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وجــــــهـت احلـــــــكــــــومـــــــة امس 
بــإســتــنـفــار الــقــيـادات االمــنــيـة
واالســتـخــبـاريــة حلـمــايـة ابـراج
الــطــاقــة عــقب ســلــســلــة اعــمـال
تخـريبيـة في عدد من احملـافظات
تسببت بتراجع جتـهيز الكهرباء
ان جـمـلة من  فـيمـا اقـترح الـبـر

احلــلـــول لــلـــحـــد من عـــمــلـــيــات
االسـتــهـداف الـتي تـتــعـرض لـهـا
االبـراج في مــحـاولـة الســتـنـزاف
ـواطن مـوارد الـدولــة وحـرمـان ا
من اخلــدمــة. وقـال بــيـان تــلــقـته
(الزمان) امس ان (رئيس مجلس
الـــوزراء مــصـــطــفـى الــكـــاظــمي
تــرأس اجـتــمــاعـاً أمــنــيـاً طــارئـاً
للقيـادات األمنية واالسـتخبارية

بـشـأن اسـتــهـداف أبـراج الـطـاقـة
الـكــهـربــائـيـة) وشـدد الــكـاظـمي
على (ضـرورة أن تضع الـقيادات
األمـنـيـة واالسـتـخـبـاريـة خـطـطـاً
جديدة حلماية أبراج نقل الطاقة
ا واحلد من تـكـرار استـهدافـها 
يــشـكل ذلك من تــأثـيــر كـبــيـر في
ـــواطــنـــ بــالـــتــيــار جتــهـــيــز ا
الكهربائي) داعيا الى (اسـتنفار

الـقـطـعــات األمـنـيـة والـعـسـكـريـة
لـتـأمـ واالســتــخــبــاريــة كــافـة 
حــمـايــة األبــراج وتـعــزيــز أعـداد
ـكــلـفـة بـحـمـايـة أبـراج الـقـوات ا
الطاقة وإعادة انتـشارها تزامنا
مع خــطط حــمــايــة الـزائــرين في
شهـر مـحرم وتـامـ االنتـخـابات
بكرة كمـا وجّه بتشـكيل خـلية ا
ـراقــبــة حـمــايــة األبـراج) أزمــة 

مـــؤكــــدا انه (ســـتــــكـــون هــــنـــاك
مراجعة لـوضع القيـادات األمنية
التي سـتخـفق في أداء مـهامـها)
ـــواطــنــ وتـــابع ان (حــمـــايــة ا
وكــرامــتــهم والــبــنـى الــتــحــتــيـة
واجـبـكم وإن أي إخـفـاقـات غـيـر
مـقـبـولـة وسـيـتم الـتـعـامل مـعـها
بـــحــزم) واشـــار الى ان (هـــنــاك
اســــتــــنـــــفــــاراً كـــــامالً في وزارة
ــواطــنــ الــكــهــربــاء لــتــزويــد ا

بـــأفــضل ســـاعــات الــتـــجــهــيــز)
ومـــضى الى الـــقـــول ان (إنـــتــاج
الـــكــــهــــربــــاء ارتــــفع إلى أعــــلى
مــســتــوى له لــكـن هــنــاك أيـادي
تخريبية وإرهابـية ال تريد للبلد
االســتــقـرار وســتــتم مالحــقــتـهم
والـــقــصــاص مـــنــهم). كـــمــا اكــد
الكاظـمي في تغـريدة على تـويتر
عـقـب االجـتــمـاع الــطـار ان (يـد
اإلرهـاب واألطـراف الـتي ال تـريـد
لـــلـــعــراق اخلـــيـــر حتـــاول خــلط
األوراق بــــــضـــــرب أبـــــراج نـــــقل
الــكــهــربـــاء بــعــد الـــزيــادة غــيــر
وهذا ـسبـوقـة بـإنتـاج الـطـاقة  ا
دلـــيل عـــلى يــأس اإلرهـــاب أمــام
إرادة شــعــبــنـا) مــشـيــرا الى ان
(الـــعــمل مــســتـــمــر لــرفع إنــتــاج
الكهرباء وإصالح األضرار فوراً
وقواتنا ستقطع يد من يستهدف
مـــقــدرات الـــشـــعب). وتـــعــرضت
شروع خطوط الكهرباء اجملهزة 
مــاء الـــكــرخ في الــعـــاصــمــة إلى
اعمال تـخريبيـة بتفـجير عدد من
ا تسبب في العبوات الناسفة 
تـــضــرر كـــبــيـــر"ألبــراج خـــطــوط
التغذيـة بالطـاقة. كم تعرض خط
نقل الطاقة الكهربائية سامراء -
جـنـوب تـكـريت جـهـد١٣٢ كي في
الــتــابع لــلـشــركــة الـعــامــة لــنـقل
ـنـطـقة الـطـاقة الـكـهـربـائيـة في ا
الـشــمـالـيــة الى عـمل تــخـريـبي 
بتـفجـيـر عبـوات ناسـفة ادت الى
تضـرر الـبرجـ  ٦٨و٦٧وحدوث
تـقـطع في االسالك بـ مـنـطـقتي
الــعــبـــاســيــة ومـــكــيــشـــيــفــة في
ا ادى محـافظة صـالح الدين  
الى خـــروج اخلـط عن اخلـــدمـــة.
كما اسـتهدف جمـاعات تخـريبية
بـرجـ لـنـقل الـطاقـة في كـربالء.
وافاد مصدر امني بأن مجهول
سـرقوا حـديـد ابراج نـقل الـطـاقة

صدر جنوب شـرق بغداد.وقـال ا
في تصـريح امس ان (مـجهـولون
قاموا بسرقة حديد ابراج الطاقة
الــكــهـربــائــيـة فـي خط بـســمــايـة
جتــار ١٣٢ كي في). واعــلن فــرع
تـوزيع كــهـربـاء مـيــسـان بـتـوقف
مــحــطـة كــهــربـاء اجملــر الــكـبــيـر
بــســبب ســرقــة أسـالك كــهــربـاء.
بـدوره  اكــد عـضــو جلــنـة االمن
ي ـانية علي الغا والدفاع البر
ان هـــنـــاك جــمـــلـــة إجــراءات من
ـضي من خاللـهـا بـغـيـة ـمـكن ا ا
انـــهـــاء او تــــقـــلـــيل عــــمـــلـــيـــات
اســتــهــداف أبــراج نــقل الــطــاقـة
ي في تـصريح امس وقال الـغـا
إن (هــنــاك الــعــديــد من االهــداف
الـــــــتـي تـــــــقـف خـــــــلف حـــــــاالت
اســــتــــهــــداف ابــــراج الــــطــــاقــــة
الــكــهــربـائــيــة والــغـرض مــنــهـا
جــمــيــعــا زيــادة غــضب الــشـارع
واسـتـهـداف مـنـظـومـة الـكـهـربـاء
لـــتـــعــــطـــيـل احلـــيـــاة فـي اغـــلب
الــــنــــواحـي عــــلـى اعــــتــــبــــار ان
الـكــهـربـاء حتـرك عــصب احلـيـاة
ــا في الـــكـــثــيـــر من اجلـــوانب 
سـيــؤدي الى حـالــة من الـتــشـنج
ستويات) واإلرباك على جميع ا

واشار الى ان (احلـكـومة ووزارة
الكـهرباء يـستـطيعـان االستـعانة
بــــقــــوات احلـــــشــــد الــــشـــــعــــبي
ـــســانـــدة قــوات ـــتــطـــوعــ  وا
مديرية حمايـة الطاقة في مراقبة
االبراج على اعتـبار أنها تقع في
مساحات واسـعة ومراقبـتها امر
ـكن لـلـقـوى االمـنـية صـعب وال 
وحدها تأم االبراج دون وجود
) مؤكدا ان واطـن تعـاون من ا
ــلـف يــحــتــاج الى زيــادة (هــذا ا
ـراقبة قدرة الـقوات االمنـية في ا
فـــنــيـــا وبــشـــريــا واجلـــمــاعــات
االرهابيـة استغـلت هذا األسلوب
لسهولته وضرره الفادح) وتابع
(ضــرورة تـــشــكــيل خــلــيــة ازمــة
ـلف اضــافـة الى ــتـابــعـة هــذا ا
تدابـير وقائـية أكـبر وجـهد أمني
واســتــخــبــاراتي وتــعـاون أمــني
ومــدني وعــســكــري اضـافــة الى
جـهـود خـاصـة واسـتـثـنـائـيـة من
حيث التـخصيـصات والفـعاليات

الوقائية حلماية هذه االبراج).

األفـغــانـيـة. نـحن ال نـنـهي وجـودنـا
الـدبلـوماسي عـلى األرض بالـكامل.
ال أحــد يـتــخـلـى عن أفـغــانـســتـان".
وأضـاف أن ذلك "ليـس تخلـيا عـنهم
ا يجب حلمـاية أنفسنا بل الـقيام 
".واصــلت حـركـة طــالـبـان تــقـدمـهـا
اجلـمـعـة في أفـغـانـسـتـان من حـيث
تحـدة وبريطـانيا قـررت الواليـات ا
إجالء رعـايـاهمـا ودبـلومـاسـييـهـما
بـسـرعـة في مـواجـهـة اخلـطـر الـذي
يــهـدد الــعـاصــمـة كــابـول.وســيـطـر
ـتـمـردون اجلـمعـة عـلى لـشـكـركاه ا
عــاصـمـة واليــة هـلـمـنــد في جـنـوب
الــبالد بــعــد ســاعـات قــلــيــلــة عـلى
ســقـوط قــنـدهــار ثـاني مــدن الـبالد
على بعد  150كيلومترا إلى الشرق

منها.
¥ ’ qO UHð

وقـال في بيان إنّ "أفغانستان تتّجه
نـحـو كــارثـة هـائـلـة ومـتـوقّـعـة كـان
ـــكن تــــفـــاديـــهـــا" مـــعـــتـــبـــرا أن
"احملــاوالت غـيـر الــواقـعـيـة لإلدارة
لــلـدفـاع عن الـسـيــاسـات اخلـطـيـرة
الــتـي يــتــبـــعــهــا الــرئـــيس بــايــدن
مـهينة". وتابع ماكونيل أن "قرارات
الـرئـيس بايـدن تدفـعـنا إلى نـتيـجة
ــهــ أســوأ حـــتى من الــســـقــوط ا
لــســايــغـون في  "1975فـي نـهــايـة
حــرب فــيـتــنـام.  ويــأتي ذلك مع أن
إدارة بــايـدن بـذلت مـنـذ اإلعالن في
مــنـتــصف نـيــسـان عن االنــسـحـاب
الـــكــامل لـــلـــقــوات األجـــنــبـــيــة من
أفــغــانــسـتــان بــحــلـول  11أيــلـول
أقـصى جهودهـا لتجـنب أي مقارنة
مع فــيـتـنــام.ومـؤخـرا أكــد الـرئـيس
ــقــارنــة األمــريـــكي أن إمــكــانـــيــة ا
معدومة ب الرحيل من أفغانستان
والــنــهــايـة الــبــائــســة لــلـحــرب في
فـيتنام. وأضاف "لن يكون هناك من
يــجب إجالؤه جــوا من عــلى سـطح
سـفارة أمـريـكيـة في أفغـانسـتان. ال
ــقـــارنــة عـــلى اإلطالق".من ـــكن ا
جـهته أكد رئـيس األركان األمريكي
اجلـنــرال مـارك مـايـلي بـعـد يـومـ
كـننا الـتنبؤ "قـد أكون مخـطئا. ال 
ـستـقـبل لكـنـني ال أرى سايـغون بـا
 1975في أفـغـانسـتـان".واضاف أن
مــقــاتــلي "طــالـبــان لــيــســوا جـيش
تـحدث فـيتـنام الـشمـاليـة".ورفض ا
بـاسم وزارة الدفاع األمريـكية جون
كـيربي بـعد تـلقي أسـئلـة اخلميس
ـهمـة الـعـسكـريـة األمريـكـية حـول ا

{ واشــــنــــطن (أ ف ب) - يــــحــــيي
إرسال آالف اجلنود األمريكي إلى
أفــغــانـــســتــان إلجالء مــدنــيــ من
ـهــددة بـزحف كــابـول الــعـاصــمـة ا
طــالــبــان فـي هــجــومــهــا الــســريع

ة لسقوط سايغون. ؤ الذكرى ا
فـمع إعالن وزارة الـدفاع األمـريكـية
(الـبنتاغون) اخلميس إرسال جنود
مــجــددا انــتــشــرت الــصـورة الــتي
ــــتـــحـــدة خــــلـــدت في الــــواليـــات ا
ــة األمـريــكــيــة في فــيــتــنـام الــهــز
ويـظــهـر فـيـهـا الجـئــون يـسـتـقـلـون
مـــــروحـــــيــــــة عـــــلى ســــــطح أحـــــد
ـــبــاني.فــقـــد قــال الــنـــاطق بــاسم ا
وزارة اخلــارجـيــة األمــريـكــيـة نــيـد
بـــرايس أن "تـــســـارع الـــهـــجـــمـــات
الـعسكريّة لطالبان وتصاعد العنف
وعـدم االستقـرار الناجت عن ذلك في
كلّ أنـــحــاء أفـــغــانـــســتـــان" قــررت
واشــــنـــطـن "تـــقــــلــــيص وجــــودنـــا
الـدبلومـاسي في كابول بـشكل أكبر
في ضـوء الـتـطورات األمـنـيـة".وقال
الـــــنـــــاطق بـــــاسـم وزارة الـــــدفــــاع
األمــريـكــيــة جـون كــيـربي إن وزارة
الـدفاع األمـريكـية ستـنشـر لتـحقيق
ذلـك ثالثــة آالف جــنـــدي في مــطــار
كـابول وألفًا آخـرين في قطر للدعم
الــتـــقــنـي والــلـــوجــســتـي بــيـــنــمــا
سـيـتمـركـز ب  3500وأربـعـة آالف
ــواجــهــة أي تــدهـور في الــكــويـت 
لـلـوضع.وانتـقد زعـيم اجلـمهـوريّ
في مــــجــــلس الــــشـــيــــوخ مــــيـــتش
مـــــاكــــــونـــــيـل ســـــيــــــاســـــة اإلدارة
وقـراطيـة للـرئيس جـو بايدن. الـد
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اســـتـــعــرض رئـــيـــســـا احلـــكـــومــة
مـــصــطـــفى الـــكــاظـــمي و مـــجــلس
مـلـفي الـنـواب مـحـمـد احلـلـبـوسي 
االعــمــار واخلــدمــات وسط تــأكــيـد
إجــراء االنــتــخــابــات في مــوعــدهـا
ـقـرر.وذكــر بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) ا
امس ان (الــــكــــاظــــمي اســــتــــقــــبل
احلـلبـوسي في القـصر احلـكومي 
وجـرى بحث تـطورات األوضاع في
الــبالد وتـوحــيـد اجلــهـود مــا بـ
الـسلـطت الـتنـفيـذية والتـشريـعية
ـــا يـــضــــمن تـــقــــد مـــا يـــخـــدم
ــواطن)  وأضــاف ان (اجلـانـبـ ا
تـنـاوال مـلف االنـتـخـابـات وأهـمـية
تـهــيـئـة األجـواء الـالزمـة إلجـرائـهـا
فــضالً عـن بــحث مــلــفي اخلــدمــات
واإلعـمار في جـميع منـاطق العراق
ــعـاجلـة شـؤون واتــخـاذ اجـراءات 
دن احملررة). وشدد واطن في ا ا
رئــيس اجلـمــهــوريـة بــرهم صـالح
عـــلى ضـــرورة ضـــمـــان الـــنـــزاهـــة
ـقـبـلة. والـعـدالـة في االنـتـخـابـات ا
وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(صــــالح بـــحـث مع األمــــ الـــعـــام
لــلـحـزب اإلسالمي الــعـراقي رشـيـد
ـسـتجـدات الـسـيـاسـية الـعـزاوي ا
واألمـنيـة واالقتـصاديـة في البالد)
مـــشــيــرا الـى ان (اجلــانـــبــ اكــدا
اهـمـيـة تـعـزيز االسـتـقـرار وحـمـاية
سـتلزمات ـواطن وتهـيئة ا أمن ا
الـضـروريـة إلجراء االنـتـخـابات في
ـقبل) ودعـا مـوعـدهـا في تـشـرين ا
صـالح الى (ضمان مـعاييـر النزاهة
والـــعـــدالـــة في مـــخـــتـــلف مـــراحل
ـا يعـيد ثـقة الـناخـب إجـرائهـا و
بـالعملية االنتخـابية لتكون معبرّة

عـن اإلرادة احلــــرة لـــــلــــشـــــارع في
ثـليـهم). فيـما اكـد عضو اخـتيـار 
ـكــتب الـسـيـاسي لــتـيـار احلـكـمـة ا
الــــوطـــــني فــــادي الـــــشــــمــــري ان
ــبــكـرة االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة ا
ســتـجــري في مــوعـدهــا احملـدد في
ـــقـــبل.وكـــتب  10تـــشـــريـن األول ا
الـشــمـري في تـغـريــدة عـلى تـويـتـر
امس ان (مــفــوضــيـة االنــتــخــابـات
واحلــكــومـة والــقــوى الــسـيــاســيـة
مـاضيـة بـجدول عـملـياتـها) وتـابع
ــراقــبــ الــدولــيــ والــفــرق ان (ا
ـية الفنيـة بدأت بالوصول الى األ
ـفـوضـيـة الـعـراق). فــيـمـا كـشـفت ا
ـسـتـقـلـة لالنـتـخابـات عن الـعـلـيـا ا
سـبب تمديدها فرصـة العمل بصفة
ـفـوضـيـة مـوظـف اقـتـراع. وقـالت ا
في بــيــان امس ان (قــرار الـتــمــديـد
جـــاء نـــتـــيـــجـــة عـــدم وجـــود عـــدد
احـــــتـــــيـــــاط كــــــافٍ في الـــــدوائـــــر
االنـتـخـابـيـة في مـحـافـظـات بـغـداد
والــبــصــرة ونــيــنـوى) مــبــيــنـا ان
ـفوضـية مهـتمـة بان تكـون هناك (ا
نـوعـيـة جـيـدة بـالـعـمل عـبـر اجـراء
ـفاضلة وإختيار األنسب) مشددا ا
ـــوظـــفـــ يـــبــقـــون في عـــلى ان (ا
دوائـرهم االنـتخـابـية لـيتـسـنى لهم
االنـــتـــخـــاب وفـــقـــا لــبـــطـــاقـــاتـــهم
الــبـايــومــتــريـة قــصــيـرة وطــويــلـة
األمـــــد). وكــــان رئـــــيـس مــــجـــــلس
ـفــوضـ جـلـيل عــدنـان خـلف قـد ا
اعــلـن اجلــاهــزيــة الـــتــامــة إلجــراء
االنـتخابات الـتشريعـية. وقال بيان
تـلـقته (الـزمان) ان (خـلف اسـتـقبل
فوضيـة السفير الروسي في مـقر ا
لـدى بـغداد ايـلـبروس كـوتـراشيف
وجــــرى اســــتــــعــــرضــــا اجــــراءات
ــفـــوضــيــة بــشـــأن االســتــحــقــاق ا

ـــرتــقب ) وجـــدد خــلف (تـــأكــيــد ا
فـوضـيـة التـامـة الجراء جـهـوزيـة ا
ـوعد في  10تـشرين االنـتـخابـات 
ــــــــقـــــــبـل).وأشــــــــار إلى ان األول ا
زيد من ـفوضية تركز على بذل ا (ا
اجلـــهــود لـــلــتـــواصل اإلعالمي مع
الـناخب وإيضاح طبيعة إجراءات
ـفوضية منذ عام وحتى االن). من ا
جـــانـــبه  أوضـح كــوتـــراشـــيف إن
(بالده حتـتفظ بعالقة ثابتة ودائمة
مع الـعراق وإن روسيا لديها رغبة
راقـبـ الذين في إرسـال عـدد من ا
يـشاركون في متابـعة وتقو حدث
ـرتـقب) مــشـيـدا بـ( االســتـحـقـاق ا
(اجلـهود والتـحضيـرات التي تقوم
ـفوضـيـة مـنذ أشـهـر لـتنـفـيذ بـهـا ا

قرر). االنتخابات في موعدها ا
من جـهته شدد رئيس تـيار احلكمة
الـوطني عمار  احلـكيم على وجوب
ـــبــكــرة في اجــراء االنـــتــخــابــات ا

مـــوعــدهـــا احملــدد في 10 تـــشــرين
قبل داعيا الكتل واالحزاب االول ا
ــــنـــســـحــــبـــة من الـــســـيــــاســـيـــة ا
االنــــتــــخــــابــــات الى الــــعــــدول عن
قـــرارهــا. واكـــد في جتــمـع حــاشــد
حتت عــــــــنــــــــوان (الــــــــتــــــــجــــــــمع
الـــعـــاشــورائـي)  اقــيـم في ســـاحــة
اخلالنـي وسط بغداد ان (احلـكومة
احلـالية تشكلت لتنفيذ مسؤوليت
االولى اعـادة هيبة الدولـة والثانية
بكرة). وعرض اجراء االنتخابات ا
احلـكيم وسط جـماهـير تـياره الذي
يـذكـر بـتـجـمـعـات الـتـيـار الـصـدري
ـلـيونـية مـشـروعه االنتـخابي في ا
بــنـاء الــدولــة واالصالح ومـحــاربـة
الــفـســاد وحتــقـيق هــيــبـة الــدولـة
مـشيـدا بجـهود احلـكومـة في انهاء
الـوجـود االمريـكي وتـعزيـز عالقات
الـــعــراق مع بـــيـــئــته االقـــلـــيــمـــيــة
والـعربـية مـعربـا عن دعمه جلـهود

جــعل الــعــراق العـبــا اســاســيـا في
ـنطقة والعالم. واكد احلكيم (اننا ا
نــحـتـاج الى اإلصــرار واإلسـتـمـرار
كن في تـنفيذ اإلرادة الوطنية وال 
بــنـــاء الــدولــة من دون مـــحــاســبــة
ومـعاقبة من يستـهدف هيبة الدولة
وســيـادة قــانــونه). واضـاف انه (ال
ـكن تـشـكـيل حـكـومـة مـقـتدرة من
دون إنــتـخـابــات حـرة ونــزيـهـة وال
ـــكن حتــقــيـق اخلــدمــات من دون
ـقـصــرين والـفــاشـلـ مــحـاسـبــة ا
ــكن وقــطع الــطــريق عــلــيــهم وال 
واطـنـ وأمـنهم من حـفظ كـرامـة ا
دون إعـتقال اجملرم والقاتل في
ـكن تــشـغـيل وضح الــنـهــار.. وال 
ـصانع وإزدهـار الزراعـة وإنعاش ا
اإلقــــتـــصــــاد مـن دون مـــحــــاكــــمـــة
ـال العام.. وما الـفاسدين وسُراق ا
نــعــانـيه هــو الــتـردد وعــدم إتــخـاذ

سؤولية). القرار وحتمل ا
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اضي ـرشـحـ بـالتـوفـيق  والـتـعـلم من اخـطـاء ا قـلـبيـة الى جـمـيع ا
والـتطلع بامل وجـد وحرص ومسؤولـية وطنـية للمـستقبل .. مـنتظرون

كتب تنفيذي كروي جديد ينبىء بعهد جديد. حد االشتياق 
كـما التـقى الكـاظمي أمس اجلمـعة  مع رئـيس مجـلس النواب مـحمد
احلـلبـوسي بحث اجلـانبـان ملف االنـتخـابات اخلـاصة بـاحتاد الـكرة
وأهـمـيــة تـهـيــئـة األجـواء الالزمــة إلجـرائـهــا فـضالً عن بــحث مـلـفي
اخلـدمـات واإلعـمــار في جـمـيع مـنــاطق الـعـراق و اتـخـاذ إجـراءات

دن احملررة. واطن في ا عاجلة شؤون ا
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ـرور العـامـة جمـيع الـدراجات الـنـارية منـعت مـديريـة ا
والهـوائـيـة من اسـتـخـدام الطـرق الـسـريـعـة الي سبب .
وقررت فـرض غرامة مـالية قـدرها مائـة الف دينار بحق
كل سائق دراجـة ثـنائـيـة العـجـلة ام ثالثـيـة يخـالف هذا

القرار.
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 شـكرا لـلسـيد رئـيس الوزراء مـصطـفى الكـاظمي حلـضوره مـناقـشة

مـلف انـتـخـابـات الــقـدم .. الـوفـد الـكـروي الـزائــر مـحـتـرم ويـسـتـحق
االستماع منه والتوضيح له ..من اعلى سلطة في البلد ..بدليل جديد
ـا يـسـتـحق ان ال تـبقى كـرتـنـا عـلى سـوئـها عـلى ان الـلـعبـة حتـظى 
الـعـام الذي هي فـيه .. نـامل ان يـكـون اللـقـاء خـطـوة جديـدة الهـتـمام
الدولة وحيادية السلطة ..فان اي تدخل حكومي لصالح اي طرف قد
يـقوض العملية ويحيلنـا الى احلظر وينزلنا الى درك خطير .. دعوات
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ـــرور الـــعـــامــة وقـــال مـــديـــر الـــعالقـــات واالعالم فـي ا
ـنع يأتي في اطـار السالمة العـميـــــد حيـدر ان (قرار ا
الـعـامـة حـيث تـقوم الـدراجـات بـاشـكـالـها كـافـة بـعـرقـلة
السـير على الطرق السريعة فضال عن اجلوانب االمنية
ـثـلـهـا اسـتــخـدام هـذه الـطـرق بـالـنـسـبـة لـبـعض الـتي 

احلوادث).

الــراغــبــ بــاالنــتـقــال تــكــون من
ـعـهد خالل مـراجـعـة الـكـلـيـة أو ا
قبول فيهـا للحصول على الرقم ا
الــــســـــري اخلــــاص بــــتـــــفــــعــــيل
االستـمارة اإللـكتـرونية فـي بوابة
دائرة الدراسـات والتخـطيط التي
تـتـيح لـلـطـالب الـتـقـد الى مـا ال
يزيد عن خمـسة خيارات). واشار
الى أن (الـتــقــد سـيــسـتــمـر الى
غـايـة نـهـايــة الـدوام الـرسـمي من
ـــوافق الـــثـــالث من يـــوم األحــد ا

قبل). تشرين االول ا
من جــــانـب اخــــر اعــــلــــنت وزارة
التربية أمس اجلـمعة (عن حتديد

ـطـلـوبـة لـتـقـد ـسـتـمـسـكـات ا ا
تميزين). الطلبة على مدارس ا
وقـالت الـوزارة في بـيـان صحـفي
ـنــاشـدة اولــيـاء انه (اسـتــجـابــة 
امـور الـطـلـبـة وتـقـديـراَ لـلـظـروف
االستثنائيـة التي تمر بها البالد
وافق وزيـر الـتـربــيـة عـلي حـمـيـد
الـدلـيــمي عـلى اعــتـمـاد الــبـطـاقـة
ـدنية وحدة او هـوية االحوال ا ا
عـنـد تـقـد الـطـلبـة عـلـى مدارس

تميزين).  ا
وأضاف البيان ( االستغناء عن
شرط ادراج شهادة اجلنسية عند
تميزين) . التقد على مدارس ا

5 % Í—UÝ ≠ œ«bGÐ 

حــددت وزارة الــتـــعــلــيـم الــعــالي
والـبـحث الــعـلـمـي يـوم غـد األحـد
ـــوافق اخلـــامـس عـــشـــر من آب ا
اجلاري موعـدا إلطالق االستمارة
االلـكتـرونـيـة اخلـاصـة بـإجراءات
انــتـــقــال الـــطــلــبـــة لــلـــدراســتــ
ـــســـائـــيـــة في الـــصـــبـــاحـــيـــة وا
اجلـامعـات والـكـلـيـات احلـكـومـية
واألهـــلــيـــة لــلـــســنـــة الــدراســـيــة

قبلــــة. ا
ـتــحــدث الــرســمي حــيـدر وقــال ا
العبودي إن (آليـة التقد لـلطلبة
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عــــلــــيه (الــــزمــــان) امـس ان (عـــدد
الـــفــحـــوصــات اخملــتـــبــريـــة الــتي
اجـرتــهـا مالكـات الـوزارة لـعـيـنـات
مـشتبه اصابتهـا بالفايروس بلغت
 45الــــفـــا حــــيث  رصـــد 9967
اصــــابــــة بــــكــــورونــــا فـي عــــمـــوم
احملــــافــــظــــات) مــــشــــيــــرا الى ان
(الــشـفـاء بـلغ  9890حـالـة وبـواقع
 75وفـاة جـديـدة) وتـابـع ان (اكـثر
مـن  103الـف شـــــــخص تـــــــلـــــــقى
ـضـاد في مـراكز جـرعـات الـلـقـاح ا

ـــنـــتــــشـــرة فـي بـــغـــداد الــــوزارة ا
واحملـــافــظـــات). واكــدت الـــشــركــة
الـعـامة لـسـتويق االدويـة بـالوزارة
فـي بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس
(استالم شحنة من لقاح سينوفارم
بـواقع  500الـف جـرعة  بـحـضور
مـديـر عـام كيـمـاديـا علي الـبـلداوي
ومـــعــاونه واخملـــتــصــ والـــقــائم
بـاالعمال الـصيني جـيان فانـغنينغ
ـرافق له) وثــمن الـبـيـان والــوفـد ا
(جـهـود الـصـ الـصـديـقـة والـدول
واجلـهات التي تقدم الدعم للصحة
ومالكــاتـهـا لـتـجـاوز ازمـة جـائـحـة

كورونا). 
مـن جـــانـــبه  اكــــد الـــبـــلـــداوي ان
(الــــوزارة تـــعــــاقـــدت مـع الـــصـــ
الرسـال مليوني جرعة من القاحات
ومـجـمـوع اللـقـاحات الـتي سـتصل
لـــلـــعــراق ٤٨ مـــلــيـــون جـــرعــة من
ســـيــنـــوفــارم  وفـــايــزر االمـــريــكي
وحتـــالف كــاڤي) مـــشــيــرا الى انه
( تـوزيع الصـناديق بـ أسطول
الــبـرادات اخملــصص لـنــقـلــهـا إلى
نــــقــــاط الــــتــــلـــــقــــيح احملــــددة في
احملـــافـــظــات بـــضـــمــنـــهـــا اقـــلــيم
كــردســتــان والــنــازحــ والــقــوات

االمنية).
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افـــادت وزارة الـــصــحـــة بـــوصــول
الـــشـــحـــنــــة الـــثـــالـــثـــة من لـــقـــاح
ســيـنـوفــارم الـصـيــني الى الـعـراق
وبـواقع  500الـف جرعـة كـدعم من
بــكــ لــبــغــداد من اجـل مــواجــهـة
انـتشار اجلائحة. وسجلت الوزارة
امس ارتــفـاعــا طـفــيـفــا بـاصــابـات
ــوقف ووفـــيــات كــورونــا . واكــد ا
الــبــوائي الــيـومي  الــذي اطــلـعت
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توقعت الـهيئة العامة لالنـواء اجلوية والرصد الزلزالي الـتابعة لوزارة النقل ان
ـناطق كافـة صحوا وال تـغير بـدرجات احلرارة. يكون طـقس اليوم الـسبت في ا
وقالت الهـيئة في بيان تلقته (الزمـان) امس ان (طقس اليوم السبت سيكون في
ـنـاطق كـافة صـحـوا وال تغـيـر بدرجـات احلرارة  حـيث ستـكون الـعـظمى في ا
بـغداد  47مـئـوية) وتـابع ان (طـقس يـوم غد االحـد سـيـكون صـحـوا مع بعض
الغيـوم  وال تغيـر بدرجـات احلرارة). وحث رئيس حتـالف قوى الـدولة الوطـنية
ـنكـوبة في اجلـزائر بـسبب ـناطق ا عـمار احلـكيم اجملـتمع الـدولي على إغـاثة ا
ـسـتعـرة في الـدولة الـعـربيـة منـذ أيـام. وتشـهـد اجلزائـر مـنذ األثـن احلرائق ا

حرائق متواصلة في مناطق عدة . اضي  ا

اجلــديـــدة في كــابــول اعـــتــبــارهــا
" يرمز قـاتل "عـملية إجالء لـغير ا
صـطلحات إلـيها ب"ان او اي" في ا
الـعـسكـريـة األمريـكـية.وأكـد أن هذه
الـــعـــمـــلـــيــــة ال اسم لـــهـــا وجتـــنب
احلــديث عن إجالء.وأشــهــر مـهــمـة
من هـذا النوع كـانت عملـية "الرياح
ـتكررة" التي  في إطارها إجالء ا
أكـثر من سبعة آالف مدني فيتنامي
مـن سـايـغـون في  29و 30نــيـسـان
ـروحيـات.وردا على سؤال 1975 
عن الـصورة التي سيعـكسها رحيل
الــدبـلـومــاسـيـ األمـريــكـيـ حتت
ــقــارنـة احلــمــايــة الــعــســكــريــة وا
احلــتــمــيــة مع ســقــوط ســايــغــون
حــــاول كـــيــــربي الــــتـــأكــــيــــد عـــلى
اخلـالفــــــات مـع فــــــيـــــــتــــــنـــــــام في
.1975وقـال "نـحن ال نخـذل الـقوات
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وغـيــر مـتــوقــعـة وعــلـيـه يـجب اتــخـاذ
اإلجراءات الـكـفـيـلـة للـحـفـاظ عـلى هذا
ـائــيـة مـن خالل االسـتــخـدام الـثــروة ا

ـتـمـيـز األمـثل لـهـا) مـشـيـدا (بـالـدرو ا
لـلـمــحـافظ فـي دعم تـشــكـيالت الـوزارة
العاملـة في احملافظة) من جانبه أثنى

ــديــرين الــعــامـ اإلداريــة وعـدد مـن ا
ومدراء تـشـكـيالت الوزارة الـعـامـلة في
ـوقف احملـافــظـة اسـتــعـراض خـالله ا
ـــائي ومــــنـــاقـــشــــة الـــواقع االروائي ا
والزراعي وما تـقوم بتـنفيذه تـشكيالت
الـــوزارة من مـــشــاريـع في احملـــافـــظــة
ائـية بهـدف تأمـ إيـصال احلـصص ا
ستـفيدين وبعدالة) ولفت إلى جميع ا
الى ان (الــــــوزيـــــر اســـــتــــــمع إلـى اهم
مـوجها عـوقات في الـعمل  شـاكل وا ا
بأيجاد احللول السريـعة والناجعة لها
ومنـهـا زيادة عـدد االلـيـات العـامـلة في
مشددا احملافـظة وتـوفيـر الوقـود لها) 
ــيـاه عــلى (ضــرورة احملــافــظــة عـلـى ا
اجلــوفــيــة وإزالــة بــحــيــرات األســمـاك
ـاء عـلى ـتـجـاوزة وحتـويل اسـاالت ا ا
االنــهـــر دائــمـــة اجلـــريــان بـــهــدف حل
مـشـكـلــة الـشح في اطــراف احملـافـظـة)
مؤكدا (ضـرورة فرض هـيبـة الدولة في
ياه عموم احملـافظـات لتأمـ ايصـال ا
بـعـدالـة إلى أبــعـد نـقـطـة) واضاف ان
(الـوزارة تـعـمل عـلى تـنـفـيـذ مـجـمـوعة
مشـاريع على ضـوء مخـرجات الـدراسة
الستراتيجـية للميـاه والتربة حتى عام
 2035 التي تعد خارطة عمل للوزارة)
نـاخية سـريعة وتابع ان (التـغييـرات ا
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اجلـبـوري عــلى (جـهــود الـعــامـلـ من
دوائــر الـــوزارة في احملــافـــظــة). كـــمــا
اجــرى فــريق فــني من مــديــريــة بــيــئـة
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ــــائـــيـــة ـــوارد ا اســـتـــنــــفـــرت وزارة ا
مالكـاتـهـا بـعـد تــلـقـيـهـا مـنـاشـدات من
اهــالـي الــنـــهـــروان بــشـــأن شح مـــيــاه
الشرب في محطة  9نيسان. وقال بيان
لـــلــوزارة تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس انه
ـواطـنـ بـشـأن ـنـاشـدة ا (أسـتـجـابـة 
يـاه في مـنـطـقة الـنـهـروان وعدم شح ا
وصـولـهــا الى مـحــطـة ضخ ٩ نــيـسـان
قـامـت مالكــات الــوزارة بـالــكــشف عن
ـشـكلـة واسـتـنفـرت جـهـودها أسبـاب ا
ــعـــاجلــات الألزمـــة أليــصــال إلجــراء ا
ــيـــاه اخلــام الى مـــحــطـــات االســالــة ا
ــواطـنـ لـتـوفــيـر مـيــاه الـشـرب الى ا
هـنــاك). ووصل الــوزيـر مــهـدي رشــيـد
احلــمــداني عــلى رأس وفــد وزاري إلى
مـحـافــظـة كـركـوك وكــان بـاسـتــقـبـالـهم
احملافـظ راكان سـعـيـد اجلـبـوري وعدد

من أعضاء احلكومة احمللية.
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وقـال بــيــان تــلــقــته (الــزمـان) امس ان
(احلمـداني عـقـد اجـتمـاعـا مـوسـعا في
ديــوان احملــافــظــة بـــحــضــور احملــافظ
ووكـــــيل الـــــوزارة االداري وأعـــــضـــــاء
احلـكــومــة احملـلــيــة ومـدراء الــوحـدات
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طـالب النـائب عـن محـافـظـة ديـالى فـرات الـتمـيـمي حـكـومـة الـكاظـمي بـتـكـلـيف جـهاز
ـراكـز االنـتـخــابـيـة في عـدد من مـنـاطق احملـافـظـة. وقـال مـكـافـحـة االرهـاب حـمـايـة ا
التـميمي لــ(الـزمان) ان  (بعض مـدن ديالى حتتـاج الى وقفة حـقيقـة من قبل اللـجنة
هددة من قبل قوى االمنيـة العليا لالنتخابات في العراق لتأمـ مراكزها االنتخابية ا
ــال الــســيـاسي) داعــيــا  (لــتـفــادي تــكــرار سـيــنــاريـو مــتــنـفــذة تــمــتـلك الــسالح وا

راكز). انتخـــــابات  2018 وتكليف جهاز مكافحة االرهاب حلماية هذه ا
واضــاف الـتــمـيــمي   ان  ( مــطـالب
إشـــراك جــهـــاز مــكـــافــحـــة االرهــاب
ــراكــز االنـتــخــابــيـة هي بــحــمــايـة ا
ناطق مطالب شـعبيـة لناخبـي تلك ا
الـتي يـتوقـع ان تتـعـرض لـتـهـديدات
وضــغــوطـات من جــهــات سـيــاســيـة
مــتـنــفـذة مــسـتــعـدة لــعـمل اي شيء
مـــقــابل كـــسب اصــوات الــنـــاخــبــ

هناك).
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ـنفلت واكد التـميـمي ان  (السالح ا
هــو الــتــهــديــد االكــبــر النــتــخــابــات
قبل ويستوجب وقفة جادة تشرين ا
للـجنـة االمنيـة العـليـا لالنتـخابات)
مــشــددا عـــلى (ضــرورة وجــود قــوة
امـنــيـة ضـاربــة في مـحــــــيط مـراكـز
ـــنع االكـــراه والــتـــهــديــد االقـــتــراع 
). فـيمـا قال مـسؤول إعالم للـناخـب
مــركـز تــنـظــيـمــات االحتـاد الــوطـني
الـكـردسـتـانـي في خـانـقـ ابـراهـيم
حـــــسن لــ(الـــــزمــــان) ان  (الــــقــــوى
واالحـزاب الكـرديـة بـعيـدة كل الـبـعد
ال السياسي واستغالل موارد عن ا
الـــدولـــة لـــلـــدعـــايـــة االنـــتـــخـــابـــيــة
وســنـخــوض االنـتــخـابــات بـالــسـبل

القانونية النزيهة والشفافة). 
ـــــلك واضـــــاف  حـــــسـن (نـــــحن ال 
ـــاديــــة او اي نــــفـــوذ ـــغــــريــــات ا ا
وسـيطـرة عـلى مـوارد الـدولـة وليس
لــديــنــا سالح مــنــفــلت وســنــخـوض
ـتــنـازع ـنــاطق ا االنــتـخــابـات فـي ا
لهدف رئيسي وهو إجراء انتخابات
تـــضــمن حـــقــوق جـــمــيع األقـــلــيــات
والـــقــــومـــيـــات).  وبـــ حـــسن  ان
ــــال الـــســـيــــاسي ومـــوارد (أدوات ا
الـدولـة لن جتـدي نـفـعـا في خـانـقـ
ا ولن حتقـق اهداف اصـحـابهـا ور
تــؤثـر عـلـى نـتـائـج االنـتـخــابـات في
تـــوابـع خـــانـــقـــ االداريـــة االخــرى

كجلوالء والسعدية وقره تبه). 
واطن الكوري ولفت الى ان  (وعي ا
ـــغـــريـــات االنـــتـــخـــابي لن تـــهـــزه ا
ـــشــــاريـع اخلــــدمــــيـــة ودعــــايــــات ا
الـرخـيـصــة وهـذا مـا شـهـدته جـمـيع

اضية).  الدورات االنتخابية ا
ومن جــانب أخــر قــال رئــيـس جلــنـة

ــتـهــمـ اصــولـيــاً واحـالــتـهم مع ا
ضـبوطات الى اجلـهات الـقضـائية ا
اخملتـصة التـخاذ االجـراءات العـادلة

بحقهم).
وبــعــد جــهــود حــثــيــثــة ومــتــابــعــة

مــســـتــمــرة من قــبـل مــحــافظ ديــالى
الـية مثـنى التـمـيمي مـولت وزارة ا
اليـوم االربعـاء مديـرية تـربيـة ديالى
ــبــالغ رواتب احملــاضــرين.  وقـال
مـحــافظ ديـالى مــثـنى الـتــمـيـمي لـ(

الزمان) بانه (بعد اخملاطبات بالكتب
الــرسـمـيــة من قـبل مــحـافــظـة ديـالى
ــالــيــة  الـــيــــوم تــمــويل لـــوزارة ا
رواتـب احملـــــاضـــــرين من  2021/1/1

لغاية 2021/7/31 ). 

رصـــد اخلــروقــات االنــتـــخــابــيــة في
مكتب انتـخابات محافـظة ديالى عبد
الـــغــفــور قــادر مـــحــمــد لــ(الــزمــان)
(شـــكــلــنــا فــرقـــاً لــرصــد اخلــروقــات
االنــتــخـابــيـة فـي مـراكــز الـتــســجـيل
البـالغ عددها  41 مركـزاً ) مبـيناً أن
(كل فريق يتألف من شخص لرصد
وتـــوثــيق اخملــالــفــات االنــتــخــابــيــة

عنية). ميدانياً واحالتها للجهات ا
وبــ مــحــمــد أنه (فـي حــال ثــبـوت
مــخــالــفــة او خــرق انــتـخــابـي يـبــلغ
ـــرشح او الـــتــحـــالف االنـــتـــخــابي ا
ــعــاجلــتــهــا خالل 72 اخملــالـــفــ  
ســـــاعــــة وبـــــخالف ذلـك حتــــال الى
ـــــفــــوضــــيــــة ــــكـــــتب الــــوطـــــني   ا
االنتـخـابات وتـفرض غـرامـات مالـية
واالســـــتـــــبـــــعـــــاد فـي حـــــال تـــــراكم
الغـرامات). وأكد مـحمـد  (عدم رصد
او ثـبـوت اي خـروقـات او مـخـالـفـات
ـرشـحـ حـتى انـتـخـابـيــة من قـبل ا
االن) الفـــتــاً إلـى  (وجــود تـــنـــســيق
ــفــوضــيــة والــقـوى وتــواصل بــ ا
ــنع اي ـــرشــحــ  الـــســيــاســيــة وا
مــــــخـــــالــــــفـــــات تــــــرافق احلــــــمالت

االنتخابية).
WO½u½U   UI «u

الى ذلك اعــلن جــهــاز األمن الــوطـني
في ديـالى  في بيـان تـلقـته (الـزمان)
أمس إن (مفـارز جهاز األمـن الوطني
في محافظـة ديالى وبعد اسـتحصال
ــوافـقــات الـقــانـونـيــة وبـنــاءً عـلى ا
مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة دقــيــقــة
وبـعمـلـيـةٍ نـوعيـة تـمـكنـت من ضبط
منزل يـحتوي عـلى كميـات كبيرة من
ـصـدر ومنـتـهـية االدويـة مـجهـولـة ا

الصالحية تقدر بنحو  15 طناً اذ 
اعــتـقـال شــخـصـــــ اثـنــ يـعـمالن
ــنـزل). وفـي سـيــاق مــتـصل داخل ا
ـفـارز تـمـكنت أضـاف اجلهـاز  أن (ا
أيـضــاً من ضـبط    3 عـجالت شـحن
في احــدى مـداخـل احملـافــظــة حتـمل
بــداخـلــهــا مـا يــقـارب    75 طـنــاً من
هربـة ومنتهـية الصالحية االدوية ا
ــوافــقـــات الــقــانــونــيــة بــعــد اخــذ ا

لضبطها واعتقال مالكيها).
وأضـاف أنه (قـد جـرى تـدوين اقـوال

واضاف التمـيمي بان (الـتخصيص
السنوي مـوجود وان رواتب االشهر
ــاضــيــة ســتــدفـع دفــعـة الــســبــعــة ا
واحــدة ثـم تــوزع الــرواتـب االشــهــر

البقية تباعاً).

نـيــنــوى زيــارة مـيــدانــيــة الى مــصـفى
الكـسك التـابع لشـركة مـصافي الـشمال
تابعة الـتأثيرات الـبيئيـة الناجمة عن
االنـســكـابــات الــنـفــطـيــة لـلــمـنــشـأءات

الصناعية الثقيلة. 
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وقالت مدير بيئة نينوى خالدة محمود
صالح انه (بتوجيه من مدير عام دائرة
ـنـطـقـة حـمـايـة وحتـسـ الـبـيـئـة في ا
الشمالية علي عـبدالرزاق للوقوف على

االثـار البـيـئـيـة لـلـشـركـات الـنـفـطـية 
تنظـيم زيارات ميـدانيـة ل متابـعة عمل
مــصــفى الــكــسك من حــيث االجــراءات
تبعة الستيعاب االنـسكابات النفطية ا
وتـقــلـيل مـن الـتــأثـيــرات عـلى الــبـيــئـة
احملـيـطـة واكــمـال اإلجـراءات اخلـاصـة
صفى). وافـقات البـيئيـة مع ادارة ا با
من جهته أوضح  مـدير مصـفى الكسك
ان (العمل مستمر النـشاء جفرة تبخير
ادة بولي اثيل عالي الكثافة مبطنة 
الستيعاب االنسكابات النفطية وبصدد
ياه الصناعية توسيع محطة معاجلة ا
ـــعـــاجلـــة واضـــافـــة حـــوض الجـــراء ا
الـبـايــولـوجـيــة وكـذلك انـشــاء مـجـاري
ــيـاه االمــطــار وذلك لــغـرض خـاصــة 

ياه الصناعية). عزلها عن ا ÁUO∫ مواطنو النهروان يستخدمون مياه برك غير صاحلة لإلستهالك في حياتهم اليومية 
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زمع إجراؤها في تشرين مع تزايد مقاطـعة كتل وأحزاب سياسية لألنتخابـات التشريعية ا
األول من العام اجلـاري  دعى رئيس مجلس الـوزراء مصطـفى الكاظمي لـتفاوض االحزاب
قبلـة للعدول ـنسحبـة بشكل غـير رسمي ) من التـرشيح للـدورة ا شـاركة مع نظيـراتها (ا ا
عن قـرارهـا  في حـ يـرى مـواطـنـون أن الـعـمـلــيـة بـرمـتـهـا ال تـعـنـيـهم . الـدورات الـنـيـابـيـة
مـــــــــن  2003 ال تـمـثلـهم لم جتـلب للـبـلـد والشـعب سـوى اخلراب وجتـاهل إلسـتحـقـاقات
واطن  هـم يتـطـلعـون الى إسـترداد حـقـوق قد سُـلـبت في ظل حيـتـان كبـيـرة هيـمـنت  على ا
اقتـصـاد الـبلـد ومـا قـدموه ومـازالـوا من دمـاء طـاهرة في سـوح بـغـداد ومحـافـظـات الوسط
كـن ان يذهب سُدا" ,األحـزاب وبأذرع خـارجيـة وأدت احلركـة الشـعبـية التي واجلـنوب ال 
ثـارت من اجلور وسـلب احلـريـات ولن يـذهبـوا لـلـتصـويت األ بـعـد مـغادرة اجلـمـاعـات التي
ـي بعـد ان كـان في طـلـيـعـتـهـا قـبل قـدومهم جعـلت من الـبـلـد خـارج قـوائم الـتـصـنـيف الـعا
الســيـمـا في مـجـال الـتـعـلـيم . الــعـراق يـسـتـغـيث يـضـمـحل يـتــآكل تـتـقـطع أوصـاله بـفـضل
أحملاصصة هم  مازالـوا يتقاسمون اخلـيرات والبلد يـعيش بال طاقة كهربـائية وهو يعد من
ـرمـر والـيـورانــيـوم والـذهب و و.  ارض حـبـاهـا الـله اغـنى دول الـعـالم بـالـنــفط والـزئـبق وا
بـخـيـرات ال تــعـد.الـيـوم صـادرات الـنـفط ارتـفـعت الى  4مـلـيـون بـرمــيل والـشـعب في احلـر
ـواد الغـذائية ـناعـة لدى الـصغـار والكـبار ا الالهب بال كـهربـاء ووباء يـفتك بـاجلمـيع لقـلة ا
ـدن شـعب يـرزخ حتت طـائـلـة الـفـقر اغلـبـهـا فـاسـدة فـضالً عن الـتـلـوث الـبـيئي وتـصـحـر ا
واجلـوع والتشرد شـباب عاطل يحـمل شهادات علـيا تمت تصـفية اغلـبهم من ذوي الكفاآت
مكن ان يـعول عليهم لـلمساهـمة بالنهـوض بالبلد من عنـدما طالبـوا بفرص تعيـ كان من ا
خالل تـبوء مناصب حـيوية ليـقوموا بنـهضة فـكرية وعمـرانية إلصالح ما تـخرب بعد 2003
قـاطعة لـيعود بـلد الـرشيد لـسابق عـهده مـركز إشعـاع للـعالم . نـاشطون ومـثقـفون يدعـون 
ـرشحـون احلـاليـون ثـلة تـشـكلـوا عـلى هيـئـة  احزاب جـيىء بـها من ـزعومـة ا األنـتـخابـات ا
نـاضلـ بل ذيول جلهـات تسـتخـدمهم لـلعـبث بالـبلـد . العراق في خـارج احلدود  لـيسـوا 
لفت حقبة السبـعينيات كان محط اهتمام واعجاب الدول الـغربية والعربية لريادته وتطوره ا
ـثال ـوذجا" لـدول اخلـلـيج ال سـيمـا دبي عـلى سـبـيل ا عـلى كـافـة الـصعـد كـانت جتـربـته أ
عندما كانت في تلك الفترة تعيش حياة صحراوية تفتقر للبني التحتية اليوم االمارات تلفت
ن األنظار بعمـرانها وتطورها بـوقت قياسي إبنان حكم الـشيخ زايد رحمه الله ومن بعده 
ـيز  في دول الـغـرب حامـله يـحظى ساروا عـلى نـهجه حـتى أن اجلـواز األماراتي أصـبح 
بإحـترام وترحـيب أينـما يـحل . كل ذلك كان يـتمـتع به اجلواز الـعراقي لـكن في سبـعيـنيات
واطن في القرن الفائت كنا نتجول في دول الغرب بهيبة وفخر الننا عراقيون اليوم سمعة ا
ـتظـاهرين وحـماية حـاسبة قـتلـة النـاشط وا اخلـارج مقرونـة بحـكامه . احلـكومة تـتوعـد 
ـاء وتـوزيع األراضي الــسـكـنـيـة احلـريــات وبـسط األمن واألسـتــقـرار وتـوفـيــر الـكـهـربــاء وا
لـموسـة . كانت لي سـتحـقـيهـا . الشـعب ذكي ومـتابع جـيد لن تـنطـلي عـليه الـوعود غـيـر ا
زيارة الى بـغداد احلبـيبـة نهـاية عام  2019 اي بعـد إنبثـاق احتـجاجـات  تشرين األول في
ـتظاهـرين الذين حتـدثت اليهم اليـوم التالي تـوجهت الى سـاحة الـتحريـر علـمت من بعض ا
تظـاهرين السلمـي  تمنعهم بـأن هناك اشخاص تـابع ألحزاب متـنفذة  تنتشـر ب خيم ا
ر من حـرية الـتعـبيـر أخبـروني بصـوت خافت وهم يـتلـفتـون خوفـا" من التـصفـية . الـوطن 
ـشاركـة باألنتـخابـات التـشريـعية رحـلة حـرجة تـتطـلب  إنقـاذ سريع بتـنحي كـافة الـكتل ا
بكـرة . هو بحـاجة الى قوى وطـنية حـقيقـية تمـسك بزمام الـسلطـة  منبثـقة من رحم سوح ا
الـتظـاهر الـشعـبي العـفوي تـنبـذ اخلالفات بـعيـدة عن احملاصـصة والـطائـفية والـسعي وراء
ة ـكـاسب تـعـمل مـن اجل الـفـقـراء والـشـبـاب الـعـاطل تـوفـر حـيـاة كـر ا
ـستقبل لـكبار الـسن واصحاب االحتـياجات اخلـاصة ترعى الطـفولة 
زاهـر تضع الـتـعـليم واألرتـقـاء بـاألنسـان من أولـويـاتهـا لـيـعود الـبـلد
منارا" ونبـراسا" كي تبقى هامات ابنائه مـرفوعة كما كانت قبل غزو
احزاب تدس رجالها في سوح الكرامة يعبثون ب اجلماهير الثائرة

ستشري الذي نخر جسد بلد ماب النهرين. على الفساد ا

( اني لم أخرج أشرا وال بطرا ) 
                        احلس بن علي 

وت واخلـلود ازاء مـا فـعله منـذ سـنة احـدى وسـت لـلـهجـرة وحـتى اليـوم ارتـبك عنـصـرا ا
ذلة التي ارادها وازين كلها وقال ال للنعم ا احلس بن علي فـي أرض كربالء  ح قلب ا

مزورو احلقيقة في االسالم احملمدي ونهجه االصيل.
احلس االمام بالـكلمة والعقيدة والكرامة وااليـثار واالباء والتواضع والرحمة والرأفة حتى

بقاتليه ( أبكي لهؤالء ..سيدخلون النار بسببي).
احلس الفارس شجاعة ونبال وأخالقا وانتماء وعدال  وشرفا.

