظم تاثربه اجاب ( تاثـرت با
الـــســــاهــــر ووائل كــــفــــوري وصـــوت
ـطـربـة شـيـرين ) وعن اغـاني مـوجة ا
االحلـــان الـــســـريـــعـــة قـــال ( ان هـــذه
االغــانـي تـــعــبـــر عـن نــبـض احلـــيــاة
واحـيـانـا نـاجمـة عن مـشـاعـر ذاتـية و
بعض الـسريـعة منـها تـكون وسائـلها
يـزة التي تميزه عن محدودة ) وعن ا
اجليل السابق اشار الى ان
( اجلــيل الـسـابق يــقـيـمـون
الــذوق الــعـــام وهم تــربــوا
عـلى الكالسـيـكيـات او نوع
ـــا جـــاء فن من الـــطــــرب و
ــعــايــيــر اخـــر قــيــمــوه بــا
ــة وهــنــا حــصــلت الــقــد
ـشـكلـة ويـجب ان تتـغـير ا
ــعـايــيــر ولــيس الــفن ). ا
ستقبلية وعن مشاريعه ا
اكــد (اسـتــعــد لـتــســجـيل
اكـثـر من عـمل هـذا الـعـام
وستصدر لي من احلاني
اغـنــيـة كـلــمـات الــشـاعـر
كــــــــــاظـم عــــــــــلـي ) وعن
امــنـــيـــاته ( كل االمـــاني
تـبـدو ضـئـيـلـة واالمـنـية

ولم أتــعـلم الـلـغـات مـطـلـقـاً. لـكـنـني
اضـية أمـضيت الـسنـوات الـعشـر ا
في الــســـفــر حـــول الــعـــالم أحتــدث
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مع انـطالق شـبكـة االنـترنـيت في الـعالم بـتـطور هـائل في نـواحي احليـاة كـافة.. حـيث أخذت
ـصـانع واإلتــصـاالت.. وظـهـرت ـتـعـددة تــغـزو الـعــالم في ا احلـاســبـة الـرقـمــيـة والـوســائل ا
سـيـرة وغـيرهـا من الـوسـائل الـرقمـيـة احلـديثـة. ومع إنـطالق شـبـكة ريـبورتـرات والـطـائـرة ا
االنترنـيت وإتسـاع إستخـدامها طـالت مجـاالت جديدة مـنها الـفن الرقـمي.. حيث بدأ الـفنان
ـثقف الـكتـرونـياً اسـتـخدام الـتقـنـية اجلـديـدة  في تنـفيـذ  أعـماله الـفـنيـة.. كانت التـشـكيـلي ا
ــيـشن.. وقـد أوجـد كل فـنـان الـبـدايـة مع فن الـدجــتل بـيـنت.. الـنـحت الــرقـمي الـفـديـو اال
اسلـوبه في تـنفـيذ فن رقـمي فـظهـرت أسالـيب عـديدة: الـكوالج  –الـتركـيبـية  –الـتلـقائـية –

السريالية وغيرها..
ما هو الـفن الرقمـي: هو اسلـوب جديد في تـنفـيذ اللـوحة الـفنيـة بواسطـة احلاسـبة  الرقـمية
من خالل بـرامج (الـفـوتـو شـوب وبـيـنـتـر)  وغـيـرهـا كـمـا اسـتخـدم الـشـاشه بـدالً مـن قـماش
اللوحـة (الكنفاس) ثم يطبع الـعمل بطابعة رقـمية على الورق أو على الكـنفاس ليحصل على

النتيجة التي تعجبه.. وفي سبيل إجناز لوحة يتبع مايلي:
وضوع مع بلون واحد أو أكثر.. ثم يصوره  ويدخله للحاسبة. - يرسم تخطيط 

- من (كوكل بلي) يختار أحد الفلترات اخلاصة بالصور. 
- يدخل الصورة في الفلتر لتظهرالنتيجة بعد حلظات.

- تخزن الصورة في احلاسبة ثم تطبع بطابعة الرقمية.. سواءً على الورق أو الكنفاس.
- مـنذ سنة 2009 اعتمـدت التقـنية احلديـثة (الفن الرقـمي) في تنفيـذ أعمالي الفـنية واقمت
عدت معـارض كما قمت بحملـة توعية للفنـان الشباب لولوج هـذا اجملال وكانت االستجابة
جيدة.و قـمت هذا الـعام مع الـزمالء الفـنانـ بتأسـيس جمـاعة الـفن الرقـمي في (فيـسبوك)
ـعــرض الـرقـمي االول في  11 – 10-2021 مـعـرض إفـتــراضي كـمـا ســنـقـيم سـنـقــيم ا
معرضـاً العمال األعضاء على قاعات وزارة الـثقافة قريباً.و في مطـلع السنة القادمة نسعى
لتأسـيس جمعيـة (جمعـية الفن الرقـمي العراقـية) كما سـنعقـد ورشات عمل لتـدريب الشباب

الراغب في هذا اجملال.. إن شاء الله.
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ــصــري ونـــقــيب تـــعــافى الـــفــنـــان ا
وسيقيـ في مصر هاني شاكرمن ا
وعــكــة صــحـــيــة مــفـــاجــئــة وغــادر
ـــســــتـــشــــفى.وكــــشف شــــاكـــر عن ا
تـــطـــورات حـــالـــتـه الـــصـــحـــيـــة في
تصـريحات صـحفـية أكـد خاللها أنه
يـتـواجـد حـالــيـا في مـنـزله ويـشـعـر
ـستشفى بتحسن كـبير وأنه غادر ا
بعـد انتظـام ضربات الـقلب والـتأكد
من نـتـائج الـفـحـوصات الـتي خـضع
ـســتـشـفى ونـقل شـاكـر لـهـا داخل ا
سـتشـفى بعـد تعـرضه لوعـكة إلى ا
صــحـيــة. واعــتـذر عـن عـدم حــضـور
ـقـرر عـلى مـسـرح حـفـله الـغــنـائي ا
ــصــريـة الــنــافـورة في دار األوبــرا ا
ـــاضي قــائـالً من عــلى اخلـــمــيس ا

ـــســـتـــشـــفـــيــات: ســريـــر فـي أحــد ا
(جـمـهوري احلـبـيب بـعـتـذر جدًا عن

حـفــلـة الــنـهـارده في
األوبــرا كـــان نــفــسي
أشـوفـكم وأســعـد بـيـكم
وأغــــنــــيـــلــــكم كـل الـــلي
عــــايــــزيـــنـه). وأضـــاف:
(لـألسـف صــــــــــحــــــــــيـت
الــنـهــارده لـقــيت نــفـسي
تــعــبـان وضــربــات قــلـبي
مش مـــتـــظــبـــطــة وروحت
ستـشفى وبعـمل حتاليل ا
والدكتور قالي الزم أفضل
سـتشفى 48 ساعة في ا
ـــركـــزة فـي الـــعـــنـــايـــة ا
وبإذن الله نـحدد مـيعاد
تـاني للـحـفـلـة ألن أنتم
بــــــتــــــدونـي مــــــعـــــــنى

للحياة).
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هاني شاكر

الـــــشـــــخـــــصي
مــايــكل بــريس
الـــذي يــــلــــعـــبه
رينولدز والقاتل
داريوس كينكيد
الـــــذي يــــلـــــعــــبه
جـــاكــــســـون في
مهمة أخرى تهدد
حــيــاتـهــمــا  هـذه
رة انضـمت إليها ا
زوجـــــــــة داريـــــــــوس
سـونيـا والـتي تـلعب
دورهــــا حــــايـك كــــمـــا
يـــــــــــشـــــــــــــــــــــارك فـي
الـــبــطـــولـــة الـــنـــجـــمــان
أنــــــــطـــــــــــــــونــــــــيـــــــو
بانديراس ومورجان