احلس غابة الكبرياء والسؤدد والبطل الذي الحدود لبطولته والمعنى لبطولة سواها.
احلـسـ بـدايـة التـاريخ الـذي النـهـاية لـه اذ ان النـهـايـات حـتم علـى البـدايـات الـتي تـسمى
كـررة والتي غـالبـا ما تـتـراجع هنـا او هنـاك ليـستـأثر بـها طبـيعـية ومـعتـادة في صفـحـاته ا

نتصرون ماديا في أحاي كثيرة. ا
 احلس غريب بـتفرده وغريب بقداسة دمه وغريب ب اعـدائه واألكثر غرابة هو غربته ب

محبيه ايضا.
 احلس غريب 

قاييس  النه غريب بكل ا
احلـس منتـصر النه غريب وغربـته متعددة فغـربة مكان وغـربة اختالف وغربـة تفرد وغربة

وذج وغربة مقاييس . شعور وغربة 
ــسـتـقـبل مــثـلـمـا جـاء من ــسـتـقـبل فــهـو يـأتي من ا ـاضي بـا  احلـسـ غــريب ألنه ادخل ا
تـغـير الـزمـني والتـجدد اضي وهـو يـتجـدد مع االزمـنة ويـكـتسب مـعـاني اخرى تـنـاسب ا ا

فاهيمي الذي تعيشه البشرية . ا
ـفـاهـيم الـتي كـسرهـا احلـسـ والـغـاها مـفـهـوم الـرهـبة و اخلـوف الـذي كـان سـائدا ومن ا

لقرون عديدة قبله لكنه تصاغر فلم يعد سائدا بعده.
احلـــســ فـــتح" في كل ذلـك  فــتح فـي رمــزيـــة األفــكـــار والــعـــقــائــد
واالشـخــاص واحلـوادث وقــد خــرج من الـتــاريــخي والــديـني الى
االسطوري بكل االداب االنسانية ولم يعد مجرد شهيد عظيم في

عرف ديانة واحدة او أمة واحدة .
لـقـد وقف احلـسـ حلـظـة وقف  فـأوقف الـدنـيـا فـاغـرة فـاهـا له

منتصرا وغريبا.
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اذا استـبعد الـقاضي انـفعـال القاتل ( حـس جـواد عبـداالمير)- هـكذا جـرى تداول اسمه
ته مشهودة- اثناء ظهوره بلقاء تلفزيوني قبل واقول القاتل النه اعترف بقيامه بالقتل وجر
احلادثـة ليـتهم مـدير الـبلـدية الـقتـيل ( عبـير سـليم) بـأنه مسـتقـو بجـهة سـياسـية وان اجراء
كن ان يـدان به القاتل اذا ثبت ازالة التجـاوز لصالح القـتيل و ابن عمه فدلك اتـهام اخر 
ة الـقتل التي ة وقعت بـفارق زمنـي عن جر ان ادعاءه غـير صـحيح على اعـتبار انـها جـر
ـعرفته بالقتـيل وهذا ما سيدل عليه اعترف بها فأن الـقاتل سيواجه ظرفا مـشددا للعقوبة 
نـصـب لـفـائدة عـ الـلـقـاء الـتـلـفـزيـوني الـذي ظـهـر فـيه الـقـاتل لـيـتـهم الـقـتـيل بـأسـتـغـالل ا

شخصية.
ادة 406 تنطـبق على فعل القاتل فالـنص يقول: يعاقب باالعدام من ان " هاء" من (1) من ا
قتل نـفسـا عمدا- الـقاتل اطـلق عدة رصـاصات نـحو القـتيل مـحددا ايـاه هدفا له- اذا وقع

القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأديته وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
ـادة سـيكـون لـهـا اثـر في اصـدار احلـكـم بـاالعدام اذا ان كـمـا ان (و) من (1) من نـفـس ا
رافق لـلـقتـيل ادت الى جرحـه وهو مـا قد يـبني عـلـيه االدعاء الئـحته الـقـاتل وجه رصاصـة 
ن يـعـرف ان له عالقـة بـأزالـة الـتـجـاوز وبـالـتـالي فـشروعه بـأن الـقـاتل تـعـمد فـعـله ووجـهه 
بأطالق النار على الضحية االولى ال يعني انه اراد جرحه فحسب وقرينة ذلك اذا  االخذ
ـراقـبـة حـيث يـبـدو فـيه و قـد جـاء شـاهـرا مـسدسـه لـيصـيب ـصـور لـكـامـيـرا ا بـالـشـريط ا
ـرافق الـذي هـرب مــنه بـرصـاصـة او اكــثـر و سـيـتم االلــتـفـات لـدوافع اطـالقه الـنـار عـلى ا
ـسدسه شـخص حـاول تـفـادي سالحه بـالهـرب ثم اطـلق رصـاصـات عـلى الـقـتـيل و دار 
ـسـدس وبالـتـالي قـد يشـدد الـظرف اذا ـ القـاتل لـيـستـمـر بـالتـهـديد بـا ـيـنه اي  نـحو 
اسـتـقـر في ضـمـيـر احملـكـمــة انه قـصـد قـتل شـخـصـ او اكـثـر كـمـا نص (و) من (1) من

ــادة 406. ا
ايـضا سـيـواجه القـاتل مـسألـة مـهمـة في تـخفـيف احـكام عـلـيه ال احلكم
بـالـقــتل هي عـائـديـة االرض فــأن كـانت ارضـا جتـاوز عـلــيـهـا فـتـلك
ـة اخرى وسـيـكون عـلـيه اثبـات رخـصة ـة اخرى و الـبـناء جـر جـر
فـعول وقـد جتري مسـائلـته عن اتهامه لـضحـيته بأنه سالح سـارية ا
يستقـوي بجهة حـزبية وهل كان ذلك سـببا للـقتل ام من اسبابه ام ال

عالقة للتهمة التي اطلقها قبل ذلك على ضحيته باالقدام على قتله.

احملــافـظـة لــيـلـة امس  مــشـيـرا الى أن
سـيـارات اإلطـفـاء انـطـلـقت بـعـد سـمـاع

النداء  وساهمت في إخماد احلريق .
ـديـر الـعــام أن فـرق االطـفـاء وأضــاف ا
والـــسالمـــة ســاهـــمت الـــيــوم االثـــنــ
ــنــطــقـة بــإخــمــاد حــريق ثــانٍ نــشـب 
واد اإلنشائية الطويسة باحد مخازن ا

طاعم األهلية).  وأحد ا
وأبـدى شـكره وتـقديـره (لـفرق الـسالمة
واإلطــفــاء في مــوانئ الــعـراق لــســرعـة
اسـتـجابـتـهم ومسـاهـمتـهم الـفاعـلة في

إخماد احلرائق باحملافظة).

قـصـر الـشـمـالي جتـري بـوتـيـرة عـالـيـة
ــنـاولــة من اجلـيل بــواسـطــة مـعــدات ا
احلــديث مــايــنــعــكس ذلك عــلى ســرعـة
تـفريغ احلموالت ورفع مـستوى االنتاج

وتعظيم االيرادات.
وشــاركت فــرق الــسالمــة واإلطــفـاء في
مـوانئ العراق في اخماد حـريق نشبا

وسط البصرة .
وقـال الـفرطـوسي إن (فرق الـسالمة في
الـشـركـة سـارعت لـلمـسـاعـدة في إطـفاء
حــــــريق انــــــدلع فـي أحـــــد مــــــعـــــارض
الــــســـيــــارات بـــشــــارع الــــوفـــود وسط

ستـوى جيـد حيث وصـل معدل وهـي 
اســتــقــبــال الـســفن الــقــادمــة نــحـو 61

سفينة محملة بالبضائع).
واضاف ان (انتاجية شهر تموز اتضح
ستوردة من خـاللها مـعدل احلاويـات ا
ـيـناء الـتي  تـفـريـغـها عـلى ارصـفـة ا
وصــلـت الى نــحـو  19567حــاويــة وان
مــعــدل احلــاويــات الــفــارغـة الــتي يــتم
شــحـــنــهــا عــلى الـــســفن نــحــو 19908
حـاويـة مـشـيرا الى ان حـجم الـبـضـاعة

القادمة بلغت نحو  502 الف طن ).
ـنــاولـة في مـيـنـاء ام يــذكـر ان اعـمـال ا

bL×  œuKš ≠ œ«bGÐ

اعـــلــــنت شـــركـــة مـــوانـئ الـــعـــراق عن
انـتاجية مـيناء ام قصـر الشمالي خالل
شـهر تموز لـلعام احلالي  2021  بـينت
أن مـعدل رسـو السفن كـشفت عن حجم

البضاعة ومعدل احلاويات. 
ـــديــر الــعــام لــشــركــة مــوانئ   وقــال ا
الـعـراق  فـرحـان مـحـيـسن الـفـرطـوسي
إنـه (حــسب تــوجــيـــهــات وزيــر الــنــقل
نــاصـر حــسـ الــشـبــلي ومن مـنــطـلق
الــشـفـافــيـة نـعـلـن عن مـعـدل انــتـاجـيـة
مـيـنـاء ام قـصـر الشـمـالي لـشـهـر تـموز
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سؤول مسؤوال عن مواطنيه ويشعر بآالمهم … محافظ اربيل اوميد خوشناو l¹“uð∫ في أربيل .. وفي يوم اجلمعة  عندما يكون ا

ياه بنفسه على االحياء السكنية . يوزع ا
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لـلحس (ع) مواعظُ بلـيغة تدفع باالنـسان نحو اختـيار الطريق الصائب في
حـيـاته بـعيـداً عن الـوقـوع في فخ الـغـرور والعـصـيـان ذلك أنَّ االنـسـان على
جناح سفر  من هذه الدار الفانية الى الدار الباقية وال بد للمسافر من زاد

 وليس ثمة من زاد أنفع من (التقوى) والتقوى تعني باختصار :
" ان ال يراك الله حيث نهاكَ وال يفقدك حيث َأمَرَك " 

نعم 
الـتـقـوى : هي (احلضـور) في سـاحـات أداء (الـواجب) سـواءً كان صالة أو

نكر ...  عروف أونهيا عن ا جهاداً أو أمراً با
" والغياب " عن االرتطام باحلرام .
وبهذا يكون االنسان أكرم اخللق .

ان الله سبحانه وتعالى يقول :
( ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) 

احلجرات / 13
موعظة احلس 

روي عنه (ع) أنه قال :
" عبادَ الله :

اتـقـوا الـله  وكـونوا مـن الدنـيـا عـلى حَـذَر  فـانـهـا لـو بَـقِـيتْ ألحـد  أو بقي
عـليـها أحـد لكـانت لالنبـياء أحـق بالـبقـاء وأولى بالـرضا  غـير أنَّ الـله خلق
الـدنيـا لـلـبالء وخلق أهـلـهـا للـفـنـاء   فجـديـدهـا بالٍ  ونـعـيـمهـا مـضـمحل 

وسرورها مُكْفَهِر  فتزودوا فانّ خير الزاد التقوى 
اتقوا الله لعلكم تفلحون "

وعظة بيان حلقيـقة الدنيا  وحتذير من الغـفلة عن هذه احلقيقة وفي هـذه ا
ـتع الـدنـويـة واخلـوض في ذلك أنَّ الـنـفس الـبـشـريـة مـيّـالـة الى الـلـذاذات وا
بـحار الشـهوات والـرغبـات وفي ظل هذا االقبـال على الـدنيـا يُخشى من أنَّ
ـركـزيـة التـي يتـوجه الـيـهـا آنـاء اللـيل وأطـراف الـنـهار  تـكـون هي احملطـة ا
ـركـزيـة التي البُـدَّ ان يـتـوجه الـيهـا هي احلـيـاة البـاقـيـة التي بـينـمـا احملـطة ا
سـينـتـقل اليـهـا  وال بد له فـيـها من زاد يـنجـيه  والشك ان االنـصراف الى
اشـبـاع الرغـبـات والـشـهوات لن يـقـوده الى مـرافئ الـسالمـة والفـوز  فـيـما
تـقوده التـقوى واالعمـال الصاحلـة الى جنان الـله العريـضة التي أعـدها الله

للمتق من عباده .
يقول الشاعر :

ولو كانت الدنيا تدوم لواحدٍ 
لكان رسول الله فيها مُخلدا 

فـاذا كان رحيل االنـبيـاء جميـعا حـتمـياً فهل يـستـطيع الـواحد منـا ان يعـتبر
نفسه مستثنى من هذا الرحيل ?

ظلـمة  بل تعني انّ الـتقوى ال تعـني اعتزال النـاس  والتقوقع في الـزوايا ا
الـريادة في مضمار العـمل الصالح  والبر االنسـاني والنفع العام  وحمل

الهموم الرساليّة 
وهـكـذا مـا كـان االمـام احلـسـ (ع) حـريـصـاً عـلى
اشـاعــته في صــفـوف مُـحِــبِـيه وأنــصـاره  بل في

الوسط االجتماعي العام .
ـواعظ االمـام ـتـعــظـ  جـعـلــنـا الـله وايّــاكم من ا
وفق احلـس (ع) والسـائرين على نـهجه انه هو ا

للصواب .
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اتــفق وزيــر الــكــهـربــاء وكــالــة عـادل
كـر مع شركـة الكـهـرباء الـسعـودية
الـــوطـــنـــيـــة عــلـى تــشـــكـــيل هـــيـــئــة
استـثمـارية يـقع على عـاتقـها تـمويل
مـــشـــاريـع الـــربط الـــكــــهـــربـــائي مع
اخلـلـيـج. وقـال بـيـان لـلـوزارة تـلـقـته
(الـــــزمـــــان) امـس ان (كـــــر عـــــقـــــد
اجــتــمـــاعــاً الــكــتــرونـــيــاً مع شــركــة
الــكــهــربـــاء الــســعــوديــة الــوطــنــيــة
بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل
والــتــوزيع نـزار قــحـطــان الــتـمــيـمي
ـــــديــــريـن الـــــعـــــامــــ وعـــــدد مـن ا

اســتــعــرض خالله اهــمــيــة حتــقــيق
ضي فيه . الربط الكهربائي وا
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  واعــــرب عن اســــتــــعــــداد الــــوزارة
لــلــعــودة الى طــاولــة احلــوار بــشـأن
سعة الـطاقة وكـميتـها وحتديـد نقاط
ــنــاســـبــة مـع بــحث كـــلــفــة الــربـط ا
ـشـروع وفوائـده وغـايـاته ومـساره ا
باالضافة الى تخفيض سعر التعرفة
لـقــاء شــراء الــطــاقـة نــظــراً الرتــفـاع
ــرســلـة مـن قـبـل اجلـانب االســعــار ا
ـــكـــاسب الـــســـعـــودي لــــتـــحـــقـــيق ا
ـتــبـادلـة)  واضـاف ان (االجــتـمـاع ا
تناول آلية شراء الطـاقة وحيثياتها
ــانــعــة الــعــراق من  واكــدنــا عــدم 
شـــراء الـــطــاقـــة فـي جــمـــيـع اوقــات
احلـمل لــتـحــقـيق وثــوقـيــة الـشــبـكـة
واسـتـقـرارهـا  وفق مـبدأ دفـع اجور
الـطــاقــة بـنــظــام الـتــسـديــد بــحـسب

التـجـهيـز  على ان تـتـضمن االسـعار
االجماليـة سعر كلفـة انشاء اخلطوط
مـع تـبــادل االتــفــاقــيــات والــدراسـات
ــشـروع من حـيث الــفـنـيــة إلنـضـاج ا
الـــكـــلـــفـــة واجلـــدوى االقـــتـــصـــاديــة
ــواصـفــات الـفــنـيـة) والــتـجــاريـة وا
مـؤكــدا (رغـبـة الــعـراق في الـربط عن
طـريق عـرعــر- يـوسـفـيـة وفق دراسـة
فــنـيـة مـتــخـصـصــة مع مـضي الـربط
ـحـطـة الـيـوسـفـية) الـسـتـراتـيـجي 
داعـيا الى (انـشـاء هـيئـة اسـتثـمـارية
ــشــاريع كـــمــا في الــربط لــتــمــويـل ا
اخلـــلــيـــجي)  من جـــانـــبه   اوضح
اجلـانب الـسـعـودي انه ( يـعـمل عـلى
ــشـاريع ــشــروع و كـافــة ا تــطــويـر ا
شـتركـة ب الـبلدين السـتراتـيجـية ا
من خالل الــطــرح لـــتــأســيس هــيــئــة
شاريع مستثمرين تشرف على هذه ا
و تمولها  وستـكون هناك تسهيالت
مــعـيـنـة لــتـجـاوز الـعــراقـيل الـتي من
شأنها تأخير التنفيذ). كما عقد كر
اجــــتـــمـــاعــــاً مع وفـــد شــــركـــة آكـــوا
الـسـعـوديـة لـلـطـاقـة.وذكـر الـبـيـان ان
(كــر رحب في مــســتـهل االجــتــمـاع
بــوفــد الــشــركــة وجـمــيـع الــشــركـات
السعوديـة التي ابدت اهتمـاماً كبيراً
بــالــتـعــاون مع الــعـراق)  مــؤكـدا ان
(هـنـاك عـروضـا كـبـيـرة من الـشـركات
ـيــة تــرد إلــيــنـا لــكــنــنــا نـرغب الــعــا
بشراكـة القطاع الـسعودي واخلوض
ـشـاريع في دراسـة شـامــلـة جلـمـيع ا
ملكة في مكن ان تنفذها ا التي من ا

العراق  وسنعمل على إجناح جميع
الـشـركــات الـعـامـلـة عـلى أراضـيـنـا)
الفــــتـــا الـى ان (االجـــتــــمـــاع نــــاقش
مشاريع الـطاقة الشـمسية واهـميتها
ـيـاً في الـوقت احلـاضر)  مـبـيـنا عـا
ـتلك مساحـات شاسعة ان (العراق 
ـكن استثـمارها في هذا في جنوبه 
ـشـاريع  ونـتــجه نـحـو الـنــوع من ا
الـشـروع بـهـا عـبـر إتـفـاقـات رصـيـنـة
ومتـوازنة ولـدينـا إنفـتاح كـبيـر نحو
إنــشــاءهــا من خالل إتــفــاقــاتــنــا مع
اجلــانـب الــســعــودي الــذي له دالالت

جدية وواسعة).
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  بـــدورهـــا   رحــــبت الـــشــــركـــة عن
(اسـتـعـدادهـا لـلـدخـول ضـمن تـعاون
مــوفـق مع الــكــهــربــاء الـذي يــعــكس
تـطـلـعـات الـعـراق في الـدخول ضـمن
ــائـيــة صـنــاعـيــة جـديـدة مـرحــلـة ا
ـستـقبل ستـعـكس اثرهـا علـى مدى ا
جـهـزت الـقــريب). في غــضـوم ذلك   
نـتجـات النـفطـية عن شركـة تـوزيع ا
ولدات االهـلية واحلـكومية جتهيـز ا
نتوج زيت الغـاز. وأوعزت الشركة
في بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس الى
(جــمـــيع فـــروعــهـــا في احملــافـــظــات
ولدات السكـنية بـنحو40 بتجهيـز ا
لترا لكـل كي في واحد من زيت الغاز
اســتـــنــادا وبـــالـــســعـــر الـــرســمي   
لــتــوجــيـهــات وكــيـل أول مــديــر عـام
شركة التوزيع حس طالب)  وتابع
انه ( جتــهـــيــز مــولـــدات الــقــطــاع

اخلـــــاص واخملـــــتــــلـط في جـــــمـــــيع
احملافظات بـكمية خمـسة لترات لكل
كي في بالسعر التجاري البالغ 700

ديــنــار فـي مــا  تــزويـــد مــولــدات
دوائـــر الــدولـــة بــــخـــمــســـة لـــتــرات
ـولـدات بــالـسـعــر الـرسـمي وكــذلك ا

الــســـكــنــيـــة اخلــاضــعـــة الى نــظــام
اخلصخصة بكمية عشرة لترات لكل

كي في).

. ح أسأل من هم االقرب اليك من الكتل السياسية اقول...الصدري
ـنطلق اعلن اعتراضي على انـسحابك من االنتخابات الن االصوات من ا

ستذهب الى جهة اخرى وهذه خسارة وطنية وسياسية.
ان سـماحتكم يتقـفى خطى زعيم احلركة الـوطنية محمد.جـعفر ابو التمن
ا يـفسح خلـصومه قـاطعـة لالنتـخابـات  الـذي كان.كـثيـر االنـسحـاب وا

باحلصول على مقاعد.كانت من حصته.
اي ان انسحابكم سيظيف الى خصومكم مقاعد كانت مجيرة لكم. 

وال وجه مقبول لالنسحاب من االنتخابات
ـا ــقـاعـد و فــقـال قـائـلــهم ان انـسـحـاب الــصـدر جـاء بـعــد قـراءة.لـعـدد ا

اكتشفوا انها قليلة انسحبوا من االنتخابات.
لـكن الواقع خالف هذا الزعم.فـالصوت الشـيعي صدري بال جدال.وكأن
سـمــاحـتـكم تـبــرع خلـصـمه بـحـصــة اتـبـاعه. وهي اكــرر خـسـارة كـبـيـرة

ستقل. لالجتاه االسالمي الشيعي ا
ن االنسحاب الذي يكرر اسلوب محمدجعفر ابو ال اكـتمكم اني مستغر

قاطعة. التمن.حيث كان يوفر االصوات.خلصومه بسبب ا
اعـتبرني مجرد قار لتاريخنا الـسياسي .اقدم قراءتي لسماحتكم بدون

تكليف.
ة لقوى   ان االنسحاب هز

مـرشحـة الستالم دفـة احلكم.فـهل كتب الـله على اهل الـتشـيع ان يكـتفوا
ا فيها من خزائن.  عارضة فيما السلطة تدار من قبل خصومهم  با

هــذا الــسـؤال مــوجه لــســمـاحــتــكم. وبــعـد فــانــا ادعـوكـم العـادة الــنــظـر
واالشـتراك بحق.من حقوق اامـواطنة كي ال يقفز

غرباء الى واجهة السلطة واحلكم.
ـكون الشيعي انـها ازمة خطـيرة سيتـعرض لها ا

ستقل ا
والسالم عليكم ورحمة الله.
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` U  5  r U  

©±® UOMO
 

بغداد

wLOL « ‘d(« œUL

s b H*« s  uK  s Ë

رغم قـتامة الـصورة فـان العـراق ما زال بخـير  لـذلك يتطـلب األمر إخـتيار
هـنـيـة الـرقابـيـة الـنـزيهـة الـتي تـتـمتع فـريق عمـل من بعـض الشـخـصـيـات ا

بـالشخصية القوية الـتي جتعلها تفعل الصواب  ولو لم
يـراقبهـا أحد  ألن رقابـتها لـنفسـها ذاتية أصال 
رقــابـــة ضـــمــيـــر حي ورقـــابـــة اخلــوف مـن الــله 
وثـقــافــتــهـا ثــقــافــة الـســلــوك الـوظــيــفي األخالقي
ـنظـومة الـرقابـية  ـسؤول  إلصالح ا ـشروع وا ا

وللحديث بقية...

UI
OI

%

Íd dG « s  d U  ≠ œ«bG
ـة مـكـانـة لـلـثــور في احلـضـارات الـقــد
ـنحـوتـاتة ورسـومـاتة مـرمـوقة تـتـزين 
لوك وبـواباتها ووجوده دعاية قصور ا
لك وهـيبـة الدولة وعـلو شـأنها.. لقـوة ا
هكـذا يلـمس من يتـصفح كـتب التأريخ..
ومن يـــقـــرأ عـن دالالت الـــثـــور في كـــتب
لك تفـسير األحالم يـخرج بـنتيـجة من 
الـثـور يــنـال مـكـانـة مــرمـوقـة بـ قـومـة
وبعـدد الثيـران تكـون سنوات حـكمة اذا
كان من هواة كـراسي احلكم اما اذا كان
بعـيدا عن احلكم وامـتطاه فـإنه سيساق
إلـيـه اخلـيـر واخلـصب.. امـا من يـجـلس
أمـام شـاشـة الـتلـفـاز فـايشـاهـد اإلسـبان
يلونه العـنايه الفائقة ويـستخدمونة في
أشــهــر مـهــرجــانــاتــهم.. بــيــنــمــا يـروي

الـذاهــبــون لــلـهــنــد ان مــكـانــته مــهــانـة
وتـطـبق عـلـيه عـقـوبـات قـاسـيـة رغم انه
امه بــقــره وجــدتـه بــقـره وابــنــتـه بــقـره
وجـــمــيــعـــهم يــحـــضــوون بــالـــقــدســيــة
ــشــوون في افــضل واالحــتــرام حــيـث 
الـشوارع ويـدخـلـون اجمل احملالت دون
أن يلمسهم احد.. حاولت أن أكون قريبا
مـن هذا الـكـائن الـذي له عـنـصـر الـهـيـبة
اشـية.. وهل حقا يتمتع ب حيوانات ا
ـداراة الن قيـمـته في ارتـفاع بـاحلـفظ وا
مـستـمر حـيث يـنافس الـذهب وهو زيـنة
لــلـــحــيـــوانــات وخــزيـــنــة لــلـــبــيت وقت
احلـــــــــــــاجـه.                                  
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ام عـلي إمـرأة محـتـشمـة بـالسـواد تـقول
عن تـربيـة الـعجـول   : العـوائل الـريفـية

الــتي لــديــهــا االرض الــواســعــة وأفــراد
األســرة الــكـثــيــرة حتـرص عــلى تــربــيـة
الـعـجـول الى جـانب األبـقـار وحـيـوانات
ـــاشــيـــة األخــرى مـــثل  األغــنـــام مــثال ا
الـعـيب فـي الـعـجـول الـتـهــامـهـا كـمـيـات
كـــبــيـــرة من الــعـــلف فــهي ال تـــصل حــد
االشـــبـــاع أبــدا لـــذلك نـــزرع لـــهــا اجلت
والـبرسـيم والشـعيـر ونقـدم لهـا فضالت
ـزرعـة.. العـجل في عـمـر ثالث سـنوات ا
يسمى ثـليثي وإذا كـان بال قرون يسمى
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رافقت صديق لي أثر طـلب بقرته اللقاح
فـاقــتـربت من الــثـور فــاشـاهــدت جـمـاله
وخصـالة وقـدرته على التـحمل والـصبر
قـيد وشـراسته بـعد اطالقـة من احلـبل ا

لـقــرنـاه.. وقــد جـيئ به مـن مـكــان مـنـزو
بـعـيـدا عن الـعيـون حتـاشـيا لـلـحـسد أو

السرقة ..        
يـقول عـمار اجلـنادي ابـو ياسـر : عزمت
عــلى تـــربــيــة ثـالثــة ثــيـــران من الــنــوع
) ــشـتــريـ ـفــضل لـدى اجلــزاريـ وا ا
فـريـزي) الـنـوع أصـله أسـتـرالي ويـكـلف
اطـعامـهم سبـعة أكـياس عـلف باالضـافة
الى اكــداس مـن الــتــ وقــمت بــحــراثــة
األرض ونـثـرت الـشـعيـر لـهـا في خـمـسة
ـاذا .. ويــضــيف عــنــدمــا ســألــتـه  دوا
يفـضل العـجول االفريـزية دون غـيرها?_
فـقال : الـعـجول االفـريزيـة تـتمـيز بـطول
فــخـذهــا وعـرضه وكــتـنــاز الـلــحم فـيه .
 وسـألته عن جـمـال العـجول وأثـرها في
ارتــفــاع وانـخــفــاض الــســعـر .           
                                            
   فـقال : األلـوان تلـعب دورا في اإلقـبال
عـلى جـمـيع احليـوانـات تـرفع وتـخفض
من ســعــرهــا مــثل الــسـيــارات فــاجــلـود
ـــزيــنــة الـــثــيـــران احلــالـــكــة الـــســواد ا
بـاخلـطوط الـبـيضـاء علـيـها إقـبـال كبـير
وكـذلك الــثـور صــاحب الـقــطع احلـمـراء
ــفـروشــة عـلى اجلــلـود الــبـيــضـاء..    ا
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تـلـك سـيارة ـواطـن سـعـد إسمـاعـيـل  ا
أجرة كنت اجلس بجانبة عندما الحظنا
سيارة كيا كبيـرة في ناحية الرشيد وقد
علقت على كالليب باب حوضها اخللفي
حلـوم لـعـجـول مـجـزورة تـوا دون غـطـاء
يـحمـيها مـن األتربـة والذبـاب واالجسام

الغريبة األخرى..  

ذكـــرني مـــنـــظـــرهــا بـــبـــائع الـــلـــحم في
ـاضي ثالثــيـنــات واربـعــيـنــات الـقــرن ا
اشية يتدلى عندما كان حلم العجول وا
ـديــنـة من ظــهـر الــفـرس وهــو يـجــوب ا
ــواطن ســعــد ــشــتــرين.. ا بــحــثـــا عن ا
ـشاهـد وتسـألت معه امتـعض من هذه ا
صنوع من اين وزارة الصحه وختمها ا
ـــاذا ال جتــوب مـــحــال ورق الـــعــنب ? و
    .. اجلــزاريـ بــحـثــا عن اخملــالـفــيـ
ـزارع عبد الـلطـيف فـرحان الذي يـقول ا
يــحــرث يــحـرص عــلى تــربــيـة الــثــيـران
الـي الكـبـير : لـديـنا حـظـيرة ـردودهـا ا
تـــضم عـــشــرون ثـــورا خـــصـــصت لـــهــا
مـسـاحـة كـبـيــرة تـقـدر بـنـصف دو من
األرض ووفـــرت لـــهـــا األعـالف وكـــمـــيــة
كبيرة من اجلت اجلاف لقـيمته الغذائية
لـلـحـيــوان ويـضـيف في الـبــيع نـتـعـامل
مـبــاشـرة مع الــقـصــاب ولــيس مع بـائع
وشــاري احلالل كــمــا يــفــعل الــنــاس    
وعنـدما سألـته عن خدمـات البيـطره قال
ـا يـعود : التـنـفع في أحـيـان كـثـيـرة ور
ذلـك لــعــدم حــفـــظــهــا في األمـــاكن الــتي
حتـافظ عـلى فعـالـية الـدواء وعن اسـعار
لـوني أو العـجول يـقول .. تـصل الى ا
أكـثـر وأحـيـانـا تـقل حـسب نـوع الـعـجل
وســــنـــوات عــــمـــره.                         
ـــاشــيــة ت عـــنــدمــا ســـمــعت ان ا  . تــأ
أصـابــهـا الـعــمى أثـر اروائـهــا من مـيـاه
ـاحلـة في الـسـنـوات الـسـابـقـة ـبـازل ا ا
ـاء هـذه دعـوى لالهـتـمـام بـهـذا لـنـدرة ا
اشية جميعا وتوفير أدوية احليوان وا
بـيطـريـة تعـمل علـى أدامة حـياتـها .     
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دعــا مـــحــافظ ذي قــار احـــمــد غــني
اخلــفـاجي   اهــالي احملــافــظـة الى
ــســاهــة بـحــفظ االمن الــتـعــاون وا
واالسـتـقـرار الجنـاح مــهـمـة الـبـنـاء
واالعــمــار . وقــال اخلـــفــاجي خالل
ترؤسه مـؤتمر حتت عـنوان ذي قار
.. سالم وأمـــان بـــحـــضــورعـــدد من
ثل شيوخ العشائـر والوجهاء و
عن قـيادة عـملـيـات سومـر ومديـرية
الـشـرطة امس ان (احملـافـظـة مقـبـلة
عــلى مـرحــلـة اعــمـار هي األولى من
نـوعهـا  وقد خـصصت لـها مـوازنة
جــيــدة وهــذا يــحــتــاج الى تــكــاتف
اجلــهـود وبــسط األمن واالســتـقـرار
في ربـوعــهـا  ولـذا فــأنـنـا بــحـاجـة
ماسـة الى أن نتـكاتف ونـتعاون من
أجل اجناح مهمة االعـمار والبناء)
 مــشــيـرا الى ان (كـل أبـنــاء ذي قـار
ـسـاهمـة الـفاعـلة في مـدعوين الى ا
حــفظ اسـتــقــرار وأمـان احملــافــظـة
والعـمل على صنـاعة وبلـورة السلم
ـــؤتـــمـــر اإلجـــتـــمـــاعي). وشـــهـــد ا
مداخالت من رئيس جامعة ذي قار
 ونـائب قائـد عمـليـات سومـر فضالً
عـن مــــداخالت من  قــــبـل  شــــيـــوخ
اكــدت الـــعـــشـــائـــر والـــوجـــهــاء    
(تــكـــريس اجلــهـــود لـــتــعـــزيــز امن
ـثل حتـد مـشـترك احملـافـظـة الـذي 
لالجــهــزة االمـنــيــة وبـقــيــة شـرائح
اجملـــــتـــــمع فـي ذي قـــــار). وشــــارك
ـبـدعـيـنا اخلـفـاجي في مـهـرجان (
نــــرتـــقي) الــــذي نـــظـــمــــته رابـــطـــة
التدريسي التربوي في احملافظة

لـتكـر حمـلة الـشهـادات العلـيا في
مـــديــريــة تــربـــيــة ذي قــار.    وأكــد
ناسبة اخلفاجي في كلمة القاها با
ان (بنـاء القـدرات العـلمـية وتـطوير
الــكـفــاءات الـتــربــويـة هــدف أسـمى
وبــرنـامج عــمل حــكـومي مــسـتــمـر
ـســتـوى حـتى تــكــون اخملـرجــات 
عــال وتــســهم بــبــنــاء جـيـل مـســلح
بــسالح الــعــلم)  مــبــيــنــا ان (هــذه
ـناسـبـة هي اضاءة عـلى اصـحاب ا
ي ودعـوة للمزيد من نجز األكاد ا
الــتـــقــدم والـــعــطـــاء واالرتـــقــاء في
ميـادين العـلوم والتـربيـة). من جهة
اخـرى   اعــلـنـت دائـرة االقــامـة في
احملافظة   عن تسفـير عشـرة عمال
باكستاني وبـنغالي الى بلدانهم
خملـالفـتهم ضـوابط االقـامة والـعمل
في احملـــــافــــظـــــة خالل شـــــهــــر اب

اجلاري.
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وقــال مـــصــدر امــني  فـي تــصــريح
امس ان (الـعــمـال اخملــالـفــ جـرى
ضـبـطهـم وهم يزاولـون الـعـمل لدى
شركات اهليـة داخل احملافظة برغم
دخلوهم الى العـراق بصفة سياح)
 مــبــيــنــا ان (الــقــضــاء اصــدر امـرا
بـتسـفيـرهم الى بلـدانهم خملـالفـتهم
قوانـ االقامـة والعـمل التـي حتظر
عـمل السـيـاح داخل الـبالد). وكانت
مــديـريــة االقـامــة في احملــافـظــة قـد
نفذت مـؤخرا حمـلة تفـتيش واسعة
بالتـعاون مع جهازي االسـتخبارات
ـالحـقــة الــعـمــالـة واالمن الــوطـني 
االجنبية اخملالفة في احملافظة . من

جانب اخر طـالبت محافـظة االنبار
امانـة مجـلس الوزراء بـفرض حـظر
ـدة اسبوعـ بسـبب ارتفاع شامل 
اصـابـات كـورونـا.وبــحـسب وثـيـقـة
صــادرة عن احملـــافظ عــلـي فــرحــان
حــمـيــد   فـإنه (بــالـنــظـر خلــطـورة
ــــوقف الــــوبــــائي وازديــــاد عــــدد ا
االصــــابــــات وحــــاالت الـــرقــــود في
ــســـتــشـــفــيــات الـــتي لم تـــســجل ا
مثيالتها مـنذ بدء اجلائحة وامتالء
ؤسـسات اغـلب ردهات الـعـزل في ا
الــصــحـيــة الــتــابــعــة لـلــمــحــافــظـة
صابـ للحاالت الـشديدة بسبب با
عدم االلـتزام باالجـراءات الوقـائية 
ــوافـقــة عـلى اصــدار قـرار راجـ ا
ــدة بــحـــظـــر الــتـــجــوال الـــشـــامل 
اســـبـــوعـــ ويــــســـتـــشـــثـــنى مـــنه
االشخاص احلاصل على جرعت
من الـلـقـاح). فـيــمـا اعـلـنت مـديـريـة

ــدني رفــضــهــا الــســمـاح الــدفــاع ا
ــسـتــشــفــيـات بــعــودة الــعـمـل في ا
الــكــرفـــانــيــة  بــعــد يــوم من اعالن
الــــصــــحـــة عــــودة الـــعــــمل بــــهـــذه
ـسـتـشـفـيـات وفق شـروط خـاصـة. ا
وقـــال مــعـــاون مــديـــر عــام الـــدفــاع
ــدني لـشــؤون اإلطـفــاء والـسالمـة ا
الـعـمـيـد حـسن ابـراهيم حـسن  في
ــــديــــريـــة لن تــــصــــريح امس إن (ا
ـستشـفيات توافق عـلى العمل في ا
الكرفانية)  مبينا ان (جلان الكشف
مــســتـــمــرة في مــتــابـــعــة تــطــبــيق
اجــراءات الــسالمـــة عــلى مــشــاريع
الـــقــــطــــاع الــــعـــام واخلــــاص ومن
سـتـشـفـيات)  وتابع ان ضـمـنـهـا ا
ــدني تــطــالب بــإزالـة أي (الــدفـاع ا
مسـتشـفى كرفاني  كما نـشدد على
فــحص الـــبــنــايـــات عــبـــر شــركــات
معتمـدة وبيان مدى مقـاومة االبنية
للـحرائق)  نـافيـا (وجـود موافـقات
ـسـتـشـفـيـات والـسـمـاح بـالـعـمل بـا
الكـرفانـية لـكونهـا تسـبب خطورة)
ولـــــفـت الى ان (اجلــــــهـــــات الــــــتي
تسـتـخـدم األبنـيـة الـكـرفانـيـة تـكون
تحدث سؤولة عنـها). وكان ا هي ا
بأسم الوزارة سيف البدر قد اكد ان
ـسـتـشـفيـات الـكـرفانـيـة اجلـاهزة (ا
سيعاد العمل بها بشروط وضوابط
الوقايـة والسالمة  ومـراعاة وجود
مــنــظــومــة مــكــافــحـة احلــرائق ألي
)  مشـيرا الى (حتـويل بعض طار
همة إلى مراكز عالج ستشفيات ا ا
كـورونـا بـشـكل مـؤقت حـتـى جتاوز

األزمة).
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نـاقش وزيـر النـقل نـاصر الـشـبلي
مع مــنــظــمــة األيــاتــا  رفع احلــظـر
ـفــروض عــلى اخلــطـوط االوربـي ا
اجلــويـــة الــعـــراقــيـــة.وذكــر بـــيــان
لـلــوزارة تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
(الـشــبــلي نــاقش مع نــائب رئــيس
ـــنــظـــمـــة االقــلـــيـــمي ومـــســؤول ا
نطـقة افريقيا والشرق احلسابات 
االوسط وعـــــــدد مـن اخلـــــــبــــــراء 
مـــــوضــــوع رفع احلـــــظــــر االوربي
ـفـروض عـلى اخلـطـوط اجلـوية  ا
بـــحــضــور الـــوكــيل الــفـــني طــالب

بايش). 
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واشار الشبـلي الى انه ( التعاقد
ــــنــــظـــمــــة واالتــــفــــاق لــــرفع مـع ا
توصـيات لـشركـة اخلطـوط اجلوية
لتطبيقها لتكون مستوفيه للشروط
الواجب توافـرها للـطيران االوربي
ورفعـها من قائـمة احلـظر اجلوي)
مــؤكــدا ان (الــوزيــر وجه الــشــركـة
بــأبــداء الـتــعــاون والــتــنـســيق مع
نظمة وتذلـيل العقبات ان وجدت ا
لـــعـــودة الـــطـــيـــران الـــعـــراقي الى
مكانته العـريقة وسابق عهده). من
نـظمـة (بالـتعاون جـانبـها رحـبت ا
ـــلـــمـــوس الــذي ابـــداهُ الـــوزيــر  ا
نـظمة والبـدء بتـطبـيق توصيـات ا
لتكـون الشركـة مؤهلة وفـقا للوائح
والـشروط الـدوليـة األوربيـة). فيـما
اعـلـنت خلـطـوط اجلـويـة الـعـراقـية

عن وصـول رحـلـتـهـا اإلسـتـثـنـائـية
الـى مــطـــار بـــغـــداد الـــدولي الـــتي
ـــــواطـــــنــــ خـــــصــــصـت الجالء ا
العـالقـ في بيـالروسيـا وحدودها
ــشــتــركـة مـع لـيــتــوانــيــا. وقـالت ا
الـشـركـة في بـيــان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس انـه ( اجالء نـــــــحـــــــو 240
مــواطن اضــافــة الى نــقل جــثــمـان
توفى جعفر احلارس الذي قضى ا
نـحـبه عـلى  احلـدود الـبـيالروسـية
الـــلــــيــــتـــوانــــيـــة)  ولــــفت الى ان
(الـوزارة تـبذل جـهـوداً إستـثـنائـية
ــقـيم في الك الـدبـلــومـاسي ا مـع ا
مينسك لتـقد التسهيالت الالزمة
من أجل إتــمـــام عــمــلــيــات االجالء
واطن العراقي بنجاح واعادة ا

الى ارض الوطن).

 ناصر الشبلي

(هـيهات مـنّا الـذلّة)..جـملـة قالهـا االمام احلـس يـوم عاشـوراء امام جيش
عبيد الله بن زياد في سياق عبارة موجهة الى يزيد بن معاوية هي بالنص:
وهـيـهـات مـنا (ان الـدّعي  بن الـدّعي قـد ركـزني بـ اثنـتـ  الـسـلّـة والذلّـة
الـذلّة) .. اي ان يزيد اراد منه اما ان يستسلم او يسل سيفه ويحاربه.. ما
يـعـني ان ال رجـعة لك يـاحـسـ فـامـا ان تـخضع لـسـلـطـة احلـاكم " يـزيد"
وامـا ان تقـتل ..واتخـذ قـراره بأنه لن يـعـطيـهم بيـده اعـطاء الـذليل وال يـقر

اقرار العبيد.
تعني مقولة احلس تلك انه ال يليق  وفي حـاضرنا 
واطن احلـر ان يعـيش ذليال حتت سـلطـة حاكم بـا
فـاسد وان عليه ان يـنتصـر لعزة نفـسه باسترداد

كرامته من احلاكم باالحتجاج او الثورة...
فأين انتم منها االن ايها العراقيون?!

ŸUL∫ جانب من اجتماع الهيئة اإلستثمارية العراقية السعودية «



d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

¡UI³ «Ë ¡UM³ «Ë ¡UIð—ù« WO{d

WO½U ½û  Ã–u/√ w×O *« V¼Ë

ن يـفخر بهم ملف الصادق هو الشاب الذكي الشهيد وهب ابن حباب و
الـكلبي(ع) هو من نصارى الكوفة في منـطقة القادسية من ضواحي الكوفة
وهـو من شـهـداء كـربالء ومن الـشـخـصـيـات الـتي يـحـتـذى بـهـا كـان لـقـاءه
(ع) صـدفــة ال غـيــر ولـكن رب صــدفـة خـيــر من الف مــيـعـاد في بـاحلــسـ
الـطـريق صوب الـكـوفـة تـصادف ركب احلـسـ ونـزوله في مـنطـقـة كـان هذا
ـنطـقة (ع) ب اخلـيام في تـلك ا الـشاب مع امه في خـيـمتـهم وكان احلـسـ
نزل يبحث عن ماء وبالصدفة وقف احلس على هذه اخليمة ولم يكن ذلك ا
(ع) شـاهـد امـرأة وسألـهـا هل لـديـكم هـذا الـشـاب مـوجـوداً االّ ان احلـسـ
ـاء عـزة عنـد العـرب بـعكس الـطعـام الـذي فيه ذل - فـأجابت مـاء? - وطلب ا
اء فأنتظر يا اخ العرب هنيئة حتى رأة بأن ماءنا نفذ وذهب ولدي ليأتي با ا
ـاء - وهي طــبـعــاً لم تــعـرف هــذا الـذي يــقف عـنــدهـا - فــقـال لــهـا يــاتي بــا

: ومن ولدك?  قالت: ولدي اسمه وهب.  احلس
: امت الـله اني ذاهـب فـأذا رجع ولــدك ابـلــغـيه سالمي فـقــال لـهــا احلـســ
ـسـيح بـأتـبـاعه هـو انا وقـولي له ان احلـسـ يـسـلم علـيك وان الـذي امـرك ا
وذهب احلـس فعاد ولدها بعد قليل فأبلغته امه الرسالة فتعجب ثم قال: يا
ـسيح وهو يـأمرني بـأتبـاع احلس امـاه لقد رأيـت البارحـة كأني بـ يدي ا
هـذا بدأ هذا الـشاب يقـترب من احلـس فتـعرف عـلى احلس وانـشدّ اليه
حبة احلـس واذا يخاطب احلس جلـماله وكماله ونطقه ثم اتـرعت نفسه 
ويـقول: يا ابا عبد الله اتـقبل اسالمي? رحبّ به احلس واسلم فعالً وصار
هـذا الـشـاب ال يـبتـعـد عن احلـسـ حلـظـة واحـدة  حـتى اسـتـشـهاده  ,كـان

حديث عهد بالزواج وهذا منارة خاصة للشباب ان يأتموا به 
عـشرون يـوم من تاريخ زواجه الى اسـتشـهادة وبهـذه الفـترة الـقصـيرة نطق
الـشـهـادتـ عـلـى يـد سـيـد الـشـهـداء االمـام احلـسـ (ع) ,لــكن مـاذا نـقـول
سلم ومن لـلبعض من الذين اشهروا سيوفـهم بوجه االمام وهم من قادة ا
ــؤمـنـ عـلي بن ابـي طـالب (ع) او هم من لـهم شـهـدوا رســول الـله وأمـيـر ا
صلة قرابة او صلة نسب مع االمام احلس ومنهم من قاتل بجانب علي بن
ابـي طالب ,لـكن غـرور الـدنـيا ابـعـد هـذا وقـرب ذلك في حلـظة
امـتحان صعب جداً ,جنح من جنح به وفشل من فشل
به ,فــكــان وهب بن حــبــاب احــد الــنــاجــحــ في ذلك
االمـتــحــان .وهــذا مــا نـعــيــشــة الـيــوم من واقـع مـؤلم

ومـــرير .

بغداد
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{ بـــيـــروت (أ ف ب) - بـــعـــد ثالث
ســنـوات من تــسـويــة اسـتــثـنــائـيـة
برعايـة روسية في درعـا في جنوب
سـوريا تـشهـد احملافـظة مـنذ فـترة
تصعيـداً عسكرياً بـ قوات النظام
ـعـارضـة ـســلـحـة ا واجملـمـوعـات ا
يـــرافــقـه حــصـــار يــفـــاقم األوضــاع
.فـمـا الـذي تـغـيـر اإلنـسـانـيـة ســوءاً
الـيـوم ومـاذا يحـصل في مـحـافـظة
ـــديـــنـــة مـــركــز درعـــا وحتــديـــدا ا
احملافـظة وما الـذي ينتـظرها?- ما
هي خـاصيـة درعـا?شكـلت مـحافـظة
درعــــــــــا احلـــــــــدوديــــــــــة مع األردن
وإسرائـيل مهـد االحتـجاجـات التي
انــــدلــــعت فـي الــــعـــام  2011ضـــد
الـنظـام السـوري وشرارة "الـثورة"
الـــتي مـــا لـــبـــثت أن عـــمّت مـــعــظم
األراضـي الـــــســــوريـــــة وووجـــــهت
بـالـقـمع.ومع تــطـوّر االحـتـجـاجـات
إلى نـــزاع دام ســيــطـــرت فــصــائل

معارضة على احملافظة.
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في الــعــام  2018وبــعــد ســـيــطــرة
قــوات الـنــظــام عــلى مــعــاقل بـارزة
لــلـــمــعــارضــة مــثل حــلب (شــمــال)
والـغـوطـة الـشـرقـيـة (قـرب دمـشق)
حاولت التقدم نحو درعا.لكن وعلى
ـعارضـة التي خالف بـاقي معـاقل ا
شـــهــــدت عـــمـــلــــيـــات عـــســــكـــريـــة
وحــــصـــارات مــــحـــكــــمـــة انــــتـــهت
قاتلون ـوجبها ا باتفاقات أجلي 
ـــعـــارضـــون إلى شـــمـــال الـــبالد ا
حـصــلت تـسـويــة في درعـا رعــتـهـا
مـوسـكــو وضـعت حـدا لـلــعـمـلـيـات
الــعــســكـــريــة لــكن نــصّت عــلى أن
ـــعـــارضــون ـــقــاتـــلـــون ا يـــســـلّم ا
سالحـــهم الـــثــقـــيل مـع إمــكـــانـــيــة
االحـتفـاظ بأسـلحـة خفـيفـة والبـقاء
في قــراهـم ومــدنــهم. ولم تــنــتــشــر
قــــوات الـــــنــــظــــام فـي كل أنــــحــــاء
ـعــارضـون احملــافـظــة.ويـتــواجــد ا
بشـكل أسـاسي في الريـف الـغربي
واجلــنـوبي. وتـنـقـسم مـديـنـة درعـا
بـــ "درعـــا الــبـــلـــد" في اجلـــنــوب
ـقـاتـلـون و"درعا ويـتـواجـد فـيـهـا ا
احملـــطـــة" حـــيـث تـــنـــتـــشـــر قـــوات
الـنـظــام.ولـعـبت خـصــوصـيـة درعـا
الـسـيـاسـية كـونـهـا مـحـاذية لألردن
الــذي يـسـعى الى جتــنـيب أراضـيه
تداعـيات الـنزاع ولـلجـوالن احملتل
من إسـرائيل الـتي تخـشى انتـشارا
جملـــمــوعــات إيـــرانــيــة تـــقــاتل الى
جانب قـوات النظـام قرب مواقـعها
دوراً في إتـمـام الـتـسويـة بـضـمـانة

روسيا.- ماذا يحصل على األرض?
خالل ثـالث سـنــوات وبـرغم اتــفـاق
الـتـسـويـة طـغت الـفـوضى األمـنـية
شهد في درعا من تفجيرات على ا
وعــمــلــيــات إطالق نــار ضــد قـوات
النظام أواغتياالت طالت موال أو
معارضـ سابق أو حـتى مدني
يـعـملـون لـدى مؤسـسـات حكـومـية
في وقـت انـــتـــشـــر الــــسالح في كل
مــــكـــان.وخــــرجـت في احملــــافــــظـــة
تظـاهرات عـدة ضد الـنظـام آخرها
احـتــجـاجــات في درعـا الــبـلــد ضـد
االنــــتــــخـــابــــات الــــرئــــاســــيــــة في
أيار/مـايو. ورفع احملتـجون وقـتها
شعـارات شبـيهـة بتـلك التي هـتفوا
بــهـا قــبل عـشــر سـنــوات مـطــالـبـة
بـإســقـاط الــنـظــام ورفـضت جلــنـة
درعـا الـبلـد وضع صـنـاديق اقـتراع
في أحـيـائـهـا.ومـنـذ  ?2018تـشـهد
احملــــافــــظــــة بــــ احلــــ واآلخـــر
مـــواجـــهـــات بـــ قـــوات الـــنـــظــام
.في نــهـايـة ــعـارضـ ـقــاتـلـ ا وا
تـمـوز/يـولـيـو انـدلـعت في مـنـاطق
مـتفـرقة من احملـافظـة بيـنهـا مديـنة
درعـا مــواجـهـات تـعـدّ "األعـنف" في
ــــــرصــــــد ثـالث ســــــنــــــوات وفق ا
الــســوري حلــقــوق اإلنــســان الــذي
وثق مـقتل  32شخـصـاً بيـنهم 12
مدنـياً و 11مـقـاتالً محـلـياً وتـسـعة
عناصر من قوات النظام.واستمرت

ـواجهـات يـوم وتـقـدّمت قوات ا
الـنـظام في مـزارع مـحيـطـة بأحـياء
درعـا اجلـنــوبـيـة قــبل أن تـتـراجع
واجهـات مع بدء مفاوضات حدة ا
برعاية روسيـة تهدف للتوصل إلى
قـاتل من اتفـاق إلجالء عشـرات ا
درعــــا الـــبــــلـــد.ويــــقـــول الــــنـــاشط
ـعارض عـمر احلـريري من مـكتب ا
"تــوثــيق الـــشــهــداء في درعــا" إنه
بــرغم تـــراجع الــعــمل الــعــســكــري
"تــقــوم قــوات الــنـظــام بــتــحــركـات
بــشــكل شـــبه يــومي وخــصــوصــاً
خـالل الــلـــيل بـــهـــدف اســتـــنــزاف
ــلـكـون سـوى ـقـاتــلـ الـذين ال  ا
الـسالح اخلـفـيف".ولم تـلـجـأ قوات
الـــنــــظـــام حـــتـى اآلن إلى الـــسالح
ــــــــاذا اآلن ومــــــــا هي اجلـــــــوي.- 

االحتماالت?
يُـرجّح سـكـان ونـاشـطـون أن يـكون
أحـد أسـبـاب التـصـعـيد الـعـسـكري
سـعـي الـنـظـام "لالنـتـقـام" من درعـا
التي ال يـزال سكانـها يـخرجون في
تــظـاهـرات ضـده.ويـقـول احلـريـري
"يـوجـد في درعـا الـبــلـد مـطـلـوبـون
كثر من النظام... (...) فضالً عن أن
االغــتـيـاالت لم تـهــدأ ضـد أتـبـاعه"
مـشيـراً إلى أن أحـد شروط الـنـظام
"هو خـروج أصحاب أسـماء معـينة
من احملــــافـــــظــــة وإرســــالـــــهم إلى
ـديـر الــتـنـفـيـذي الـشـمــال".ويـرى ا

ـساءلة للـمركز الـسوري للـعدالة وا
مــحّـمــد الــعـبــد الــله من جــهـته أنه
ا كـانت لـدى اإليـرانيـ رغـبة "لـطـا
بـتـعزيـز نـفـوذهم أكثـر في اجلـنوب
لـقـربـه من إسـرائـيل وهم من يـدفع
قوات النظام والفرقة الرابعة اليوم

بشكل خـاص".ويتواجـد اإليرانيون
بشـكل واسع في جنـوب سوريا إال
أن تـواجـد روسيـا في درعـا يـضبط
نـفـوذهم.وتـسـعى روسـيـا إلى نـشر
"الـفـيـلق اخلـامس" فـي درعـا الـبـلد
وهــو فـصـيل في اجلــيش الـسـوري
تــدعــمه روســيــا ويــضـم مــقــاتــلـ
مـــعــــارضـــ ســــابـــقــــ من درعـــا
.وتــســتـخــدم روســيـا وفق أســاسـاً
العبدالله سياسة "نحن أو النظام"
لــلـضــغط عــلى سـكــان درعــا الـبــلـد
ـقاتـلون الـذي يرفـضـون أن يسـلّم ا
أسلـحتـهم اخلفـيفـة.ويوضح الـعبد
الــله أن مـــا يــحــصـل في درعــا هــو
"مَـثَل على الـتـنافس بـ اإليرانـي
والـروس عــلى مـنــاطق الـنــفـوذ في
ســوريــا".لــكن مـاذا يــنــتــظــر درعـا?
يـبـدو أن أهـلـهـا مـضـطـرون التـخاذ
قرار صـعب.ويقـول احلريـري "نحن
أمــام خــيــاريـن: انــتــشــار الـــفــيــلق
اخلــــامس وجلم روســــيـــا لــــقـــوات
الـنـظـام أو أن يـقـوم الـنـظـام فـجـأة
بـاقـتـحـام واسع".- مــاذا بـالـنـسـبـة

للوضع اإلنساني?
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فـرّ نـحـو  24ألف شـخص من أصل
 55ألـفاً يـقطـنون درعـا البـلد مـنها
وجلأت غالبيتهم إلى مناطق أخرى
ـديـنــة نـفـسـهـا أو مــحـيـطـهـا في ا
تـحـدة لتـنـسيق وفق مـكـتب األ ا

الـــــشـــــؤون اإلنــــســـــانــــيـــــة.وخالل
ـاضـيـة أحـكـمـت قوات األسـابـيع ا
النظام تدريجـياً اخلناق على "درعا
الـبـلـد". ولم يـعـد بـإمـكـان الـسـكـان
ــتــحــدة ســوى عــبــور وفق األ ا
طـريق واحـد مـشيـاً عـلى األقـدام ما
يعـرضهم "إلجـراءات تفـتيش أمـنية
صـارمـة".ويـشـرح أبـو الـطـيب أحد
سـكـان درعا الـبـلـد وناشط إعالمي
"أحـيــانـاً ال يُـســمح سـوى لـلــنـسـاء
واألطـفال بـعبـور الطـريق وأحيـاناً
يغلقونه تمـاماً".ويشير إلى انقطاع
مادة الطح تمـاماً من درعا البلد
ــيــاه عن اخلـزان و"قـطع الــنــظـام ا
الـرئــيـسي" وسـط انـقـطــاع لـلــتـيـار
الـكــهـربـائي.ويــقـول "نـدبــر أمـورنـا
بــإمــكـانــات بــسـيــطــة".في جــنـيف
ــــبــــعـــوث اخلــــاص لأل أعــــرب ا
ـتـحـدة الى سـوريـا غـيـر بـيدرسن ا
ـتـزايـد بـشـأن اخلــمـيس عن قـلـقه ا
الـتطـورات في جنـوب سوريـا.وقال
إن "ارتفاع وتيرة األعمال العدائية"
ـدني مـشيرا تسـبب بفرار آالف ا
الى ان الـسـكان يـعـانـون "من نقصٍ
حـــاد في الــــوقـــود وغـــاز الــــطـــهي
ـيــاه واخلـبـز. وهـنـاك نـقص في وا
عاجلة سـاعدات الطبـية الالزمـة  ا
اجلــــــرحى" وواصــــــفــــــا الــــــوضع

ب"اخلطير".

محافظة درعا السورية
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نـطـوقة او ـفـهوم الـنـظـري يجب ان يـنـطق الـعـقل من خالل احلـواس ا في ا
ـكتوبة لـبلوغ مـرحلة االبالغ الـتي ال تكتمل وال تـكتسب قـيمة ما  دون ان ا
تـتــرجم عـلى ارض الــواقع .. فـاالفــكـار الــواقـعــيـة هي الــتي تـمـس شـغـاف
االنـسـان وتـعـبـر عن حـاجـاته سـيـمـا االسـاسـيـة مـنـهـا وتـمـثل كم مـصـاحله

اخلاصة والعامة .. 
من هـنا فان الكم الهائل من التنظـير او احلوار النخبوي لالمة - اذا جازت
الـتـسـمـيـة - سـيـبقـى حـبر عـلـى ورق او مـلف عـلى الـرف يـعـاني الـذكـريات
واالرشـفة ان لم يـتـحقق جـزء مـنه او كله عـلى سـبيل اشـبـاع تلك احلـاجات

والرغبات .. حتى قيل ال خير في علم ال يفاد منه .. 
ـرشـح االنـتخـابـات مـقبـلـة والـبرامج واالفـكـار الغـلب ان لم تـكن جلمـيع ا

والـكتل تكاد تكون متشابـهة على مستوى التنـظير وما سلف من التطبيق ..
ـال واجلـهد فـحـسب .. بل جـوهـر القـضـية الـعلـة ال تـمـثل ضـياع الـوقت وا
الـتي تعـبـر عن مـكامن مـتـطلـبـات اجملتـمع في بـقـاء ذات االليـات الـعقـيـمة ..
ـا فـاالســمــاء والــكـتـل واالحـزاب والــشــعــارات واالفـكــار .... وغــيــر ذاك 
خـبرنـاها خالل سـنـوات طويـلـة ومراحل انـتـخابـيـة سابـقة جـمـيعـهـا عراقـية
بـحـتة وان عـبـرت عن مـضـمـون رغـبـة واهداف كـتل واحـزاب مـتـنـافـسة  بل
حـتى مـخـتـلـفـة . ذاك يـعـد انـعـكـاس طبـيـعـي وتعـبـيـر عـن واجهـات اجملـتـمع
اجملـتمع فرديـة شخصيـة او جماعـية جمـعية عـلى شكل منـاطق او عقائد او

حتت عنوان روابط دم او ارث وجذر ما ..
ـضي نــحـوه بـشــكل مـبـاشــر - اذا مـا اردنـا الـتــغـيـيـر االهم ومـا يـنــبـغي ا
ـختلف االيـجابي الـفعلي  –هـو إمكانـية الـبحث في اخملـرجات االنـتخابـية 
ـفهوم ـعزل عن تـقيـيم نتـائجـها .. شريـطة ان يـكون الـتقـييم  تـوجهاتـها و
وطـني وضمير مجتمعي يقودنا عـلى الدوام نحو االنشداد للمواطن والبحث
ا يـحقق اس وهـدف االنتـخابات عن تـعديل االلـيات واالفـكار والتـطبـيقـات 
واطن والوطن كاهم رمزيت وشعارين وقيمت ال بعدهما قيمة .. عني با ا
ـثل عمل حـضاري فـان استـنسـاخ التـجارب بـكل ما فـيـها من سـلبـيات ال 
ـقـراطـيـة والـتـداول وال يـتـرجم عـمل سـيـاسـي خـصـوصـا حتت عـنـوان الـد
ـكن لهـا ان تبقى الـسلمي لـلسـلطـة مع ما سـبقـها من طـلبات مـجتـمعـية ال 
تـمثلـة أوال وأخيرا طـالبهـا ا سـاكتة الى االبـد  اذا ما تـلمست تـهميـش ما 
وقـبل كل شيء ( بـاالمن الـعـام وتـقد اخلـدمـات والـسـلم األهـلي ) ... غـير
ا ال نطمح وجنمح في حصوله دفعة واحدة ذلك الـكثير 
ــشــاركـة  لــكـن االمل بــانــتــخــابــات نــزيــهــة هــادئــة 
ـكن له ان يـحـقق االرتـقـاء الـسـلمـي ولو واسـعـــــــة 
درجــة ... درجــة مــهـمــا كــان الــســلم طــويل وعــصي

التسلق ..

 بــعـد أحـداث  11ســبـتــمـبـر  2001في واشـنــطن الـعــاصـمــة الـسـيــاسـيـة
تـحدة االمـريـكيـة  ثم ضراوة ونـيويـورك العـاصـمة االقـتـصاديـة للـواليـات ا
احلـرب في أفـغـانـسـتان  تـمـكـنت الـقـوات األمـريـكـيـة عـلى رأس قـوة تـابـعة
ـسـاعــدة بـعض االــفـصـائـل األفـغـانــيـة  من  دخـول لـلـحــلف األطـلــسي  
اراضي  أفـغانستان وطرد حـكومة طالبان إسالمـية بحتة في طبـيعتها. بعد
تـشكيل حكومـة في كابول  تنـفس األفغان الصـعداء بدخولـهم حياة جديدة
شاكل الداخلية منذ دخول القوات السوفيتية السابقة بعيدًا عن احلروب وا
اذا  بـعد هذه الـسنوات األمريـكي  قرروا في عام  .1979وهـناك سؤال 
سـحب قواتـهـا من أفغـانـستـان   هل كـان انسـحـابًا مـفـاجئـا  أم انـسحـابًا
تــكـتـيــكـيًـا أم انـســحـابـا  مـؤقــتًـا? . نـحـو عــشـرين عـامًــا من وجـود الـقـوات
األمـريـكـيـة في أفــغـانـسـتـان مــنـذ ذلك احلـ  كـانت احلـيــاة الـسـيـاسـيـة و
ن عـارضوا سلطة طالبان  جيدة نوعًا االقـتصادية واالجتماعية  وخاصة 
وتـــســبب هــذا في قـــيــام أو إقــامــة حــكــومــات مـن خالل االنــتــخــابــات مــا 
زيد من احلريات األساسية في البالد الـتشريعية من ناحية أخرى إعطاء ا
ـثــال. في اجملـاالت غـيـر الـسـيـاســيـة أو االقـتـصـاديـة  نـعم  عـلى سـبـيل ا
كـانت احلـيـاة تــسـيـر بـشـكل ايــجـابي  في نـظـر اجملـتــمع الـدولي واجملـتـمع
األفـغاني خاصة   لكن بـعد هذه الفتـرة أعلنت اإلدارة االمريكـية  انسحابًا
ـقـراطي جـو بـايدن مـنـظمًـا من األراضي األفـغـانـية بـقـرار من الـرئـيس الد
مـعلـنـا ان االنسـحاب سـينـجز في  31اب / أغـسـطس  احلالي . نـعم  كان
الـقـرار صعـبًـا  لـكـنه لم  يـكن مفـاجـئًـا  ألن األمـريـكيـ كـان لـديـهم هدف
واحـد  وهو القضـاء على اإلرهاب في زمن القـاعدة  بعد أن حـصلوا على
مـا يـريدون مـنه بـالـقـضاء عـلى ذلك الـتـنـظيم  وقـتل زعـيـمـهم فـيه في إحدى
ـدن في باكـسـتان . أمـريـكا قـوة عـظمى  ورائـدة في قـوات حلـف  النـاتو  ا
هل انـسحـابها فـشل أو شيء من هـذا  القبـيل أم انسـحاب ألن أفـغانـستان
ــتـحـدة. أعـتـقـد أن انـسـحـاب الـقـوات دولـة ذات سـيـادة وعـضـو في األ ا
األمـريكية من األراضي األفغانية هو  انسحاب حقيقي ألن هناك عقبات في
تـنفـيـذ تـلك الـعمـلـية بـشـكل دائم  ألن الـتـعامل مـع الشـعب األفـغـاني  ليس
بـاألمر الـسـهل في األمـور السـيـاسيـة  واالجـتـماعـيـة والـثقـافـية والـتـعـليـمـية
وقع واالجـتماعية. نعم  قررت إدارة الرئيس األمريكي االنسحاب من ذلك ا
في الـعـالم  ألن هنـاك اشـيـاء جديـدة قـد حتـدث في العـالم خالل الـسـنوات
الــقـادمــة  وخـاصــة في الــشـرق األوسط والــشـرق األدنى.
اإلدارة في الـبـيت األبـيض  وشـريـكـهـا الـتـاريـخي في
صـنع الـقـرار الـبـنــتـاغـون  يـعـرف كـيف  يـتـعـامل مع
ـستقـبل في أي منطـقة في العالم الـوضع العام في ا

وخاصة مع التركيبة الشرقية منها .
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عــاشت واليـة ديـتـرويت االمـريـكـيـة
ليـلـت عـصـيبـتـ نتـيـجة انـقـطاع
غيـر مسبـوق للتـيار الكـهربائي عن
نــحــو خــمــســ الف مــنــزل وقــال
ــصـور الـريـاضي قـحـطــان سـلـيم ا
ـهـاجـرة مـنـذ الـذي يـزور عـائـلــته ا
ــتــحــدة ان عــقــود الـى الــواليــات ا
(انقطـاع التيار الـكهربائي جنم عن
صـــاعق ضـــرب الـــواليـــة وتــســـبب
بـانـقــطـاع تـام لـلـكــهـربـاء عن نـحـو

تطلب استقـدام فرق اعانة فنية من
واليـات اخـرى) وحـتى كـتـابـة هـذا
الــتـقــريــر غــرقت ديــتـرويـت بـظالم
دامس وتـعـذر على الـسـكان الـقـيام
بـاعمـالهم وواجـباتـهم. وقال سـليم
واطن يعيشون حالة ان (معظم ا
مـن الــقــلق الــشـــديــد من احــتــمــال
حـصول طـفح في مـجاري مـنـازلهم
ـياه نـتيـجة تـوقف اجهـزة سحب ا
الــثـقــيـلــة بـســبب انـقــطـاع الــتـيـار
الـــــكـــــهـــــربـــــائي) واشـــــار الى ان
(حــصــول هـذه احلــالــة يــؤدي الى

كارثة بيئية ال يحمد عقباها).
وكانت وكاالت االنباء االمـريكية قد
حتــــدثـت عن انــــقــــطــــاع الــــتــــيــــار
الــكــهـربــائي عـن أكـثــر من مــلــيـون
عمـيل في الـغرب األوسط األمـريكي
صــبـاح اخلــمـيس بــعـد أن ضـربت
عواصف شـديدة من كـانساس إلى
إلينوي إلى الـشمال الشرقي وسط
حتــذيـر خـبـراء الـطـقس من الـريـاح
ــدمــرة. و االبالغ عـن انــقــطــاع ا
الـتـيــار الـكـهـربـائي فـي مـيـشـيـغـان
وويـسـكـونـسن وأوهـايـو وإلـيـنـوي

نازل ا فيها ا خمس الف عائلة 
واحملـال الـتـجـاريـة واالسـواق لـيـلة
اخلـمــيس واجلـمـعــة بـحــيث تـعـذر
عـــلى الـــســــكـــان ومـــعـــظـــمـــهم من
هـاجـرين الى امـريـكا الـعـراقـيـ ا
احلــــصـــول عــــلى مــــيـــاه الــــغـــسل
والكـهربـاء وهي الطـاقة االسـاسية
فـي ادارة مــــــــعـــــــــظـم االعــــــــمــــــــال
واخلـــدمـــات). واكـــد ان (الـــســـكــان
اتـصـلـوا بـالـسـلـطـات احملـلـيـة لـكن
اخللل كـان كبـيرا بـحيث تـعذر على
ا عمال الصـيانة اجناز االصالح 

بــايـدن إنه لــيس نـادمــا عـلى قـراره
عـلى الرغم مـن السـرعة الـتي تـفكك
بـها اجلـيش األفـغاني فـي مواجـهة
تقدم طالـبان الذي فاجـأ األميركي
وخـيب أمـلـهم بـعـدمـا أنـفـقـوا أكـثر
من ألف مـلـيـار دوالر خالل عـشـرين
عــامــا لـتــدريــبه وجتــهــيــزه.وأعـلن
ـتــحــدث بـاسـم وزارة اخلـارجــيـة ا
األمــيــركــيــة اخلــمــيس أنه بــســبب
"تــســارع الــهــجــمــات الــعــســكــريّـة
لـطــالـبــان وتـصــاعـد الـعــنف وعـدم
االســتــقــرار الــنــاجت عن ذلك في كلّ
أنحاء أفـغانستـان" قررت الواليات
ــــتــــحـــدة "تــــقـــلــــيص وجــــودهـــا ا
الـدبـلـوماسي" فـي كابـول.ولـضـمان
إجالء الـدبـلـومـاسـيـ األمـيـركـيـ
بــــسالم ســــتـــرسل وزارة الــــدفـــاع
األمـيركـيـة (البـنـتاغـون) ثالثة آالف
جــنــدي إلى مــطــار كــابـول الــدولي
لـــيـــنـــضـــمـــوا إلـى الـــعـــســـكـــريــ
ـوجـودين في األمـيـركـي ال 650ا
أفـغـانـسـتـان حـسب الـنـاطق بـاسم

الوزارة جون كيربي.
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وأضـاف الـنـاطق أنه سـيـتمّ إرسـال
نــحـو  3500عــســكـري آخــرين إلى
الـــــــكـــــــويـت من أجـل إرســـــــالـــــــهم
كـــتــعـــزيـــزات في حــال أي تـــدهــور
لـلــوضع في أفـغـانـسـتـان.يـأتي ذلك
بينما بـات مقاتلو طـالبان على بعد
 150كيلومترا مـن العاصمة كابول
بـعـد اســتـيالئــهم عـلى غــزنـة.وأكـد
النـاطق باسم اخلـارجيـة األميـركية
نيد برايس أن هذه اخلطوة "ليست
إعادة التزام عسكري في النزاع في
أفـغــانـســتـان" بــيـنـمــا قـالت وزارة
الدفاع األميركية (البنتاغون) أيضا
إنها لن تـستخدم مـطار كابول لشن
ضـــربــات ضــد طـــالــبـــان.من جــهــة
أخــرى أكـــد بــرايس أنّ واشـــنــطن

ـترجـم سـتقـوم بـتسـريع إجالء ا
ــــســـاعـــدين األفــــغـــان اآلخـــرين وا
لــلـــجــيش األمــيـــركي عــبــر رحالت
جويـة ستصـبح "يومـية" في ضوء
احــتــمـال تــعــرضــهم لالنــتــقـام إذا
استولت طـالبان على الـسلطة.وفي
الوقت نفسه أعلنت بريطانيا أنها
ـســاعـدة ســتـرسل  600عــسـكــري 
الـرعايـا الـبريـطانـيـ على مـغادرة
األراضي األفغـانية.وتـأتي عمـليات
اإلجالء بـــيـــنـــمــا تـــواصـل حـــركــة
طــــــالــــــبـــــان جتــــــاهـل اجلــــــهـــــود
الدبلوماسيـة التي تبذلها الواليات
تحدة واألسرة الدولية.واختتمت ا
اجـتـمـاعـات دولـيـة اسـتـمـرت ثالثة

أيام في الـعاصمـة القطـرية الدوحة
اخلــمـــيس بــدون إحـــراز أي تــقــدم
ـتـحدة مـلـمـوس. وقالت الـواليـات ا
وبــــاكـــســـتــــان واالحتـــاد األوروبي
والـصـ في بـيان مـشـتـرك إنـها لن
تعترف بأي حكـومة في أفغانستان

"مفروضة بالقوة".
WDK « rÝUIð

وقــــــال مـــــفــــــاوض حـــــكـــــومـي في
مـحادثـات الـدوحة طـلب عـدم كشف
هـويــته إن طـالـبـان قـد ال تـمـيل إلى
تــســـويــات عـــلى اإلطالق بـــيــنـــمــا
عـرضت علـيهـا السـلطات اخلـميس
عـلى عـجل "تـقـاسم السـلـطـة مـقابل
إنهاء العنف".كان الرئيس األفغاني

بـيــنـهم أطــفـال في شــهـر واحـد في
لـشكـركاه وقـندهـار وهرات وقـندوز
ــتــحــدة الــتي حــسب أرقــام األ ا
تشـير أيضـا إلى أن نحو  390ألف
شـخص نـزحـا بـســبب الـنـزاع مـنـذ
بداية الـعام.وتسارع نـزوح السكان
فـي األســـابـــيع األخــــيـــرة مع فـــرار
ـناطق التي احـتلـتها دنـي من ا ا
دني طالـبان.وتوافد الـعديد مـن ا
في األيام األخـيرة على كـابول التي
باتت مهددة بأزمة إنسانية خطيرة
ايـضـا. ويحـاول هـؤالء البـقـاء على
قـيــد احلــيــاة في حـدائـق أو أمـاكن
خـــالــــيـــة فـي حـــالـــة شــــديـــدة من

البؤس.

d÷∫ مقاتلو طالبان أصبحوا على بعد 150 كيلومترا عن كابل

أشـــــرف غــــني يــــرفـض حــــتى اآلن
الدعوات إلى تشكيل حكومة مؤقتة
غـير منـتخـبة تـشارك فيـها طـالبان.
لـكن قـد يــكـون تـغـيــيـر مـوقـفه جـاء
مـــتــأخـــرا.وفي واشـــنــطـن يــواجه
الـــــرئــــيس بــــايـــــدن ضــــغــــطًــــا من

عارضة.  ا
فــقـد صـرح زعـيم اجلـمـهـوريـ في
مـجـلـس الـشيـوخ مـيـتش مـاكـونـيل
اخلـــمـــيس أن "أفـــغـــانـــســـتـــان في
ـكن طــريـقــهــا إلى كـارثــة هــائـلــة 
ــمـــكن الـــتـــنــبـــؤ بـــهـــا وكــان مـن ا
جتـنبـها".في أفـغـانسـتان أدى تـقدم
طـالـبـان إلى خسـار بـشـرية كـبـيرة.
فــقــد قـتل  183مــدنــيــا عــلى األقل

{ كابول (أ ف ب) - واصلت حركة
طـــالــبـــان تـــقــدمـــهــا اجلـــمـــعــة في
أفــــغـــانــــســــتـــان مـن حـــيـث قـــررت
ـتحدة وبريـطانيا إجالء الواليات ا
رعايـاهما ودبلـوماسيـيهمـا بسرعة
في مــواجــهــة اخلــطــر الــذي يــهـدد
تمردون العاصمة كابـول.وسيطر ا
امس اجلـــمـــعـــة عـــلى لـــشـــكـــركــاه
عـاصـمــة واليـة هـلـمــنـد في جـنـوب
الــبالد بــعــد ســاعــات قــلــيــلـة عــلى
سـقــوط قـنــدهــار ثـاني مــدن الـبالد
عـــلى بـــعــد  150كـــيــلـــومـــتــرا إلى
الشـرق منهـا.وصرح مـسؤول أمني

كـــبــيــر لـــوكــالـــة فــرانس بــرس "
اخالء لشكـركاه. قرروا وقف اطالق
دة  48ساعة إلتـاحة خروج" النار 
ـــســـؤولـــ عـــنـــاصـــر اجلـــيش وا
.سيـطـرت طالـبان من دون اإلداريـ
أن تــواجه مـقــاومــة اجلـمــعــة عـلى
شـغـشــران عـاصـمــة واليـة غـور في
الوسط. وقد صـارت عواصم نصف
الـواليــات تـقـريـبــا حتت سـلــطـتـهـا
بـعـدمـا سـقـطت كلـهـا خالل ثـمـانـية
أيــــام.وأصـــبـح اجلـــزء األكــــبـــر من
شـمــال الـبالد وغــربـهــا وجـنــوبـهـا
حتت ســـيــطــرة مــقــاتــلي احلــركــة.
وكـابــول ومـزار شـريف كـبـرى مـدن
الــشــمــال وجالل أبــاد (شــرق) هي
دن الكـبرى الثالث الـوحيدة التي ا
ال تــــــــــزال حتــت ســــــــــيـــــــــــطــــــــــرة
احلــكــومـــة.بــدأت حــركـــة طــالــبــان
هجـومهـا في أيار/مايـو عنـدما أكد
الرئيس األمـيركي جو بـايدن رحيل
آخـر الــقـوات األجـنــبـيــة من الـبالد
بــعــد عــشــريـن عـامــا مـن تــدخــلــهـا
لإلطـاحـة بـطـالبـان من الـسـلـطة في
أعقاب هجمات  11أيلول/سبـتمبر
 .2001ويـفــتـرض أن يــنـتــهي هـذا
االنـــــــســـــــحــــــاب بـــــــحـــــــلــــــول 31
آب/أغـسـطس.مـنـذ ذلك احلـ أكـد

قحطان سليم 

oz«d(« vKŽ …dDO « sKFð ¡UHÞù« ‚d

ÊU½uO « w

وإنديانا وبـلغ أكبر عدد من حاالت
االنقـطاع في والية مـيشيـغان حيث

سجلت  810202 انقطاعًا.
ويـعـاني  126 مـلــيـون شـخص في
أمـــريــكـــا من احلـــرارة الــشـــديــدة
والــتي تــمــتــد عــبــر  30 واليــة من
كـالـيـفـورنــيـا إلى واليـة مـ حـيث
زادت الرطوبة من الشـعور بارتفاع
احلـــرارة الــتي بـــدت وكــأنـــهــا من
 105إلى  110درجـة من كـانـسـاس
سـيــتي إلى مـديــنـة نـيــويـورك يـوم

اخلميس.
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ـسـؤولة عن إدارة عـلى األقل وفق مـا أعلـنت الـسلـطات ا
الــكـوارث الــطـبــيـعــيــة في الـبـالد اجلـمــعـة.وتــواصل فـرق
اإلغـاثة عمـليات بـحث واسعة عن شـخص واحد في عداد
ـفقـودين وفـق ما أوضـحت الـسـلـطـات.وكـانت حـصـيـلة ا
رســــمـــيــــة ســـابــــقـــة اخلــــمــــيس أفــــادت عن مــــقـــتل 17
شـخـصـاً.وذكـرت وسـائل إعالم تـركـيـة أنّ الـرئـيس رجب
ناطق األكثر طـيب إردوغان سيتوجّه اجلمعة الى إحدى ا
.نـتجت ـعايـنة اخلـسـائر وإبـداء دعمـه للـمنـكـوب تضـرراً 
الــفــيـضــانــات الــتـي أثــرت خــصـوصــا عــلـى مــقــاطــعـات
كاسـتامـونو وبارتـ وسينـوب الواقعـة كلهـا على شواطئ
الــبـحــر األسـود عن هــطـول أمــطـار غـزيــرة لـيل الــثالثـاء
ـدن األربـعاء ـيـاه في بـعض ا األربـعـاء.وارتفـع مسـتـوى ا
إلى أربــعــة أمــتــار وفق الــسـلــطــات واجــتــاحت الــســيـول

شوارع بأكملها وجرفت سيارات وإشارات مرورية.

{ اثـينـا (أ ف ب) - تـمـكـنت فـرق اإلطـفـاء الـيـونـانـية من
"السيطرة" على احلرائق التي دمرت منذ نهاية تموز أكثر
من مئـة ألف هكتار وفق ما أكد متـحدث باسمها اجلمعة
لـوكالـة فـرانس برس.وقـال "مـنـذ أمس (اخلمـيس) لم تـعد
هنـاك جـبهـة نـشطـة رئـيسـيـة بل جـيوب مـتـناثـرة" بـفضل
هــطـــول أمـــطــار فـي مــنـــاطق عـــدّة وانــخـــفـــاض درجــات
ـئـات مع ـنـتــشـرة بــا احلــرارة.ومـا زالت فــرق اإلطـفــاء ا
واجهة مخاطر عودة التعزيزات األجنبية في حالة تأهب 
الـنـيـران في جــزيـرة إيـفـيـا األشــد تـضـرراً من احلـرائق
وفي مــنـطـقــة أركـاديـا في شــبه جـزيـرة بــيـلـوبــونـيـز وفق
توقع أن تهب رياح شديدة خالل عطلة ـصدر ذاته.من ا ا
نــهـايـة األسـبـوع مـن شـأنـهـا أن تـســرّع انـتـشـار حـرائق

محتملة.
فيما ارتفعت حصيلة الفيضانات في تركيا إلى  27قتيالً
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الـصحيح من الـتشجـيع والطمـأنينة -
بــهــدف نـهــائي يــتـمــثل في ضــمـان أال
يـؤدي تــقـلـيص الـوجـود األمـريـكي في

الشرق األوسط إلى كارثة.
Â«e ô« WK √ 

هــنـاك سـبب لـلـتــسـاؤل عـمـا إذا كـانت
ـملكة العربية السـعودية ملتزمة حقًا ا
بـــإجـــراء مـــحـــادثـــات مـع إيـــران.  قــد
تــسـتــخــدم الـريــاض احلـوار لــتـهــدئـة
واشـــنــطن من خـالل تــقــد نـــفــســهــا
كـالعب إقلـيـمي بـنّـاء أو لـكـسب الوقت
لـتـعـزيـز مـوقـعـهـا والـتوصـل إلى طرق
ــواجـهــة الـطــائـرات اإليــرانـيــة بـدون
طـيـار.  ومع ذلك  لـدى الـريـاض سبب
وجــيه لـدفن األحـقــاد مع طـهـران. فـمن
الـنـاحيـة األكـثر إحلـاحًـا  يريـد الـقادة
ـكلـفة في الـسـعوديـون إنهـاء حربـهم ا
الـــيــمن  وهـــذا يــتـــطــلب مـن طــهــران
الــــضــــغط عــــلـى احلـــوثــــيــــ لــــوقف
هــجـمـاتــهم عـلى االراضي الــسـعـوديـة
والـدخول في مفاوضات جادة.  و على
ـملكة ـدى الطويل  لـم يعد بـإمكان ا ا
العربية السعودية االعتماد على الدعم
األمــــريــــكي الــــثـــابـت  وقـــد تــــوتـــرت
تحدة عالقـاتها مع اإلمارات العـربية ا
بــســبب نــزاعـات إنــتــاج الـنــفط.  ومع
ـنافسـة ب إيـران وإسرائيل اشـتداد ا
وتـركـيـا  قد يـسـمح خـفض الـتصـعـيد
مع إيـران للـمملـكة الـعربيـة السـعودية
بــتـوسـيع نـفــوذهـا من خالل لـعب دور
ـتـنازع عـليـها مـتـوازن في السـاحات ا

في العراق ولبنان وسوريا.
تـعرف الرياض انها تلعب بيد ضعيفة
ــــعـــــقــــدة من فـي هــــذه الــــشــــبـــــكــــة ا
الـصـراعـات. فـهي عـالـقـة في مـسـتـنقع
فـي الــيـــمن واصـــبــحـت هــدفـــا حلــرب
الــطــائــرات بــدون طـيــار اإليــرانــيـة. و
تـــراجــعت في لـــبــنـــان  وخــســرت في
احلـرب األهـلـيـة الـسـوريـة  وظـلت في
أعــقـابـهـا في الــعـراق مـنـذ عـام 2003.
وعـلـى الـنـقـيض من ذلك  فـإن الـنـفـوذ
اإليــراني راسخ بـقــوة في بالد الـشـام.
ــشـؤومـة وبــفـضل مـنــاورة الـريـاض ا
لـــعـــام  2017 لـــعـــزل قـــطـــر  وســـعت
طـهــران أيـضًـا نـفـوذهـا إلى الـشـواطئ
اجلـنـوبـيـة لـلـخـلـيج الـعـربي.  يـخـشى
ــسـؤولـون الــسـعـوديــون أن االتـفـاق ا
تحدة من شأنه الـنووي مع الواليات ا
أن يـعزز ثـقة إيران فـقط  وينـهي عزلة
طـهـران الـدولـيـة ويـسـمح القـتـصـادهـا

وجتارتها اإلقليمية بالتوسع.
 لــكن احملـادثــات الـنــاجـحــة تـصب في
مـصـلحـة إيـران أيضًـا.  تـخفي طـهران
مــخـاوفــهــا بـشــأن تــكـلــفـة تــنــافـســهـا
ـنـضبط مع الـرياض  اإلقـلـيمي غـير ا
ـكن أن حتـبط الـتوتـرات اإلقـليـمـية و
ـستمـرة رغبة احلـكومة اإليـرانية في ا
تـقليص الوجـود األمريكي.  تود إيران
ــمــلــكــة الــعــربــيــة أيــضًــا أن تــنــهي ا
الـسعـودية دعمـها لـلقوات االنـفصـالية
الـعرقـية في إيـران ووسائل اإلعالم في
ـنفى التي تشجع على تغيير النظام. ا
 بـعد اإلعالن عـن االتفـاق النـووي لعام
2015 قـلـلت إيران من قـدرة خـصومـها
ـرة  عـلـى تـقـويض االتـفـاقـيـة.  هـذه ا
ـشـاركـة اإلقـليـمـيـة ضـرورية تـرى أن ا
لـــلــتـــوصل إلـى اتــفـــاق مع واشـــنــطن
واحلـفـاظ عـليه.  وبـيـنمـا تـدرس إيران
ـنـافسـة مع إسرائـيل وتـركيـا  فإنـها ا
ـملـكـة العـربيـة الـسعـودية تـريـد منع ا
ــثـل هـؤالء مـن تـقــد الــدعم الــكــامل 
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ـسؤولـون السـعوديـون لالنخراط في ا
عقد صفقات جادة.
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ـكن لـواشـنطن أن تـسـاعد في تـعـزيز
الـثـقـة الـسـعوديـة  وبـالـتـالي تـشـجيع
إحـراز تقدم حقيقي في احملادثات  من
خـالل تـزويد الـريـاض بـضـمـان واضح
ـمـلــكـة في حـالـة بــأنـهـا سـتــدافع عن ا
كن حـصـول هجـوم إيـراني مبـاشـر.  
ـسـاعدة من تـحـدة أيـضًا ا لـلـواليـات ا
خـالل الـتــأكـيــد إليــران أنه عــلى عـكس
ـشروط من االنـسـحاب األمـريكي غـير ا
أفــغـانـســتـان  فــإن تـخـفــيض الـقـوات
سـيعتـمد على اتـفاقية أمـنية مـستدامة
بـ إيــران وجـيـرانـهـا الـعـرب  وكـذلك
عــلى إنــهـاء الــهــجـمــات عــلى األصـول
واألراضـي الـســعــوديــة.  ســيـكــون من
ــفــيـد أيــضًــا وجــود الـتــزام أمــريـكي ا
حـاولة مـنع سقـوط مأرب في صـريح 
أيــدي احلــوثــيــ - وهي نــتــيــجــة لن
تـــؤدي إال إلى إطـــالــة أمـــد احلــرب في
الــيـــــمن وتــؤدي إلى تـصــعـيــد جـمـيع
األطــراف بــطـرق خــطـيــرة - والــضـغط
الـــــدولي عـــــلـى إيــــران إذا اســـــتـــــمــــر
احلـوثيون.  مسـيرتهم في مأرب.وفوق
ـتـحدة أن ـكن لـلـواليـات ا كـل شيء  
تــسـاعــد من خالل إقـنــاع كل من إيـران
ـملكة العربيـة السعودية بأن أفضل وا
مــا يــخـدم مــصــاحلـهــمــا األمـنــيــة هـو
احملــادثـات الــنـاجــحـة.  يــجب عـلى كل
جــانـب أن يــرى الــتــقــدم عــلى أنه أمــر
ا يريـده قادته: ضمانـات أمنية حـاسم 
أمــريـكـيـة فـي حـالـة الـريــاض وبـصـمـة
نطقة في عسكرية أمريكية أصغر في ا
: طـهـران.  الـهـدفـان لـيـسـا مـتـعـارضـ
تحدة لديـها وجود عسكري الـواليات ا
واسـع يــأتـي دون الــتـــزامـــات أمـــنـــيــة
مـحددة لـلمـملـكة العـربيـة السـعودية -
وهـو تـرتيب اتـضحت عـيوبه بـوضوح
عـنـدمـا هـاجـمت إيـران مـنـشـآت الـنـفط
الــسـعـوديـة دون رد أمــريـكي.  بـدالً من
ذلـك  يـجب عــلى واشــنــطن أن تــهـدف
إلـى تـأمــ وجــود عــســكــري أصــغـر 
ولـــكـن مع الـــتـــزامــــات مـــحـــددة لألمن
ثل هـذه اجلهود أن كن  الـسعـودي.  
حتـفـز بـالضـبط أنـواع اخلـطـوات التي
ــرور الــوقـت  تــولــيـد مـن شـأنــهــا  
الـزخـم  وبـنـاء الـثـقـة  وخـلق حـقـائق
جــــديــــدة عــــلـى األرض - الــــلــــبــــنـــات
األســاســيــة  بــدورهــا  لــهــيــكل األمن
ــكن أن يــنــجــو من اإلقــلــيـــمي الــذي 
االنـــســـحـــاب األمـــريـــكي مـن الـــشــرق.

الشرق.

ســـوريــا والـــيــمـن واالتــفـــاق الــنــووي
اإليـراني لعام 2015. وصـلت التوترات
إلى نـقطة خطيرة بشكل خاص في عام
2019 عـــنــدمــا شــنـت إيــران هــجــومًــا
عـسـكـريًا مـتـطـورًا عـلى منـشـآت الـنفط
الــــســــعـــــوديــــة.  والــــيــــوم  يــــواصل
اخلــــصـــمـــان الــــتـــنــــافس في الــــيـــمن
والـــتـــنــافـس عــلـى مــوقـع في الـــعــراق
ـكن أن يـكـونـا يـسـتـعـدان ولـبـنـان  و
ـنافـسـة في أفـغـانـسـتان مع لـتـجـديـد ا
ـتحـدة واسـتيالء انـسـحـاب الواليـات ا

طالبان على األراضي.
لــكـن عــلى الــرغم مـن كل هــذا  الــتــقى
مــســؤولــون عــســكــريــون ومــخــابـرات
سـعـوديـون وإيرانـيـون كبـار في بـغداد
في أبـريل / نـيـسـان بـعـد فـتـرة مـكـثـفة
بـــــشـــــكـل خـــــاص مـن الـــــهـــــجـــــمـــــات
الـصــاروخـيـة والـطـائـرات بـدون طـيـار

التي انطلقت من اليمن والعراق. 
ض وقت طـويل حتـى كان رجل  ولـم 
الـسـعـوديـة الـقـوي ولي الـعـهـد االمـير
مــحــمــد بن ســلــمــان يــتــحــدث بــنــبـرة
تـــصــاحلـــيــة نـــادرة  قــائالً إنـه يــريــد
"عـالقـات جــيــدة" مع إيـران مــعــربًـا عن
انــفــتـاحه عــلى احلــوار مع احلـوثــيـ
ــدعـومــ من إيـران في الــيـمن.  وقـد ا
ـــتـــحــــدث بـــاسم احلــــكـــومـــة أبــــدى ا
ـــاثالً بـــشــأن اإليـــرانـــيــة تـــفــــــــاؤالً 
انـفـراج  وتـتوقع الـصـحـافة اإليـرانـية
اســـتــــئـــنــــافًـــا وشـــيــــكًـــا لـــلــــعالقـــات

الدبلوماسية.  
و مــــنـــذ نـــيــــســـان / أبـــريـل  عُـــقـــدت
اجـــتــمــاعـــات إضــافـــيــة حتت إشــراف
ـستوى من مـسؤولـ أمنـي رفـيعي ا
ن فـيــهم قـائـد فـيـلق كال اجلــانـبـ  
الــقـدس اإليـراني ;  بــعـد تـوقف مـؤقت
اثـناء االنتـخابات الـرئاسيـة اإليرانية 
فـتـرض أن تسـتـأنف احملـادثات ومـن ا
مــرة أخــرى بـــعــدمــا يــتــولى إبــراهــيم

رئيسي منصبه هذا الشهر.
يــلـفت الــبـاحـثــان الـنـظــر الى انه أمـام
خــصـمي اخلــلـيج الـعــربي مـســافـة مـا
لــيــقــطــعــاهــا إلصالح اجلــسـور  لــكن
الـتـقارب الـنـاشئ بـينـهـما يـوفـر أفضل
فـــرصـــة مـــنــذ ســـنـــوات لـــلــعـــودة إلى
االســـتــــقـــرار اإلقـــلـــيـــمـي في الـــشـــرق
األوسـط.  و ســتـــســـتـــفــيـــد الـــواليــات
ـتحـدة بشـكل كبـير مـن الدبـلومـاسية ا
ــسـتــمـرة الــتي حتــرك اجلـانــبـ في ا
االجتـاه الصحـيح.  وعلى الرغم من أن
واشـــــنـــــطن لـــــيــــسـت عـــــلى طـــــاولــــة
ـكـن أن تـقـدم ــفـاوضــات  إال أنـهــا  ا
دعـمًا حاسـمًا للـعملـية من خالل تزويد
ـزيج ـمــلـكـة الـعـربـيـة الــسـعـوديـة بـا ا

بغداد
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قال مثيرا لالنتباه. يـبدو عنوان هذا ا
فـايـران والـسعـوديـة همـا قـطب الرحى
في الـصـراعـات االقلـيـميـة اجلـارية في
الــــــشـــــرق االوسط مـن لـــــبــــــنـــــان الى
افـغـانـسـتـان مـرورا بـسـوريـا والـعراق
واخلــلـيج. لـكن الـبـاحــثـ فـالي نـصـر
ومــاريـا فـانــتـابي يـعــتـقـدان ان بـوسع
هـاتـ الـدولـتـ وبـتـشـجـيع ايـجابي
تـحدة التعاون من من قـبل الواليات ا
اجـل حتــــقــــيـق الــــسالم فـي الــــشــــرق

لتهب.  االوسط ا
ولكن كيف?