ان. فر

االنكليزية وأشعر باإلحراج الشديد
بــأنــني مــوجــود فـي تــلك الــبــلــدان
الــــرائـــعــــة مع عــــدم الـــقــــدرة عـــلى
الــتــواصل) مــضـيــفــاً: (األمـر
ــفـتــاح تـفـتح يــبـدو أشـبه 
الـبـاب وفــجـأة يـفـتح لك هـذا
العالم كله).وعلق :(لدي منزل
في إيـــطـــالـــيـــا وفي كل مـــرة
أذهب فيـهـا الى إيطـاليـا كان
السكـان احملليون يـسألونني
ألـم تـــتـــعـــلم الــــلـــغـــة بـــعـــد!
وأجـيـبـهم: سـأفـعل سـأفـعل
ولـهـذا الــسـبب درست الـلـغـة
ـدة عـشـرة سـاعـة فـي الـيـوم 
أشـــهـــر وهـي لـــغـــة جـــديـــدة
ــغـنـي الـذي تــمــامــاً).وكــان ا
حتـتل أغانـيه قـائـمـة األغاني
األكثـر شـهرة في بـريـطانـيا?
قد اشـترى مـنزالً في إيـطالـيا
لـــنــــفـــسه وزوجــــته شـــيـــري
سيـبورن 29 عامـاً وابنـتهـما

اضي. ولودة العام ا ليرا ا
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الـروائي العـراقي يتـعافى تـدريجـيا
من االصـابــة بــكـورونــا وسط دعـاء
االهل واالصـــــدقـــــاء له وجلـــــمـــــيع
ـصابـ بالـوباء بـالشـفاء الـعاجل ا

والعودة الى احضان االبداع الروائي والقصصي.

فريق مسرحية (للطيور اجنحة من ذهب)باسم احلن
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لـيـست الــقـراءة ســهـلـة كــمـا تــبـدو في الــوهـلـة األولى
بـشـأن االنسـحـاب األمـريـكي الـكـامل من أفـغـانـسـتان
بـــعــد عـــشـــرين ســـنـــة من احلـــرب. نــتـــائج مـــا بـــعــد
االنسـحاب لم تظهـر بعد لـكن عالماتهـا واضحة على
دن األرض من خالل تقدم قـوات حركة طالـبان نحو ا
عابر واحلـدودية والشروع بالـعمل بقوان الكبـيرة وا
ــنــاطق الـتـي اسـتــعــادتـهــا من الــقـوات احلـركــة في ا

األفغانية. 
مـؤشــرات الــعــودة الى مــا قــبل عــشــرين ســنـة بــاتت
عـمــلــيــة ولم تــعـد أفــكــاراً مــجــرّدة أو أحالمـاً ودول
اجلوار وخاصة ايران تستنفر قواتها وتتوقع األسوأ.
اجلـانب األمـريـكي يـبـرر مـا يـحـدث بـاجـتـرار مـعـلـومة
بـسـيطـة تـوجد في كـتب مـدرسيـة  حـ نرى الـرئيس
جو بايـدن يقول  في خـطاب االنسـحاب قبل أيام : إن
الـتـاريخ حـذر من الـفـشل احملـتـوم في أفـغـانـستـان لم
تستطع أمـة توحيد أفغـانستان ال بريـطانيا أو االحتاد
الـسوفيـيتي ولن أرسـل جيال آخـر من األمريـكي إلى
حرب في أفـغانستان بـتوقعات مـنطقيـة لتحقـيق نتيجة

مختلفة.
مـا قاله هنـا بايـدن هل سيسـتنـسخه بعـد أيام ويـعلنه
ـتد بصـيـاغـة جـديدة عن الـوضع في الـعـراق الـذي 
فـيه عـمــر الـقـوات االمـريـكـيــة الى اقل من سـنـتـ من
كن أن يذهل بايدن الى التعمق دة األفغانية وهل  ا

في حديث االنسحابات من دون رؤية البنتاغون? 
ـفاضلـة أيّهما أهـم لألمريكان مـكن ان تقوم ا  من ا
الـعــراق أم أفـغـانـســتـان عـنـد احلـصــول عـلى اجـابـة
دقـيقـة سـوف نـعـرف عـلى نـحو غـيـر مـبـاشـر الدالالت
األساسـية في االنسـحاب األمريـكي من بالد األفغان.
الـعالقـة التي ال تـبـدو ظاهـرة هي وثيـقـة في أساسـها
فال يعقل ان يكون التراجع األمريكي دفعة واحدة من
هـــذا اخلط اآلســـيــوي الـــســـاخن الـــذي يـــتــقـــاطع مع
مـصـالح أربع قـوى كـبيـرة هي روسـيـا وإيران وتـركـيا
وإسرائـيل. هـناك اكـثـر من صـفحـة شـاغرة سـيـجري

اشغالها ولكن كيف?   
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