يـــبــدا الـــبــاحــثـــان في عـــرض وجــهــة
ـنشـورة في مجـلة "الـشؤون نـظرهـما ا
Foreign Affairs " اخلـــــــارجـــــــيـــــــة
االمـيـركـيـة مـؤخـرا بـالـقـول انه لم يـعد
ـمـكـن انـكـار حقـيـقـة الـتـحـول في من ا
تـحدة ازاء الـشرق سـياسـة الواليـات ا
االوسـط حــــيـث  "لم يـــــعــــد الـــــشــــرق
األوسط أولـــويــة قــصــوى بــالــنــســبــة

تحدة" على حد رأيهما. للواليات ا
ويـتـضح االنسـحاب الـواسع للـواليات
ــــنــــطــــقــــة من خالل ــــتــــحــــدة مـن ا ا

اخلطوات التالية:
 اوال خروج القوات من أفغانستان.
ثـانيـا تخفـيض االلتزامـات العسـكرية
األمــريـكـيـة لـلــعـراق واألردن والـكـويت

ملكة العربية السعودية.  وا
ـتـزايـد عـلى الـص ثـالـثـا  الـتـركيـز ا

وروسيا.  
ومن الــطـبـيــعي ان نـفــتـرض ان هـنـاك
أســبــابــا وجــيـهــة لــهــذا الــتـحــول في
االســتـراتـيـجــيـة خـاصـة بــعـد الـتـأمل
الـعـمـيق بـتـاريخ التـدخالت االمـيـركـية
نطقة والتي جلبت معها مخاطر في ا

جديدة. 
ثال ويستشهد الباحثان على سبيل ا
ـتـحدة  بـحـقـيقـة ان رحـيل الـواليات ا
ـــتــســرع من الـــعــراق في عــام 2011 ا
مـهـد الـطـريق لـصـعـود تـنـظـيم داعش

وتوسيع نفوذ إيران اإلقليمي.
ــاثـل هـذه و لــتــجــنب حــدوث ضــرر 
ــرة  يـــجب عــلى واشــنــطن أن جتــد ا
طـريقـة للجـمع ب تـقليص االلـتزامات
الـــعــــســـكـــريـــة من جــــهـــة وحتـــقـــيق

االستقرار اإلقليمي من جهة ثانية.  
ولــتــحـــقــيق ذلك يــرى الــبــاحــثــان ان
واحــدة من أفـضـل الـفـرص  تــكـمن في
احملــادثــات اجلــاريــة بــ اخلــصــمـ
ــنـطــقـة اي إيـران األكــثـر أهــمـيـة في ا

ملكة العربية السعودية. وا
و يـالحـــــظـــــان انه فـي الـــــوقت الـــــذي
ــتــحــدة عن تــتــخــلـى فــيه الــواليــات ا
الـتـزامـاتـها فـان  الـصـراع في الـشرق
األوسـط دخل مرحـلـة جـديـدة خـطـيرة

تتجلى عناصرها فيما يلي:
اوال تــخـوض إيـران وإســرائـيل حـرب
ظل مـن الـــهـــجـــمـــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة

ستهدفة والتخريب. واالغتياالت ا

وبــ الـبــاحـثــان ان احملـادثــات ركـزت
حـــتى اآلن عــلـى الــقــضـــايــا األمـــنــيــة
الـضـيـقـة  وخـاصـة في الـيمـن - حيث
تـتـعلق األسـئلـة األكثـر إحلاحًـا وإثارة
حافـظة مأرب الغنـية بالنفط. لـلجدل 
ـسؤولـ الـسعـودي (كـمـا قال أحـد ا

أرب".) لـلـبـاحثـ "األمـر كلـه يتـعـلق 
تــــريــــد إيــــران من الــــريــــاض إنــــهـــاء
حـصـارهـا االقـتصـادي لـلـمـنـاطق التي
يــســيــطــر عـلــيــهــا احلــوثـيــون ووقف
الــــضــــربــــات اجلـــويــــة عــــلى مــــواقع
ا في ذلك مـحـيط مأرب. احلـوثـيـ  
ومن شأن مثل هذا االتفاق أن يضمن 
كـما تقول الفـكرة  انتصاراً لـلحوثي
فـي مــأرب يـــســـمـح لــطـــهـــران بـــإمالء
الــتــســويــة الــنــهــائــيــة في الــيــمن مع
مـلـكة الـعربـية االسـتـمرار في تـهديـد ا
الـسـعـودية بـهـجـمات الـطـائـرات بدون
ـمــلـكـة طــيـار والــصـواريخ.  حتــاول ا
الــعـربـيــة الـسـعــوديـة  من جـانــبـهـا 
كــسب الــوقـت بــيــنــمــا تــعــزز أنــظــمـة
دفاعها اجلوي وتضغط من أجل إنهاء
هـجــمـات الـطـائـرات بـدون طـيـار الـتي
ـدعومة من إيران يليـشيات ا تـشنهـا ا
من الـعراق (تمـكنت ثالثة منـها مؤخرًا

من ضرب قصر ملكي في الرياض).
WHK  ·«b «

ــــطـــاف  تـــريـــد إيـــران فـي نـــهـــايـــة ا
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة أشـيـاء وا
مـخـتـلفـة من احملـادثات.  تـأمل طـهران
فـي أن يؤدي ذلك إلى تطـبيع العالقات
اإليــرانـيـة الــسـعــوديـة  بـيــنـمــا تـريـد
الـريـاض معـاجلـة مخـاوفـها األمـنـية -
عــلى وجه الــتــحـديــد  والــتـوصل الى
حـل في الـيـمن ووضع حـد لــلـهـجـمـات
عــبـر احلــدود.  وبــنـاءً عــلى ذلك  فـإن
ــفـاوضـ الــسـعـوديــ يـتـمــسـكـون ا
بـالتطبـيع حتى يحصـلوا على تنازالت
ـفـاوضـون حـقـيــقـيـة  بـيـنـمـا يـقـاوم ا
اإليـرانـيـون االتـفاقـات احملـدودة بـشأن
الـعراق واليمن ألن مثـل هذه الصفقات
ســتــعــالـج اخملــاوف الــســعــوديـة دون
تـغـيـيـر العـالقة بـشـكل عـام.  أصـبحت
الـديـنــامـيـكـيـات أكـثـر تـعـقـيـدًا بـسـبب
حــقــيــقـة أنـه عـلـى الـرغـم من أن إيـران
ــســؤولــ تــعـــرف مــا تــريــده  فــإن ا
الـسـعوديـ يـواجهـون عـقبـات بـسبب
عــدم الـيــقـ بــشـأن تــوجه الـســيـاسـة
األمـريـكـية - بـشـأن تـفـاصيل الـصـفـقة
اإليـرانـيـة  ووجود الـقـوات األمريـكـية
في الــعـراق  والــسـيــاسـة األمــريـكــيـة
ـنــطـقــة.  تـقــوض حـالـة األوسـع في  ا
عـدم اليـق هـذه الثقـة التي يـحتـاجها
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مـستقبال نعـيش فيه سوية بال حروب
وبـال ظــلم وبال خــطف وتــعــذيب كــنــا
نـحـلـم بأجـمـل قـدسيـة عـلى األرض اال
وهـي قـدسـيــة الـوطن. كـان االنــتـصـار
حــتـمـيـاً حــسب مـا أشـار الــيه الـقـائـد
الـراحل والـبـاقي في قـلوب الـعـراقـي
جـمـيـعـا مال مـصـطـفى بـارزاني ولـكنه

كان متخوفاً من ما حدث االن قائالً 
أنـا مطمأن من أننـــــا سـننتصر..لكني
بـــعـــد ذلـك اخـــشى أن يـــســـقط الـــذين
نـاضـلـوا وضـحوا فـي هوة الـنـسـيان"

مال مصطفى بارزاني
»«e ô« Âö «

انـــتــشـــرت اعالم األحـــزاب الــعـــربــيــة
ومـــقــراتــهم وتــوجــهــاتــهم في جــبــال
كـوردستان وكـانت شعاراتـهم تتواجد
فـي كل مكان وفتحت بيوت كوردستان
احــــضــــانــــهـــا وضــــمــــتــــهم من قــــمع
الـــدكــتــاتــوريـــة واشــرارهــا. حــركــات
وأحـــزاب مــتــنــوعــة مــنــهــا إسالمــيــة
ومـلـكـيـة ووطـنـية وقـومـيـة وشـيـوعيه
وغــيـرهـا. اخـتـلـفت أفـكـارهم واحتـدت
قــلـوبـهم كــان الـهـدف واحــد والـنـوايـا
صـــادقــة. كــان مــاضً يــعج بــالــطــاقــة
والــعــفــويـة وحــسن الــتـعــامل واحلب
واالحـترام. لم يكن حـينها خالفات وال
انـقسامات. صرخـة العراق تخرج بكل
الـلهجات الكوردية والعربية وجتاعيد
وجـه امــنـــا كــانت حتـــاكــيــنـــا بــحــزن
ـنــحـني عــيــونـهــا وصالبـة ظــهـرهــا ا
بـجـمع احلطب وكـسره بـفقـد زوجُ كان
. ونـلـتفت مـنـاضالً او ابن دفـنـوه حـيـاً
ــــلـئ وجـــــهه الـــــقــــوة الـى اب كـــــان 
والــصـالبــة رغم مــحــاولــة الــطــاغـوت
إلضـعـافـه وكـان يـسـير بـخـطـى مـتـزنة
ن هم رحـلـوا رغـم اخـتالل مـشـاعـره 
عـنه في مقـبرة جـماعة او مـجزرة ضد
اإلنـسانيـة على ايدي اعـتى طاغية في
تــاريخ الـعــراق. وهـنـا كـل مـا اسـردته
ـوضوع مـسـبـقـاً كي نـدخل في عـمق ا
الـــذي وددت اخلـــوض في بـــحـــره كي
ـاضي نــسـتـعــيـد في الـبــدايـة ذاكـره ا
وقلقلنا على غدا كنا نعيشه باألمس. 
 "تــــــــذكــر أن الــيـــــــوم هــو الــغــــــــد
الــــــــذي كــــــــنـت قـــــلـــــقـــــــــــاً عــــــلـــــيه

باألمـــــــــــس" ديل كارنيجي 
حـــصـــدنـــا ثــمـــار األجـــســاد الـــزكـــيــة
ودمــائــهم الـتـي دفـنــاهـا وقت الــثـورة
وحتـقق مـا كانـوا يحـلمـون به للـعراق
واألمـة العـربيـة والكـوردية وأصـبحـنا
ـــقــراطـي لــديـــنــا شـــعبً فـي بــلـــداً د
ثلنا احلـرية في اختيار قادتـنا ومن 

ال وجـــمـــعت فـــيه الــبـــصـــرة حــبـــهم 
مــصـطـفى وحـدتـنـا كـشـعب قـدست كل
األ تـــضــحــيــاته وكـــتــبت عــنــا االف
الـكتب كل خطاباتنـا وشعاراتنا. وهنا
ندعو من حاضرنا هذا لبناء جسدُ فيه
ـــلـــئه احلـب واالحـــتـــرام الى عــــراق 
عـراق بـعـيدا عن الـطـائفـيـة والتـقـسيم
الـــفــكــري الى عــراق يــرتـــفع فــيه عــلم
الـــعــراق وعـــلم كـــوردســتـــان وشــعــار
احلــريــة نــوحــده وخـطــاب الــتــسـامح
واإلنـــســـانـــيـــة واحـــتـــرام الـــقـــومـــيــة
والـشعائر الـدينية. عراق يـجمعنا رغم
االخـتالفـات عـراق يـرفـعـنـا سـوية رغم
ـقـامات عـراق ينـشـر السالم اخـتالف ا

حسناً وننهي سوء الكلمات. 
ـــا قـــاله الـــراحل واخــــتم مـــقـــالـــتـي 
الـــشـــاعـــر الـــعــراقـي مــحـــمـــد مـــهــدي

اجلواهري
عـن كـوردســتـان وجــبـالــهـا وشــعـبــهـا
وقـادتـهـا. واجلـواهـري رمزاً لـلـوطـنـية

واحلرية
وهــذا مــتــفق عــلــيـه بـ رجــال الــدين
والــســاسـة وجــمـيـع الـعــقالء واالدبـاء

والشعراء. 
ســـــــــــلـم عـلـى اجلـبـل االشم ..واهــلـة

وألنت تعرف عن بنيه من هــم
وتــقـص كــــــــل مــدب رجل..عــنــده هـو

بالرجولة والشهامـــــة مفــعمً
.. والـثم ثـرى بــــــدم الـشـهيـد مـخـضـباً

عبقاً يضوع كما يضوع البـرعمً
مــتـفــتــــــح ابـــــــــداً كـــــــانه فــيـمــــــــا

يخلــــــد عبقريً ملــــــــــــهمً
واهـتف جتـبك سفـوحه وسـهوله طـرباً

وتبسم ثاكــــــــــل او أيـــــــــمً
ـــصــــطـــفـى من امـــة " ا بــــاسم "األمــــ
حتياته عن التخاصم تقــــــــــــسم

ــعــلــمــ حتــلــقــوا ســـتــرى الــكــمــاة ا
علـــم ..فــــــــــذا تهيبه الكـــــــمي ا

المـح تــتــقـي نــظـــراته شــهب صـــلب ا
النسور ويدريــــــــها الضيـــــغم

يـــا بن الــشـــمــال ولــيس تـــبــرح كــربــة
بالبشر تؤذن عنــــــــدما تتــــــــأزمُ

وتــــنـــاقـضُ األشـــيـــاء ســــر وجـــودهـــا
وبخيـــــرها وشـــــــــــــرها يتحـــكمُ

صــحـو الــسـمــاء يـريك قــبح جـهــامـهـا
وتريك لطف الصـــــحو أذ تتجــهم

وكـذا احلـيـاةُ فـليس يُـقـدر شـهـدها عن
خبرة حتى يــــــــــــذاق العــــلقمً

ســلـم عــلى اجلــبل األشم وعــنــده من :
أبجديات الضحايـــــــا معــــــجمً

سـفـر يـضمً اجملـد من أطـرافه الـقـاً كـما
. ضــــــم السبــــــأئك مــــــنجمً

ان كـانـت قـد جـمـعـتنـا لـيـالـي الـنـضال
فكيف تفرقنا ايام احلكم. 

ـعـارضـة الـعـراقـية ـا مـرت عـلى ا لـطـا
لــيــالـي جتــمـعــوا فــيــهــا مع اخــوتــهم
مناضلو البيشمركة على تقاسم رغيف
اخلــــبــــز عــــلى جــــبــــال كــــوردســــتـــان
واحـــتــســوا الــشـــاي الــذي كــان يــدفئ
جـسدهم من برد الطبـيعة. كانت ليالي
يـفـوح مـنـها بـارود الـبـنـادق ويتالشى
اخلـوف في حـفـر اخلـنـادق. كـنـا نرسم
اخلـرائط على سـفوح اجلـبال بـاحلجر
ونــتــشـاطــر مــوتـنــا وال نــهـاب الــقـدر.
ن نـصلي عـلى قبـلة واحدة وال نـفكر 
يــأ بـنـا ومن أي مـذهب ومن أي مـلـة
زكـاة النفـوس وصدقهـا لن يترك بـيننا
حـــيــنــهـــا فــوارق. كــان عـــدونــا واحــد
وشــعـبــنـا واحـد ووطــنـنــا واحـد. كـان
يــجــمــعــنـا مـع اخـتـالف الـلــغــات لــغـة
اجلـهاد من اجل القضـية. وكنا احزاباً
حـيـنـها لـكن جتـمـعنـا بـروح الوطـنـية.
كـنا طوائف متعددة ولم نـفكر بالسنية
والـشيعية. كنا طبـقات فقيرة وبعضها
غـنية واعية ومـثقفة وبعـضها وسطية
ولــكن تــســاويـنــا عــلى قــمـة الــنــضـال
والــثــوريــة. ان مس كــوردســتـان وجعً
يــصـرخ ابن اجلــنـوب مــدافـعــاً مـقـاتال
وان تــألم ابـن اجلـنــوب غــردت بــنـادق
كـوردسـتان مـهلـهـلة تـأخذ الـثأر له من
ـــقـــبـــور. كــان احلـــلم زمـــر الـــنـــظــام ا
مــتـجـسـد فـي عـقـولـنـا رغـم صـحـوتـنـا
وكــنـا نـسـتـرخي عــلى سـفـوح اجلـبـال
مـستلق مـتأمل في الـنجوم نتحاور
فـي مــســتــقـــبلً غــامض ولـــكــنه قــريب

ان خـيـر ما ابـتدأ به كـتـابة مـقالـتي ما
ــرجع الـديــني األعـلى قــاله سـمــاحـة ا
الـسـيـد علـي السـيـستـاني عـنـدما أراد
الــبـعض مـنه ان يـصـدر فـتـوى بـنـفس
طــائــفي لـتــمـزيق الــلـحــمـة الــوطـنــيـة
قدسة راقـد ا والـعراقيـة بعد تفـجير ا

في سامراء. 
" ال تـقـولوا أخـوانـنا الـسـنة بل قـولوا

أنفســـــنا أهل الســـنة" 
ومـن هنا ابدأ كاتباً ان الغاية والهدف
ـقال هو لذوي االلباب مـن كتابة هذا ا
كـي نعيد الى االذهـان ذاكرة كانوا فيه
يـــعـــيـــشــون ســـويـــة كـــأخــوة واحـــبه

يجمعهم هدف واحد ووطن واحد. 
اعـتدنـا في كل فتـرة انتـخابـية عـراقية
عـلى توافد الـكتل السـياسية الـعراقية
بـكل مـسـميـاتـها عـلى فـخامـة الـرئيس
مـــســـعـــود بـــارزاني مـن اجل الـــلـــقــاء
بــفـخـامـته وإقـنــاعه عـلى االئـتالف مع
كـيانات وأحزاب وكتل حـزبية (شيعية
وســنـيـة). وكـان دائــمـا مـا يـدعـوا الى
الــوحــدة الــوطــنــيــة ونــبــذ اخلـالفـات

واالنقسامات. 
وان دل هــذا الـتــوافـد عــلى شيء فـأنه
يدل على امرين هام ال ثالث لهما: 
األول: أهـــــــــمـــــــــيـــــــــة ودور احلـــــــــزب
قراطـي الكردستـاني في العـملية الـد
السياسية العراقية وتأثيره في القرار
األهـم اال وهـو اخـتيـار رئـيـس الوزراء
بـعـد تـرشـحـيه مـن قـبل الـكـتـلـة األكـبر
ومــعـرفـتـهم بـتـأريخ هـذه الـشـخـصـيـة

وجهادها ونضالها. 
الــثـاني: مـصـداقـيـة وصـراحـة وكـلـمـة
الـرئيس مسعود بارزاني والتي اعتاد
عــلـيــهـا جــمـيع الــقـادة والـصــقـور في
الـعمليـة السياسيـة منذ التـغيير وقبل
الـتغـيير حـينـما كانـوا رجال مـعارضة
وفـي ضيـافته عـنـدما كـانـوا يحـاربون

الطاغية في نفس البندقية والقلم. 
ــقــارنــة بــ ــقــالـــة اود ا وفـي هــذه ا

قـراطي وخـيـال األحزاب واقـعـيـة الـد
مستعيناً 

ــاضي الـقـريب ــقـارنـة نــقـديـة بـ ا
واحلــــاضـــر الـــبـــعـــيـــد ألجل الـــبـــنـــاء
اإليـــجـــابي والـــعـــيش في وطن اســـمه
(الــعـراق) يـحب فـيه بـعـضـنـا الـبـعض
ويـــحــتـــرم بــعـــضــنـــا االخــر تـــاريــخه
ونــضـاله ودمـاء الــشـهـداء. فــمن فـيـنـا
ــسـمـيـات كــشـعب عـراقـي بـعـيـدا عن ا
الــطـائـفـيـة والـقـومـيـة لم يـقـدم قـرابـ
ـــبــاد ألجـل احلـــريـــة والـــكـــرامـــة وا
والـكلمة واالرض وألجل حصولنا على
ــقــراطـيــة الــتي كــنـا نــحــلم بــهـا الــد
وتــقـاسم احلــقـوق والــواجـبـات فــيـمـا
بــيــنـنــا عـلى ان نــتــشـارك في الــسـراء
والـــضـــراء ونــقـــيم ونــحـــتــرم ونـــقــدم
ة لشعبنا بكل ما اوتينا من قوة وعز
وامــكــانــيــات مــا يــســتــحــقــونه حــتى
نـعوضهم على طول صـبرهم وحتملهم
مــعـانـاة الـسـنــ الـعـجـاف الـتي مـرت

علينا في بلد واحد وشعبً واحد. 

فـي اجلـانب الـتــشـريــعي والـتـنــفـيـذي
وحـــــتى الــــقــــضــــائـي داخل الــــدولــــة
اجلـديدة. واسـتطعـنا رغم الصـعوبات
ـعوقـات كتـابة دستـور اتفـقنـا عليه وا
جــمــيــعــاً وبـارك احــدنــا لألخــر عــلـيه
ورســمـنــا مـســتـقـبـلً مـشـرق لـألجـيـال
ـسـتقـبلـية واتـفقـنـا على الـبقـاء على ا
الـعهد الذي قـطعناه في سـنوات الفقر
رغـم غنى النـفوس والذل رغم كـرامتنا
الـــتي كـــانت عـــصــيـــة عــلـى الــطـــغــاة
وتــــوكـــلـــنـــا عــــلى الـــله فـي خـــطـــانـــا
ـــاضي في وجتـــســـدت كل حلـــظـــات ا
حـاضـرنـا مـحـاولـ بـنـاء جـيل مـؤمن
بـنا وبـتأريـخنـا ونضـالنـا وما قـدمناه
كـي يـــتـــحـــقـق لـــهم مــــا حتـــقق بـــعـــد

التغيير. 
فـــكـــيف لـــبـــعض االخـــوة وأصـــحــاب
النضال والتأريخ والقتال معنا ككورد
ـباد يـتـنـاسـون بـهـذه الـسـرعـة كـل ا
الـتـي كنـا مـتـفـقـ عـلـيـهـا ويـحـاولون
تـشويه احلاضر ويشـكلون خطراً على
مـستقـبل العراق عـموماً وعـلى طبقات
ـتعددة واخملـتفـة بطوائـفها اجملـتمع ا
وقـومـيـاتهـا ومـنـاطقـيـاتهـا فـهل يـعقل
حو مـاضي جميل بـكل معاناته بـأن 
واتـــفـــاقـــاته بـــحـــاضـــر ســـيئ حـــزين
بـخالفـاته. هل يـعـقل بأن يـجـرأ بعض
ــغـردين جــهالً خط حـروفــهم بـنـفس ا
هـنيـة واألدبية بـعيـدا عن الوطـنيـة وا
فـي الـــطـــرح كـي يـــغـــذوا ســــمـــومـــهم
الـسوداء قلوب الشـباب البيضاء وكي
يـغـيروا احلـقيـقة الـسـاطعـة كالـشمس
بـظالمـهم الدامـس بال نفـساً وال حس.
وكــيف يـقـبل عـلـيــهم قـادة كـنـا سـويـة
ــوت ألجل وطن نـــتــقــاسم احلــيــاة وا
مـلـئت ارضه أجسـاد شهـدائنـا. وكيف
يـنـثرون عـليـنا مـلـصقـات التـهم باطالً

واحلق شامخاً امام اعينهم. 
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ــنـــاضـــلــ ان فـــلـــيس من شـــيـــمـــة ا
يـــتـــغـــيـــروا وال من شـــيم الـــرجــال ان
يــتـبـدلـوا وهــنـا وبـقـلـم احلـريـة اكـتب
ـلــئـهـا احلـب واالحـتـرام ــشـاعــر  و
اضي لـلجميع اطلب ان نـستعيد من ا
تــوافـقــنـا واحتــادنـا ووحــدة صـوتــنـا
ومـن احلاضـر تضـميد جـراحنـا وقطع
نـــزيف احلـــقـــد الــذي نـــشــرتـه بــعض
ــلـيــئـة بــفـراغ ــريـضــة وا الــنــفـوس ا
ـنــاديـة بــحـقــد لـلـتــأسـيس الــعـقــول ا
خلـالفات مستـمرة ب اإلقـليم اجلبلي
ركز بـجهاده ونضاله وتاريخه وب ا
الــذي وحــدت فــيه بــغــداد وطــيــنــتــنـا
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و ما

مهـما حـاول الشـعـراء والكـتّاب وصـانعي احملـتـوى اجلاد في الـكون ان يـصوروا
مدى الـتأثـر والرهـبة واخلـشوع الـذي كان قـد سيـطر عـلى روحي ونفـسيـتي هذا
اليوم وانا استمع او اشاهد  –بالصدفة  –النشيد الوطني جلمهورية البشير من
ـكن ان يــصـلـوا الى قـوة ـتــعـبـة مــنـذ زمنٍ طـويل  –ال عـلـى شـاشـة حـاســبـتي ا
الــرعــشــة اخملــيــفــة الـــتي حــولت روحي الى مــزيـج من الم وبــكــاء ودمــوع غــطت
تبقية من عمري وانا اردد تـلك الكلمات القدسية التي سطّرها وستغـطي الفترة ا
الـكـاتب الـرائع لـهـذا الـنـشـيـد اخلـالد  –اي كـلـمـات واي احـسـاس سـطره كـاتب
الـنشـيد  –حقـاً انه محـترف في تدوين الـكلـمات الـتي تتعـلق بالـروح الوطـنية ألي
انسانٍ يـعشق بلده بجنون كـما افعل انا او لنقل على شـاكلتي . ساكون صريحاً
مع الـتاريخ ومع احلـياة ومع نـفسي بـالذات  –أننـي حيـنمـا سمـعت تلك الـكلـمات

وت ... الرائعة حد ا
الئـكة  –الـصديق ظـننتُ ان كـاتـبهـا لم يكـن إالّ شخص واحـد أال وهو  –مـلـهم ا
واالخ الذي جمـعتني به السنوات يومـا ما حينما كنا نـكاد نلفظ انفاسنا في زمن
ومع هـذا ـدمـرة الـتي عـصـرت ارواح الـشــبـاب في فـتـرة الـثـمـانـيـنـات  احلـرب  ا
الكي  –حقا اجاد في فأنـني اوجه عبارات التقدير واالحـترام لكاتبها  –رسلي ا
رسم الـصـورة اجلـمــيـلـة لـبــلـدي وجـعـلــني اشـعـر انه الزال هــنـاك من يـحب هـذه
االرض الطيبة ويحاول ان يقاتل بقلمه وصوته الذي راح يصدح على مدى الزمن
الذي نـعيـشه وسـيظل يـصدح مـادامت هـناك حـياة عـلى هـذا الكـوكب. دموعي لم
تـتـوقف حلظـة واحـدة وانـا استـمع بـخـشوع الى هـذا الـنشـيـد الـرهيب الـذي يـهز
كيـان كل من يعـشق تربـة ارضه بصـدق  ويرفض ان يـكون تـابعـا لبـلدٍ آخـر على
حـســاب وطـنه من اجل مــنـصب او كــومـة من الــدوالرات. وانـا اسـتــمع والـدمـوع
تـنهـار مدراراً كـسـيل جارف في زمن الـصـمت واخلوف من كل شيء رحتُ اردد
مع نفـسي  - لم يبق لوطني علم معروف سـوى آثار طمستها اآلهات في صدري

النابض باحلياة كل حلظة..
اين العـلم الذي مات من اجله مالي الشبـاب هناك في ارض التيه خلف احلدود
..واي نـخل هـذا الـذي يـذكـره الـنشـيـد..كل نـخـيل الـعـراق قـتـله الـعـطش ألسـباب
سـيـاسـيـة وحـروب مـزقت جـذوره فـي مـيـادين مـخـتـلـفـة..واين الـزراعـة في عـمـوم
البالد..واين السـماء التي تتحدث عنهـا كلمات النشيد ... الـسماء التي اخترقتها
وتخـترقها ماكنات احلرب القادمة من كل جزء من اجزاء هذا العالم الكبير..واين
ـاء ..واين اشـيـاء كثـيـرة وكـثيـرة..واين ارواح الـشـهداء الـشـباب الـذين سـقـطوا ا
وهم يصرخون في شوارع بغداد ومحافظات العراق  –نريد وطن  –وهل سيأتي
زمن نرى فـيه صور كل اؤلئك الـشهداء مـعلقة فـي كل ركن من اركان هذا الوطن
اجلريح..ام سـيـطويـهم التـاريخ كمـا طـوى العـشرات من ارواح زمالئي هـناك في
االرض احلـرام ولم يــعـد يـذكـرهم احـد ..وكل ذنـبـهم انـهم لم يـهـربـوا من احلـرب
ـواضع الدفـاعـية..اي عـذاب تعـيش فيه روحي وماتـوا غربـاء هنـاك عـند سـواتر ا

االن..واي يـأس اعـيش فـيه االن وانـا اشــاهـد كل هـذا الـظـلم
الــذي يــحـــيط بـــنــا هــنـــا في ارض الـــوطن اجلــريح....."
شَمـسُنا اطل فـجرُها .. نورُهـا من بغدادٍ بَدا .. نـبضُنا
بحب ارضِـنا .. فاسمَعوا لنبضِنا صدى .. قسما قسم
.. يبـقى العلم .. فوق القمم .. فخراً اشم .. الجيالنا ..
يـا نـخـلـنـا.. يـا مـائـنـا .. يـا ارضـنـا .. وسـماءنـا .. عِش

جليلِ االحرار " .

ال اعرف ماهي حـكمة ومغزى  رئـيس جمهوريتـنا الفيسـبوكية القـائد مارك حفظه
الله ورعـاه من كل شـر ومكـروه بـتحـديد صـفـحاتـنا بـ 5000 صـديق مع فـتح باب

الي تابعة على مصرعيها إلى حدود ا ا
شكلـة  فيضطـر إلى عمل صفحـة أخرى إلضافة واعتقـد الكثـير يعاني من هـذه ا
بقـية األصدقـاء وهذا مـا فعلـته أنا شـخصيـا وأنشـات حساب ثـاني ويكـون أيضا

حساب للطوار خشية تعرض الصفحة الرئيسية للتهكير أو احلظر 
ا اني ال احب رقم 5000 فـأقوم في كل مرة حذف صـديق فضائي بـامتياز ال  و
يعـجبه العجب  وال الصـيام برجب  والغاء صـداقته وقد يسأل سـائل كيف تختار
هـذا الـفـضائي من 5000 صـديق  اجلـواب من منـاسـبـة اعـيـاد مـيالد األصـدقاء
عـنـدما تـبلـغنـي إدارة الفـيسـبوك بـأن الـيوم عـيد مـيالد عـدد من اصدقـائك فأضع
االسماء عـلى جهاز السـونار وتظهر الـنتائج بكل حـيادية دون واسطة ومـحسوبية
ويلـغى الصديق   األقل نشاطا  مع التأكد من  اخر مشاركة له في صفحته حتى

ال نظلم أحد في وقت تشابهت علينا االيام واالسماء واألحداث 
اليوم صباحا 

اسنجر من أحد األصدقاء كتب فيها كاب صار سنة انتظر وجدت رسالة على ا
توقـيعك عـلى األمـر اإلداري لالنظـمام لـلـصفـحة فـكان جـوابي خالل سـاعة يـكون
يالد لألصدقاء رقمك الفيسبوكي في صفحتي 4999  وفعال دخلت على اعياد ا
لهـذا اليوم وتصـفحت سيـرتهم الذاتيـة فوجدت صـورة  فضائي نـائم في صفحته
ال يـعـلم الـدنيـا غـربت لـو شـرچت  وال يـوجد أي نـشـاط له في الـصـفحـة مـنـذ عام
2018 واخر مـنشور كتبه كان بـيت شعري أنا من كتبـته في وقتها وقد أخذه مني

صدر  دون اإلشارة إلى ا
يا امرأة ساقني القدر اليك

ال اعرف هل هو ذنبي ام ذنب القدر 
كتبته له بعد أن الغيت صداقته 

بل هو ذنبك يا عزيزي 
وليس  ذنب القدر 

تـمت اضـافـة صـاحب الـرسـالـة الـصـبـاحـيـة مـتـمـنيـا له
تواضعة  اسعد االوقات في هذه الصفحة ا

مع اجـمل الـتهـاني لـكل االصـدقـاء الـذي يـصـادف عـيد
ميالدهم اليوم.

علي السيستاني

ابراهيم رئيسيمحمد بن سلمان

ثــانـيـا تـدعـم روسـيـا وتـركــيـا الـقـوات
شـبـه الـعـسـكـريـة بـالــوكـالـة في لـيـبـيـا
وسـوريـا (وكـذلك في الـقـوقـاز).  ثـالـثا
جتـد تـقـنـيـات الـصـواريخ والـصواريخ
اجلــديـدة طـريــقـهـا إلى أيــدي اجلـهـات
ا في ذلك الـفـاعـلـة غيـر احلـكـومـيـة  
حـمــاس واجلـمـاعـات شـبه الـعـسـكـريـة

العراقية واحلوثي في اليمن. 
رابــعـا حــقـقت تــركـيــا وإيـران قــفـزات
مــفـاجــئــة في قـدرات حــرب الـطــائـرات
ــا أدى إلـى تــغـــيــيــر بـــدون طــيـــار  

جذري في ميزان القوة العسكري.
خـامـسـا   جنـحت الـطـائـرات الـتـركـية
بـــدون طــيـــار في الــدفـــاع عن إدلب في
سـوريـا وسـلبت مـقـاتلـي خلـيـفة حـفـتر
ـــدعــومـــ من الـــعــرب وروســـيــا في ا

ليبيا.
ســادســا  اسـتــخـدمـت إيـران طــائـرات
بـدون طــيـار مـتـطـورة لـتـجـاوز أنـظـمـة
تـقدمة وضرب أهداف الـدفاع اجلوي ا
ملكة العربية السعودية.   حرجة في ا
ويـقـول الـبـاحـثـان انه مع انـتـشـار مثل
نطقة هـذه التقنيات في جمـيع أنحاء ا
 سـتصـبح النـزاعات أكـثر خـطورة وال
ـكن الـتنـبؤ بـها.  وكـلمـا زاد احتـمال
خـروج الـصـراعات عـن السـيـطرة  زاد
ـتـحدة احـتـمـال أن تـضـطـر الـواليـات ا
نـطـقـة لـلـتـعـامل مع إلى الـعـودة إلـى ا

العواقب.
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ولــيس هـنـاك من شـك في ان الـتـنـافس
ــنــطــقــة - وهــو األكــثــر خــطــورة في ا
ـملـكـة العـربـية الـتـنافـس ب إيـران وا
الــسـعــوديـة - بــدأ من بالد الــشـام إلى
ـــــا أدى إلى اخلـــــلـــــيـج الـــــعـــــربي  
ـنطـقـة عـلى طـول خـطوط اسـتـقـطـاب ا
الــصـدع الـشـيـعي-الــسـني والـعـربي -

االيراني.
ـنافـسة طـويلـة األمد أوالً   تـصـاعدت ا
مـع بـداية حـرب الـعـراق فـي عام 2003
ثـم مع انـــدالع احلـــروب األهــــلـــيـــة في

مسعود البارزاني

الزلت أبحث في عينيك ضمائر اللغات اخلمس...
وأحرف العلة التي أضعتها ح كنت معك على شاطئ الورق.....

لم أسـتطع حـتى أن أخـرج حرفـاً مسـتـقيـما ”مـتوازي  اإلجتـاهات كل الـذي كنت
أكـتـبـه حـروف عـرجـاء مـصــابـة بـداء اخلـرف ال حتـفظ عــنـاوين وال طـرقـات وحتط

أشباه الكحل على احلدق....
الزلت أمشي عـلى السطح وأجر خـلفي بقـايا أبجديـة و لم يعتد حـبري أن يغوص

في تربة السطر لينبت كروم وعناقيد حلق...
ـعـتـمـة من ذاكـرتك أجـلـس أحـيـانـاً عـلى ذاك الـكـرسي هـنـاك في زاويـة الـغـرفــة ا
ـبتل عـلى تلـة ورقيـة وأقالم تتـصبب قـلوب كـذاكرتك الـتي تآمـرت على احلـن ا ا

عرق...
أسـوء مــا في األمـر إنــني أحـاول جــمع الـفــرح الـذي تــنـاقص مـع إتـســاع فـجـوه
كتابـاتنا في قنـان أوراقي الصفراء ومع إنـشطار بتالتنـا في مزهرياتـنا وإنصهار

شمع وحرق ورق... 
إنني ال أجـرؤ على مد يدي إلى ملمس أحرفك أخاف مـن تطاير شضايا مفرداتك
عـلى مـسـام نـبـضي وتـصـبح مـكـمالت األشـيـاء نـاقـصة فـي داخـلي وكـأن العـطب

الذي أصابني يتمدد إلى قصائدي ويضرم في دفاتري ضوء وحزق... 

سلطنة عمان
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قد يـاخذك العجب كـله فال تكتـرث عنـد مالحظتك لبعض
ــشــكالت االداريــة بل اغـلــبــهـا ـهــنــيـة ذات ا ـواقـف ا ا
احيـاناً كـثيرة ان اشـد النـاس سلـوكاً معـارضاً ظـاهرياً
مصـرح به هـو اكـثرهم تـقـلبـاً وقـبـوالً للـطـرف االخر اذا
ـصـالح الـشـخـصـية او توافـرت مـواقف احلـفـاظ عـلى ا

فرص احلصول على االمتيازات اخلاصة.
                                  { عن مجموعة واتساب
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قـررَ االحتاد اآلسـيوي لـكرة الـقدم تـكلـيف رئيس جلـنة احلـكام في الـهيـئة الـتطـبيعـية  عالء
ـباريات اجملموعة  Dفي بـطولة كأس آسـيا لالندية راقبـة الطواقم التحـكيمية  عبـد القادر 
ـالديف لـلفـترة من 15 حـتى 25 من الـشهـر احلالي. وقـالَ رئيس جلـنة قـرر إقـامتـها في ا ا
باريـات كأس آسيا لالندية النه احلكام  عالء عـبد القادر إنه يعـتز كثيرا بـتسميته مـراقباً 
نـظومة الـكروية الـعراقيـة التي البد أن تـكون بصـمتهـا مؤثرةً في كل سيمـثل جميع أفـراد ا
همـة اآلسيـوية لـعكس السـمعـة الطـيبة عن محفلٍ قـاري. وأضافَ نـسعى الى الـنجـاح في ا
ـباريات ـعلـومات للـطواقم الـتحـكيمـية في ا التحـكيم الـعراقي من خالل تـقد النـصائح وا

لقيادتها الى بر األمان.
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{ لــــنــــدن- وكـــــاالت: انــــطـــــلق امس
ــــــــوسم الـ 30 من اجلــــــــامـــــــعــــــــة  ا
ـيـرليغ 2022-2021  حيـث كانت البـر
ــواجــهـة ضــربــة الـبــدايــة من خالل ا
الـــــتي ســـــتـــــجـــــمـع بـــــ آرســـــنــــال
وبــريــنـتــفـورد الــصــاعـد حــديــثًـا من
التشامـبيونشـيب. ويتواصل الصراع
ـيرليغ ب الـكبـار للظـفر بـلقب الـبر
حيث يسـعى مانشسـتر سيـتي للدفاع
عن لقبه بنجاح بينما يأمل تشيلسي
بـــطل أوروبــا في اســـتــعـــادة الــلــقب

الغائب عن خـزائنه مـنذ موسم -2016
. وهو نفس طموح ليفربول بعد2017
ــوسم األداء اخملــيب لألمــال في ا
ـــاضـي وكـــذلـك احلـــال مع ا

مــانـشــســتـر يــونـايــتـد
الـــــــذي لـم يـــــــعـــــــرف
الــتــتــويج بــالــدوري
مــنـــذ مــوسم -2012

. وفي الوقت2013
نــــفــــسـه تــــرغب
فــرق أخـــرى في
لــــــــــــــــعـب دور
احلــــــــصـــــــان
األســــــــود في
ـــــــــــــــــوسـم ا
اجلـــــــــديــــــــد
ومـــقــــارعـــة
الـكبـار ولم
ال خــــــــطف
راكز أحد ا
ــــؤهــــلــــة ا
إلــــــى دوري
أبـــــــــــطــــــــــال
أوروبـــــا. ومن
أبرز هذه الفرق
لـيـســتـر سـيـتي
فــبــعـــد الــتــتــويج
الـــتــاريـــخي بـــلــقب

ـيــرلــيج في مـوسم 2015-2016 الـبــر
عــانى الـثــعـالب من ضــعف الـنــتـائج
ـدرب بـريـنـدان رودجـرز حـتى تـولى ا
همـة الفـنية لـيصبح لـيستـر مجددا ا
من أصعب
الفـرق في
سابقة ا

.

ونافس ليستر بـقوة على التواجد في
دوري أبــــــطــــــال أوروبـــــــا في آخــــــر
مــوسـمــ وفي كل مـرة كــان يـخــسـر
بـطــاقـة الـتـأهل فـي اجلـولـة األخـيـرة.
وهــو الــســيــنــاريــو الـذي يــبــحث عن
وسم الـذي استـهله تفـاديه في هـذا ا
بـقـوة عـبر الـتـتـويج بـالـدرع اخلـيـرية
عـلى حـساب مـانـشـسـتـر سيـتي. ومن
الفرق القـادرة على لعب دور احلصان
األسـود أيــضًــا وست هـام حــيث قـدم
الفريق اللندني مستويات الفتة للنظر
اضي حتت قيادة ديفيد وسم ا في ا
ـــركــز مـــويس وأنـــهـى الــدوري فـي ا
الــسـادس لــيـضــمن الــتـأهل لــلـدوري
األوروبي عـلـى حـســاب أسـمـاء
كـــبــــرى مــــثل تــــوتــــنــــهـــام
وآرسـنـال. كــمـا قـدم لـيـدز
يونايتد نتائج طيبة في
ــــاضي مع ــــوسم ا ا

مدربه األرجـنـتيـني مارسـيـلو بـيلـسا
ركز التاسع. ومع منهيا الدوري في ا
رغـبــة بـيـلـسـا في مــواصـلـة الـتـطـور
وتـقــد كـرته الـهـجـومــيـة الـشـهـيـرة
ـراكز يـتـطلـع بقـوة لـلـمـنافـسـة عـلى ا
ــوسم اجلــديــد. ومن األوروبــيــة في ا
الــفـرق الــتي بــإمـكــانــهـا الــعـودة إلى
الـواجـهـة مـن جـديـد تـوتـنـهـام فـبـعـد
يرليج خالل تراجع النتائج في الـبر
شاركة في آخر عام والغـياب عن ا
دوري أبــطــال أوروبـا يــتــولى قــيـادة
ــدرب اجلـديـد ــوسم ا الـفــريق هـذا ا
ــلك بــصــمـة نــونــو ســانــتــو الــذي 
واضــــحـــة في الــــدوري اإلجنـــلـــيـــزي
ـمـتـاز. وسـبق أن قـاد نـونـو سـانـتو ا
ـــركــز وولــفـــرهــامـــبـــتــون الحـــتالل ا
ـوســمـ مـتــتـالـيـ -2018 الـســابع 

كنه  2020-2019 و 2019 وبالتالي 
تـــــقــــــد مـــــا هـــــو أفــــــضل مـن ذلك

ــركــز الــسـادس يــورو كــمــا يــحــتل ا
أيـــضــا بــانــتــقــالـه من إيــفــرتــون إلى
مــانـشـســتـر يــونـايــتـد في عـام 2017

مقابل  84.7 مليون يورو.
U³łuÐ ‰uÐ

انـتـقل من يـوفنـتـوس إلى مـانـشـسـتر
يــونـايــتــد في عـام 2016  في صـفــقـة

بلغت قيمتها  105 مالي يورو. 
d¹«ułU  Í—U¼

رحل عن ليستـر سيتي إلى مانـشستر
يــونــايــتــد في عــام 2019  مـقــابل 87
مـليـون يـورو ليـكـون أغـلى مدافع في

متاز. تاريخ الدوري اإلجنليزي ا
uA½UÝ ÊËœUł

ـركــز اخلـامس في الـقــائـمـة يـحــتل ا
بعـدما انتـقل من بوروسـيا دورتـموند
إلى الـشـياطـ احلـمـر هـذا الـصيف
في صـفقـة بـلـغت قيـمـتـها  85 ملـيون

يورو.
p¹«œ ÊU  qOłdO

ـركــز الـسـابع يـأتـي الـهـولــنـدي في ا
بــــعـــدمــــا انـــتـــقـل في عـــام  2018 من
سـاوثهـامـبـتـون إلى ليـفـربـول مـقابل

 مليون يورو وحينها كان 84.65
ـيـرليج أغـلى مدافـع في تاريخ الـبـر

قبل أن يكسر ماجواير رقمه.
eðdO U¼ ÍU

انـــتـــقل مـن بـــايـــر لـــيــــفـــركـــوزن إلى
تشـيلـسي في صيف 2020  مقابل 80

مليون يورو.
w³OÐ ”ôuJO½

رحل عن لـيل الــفـرنـسي إلى آرسـنـال
في عام 2019  وبـلـغت قيـمـة الـصـفـقة

آنذاك  80 مليون يورو.
كيبا

وأخيرا يأتي احلارس اإلسباني كيبا
الــذي انـــتــقل مـن أتــلـــتــيك بـــيــلـــبــاو
لتشيـلسي في صيف 2018  نظير 80

مليون يورو. متاز U ∫ الفرق االنكليزية تستعد مبكرا خلوض منافسات الدوري ا UM
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ــكن تـسـجــيـلـهــا من رحـيل دروس ومــعـاني كـثــيـرة 
الالعب األرجـنتيـني ليونيل مـيسي من نادي بـرشلونة
لك أي االسـباني مفضّالً مـصلحة الـنادي الذي لم 
خـيـار سوى عـدم جتـديد عـقـده ألسـباب مـالـية تـتـعلق
بـشــكل أسـاسي عـلى رهن الــنـادي ومـا كـان سـيـؤثـر

قبلة.  على حقوق ومصلحة النادي للـ 50 عاما ا
 جـمـهـور بـرشـلونـة ومـيـسي أرادا الـتـوقـيع عـلى عـقد
ـتـرتـبـة عـلى جتـديد جـديـد لـكن الـرواتب والـنـفقـات ا
ـــئــة من إاليــرادات ــئــة في ا الـــعــقــد تـــمــثل  110 بـــا
ا احلـالـيـة وهو مـا يـعنـي أن النـادي سـينـفق أكـثـر 
ــالـيــة كـانت هــو مـتــوقع من مــوارد وأن اخلـســائـر ا
ـتـوقع جـراء تـداعـيــات جـائـحـة كـورونـا ومـا ضـعـف ا
يـشـكل مـخـاطرة مـالـيـة وان مصـلـحـة الـنادي أهم من

أي شيء حتى أهم من أفضل العب في العالم 
مــيـسي انــضم إلى بــرشـلــونـة وعــمـره  13عــامـا وهـو
هـداف الـنــادي عـبـر الـعـصـور واألكـثـر مـشـاركـة في
ـــبــاريــات وقــد أحــرز  672 هــدفــا في  778 مــبــاراة ا
ـســابـقـات ومـسـيــرته اسـتـمـرت21عــامـاً مع بـجــمـيع ا
بـرشلـونة وهو الـفائـز بجـائزة الكـرة الذهـبيـة كأحسن

العب في العالم  6مرات. 
اعالن مــيــسي بــاكــيــاً بــحــرقـة رحــيــله عـن نـاديـه أنـا
وأسـرتي كنـا مقـتنـع بـأننـا سنـبقى هـنا في مـنزلـنا
هــذه هي الــنــهــايــة مع الــنــادي وحــانت بــدايــة قــصـة
أخــرى لــكـــنــهــا واحــدة من أصــعـب الــلــحــظــات في
حــيـاتي وقــد تـفــاعل مـعه عــدد من العـبـي بـرشــلـونـة

وبكوا حزناً علي رحيل النجم التاريخي. 
لـوقلبـنا الصـورة السابـقة من الريـاضة الى السـياسة
الـتي التـشهـد مثل هـذا الرحـيل والوداع ألي مـسؤول
بـتالة بـالـكثـيـر من الـسيـاسـي او رئـيس في دولـنـا ا
الـفـاشلـ الـفـاسدين الـطـامعـ في تـسـجيل كل شئ
بـاسـمـهم ولـهم وال يـسمـحـوا الحـد أن يـشـاركهم في
الــنـفـوذ والــسـلــطـة الــتي ال يـســلـمــوهـا اال قــاتـلـ او

 . مقتول
ـغـادرة من مـوقع الى آخـر تـؤكد مـراسـيم الـرحـيل وا
ـا ان الــتـغـيــيـر سـنــة احلـيـاة وانـه لـو دامت لـغــيـرك 
وصــلت الــيـك وهي غــائــبــة ان لم تــكن مــعــدومــة في
ـــبـــتـالة بـــاوبـــئـــة كـــورونـــا وتـــوريث احلـــكم بالدنـــا ا
ـتفـق على الـفساد واسـتنـساخ وتدويـر االشخاص ا

والتسلط واخملتلف فقط باالسماء وااللقاب. 
مـيسي والرياضيون ينـشرون الفرح واالمل والتنافس
الـشريف ويتابعهم الصغير والكبير رغم انه ال يدخل
الى جـيوبـنا شئ سواء فـاز برشلـونة او خـسر لكـننا
خـسرنا ونخسرالكثيرالكثير بسبب السياسي الذين
يـخـدعون الـنـاس ويـكررون ذات الـوعـود في احلمالت
االنـتخابـية وكـلهم ينـادي ويدعو ويـسعى لـلتغـيير في

البلد وعندما يصل الى الكرسي ال يتغير شئ. 
اهـتـمام الـنـاس ومـتابـعـتـهم الخبـار رحـيل مـيسي هي
أكـبر وأهم من متابعة واهـتمام لرحيل اي سياسي او
مـسـؤول والذي يـعـجز او يـتـكـاسل اللـسـان عن نطق
ــشــتــعل ــنـا ا الــله يــرحــمه لــو مــات او رحل عـن عــا
اء وسوء االحوال بـازمات الكـهرباء وشحـة ا
الصحية واالمنية والتعليمية والبطالة
والــفـقــر وانــعـدام الــعــدالـة في كل
ــوت الـذي شـئ سـوى كــورونــا وا

يعدل ب اجلميع. 

وأوالدي وبدأوا في تهديدهم بالقتل
. كــمــا أوضـح كــوبــاس أن الــصـور
ـــتـــداولـــة في وســـائل الـــتـــواصل ا
االجـتـمـاعي حـول إعـجـابه بـالـعـديد
من التغريدات الـتي تشير إلى كرهه
لــلــعـرب لــيــست صــحــيــحــة. وقـال:
الناس تتهمنـي بالعنصرية وأنا لم
أقم بــهـذا الـشيء في حــيـاتي لـيس
ـــثل هـــذه ـــمـــكـن أن أعـــجب  من ا
: هذه الـتـغـريـدات الـعـنـصـريـة. وأ
الـــتــغـــريــدات مـــزيــفـــة وال تــمت لي
بصلة لـقد قاموا بـتزييف احلقائق
لم أقم بـاإلساءة ألي دولـة الريـاضة
بــالــنــســبــة لـي هي احلب والــسالم

والصداقة.

وقـمنـا باالتـصـال بالـطبـيب وقال: ال
ـكـنه االسـتمـرار. وتـابع: ومع ذلك
اتصـلنـا بطـبيب آخـر قال: قـرار عدم
األهــلــيـة هــو قــرار صــحــيح.. لــذلك
قـررنـا وفي قـرار مـشـتـرك اسـتـبـعـاد
الريـاضي السـعودي. وأوضح: على
الرغم من أن القرار كـان مشتركا إال
أن النـاس الزالت تـعتـقد أنـني أثرت
عـلـى الـطـبـيـبـ واحلـكـام اآلخـرين.
وزاد: لـــقـــد شــــاركـــوا الـــعـــديـــد من
ــنـشـورات عـلى حــسـابـات وسـائل ا
الـتواصـل االجتـمـاعي اخلـاصة بي.
واضــطـررت إلى إغـالق حـســابـاتي.
: عــــنـــدمـــا لم يـــتــــمـــكـــنـــوا من وأ
الــوصـول إلـي اتــصــلـوا بــزوجــتي

التواصل اخلاصة بي. وأوضح: أنا
حــكم ومـلـزم بـتـطــبـيق الـقـانـون 

اتخـاذ القـرار باألغـلبـية  2 أطباء 5
حكام

b¹bł bOFBð

إال أن القضية تصاعدت بشكل الفت
بــعــدمــا عـــاد أوجــور كــوبــاس إلى
ـبيـاد ليـؤكد تـركيـا بـعد نـهايـة األو
أن الــهـجـوم عــلـيه لم يــتـوقف حـتى
هــذه الــلـحــظــة وأن هــنــاك تــهــديـد
بــالــقــتل له وألفــراد عــائــلــته. وقــال
كوباس في تصريحات صحفية: لقد
طـبــقـنـا الــقـواعــد وكـانت الــقـواعـد
واضـحــة لـلــغـايــة سـقط الــريـاضي
على األرض نـتيـجة لـضربـة تلـقاها

تــــقــــدمه عــــلى خــــصــــمه اإليــــراني
ــيــدالــيـة بــنــتــيــجـــة  1-4لــتــذهـب ا
الذهبـية لألخيـر. وصبت اجلـماهير
الـســعــوديـة غــضــبـهــا عــلى احلـكم
الـــــتـــــركي ودشـــــنـت وسم احلـــــكم
التـركي على تويـتر لـتجبـر كوباس
عـلى حــذف حـســابه بـتــويـتــر كـمـا
أوقف خــاصـيـة الــردود في حـسـابه
ـــوقع إنــســـتــجــرام. الــشـــخــصي 
ـوجـة احلـكم الـتركي ودفـعت هـذه ا
لـــلــخـــروج وتـــبــريـــر قــراره بـــطــرد
حـــامــدي وقـــال: أنـــا قــمـت بــإدارة
ـــبــاراة الـــنــهـــائـــيــة لم أتـــلق في ا
حـياتي رسـائل كالـتي تـلقـيتـها بـعد
ـــبــاراة أغـــلـــقت جـــمــيـع وســائل ا

{ الــريــاض- وكــاالت: التــزال ردود
يـة والعـربـية تـتصـاعد الـفعل الـعـا
جتاه احلكم التركي أوجور كوباس
الذي حرم السعودية من الفوز بأول
ميدالية ذهبـية في تاريخها بدورات
ــبــيــة. وأدار كــوبـاس األلــعــاب األو
نافسات الكاراتيه باراة النهائية  ا
رجـال وزن  75 كــجم كــومــتــيه بـ
السعودي حامدي واإليراني سجاد
ــــــبــــــيــــــة في دورة األلــــــعــــــاب األو
طوكيـــــو 2020. وكان حامدي قريباً
مـن مـــنح الـــســـعــوديـــة الـــذهـــبـــيــة
ـبــيـة الـتـاريـخـيـة إال أن احلـكم األو
الــــتـــركـي طـــرده بــــســـبب الــــلـــعب
العنـيف وكانت النـتيجـة تشير إلى
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يـــــــــــــواصـلُ
مــنــتــخــبــنـا
الـــــــوطـــــــني
لـــكــــرة الـــقـــدم
حتـــــضــــــيـــــراته
الـــــيـــــومـــــيـــــة في
مــقـاطــعـة مــاربـيـا
فـي مـــديـــنـــة مـــالـــقــا
اإلســبــانــيــة وذلك ضــمن

حتـضـيـراته للـتـصـفيـات اآلسـيـوية
ـونديـال قطر 2022. وقالَ ؤهـلة  ا
نتـخبنـا الوطني نـسق اإلعالمي  ا
هشـام محمـد  إن منتـخبنـا الوطني
يــواصل تـدريـبـاته الـيـومـيـة بـواقع
وحـدتــ تــدريــبــيــتــ صــبــاحــيـة
ـدرب الهـولندي ومسـائيـة بقـيادة ا
ديك أدفـوكـات وذلك لـرفع جـاهـزية
الـالعـبــ الــبـدنــيــة والــفـنــيــة قـبل
الـدخـول في الـتـصفـيـات اآلسـيـوية

ـقبل. الـتي ستـلعب بـدايـة الشـهر ا
وأضـــافَ مــحـــمـــد أن الالعب عـــلي
ـنـتخب في عـدنـان التـحق بـبـعثـة ا
إســبــانــيـــا وبــاشــر تــدريـــبــاته مع
نتخب بـينما هنـاك مباحثات مع ا
عـدد من أنـديـة الالعبـ احملـتـرف
من أجل تــأمـــ تــواجــد الالعــبــ
ــــدرب ـــــدعــــويـن في قـــــائــــمـــــة ا ا
الهولندي في معسكر تركيا والذي
ســيــكـون بــعـد مــعـســكـر إســبـانــيـا

ـنـسق اإلعالمي . وأشـارَ ا مـبــاشـرةً
ــنــتـخب ــنــتــخـبــنــا الـوطــني أن ا
خــاض مـبـاراة جتـريــبـيـة مع نـادي
اتلتيكو سـبتة اإلسباني بطلب من
ـدرب الـهـولـنـدي لـرؤيـة الالعـبـ ا
ــبـاريـات بــيـنــمـا ســيـخـوض في ا
نتخب مباراة جتريبية ثانية يوم ا
غــد األحـــد  قــبل إنــهــاء مــعــســكــر
ــعـســكـر إســبـانــيـا والــدخـول في ا

الثاني في تركيا.

نــاديـــاً مــؤشــر غـــيــر جــيـــد ويــعــطي
انـطبـاعاً بأن هـناك عـدم جديـة من قبل
ـوضوع األنديـة في الـتعـامل مع هذا ا

هم. ا

جتــنـــيب الـــكـــرة الـــعـــراقــيـــة مـــغـــبــة
الــعـقــوبـات. واخــتـتـمَ رئـيس الــهـيــئـة
ثلي التطبيعية  حديثه  إن حضور 
تـسـعــة أنـديـة لالجــتـمـاع من أصل 16

بـشــكل ودي أو قـانــوني قـبل انــتـهـاء
الوقت. 

: ان األمر في غايـة اخلطورة موضحـاً
ويـحــتـاج الى تــكـاتف اجلــمـيع بــغـيـة
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عـقـدت  الـهـيـئـة الـتـطـبـيـعـيـة
ـــعــيـــة جلـــنـــة الـــتــراخـــيص
اجتمـاعاً في مقـر احتاد الكرة مع
ــثـلي األنــديـة بــشــأن الـشــكـاوى
ـدرب قـدمـة من قبل الالعـب وا ا

بحضور رئيس التطـبيعية إياد بنيان
وعــضــو الــتــطــبــيــعــيــة ا اســعــد الزم
واألمـ الـعـام مـحمـد فـرحـان  ومـدير
تـراخيص األنـدية مـاجـد ثامـر ورئيس
ـالكي. جلـنة شـؤون الالعـب صـالح ا
ـــثــلـي االنــديـــة عــلى وحثَ بــنـــيــان 
ـشـاكل ضـرورة اإلسـراع في حـلـحـلـة ا
دربـ والالعـب ـتـعـلقـة بـا ـالـية ا ا

لالبـتـعـاد عن عـدم الـتـرخـيص من قـبل
االحتـاد اآلسـيـوي حـيث  إخـطـارنـا
من قـــبل االحتــاد اآلســيـــوي بــكــتــاب
رســــمي يــــؤكــــد عــــلى ضــــرورة حل
ــدة ال تــتــجـاوز مــســألــة الـديــون 
اخلـامس عـشر من الـشـهـر احلالي.
ــثـــلي األنــديــة وطـــالبَ بــنـــيــان 
بـــإيـــجـــاد مـــخـــرج ســـريع لـــهـــذا
ـوضــوع وضـرورة حل الـديـون ا
درب والالعب والشكاوى مع ا
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بغداد- الزمان
اعلنت الهيية االدارية لنادي بالدي
الـريــاضي ان اجملـمـوعـة االولى من
العـبـات النـادي وقـعن عقـود الـلعب
لــــصــــالح الــــنـــادي بــــكـــرة الــــقـــدم
ـنـسق االعالمي الــنـسـويـة. وقــال ا
لـنادي بالدي الـرياضي عـبدالـزهرة
نعيم ان اول مجموعة من الالعبات
قــد وقــعن عــلى كــشــوفــات الــنـادي
خالل مــؤتــمــر صــحــفي عــقـد عــلى
قــاعـــة مــنــتـــدى شــبــاب جـــمــيــلــة.
واضـاف ان تــوقــيع الـعــقــود شـمل
انـضـمـام العـبــات يـلـعـ الول مـرة
بـــشــعـــار الـــنــادي بـــعـــد ان مـــثــلن
مــجــمــوعــة مـن الــفــرق الــنــســويــة
وهـنـاك مــجـمـوعـة اخــرى سـتـوقع
عـلى كـشـوفـات الـنـادي خالل االيـام
القـادمة من اجل تـمثـيل فريـقي كرة
ـغلـقة والـساحات القـدم للـصاالت ا
ــكـشــوفــة. واشــار الى ان اجلــهـد ا
الــــذي قـــدمــــته العــــبــــات الـــفــــريق
وانـضـبـاطـهن وتـمـسـكـهن بـالـنادي
ـثـل هـكـذا جـعل االدارة تــتـمــسك 

شـاكــرا في الـوقت ذاته كل خــامـات
اجلـــــهــــود الـــــتـي بــــذلـت من قـــــبل
الالعـبـات ومـدربي الفـريق الـكـاب
جـــواد هــلـــيل والـــكـــابـــ صـــبــاح
الـــقـــيـــسـي. ومن جـــانب اخـــر اكـــد
مـدرب الـفـريق جـواد هـليـل على ان
مـاقــدمـته الالعـبـات من جـهـد خالل
مــشـاركــتــهن في الــدوري الــعـراقي
الن محل فخر  واعتـزاز لنا جميعا 
العبـات بهذه االعـمار وبـهذه الروح
اجلــمــيـلــة حــاربن مـن اجل اثــبـات
قوتـهن وبراعتـهن وسندعـمهن بكل
مـانــسـتــطـيع. وفي ســيـاق مــتـصل
بارك الكاب صـباح القيسي مدرب
ســـيـــدات بالدي تـــوقـــيع الـــعـــقــود
مـسـتذكـرا كل مـامـرت به الالعـبات
من صـعاب وحتـديـات خالل الفـترة
مـرحبـا بـانـضـمـام بعض ـاضـيـة  ا
ـــهـــاريــــات لـــلـــفـــريق الالعــــبـــات ا
وتـوقـيـعـهـن علـى كـشـوفـات الـنادي
وهــــذا مــــحل فــــخــــر واعــــتـــزاز ان
نــــســــتــــقــــطـب بــــعض الـالعــــبـــات

هاريات لدعم صفوف الفريق. ا
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خـصـوصـا إذا جنح في احلـفـاظ عـلى
. ومن خدمات جنم الـفريق هاري ك
جهـة اخـرى أعلن تـشيـلـسي  تعـاقده
هـاجم رومـيـلـو لـوكـاكو رسـمـيًا مـع ا
ــتـد قــادمًـا من إنــتـر مــيالن بـعــقـد 
حتى صيف  2026 مقابل  115 مليون
يورو ليصـبح البلجـيكي ضمن أغلى
الــصــفــقــات الـتـي أبـرمــتــهــا األنــديـة
اإلجنليزيـة عبر التـاريخ. ويستعرض
في السـطور التـالية أغـلى الصـفقات

يرليغ: التي أبرمتها أندية البر
gOK¹dł „Uł

يـعـد أغـلى صـفـقـة في تـاريخ الـدوري
ـمـتاز بـعـدمـا انـتقل من اإلنـكلـيـزي ا
أسـتـون فـيال إلى مـانـشـسـتـر سـيـتي
هــذا الــصــيف مــقــابل  117 مــلــيـون

يورو. 
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ـركز الـثاني بـ 115 ملـيون يأتي في ا

رومـيـلو لـوكـاكو
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{ مـدريد- وكـاالت: أقرت اجلـمـعيـة الـعمـوميـة لـرابطـة الـدوري اإلسبـاني لـكرة الـقدم الـلـيغـا االتـفاقـية مع
ـوافقة  38نـاديا ومـعارضة  4 ريال مـدريد وبـرشلـونة وأتلـتيك بـيلـباو ونادٍ صـندوق  CVC االسـتثـماري 
رابع لم يود الكـشف عن نفسه. أوضح ذلك رئـيس الرابطة خـافيير تـيباس بعـد انعقاد اجلـمعية الـعمومية
ـئة الـتي يعـتزم احلـصول عـليـها من حـقوق البث االستـثنـائيـة. ولن يتـفاوض الـصنـدوق على نـسبة  10 با
قدر بـ2.7 ـسموع مع األنـدية الرافضـة ولن حتصل هذه األنـدية على أمـوال من مبلغ االتـفاق ا رئي وا ا
ملـيار يورو. وقال تيباس إن االتفاق هو نتاج  10 شهـور تخللها مشروع دوري السوبر وصراعات أخرى
وذج الدوري الـذي تروج له األندية التي صوتت برفض االتفاق. ووصف االتفاق عرضـته للتأخر منتقدا 
بـالتـاريخي واالستثنائي في سبيل تطوير األندية ودفع التطور الرقمي. ويتيح االتفاق حصول األندية على
مـليارين و 667.5 ملـيون يـورو وهـو مبـلغ سيـتقـلص إلى ملـيارين و 100مـليـون بسـبب رفض ريال مـدريد

وبرشلونة.
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- (أ ف ب) - كــــــشـــــفت { بـــــرلـــــ
مــجــمــوعــة "أديــداس" الــريــاضــيــة
انـية عن إبرام اتـفاق بقـيمة 2,1 األ
مـلـيـار يـورو لــبـيع مـاركـة "ريـبـوك"
الـتـابـعـة لـهـا إلى شـركـة "أوثـنـتـيك
بـــــــرانـــــــدز غــــــروب" (ايـه بـي جي)
ــرتـــقب إجنــاز األمـــيــركـــيــة.ومـن ا
الـصـفـقـة في الـربع األول مـن الـعام
2022  عــلى أن يُــدفع اجلــزء األكــبـر
ـــبـــلغ نـــقـــدا بــعـــد مـــوافـــقــة من ا
ـعنيـة وفق ما أوضحت الهـيئات ا
ـانـيــة في بـيـان.وفي اجملـمـوعــة األ
أوائل آب/أغــــــســـــطـس كـــــشــــــفت
اجملـــمــوعـــة عن وضع الـــلــمـــســات
ـاركـة األخـيــرة عـلى عـمــلـيـة بــيع ا
التـابعة لـها التي خـرجت من نطاق
نـشـاطاتـها مـنـذ مطـلع الـعام 2021.
وقـــال كـــاســـبــــر رورســـتـــد رئـــيس
ــا قـدّرنـا "أديـداس" في بــيـان "لــطـا
ـتـنّـون إلسـهـامـات ريـبـوك ونـحن 
ـاركـة وفرقـهـا في شـركتـنـا".ولفت ا

إلى أن اجملـمــوعـة تـنــوي الـتــركـيـز
على تعزيز ماركتها "أديداس".وقال
ــؤسس جــامي ســالــتــر الــرئــيس ا
لـشركـة "إيه بي جي" الـتي تـدير في
جـمـلـة مـاركـاتـهـا "جـاي سي بـيني"
وفوريـفر 21  و"بروكس براذرز" إنه
ـــضي في إرث "لــــشـــرف لـــنــــا أن 
ريــــبــــوك". وكـــــانت "أديــــداس" قــــد
اشــتــرت "ريـــبــوك" ســنــة  2006 في
مـــقـــابل  3,1 مـــلــيـــارات يـــورو في
مسـعى إلى التـقدّم عـلى منـافسـتها
ـا واجهت األبرز "نـايكي".وهي لـطا
مشاكل مع ماركتها هذه وكانت ب
احلـ واآلخـر تـسـري إشـاعـات عن
احـتـمـال بيـعـهـا. ولـم تعـد الـعـالمة
تـــســاوي ســوى  803 ماليـ يـورو
في نــهـايـة 2020. ولم يـرتــفع حـجم
أعـمــال "ريـبــوك" سـوى بــنـســبـة 2 
ـئـة سـنة  2019 إلى  1,75 مـلـيار بـا
يورو وهو جزء بسيط من إجمالي
ـقــدّرة بـحـوالى أعــمـال "أديــداس" ا

 23,6 مـلــيــار يـورو.ولن يــؤثّــر بـيع
"ريـبــوك" عــلى تــوقـعــات "أديـداس"
ــالـيــة لـلــسـنــة اجلـاريــة وفق مـا ا
ـانــيـة.وكـانت أفـادت اجملـمــوعـة األ
الـــشــركـــة قـــد رفــعت تـــوقـــعــاتـــهــا
الـســنـويـة في مـطـلع آب/أغـسـطس
بــاالسـتــنــاد إلى نــتــائج جــيّـدة في
الــــربـع الـــثــــاني مـن الـــعــــام وذلك
بــالـرغم مـن مـشــاكل في اإلمـدادات
خــــصـــوصــــا في فــــيـــتــــنـــام.وبـــ
نـيـسـان/أبـريل وحــزيـران/يـونـيـو
بلـغت األرباح الـصافـية للـمجـموعة
 397مــــلـــيــــون يــــورو في مــــقــــابل
خـســارة قـدرهـا  295 مــلـيــونـا قـبل
ـوجـة األولى من سـنـة في خـضمّ ا
كوفـيد-.19وتـطمح اجملـمـوعـة التي
تـــتـــخّــذ فـي هــرتـــســـوغـــيـــنــاوراخ
(جـــنـــوب) مـــقــــرّا لـــهـــا إلى زيـــادة
ـئة سـنويا بـيعـات بنـسبة  20 با ا
وحتـقـيق إيـرادات صـافـيـة تـتراوح

ما ب  1,4 و 1,5 مليار يورو.
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اخلــمــيس صــورة لالعــبـة اإليــطــالــيـة
الـدولية سـيسيلـيا سالـفاي مع مخروط
لـلتدريب على رأسها وهي تـشد عينيها
لـلـخلف بـأصـابعـهـا في تقـليـد لـلمالمح
اآلسـيـوية مـصـحوبـة بـرموز تـعـبيـرية
ـاءتهـا  ولـكن سـرعان مـا عـمد تـمـثل إ
نشـور عقب تـسببه الـيوفي إلى إزالـة ا
في سـيـل من الـتـعـلـيـقـات السـلـبـيـة من
مــسـتـخـدمي اإلنـتــرنت لـيـصـدر الحـقـا
بـيان ا يوضح فيه أن الـتغريدة "لم يكن
الـقـصد مـنهـا إثـارة اجلدل أو إيـحاءات
عــــنـــــصــــريــــة"  وأقـــــر الــــنــــادي "أدرك
يـوفنتوس على الـفور أن النادي ارتكب
خــطـأ ال يــغـتــفـر وقــد أثـر هــذا اخلـطـأ
بــشـــكل خــطــيــر عـــلى كل من يــعــارض
الـتـمـيـيـز العـنـصـري"  وأضـاف مـشددا
"يـدرك يوفـنتـوس هذا اخلطـأ وسيـفكر
نع الـنادي بعمق ويقوم بـتحليل دقيق 
حــدوث مـثل هــذه األشـيــاء مـرة أخـرى"
وتـعاني كرة القدم اإليـطالية على غرار
الــــبـــطــــوالت األوروبـــيــــة األخـــرى من
ـــواسم احلـــوادث الـــعـــنـــصـــريـــة في ا

األخيرة.

الـعـنصـرية عن اآلسـيويـ  قال الـنادي
الـتـوريـني فـي بـيان "نـود أن نـعـرب عن
ـنـشـور الذي ي خـالص اعـتـذارنـا عن ا
نــظـر إلـيه عـلـى أنه مـحـتـوى تــمـيـيـزي
عــنـصـري عـلى حــسـاب فـريق سـيـدات
يـوفـنتـوس على تـويـتر أمس  وأظـهرت
الــــتـــغــــريــــدة الـــتـي ن شـــرت مــــســـاء

{ رومــــــــا (ا ف ب) اعـــــــتــــــــذر نـــــــادي
يـوفنـتوس اجلـمعة "بـصدق" عـقب نشر
فـــريـق الـــســـيـــدات في دوري الـــدرجـــة
األولى لـكـرة القـدم تغـريدة اعـتبـرها "ال
تـغتفر" تـؤدي فيها العبـة إماءة بعيون
مــائــلـة وتــرتــدي مـخــروطــا عـلـى شـكل
قــبــعــة مـــذكــرة بــالــصــور الــنــمــطــيــة
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{ بـرشـلـونـة - وكـاالت: عـرض بـرشلـونـة خـدمـات العـبه
البرازيلي فـيليب كوتـينيو عـلى أحد األندية اإليـطالية

يـركاتـو الصـيفي اجلـاري وفقـا لتـقرير في ا
صـحـفي. فـقـد ذكـرت صـحـيـفـة كـوريري

ديللو سـبورت اإليطالـية أن النادي
الكتالوني عرض على التسيو

ضم كـــوتـــيـــنـــيـــو عـــلى
ســــبــــيل اإلعــــارة مع
دفع الـبــارسـا جـزءا
من راتــبه. وأشـارت
الــصـحــيــفــة إلى أن
كــيــا جــورابــشــيـان

وكـيل كــوتــيـنــيـو يــتــمـتع
بــعالقــات جــيــدة مع كالوديــو لــوتــيــتــو

ـديــر الـريـاضي إيـجـلي تـاري رئـيس التـسـيـو وا
وهو مـا قـد يـسـاهم في حـسم الـصـفـقـة. كـما أن
جـــورابـــشـــيـــان شـــريـك لـــلـــوكـــيل جـــولـــيـــانـــو
بـــيــرتـــولـــوتــشـي الـــذي قــاد عـــودة اجلـــنــاح
الــبــرازيــلي فــيــلــيــبي أنــدرســون إلى نــادي
العاصمة اإليطالـية هذا الصيف. ويسعى
برشـلـونة لـلتـخـلص من عـدة العبـ حتى
يــنـجـح في قــيـد الــصــفــقــات اجلــديـدة ال
سـيـمــا بـعـدمـا خــسـر جنـمه األول لــيـونـيل

الية. ميسي بسبب األزمة ا

وقام بـتـهريب أمـواله إلى خـارج الـص من خالل
كازيـنـوهات في مـاكـاو. وتـابعت: اآلن يـريـد شراء
نادي كرة قدم إجنليزي لغسل أمواله. وبحسب ما
جاء في التقرير يظهـر صامويلسون وهو يعطي:
دليلًـا تفـصيلـيًا حـول كيفـية استـخدام الـصناديق
ـستثمرين االستئمانـية اخلارجيـة إلخفاء أموال ا
اجملـــرمـــ وهـــويــتـــهـم. وأضـــافت الـــشـــبـــكــة أن
الصحـفيـ تعرّفـوا على مـحقق خاص بـاإلضافة
ـمــكّـنـ فـي قـبـرص كــانـوا عـلى إلى شـبــكـة من ا
اســتـعــداد لــتــزويــدهم بــجــواز ســفـر مـن االحتـاد
األوروبي باسم جديد.  وجاء الـتحقيق األخير في
أعقاب تقرير نشرته قناة اجلزيرة أيضاً وجاء فيه
أن مـجـرمـ أو مـطـلـوبـ لـلعـدالـة اسـتـفـادوا من
ـسمى جـواز سـفر مـقـابل االستـثـمار برنـامـجهـا ا
اخملصص لـلـمسـتثـمـرين األثريـاء.  وكـانت القـناة
ـاضي حتـقـيـقـاً يُـظـهـر مـراسـل بـثت في الـعـام ا
يـتـظـاهـرون بـتـمـثـيل رجل أعـمـال صـيـني يـسـعى
للحصـول على جواز سـفر قبـرصي على الرغم من
سـاعدة مـسـؤول مـؤثرين. سجـله اإلجرامـي و
ـدعي الــعـام الـقــبـرصي جــورج سـافـيـدس وقـال ا
للـصحفـي قـبل بث الـتحقـيق االثنـ إن أي دليل
جــديـد ســيــتم تــقـيــيــمه بــشــكل صـحــيح مـن قـبل
ــقــابل قــال .  في ا ــدعــ الــعــامــ الــشــرطــة وا
محامو صامويلسون لقناة اجلزيرة إن موكلهم لم
يـتم إبالغـه أبـدًا بــأن الـســيـد إكس مــدان بـتــهـمـة

غسل األموال والرشوة. 
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{ باريس- وكاالت: قال ستـيفان سافيتش مدافع أتلتـيكو مدريد  إنه سيبذل كل ما لديه
شـروع الذي يـتـبنـاه الروخي بالنـكـوس يدفـعه للـبقـاء ألطول من أجـل شعـار فريـقه وأن ا
ـكنة ب أروقة الـنادي الذي مدد تعـاقده معه حتى عام 2024. وأوضح سـافيتش فترة 
في تـصريحات صـحفيـة أنا سعيـد للغـاية ألنني سأوصل مـسيرتي مع عـائلة الروخي
بالنكوس بـعد تمديد التعاقد.. قضيت  6 سنوات هـنا حتى اآلن و تمديد التعاقد
من جـديـد وأسعى السـتـكمـال عقـدي مع الـفريـق حتى الـنـهايـة. وتابـع سافـيتش
ستـقبل ال يهمني أن أحـمل شارة القيادة أستطيع أن أقدم الـكثير لـلفريق في ا
أم ال لكن األهم هو أن يـقدم الفريق أفضل مـستويات وأن أظـهر بأفضل شكل
ـدافع ــلـعب وخـارجه. وأعـرب ا ـكن وأسـاعـد الـفـريـق عـلى الـتـحـسن داخل ا
ـونـتـنـيـجـري عن سـعـادته بـعـد الـتـتـويج بـالـدوري اإلسـبـاني عـقب سـنـوات من ا
ـوسم اجلـديد وأن االنـتظـار مـتمـنـيا أن يـحـقق الفـريق إجنـازات مشـابـهة في ا
يـنـافس عــلى ألـقـاب كل الــبـطـوالت الــتي يـشـارك فــيـهـا. وأنـهـى الالعب حـديـثه
مـصــرحـا لـديـنـا فــريق فـريق قـادر عـلـى مـنـاطـحـة الــكـبـار.. أنـا سـعــيـد لـلـغـايـة
دى تـطـور الـنادي والـفـريق عـلى حد شـروع الـذي تـتـبنـاه اإلدارة وفـخـور  بـا
العب بعد غـياب دام ألكثر سـواء مشيـرا إلى أنه ينتـظر عودة اجلـماهيـر إلى ا

من عام ونصف.
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فريق يوفنتوس للسيدات

{ الدوحـة - (أ ف ب): خلص حتـقـيق أجرته قـناة
اجلزيرة القطرية إلى أن وسـطاء كانوا مستعدين
لتـمـكـ مـستـثـمـر وهـمي مدان بـجـرائم مـالـية من
شراء نادي كرة قدم إجنليزي. ووجد التحقيق أنه
ـســاعــدة الــوسـيـط كـان نــادي ديــربي كــاونـتي
مسـتـعدًا لـلـمضـي قدمـاً في صـفقـة بـيع بقـيـمة 99
مـلـيـون جــنـيه إسـتــرلـيـني  137مـلـيـون دوالر إلى
مــشــتــر صــيـــني وهــمي عــلـى الــرغم من احلــظــر
فـروض على اجملـرم اخلـطرين الـذين يعـمدون ا
ـوجب الـقـوانـ إلى شـراء أنـديـة كـرة الــقـدم.  و
ـمـتـاز يُـمنع أي التي تـرعى الـدوري اإلجنـلـيزي ا
شـخص مـدان بـاحـكـام إجرامـيـة أو سـبق أن حُـكم
عـلـيه بـالـسـجن ألكـثـر من  12شـهرًا مـن شـراء ناد
لــكــرة الــقــدم. وأفــادت قــنــاة اجلــزيــرة في بــيــان:
ـثـلـ جملـرم صـيـني مـتـهم بـالـرشـوة بـصـفـتـهم 
تخـفون من وغسـيل األموال وصل الـصحـفيـون ا
وحـدة حتــقــيق قــنــاة اجلـزيــرة إلى شــفــيــر إبـرام
صــفـــقــة لـــشــراء ديـــربي كـــاونــتي بـــطل الــدوري
اإلجنلـيزي مـرت وأحـد أقـدم أنديـة كرة الـقدم في
إجنلـترا. وأضـافت الـقنـاة الـقطـرية أن مـراسـليـها
السـريـ التـقـوا كـريسـتـوفر صـامـويلـسـون وهو
يـعـمل كـخـبـير فـي الـصـناديـق اخلـارجيـة وصـانع
صـفـقـات كــرة الـقـدم.   وذكـرت: أخـبــر مـراسـلـونـا
صامويـلسون أن الـسيد إكس لم يـتم اإلفصاح عن
اسمه كـما نـسمي مـستـثمـرنا الـوهمي غـني جدًا
دة سـبع سنوات وقد حُكم عـليه غـيابيًـا بالسـجن 
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{ روما- وكاالت: قـال تقرير صحفي إيـطالي  إن نادي إنتر ميالن
رفض رحيـل أحد جنـومه خالل فتـرة االنـتقـاالت الصـيـفيـة احلالـية
ـيـرلـيغ. وبـحـسب موقع ـمـتـاز الـبر لـلعب بـالـدوري اإلنـكـلـيزي ا
كـالتـشـيـو ميـركـاتو فـإن الـهـولنـدي سـتـيفـان دي فـري مدافع
إنتـر تـلـقى أكثـر من عـرض خالل الفـتـرة األخيـرة من أنـدية
إيـفــرتـون ولــيـســتـر ســيـتي. وأضــاف أن إنـتــر ال يـريـد أن
يخـسـر مـدافعه وأحـد أبـرز الالعبـ بـالفـريق حـيث قرر
قـدمـة مـن نادي الـنـيـراتزوري رفـض أحـدث الـعـروض ا
ليسـتر سيتي. وتابع أن لـيستر جلـأ حملاولة ضم يانيك
فـيسـترجـارد مدافع سـاوثهـامبـتون من أجل تـعويض
ويـسـلي فــوفـانـا الـذي تـعــرض إلصـابـة قـويـة خالل
إحــدى مـبــاريــات الـفــريق الــتــحـضــيــريـة لــلــمـوسم
اجلــديــد. ويـرتــبط دي فــري بـعــقـد مـع إنـتــر حـتى
ــــقـــبل فــــيــــمـــا يــــســـعى صــــيف عـــام  2023 ا
ـدة عام إضـافي الـنيـراتزوري لتـمديد عـقده 
حـتى 2025  مع زيـادة راتـبه إلى  4.5 مـلـيون

يورو بدالً من 3.8.

{ لنـدن- وكاالت: ال يزال مـانشـستـر سيتي لم
يفقد األمل فـي التعاقـد مع اإلجنليزي هـاري ك مهاجم تـوتنهام

يرليج لـلتقدم بعرض جديد لضمه. وبحسب هوتسبيـر حيث يستعد بطل البر
صحـيفة اجلارديـان البريطانـية يستـعد مانشـستر سيتي لـلتقدم بـعرض قيمته
 150مليون يورو  127مليون جنيه إسترليني في حال حتصل الفريق على
أي إشارة من تـوتنهـام بشـأن إمكانـية إتمـام الصفـقة. ويصـر توتنـهام على أن
هاري ك لـيس للـبيع وذلك على الـرغم من إعالن الالعب رغبـته في الرحيل

وسـبق وأن رفض الـسبـيـرز عـرضًا من مـانـشـستـر سـيتي لـضـمه مـقابل 100
مـليـون إستـرليـني. ومع ذلك لم يـفقـد مانـشسـتر سـيتي األمل ويـنتـظر مـتابـعة
وضع هاري ك الذي سـيعود إلى تدريبات توتـنهام يذكر أن بيب جوارديوال
اضـيـة عـلى رغـبـة الـفـريق في مـدرب مـانـشـسـتـر سـيـتي أكـد يـوم اجلـمـعـة ا
التعـاقد مع ك مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه إذا رفض تـوتنهام التفاوض

هاري كفسينتهي األمر.

ـاضي سعت قطر على مدى الـعقد ا
إلى تــصــويــر نــفـــســهــا عــلى أنــهــا
مـجــتــمع تــقــدمي نــسـبــيــا مــقــارنـة
بـجـيـرانــهـا في اخلـلـيج إال أنـهـا لم
واقف تكـن تقـدميـة في الـكثـيـر من ا
بحسب اإلندبنـدنت لعل أبرزها كان
عام  2016 بـعـد حــظـر مـوقع "دوحـة
نـــيــوز" اإلخــبــاري احملـــلي الــنــاطق
واطن باإلجنليـزية بعد نـشره مقاال 
قـطــري يـدعى مــاجـد يـصـف حـيـاته
كرجل مـثـلي اجلنس في اخلـليج.وال
ثـلية حـساسة لـلغاية. تزال قضـية ا
ففـي وقت سابق مـن هذا الـعـام كان
ـقــرر أن تـظـهـر فــرقـة "مـشـروع من ا

أفـراد أسـرتـهـم وأصـدقـائـهم وزمالء
العمل وفي الـنهاية الـشرطة.ويصف
"جاسم" وهـو شـاب آخـر حتدث إلى
اإلندبندنت حـياته بأنهـا "مشهد من

اجلحيم".
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ويقـول إنه فـكر في االنـتـحار بـسبب
تـــــــأثـــــــيــــــر ذلـك عـــــــلى صـــــــحـــــــته
الــعــقـلــيــة.ويـضــيف: "لــقــد حـاولــنـا
ثلية) عندما شاعـر (ا محاربة هذه ا
. لــقــد تــعــلــمــنــا في كــنــا مــراهــقــ
ـدرسة عن الـفصـول اإلسالمـيـة في ا
عواقب أن تـكون مـثلـيا وفـقا ألحـكام

الشريعة"

يم على أن يعـيش حياة مزدوجة). ا
وقابلت الصحيفة عدة رجال قطري
ــعـرفــة تـفــاصــيل طـريــقـة مــثــلـيــ 
عـــيــشــهم في اإلمـــارة اخلــلــيــجــيــة
ورأيهم حـيـال سمـاح قـطر بـرفع علم
قـوس قـزح خالل كـأس الـعالـم. وقال
حـمــد إنه يــتــمــتع بــحـيــاة مــهــنــيـة
راسخـة في إحـدى الشـركات الـرائدة
في قـطر لـكـنه يـخـفي سـرا وهو أنه
مــثـلي اجلــنس. وتــعـتــبـر الــعالقـات
ثلية غير قانونية في قطر ويعاقب ا
عـلـيهـا بـالـسـجن عـدة سـنوات. ومن
كن لقطر تطبيق الناحية النظرية 
عقـوبة اإلعـدام على مـثلـيي اجلنس
على الرغم من عدم تسجيل مثل هذه

العقوبات بحسب الصحيفة.
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ويشير التقـرير إلى أن استضافة
قـطـر لـكـأس الـعـالم حـدث
تاريـخي ومـصدر كـبـير
لـــلـــفـــخـــر الــوطـــني
بـالنـسـبة لـكـثـيرين
في الـبالد. لــكـنـهـا
دفــــعت قــــطـــر في
الوقت نـفسه إلى
دائــــرة الــــضـــوء
ـــيـــة و الـــعــــا
تـــــــــــــوجـــــــــــــيـه
انـــــــتــــــقــــــادات
شـديـدة لسـجل
الـــــدوحــــــة في
مـجــال حـقـوق
اإلنــســـان. في
الغـالب تـركز
ذلـك عــــــــــلـى
حــــــــقــــــــوق
الـــــعــــمــــال
هاجرين ا
لــــــــــكــــــــــنـه
بــــــــحــــــــسب
الـــصــحـــيــفــة
يتـحـول ببطء إلى مـجاالت
أخـرى.وتقـول اإلنـدبـندنت
إن الـقـطـريـ من مـجتـمع
يم الذين حتدثت إليهم ا
أخبـروهـا عن وجـود قلق
مـــســـتــمـــر وحـــاجــة إلى
إخفاء شيء طبيعي مثل
حــيـــاتــهم اجلــنــســيــة
خــــوفــــا من الــــعـــار أو
االنـتــقـام أو االعــتـداء
اجلنـسي أو الـسجن
فـــهـم يـــخـــافـــون من

لــيـلى" الـلــبـنـانــيـة في حــرم جـامـعـة
نـــورث وســـتـــرن في الـــدوحــة لـــكن
ظـهـورهـا ألــغي بـعـد رد فـعل عـنـيف
عــلى اإلنـتــرنت ضــد مـغــني الـفــرقـة
ــثــلي جـنــســيـا.أمــا مـا الــرئــيـسي ا
ثـليـون الـقطـريون بـحسب يطـلـبه ا
ما قاله "جاسم" لإلنـدبندنت فهو أن
تــتـــوقف قـــطــر عن مـــعـــامــلـــته هــو
وأصـــدقـــائه عــلـى أنــهم "مـــرتــكـــبــو
جــرائم" وأن يــتـم تــوفــيــر احلــمــايـة
الــقـانــونـيـة لــهم.وقـال لــلـصـحــيـفـة:
نع ـزيد  "يجب عـلى قطر أن تـفعل ا
ـثـلــيـة فــنـحن بــحـاجـة إلى رهــاب ا

احلماية أينما كنا".

.واتــفق األشـــخــاص الــذين حتــدثت
إليـهم اإلنـدبـندنت عـلى أنه ال يـوجد
"مـجـتـمع لـلـمـثـلـيـ داخل قـطـر" بل
هــنـاك "مــجـمــوعـة من األفــراد الـذين
يـحـرسـون أسـرارهم بـشـدة ألسـبـاب

تتعلق بالسالمة".
ويـــقـــول "جـــاسم" إن أحـــد اجملــاالت
التي يصعب عليه فيها إخفاء حياته
اجلــنـسـيــة هـو الــضـغط اجملــتـمـعي
الـهائل عـلـيه لـلـزواج. ويقـول "حـمد"
إن حفالت الـزفـاف التي تـقام بـهدف
إخـفـاء الـتــوجه اجلـنـسي احلـقـيـقي
لــلـعـروس أو الــعـريس أو كــلـيــهـمـا
حتدث كـثيـرا. وتقـول الصـحيـفة إنه
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نـشـرت صــحـيـفـة
اإلنـــــدبـــــنـــــدنت
الـــبــريــطـــانــيــة
تــــــــقـــــــــريــــــــراً
ـــــراســــلــــهــــا
ديــــــــفــــــــيــــــــد
هـــــــارديــــــــنغ
بــــعــــنــــوان:
(قــطــر الــتي
تـســتــضـيف
كــأس الــعــالم
تـــســـمح بـــرفع
عـلم قــوس قـزح
رغم إجـــبـــار
مـــجـــتـــمع
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بغداد

أوصـاف الشـكل اخلـارجي لـلمـجرمِ
اجملهـول عن طريـق حتليـل بصـمتة
الـوراثيـة التي تـركـها داخل مـسرح
ــة والـتــنـبــؤ بـدقــة األصـول اجلـر
اجلـينـية ولـون الـع ولـون الشـعر
ولـــون الــبـــشــرة والـــنــمـش وشــكل
الـوجه لــدى اجملــرمـ من خــلـفــيـة
عــرقـيــة حـتى اجملــرمـ من أصـول

مختلطة.
 وخالصــةُ الــعــمــلــيــة إنَّ الــعــيّــنــة
الــبـايــلـوجــيـة الــبـصــمـة الــوارثـيـة
( (DNAالـتي يـتـركـهـا اجلـاني في
ــة مـــهـــمــا صـــغُــر مــســـرح اجلـــر
حجمها  كالشعر أو بقعة دموية أو
تعرق أو بقايا مـنوية يتم حتريزها
بـالـطـريقـة الـصحـيـحـة ونقـلـها الى

اخملتبر اجلنائي.
 وبـــنـــاءً عــلـى حتـــلـــيلِ وبـــرمـــجــة
ـوجـودة في ـعـلـومـات ا وتـرجـمـة ا
اجلـيـنـات يـتم اسـتـخالص اجلـيـنم
ــسـؤول عن لـونِ الــعـ واجلـيـنم ا
ـسـؤول عن لون الـشـعر والـبـشرة ا
وحـــجـم الـــوجه لـــيــــتم رسم أقـــرب
صـورة تـقـريـبيـة عـلى الـكومـبـيـوتر
بـاسـتـخـدام خـوارزمــيـات الـتـعـلـيم
االلي لـدمج اجملـموعـة اخملـتارة من
الـنيـوكلـوتـايد في مـعادلـة رياضـية
مـعقـدة لـلـبـنيـة اجلـيـنـية لـلـسـمـاتة

SNP.
 وبذلك يـتم االستـفادة مـن الصورة
بــعـد عـرضـهــا عـلى وسـائل اإلعالم
لــيـــتم الــتـــعــرف عــلـــيــهـــا من قــبل
اجملـتـمع وقـد  اكـتــشـاف الـعـديـد
من اجلرائم بهذه الـطريقة بل هناك
من اجلــرائم وبـــعــد عــرض صــورة
اجلــاني  بــادر مــبـاشــرةً بــتــســلـيم
نــــفــــسه ومن األمــــثــــلــــة عــــلى ذلك
ـة الـتي حـدثت بـتاريخ ١٣/ اجلـر
مــايـو / ٢٠١٦ عـنـدمـا تـلـقى مـكـتب
شــرطـة مــقـاطــعـة بــروان تـكــسـاس
اخـبـارًا عن فــقـدانِ شـابــة تـبـلغ من
الـعــمـر ٢٥ عــامًـا تــدعى تـشــانـتـاي

بالنكـينـشيب وبـتاريـخ ١٥ مايو 
فـقودة الـعثـور عـلى جثـة الشـابـة ا
في مــنـطـقــة ريـفــيـة مــعـزولـة داخل
منزل مهجور متـهدم وبالقرب منها
آلـة حادة تُـسْتـخـدم لقصِ األعـشاب
ــــســــرح ـــــعــــايــــنــــة األولى  ومن ا
ــة اعـــتـــقـــد احملـــقـــقــون إن اجلـــر

DNA ـــادة الــوراثـــيــة الـــنــويـــة ا
ـادة الــوراثــيــة عــبـارة عن وهــذه ا
جُـزيـئات مـتـصلـة مع بـعضـهـا مثل
اتصال وترابط احلـروف االبجدية
فـتــعـطي كـلــمـات وأوامــر ومـعـاني
ومــعــلــومـــات عن الــشــخص الــذي
يــحـمــلــهـا ومــا يـحــمل من صــفـات
ـسـتـقـبـيـلة كاألمـراض احلـالـيـة وا
والـنـسب وبـتـرتــيب هـذه الـشـفـرة
ــوجــودة في اخلــلــيــة الــوراثــيــة ا
الــواحـدة عـلى شــكل شـريط لـصـار
طــوله ٢ مــتــر وتــشــيــر الــدراسـات
احلــديـــثــة إنَّ طــول هـــذا الــشــريط
عـلومـاتي في جمـيع خاليا جسم ا
االنسان حوالي ٢٠ مليار كيلو متر
اي بطـول (٣٠٠) مرة ذهـابًا وإيـابًا
بــــــ األرض والــــــشــــــمـس وهـــــذا
الـشـريط يــحـتـوي عـلـى مـعـلـومـات
ــعــني ولم هــائــلـة عـن الـشــخص ا
يـكــتـشف الــعـلـم ويـتــرجم من هـذه
ــعــلــومــات إلّـــا الــنــزر الــيــســيــر ا
فــســـبـــحــان ربـك رب الــعـــزة عـــمــا

يصفون.
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اال انه وبــجــهــود مــســتـمــرة داخل
يـة فقد اخملـتبـرات اجلنـائيـة  العـا
اكــتــشف الـــعــلــمــاء وتــرجم من أن
ـادة الـوراثـيـة هـنـاك بـداخل هـذه ا
جـيـنـوم مـســؤول عن لـون الـبـشـرة
وجـيــنـوم مــسـؤول عن لــون الـعـ
وجـــيــنـــوم مـــســـؤول عن الـــشـــعــر
وجـيـنـوم مـسؤول عـن شكـل الوجه
والـنـسب و تسـخـير هـذه الـثورة
الــعـلـمـيــة لـتـثــمـر جـهـود الــعـلـمـاء
بــاخلــصــوص مـــاقــامتْ بهِ شــركــة
( (parabon snapshotبـــارابـــوان
وبــدعم تـمــويـلي مـن وزارة الـدفـاع
DOD) االمـــــــــريـــــــــكـــــــــيـــــــــة من (
System  snapshot Fo-)نــــظـــام

rensic DNA Phenotyping) 
 من اكــتــشـــاف خــدمــة الــتـــنــمــيط
Snap- الظاهري لـلحمض النووي
 shot (DNA)وهو عـمليـة التـنبؤ
ـظــهـر اخلـارجـي جلـسم اجملـرم بــا
في احلاالت التي اليوجد بها متهم
أو قــاعــدة بــيـانــات وذلك من خالل
قــراءة أجــزاء اجلـيــنــوم وتــرجــمـة
ــعـلــومـات اجلـيــنـيــة الى مــظـهـرٍ ا
مادي خـارجي وبالـتالي من مـعرفة

كن أن لـيس هـناك حـدود مـعيـنـة 
ـعرفـةُ االنسانـية في تـقفَ عنـدها ا
اي مـجـالٍ من مــجـاالتـهــا الـرحـبـة;
سـواء أكانت في الـعلـومِ أم الفـنوِن
أم األداب فـمـنذ ثـمـانيـنـيات الـقرن
ــاضي سَــخُــرُ الــعــلــمــاءُ تــقــنــيـة ا
احلـــــمـض الـــــنــــووي ( (DNAفي
اجملـال اجلنـائي; اذْ ثبُتَ عـلمـيًا أن
كـلَ شـخصٍ يـحـمل بـصـمـة وراثـيـة
خـاصـة به تـمـيـزهُ عـن غـيـرهِ مـاعدا
ـتـمـاثـلـ وهـذه الـبـصـمة التـوأم ا
مــوجــودة في كل خـلــيــة من خاليـا
اجلــــسم وافــــرازاتـه وقــــد ســــخــــر
ـطــابــقـة اخلــبــراء هـذه الــتــقـنــيــة 
اخلاليـا الـبـايـلـوجـيـة الـتي تـركـهـا
ة مع من اجلاني في مسـرح اجلر
ــة لــيــتم يــشــبـه بــارتــكــابه اجلــر
إثـبــات أو نـفي عالقــته بــهـا سـواء
أكـــانت بـــقع دمـــويـــةً أم شَـــعْــرًا أم
سـائلًـا منـويًا وكـذلك حتديـد جنس

اجلاني سواءً أكانَ ذكرًا أم أنثى 
ومن ثَمَّ اسـتُـخـدِمت هــذه الـتـقـنـيـة
الـعـلـمـيـة في الـعـراق بـعـد عام  ;اذْ
كــشـــفتْ مــديـــريـــةُ حتــقـــيِق األدلــةِ
اجلــنــائــيـــةِ مــئــات جــرائـمَ الــقــتلِ
والسطـوِ والسرقـةِ واالغتصابِ عن
طـريـق عـيـنه بــايـلــوجـيـة صــغـيـرة
ة خَلَّفها اجلاني في مسرح اجلر
إلّــا أن الـعــلـمــاءَ لم يــكـتــفـوا بــهـذا
االكتـشاف بل تـوصلـوا في األعوام
اضية إلى اكتشاف خدمة القليلةِ ا
الـتنـمـيط الظـاهـري لصـورةِ اجملرم
ورفولوجية بواسطة أو الصورة ا
احلِــمْض الــنــووي أي رسم صـورة
اجملــرم اجملـهـول بـواســطـة حتـلـيل
فه في أثـره الــبـايــلـوجـي الـذي خَــلـَّ
ـة وقـبل أن نـتـطـرق مــسـرح اجلـر
ــوضــوع البــدَّ من أن نــذكـرَ لــهـذا ا
نبذةً بسـيطةً عن البصـمةِ الوراثية

(DNA )
ــادي إنَّ كـــيـــان جـــسم اإلنـــســـان ا
عــبـارة عن تــرلـيـونــات من اخلاليـا
احلية ولكنَّ هذا الكيان اجلسماني
في حــقــيـقــته هــوعـبــارة عن كــيـان

معلوماتي معقد.
 ولــو أخــذنــا أحــدى هــذه اخلاليــا
ُـــجـــردة ِ ا الـــتي ال تُـــرى بــــالـــعـــ
كـنـموذجٍ لـوجـدنـا بداخل كل خـلـية
نواة وبـداخل النواة نـوية وبداخل

اجملـني علـيهـا قـد تعـرضتْ حلادثِ
قتلٍ وبعد إرسال اجلُثة إلى مكتب
الــفـــحـص الــطـــبي فـي مــقـــاطـــعــة
تـارانت في فــورت أظـهـر الــتـقـريـر
الـــطــبـي الــتـــشــريـــحي أن اجملــني
عـلـيــهـا تـعـرضت العــتـداءٍ جـنـسي
وتــوفـــيت بـــســـبب ضـــربــة قـــويــة

تطابق اآللة. احلادة.
وقد باشر احملققـ بالتحقيق و
إرسال عيّنة ال ( (DNAالتي عُثِر
ـة الى عــلـيــهــا في مــســرح اجلــر
قاعدة بيانات ال ( (DNAالوطنية
ولكن دون جـدوى ولم يتم الـتعرف

على أي مشبه به أو خيوط.
 وبــعـــد عــام ونــصـف قــام شــريف
مـــقـــاطـــعـــة بـــراون وفـــانس هـــيل
ــــدعي الـــعـــام مــــايـــكل مـــوراي وا
باالستـعانة بـخبرة شـركة بارابون
النـتــاج تـقــريـر لــقـطــة عن صـاحب
احلـمض الـنووي الـذي  الـعـثور
ــة وفي عــلـــيه في مـــســرح اجلـــر
غــضـون أســابــيع أصــدرت شــركـة
بــاربـوان تـقـريـرهـا الـذي كـشف ان
اجلـــــاني عـــــلى األرجـح هــــو ذكــــر
أبـيض مـن أصلٍ أوروبي ذو شـعـر
بني أو بني فـاحت وعيون زرقاء أو

خضراء وعليه بعض النمش.
 وفي مـــوتـــمـــر صــحـــفـي نـــشــرت
اجلهات اخملتصـة التقرير اخلاص
بــالــلـــقــطـــة عــلى اجلـــمــهــور وفي
غضـون ساعات من اصـدار اللـقطة
تلقتْ الشرطة معلومات عن مشتبهٍ
به مـــحــتـــمل يــدعى رايـــان ريــجــز
وبــنــاءً عـلـى ذلك جــمع احملــقــقـون
معلومات عن ريجز وتب أنه أحدُ
معارف اجملـني عليـها وأنه لم يكنْ
ــشــتــبه بــهم قــبل ضــمنَ قــائــمــة ا
صدور لـقطـة باربـوان وبعـد تخفي
اجملـرم ريـجــز عن انـظـار الــشـرطـة
ـــدة أســـبـــوع فـــاجـــأَ اجلـــمـــهــور
ــةِ الـقــتل أمـام بــاالعـتــرافِ بـجــر
الكـنيسـة وبعـد ساعات من تـسليم
نفـسه اعتـرف  ايضًـا أمام مـحققي
الشـرطة بـعد أن قـدم معـلوماتٍ عن
ــة اليـــعــرفــهــا إلّــا مـــســرحِ اجلــر

اجلاني.
 أمـــا مـن الـــنـــاحـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة
ـوضوع الـقانـونيـة فـقد أثـار هذا ا
في فــرنــســا -وقــبل هــذا الــتــاريخ
بـــاعــوام- جـــدلًـــا في حـــكمٍ صــادر
بـــــتـــــاريخ٢٥/ حـــــزيــــران / ٢٠١٤
حملــكـمــة الــنـقض الــفــرنـســيـة إلى
حــصـول جـدل فـيــمـا بـ األوسـاط
ــطـــالـــبــة بـــاحلـــقــوق واحلـــريــة ا
الــشــخــصــيــة عــلى اثــر مــصــادقـة
مـحـكـمـة الـنــقض الـفـرنـسـيـة عـلى
شـرعـيــة إجـراء خـبـيــر يـهـدف الى
التعرف على الشخـصيات الشكلية
الــظــاهــرة لــلــمــشــتــبه به مـن أثـار
ـوجــودة عـلى احلــمض الـنــووي ا
ضــحـــايـــا االغــتـــصـــاب عـــلى أثــر
تـعـرض عـدت نـسـاء إلى مـغـتـصب
مـــجــهــول دون أن يـــســتـــطــعْنَّ من
المح وجهه مع تزويـد احملـققـ 
تـعـذر وجود بـصـمته الـوراثـية في
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قـاعـدة الـبيـانـات الـوطنـيـة واسـعة
الـنطـاق والـذي تقـوم به الـسلـطات
ـنـع ارتـكـاب اجلـرائم الـقـضــائـيـة 
هـــذه احلـــالــــة اضـــطــــرتْ قـــاضي
الـتـحــقـيق مـن الـلـجــوء الى خـبـرة
مـخــتـبـر الــطب الـشــرعي المـراض
الـدم و يديـره أحد اسـاتـذة جامـعة
بـــوردو والـــذي يــــركـــز في عــــمـــله
الـبــحـثي عــلى الـتــحـلـيـل اجلـيـني
ـورفـولـوجـيـة وبـعد أن لـلـسـمـات ا
أوضـــحت نـــتــــيـــجـــة اخلـــبـــرة أن
اجلـانـي ذكـر وان عـيـنـيه ذات لـون
بـــــني داكـن وان بـــــشـــــرتـه كـــــانت
شاحبة وشـعره بني أو اسود بني
داكـن  وان ســبب اجلـــدل هــو عــدم
وجـود غـطاء قـانـوني يـشـرعن هذا
الـعـمل وانـتهـى اجلدل كـمـا يـصفه
اســتـاذ جـامـعـة غـرونـوبل وعـضـو
ـعـهد اجلـامعـي لفـرنـسا االسـتاذ ا
Etienne) إتـــــيـــــان فــــيـــــرجـــــيس
(Vergèsمـن أن مـحــكـمــة الــنـقض
الـفــرنـسـيــة رمتْ هـذا احلــكم عـلى
شــكل زجـاجــة في الــبــحـر كــدعـوة
لـلمـشرع لتـشريـع قانون أو تـعديل
بـــعـض مـــواد قـــانـــون اإلجـــراءات
اجلـنـائيـة لـعدم تـغطـيـتهـا الـكافـية

لهذا االكتشاف.
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وجـديــر بـالــذكـر أنـه رغم الـنــتـائج
التي قدمـها هذا االكـتشاف; إلّا أنهُ
لم يُـعتَـمدْ كـدلـيلٍ منـفردٍ لإلدانـة ما
لم يُـســنَـدْ بــأدلـةٍ أخــرى أو قـرائنَ
ــكن االســـتــفــادة مــنه في ــا  وإ
احلـاالت الـتي اليوجـد بـها مـشـتبه
به أو بــصــمــة وراثــيــة في قــاعــدة
الـبـيـانـات وجـديـر بـالذكـر أنه ومن
خالل هــــذا االكــــتــــشــــاف ســــيــــتم
الـــتــــعــــرف عـــلـى اصـــول ونــــسب
االنــــســــان وارتــــبــــاطـه اجلــــيــــني
بــــاسـالفـــــة الــــقـــــدمـــــاء ومــــنـــــهم
الـــشــخـــصــيـــات الــتـــاريــخـــيــة بل
ـؤرخون إعـادة بـناء سـيـستـطـيع ا
مالمـح الــوجه لـــشـــخــصـــيــات من
قـرون مـضت بـاسـتـخـدام احلـمض
الــنــووي الــذي يــعــود إلى تــاريخ
قـال رسـول الـله (صـلى الـله بـعــيـد
عـــلـــيـه وآله وســـلـم): ((تـــخـــيـــروا

لنطفكم فان العرق دساس).
 والبــد من اإلشـارة إلـى أن تـقــنـيـة
قـراءة احلـمض النـووي قـد اثـمرت
في مـــجــــال الـــطـب من مــــعـــاجلـــة
ـستـعـصيـة كـالسـرطان االمـراض ا
والــســكــري وغــيــرهــا بــعــد قــراءة
سؤولة عن واستئصال اجلينات ا
ـرض وإعــادة ربط الــشـريط هــذا ا
أو نـــسـخ جـــيـــنـــات أخـــرى وهــذه
التقنية التي تسمى تقنية كريسبر
ولتفـريب الفكـرة  فان عمـلها اشبه
بنـظام ( (wordالوورد عـندمـا يتم
تـظـلـيل احلـرف أو الـكـلـمـة اخلـطـأ
وحــذفـهـا أو لـصق حـرف أو كـلـمـة
بـدلًا عـنـهـا ولـكن بـتكـلـفـة بـاهـضة
الـثــمن وحتت احــتـكــار الـشــركـات

الرأسمالية.
 ونـتـمـنـى أن تـبـادر الـدول الـغـنـية

بـشـراء بـراءات االخـتـراع وبـيـعـهـا
بـاسعـار معـينـة الى شركـات الطب
اخملـــتــصــة النــقــاذ الـــبــشــريــة من
وعـلى صـعـيـد االمـراض الـفـتـاكــة 
بــلــدنــا فــمــا أمَس احلــاجــة لــهــذه
كـلفة مادياً وهل سيشهد التقنية ا
هــذاالـقــرن تـطـبــيـقــاً لـهــا? ومـاهي
االجــراءات الــتي يــجب اتــخــاذهــا
لـتـعـجـيل الـعـمل بـهـا السـيـمـا وأن
الـــقـــرائن تـــشــيـــر إلى إمـــكـــانـــيــة
تـطبـيقـها في الـعراق إذا مـا دعمت

من جميع النواحي?
 وإذا مـــاتـــذكــرنـــا أن تـــطـــبــيق ال
ــرحــلــته األولى والــتي DNA) )
اشــرنــا الــيـــهــا قــد اكــتـــشــفت في
أوروبــا في ثــمـــانــيــنـــيــات الــقــرن
ــاضي وطـبــقت في الـعــراق بـعـد ا
عـــــام ٢٠١٠ فــــضـالً عن الـــــتــــوجه
احلـديث بـتـسنم ادارات حتـقـيـقات
األدلـــــة اجلــــنــــائـــــيــــة ألصــــحــــاب
الـتـخـصص وبـشــاهـدات عـلـيـا في
عـلــوم األدلـة اجلــنـائــيـة والــتـوجه
ية مشتركة اجلديد لفتح نوافـذ عا
لــتـبـادل اخلـبـرات بـ دول الـعـالم
ـديـريـة عـلى وتـفـوق خـبـراء هـذه ا
مـــســـتــوى دولـي ومــنـــهم مَـنْ قــدَّم
بــراءة اخــتــراع إضــافــة الى تــآلق
عالقات وإعالم وزارة الداخلية في

األعوام األخيرة.
ــطـــلــوب فـــهــو رفــد  أمـــا الــدعـم ا
ــديـــريـــة اخملــتـــصـــة بــالـــكــوادر ا
البشـرية من خريجي الـكليات ذات
الــتـخــصـصــات الـعــلـمــيـة كــالـطب
والــــبــــايــــلــــوجي والــــكــــيــــمــــيـــاء
وتـــخــصـــيص مـــيـــزانــيـــة اليـــفــاد
اخلبراء اخملـتص الى الدول ذات

التخصص في هذا اجملال.
وجـزة والبـسيـطة فـهذهِ الـلمـحـة ا
الـتي ذكــرنـاهــا أَال تـدعـو الــبـعض
الى التـفكُـر والتـأَمُل وإعادة الـنظر
في ادعــائــهم إنَّ االنــســان خــلـقــته
الـطبـيعة عـن طريق الـصدفـة; فهذا
اجلــيـــنم الــبـــشــري ذلـك الــكـــتــيب
الصغير من خـمسة مالي صفحة
ــــدون في فـي خاليــــا كل مــــنــــا وا
حـيــيـز خـلــوي مـايـكــرسـكـوبي في
ثالثـــــة مــــلـــــيــــارات مـن احلــــروف
الـــكــيـــمــيـــائـــيــة عن قـــدر كل مـــنــا
ومــواطـن قــوته ومـــواطن ضـــعــفه
وصحـته وأمـراضه أليسَ من كـتبه
عـالم عـليم خـبـير التـدركه األبـصار
وهـــو يــدرك األبـــصــار فـــانــفـــجــار
مــطــبـعــة اليـنــتـجـع عـنــهـا تــكـوين
قــصـــائـــد شــكـــســبـــيــر عـن طــريق
الصـدفة وبعـثرة مـخازن للـسكراب
اليـنتج عـنه انتـاج مركـبة فـضائـية
عن طـريق الـصـدفـة أال بـوجـود من
يـصـنع احلـديـد ومن يـركـبـه فـبأي
آالء ربـكـمـا تـكـذبـان قـال تعـالى في
مــحــكم كــتــابـه الـكــر (ســنــريــهم
ايــاتــنــا في االفــاق وفي انــفــســهم
حــتى يـتـبــ لـهم أنه احلق) (وفي
.وفي األرض آيـــات لــــلــــمــــوقـــنــــ

أنفسكم
 أفال تبصرون) 

  دخل جـــو بـــايـــدن إلى الـــنـــصف
الــثـــانى مـن عــام رئـــاســته األول 
وجرى تـنـصيب "إبـراهيم رئـيسى"
رئـيــسـا جــديـدا إليـران قــبل أيـام 
ولـكن من دون إشـارات أكـيـدة على
قــــرب الـــتــــوصـل إلعـــادة الــــعــــمل
بـاالتـفـاق الـنـووى اإليـرانى  الذى
خـرجت مـنه واشـنـطن زمن تـرامب
فى أواسط  ? 2018وبــــادلـــتــــهـــا
طـهـران خروجـا بـخـروج  وخرقت
نــصـوص الــتــقــيـيــد فى االتــفـاق 
وبــالــذات فــيــمــا يـــتــعــلق بــنــسب
وكـمـيـات تـخــصـيب الـيـورانـيـوم 
وإلى أن قـفزت بـنـسبـة الـتخـصيب
3.67% إلـى  %20بـــــــــــــــــدال مـن 
الـــواردة بــاتـــفــاق  ? 2015وزادت
فى الكـميات إلى  20مثال تقـريبا 
وهـــو مـــا يــجـــعل طـــريق الـــعــودة
ـفاوضات فـييـنا شـائكـا ملـغوما 
فـقـد يـجرى تـأجـيل إضـافى جلـولة
ـنـتـظـرة  ـفـاوضـات الـســابـعـة ا ا
خــصـوصــا بـعــد اتــهـام واشــنـطن
إليـران بـقـصف نـاقـلـة إسـرائـيـلـيـة
سيرة  وقتل جتارية بالطـائرات ا
رجل أمن بريطـانى وبحار رومانى
كانا عـلى متنهـا  إضافة حملاوالت
خطف سفن أخرى فى خـليج عمان
 وهـو مـا يــسـتـدعى ردا جــمـاعـيـا
تـــعـــهــدت بـه واشــنـــطن  إضـــافــة
إلطالق يـــــد إســـــرائـــــيل فـى الــــرد
الـعـسـكـرى الـذى تـريـده  وبـضـوء
أخــضــر صــريح مــعــلن من جــانب

رة . إدارة بايدن هذه ا
ـعــنى بــبـســاطــة  أن عالقـات   وا
واشــنـــطن بـــإيـــران  قــد تـــنـــقــلب
مـوازيـنـهـا  سـواء جـرى الـرد عـبر
هجمات إلـكترونية واسـتخباراتية

عــلى مــنــشـآت إيــران الــعـســكــريـة
والنووية  أو عبـر توجيه ضربات
انــتـقــائـيـة مــؤثـرة عــلى جــمـاعـات
ـا إيـران فى الـعـراق وسـوريـا  و
يـسـتـثـير سالسـل ردود من إيران 
تـبــدو مـتـحــفـزة إلـيــهـا  مع تـولى
ـــوصـــوف "إبــــراهـــيم رئـــيــــسى" ا
بـالتـشـدد  وخطـابه احلـماسى فى
حـفل الـتـنـصـيب  وتـأكـيـد طـاعـته
ـرشـد اإليـرانى عـلى لـتـعـلـيـمــات ا
خــامـــنــئى  وتــعــهــده بــعــدم تــرك
مـــصـــيـــر إيـــران رهـــنـــا لـــقـــرارات
األجـــــانب  فـى إشـــــارة ظـــــاهــــرة
الحـتـماالت مـضـافة لـتـعثـر الـعودة
لالتفاق النووى  واستمرار فرض
احلـــظــر عــلى تــصـــديــر الــبــتــرول
ــا جلـوء إيـران إلى اإليـرانى  ور
رفع نـسـبة الـتـخصـيب مـجددا إلى
ـئة  واالجتـاه أكثر نحـو ستـ با
لـتـوثـيـق الـصالت الـتـحــالـفـيـة مع
ـضى قدما فى بكـ وموسـكو  وا
بـرنـامج تـصـنـيع الـقنـبـلـة الـذرية 
خــصـوصــا بـعــد اعــتـذار الــرئـيس
الـســابق حــسن روحـانـى لـلــشـعب
اإليرانى  وإشهار مـا يشبه النعى
جلـهود رفع الـعـقوبـات عن إيران 
وتــــأكـــــيــــده عــــلـى عــــجــــز اإلعالم
اإليــــرانى فـى مـــواجــــهــــة احلـــرب
الــنــفــسـيــة  الــتى يــشـنــهــا أعـداء
طـهـران بحـسب تـعـبيـره  وهـو ما
ــــوصــــوف بــــدا مــــعه روحـــــانى ا
باالعتدال  وكـأنه يتوقع مزيدا من
إظـالم الـــصـــورة اإليــــرانـــيـــة  مع
عـــودة االنــــتـــفــــاضـــات والــــقالقل
االجـتمـاعيـة والعـرقيـة إلى الداخل
اإليــرانـى  ومع عـــودة "الــتـــشــدد"
حلــــكم إيــــران  وهــــو مـــا وصــــفه

روحانـى بأنه ال يـفيـد  وكأنه يـلقى
بـــكــــرة الـــنـــار إلـى مـــلـــعـب خـــلـــفه
ا ضمنيا إلى ملعب "رئيسى"  ور
ـــرشــد خـــامــنـــئى نــفـــسه  وكــأن ا
روحــانـى يــغـــسل يــده من مـــتــاعب
ثـــقــيـــلـــة تـــنــتـــظـــر بالده فى قـــابل

األيـــــام .
  وعـــلـى جـــانب واشـــنــــطن  تـــظل
الـقــصـة أكــثـر تـعــقـيـدا  فــالـرئـيس
بــايـــدن يــبـــدو راغــبـــا فى الـــعــودة
إلتـفاق  ? 2015الـذى عقـده رئـيسه
الــســابق بــاراك أوبــامــا  وحــجــته
الـتى ال يـفـتأ يـرددهـا  أن نـصوص
االتفاق أفضل طريـقة متاحة لكسب
الــهـــدف  وهـــو تــعـــطـــيل انـــدفــاع
الـبــرنـامج الــنـووى اإليــرانى  لـكن
بــــايـــــدن يــــبــــدو مــــتـــــرددا فى دفع
الــعـجالت عــلى طـريق الــتـفـاوض 
الـذى يــجــرى مع إيـران عــلى نــحـو
غـير مـباشـر  وعبـر شركـاء االتفاق
انيا اآلخرين بريـطانيـا وفرنسـا وأ
وروسيـا والص  وقـد جرى مرارا
ـفــاوضـات  حــديث عن تــقــدم فى ا
وعن قرب الوصول لنـهاية الشوط 
ولـكن مـع عـقــبـات مــزادة تـتــضـافـر
تـــبــاعــا  تــأتى غـــالــبــا من أطــراف
الـلـوبـى اإلسـرائيـلـى عـظيـم الـنـفوذ
فى واشنطن  ومن أنـصار الرئيس
الـســابق دونـالـد تـرامب فى احلـزب
اجلـمهـورى  الـذين ال تفـتـر همـتهم
فى مــــــطـــــــاردة بــــــايــــــدن وحــــــزبه
ــقــراطى  خـصــوصــا مع بـدء الـد
ـواعـيـد انـتـخـابات العـد الـتـنـازلى 
الــــتـــجـــديـــد الـــنـــصــــفى جملـــلـــسى
الـكـوجنـرس فى نـوفـمـبـر مـن الـعام
ـــقــــبل  وعــــودة دعـــايــــة تـــرامب ا
لـالنــتـــعــاش  مع إنـــشــاء مــنـــصــته

اإللـــكــتــرونــيــة اخلــاصــة  وخــلــو
ســـاحـــة احلـــزب اجلـــمــهـــورى من
قيـادة تطمح خلالفـة ترامب  الذى
يخـوض ويواصل مـعركـته الـثأرية
مع بـايــدن  وهـو مــا يـؤثــر بـشـدة
عـلى تصـرفـات الرئـيس وقراراته 
ــوضـوع اإليـرانى  وبــالـذات فى ا
ويجعل إرث ترامب ضاغطا عليه 
ويـعــوق فـرص اإلدارة األمــريـكــيـة
احلـــالــيـــة فى اســـتـــعـــادة اتـــفــاق
الصـفقـة مع طهـران  على نـحو ما
أشـرنـا إلـيـه  حـتى قـبل تــنـصـيب
رئـــاســـة بــايـــدن فى حـــفل الـــبــيت
ـاضى  األبـيض يـوم  20يـنــايـر ا
فــقـد نــشــرنـا مــقــاال فى نــفس هـذا
ــكـان بــتـاريخ  9يـنــايـر ? 2021 ا
كان عنوانه "لعنة ترامب اإليرانية"
 وقـلــنـا فـيـه بـالـنـص "صـحـيح أن
بدئى بايدن أعرب عن اسـتعداده ا
لـــلـــعـــودة إلى االتـــفـــاق الـــنـــووى
اإليــــرانـى  وصــــحــــيح أن إيــــران
تسـتبـشر خـيرا بـاإلدارة األمريـكية
اجلـديـدة  لـكن لـعـنـة تـرامب الـتى
أصابت اتفاق  ? 2015وانسحابه
مــــــــنـه أواسط  ? 2018وفــــــــرضه
لـعـقوبـات الـضـغط األقصى  كـلـها
مـآزق مـسـتـحكـمـة  جتـعل الـعودة
لـالتــفــاق األصــلى احـــتــمــاال غــيــر
قريب وال أكيد"  وهـو ع ماجرى
فى احملـصـلـة حـتى الـيـوم  وقـد ال
نـــضــيـف جــديـــدا  إذا تـــوقـــعـــنــا
تدحـرج فرص الـوصول التـفاق مع
ا إلى نهاية عام بايدن طهران  ر
األول فى الــــرئـــاســــة  هـــذا إذا لم
تــنــزلـق الــتــطــورات اجلــاريــة إلى
ـــعـــاكس  وتـــزيـــد نــذر االجتـــاه ا
الـتـهـديـد بنـشـوب حـروب جـديدة 
نطقة كـلها على شفا جرف تضع ا
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وبرغم غياب بـنيام نـتنياهو عن
شـهد األمـامى فى كيـان االحتالل ا
اإلسـرائـيلى  ومـا بـدا من تـرحيب
واشـــنــــطن الــــضــــمـــنـى  وتـــولى
"نــفــتـــالى بــيــنــيت" رئــاســة وزراء
إسـرائـيل بـأغـلـبيـة حـرجـة صـنعت
عــلـى عــجل  وإرهــاب نــتــنــيــاهــو
لـرجله الـسابـق "بيـنيت"  وإشـهار
ـعـارضـة سـعى واشـنطن حتـديه 
لــتـجـديـد االتـفـاق مع إيـران  وهـو
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الـتحـدى الذى قـبله "بـينـيت" علـنا 
وبتـواصل حـثيث خـفيض الـصوت
مع واشـنــطن  ومـضــاعـفــة تـفـاهم
وزيــر حـــربه "بـــيــنى جـــانــتس" مع
جــنــراالت واشـــنــطن  واحلــصــول
عـــلى "ضـــوء أخـــضـــر" من الـــبـــيت
األبــــيض  مــــفــــاده إطالق يــــد "تل
أبــــيب" فـى مــــواجــــهــــة طــــهـــران 
ومـــــــــواصــــــــلــــــــة الـــــــــتــــــــعــــــــاون
االســـــــــــــتــــخـــــبــــارى  وتـــــزويــــد
واشــنـــطن إلســرائـــيل بـــصــفـــقــات
ســـالح مـتـطـور جــديـدة  وبـالـذات
مـع جلـــــــــوء طــــــــــهـــــــــران إلـى دفع
ـــطـــاردة الـــوجــود جـــمـــاعـــاتـــهـــا 
األمـــريـــكى بـــالـــعـــراق  ثـم خــروج
خــــطط واشــــنـــطـن وتل أبــــيب إلى
الــــعـــلن  بـــعـــد حــــادث الـــنـــاقـــلـــة
اإلسـرائيـليـة األخيـر  وبرغم إنـكار
ـســئـولـيــتـهـا عن طـهــران رسـمــيـا 
احلـادث  إال أن تـقـاريـر اخملـابـرات
اإلســــرائــــيــــلــــيــــة واألمــــريــــكــــيــــة
والبريطانـية بدت متطـابقة  وكلها
ؤلم لطهرن توصى بضرورة الـرد ا
ــا فى داخل إيـــران نــفــســهــا   ر
وهو ما تعهدت به واشنطن رسميا
فى تـصـريــحـات وزيـر خـارجــيـتـهـا
"أنتونى بـلينـكن"  وقد تخـرج لعبة
الــتـــضــاغـط اخلــشن عـن حــدودهــا
احلـمــراء  خـصــوصـا مع الــتـهـاب
أعـصـاب صــنـاع الـقــرار بـطـهـران 
وتـهـديدهم بـإشـعال حـدائق الـنار 
ـتــوسط حـتى ضـفـاف مـن الـبـحـر ا
اخلـلــيج  وبــطــول وعـرض أقــطـار
ـــشـــرق الــعـــربى من لـــبـــنــان إلى ا
سـوريـا فـالـعــراق  وهم الـضـحـايـا
ـــفـــضـــلـــون اخملـــتـــارون حلــروب ا
الـــتــطــاحـن احملــتــمـــلــة  ومن دون
وجـود كـوابح فـرمـلـة أكـيـدة األثـر 
ــنــطــقـة فــاهــتــمــامــات الــصــ بــا
جتـــاريـــة واقـــتــصـــاديـــة غـــالـــبــا 
واهـتـمـامات روسـيـا مـحـصورة فى
حـمـايـة مـنـاطق نـفـوذهـا بـسـوريا 
وموسـكو لـيست مـستـعدة لـلدخول
فى صـدام حـربى دفـاعـا عن إيران 
واألخــيــرة حتـــظى بــنــفــورشــعــبى
ـــشــرق ظـــاهــر فـى أغــلب أقـــطــار ا
واخلـلـيج الــعـربـيــ  فـالـعـرب هم
وقـود حلـرب  ولـيـسـوا صـنـاعـها 
وإن كـانت بالدهم مالعـب مـفـتـوحة
ــبــارزات حـربــيــة جــرت أو جتئ 

والـــرءوس احلــامـــيــة فى طـــهــران
مــحــشــورة فى مــأزق  قــد ال جتــد
مــخــرجــا قــريــبــا مــنه  ســوى فى
ألـعـاب نـار  قـد يــرون أنـهـا تـغـيـر
وازين  وحتـسن فرص الـتوصل ا

الالحق لتسوية نووية .
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 قــطـاع واسع من الــرأى الـعـام فى
مــصـــر ســاخط هـــذه األيــام ومــعه

حق.
  الـسبب ـ  طـبـعا ـ اجتـاه الـرئيس
ــعــلن إلى رفـع ســعـر الــســيــسى ا
دعوم شبه اجملانى رغيف اخلبز ا
 وبـهــدف تـمــويل بــرنـامج وجــبـة
غـذائــيـة يـومـيــة مـجـانــيـة  لـطالب
دارس  وبقيمة  8مليارات جنيه ا
سنويا  وهو ما كان سهال توفيره
من موارد أخرى كثيرة  أو بإنهاء
ـستـشاريـن بغـير تـضـخم ظاهـرة ا
ترهل لزوم فى اجلهاز احلكومى ا
.  الـقـصـة ـ إذن ـ أبـعـد من تـدابـيـر
مـالـيـة فى مـوازنة بـلـد تـريلـيـونـية
األرقــام  وفـــيــهــا تـــفــاوت ثــروات
مــــرعب  وكـــتــــلـــة مـــتــــســـعـــة من
ـــواطــــنــــ حتت خط الــــفــــقـــر  ا
ـراجع الـرسـمـيـة بـنـحـو تـقـدرهـا ا
ثالثـ مـلــيـون مـصــرى  ال تـكـفى
بـــرامج دعـم الـــغـــذاء وبــــطـــاقـــات
الـتـموين وكـفـالة اخلـبـز واحلمـاية
االجـتمـاعيـة وغيـرها  ال تـكفى كل
هـذه األسـاليـب النتـشـالـهم من قاع
الـــفـــقـــر  وال بـــديـل عن تـــنـــمـــيـــة
إنـتاجـية عـادلة  تـعطى اهـتمـامها
األول لــلــتــصـــنــيع الــشــامل ونــقل
تطورة  خصوصا التكنولوجـيا ا
مع تــوافـر مــوارد مـالــيــة هـائــلـة 
جرى إنفاق سـتة تريلـيونات جنيه
منهـا  أى نحو  400مليار دوالر 
على مـشاريع عمـران وطاقة وبـنية
أســاسـيـة ومــدن من اجلـيل الـرابع
وأبراج وفـنادق ومـزارع وقليل من

صانع . ا
  اخلــــلل ـ إذن ـ  فى انــــحــــيـــازات
احلـــــكم االجـــــتــــــمـــــاعـــــيـــــة ال فى
ـرئــيـة  وفى حتــمـيل اإلجنــازات ا
الـفـقراء والـطـبقـات الـوسطى غالء
وأعبـاء فوق الـطاقـة  ليـست قصة
رفع ســـــعــــر رغـــــيف " الـــــعــــيش "
دعوم إال نقطـة مضافة فى فيض ا

ها .  مظا
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  من أبـرز تـداعـيـات اتـفـاقــيـة سـايـكس بـيـكـو وتـأثــيـراتـهـا االجـتـمـاعـيـة
والـسياسـية هو قـيام مـجموعـة من دول وأنظمـة خارج خـيارات شعـوبها
الـتي رفـضـت تـلك االتـفـاقــيـة ودخـلت في صــراع بـيـني نــتـيـجـة االدغـام
والـدمج كما توقع حينهـا أحد الدبلوماسي األمـريكي في حفل توقيع

تلك االتفاقية حيث قال: 
(إنـكم توقـعون عـلى صـراعات وعـداوات تنـتج بحـور من الدمـاء في هذه
الـدول) وفعالً حتققت نبوءات ذلك الدبـلوماسي احلصيف في السنوات
مالـك والدول وبدأت الـصراعات والـتنافـسات التي األولى النـبثاق تـلك ا
عبر عنها ملك العراق األول حينما وصف اجملتمعات العراقية قائالً: 
   (ال يـوجـد في الـعـراق شـعب عـراقي بـعـد بل تـوجـد تـكـتالت بـشـريـة
خـيالـية خـاليـة من أي فكـرة وطنـية مـتـشبـعة بـتقـاليـد وأباطـيل دينـية ال
جتـمع بـينـهم جـامـعـة سمّـاعـون لـلـسوء مـيّـالـون لـلفـوضى مـسـتـعدون

دائماً لالنتفاض على أي حكومة كانت)
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رير لم يـكن حكراً عـلى سكان بالد النـهرين في العراق    هـذا الواقع ا
وكـوردســتـان بل كــان يـشــمل مــعـظم بـالد الـشــام في سـوريــا ولـبــنـان
وفـلسط واألردن بـسبب التـعددية القـومية والـدينية وعـدم تبلـور مفهوم
جـامع لـلـمـواطـنــة احلـقـة حـيث الـتـفـرد واإلقـصــاء لـلـمـكـونـات األصـغـر
بـاسـتـخـدام الـقـوة والـعـنف حـتى طـلت عـلى اجلـمـيع حـقـبـة االنـقالبـات
وجـمهـورياتـها الـدمويـة التي أنـتجـت دول النـقيق الـسيـاسي وخطـاباتـها
ـواطنة الـنارية وشـعاراتـها الـطنانـة ومزايـداتهـا بقوت وحـقوق الـناس وا
ذهب سـواء بشعـارات قومـية تـهيـيجيـة أو باسـتخـدام وتوظيـف الدين وا
والـرب في جتارة سـياسيـة مقـيتـة وقد جتـلى ذلك مع مطـلع السـتيـنيات
حـيث جنح مـيشـيل عـفـلق مؤسس حـزب الـبعـث العـربي االشـتراكي في
تـقد ذلك الـفـلـكلـور الـقومي بـصـيـغة مـطـورة جلمـهـور مـتهـالك ومـحبط
وحـالم بدولة  متـرامية من اخللـيج إلى احمليط ينـشد معًا نـشيداً واحداً
ـشرق الـعـربي إلى أقـصى و يـرفع رايـات الـثـورة الـعـربـية مـن أقـصى ا
مـغـربه دون أن يـفــقه مـا وراء ذلك الـنـقـيـق من شـعـارات بـراقـة تـدغـدغ
الـعواطف والـغرائـز وتـسحق أمـامهـا قيم احلـضـارة والتـقدم اإلنـساني
فـجاءت جتربتهم في العراق عام  1963عـلى أنقاض اجلمهورية األولى
الـتي حاولت إنشاء دولة عراقية بعيـدة عن ذلك الفلكلور السياسي هذه
الـتجـربة التي أبـدعت في إنشـاء مدارس الـعنف وتـكمـيم األفواه والـتف
في عـمليات االغتـيال والتصفـيات وإنشاء الـعصابات اإليديـولوجية التي
ــتــآمــرين عــلى ســتــحــرر األمــة وتــوحــدهــا وتــقــضي عــلى الــعــمالء وا
مـستقبلها من (الشيـوعي واألكراد والشعوبي الـشيعة) الذين يعيقون
تـطور وتقـدم الثـورة العـربية وحـزبهـا (الطـليعـي) وهكذا وخالل أقل من
عـامٍ واحـد جنح مـيشـيل عـفـلق في تـرجـمـة وتـطويـر فـكـرة الـغـزو التي
كــانت مـنــتـشــرة بـ الــقـبـائل فـي الـفـلــكـلــور الـســيـاسي واالجــتـمـاعي
وحتــويــلــهــا إلى مــجـمــوعــة من الــقــوانــ والــنــظـريــات اإليــديــولــوجــيـة
والـشـعـارات حـيث لم تـمضِ فـتـرة طـويـلـة حتـى أعلـنـت دولة الـبـعث في
الـعراق والتي تميزت بغزواتها الكبيرة شماالً في كوردستان وشرقاً في
ايــران وجــنــوبــاً في الــكــويت نـاهــيك عـن أذرعـهــا في لــبــنــان وســوريـا
وإرتـيريـا واليـمن والـسودان لـتـأسيس قـاعدة انـطالق نـحو بـنـاء مجـتمع
ـعـتقـدات والقـوميـات واألديان إيـديولـوجي يذيـب ويصـهر كل األفـكار وا
واأللـوان في بوتقة فلسفـة حزب واحد وقومية ال غـيرها إال تابعاً وبذلك
شارق األرض ومغاربها تـوج أصحاب النقيق السياسي فارسـهم ملكاً 
ـرة وشـيـخـاً لـكل الـغــزاة الـبـاحـثـ عن أمـجـاد هــوالكـو لـيـنـدفع هـذه ا
بـغـزوته األخـيـرة الـعـارمـة الـكــاسـحـة بـجـيـشه اخلـامس مـحـاوالً ابـتالع
ـرة كــانت الـلـقـمـة أكــبـر كـثـيـراً من الـكـويت أرضـاً وشـعــبـاً لـكن هـذه ا
حـلوقهم فاختنقوا وانكفئوا في حدود دولتهم ليصبوا جام غضبهم على
ـتهم الـنكـراء وفشل دولـة النـقيق التـي أنتجت خالل مـواطنـيهم بعـد هز
أربـعـ عـامـاً أكـثـر من مـلـيـون قــبـر ومـا يـقـارب الـنـصف مـلـيـون مـعـاق
نـحـرفـ واالنـتـهـازي جـسـديـاً ونفـسـيـاً ومـئـات اآلالف من الـسـراق وا
ـالي ـتـمـلـقـ واخملـتـلـسـ وماليــ من الـبـشـر حتت سـقف الـفـقـر ا وا
ن أدمـنوا ـسـتـكـيـنـ ومـثـلهـم  والـعـلـمي والـثقـافي وآالف مـؤلـفـة من ا

ة والدعارة السياسية واالرتشاء والسادية.  النقيق واجلر
   إن مـا أنتـجته دولة الـنقـيق في كل من العـراق وسوريـا وليـبيـا واليمن
رج السياسي لم يتعدى إال ما نراه اليوم من ومن مـاثلهم في الهرج وا
ـعاقـ وإنشـاء دولـة الال دولة ضـمن كـيان أفـواج األرامل والـيتـامى وا
رعب في كل الـدولة لـيـنـخر فـيـهـا البـؤس والـتـخلف والـفـقـر والـتقـهـقـر ا
مـنــاحي احلــيــاة واألخـطــر من كل ذلك إنــهــا قـتــلت وبــســبق اإلصـرار
ـواطنة واغتالت احساسـاً اسمه االنتماء للوطن والـترصد شيئاً اسمه ا
ألنـها وبجدارة فائقة أشاعت الرعب واإلرهاب واخلوف لدى الشعب من
خالل أذرع مـيليشياوية طائفية أو قبلية فتشتت وتشرذم االنتماء والوالء

في زوايا ضيقة سواء قبلية أو مذهبية دينية.
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كـانت جتربة قراءة حكـاية والتحدث جملـموعة من األطفال الـصغار بعمر
اضـي ـدة ال تـتجـاوز ساعـة واحـدة فقط عـلى مـدى اليـومـ ا الـزهور 

جتربة ثرية وغنية بالنسبة لي بشكل غير متوقع !!
بـدأت احلكايـة بطلب من مـينه ذات العـشرين ربيـعا والتي بـادرت بإقامة
صفٍ تـعليمي لـالطفال العـراقي في سكـرامنتـو تهدف من خالله إدامة
ـعــالم الـثـقـافـيـة الـتـواصل بـالـلـغــة الـعـربـيـة وتـعـريـف االطـفـال بـبـعض ا
والـتـراثـيـة من اجملـتـمع الـعـربي والـعـراقي  وكـنت سـعـيـدا و مـحـظـوظـا

شاركة في هذا النشاط .  بالتطوع وا
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حـقيقـةً لم يكن يـخطر في بـالي مدى الـفرق الكـبيـر ب شخـصيـة الطفل
ـرسـومة في اذهـانـنـا وبـ شـخصـيـة أطـفـال الـيـوم وطريـقـة تـفـكـيرهم ا
والشجاعة األدبية اخلارقة التي تمكنهم الدخول في نقاشات وجدال مع
أشـخـاص بـعـمـر اجـدادهم دون حـرج أو خـجلٍ ودون أي إسـاءة أو قـلـة

احترام بنفس الوقت !!  
حـ تتـعامل مع اطـفال الـيوم الـذين تـتيح لـهم أسالـيب التـعلـيم احلديـثة
دارس والتي خـرجت من قوالب التلـق وكسرت األطر ـتبعة هـنا في ا ا
الـتقـلـيـديـة التـي حتدد مـفـهـوم احـترام الـكـبـيـر لتـمـنح الـطـفل فـضاء من
ا ال احلـرية يساعـده كثيـرا في التعبـير عن افكـاره وإطالق تساؤالت ر
تـخطـر عـلى بـال أي منـا !! وعـلى الرغم مـن قصـر الـفتـرة الـزمنـيـة التي
ـلـموس فـي كسب امـضـيـتهـا مع األطـفـال في هـذه الـتـجـربـة وجنـاحي ا
مـحبتهم الـتي اسعدتنـي كثيراً  لـكني اعلنـها صراحـةً لقد تعـلمت منهم
كن أن الـكثيـر وأيقنـت تمامـا بأن األنسـان الذي يـولد في فضـاء حر ال
يـشبه من يولـد وينشـأ في مجتـمعـات تنتـهج العبـودية الفـكرية من خالل
انظـمة تعلـيمية بـالية وتقالـيد اجتمـاعية تعتـمد ارضاع الصـغير الصمت

واخلرس في حضرة الكبير!! 

 Í—bO(« Ê“U

بغداد



تــاريـخــيّــة كـامــلــة وربّـمــا لــقـرون لــكـأنّ
ـــتــدة من الـــفــتـــرة األمــويّــة - جــذوره 
العبّاسيـة على حد تعبيـر الشاعر سعدي
يـوسـف والـتي شـغـلت الــقـرن الـعـشـرين
ـتـدّة بـهـرمـونـيّـة بــكـامـله في مـغـامــرة 
جـمعت الـتـناقض احملـبّب بـتنـاسق بـاهر
مع الـــتــحــدّي الـــفــائـق وحــ يــجـــتــمع
ــشــهـد الــتــنــاقض والــتــحــدّي يُــصــبح ا
جــواهـــريًّــا.إنّه "ســادن" األضــداد و"مــلك"
الـتــحـدّيــات وفي ذلك سـرّ اســتـثــنـائــيّـته
ُفـعمـة بإبـداع استـثنـائي فريـد ومتـميّز ا
وهـو مـا حـاول كـاني يـاسـ آل جواد أن

يبرزه وهو القائل:
ولم أرَ في الضدائد من نقيضٍ 

إلى ضدٍّ نقيض من ضريبِ
وح يـستـحضـر الشـاعر عـمالق الشـعر
ــطــواعــة بــ يـديه فـي داخـله بــأدواته ا
ـتـغـضّـنة وبـلـهـجـته اجلمـيـلـة وأنـفاسه ا

مدودة فيقول:  بالشعر وأصابعه ا
أنا العراق لساني قلبه

ودمي فُراته وكياني منه أشطارُ
والتـناقض والـتحـدّي يجـتمـعان بـاتّساق
فـريــد بـالــصـعــود والــنـزول وبــاجلـوانب

ُعتمة وبنقاط شرقة وا ا
 الــقــوّة والــضّــعف اإلنـــســانــيّــة كلّ ذلك

تزج في كأس اجلواهري الذي يقول:
ي وصُبَّ لي قدَحًا يا ند

َسُ احلُزنَ فيه والفَرَحا  أ
هكذا جـمع اجلواهري احلـزن والفرح في
كأسٍ واحدة تلك التي يريدها من الند
ــوت ُـــقــتـــرن بـــا وهـــو جـــدَل احلــيـــاة ا
فـاجلـواهـري الـذي عـشِق احلـيـاة وتـعـلّق
بـها وبـكلّ جـنـونهـا ال يـصمـد أمـام إغراء

التحدّي.
يقول اجلواهري:

وأركبُ الهَول في ريعان مأمنةٍ
وتِ يُغريني حبّ احلياة بحب ا
ُــهـداة إلـى جـمــال عــبـد وفي قـصــيــدته ا
الـــنـــاصــر (بـــعـــد وفـــاته) يـــجــمـع اجملــد

واألخطاء فيقول:
أكبَرْتُ يومَكَ أن يكون رثاء

اخلالدون عهدتهم أحياء
ال يعصمُ اجملدَ الرجال وإنّما

َجدَ واألخطاءَ كان العظيم ا

تُحصى عليه العاثرات وحسبُهُ
ما كان من وثباتِهِ اإلحصاءَ

مـــــا يـــــريــــد أن يـــــقـــــوله آل جـــــواد في
ــسـيـرة اسـتـعــراضه الـشــيّق وتـتــبّـعه 
حيـاة اجلـواهري أنّ اجلـواهري شـاعر
جتـــاوز زمـــانه ومـــكـــانه بل إنّـه ضــاق
ـكـان والـزمـان حـتى وإن كـانت ذرعًـا بـا
اآلراء والتقييمـات قد اختلفت حوله إلّا
أنّــهــا تـــلــتــقي حــول نـــتــاجه اإلبــداعي
وتـــمــيّــزه واســـتــثــنـــائــيّــتـه وريــاديّــته
ـثّـل رمـزيّة وعـبـقـريّـته ولـذلك أصـبح 
الــشـعــر وطُــهـريّــة الــقــصـيــدة ونــزاهـة
الـــكـــلــــمـــة وكـــان اجلــــمـــيع حــــكّـــامًـــا
ومـحــكــومــ يـقــتــربــون مـنه ألنـه مـثّلَ
ـتنـاقض احلاد الـطيّب نبض الـعراق ا
فــقــد حـمِلَ فـي روحه عـنــاد طــفلٍ بـريءٍ
ومـــشــــاكس فـي اآلن فـــقــــد ســــعى إلى
ـألــوف والــعـادي من األشــيـاء جتــاوز ا
إلـى مــــا هــــو خــــارق أو يـــــقــــتــــرب من
ستـحيل في التـمرّد والسـلوك والنّفي ا
والترحـال واألهمّ في اإلبداع الـشعري
وظلَّ مُبحرًا  بسـفينته ينتـظر القصيدة
مـثـل غـيـمـةٍ فـضّـيـة تـنـقـدح مـثل شـرارة
الـبـرق الـتي تـخـطف الـبـصـر كـما قـالت
عــنه الــدكــتـورة جنــاح الــعـطّــار وحـ
تـهـبط علـيه "الـلـحظـة الـشـعريـة" يُـطرب
لهـا ويُغـنّيـها فـتخـرج القـصيـدة طازجةً
شـهـيّـة مـثـلـمـا يـخـرج رغيـف اخلُبـز من
التنّور فـيفتح الشـهيّة للجـمهور ليدوّي

مثل إعصارٍ عاصف.
بيروت - اجلناح - 2020/12/12

 (*)أديب ونــاقـد ومـؤلـف ألكـثـر من 70
كــتـابًــا  في قــضــايـا الــفــكـر والــقــانـون
ـدني واألديـان والـسـيــاسـة واجملـتـمع ا
وسوم والثـقافة واألدب بـينـها كتـابه ا
"اجلــواهــري في الــعـيــون من أشــعـاره"
وذلك بـالتـعـاون مع اجلواهـري الـكبـير
وكــتــابـه "اجلــواهــري - جـــدل الــشــعــر
واحلياة" وهـــــــــــما كتـابان مرجـعيّان
ال غــنى عــنــهــمــا لــدراســة اجلــواهـري
ي ونــــائب إضـــافــــة إلـى أنّه أكــــــــــاد
رئــيـس جــامـــعـــة الالعـــنف - بـــيــروت.

(الناشر).
{ باحث ومفكر عربي
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ـتنبي ندوة بعـنوان ( قـراءات في كتب ـركز الـثقافي الـبغـدادي في شارع ا =عقدت مـجمـوعة تـطلق علـى نفسـها اسم حتـص الـثقافـة  صبـاح يوم اجلمـعة  في ا
ستنصرية وعبد الوهاب الراضي رئيس احتاد الناشرين في العراق وعقيل الكاظمي . مضللة ) حاضر فيها  كل من فائز الشرع التدريسي في اجلامعة ا

ركز العراقي للتنميـة االعالمية  بعد ان عرف احلضور باجملموعة واهدافها وعملـها واسباب اختيار عنوان الندوة الهمية مناقشة وافتتح عدنان السراج رئيس ا
سلم .  تداعيات اغفال ما يصدر من كتب شتائمية وبأسلوب تسقيطي لعقائد ا

ـشرفة . و مايترتب على وركز احملاضرون على انتشـار كتب مضللة وتوجـيه النقد والشتائم لـلديانات وللذات االلهـية وشخص الرسول االكرم  والقـران الكر والكعبة ا
نظومة القيم الدينية واجملتمعية التي تربى عليها الشعب العراقي. هذه الثقافة الغريبة على اجملتمع العراقي من انتشار لالحلاد وتهد 

شبوهة والتي ترتبط بشكل وثيق نشورات واالنشطة االعالمية ا تداخلون من احلضور ضرورة حتص اجملتمع واالسرة العراقية من سموم هذه ا واكد احملاضرون وا
سيئة باسم الدين . باعداء الدين والوطن  كما واجمعو على العمل اجلاد البراز االسالم احلقيقي للجميع بعيدا عن التطرف والغلو واالصوات ا

رسالة بغداد
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مقدّمة كتاب كاني ياس آل جواد

تنحرف بعض النفوس عن طريق احلقّ 
ـســار   وإعــطـاء فـال بـدّ من تــصــحــيح ا
الـتــحـذيـر   وهـذه احلــروف  ( إذ تـشـيـر
إلى مـــــواطن اخلــــلـل والــــفـــــشل في أداء
الـكـثيـر من الـسلـطـويـ وما يـسـببه ذلك
من أوجـــاع ومــــعـــانــــاة لـــلــــمـــواطــــنـــ
ـا التـســتـهــدف الــقـدح بــاالشـخــاص وإ
ــة ــمـــارســـاتــهم الـــظـــا تـــثـــبت اإلدانـــة 
واصـــرارهم عـــلى نـــســـيــان مـــهـــمـــاتــهم
األسـاسيـة في خـدمة الـشـعب والوطن ) .
والـوطن للـجمـيع   وليـس لفـئة مـعيـنة 
الـوطن أمــانـة ثـقــيـلــة   ولـيــست فـرصـة
لالســـتــــواذ عـــلى خـــيــــراته بـــدون حقّ 
واسـتــغالل الــنــفـوذ الــســلـطــوي في ذلك
ـة   وتــسـلــيـمه إلـى األجـيـال بــطُـرق ظــا
تلك اآلتية محطَّماً  ضعيفاً  هزيالً  ال
مــقــومــات بــقـــاءه بــكــرامــة   وال شكّ أن
األمـانـة الوظـيـفـية من أخـطـر األمـانات  
فـــهـي الـــتي تــــورد اخلـــزي في الــــدنـــيـــا
ن يـــخـــون هـــذه والـــعـــذاب في اآلخــــرة 
ــقــدســة   ونــحن عــلـى أبـواب األمـانــة ا
ـقـراطـيـة في االنـتـخـابـات   ( عـمــلـيـة د
ويـــقــال: أن هـــنـــاك ماليـــ الــبـــطـــاقــات
االنــتــخـابــيــة قـد أ عــدّت من اآلن خلــدمـة
احلــرس الــقــد  وقــد بــدأت عــمــلــيــات
ــرشـحـ الــتـهــديـد تالحق الــعـديـد من ا
سـتقلـ تطـالبهـم باالنسـحاب وإالّ فإن ا

االغتيال بانتظارهم  !! ) .
راوغة متع( حروف تأبى ا هذا الكتاب ا
ــتـنــوعـة ـقــاالت ا ) هـو مــجـمــوعــة من ا
األغـــــــــراض  ; بــــــــ الـــــــــديـن واألخالق
واالجتـماع واألدب والسـياسـة و التأريخ
والطرائف  فـهو ( كشـكول )  يتـنقّل ب
هــمـوم اإلنــسـان وهــمـوم الــوطن   وبـ
مــايــحـتــاجه اإلنــسـان مـن آداب وحـكــمـة
ولياقـة  وهنا يتـحدث سيـدنا الصدر عن

آداب الزيارة:
( هناكَ مَن ال يزُوركَ إالّ بعد أنْ يتصل بك
 ويُـعلـمَكَ برغـبتـه في الزيـارة   ويتـلقى
نهج منك إشارة الترحيب  ... وهذا هو ا
الـصــحــيح في الــزيـارة   حــفــاظــاً  عـلى
الــلــيـاقــات األخالقــيــة واإلجــتــمــاعــيـة  
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ــزور أو صـــده عن وجتــنـــبـــاً إلحـــراج ا
إجناز ما يريد إجنازه من األعمال  .

ـلـتـزم بـآداب وفي مــقـابل هـذا الـفــريق ا
الــــزيــــارة   فـــريـق آخــــر ال يُـــراعـي مـــا
تقـتضـيه األصول   ويـستـسيغ الـدخول
إلـيك أنّى شـاء  مِنْ دونِ إشـعـار مُـسـبق
كث فـيـكون ثـقيالً بـعد أنْ  وقـد يُطـيل ا

قتضيات اللياقة ..) . كان مخترقاً 
ويـحـدّثـنـا سيـدنـا الـصـدر حـفظـه الله  
عن مــوضــوع الــثــقــة بــالــنــفس   وهــو
مـوضـوع حـيـوي   ورحم الـله من عـرف
قَدْره  ومَـن عَرفَ نـفسَـه فقـد عَرف ربَّه (
واإلنسان بنيـان الله فال ينبغي ألحد أنْ
يــســتــهـ بــنــفــسه وأنْ يــعــتــبـرهــا من

األصفار  ..!!
كمـا اليسـوغ ألحدٍ أنْ يـغالي بنـفسه إلى

درجة الغرور ) .
Í—UC  Ÿ«d

الــصــراع احلــضـاري الــفــكــري من أبـرز
مـظـاهـر احلـياة   وقـد ال تـتـقـدم احلـياة
بـغــيــر هــذا   وتـطــور األفــكــار والـرؤى
حــالــة إيــجــابــيــة إذا كــانت حتــمل بــ

طـياتـها غـرضاً نـبـيالً  صادقـاً  أميـناً 
وغــــيــــر خـــــارج عن حــــضــــارة األمــــة  
خصـوصاً أمـتنـا اإلسالميـة وحضـارتها
الـفكـرية الـقـائمـة علـى هدى الـشريـعة  (
ويحـلو لـبعض احلـداثويـ أنْ يَجْـهروا
اضي بكل ما بالدعوة إلى طي صفحة ا
فـــــيـه واالنـــــطالق مـن روح الـــــعـــــصــــر
وحــــــضـــــارتـه ومــــــا أفــــــرزته مـن قــــــيم
ومُـتَـبَـنـيـات ومـواضـعـات  .ويـبـدو األمر
للوهلة األولى وكأنه تَنَهد إلحراز التقدم
والتحليق في فضاء التجديد واإلبداع .
ولـــكنَّ الـــبُــعْـــدَ األعـــمق لـــهــذه الـــدعــوة
ا حـمله تاريخنا البائسة هـو التزهيد 
من ومــضـات مـشــرقـة   وبـالــتـالي فـهـو
تـزهيـد في الـقيم األصـيـلة الـتي ال بُدَّ أنْ

تُستلْهم في مسيرتنا احلياتية  .
ـــســلم إنــهـــا دعــوة خـــطــيــرة لـــفــصل ا
ـعــاصـر عن تـأريـخـه الـرسـاليّ احلـافل ا
بكل مـعـاني السـمو والـتألق في مـناحي

احلياة كلها). 

هـناك سـؤال لـيس من الصـعـوبة اإلجـابة
عــــلــــيه : هـل نــــحنُ نــــصــــنع الــــطــــغــــاة

والفراعنة أم هم يصنعون أنفسَهم ? 
ـؤمــنـ بـأنــنـا نـصـنـع الـطـغـاة أنـا من ا
والـفراعـنة   نـحنُ بسـلـوكنـا وتصـرفاتـنا
ــدروسـة  نـصـنع غــيـر الـواعـيــة  وغـيـر ا
الطغاة   وليس من الـصحيح أن الطغاة
يصنعون أنفسهم   وال شك أن هناك من
الـشـخـصـيـات لـهـا إسـتـعـداد  لـتـكـون في
عِـداد الـطـغـاة  إذا تـهـيـأت له الـظـروف  
والـظـروف هي مـساعـدة الـنـاس لـلـطاغي

ليكون طاغياً !
وهــنــاك من  الـشــخــصـيــات مَن اليــسـمح
لــنــفــسه أن يـــتــكــبــر أو يــكــون في عِــداد
الطغاة   وفي هذا الصدد يُروى أن أمير
ؤمن علي عـليه السالم  أبى أن يسير ا
ـشون عـلى األقدام وهو راكب وآخـرون 
 عـلي تـلمـيـذ وربـيب خـير اخلـلق مـحـمد
صـلى الـله عــلـيه وآله  وسـلم   وسـيـرته
الــوضّــاءة  تــعــطـي الــدروس الــعــمــلــيــة
لــلــزعـمــاء والـرؤســاء  عن أصــول احلـكم

والسياسة  .
نقول هـذا  حيث يستـذكر سيـدنا الصدر
شـخــصـيــة أحـد أبــرز الـشــخـصــيـات في
القـرن العشـرين وكان وال يـزال له أنصار
 كــمـا اليـزال لـه مـنـاوؤه   ذاك هــو عـبـد
الكر قاسم  تلك التي تناولته الكتابات
ـدح والقـدح   بـاإلسـاءة واإلحـسان   بـا
وجعلته فئة في قمّة الوطنية والنزاهة  
كـــمـــا زعــــمت فـــئــــة أخـــرى بـــارتــــبـــاطه
اخلـارجـي  ! وتـلك دعـوى لم تــثـبت  ومـا

لها من دليل  !
يروي سيـدنا الـصدر حفـظه الله   رواية
ــثـلـهـا طـريـفــة ولـكـنـهــا ذات مـغـزى  و

يتولد الطغاة  :
( إنّ عـــبــد الــكــر قــاسم قــال في إحــدى

جلسات مجلس الوزراء :
نـحن بـحـاجـة إلى إصـدار قـانـون في أمـر

محدد كان مطروحاً .
فأجابه أحد وزرائه باحلرف الواحد  :
 _أنتَ القانون  ...!!  كلتمُكَ قانون...!!

فــكـيف ال تـنــتـفخ عـنــده الـذات إلى درجـة
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وال شك أن لـعبـد الـكـر قاسم حـسـناته
الكثـيرة   كمـا أن له أخطاؤه الـكثيرة  
وهــنـاك أخـطـاء غـيـر مــتـعـمـدة  كـمـا أن
هـناك أخـطاء مـتـعمـدة  فـيهـا جانب من
اإلهــانـة والـقــسـوة   ومـنـهــا مـا يـرويـة

سيدنا الصدر حفظه الله  :
( ولــعـبــد الـكــر قـاسـم قـرارات غــريـبـة

منها مثالً :
إنه قرر إطالق سراح اجلـواهري بكـفالة

نقدية مقدارها (خمسون ) فلساً ..
ولــيس ثــمـــة من إهــانــة أكـــبــر مِن هــذه
اإلهـانـة لــشـاعـر الـعـرب األكـبـر   مع أن

اجلواهري هو القائل  : 
جيشَ العراقِ ولمْ أزلْ  بكَ مؤمناً 
نى  ُرجّى وا         وبأنك األملُ ا
عبدَ الكر وفي العراق خصاصة 
َ     لِـــــيَـــــدٍ وقـــــد كـــــنـتَ الـــــكــــر

ُحسِنا). ا
ـؤمـن بـضرورة تـكر أنا من ا
ذوي الـعــطــاء الــكــبــيــر والـنــافع
ـهم في حياتهم للمجـتمع   تكر
 وهـو جـزء صــغـيـر من الـعـرفـان
لهم   وليس من الصـحيح تأجيل

بررات.  التكر   مهما كانت ا
لــقــد آن األوان لــتــفــعــيل صــيــغــة
ــــــبـــــــدعــــــ من ذوي تــــــكــــــر ا
ــتــنـوعــة   في االخــتــصــاصــات ا
حــيـاتــهم   وكــتـابــة سـيــرتـهم في
حياتهم   فلـعل هناك زوايا تخفى
عــلى الـبــاحـثــ إنْ هم تـنــاولـوهـا

بعد ذلك  .
ولسماحة سيدنا الصدر حفظه الله
ـــعـــلّـى في نـــشـــاطـــاته   الـــقـــدح ا
الفكرية والسيـاسية   منذ أكثر من
نـصف قـرن   والـكـتـابة عـنه واجب
انساني ووطني وأخالقي في ذلك  
وقـد أحتفـنـا البـاحث األسـتاذ سـتار
جــبــر احلـجــاج فــكـتب عـن سـمــاحـة
سـيدنـا الـصدر حـفظـه الله   رسـالة
مـاجــســتـيــر   قــدمــهـا إلى جــامــعـة
بغداد  _كلية اآلداب  حتت عنوان  :

(( حس مـحمد هـادي الصدر  _نشاطه
السياسي والفكري  

1945-2016 م  _دراسة تاريخية  )) 
وقد اجيزت بتقدير  جيد جدا  عالي  ..
وفي نــهـايــة حــديـثــنــا عن هـذا الــكــتـاب
ـراوغــة ) نـتـرك ــمـتع ( حـروف تــأبى ا ا
ـقـاالت لــتـكـون من ســهم الـقـار بــاقي ا

لالستمتاع ونيل الفائدة منها  .
حـفظ الـله سـيدنـا حـسـ الـسيـد مـحـمد

هادي الصدر   وبارك فيه وله وعليه. 
وله سالم وحتية  من تلميذه . 

راوغة  { الكتاب  : حروف تأبى ا
تأليف    : العالّمة السيد حس السيد محمد
هادي الصدر حفظه الله 
الطبعة   : األولى 1442 هج  / 2021م
عدد الصفحات  : 152 صفحة .

الصدر في عطاء جديد

ـــلـــكـــة" اجلـــواهـــري تـــزدان وتـــزدهــر "
وتـتّسع وتـتـألّق بـروائع ضمّـتـها دواوين
عـديـدة مــنـذ صـدور ديـوانه األوّل "ديـوان
بــ الــشــعــر والــعــاطــفــة" الــعـام 1928
وديوانه الثاني "ديـوان اجلواهري" العام
1935. وقــــد أصــــدر فـي الــــعــــام 1949 
ديـوانه اجلــديـد اجلـزء األول كـمـا صـدر
وصـدر اجلــزء الــثــاني في الــعـام 1950 
اجلزء الثالث في العام 1953. وفي العام
 1965صـدر له ديـوان "بـريـد الـغُـربـة" في
براغ وصـدرت إضـافة إلى طـبـعة بـغداد
طـبـعـتـان جـديدتـان لـدواويـنه األُولى عن
وزارة الثـقافة الـسوريّـة في العام 1979 
والثانيـة عن دار العودة في العام 1982
وتُعتبـر مجموعة "اجلـواهري في العيون
ـثابـة مخـتارات من شـعره من أشعـاره" 
وذائــقــة أدبــيّــة خــاصّــة ألهمّ الــقــصــائــد
واألبــيــات مـن الــقــصــائــد مـــقــسّــمــة إلى
عشـريّات: ابتـداءًا من العـشريـنات وحتى
أواسط الـثمـانـينـات وصـدرت في دمشق

العام 1986.
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ونال اجلواهري عددًا من األوسمة منها:
وسـام "طوق الـكـفايـة الـفكـريـة" من جاللة
ــغـــربي احلـــسن الــثـــاني الـــعــام ــلـك ا ا
1974 وجـائـزة "اللـوتس" (جـائـزة كـتّاب
وجـائزة وأُدبـاء آسـيـا وأفـريـقـيا) 1975 
ســـلـــطــان الـــعـــويس لإلجنـــاز الـــعــلـــمي
والثقافي ووسـام االستحقاق األردني من
ـــلك احلـــســـ بن طـالل الـــعــام جاللـــة ا
1974 ووسـام االستـحـقـاق الـسوري من
مـتازة تـقديـرًا لتراثـه ومواقفه الدرجـة ا

دمشق 1995.
وحـسب مــا يـتـتـبّع كـاني آل جـواد حـيـاة
اجلـواهـري من خالل قـصـائـده فـقـد كـان
الـشـاعـر ال يـريـد أن تـفـلت حلـظـة من بـ
أصابعه وأن يعـيش كلّ حلظة وال  يرغب
بتبـديد ثانـية واحدة وهـو بقدر مـا يريد
الـــدنـــيــوي فـــإنّه يـــســـعى إلـى األُخــروي
ــســتــقـبل أيـضًــا أي يــريــد احلـاضــر وا
واحلــيـاة واخلـلــود. وكـنت قـد اســتـعـرتُ
تعبـيرًا للـروائي الروسي مكـسيم غوركي
بـخـصـوص اجلـواهـري الـذي كان نـصف
عــقــله وربّــمــا نـصـف إبـداعـه يـعــيش في
ـسـتـقــبل لـلــقـادم اجلـمـيـل الـذي يـريـده ا
شـفـيفًـا ومـعـافى وأزرقًـا مثل لـون الـبـحر
الـذي يـحـبّه فـقـد سـاهم الـشـعـر في رسم
أو إعـادة تـصـويـر حـيـاتـنـا بـتـفـاصـيـلـهـا
ــهـا ال وشــخــوصـهــا وتــاريــخــهـا ومــعــا
بــنـــكــهــتــهــا الــواقــعـــيّــة وحــسب ولــكن
ــتــخــيّل والـــواهم أحــيــانًــا بــإطــارهـــا ا
مــشـتــمـلًـا عــلى رائـحــة حبٍّ ومـذاق حتـدٍّ
وجِـــوار أضــداد وتـــنـــاقض حـــاد وتـــلك
شـــكّـــلت سِـــمــةً من سِـــمـــات الــقـــصـــيــدة

اجلواهريّة.
وقـد جمع اجلـواهـري في شخـصه حـزمةً
بدع تـمتد حلقبٍ شعريّة من الشعراء ا

احلــــروف  تـــلك الــــكـــائـــنــــات احلـــيّـــة
ــتـمــاوجـة عـلى الــسـطــور تـخـرج من ا
القلب  ومن العقل   أو من كليهما معاً
 وال ضير في ذلـك   بل هو احلَسَن كلُّ

احلسَن .
تـلك الـتي لـهـا ألـوان وأشـكـال زاهـيـة  
ـــا حتـــمـــله من فـــهي تـــطـــرّز األوراق 

شاعر والعواطف. األفكار وا
احلــروف الـتي عـلّــمـهـا الــله ألبـيـنـا آدم
عــلـيه الــسالم   فـكـان الــكالم   وكـانت

اللغات  وكان كلّّ شيء  .
ـتـكـونـة من لــوال احلـروف والـكـلـمــات ا
هــذه احلــروف لَـضــاعت احلــضـارات  
ولم تتقـدّم اإلنسانيـة   ولكن باحلروف

حُفظ الفكر وحُفظت التجارب. 
وكـانت مــعـجـزة اإلسالم بـاحلـروف ( ا
ل م  ك  ه  ي  ع  ص  ... ) هــــــــــذه
احلــروف الـعـربـيــة الـتي تـتــكـون مـنـهـا
الـكـلمـات   وأيُّ كـلـمـات   إنهـا كـلـمات
نــازالت من الـلـه سـبــحـانه عــلى رسـوله
( صلى الله عليه وآله  وسلم ) . اخلا
فيا أيـها البلـغاء والشـعراء هذه حروف
لغتكم   وهـذه كلمات لغـتكم   بها نزل
الـــقــــرآن الـــكـــر   مــــعـــجـــزة اإلسالم
اخلـالـدة وبهـا الـتـحـدّي من حـ نزول

الوحي إلى خاتمة الدنيا. 
ونــحن مــعـشــر الــعــرب  الزلــنــا  نــقـرأ
الـقرآن الـكـر   طريـاً  حـيّاً  نـتـلمس

فـيه الـبالغــة وعـنـفــوان الـلـغـة الــعـربـيه
الشريـفة   التي تـشرّفت بالـقرآن الكر
ـة الـتي تـكـرّمـت بـالـقرآن  الـلـغـة الـكـر
الـكــر   والــتي نــكـتـب بـهــا مــنــذ تـلك
القرون السـحيقة وإلى اآلن   وال نحسّ
بـالـغـربـة وال نـحسّ بـاالنـقـطاع   وتـلك
إحدى كـرامات القـرآن الكـر التي جعل
لغتنا العربية حيّة رغم تطاول القرون. 
نــقـول هـذا  وأمـامـنــا   كـتـاب سـمـاحـة
سـيــدنـا الـعالّمـة الـسـيـد حـسـ الـسـيـد
محمد هادي الصدر حفظه الله   والذي
أطـــلـق عـــلـــيه عــــنـــوان ( حـــروف تـــأبى
ـــراوغـــة   ـــراوغــــة )  نـــعم تــــأبى ا ا
ـراوغـة  في الــلـغـة من الـرَّوغ ; وهي وا
َـيْل على سـبـيل اإلحتـيـال   ومنه; راغ ا

الثعلب يَروغ رَوَغاناً .
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وسـيــدنـا احلـجـة الـصــدر حـفـظه الـله  
صاحـب رسالـة وهدف  رسـالـة توعـوية
هــادفــة تــســتــمــدّ أصـولــهــا مـن حـروف
الــقــرآن الــكــر   الـــصــادعــة بــاحلق 
واضع اخلـلل    الـتي تَصف الـكاشـفـة 
الـداء وتعـطي الـدواء ; وتـلك هي رسـالة
ــصــلــحــ في كل حــ وفي كـل زمـان ا
وكل مـــكــــان  وتـــلك  احلــــروف ( تـــأبى
راوغة وتـنطق بـكل صراحة بـعيداً عن ا

احملاباة واجملامالت ) .
غالف الكتابإنّ كلمـة احلقّ ضرورية وواجـبة حيـنما

ه وال يريـد مـفـارقـته حيث ـودّة في عـا
ظلّ يـجـمع فـصـول كـتـابه وُيـدوّن ويُـتابع
ويُـشــاهـد ويـقـرأ كل مـا يــتـوفّـر بـ يـديه
عـنه محـاولًا الـتعـريف بـأشهـر قصـائده
وتـلك مـيـزة الكـتـاب الـثالـثـة مـقتـفـيًـا أثر
"اجلواهري في العيون من أشعاره" الذي
صدر في الـعام  1986 في دمشق عن دار
طالس لكـاتب السـطور وذائقـته الشـعريّة
بـالـتـعـاون مع الـشـاعـر الـكـبـيـر ومـقدّمـته
ـــؤثّـــرة وهـــو مـــا أصـــبـح يُـــنـــقل عـــنه ا
ويُـقــتــبس مــنه ويُــعــدّ مـرجــعًــا لــلـدارس
ــتـــذوّق لـــشـــعــر ـــهــتـم وا والـــبـــاحث وا
اجلـواهري خـصـوصًـا وقد حـظيَ بـرضا
الـشـاعــر نـفـسه ومـوافـقـته واالسـتـئـنـاس

برأيه واستمزاجه.
ومـيـزة الـكـتاب الـرابـعـة اسـتـنـادًا إلى ما
تـــقــدّم هي تـــأرخــة مـــعــاركـه الــشـــعــريّــة
والــشـخــصـيّـة مـن خالل قـصــائـده حـيث
تـشــكّل عـمــارة الــشـاعــر الـشــعـريّــة الـتي
يــرتـفع بــنـاؤهـا ألكــثـر من  20 ألف بـيت
"تـدويـنًـا حـقـيـقـيًّـا" يـضـاف إلى مـذكّـراته
فقد اختصم اجلـواهري وتصارع وانقلب
وتواصل وتناقض وغضِب وأصفح وعبّر
عن هــمـومـه وأحـزانه وأفــراحه وكلُّ ذلك
ـكن أن يـشـكّل مـادّة حـقـيـقـيّـة لـلـدراسـة
الــنـــقــديّــة لــتـــاريخ الــعــراق الـــســيــاسي
واالجـتـمـاعي والـثـقـافي وتـطـوّر مـدارسه
الـفـكريّـة حـاول أن يـعكـسه آل جـواد مُـعدّ

الكتاب.
ـكن لـلـكـاتب وفي هـذا اخلـصـوص كـان 
أن يـتـوقّـف عـنـد كـتـابـ مُـهـمّـ لـلـمـفـكّر
حــسن الــعـلــوي وهـمــا: "ديـوان الــعـصـر"
الـذي صـدر عـن وزارة الـثـقـافـة الـسـوريـة
في عــام 1986 وكـــتـــاب "اجلـــواهــري -
رؤية غيـر سياسـية" الذي صـدر في لبنان
زحـلة 1995 وكـنت قـد كـتـبت عن كـتـابه
األول "ديوان العصر" مشيرًا إلى أن بحق
يعـتبـر واحدًا من أهم الـدراسات الـنقـديّة
التـفصـيلـيّة الـتي صدرت عن اجلـواهري.
ـــكـن في هــــذا الــــصـــدد اإلشــــارة إلى و
دراســة جـبــرا ابــراهـيم جــبـرا وإبــراهـيم
الــســـامــرّائـي وداود ســلـــوم وســلـــيم طه

التكريتي وعبد الكر الدجيلي. 
اسـتـنـد آل جـواد بـشكـل خاص فـي كتـابه
على ثالثة مصادر أساسيّة هي: "مذكّرات
اجلــواهـري" (جــزءان) وهي مــهـمّــة جـدًّا
ـــتـه د. خـــيــال إضـــافـــة إلى كـــتـــاب كـــر
اجلـواهـري "اجلواهـري - الـنـهـر الـثالث"
ندالوي - مثلـما استعـان بكتاب صـباح ا
"الـلـيالـي والكـتب" وهـو جـولـة في ذائـقة
اجلــواهـــري األدبــيّــة الـــتي نــتـــعــرّف من
خاللـها إلى نـظرة اجلـواهـري للـكثـير من
يّـ مـثل بـيـكـاسو ُـبـدعـ الـعـا زمالئه ا
وبــابــلــو نــيــرودا وهــمــنــغــواي ولــوركــا
وماركيز وغيـرهم وهو ما كنت قد أشرتُ
إليه في كتابي "اجلواهـري - جدل الشعر
واحلـيــاة" (دار الـكـنـوز األدبــيـة بـيـروت

 1997) إضــافـةً إلـى مـا جــئتُ عــلـيه من
ـوســوم "كــوبـا - تــفــاصــيل في كــتـابـيَ ا
احلــــــلم الـــــغــــــامض" الــــــصـــــادر عن دار

الفارابي بيروت 2011.
أمّا األسماء الواردة في االقـتباسات التي
أشــار إلـيـهــا فـقـد جــاءت من خالل إعـداد
كتـاب د. خـيال اجلـواهري وشـملت بـاقةً
من األدبـاء والـكـتّاب الـعـراقـيّـ والـعرب
لــعلّ أبـــرزهم طـه حــســـ الـــذي قــال عن
اجلواهري: إنّه البقيّة من التراث العربي
الــصـحـيح وصـالح عـبـد الــصـبـور الـذي
اعـتـبـره الـسـلـسـلـة الـذهـبـيّـة األخيـرة من
الشعر العـمودي إضافةً إلى أم األعور
الذي أطلق عـليه اسم "النـهر الثـالث" منذ
العام 1963 ومحمود درويش وأدونيس
ونـــزار قــبّـــاني وعـــبــد الـــرحـــمن مـــنــيف

وآخرين.
: كـمــا شـمــلت قــائـمــة األدبـاء الــعـراقــيّـ
ســعـدي يـوسف ومــظـفّـر الــنـواب وهـادي
طـبعي ومـحمـد حس العـلوي وحـميـد ا
األعـرجي وجـبــرا ابـراهـيم جـبـرا وفـوزي
ــطــلـبي كــر ورشــيــد اخلـيّــون ومــالك ا
وغــزاي الــطـائـي وعـنــاد غــزوان وحـمــيـد
هدّو وحـنّون مـجيـد ومحـمد بـحر الـعلوم
وعـبد الـرزاق الـربـيعي وأحـمـد النـعـمان
ومير بـصري وإبراهـيم السامـرائي وعبد
الـلـطـيف أطـيـمش وجنـاح الـعـطّـار وعـبـد
ـكن احلــســ شـعــبـان وآخــرين. وكــان 
اسـتـذكـار بـعض مَن كـتبَ عن اجلـواهـري
مـثل عـبـد الـغـني اخلـلـيـلي وزاهـد مـحـمد
وجـــلــــيل الـــعــــطـــيّـــة ورواء اجلــــصّـــاني
يّة وآخرين إضافـةً إلى أطروحات أكـاد

في عدد من اجلامعات.
وفي الواقع فـإنّ الغـالبـية الـساحـقة التي
كتبت عن اجلواهـري كانت بعد وفاته في
ّ دفــــنه في  27  تــــمــــوز 1997 حــــيـث 
دمـشق في مــقـبـرة "الـغـربـاء" بـالـقـرب من
مقـام الـسيّـدة زينب. وكـان اجلواهـري قد
وُلـد فـي الـنـجـف الـعـام 1900م (وهـنـاك
روايــات أخــرى تـقــول إنّه وُلــد في الــعـام
 1897 أو العام  1899 أو العام 1903 )
وحتدّر من أُسرة عـريقـة في العِلم واألدب
نُسـبت إلى كـتاب عـنـوانه "جواهـر الكالم
ـــؤلّـــفه جــده فـي شــرح شـــرائع اإلسالم" 
األقــدم الــشـيخ مــحـمــد حــسن أحـد أكــبـر
فـقـهاء عـصـره ويُـعتـبـر كـتـابه واحدًا من
كن اجـتيـاز مراحل ثالثة كـتب مـهمّـة ال 
االجــتــهــاد دون دراســتــهــا ومـن عــنـوان

الكتاب أخذت العائلة إسمها.
لـــقــد كــانت والدة اجلـــواهــري قــبل والدة
الــدولـة الــعـراقــيـة بـأكــثـر من عــقـدين من
ـمـلكـة الـعراقـية الـزمان حـيث تـأسّست ا
في 23  آب 1921 فــقــد بــاشــر بــكــتــابـة
أُولى قــصـــائــده قــبـل كــتــابـــة دســتــورهــا
"الـقـانـون األسـاسي" الـذي صـدر في الـعام
 1925 بعـدّة سنـوات وهكـذا وعلى مدى
قـارب ثــمــانــيــة عــقــود من الــزمـان كــانت محمد مهدي اجلواهري

كـــاني آل جــواد حــ أعـــدّ ســرديّــته عن
اجلــــــواهــــــري أن يــــــؤشّــــــر إلـى ذلك أو
ا لـبـعـضه بـعـد أن اخـتـزنت مـكـتـبـتـه 
قـيل وكـتُب ونُـقل وسُـمع عن اجلـواهـري
حتـــريـــرًا أو تـــفـــوّهًـــا وهـــو مـــا حــاول
جتمـيعه وإعـداده كمـادّة توثـيقـيّة وتلك
ميزته األولى. أمّا ميـزته الثانية فهي أنّ
الــكــاتب يــقــدّم نــفــسه قــارئًــا ومــتــذوّقًـا
ومُـعـجـبًــا مع أنّه بـذل جـهـدًا كـبـيـرًا في
إعداد كتابه الذي جمع فيه ما توفّر لديه
ما كُـتب عن اجلـواهري فـقـد توقّف عـند
مذكّـراته (جزءان) كمـا استـند في عرضه
إلى بـعض النـصوص ومُـقـتبـسات لـعدد
ّن زاملوه ّن يُشـار إليـهم بالـبَنـان و "
وعـايــشــوه وكـانــوا قــريــبـ إلــيه" كــمـا
يـقـول ويـعـدّدهم كـاآلتي: مـحـمـد حـس
األعـرجي فـي كـتـابه "اجلــواهـري دراسـة
ووثــائق" وعــبــد احلــســ شــعـبــان في
كــــتـــابـه "اجلـــواهــــري: جــــدل الـــشــــعـــر
واحلـــيــاة" وهــادي الـــعــلــوي: دراســات
نقـديّة أعـدّها فـريق من الكـتّاب وصـباح
ـنــدالوي في كـتـابه "الــلـيـالي ا
والـــــكــــتـب" وخـــــيــــال
اجلــــــــواهـــــــري في
كـــــــتــــــابـــــــهــــــا:
"اجلـــواهـــري
- الـــنـــهــر

الثالث".
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ومن خالل
هــــــــــــــؤالء
ونصوصهم
 يــــحــــاول
الـــــتـــــســـــلّل
بــــشــــغفٍ إلى
صـــــــومــــــــعـــــــة
اجلــواهـــري كــمــا
يـــقــول ويــتـــغــلــغل

من اإلهـداء حتى آخـر كـلـمة في الـكـتاب
يــنــبض قــلم الـــكــاتب كــاني يــاســ آل
ـحـبّـته جـواد بـاجلــواهـري مـتـولّـهًـا 
عشوقه وعاشقًا عذريًّا لكل ما يتعلّق 
مـقــتـفــيًـا أثـره ومــسـتــمـتـعًــا بـحــكـايـاه
ونــوابـره واقـفًــا إلى صـفّه فـي مـعـاركه
بــإعــجـــاب وانــبــهــار وهـــكــذا يــحــاول
ـلــكــة اجلـواهــري الـتي الــدخــول إلى 
يتـمنى أن يـعيش فـيهـا وال يخـرج منـها
مـطلـقًا ويـعـتبـر ذلك أُمنـيـة من أُمنـيات
حــيــاته الــتي كــثـيــرًا مــا راودته نــفـسه

عنها حتى استحالت إلى واقع.
ــلـــكــة اجلــواهـــري" لــيـــست ســوى و"
غامـرة والتحدّي وتلك لكة الـشعر وا
ليئة بـاالحتماالت التي يصعب حياته ا
ـــنــهــا لــيس فــقـط عــلى الــصــعــيــد تــكــهّ
الشـعري واإلبـداع األدبي بصـفته عـالَمًا
شـعريًّـا بل "عـوالم شعـريّـة" وإنّمـا على
ستوى الـشخصي أيضًـا فاجلواهري ا
شـخـصـيّـة حـسّـاسـة وأسـتـطـيع الـقـول
إنّها بالغة احلساسيّة وله مِزاج خاص

ولــذلك فـــاالقــتـــراب مــنه يـــعــني
االقتراب مـن عالَمٍ مأزوم وكلُّ
مُــبــدع كـــبــيــر هـــو إنــســان
مـأزوم بالـطـبع فـمـا بالك
حـــــ يـــــكـــــون بـــــوزن
اجلـواهـري وبـحـجم
مُـنــجـزه الــشـعـري
وعُـــــمـق تـــــراثه
وهــــو احلــــامل
صـــــــوجلـــــــان
الــــــشــــــعــــــر
امــــــتـــــدادًا

للمُتنبّي.
لـقــد حـاول
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ـ نــــاســـــ إنــــهـــــمــــا (أي إيــــران
والــعـــراق) يـــســتـــوردان الــسالح
ــعــدات الــعـســكــريـة والــعــتـاد وا

واللوجستية من اخلارج.
ـ وأضـاف سـالـيـرنـو قـائالً: سوف
يـسـتـمــر تـوريـد الـسـالح إلـيـهـمـا
ـومــة احلـرب بـيــنـهـمـا بــهـدف د
فقط.. دون امتدادها الى اخلليج.
ـ وسـتسـمـر احلرب لـعدة سـنوات
حـتى ينـهك اقـتصـاد البـلدين.. أو
يـدمر تمـاماً بسـقوط النـظام أو
أحــــدهـــمـــا.. وخـــروج الـــثـــاني ال
يسـتطـيع الوقوف عـلى قدميه من

دون دعم دولي.
ـ وســـوف تــــنـــتـــهـي احلـــرب (بال
غـالب.. وال مـغـلـوب).. وسـيـنـسى
العالم هـذه احلرب خالل سنة من
بــدئـــهـــا.. وســـتـــســمـى: (احلــرب

نسية)!! ا
ـ وأكد ساليرنو ليً عندما التقيتهُ
(أنا.. هـادي حسن علـيوي.. كاتب
هـــذه الــــدراســـة).. فـي كـــازيــــنـــو
ــان وسـط رومــا في الــيــوم الــبــر

التالي على مقالته هذه.
ــعـلـومــات لـيـست من ـ (إن هـذه ا
ا بـراعـته.. وال من عـنـديـاته.. وإ
هـي من أصـــــــدقــــــائـه في حـــــــلف
الناتو.. وهي نتائج يعملون لها..
ويــديــرون احلــرب كــمــا يــريــدون
لــتــحــقــيق كـل ذلك.. وبــالــتــأكــيـد
ستتحقق هذه النتائج.. كما يقول

.(!!
ـ قــــلـتُ له: وإذا اتـــــفق الـــــعــــراق
وإيران على إيقاف احلرب?!! قال:
لن تــتــوقف احلــرب قـبـل سـبع أو
ثـمـان سـنـوات.. يـكـون الـنـظـامـ

عـلى وشك االنـهـيار االقـتـصادي..
أو السقوط...

- يـــذكـــر ان مـــصـــطـــلـح (احلــرب
ونسيـة).. ذكر ألول مرة في هذا ا

قال)..  ا
ـ الـــتـــشـــجـــيع.. والـــدعم الـــدولي

للحرب:
ـ كل الــدول الـعــربـيـة كــانت تـدعم

صدام ونظامه في هذه احلرب.
ـ فـدول اخلـلـيـج شـجـعت ودعـمت
احلـــرب مـــاديـــاً بـــقـــوة.. بـــهــدف
إسقاط النـظام اجلديد في إيران..
إضــــافـــة الى الــــدول الـــعــــربـــيـــة

األخرى.
.. هما سورية.. ـ باستثناء دولت
ومـــعــروف األســبــاب بــالــنــســبــة
لـسـوريـة.. هي ضـد نـظـام الـبـعث

في العراق.
ـ الــدولـة الـعــربـيـة الــثـانـيـة.. هي
لــيـبـيــا الـقـذافي.. لــلـخالفـات بـ

النظام (الليبي والعراقي) أوال.
: يـعتـبـر الـقذافي الـنـظام ـ وثـانيـاً

اإليراني نظام ثوري وإسالمي.
ـ وال بــد أن نـشــيـر الى إن هــاتـ
.. لــيــست لــهــا عالقـات الــدولـتــ
طــيـبـة او مــتـوازنــة مع الـواليـات

تحدة االمريكية!! ا
ــوقف الـرسـمي مع ـ دولـيـاً كـان ا
ــوقف الــفــعـلي وقف احلــرب.. وا
مع اســـــتــــمـــــرارهــــا.. إلســـــقــــاط

.. أو إنهاكهما. النظام
ـ لــــيـــنــــشــــغـال في إعــــادة بــــنـــاء
ــنـطــقــة.. ولن دولــهــمــا.. وتــرك ا

يكونا شرطي في اخلليج.
ـ قدمت أمـريكا والتـحالف الدولي
دعمـاً لـوجـستـيـا للـعـراق... ونقالً
مـصـوراً لـلـمـواقع اإليـرانـيـة.. في

بعض األحيان.
ـ وحتــقـق طـروحــات ســالــيــرنـو..

فقد:
ياً ـ أصبحت احلـرب.. منسيـة عا

بعد أقل من عام على قيامها.
ـ إيــــــقـــــاف احلـــــرب  بـــــعـــــد 8
سـنوات.. بعـد ما انـهكت اقـتصاد
الـــــبـــــلــــديـن.. ودمـــــرت مــــدنـــــهم

احلدودية.
ـ انــشــغل الــبــلـدان بــعــد انــتــهـاء
احلرب.. بإعـادة البنية الـتحتية..
واعـادة بنـاء مـدنهم الـتي دمرتـها

احلرب.
ـ لكن غـزو الـعـراق لـلـكـويت.. وما
جنم عـــنه من نـــتـــائج غـــيــرت كل
ــوازين.. والـعالقـات مع ايـران.. ا
قـالـة أخرى.. وهـذا مـا نتـنـاوله 
ومعلومات خـطيرة لم تنشر حتى

االن!!!!!!

l∫ مقاتلون عراقيون يرفعون علم العراق على موقع محرر في احلرب u

ـاسجـيروا سـاليـرنو من جـريدة ا
سـتقلة: ركز اإليطالـية اليمـينية ا
الدوري فيه على احلـرب العراقية
ـ اإليـــرانــيــة مــؤكـــداً إنــهــا حــرب

حدود ال أكثر وال أقل.
ـ سأل ساليرنو (عزة الدوري) عن
رأيـه بـــاســـتـــمـــرار احلـــرب.. أكــد
الـدوري إن الــعـراق ســيـســتـعــيـد
ــغـتـصـبـة.. مــخـافـره احلـدوديـة ا
وتـــتـــوقـف احلـــرب في مـــوعـــد ال

يتجاوز أسبوع !! 
ـ ردً عليه ساليرنو: وإذا استمرت
احلــرب ? مــا هــو مــوقــفـكـم ? قـال
عــــزة الــــدوري: لن نــــكـــون نــــحن
ـهـاجـمـون.. وسـوف يـكـون ردنا ا

على أي هجوم علينا محدوداً.
ـ ولن ندخل األراضي اإليرانية.
ـ أضاف الدوري: (وبـالتأكيد.. إذا
اســتـمــرت كــمـا تــقــول.. سـتــكـون
ستوى مناوشات.. ولن تتوسع

أبداً).
ـ لم يـقتـنع الصـحفـيون احلـضور
بــهـــذه اإلجـــابـــات.. واســـتـــمــرت
احلـرب بـ الـبــلـدين وتـوسـعت..
وسـالـيرنـو لم يـنـشر أي شيء عن

ؤتمر الصحفي. ذلك ا
ضـرب الـثـورة اإليــرانـيـة.. مـقـابل

إعطاء الكويت:
ـ يـشيـر الصـحفي مـحمـد حسـن
هــيـكـل.. وكـانـت تــربـطـه بـفــاضل
الـبـراك (رئـيـس جـهـاز اخملـابـرات
الــعــراقي)..عالقــة وثــيــقــة.. عــبـر
ــصـــيــر) مع مـــحــمــد (بــرنــامـج ا
كـريـشان عـلى قـناة اجلـزيرة وبث
العام  2007إلى أن البـراك التقى
مــــــســــــؤولـــــ فـي اخملــــــابـــــرات
األمــيــركـــيــة مـن بــيــنـــهم روبــرت
غيتس (مدير اخملابرات األميركية
الحـقـا) في مـدريـد وعدً األمـريـكان
بـإعـطاء الـكـويت للـعـراق في حال
ضــربه الــثـورة اإليــرانــيــة الــعـام

1980.
وقـف.. هو قـبيل ـ مـا يـؤكد هـذا ا
احـتالل صدام لـلـكويت.. وفي 25
حـزيــران / يـونــيـو  1990الــتـقى
صـــدام حــــســـ مع الــــســـفـــيـــرة
األمــريـــكــيـــة غالســـبي.. وحتــدث
مـــــعـــــهـــــا عن دور الـــــكـــــويت في
تــخـفــيض أسـعــار الـنــفط لـدرجـة
تـدمـيـر االقتـصـاد الـعراقي.. وهي
بـدرجة احلـرب.. وارد منـها الرأي
األمـــريــكي.. فـــردت غالســبي: "إن
أمــريـــكــا لـــيس لـــهــا رأي بـــشــان
صـــــراع عــــربي- عــــربـي".. الــــتي
فـــســرهــا صــدام مـــنــحه الــضــوء

األخضر.
ـ لـكـن ذلك اثـبت بــالــواقع تـوريط

صدام.. وتورط .
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ـ في  28تشرين األول / أكتوبر /
)  ..1980أي بـــــعـــــد أكـــــثـــــر من
شـهـرين عـلى بـدأ احلـرب).. نـشـر
ســـالـــيــرنـــو مـــقــالـــة في جـــريــدة
ـسـاجيـرو حتت عـنـوان (احلرب ا

نسية). ا
ـ حتـدث فـيه بـغـرابـة عن رأي عزة
الدوري بـاحلرب.. مـعتـبرها أرائه

ساذجة.. بل غبية.
ـا جـاء في مقـالـته: إن صدام ـ و
أراد نــقل مـعــركـتـه الـداخـلــيـة مع
ـعارضـة العـراقيـة إلى اخلارج.. ا
خاصة بعد مـحاولة اغتيال طارق
عــزيــز في  2نــيـــســان / أبــريل /
 ..1980وبــــالـــتــــالي تــــصـــفــــيـــة
عـارضة وقواعـدها حتت شعار: ا

(الدفاع عن الوطن).
ـ وأضــاف ســالـيــرنــو قــائـالً: أمـا
إيران فهي تـهدف من هذه احلرب
تــصــديــر ثــورتــهــا إلى اخلــارج..
والعراق هو أول الطريق لتصدير
الـثــورة.. خــاصــة إن شـعــاراتــهـا
ــر من تــؤكـــد: (طــريق الـــقــدس 

بغداد.. أو من كربالء).
ـ وأكـد سـالــيـرنـو إن هـذه احلـرب
سـوف تـكون مـحـدودة.. وتقـتـصر
عـلى الـعـراق وإيـران.. ولن تـمـتـد
إلى اآلبــار الـنـفــطـيــة في اخلـلـيج

إطالقا.
ـ وأشـار في مـقــالـته بـالـقـول: أمـا
مــــحـــــاوالت (الــــعـــــراق وإيــــران)
بـتــوسـيــعـهــا خـارج حــدودهـمـا..

فهي محاوالت فاشلة.
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عـنى إنك تـسـعى للـنـجاح الـسـلـبي على  ان الـتـنافـس جتانس والـعـداء إيـذاء 
حسـاب إيذاء االخرين وتـأخيرهم وإسـقاطهم .. فـبلوغ الـهدف بتـشابك االيادي
ــكـانـة االخــرين مـا هـو اال أو األرجل واأللـسـن والـعـمـل عـلى إحلـاق الــضـرر 

نافسة الشريفة .. عداوة وإيذاء متعمد بعيدا كل البعد عن روح التعاون وا
فان اصحـاب النجاح السلبي يتـميزون بالقلق وروح االنانيـة العالية  التي تؤثر
على االداء الـعام فيدقـون بناقوس اخلطـر على االداء العام لـلمؤسسة  ,فتوجب
بـتسـم لهؤالء ـدير الـعام من ابـعادهم بال ادنى تـردد ... فإعـطاء الـوجه ا على ا

ما هو اال دعما لسياسة العداوة الشرسة التي ينتهجونها ...
قارنة ب االبن واخوانه او من اكبـر اسباب اشاعة روح التنافس العدائي هو ا
ـا ـوظف اخـر بـشـكل مـبـاشـر  ـوظف  ـديـر  أصـدقـاءه االخـرين او مـقـارنـة ا

قارن االفضل .. يشيع روح احلقد واحلسد والعداء للتمك من االخر ا
بينـما يعتبر التشجيع على حتقيق الـهدف العام والتعاون للوصول اليه هو خير
مـتعة ومثـال على روح التعاون  ,فـاإلنسان الواعي هو من يـتحدى وينافس ذاته
دائمـا لتحـس اداءه وبـلوغ اهـدافه .. لذا فـأن خلق رغبـة مسـتدامـة في التـميز
رتبة والسلطة .. وتراجع التركيز على ارضاء والتحسن بدال من التركيز على ا
رؤسـاء الـعــمل حـيث اعـمـل واتـنـشط امـامــهم فـقط ..والـعــمل بـدال عم ذلك عـلى
حتقـيق الرضى النفسي..  فالنجاح احلـقيقي هو بلوغ الذات .. وليس بصراع
قايسة ومـقارنة مع االخرين وتنازع االقران والـزمالء  فاإلنسان مهمـا وصل 
معهم سيكون فردا مزيفا تقليديا وستزاد عينه جوعا حتى التراب .. ما لم يبلغ

ذاته احلقيقية.. منبع الفعل  من ذات االنسان وقدراته وميوله وطاقاته ...
وقد حـثنـا الـدين االسالمي على الـعـمل الصـالح والتـعـاون وبلـوغ الذات  ونـبذ
سيـاسة التطفل والـتدخل باآلخرين .. قال تـعال(بل االنسان على نـفسه بصيرة

ولو القى معاذيره ) ..
( وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على االثم والعدوان ) ..

بغداد

ÍuOKŽ s Š ÍœU¼

ـ أطـول حـروب الـقـرن الـعـشرين..
نــشــبت بــ الــعــراق وإيــران في
أيـلول / سـبـتـمـبـر/ الـعام 1980
وانـتـهت في  8آب / أغـسـطس /

1988.
ـ خــلــفت هــذه احلــرب.. أكــثـر من
مـلـيــون قـتـيل ومـعـوق ومـفـقـود..
وأكــثــر من  300ألف أســيــراُ ظل
الـكـثـيــر مـنـهم في أقـفـاص األسـر
أكثر من  36سنـة في ايران.. وما
زال هنـاك أسرى ومفـقودين حتى

اآلن!!.
ـ أحلـــقت هــــذه احلـــرب أضـــراراً
بـالـغــة بـاقـتــصـاد الــبـلـدين.. ولم
تــقــدم نــتــائج ايــجــابــيــة أليٍ من
.. فـقــد عــادت األوضـاع الــطــرفــ

على ما هي قبل احلرب.
ـ هــدف هـــذه الــدراســـة أن نــقــدم
ــــاط صـــــورة بـــــعـــــيــــدة عـن األ
الـتقلـيديـة عن هذه احلرب مـوثقة
بـاحلـقـائق.. بـعـيـداً عن االنـحـياز

. أليٍ من الطرف
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ـ انــــطالقــــاً من مـــوقـف احلـــركـــة
ال الـــكـــرديــة.. الـــتي يـــقـــودهــا ا
مـــصـــطـــفى الــــبـــارزاني وحـــزبه
ـــــــــقــــــــــراطي (احلــــــــــزب الــــــــــد
الكـردستـاني).. بـالعـمل لـتحـقيق
ـــطــــالب الــــقــــومــــيـــة لــــلــــكـــرد ا
.. فـانه كـان مــسـتـعـداً الــعـراقـيــ
للـتفاوض مع أيـة حكومـة عراقية
مركزيـة تُبدي االستعـداد لتحقيق
ـطـالب.. وحـيث إن حـكـومة تـلك ا
 17ـ  30تــــــمــــــوز  1968أبــــــدت
اســـتـــعـــدادهـــا لـــتـــحـــقـــيق تـــلك
ـفـاوضات ـطـالب.. فـقـد بـدأت ا ا

. ب الطرف
ـفــاوضـات مــعـقـدة ـ كــانت تـلـك ا
شـابـهـا الـتـوتـر واالتهـامـات.. مع
ذلك انـتـهت بـاالتـفاق في  11آذار
 1970على حتقيق احلكم الذاتي
لـألكــراد ضـمـن فــقــرات مــحـددة..

وخالل فترة أربع سنوات.
ـ بــعـد أربع ســنـوات عـلـى اتـفـاق
 11آذار  1970بـــ احلــــكـــومـــة
الـــعــــراقــــيـــة وقــــيـــادة احلــــركـــة
الكردية.. أجنـزت فقرات االتفاق..
فـأرادت حــكـومــة الـعـراق اإلعالن
الــرسـمي عـن تـنــفــيــذ كل فــقـرات
بيان  11آذار.. حسب ما جاء في

ذلك البيان واالتفاق.
ـ إال أن الـقـيـادة الـكـرديـة بـزعـامة
ال مـصــطـفى الـبــارزاني طـلـبت ا
من احلـكــومـة الــعـراقــيـة تــأجـيل
اإلعالن.. حلـل قـــضـــيـــة كـــركـــوك
بـاعـتـبـارهـا مديـنـة كـردسـتـانـية..
والبـد أن تـكـون ضــمن كـردسـتـان
الــــعــــراق حــــسب رأي احلــــركــــة

الكردية!!
ـ رفــضت حـــكــومــة الــعــراق هــذا
الـطلـب بقـوة.. مـؤكـدةً انه لم يـتم
ــفـــاوضــات عــلى الــتـــطــرق في ا
كركوك.. وكركوك  ليست جزء من
كـــردســتــان.. وبــالــتـــالي أعــلــنت
احلــكــومـــة الــعــراقــيــة من طــرف
واحـد استـكـمـال تـنفـيـذ بـيان 11
آذار لـــعـــام  ..1970واحـــتــــفـــلت

رسمياً بذلك.
ـربع ـ وهــكـذا عــاد الـعــراق الى ا
األول مع قيـادة احلركة الـكردية..
الــــــتي ســــــحــــــبت وزراءهــــــا من
ـا هو احلـكومـة.. وبدأت حتـضر 
ــنــاوشــات بـ قــادم.. لــتــنــدلع ا

. الطرف
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ـ عـام انـقـضى.. ولم يـجـد الـعراق
بـدأً من إنـهـاء هـذه األزمـة بـشـكل
جـذري.. وهـو القـضـاء التـام على
ال احلركة الكردية التي يقودها ا
مــصـــطــفـى الــبـــارزاني بــالـــقــوة

العسكرية.
ـ ووفـق تـــصــــور قـــيــــادة احلـــكم

(الـــبــكـــرـ صـــدام).. فــإن الـــســبب
الــرئـيـسي فـي اسـتـمــرار احلـركـة
الـكردية طـيلـة الفتـرات السـابقة..
الذ والــــــــدعم اإليــــــــراني هــــــــو ا
ـــتــــواصل لــــلــــمال مــــصـــطــــفى ا

البارزاني وحركته.
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ـ لــكن هــنــاك خالف حــدودي بــ
إيـران والـعـراق عــلى شط الـعـرب
ة.. فـطـيـلة يعـود إلى فـتـراتٍ قـد
العهـد العثمـاني ظل خط التماسٍ
سـاخـنــاً بـ الـدولــة الـعـثــمـانـيـة

وإيران. 
ـ ظل اخلالف خـــاضــعـــاً لــلـــدولــة
ــوجب اتــفــاقــيــة الــعــثــمــانــيــة 
الـقـســطـنـطـيـنـيـة ( ..(1913الـتي
نـصت عـلى أنّ السـيـادة اإليرانـية
تـقــتـصـر عـلى مــنـاطق شـرق شط
ـوجـودة الـعـرب وبــعض اجلـزر ا

في أسفل وادي الرافدين.
ـ وهـــذا اخلالف احلـــدودي.. كــان
أحد األسباب التي أجلت اعتراف
إيــران بــاسـتــقالل الــعـراق الــعـام
 ..1932وظـل اخلالف احلــــدودي

قائماً ب البلدين.
ـ جـاءت اتفـاقـية الـعام  1937ب
الــعــراق وإيــران بـأن احلــدود في
شط الــعـرب نــفــسه.. وصـوالً إلى
عــبـادان.. الــذي وقــعــته حــكــومـة
انــقالب بــكــر صــدقي.. ورفــضــهـا

مجلس النواب العراقي.
ـ وهـكـذا كــانت اتـفـاقـيـة اجلـزائـر
في  6آذار / مارس  ..1975التي
وقعـها شـاه إيران وصـدام حس
نائب رئيس مجـلس قيادة الثورة
ـوافـقـة علـى الطـلب الـعـراقي.. بـا
اإليـــــــراني أن تـــــــكــــــون حــــــدوده
اجلـنـوبـيــة هي خط الـتـالـوك (أي
اخلط األعــــــمـق فـي مــــــيــــــاه شط
الــعـــرب).. حــيث تــضـــمــنت هــذه

االتفاقية:
ـ تـخـلي إيران عـن دعم األكراد في
شــمـال الـعــراق.. مـقــابل اعـتـراف
بـغــداد بـشط الـعـرب بــالـتـنـاصف
بـ الــبــلـدين من خالل إعــادة مـا
يـعـرف بـخـط الـتـالـوك إلى سـابق

عهده.
ـ عـلى أثـر ذلك جـرت أكـبـر حـمـلـة
عـســكــريـة عــراقـيــة عـلى احلــركـة

الكردية بعد هذا االتفاق.. 
ـ ونفذ الطرفان االتفاقية فانهارت

احلركة الكردية.
ال مــصــطــفى الــبــارزاني ـ وفــرً ا
ومعظم أفراد قيادته الى الواليات
تـحـدة األمـريكـيـة.. وظل مقـيـماً ا

فيها حتى وفاته العام .1979
ـ فـــيـــمـــا فـــرً جالل الـــطـــالـــبـــاني
وشيروان مصطفى ومجموعة من
قــيــادي احلـركــة.. بــشــكـل خـاص
كـوادر احلـركة الـكـردية من سـكان

السليمانية الى دمشق.
ـ وأعلـنوا عن تشـكيل حزب كردي
جـديد (هو حـزب االحتاد الـوطني
ـقراطي الكـردستاني).. الذي الد
تــعـاون مع احلــكــومــة الـعــراقــيـة
فترة قصيرة لينقلب أيضا عليها.
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ـ ظل صـــدام يــنـــتــظـــر الــفـــرصــة
ناسـبة إللغاء اتفـاقية اجلزائر.. ا
سواء في عهد الشاه.. أو في عهد
مـن يـــــرث احلــــــكم فـي إيـــــران!!..
فصدام يرى إن االتـفاقيات ما هي
ـــــكن إال حـــــبــــــر عـــــلـى ورق.. و
ـنـاسـبـة.. إلـغـاءهـا في الـفـرصـة ا

حتى ولو باحلرب.
ـ لم تــسـنـح الـفــرصـة لــصـدام من
إلغاء اتفاقية آذار  1975في عهد
الشاه.. فبـعد ثالث سنوات.. وفي
كـانــون الـثـاني / يــنـايـر / 1978
انـدلــعت الــتــظـاهــرات ضــد حـكم

الـشـاه.. ولم تـتـوقف الـتـظـاهرات
الـشـعــبـيـة إال بــانـتـصــار الـثـورة
اإلسالمــــيـــة فـي شـــبــــاط الـــعـــام

1979.
رسـالـة الـتـهـنـئـة.. أول تـوتـر بـ

: القيادت
- أول توتـر بـ حـكـومـة الـعراق
وقــيـــادة الــثــورة اإلسـالمــيــة في
إيران.. جـاء بـالـبـرقيـة اجلـوابـية
إليـران عـلى رسالـة التـهـنئـة التي
بــعث بـهـا الــرئـيس احــمـد حـسن
الــبـكـر لإلمـام اخلـمــيـني بـنـجـاح
الـثورة.. وتـسلمه الـسلـطة مـعرباً
عن أمـله بـأن تكـون مكـسبـاً لألمة
الـعـربـية واإلسالمـيـة.. ومـتـمـنـياً
بأن تكـون العالقات ب الـشعب
الـعــراقي واإليـراني مـبــنـيـة عـلى
مباد الدين اإلسالمي احلنيف..
ــا يــطــور واجلــيــرة احلـــســنــة 

. العالقة ب البلدين والشعب
ـ رد اخلــمــيــني بــرســالــة جــواب
للرئيس العراقي تتضمن عبارات
غـــيـــر تـــقـــلـــيــديـــة فـي الــرســـائل
الـبروتـوكـولـيـة بـ قـادة الدول..
وذيلها بعبارة: "والسالم على من
اتــبع الـــهــدى".. الــتي فــســرتــهــا
قــيـادة حــكـومــة الـعــراق عن عـدم
الـرضا.. ألنـها تـقال حـسب الرأي
الرسمي العراقي: (في التوصيف
الـعقـائدي اإلسالمي لـلكـافر بدين

لة). الله أو مرتد عن ا
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ـ مـــنــــذ الــــيــــوم األول لــــلــــثـــورة
اإلسالمــيـة االيــرانـيــة.. رفع قـادة
إيـــران اجلــدد شـــعـــار (تــصـــديــر
الــــثــــورة).. الـــــذي أقــــلق الــــدول
الـــعــربــيـــة بــشـــكل خــاص.. وفي

مقدمتها العراق ودول اخلليج.
ـ مثـلـمـا أقـلق هذا الـشـعـار الدول
الـــــكــــبـــــرى والـــــدول األوربـــــيــــة
األخـــرى.. في أن تـــنـــتـــشـــر هــذه
الـثــورة.. وتـشــكل خـطــراً كـبــيـراً
ـنطقة.. على مصـاحلها في هذه ا
ـضايق مـرات وا ـيـاه وا وعـلى ا

نطقة. الدولية في ا
ـ كــان نـظــام الــبــعث فـي الــعـراق
يـــســــتــــشــــعـــر خــــطــــر الــــثـــورة
اإلسالمــيــة.. بـــشــكلٍ حــاد نــظــراً
لـلوجود الـشيعي الـكبيـر والقد

في العراق.
.. ـ فالـعـراق مـنشـأ الـتـشيع أصالً
ــــــزارات وتــــــوجــــــد فـــــــيه أهـم ا
(كــربالء.. الـنــجف.. الــكـاظــمـيـة..
دن سـامراء.. بـلد.. وغـيرهـا في ا

العراقية).
ـ كمـا إن التنظـيمات الشـيعية في
الـــعـــراق.. هي بـــالــتـــأكـــيــد رأس
احلـربـة في أيــة حـركـة شـيـعـيـة..
وبـالـتـأكيـد سـتـكـون مـدعـومة من

الثورة اإليرانية.
ـ بل قــد تـكــون الـثـورة اإليــرانـيـة
.. وداعـماً لقـيام مثل هذه مشـجعاً
احلـــركـــة.. وفـق الـــشـــعـــار الــذي

رفعته.. (تصدير الثورة).
ــــقـــابل تــــزايـــدت اخملـــاوف ـ بـــا

اإليـــرانــيـــة مـع تـــوقــيـع الـــعــراق
ميثاق الدفاع العربي في شباط /

فبراير العام .1980
ـ الذي اعتبرته إيران عمالً عدائياً
نـطقة يـستـهدفهـا ويُجـيش دول ا
ضـدَّهـا في صراعٍ حـدودي تـعتـبر
أنه يـجب أن يـحـافظ عـلى طـابـعه

الثنائي.
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ـ لـم يـسـتـمــر الـتـوتــر طـويالً فـقـد
تبادل الـبلدان سـحب السفراء في
آذار/ مــــــارس/ الـــــعـــــام ..1980
وخُـــفـضً مـــســـتـــوى الـــتـــمـــثـــيل

الدبلوماسي.
ـ كـمــا تـعـرض طــارق عـزيـز نـائب
رئيس الوزراء حملاولة اغتيال في
مـطـلع نـيـسـان / أبريل / ..1980
أمـام الــبـاب الـرئـيـسي لـلـجـامـعـة

ستنصرية ببغداد. ا
ـ  فـاتـهـمـت الـسـلـطــات الـعـراقـيـة
حــزب الــدعــوة اإلسالمي وإيــران

بالوقوف وراء تلك احملاولة.
ـ في الرابع من أيلول / سبتمبر/
العام  ..1980اتهم الـعراق إيران
بـــقــــصف الـــبــــلـــدات احلـــدوديـــة
الــعــراقــيــة مـــعــتــبــراً ذلك بــدايــة

للحرب.
ـ لتـبدأ الـقوات الـعراقـية بـالتـقدم
ــــراكـــز احلـــدوديـــة لــــتـــحـــريـــر ا
الــعــراقــيــة (زين الــقــوس وسـيف
ســـعــد.. وأربـع مــراكـــز حـــدوديــة
أخـــرى).. الـــتـي اعـــتـــرفت إيـــران
بـعـراقـيـتهـا في اتـفـاقـيـة اجلـزائر

1975.
ـ في  17أيـــلــول / ســـبـــتــمـــبــر /
 1980أعــلـن الــرئـــيس الـــعــراقي
صدام إلـغاء اتـفاقيـة العام 1975
مع إيــران.. واعــتـــبــار مــيــاه شط
ــيــاه الــعــرب كـــامــلــة جــزءاً من ا

اإلقليمية العراقية.
ـ في  22أيـــلـــول /ســــبـــتـــمـــبـــر/
 ..1980قرر مجلـس قيادة الثورة
الـعراقي شنَّ حـملةٍ عـسكـرية ضد
إيـران.. وتــقـدم اجلـيـش الـعـراقي

سريعاً.
ـ كــان تـقــديـر الــقـيــادة الـعــراقـيـة
يـقول "إن احلـرب ستـكون خـاطفة
ومـــحــدودة لــظـــنــهـــا أن اجلــيش
اإليراني كـان ضـعـيفـاً بـعد حـمـلة
اعــتــقــاالت نــفــذتــهــا الــســلــطـات
اإليـرانـيـة مـن كـبـار قـادة اجلـيش

اإليراني إبان عهد الشاه".
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ـ هـذا أكــده نــائب رئـيس مــجـلس
قــيـادة الـثــورة عـزة الــدوري عـنـد
زيـارته الـعاصـمة اإليـطـاليـة روما
في  6أيلول / سـبتمبر / ..1980
)أي بـــعـــد يــومـــ من الـــهـــجــوم
العراقي على اخملافر احلدودية).
ـ حيـث عقـد مـؤتـمراً صـحـفـيا في
مــبــنى الــســفـــارة الــعــراقــيــة في
رومـا.. كــنتُ أنـا (د. هــادي حـسن

ؤتمر. عليوي) حاضراً هذا ا
حــيث قــال (عـــزة الــدوري) نــصــاً
عــنـــدمـــا ســألـه الــصـــحـــفي أريك
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انية نافسة البر يوعز الـبعض من اقطاب بعض األطراف بأن االنسحابـات من ا
 هـو نـتيـجة لـضـعف التـأيـيد في الـشارع الـعـراقي  وهم وحدهـم القـادرين على
اكتسـاح الشارع العراقي  وفي حقيقة االمـر ليس هذا  وال طريقة االنسحابات
صـحيـحـة  فـالـقوى الـتي انـسـحـبت لـهـا تاريخ نـضـالي عـريق في الـعـراق يـفوق
تاريخ والدات األطـراف األخرى وقـدمت االف الشـهداء دفـاعاً عن الـوطن وحقوق
ـواطـنة  وبـعـظـها خـاض نـضـاال دؤوبا ضـد الـنـظام الـشـمـولي ومن اجل عراق ا

تشترك في صياغته وبناءه كل القوى احلية اخمللصة حصرياً للعراق وشعبه .
من منـا ال يعرف الدور الوطني للـحزب الشيوعي العـراقي  فهو رائد في الدفاع
عن الوطنـية  ومخلص في حتقيق العدالة االجتمـاعية واالستقاللية العراقية  قد
وقع احلزب في خـطأ مشاركته فـي مجلس احلكم الذي أسس واسـتمر على نهج
ـنع من التأكـيد  بأن وجوده في مـجلس النواب طائـفي حصصي  لكن ذلك ال 
أو مـجـلس الـوزراء بـالرغـم من حـجم هذا الـوجـود  فـأنه يـخـلق حـالـة من اجلدل

صلحة الوطنية . ا يخدم ا الوطني ويصوب بعض التوجهات 
هذا التـصور وأن كان بنسب متـفاوتة ينسـحب على التيار الصـدري وعلى الكتلة
ـثلـهـا الـسـيـد عـالوي وكـذلك األطـراف األخـرى والـشـخـصـيات الـوطـنـيـة الـتـي 
العـراقـية  فـاجلـمـيع يدرك بـأن الـعـراق يعـيش أزمـة سـياسـيـة وتركـيـبـة سلـطـوية
وبنيـوية واقتـصادية وعالقـات اجتماعـية قلـقة وغيـر متوازنـة  وهذا الوضع الذي
ـاضـيـة  البـد لـهـو أن يـفـرخ مـنـظـومـات من االنـتـهـازيـ تـراكم عـبـر الـسـنـوات ا
رتش  ولم تـتمكن كل الدورات والفـاسدين وضعفـاء األداء في دوائر الدولـة وا
االنـتـخابـيـة جمللـس النـواب وكـذلك تـشكـيالت الـوزارات من وقف هـذه التـداعـيات
واحلد من استفحال األدوار التخريبية لكيان الدولة  وذلك نتيجة طبيعية  للنظام

صالح الذاتية واالنانية . بنية على ا القائم وللعالقات السياسية ا
ثابة هروب إن االنسحـابات من سلطة ومجلس نواب يشترك فيها اجلميع  هو 
مـن االسـتـحـقـاقـات الـوطـنـيـة  ومـحـاولـة لـرمي كـرة الـثـلج في صـحـراء األطـراف
األخـرى  واالبتـعاد عن تـبعات االسـتحـقاقـات الشعـبيـة والوطنـية  لـو كان األمر
نـظـومات الـفـساد يتـعـلق بعـدم الـرضا والـقـبول بـطـبيـعـة النـظـام وسيـاسـاته  و
وشــراسـتـهــا وتـغـلــغـلـهــا في جـسم الــدولـة وبـعــدم الـقـبــول بـتـكــرار الـتالعب في
شـترك  لكان من االجدر االنتخـابات وبالتـجاوز على مشـروعية العـمل الوطني ا
بهذه األطـراف مجتمعه أن تنسـحب قبل هذه الفترة وتشـخص أسباب انسحابها
من احلـكم ومـنـافعـة أمـام اجلـماهـيـر وتتـخـذ مـوقفـاً مـسـانداً لـلـنهـضـة الـشعـبـية
الـتشـريـنـية مـنـذ حركـتـهـا األولى  بـالطـبع هـذا الـوضع ال ينـسـحب عـلى احلزب
ا نـعني األطـراف األخرى الـتي لها الشـيوعي كونـه ليس طرفـا في السـلطـة  وإ

حضور وتأثير في احلكم . 
ـرحـلة ـا مـا نـعـتقـده بـأن ا ـسـؤوليـات  وإ ـهم ليـس نحن فـي مجـال حتـمـيل ا ا
ـكانه أن يصنع وقف ليس  تتطـلب موقفا تـغييـريا  شجاعـا  حتى لوكان هـذا ا
ما ينـسجم مع الرغبـة الشعـبية الكـلية  على أقل تـقدير يـب ويكشف الـتداعيات

اخلطيرة في احلالة العراقية الراهنة .
ـفـصـلـية بـ الـذين يـسـيدون االنتـخـابـات الـقادمـة إذا مـا حتـقـقت سـتكـون هي ا
احلــكم من جـهـة والــشـعب ومـطـالـبـه احملـقـة من اجلـهــة األخـرى  وإذا مـا بـقـيت
احلالة عـلى ما عـليـها واألرجح تـبقى فأن الـتنـاقض ب مـاسكي احلـكم والشعب
ـنتفض من اجل ـكن ال صحاب الـرصاص أن يقيـدوا الشعب ا تأخـذ مديات ال 

احلرية والعدالة االجتماعية واحلقوق الوطنية .
نـسحـب بـدعوى ـتلـفزة بـأن البـعض يـتشـفى من ا نـالحظ من خالل احلوارات ا
ـكن السؤال ـلكـون القاعـدة الشعـبيـة  لذلك قرروا االنـسحـاب  هنا  بأنهم ال 

كانه أن يقود السلطة..? لك القاعدة الشعبية لقيادة العراق  فمن هو الذي 
شاركة اجلميع في االنتخابات  وقبل إن الوضع الـعراقي بحاجة 
ذلـك بـحاجـة الى مـوقـف مشـتـرك  يـؤسس الى مـوقف وطـني
يـحـمـي الـعـراقي من كـافـة اشــكـال الـتـدخالت  ويـذهب الى
مـراجـعـة حـالـة الـنـظام الـقـائـمـة الـتي بـنـيت عـلى احلـصص
والـتـأكـيـد عـلـى ضـرورة الـوطـنـيـة جـســر الـتالقي بـ كـافـة

كونات العراقية . ا

الـعـراقـيـ عـانـوا  مـا عـانـوا من جـمـيع االنـظـمـة الـتي تـعـاقـبت عـلى حـكم الـبالد
ـقبور صدام  تـسببت للعـراقي متـاعب كثيرة باالخص والعبـاد حيث حماقات ا
بـعـد اغـتــصـابه لـبـلـد الـشــقـيق  الـكـويت حـيث كــان بـاالمـكـان حل االمـور بـطـرق

دبلوماسية بدال من لغة فتح النار
وتـسبب ذلك بـزرع الكـراهيـة والبـغضاء بـ ابنـاء البـلدين عـلى بعض نـهايكم عن
ماجرى من تـدمير لبنية التحتـية وعن اخلروج الذي يدمي القلوب جليش العراقي
البـاسل وخلف ذلك حـصار اقتـصادي فـرضته دول العـالم العـظمى عـلى العراق

  والعراقي
مـن ماتـسـبب في انـهـيار اقـتـصـادي بـكافـة مـفـاصلـه ورافقه ايـضـا انـهـيار لـعـمـلة
رة فرضته العراقـية واالن ايضا هنآك حصار على العراق والعراقي لكن هذه ا
احلكـومة العراقيـة بصورة اخرى حـيث قامت برفع ثمـن صرف الدوالر االمريكي
واد مـقابل الـدينـار الـعراقي من مـا تسـبب ذلك في ارتفـاع غيـر مسـبوق بـكافـة ا
الغـذائية والسلع االخرى واالن اصحاب الدخل احملدود والقوت اليومي ال تتوفر
ة وال عـيش كر بل ازداد الفـقر مع ازدياد اعداد الـعاطل عن لهم ال حـياة كر
العمل كل ذلك بـسبب هيمنـة حيتان الفـساد على معظم مـفاصل الدولة وال يوجد
رصودة يزانـيات ا قـانون رادع لهم بتـاتا منذ عام  2003الى يومـنا هذا كـافة ا
ـواطن شيئ جمـيعهـا تطلق وعـود وعهود لبالد ارقامـها خيـالية لـكن لم يستـفيد ا
حـيه الـنـهار حـيث لم يـشـيد مـشـفى جـديد بـالـبالد من شـماله الى وكالم الـلـيل 
ـرضى من عـقـاقـير دواء ـشـافي التـتـوفـر فـيـهـا كافـة مـتـطـلـبـات ا جـنـوبه وحـتى ا
والخ مــاذا يــحــصل بــحق الــســمــاء بــلــد من اغــنى بــلــدان ألــعـالـم هــكـذا واقــعه
مـزري عـلى كافـة االصـعـدة واجلمـيع يـتـذكر مـعـظم مـسؤولي الـعـراق كـيف كان
ـالـي حـيث كــان مـتــواضع جـدا واالن مــعـظــمـهم اصــحـاب مــحـطـات واقـعــهم  ا
فضائـية وعقارات وفلل داخل وخـارج العراق واجلهات الـرقابية ملـتزمة الصمت
كاتب ـفترض ان تغـلق كافة ا حول االمـر وال تتكلم شيئ عـنهم اطالقا كان من ا
عرفة   سؤول االقتصـادية لكافة االحزاب وتـفعل قانون من اين لك هذا لكافـة ا
الـية لكن ال تستطيع فـعلها اطالقا والعراق ان اسـتمر احلال على ماهو هم ا ذ
عليه االن سـوف يكون بنـصف الهاوية ولـتحس احلـال االقتصادي لـعراق هناك
صانع وسائل اخرى منها السياحة الدينية وفتح ابواب االستثمار اعادة تاهيل ا
ـصـانع االهـليـة من اجل ـزارعـ واصـحـاب ا احلـكـومـية مـع اطالق مـنح مـاليـة 
الـنـهوض بـالـواقع االقتـصـادي لكن كل ذلك لـم يحـدث وذهبت احلـكـومة الى رفع
ثمن صـرف الدوالر االمـريكي مـقابل الـدينـار العـراقي كمـا ذكر
اعاله وان اســـتــمــر احلــال عــلى مـــاهــو عــلــيه االن ثــورة
اجلـيـاع قـادمـة ال مـحـال وسـتـكـون اشـد حـزما وقـوة من
انتـفاضة تشرين اخلالدة وسوف يشارك بها جميع ابناء
الشـعب العراقي كـون طفح الكـيل من عصابـات ومافيات

علي بابًا بالبالد الدين سوف يلعنهم 
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(لـوكــيـمـيــا) هـو عــنـوان احــدث اعـمـال
سرحية اخملرج مصطفى كـاظم حا ا
تــألــيف كــاظم نــعــمــة الالمي و انــتــاج
منظمة عيون الفن الثقافية في محافظة
الـــنـــجف وعـن مــســـرحـــيـــته يـــخـــالف
ـألـوف ويـسـألـنا مـخـرجـهـا مـصـطـفى ا
ــاذا لــوكـــيــمــيــا ? هــنــاك ســؤال هــو: (
ـاذا يــجب االمــعــان  به قــبل االجــابــة 
تنـجب اطفـال ? لوكـيمـيا الـعرض حوار
ب فزاعتـ احداهما لـلنطف واالخرى
لــبـويـضـة داخل مـهــبل ثـيـمـة الـعـرض
الـبويـضة تـريد ان تـتـخصب لـدوافعـها
اجلــنــســـيــة  فــزاعــات الــنـــطف تــمــنع
اخـصـابهـا حـسب وجـهـة نـظرهم انه ال
جـــدوى من االخــــصــــاب ال جـــدوى من
تــكـــرار خــطــا ادم من خالل احلــوارات
تـتـبـ وجـهـات الـنـظـر لـلـطـرفـ حـيث
تــسـعى الـبـويـضـة الغــرائـهـمـا  تـنـجح
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ضيـف مؤخـرا نادي
الـعـلــويـة فـعــالـيـات
ــهـرجـان الــقـطـري ا
االول لـــــلـــــفـــــنـــــون
واحلـرف الـشـعـبـية
الـــــذي اقـــــيم حتت
عــنــوان (ابــداعـات
االيادي الـنسـائية)
والــــذي نــــظـــمــــته
جـمـعـية كـهـرمـانة
لـــــــلـــــــفـــــــنـــــــون 

ــــشــــاركـــة 60 و
فـنـانـة من جـمـيع
احملـــــافـــــظـــــات 
واشـارت رئـيـسة
اجلــمــعــيـة مالك
جـــمـــيل بـــابـــان
لـ(الــزمــان) بــان
ــــــهــــــرجــــــان (ا
يــعـتـبــر خـطـوة
تــــأهـــــيــــلـــــيــــة
لالنـفـتـاح عـلى
الـــــــــــــعــــــــــــالـم
ولــلــمـــشــاركــة
الدولـيـة حيث

ويــسـتــمـر اخلـطــأ). ويـضـيـف ( لـيـست
ــــرة االولى الــــتي اعــــمل فــــيـــهــــا مع ا
احب ان اقـدم  وجـهـة نـظـري من مـؤلف
خـالل عـــمــــله فــــانـــا مــــؤلف  لــــلـــنص
ؤلف كـاظم نعمة العرض جنـحنا الن ا
الالمي تـــرك لي حــريـــة الــتـــصــرف في
الــنص االدبي وشـــطــر الــشــخــصــيــات
واضـافـة شخـصـيات غـيـر مـوجودة في
ـــنــتــجــة نــصه االدبي). وعـن اجلــهــة ا
وكــــادر الــــعــــمل قــــال (الــــتــــعــــاون مع
اصـــدقــائي في مـــنــظـــمــة عــيـــون الــفن
الـثقـافـية فـي محـافظـة الـنجـف بدأ مـنذ
الــعـام  2015 واثــمــر خــمــســة عــروض
وسادسها عرضنا احلالي (لوكيميا) و
هـو ـنـظـمـة فـارس الـشـمـري  مـؤسس ا
نـتج لكل الـعروض الـتي قدمـتها ومن ا
جــــيـــبه اخلــــاص فـــعـــيــــون الـــفن هي
االســاس النــطالقــتي كـمــخــرج  ومـحب
ثل في مـسرحية للمـسرح والشـمري 
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ـيـة لشـخـصـيات وجـود بـصـمة عـا
ـية فـقد مـعروفـة في االسـواق العـا
ــشـاركـة واخـتــيـار اعـمـال قـررنـا ا
جـديــدة وغـيـر مــطـروقــة من صـنع
ــــراة الـــعــــراقـــيــــة من االعــــمـــال ا
ــهــرجــان ــشــاركـــة ضــمن هــذا ا ا
لـتــشـكل بــصـمــة عـراقــيـة نـأمل ان

ـقـرر ســنـشـارك في مـهــرجـان من ا
عقده في مـوسكو منـتصف تشرين
ـــقــبـل وذلك بــعـــد تـــوجــيه االول ا
دعــوة لــنـا وســــيــتم عــقـد مــنــصـة
ــاركـات ــيــة البـراز مــخــتــلف ا عــا
ية واسماء المعة والبصمات العا
ــا ان الـعــراق يــعــاني مـن عـدم و

تــنـــافس مــســتـــقــبال في االســواق
ية).  العا

ــهـرجــان اوضــحت وعـن اهــداف ا
ـراة الـعـراقـيـة بـابـان ان (تـمـكـ ا
يعـد ضمن االولويـات بالـنسبـة لنا
ـعروف ان خـاصة الـفنـانـات فمن ا
الفنان العراقي مظلوم بل ان اغلب

مهرجان الـعراق الوطني لـلمسرح الذي
اضي قائال اختتـم فعالـياته االسبـوع ا
ـهـرجـان ( تـقـدم لــلـمـنـافــسـة في هــذا ا
ـسرح العراقي ان العديـد من فطاحل ا
ـتـنـافـسـ تـكــون واحـدا من الـعـشـرة ا
وانت في سن   26 ســـنــة فــاعـــتــقــد انه
ـهرجـان تأخـر كثـيرا عن اجنـاز كبـير ا
مـوعـده ولـكـنه رأى الـنـور اخـيرا واقـيم
بـعون الـله تعـالى). وجـسد الـعرض في
ــسـرحــيـة: نــور مــحـمــد عــبـد الــكـر ا
وفـالح حــــسن والـي وفــــارس نــــعــــمــــة
الـــدلـــفـي امـــا مـــجـــمـــوعـــة احلـــركــات
الــتــعــبــيــريــة فــهم :يــاســر نــزار حــا
وعـبــاس جنم عــبــد الـســجــاد ومـحــمـد
صـبـاح كـامل ومـصـطـفى كـاظم دنـاوي
والــســـيــنـــوغــرافـــيـــا لــعـــلي مــحـــمــود
السوداني ومساعـد اخملرج ابو القاسم
ــوسـيـقى مـحـمــد الـزهـيـري اخــتـيـار ا
ؤثـرات الصـورية زيـاد فارس نـعمة وا

لـوكـيـميـا ايـضـا  وبالـنـسبـة لـلـممـثـل
ـا عمـلـنا مـعا اآلخـرين فالح حسن  طـا
ومـثل في ثالثة عـروض مـسرحـيـة قمت
رة االولى باخراجها اما الباق فهي ا
التي نتـعاون معـا ومنهم نـور ال عطيه
ــؤدين الدوار الــنــطف في  امــا بــاقـي ا
الــعــرض والـــذين يــقــومـــون بــحــركــات
تـعبـيـريه جتـسد الـرغبـة الـبشـريـة فهم
راقــصي بــاركــور وهم فـــريق مــنــســجم

جدا). 
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ويــــضــــيف مــــوضــــحــــا عـن اســــلــــوبه
االخـــراجي (اســالــيـب االخــراج عــديــدة
شوار والزلت أتأثر بهـا  فانا في اول ا
اديـن السـتـاذي مــحـمــد حـســ حـبـيب
ـســرح الـبـابـلي ثـائـر جـبـاره  وراهب ا
وانا شـخصيـا عاشق لـعبثـية صـموئيل
نـظمة). و عبـر اخملرج مصطفى بكيت ا
سـرحية في شاركـة هذه ا عن سعـادته 

سرح امير يوسف علي تصميم مدير ا
وتــنــفــيـــذ االزيــاء اخالص صــدام. امــا
اخملــرج مـصـطـفى كـاظـم حـا فـيـحـمل
بـكـالـوريوس فـنـون جـمـيلـة من جـامـعة
بـابل حـصل عـلى الـعـديـد من اجلـوائـز
والـشــهـادات الــتـقــديـريــة مـثل: جــائـزة
افــضل مـــخــرج في مــهـــرجــان الــعــراق
ــســرحي الــشـــبــابي وجــائــزة افــضل ا
سينوغرافيـا وافضل عمل متكامل ثاني
ــســرحــيـة في مــهــرجــان ايــام ديــالى ا
ـــلك في اجـــنــدتـه عــديـــد الـــعــروض .
ــسـرحــيــة هي: (عــلى قــيــد اجلــنـون) ا
سـرحـية ـسـيح) وا و(ثـنائـيـة الطف وا
الـشـعــريـة (صـواني الـوداع) و(لـلـحـرب
بقـية) و(الللـتصفـيق) و(العربـانة)  اما
ـسـرحـيــات الـتي قـام بـبــطـولـتـهـا ا
ـــــثال فـــــهي: مـــــســــرحـــــيــــات
(الــنــمــرود) و(بــطــولــة) و(عــلى

الساتر) .

nÝu¹ 5ÝU¹ bFÝ

الــشـاعــر الـعــراقي صـدرت له فـي دمـشق مــجـمــوعـته
الشِّـعريـة السَّـابعـة بـعنـوان ( األشجـار حتلّق عـميـقاً )

وضمت أثن وثالث نصّاً.

ÕœU*« bL×

األديب الــــعـــراقـي نـــعــــته االوســـاط
ـوت الثالثاء الثـقافـية بعـد ان غيبه ا
ــــاضي بــــســــبب حــــادث مـــروري ا
مــؤسف.ســـائــلــ الــرحــمــة لــروحه

الطاهرة.

rO¼«dÐ« qOKš ÷U¹—

رئيـس جامعـة االمام جـعفر الـصادق في الـعراق اعلن
ان اجلــامــعــة تــقــيم صــبــاح غــد االحــد نــدوة عــلــمــيـة
ـضـادة ـرتـبـطـة بـاخـذ الـلـقـاحـات ا بـعـنـوان(الـعـوامل ا

لفايروس كورونا في العراق).

wK¹uA « qOIŽ

رئـيس حتريـر جريـدة (كل األخبار)
الـــبـــغـــداديــة تـــلـــقى الـــتـــعــازي من
األوســاط اإلعالمــيــة والــعـشــائــريـة
لوفـاة إبـنـة شـقـيـقه الـشـيخ سـلـمان

الشويلي. تغمدها الله برحمته الواسعة.

 ÊuŽbł Íe¹œ

نـتجة االسترالية مـخرجة فيلم (كفى) ضـيفها ملتقى ا
ـدني لـلـحديـث عن الفـيـلم وأبـعاده وخـلـفـياته الـتـأثـير ا
الـثـقــافـيـة والـوطــنـيـة والـذي عـرض فـي مـهـرجـان كـان

شاركة فريق عمل الفيلم. الدولي 
 5O½«b¹e « b¹UŽ q¹d³ł

الـكـاتب االردني أقـيم لـه في ديـوان الـسـعـودي  حـفل
ـكان).ويتحدث إشهـار كتابه (بصـيرا ذاكرة الزمان وا
الكـتاب عن قريـة بصـيرا الواقـعة في محـافظـة الطفـيلة

جنوب العاصمة عمان.
 Íb U)« bL×

اضي وت االربعاء ا الشـاعر والباحث العراقي غيبه ا
 اثر اصـابـته بـفـايـروس كـورونـا والـراحل من مـوالـيد

الكوفة عام 1961.
Êu²¹“ nO U½

طـرب السـوري نشر صـوره في صفحـته على مواقع ا
الـتــواصل االجـتــمـاعي وهـو يــتـمـتع بــاجـازة في شـرم

صر. الشيخ 

hOB ð vKŽ o «u¹ ¡«—“u « fK−

 wIzUŁu « nOý—ù« W¹UL( mK³
إنـشـاء مـنـظومـة حـريق مـركـزية في
دار الكتب والوثائق  حلماية اإلرث
الــثــقـافـي الـعــراقي مـن كـتـب نـادرة
ومـــهـــمــة ووثـــائق تـــخص الـــدولــة
الــعــراقــيــة  تــعــود الى الــعــهــود :
ــلـكي واجلـمـهـوري  الـعـثـمـاني وا
السـيــمـا أن الــدار سـبق وتــعـرضت
لـــلـــســـلب والـــنـــهب واحلـــرق إبــان
أحداث  2003  وتـسبب ذلك بـفـقدان
ـا أثـر على بـعض من أرشـيـفهـا  
بـنيـتـهـا الـتحـتـيـة ومـنهـا مـنـظـومة
ــركــزيـة فــيـهــا .واشـارت احلـريق ا
الـــوزارة وفـــقــا لـــصـــفـــحـــتــهـــا في

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

وافـق مـــــــجــــــلـس الــــــوزراء عـــــــلى
تخصيص  750 مليون دينار لتوفير
ـهـنــيـة لـدار مـتــطـلــبـات الـسالمــة ا
الكتب والوثـائق  حلماية اإلرشيف
الوثائقي والـتراثي للدولـة العراقية
في اجلـلــسـة االعــتـيــاديـة الــثالثـ
ـاضي.يـأتي الـتي عُـقـدت الـثالثـاء ا
ذلك بـعــد أن رفــعت وزارة الــثـقــافـة
والسياحة واآلثار كـتاباً رسمياً الى
األمـــانــة الـــعـــامــة جملـــلس الــوزراء
شار اليه بلغ ا طالبت فيه بتوفير ا
من مــيـزانــيــة الـطــوارىء  لــغـرض

(فـيــسـبـوك) ان  اإلســراع بـتــطـبـيق
حـمـاية اإلرث الـثقـافي يـعنـي تقـدماِ
بــخــطــواتٍ ســـريـــعــةٍ نــحــو إنــقــاذ
ـنـظـومة تـراثـنـا مـنـطلـقـ من أنَّ ا
ــواثــيق ــيــة وا الــقــانــونــيــة الــعــا
عاهـدات الدوليـة ـ والعراق جزء وا
مـنـهـا ـ تـشــيـر الى ضـرورة حـمـايـة
التراث الثقافي في كل دولة من قبل
حـكـومـاتـهـا  حلـفـظـهـا ونـقـلـهـــــــا
عــبـر األجــيـال  كـمــا هي احلـال مع
اإلرث الــــذي تـــــعــــمـل دار الــــكـــــتب
والوثـائق عـلى حفـظه وحمـايته من

الضياع.

حـاول أن تـستـوعب الـشـريك وصـاحله وأغـفـر له قدر
ما استطعت.رقم احلظ 9.

qL(«

التـدع خــوفك من جتــربــة أى شىء جــديـدة يــجــعـلك
تخسر كل فرصة.

Ê«eO*«

حـاول أن حتـافظ عـلى حب حـيـاتك وال تـخـسـره .يـوم
السعد االربعاء.

—u¦ «

ال تـــبـــحث عن احلب وحـــاول أن تـــنـــسى الـــتـــجـــربــة
ة رقم احلظ 7. القد

»dIF «

ـعرفة النظام الغذائى يجب أن تستـشير طبيب تغذية 
ناسب لصحتك. ا

¡«“u'«

اء ـشروبـات الـغـازيـة وأحـرص عـلى شـرب ا جتـنب ا
باستمرار مع تناول اخلضروات.

”uI «

اهـتم بـالـطـعـام الـصـحي حـتى تـسـتـعـيـد نـشـاطك من
جديد ولياقتك مرة أخرى.

ÊUÞd «

حدوث تـغيـرات إيجـابـية فى حـياتك الـصحـية نـتيـجة
التزامك بالتعليمات الطبيب والرياضة.

Íb'«

ـهـنـيـة نـتـيـجة حدوث تـغـيـرات إيـجـابـيـة فى حـيـاتك ا
اهتمامك بتنظيم وقتك .

bÝô«

ـواجـهـة أوقـات أكثـر تـوتـرًا عـنـدما تـصـبح مـستـعـدًا 
تصعب األمور.

Ë«b «

تتـمـيـز بـالـهـدوء ولـديك طـموح تـسـعى لـتـحـقـيـقه كـما
لديك حساسية وعاطفة مفرطة.

¡«—cF «

كنك االعـتماد على تأييد من هم حولك و يجب ترد
اجلميل فورًا.

 u(«

Âu−M «Ë X½√WIÐUD²*«  ULKJ «

مـجموعة من الكلمات
تـكتب افقـيا وعموديا
فــي الـــــــــــــــوقـت ذاتـه
وتــظـهـر خالل كـتـابـة

معانيها:
 1- أبــوه عـربي وامه

اعجمية
 2- افراد من اجليش

 3- االنبياء
 4- نضعه خلسه
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ـمـثل ـصـريــة وفـاة ا أعـلـنت وسـائـل اإلعالم ا
ـــصــري عـــبــد الــله الـــشــرقــاوي ــســرحي ا ا
وتصـدر إسمه قائـمة األكثـر بحثـاً على محرك
الـبحـث غوغل ووسـائل الـتـواصل اإلجـتـماعي
بـــعـــد إعـالن خـــبـــر وفـــاتـه األربـــعـــاء. ويـــعـــد
ـــســرح في ـــثــلي ا الــشـــرقــاوي مـن أبــرز 
ـسـرح اجلـامع مصـر اشـتـهـر عـلـى خشـبـة ا
خالل فــتـرة الـثـمــانـيـنــيـات وقـدم الــعـديـد من
ـسـرحـيـة كـمـا يـعـد أحـد أعـضاء الـبـطـوالت ا

صرية. فرقـة الطليـعة التابعـة لوزارة الثقـافة ا
ومن أبـرز مسـرحـيات الـشـرقاوي :مـاراصاد
ســقــلط فـي مــلــقط الــكــورة أجــوان تــوهــان
الـعــسل عـسل.وقــام عـدد كـبــيـر من الــفـنـانـ
مثل بنـعيه عـلى صفحـاتهم اخلاصّـة فنشـر ا
ـصري جـمـال عبـد الـنـاصر صـورة لـلراحل ا
ونعـاه بـكـلـمات مـؤثـرة وكـتب( مع الـسالمـة يا
عــبــد الــله ..ورحــمـك الــله وغــفــر لك وأحــسن
إلـيك.. مع السالمة يـا طيب يـا محب يـامسالم

يا فنان ياكبير).

ÊU e « ≠  ËdOÐ

إحـتفـلت الـفنـانـة اجلزائـريـة أمل بوشـوشة
مع زوجـهـا الـلبـنـاني ولـيد عـواضـة بـذكرى
زواجــهـمـا بـأجـواء رومـانـسـيـة وبـحـضـور
ـقرب في لبـنان بحفل عدد من األصدقاء ا
أقـيم في مــنـزلـهـمــا.وانـتـشــرت عـبـر مـواقع
الـتــواصل اإلجـتــمـاعـي مـقــاطع فـيــديـو من
احلفل ظـهر فيه الـثنـائي بكامل عـفويتـهما
ـعــتـادة وتــمــيّـزت بــوشــوشـة بــأنــاقـتــهــا ا
بفستان أبيض صيفي وقد  جتهيز قالب
حـلـوى من طـبـقـات عـدة وبـتـصـمـيم جـميل.
ورقص الثـنائي بـ أصدقـائهـما في احلفل
طـرب اللـبنـاني كر ـنزلي الـذي أحيـاه ا ا
ـــتــعــة نـــور وكــانت األجـــواء شــبـــابــيــة 

ÊU e « ≠  ËdOÐ

ـطـربة الـلـبـنانـيـة جنـوى كرم عن أعـربت ا
سـعــادتــهـا بــأصــداء أغـنــيــتـهــا اجلــديـدة
مـغرومة 2  بـصورة نشـرتها في حـسابها
اخلـاص على موقع التواصل اإلجتماعي.
وبـانت كرم بالـصورة بـإطاللة من الفـيديو
كـلـيـب وأرفـقت تـعـلــيـقـاً: (أصـداء بــتـكـبـر
الـقلب) وأرفـقت وسمـاً مع التـعلـيق الذي
ال يـزال يـتصـدر الـتـرند فـي لبـنـان جنوى
كــرم مــغــرومـة 2.  وكــانت أصــدرت كـرم
فـيــديــو كــلــيب أغــنــيــتــهــا اجلــديـدة عــلى
وهي من (يـوتيوب)بـعد تـشويق للـمتـابع
كــلــمــات وأحلــان نــبــيل اخلــوري وتــوزيع
مـوسيـقي داني حلـو أما الـفيـديو الـكليب
فـقــد  تــصـويــره بـالــتـعــاون مع اخملـرج
حـسن غـدار وكان هـناك ظـهور الفت في
نـهـاية الـكـلـيب للـمـمـثل السـوري مـعـتصم

النهار.

bOFÐ qH²% WýuýuÐ

UNł«Ë“

WŽu: ÃÒËdð WO ½uOÐ

 …b¹b'« UNzU¹“√

اسـتعـاد من خاللـها الـزوجـ ذكريـات حفل
مثلة زفافهما قبل سنوات. الى ذلك أثارت ا
ـصـريـة هنـا الـزاهـد اجلـدل بعـد ظـهـورها ا
في حـفل زفـاف واخـتارت ان تـطل بـفـسـتان
ضـــيق أخــضــر الـــلــون بــدت فــيـه وكــأنــهــا
اكـــتـــســـبت بـــعض الـــوزن الـــزائـــد فــخـــمّن
ـتـابـعـون ان هـنـاك احــتـمـال كـبـيـر في ان ا
مثل تكون حامل بطفلها األول من زوجها ا
أحـمــد فـهــمي.وبــعـد اجلــدل الـكــبـيــر نـفت
صـريـة األمـر في تـصـريح وأكدت ـمـثـلـة ا ا
أنـهـا (لـيـست حـامل وأنـهـا بـدت بـوزن زائد
ألن تــصــمــيم الــفــســتــان ضــيـق وبــقــمـاش
سـمـيك فــظن الـنـاس انــهـا اكـتــسـبت وزنـاً

إضافيا بسبب احلمل). 

{ لــوس اجنـلـوس  –وكـاالت- تـســوق الـنـجـمـة
ية بيونـسيه جملموعتـها اجلديدة من االزياء العـا
ستـوحاة من ستـيل الكاو بوي (اي في بـارك) ا
(رعاة الـبـقـر).  وبدت بـيـونـسـيه مـبهـرة ومـثـيرة
بجـامبسوت باجلينز وجاكيت من اجلينز وحذاء
ريـاضي. و طـرح اجملمـوعـة اإلثـنـ بـالـتـعاون
البس واألحـذيـة ــانـيـة شــهـيـرة فـي ا مع مــاركـة أ

الـريـاضــيـة.  واشــار مـوقع الــفن إنه لـيس
ـاركـة الــتـعــاون االول بـ بـيــونـســيه وا
الشـهـيرة فـقد تـعـاونت معـهـا سابـقاً
ـــجـــمـــوعـــات أخـــرى. واطـــلـــقت

بـيـونــسـيه عالمـة(اي في بـارك)
فـي تـــــــــشـــــــــرين األول 2014

واقـتـحـمت بـهـا عام 2016
مجال األزياء الرياضية.
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ـمثل { اسـطـنـبـول - وكـاالت - شـارك ا
ــتــابــعــ صـورة الــتــركي جــان يــامــان ا
جـديـدة له وهـو يـوقع عـلى نص عـمل فني
جـديد عـلى صفحـته اخلاصّـة على موقع
الـتـواصل اإلجـتـماعي وكـشف من خالل
ــسـلــسـل إيـطــالي ـرفـق أن ا الــتــعـلــيـق ا
ــمــثـلــة اإليــطـالــيـة يـشــارك في بــطـولــته ا
ـقـرر أن فـرانــشـيــسـكــا شـيـلــيـمي ومـن ا
يـحمل إسم (أرجواني مثـل البحر). وهذه
ــرة األولى الــتي يــشـارك فــيــهـا لــيـست ا
سلسل إيطالي حيث أنه حلّ قبل جـان 
ذلك كــضـيف شـرف عـلـى مـسـلـسل  إلى
جـانب فــرانــشـيــسـكــا شـيــلــيـمي أيــضـاً.
ــسـلــسل اجلــديــد مــقــتــبس من قــصّـة وا
ية وينتمي الى فئة الغموض عـا
ــقــرر ومن ا ـــة واجلــر
أن يــبـــدأ الــتــصــويــر

قريباً

الـــــــفــــــنـــــــانــــــ
الـــــعــــراقــــيــــ
يــــــــعــــــــانـــــــون
اقـتــصـاديـا لـذا
نــــــســــــعـى الى
خــــلق عـالقـــات
طـــــيـــــبـــــة بـــــ

الــنــسـاء والــعـمل
عــلـى زيــادة الــوعي

الثـقافي والـفني لـديهن
وتــمـــكــيــنــهن اقــتــصــاديــا)

واشـــارت الـى (ازديـــاد واضح في
االقبال من قبل الفنـانات للمشاركة
ــهـرجــانـات الـتي ـعـارض وا فـي ا
تـقـيــمـهـا جـمـعـيــة كـهـرمـانـة حـيث
اقـــمـــنـــا مـــؤخـــرا ثالث مـــعـــارض
ـطــلـقـات وذوي وورش لاليــتـام وا
ـدارس االعـاقــة فـضال عن طـلـبـة ا
واهب وذلك كمحاولة للبحث عن ا
واالمــــكــــانـــات اجلــــديــــدة وغــــيـــر
ـــعــروضـــة ســابـــقــا). و تـــضــمن ا
ـهرجـان مـختـلف االعمـال الـفنـية ا
كـالــلـوحـات الـفــنـيـة الــنـقش عـلى
ـــــعــــادن اخلـــــشب والـــــزجـــــاج وا
وتـصــامـيم واكــسـســوارات فـريـدة

وغيرها.
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لـلـمـرة األولى يـسـاق رئــيس عـربي سـابق أسـقطَ
ـظـلـومُ مـن دون تـدخل خـارجي حـكـمه الـشـعبُ ا
اجملبول بالصالحيات األمنـية التعسفية التي تعلو
فـوق كل الــقــوانــ الـوضــعــيـة والــســمــاويـة الى

احملكمة اجلنائية الدولية. 
ــــشـــتق من  في الـــســــودان ســـقط ذلـك احلـــكم ا
انقالبات عسـكرية متعددة الـوجوه وسيتم تسليم
الـبشيـر الى تلك احملكـمة الشهـيرة. أحيـانا تكون
مـثل هـذه االخـبـار مـحـيـرة في تـأثـيـرهـا الـنفـسي
أهي مفرحة أم محبطة? والصدى يختلف في أثره
من الـسـودانـيـ الى سـواهم من  اغـلـبـيـة الـعـرب
الـذيـن يـقـارنـون  بـ أنـظـمـة حـكـمـهم ومـا فـعـلت
واحلصيلة السوداء التي أوصلت رئيس السودان
السـابق الى احملكمة الـدولية  حيث تنـتظره هناك

النهاية احلتمية له شخصياً بعد زوال نظامه. 
 الــرئـــيس الــســـابق لـــلــســـودان ســيـــدخل قــفص
احملــكـمــة الـدولـيــة حـامـالً لـقب الــديـكـتــاتـور ذلك
الـلـقب الـذي يـبقـى من دون فاعـلـيـة عـقـودا طـويـلة
ح يـطلقه الـشعب في دولة عربـية او أخرى على
زعـمـائـهم ثمّ نـراه يـكـتـسب تـلك الـفـاعـلـيـة فـجأةً
حـ يـجـري اطالق مصـطـلح الـديكـتـاتـور من قبل

اجلهات الدولية.  
سحوقة ان يطلبوا من حق أبناء البلدان العربية ا
من الــعــالم تــعــريــفــاً مــعــتــرفــاً به عــبــر حتــديـد
ـواصـفـات الدقـيـقـة الـواجب توافـرهـا في زعـامة ا
ـستـوى اقل لـكي سـيـاسـيـة عـربـيـة رئـيـسـيـة او 
تـكـتـسب صـفـة الـديـكــتـاتـور. كم يـنـبـغي ان يـقـتل
ـعـارضـة الــسـيـاســيـة أو من أبـنـاء الـزعـمــاء من ا
شـعوبـهم? كم سـجـنـاً سـريّاً عـلـيـهم أن يـبـنوا? كم
اعـدامــاً خـارج شـروط الــقـضـاء الــعـادل يـجب أن
يــصـادقـوا عــلـيه? كم مــرةً من حـقـهـم أن يـغـضّـوا
النظـر عن مجـازر يقـترفهـا مسـاعدوهم وعلى كم
من السـنـوات ينـبغي ان يـكـون السـكوت عن ذلك?
غـلـوبـة على مـا هـو احلـد الذي يـؤهل الـشـعـوب ا
كـل امورها حـ تصل الـيه لتجـد أبواب احملـكمة
ها اجلـنائية الدولـية مفتوحـة امامها فتـعرض مظا

العائدة جليل أو جيل أو ثالثة?  
يدان محاكـمة البشيـر ستكون سابقـة عربية في ا
اجلــنـــائي الـــدولي فـــهل ســـتـــفـــتح اجملـــال امــام
مـحـاكـمـات الحـقـة حـتـى لـو كـانت بـشـأن قـضـايـا

عربية مضى عليها زمن طويل ? 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7041 Saturday 14/8/2021 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7041 السبت 6 من محرم  1443 هـ 14 من اب (اغسطس) 2021م


	p1
	p2
	p3
	p4.shf
	p5
	p6
	p7
	p8.shf
	p9
	pp10.shf
	pp11
	pp12

