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انــــتــــقـــــد خــــبــــراء في الــــشــــأن
االقــتـــصــادي  تـــأخــيــر نـــتــائج
ـوازنـة الــعـام اجلـاري الـطــعن 
ـا تـسبب ذلك بـتـعـطـيل مـعظم
ـــصـــالح بـــرغم االلـــتـــزامـــات وا
اقرارهـا منـذ اشهر  مؤكدين ان
ان شـبه مـعطل بـسبب دور البـر
انــــشـــغـــال غــــالـــبـــيــــة الـــنـــواب
بــاحلــمالت االنــتــخــابــيــة. وقـال
اخلــــبـــراء لـ (الــــزمـــان) امس ان
ـوازنة تـأخرت (نتـائج الطـعن با
كثيـرا برغم اقرارها مـنذ اشهر 
وبــــالــــتــــالي فــــأن ذلك تــــســــبب
ـصـالح بـتـعـطـيل االلـتـزامـات وا
وكـــذلك رواتـب مـــوظــفـي اقــلـــيم
كــــــردســـــــتــــــان وعــــــقــــــود 315
واحملـاضـرين الـذي خصـص لهم
مبـالغ مالـية خالل الـعام اجلاري
 ولـكن حـتـى االن لم يـتـسـلم ايـا
ـــســـتــــحـــقـــات) مـــنــــهم هــــذه ا
مــتـسـائــلـ (هل تــأخـيــر نـتـائج

ـوازنـة مـتـعـمد ? واال الـطـعن با
كـــيف يـــفـــســـر هــذا االجـــراء مع
اقـــتـــراب االقـــتـــراع وانـــشـــغــال
النواب باحلمالت االنتخابية في
ظل وجـود الـكـثـيـر من الـقـوانـ
الـــتـي يـــجب تــــمـــريــــرهـــا خالل
الدورة النـيابيـة احلالية) داع
احملـكــمـة االحتـاديـة الــعـلـيـا الى
ـوازنة والفـقرات التي (النظـر با
طــعــنت بـهــا احلــكـومــة من اجل
ضــــمـــان اســــتــــقــــرار االوضـــاع
االقـتــصـاديـة والــشـروع بـإطالق
الـتــخـصــيـصــات لــلـمــحـافــظـات
لـــلـــشـــروع بـــاالعـــمـــار وتـــقــد
اخلــــــــدمـــــــات) الفــــتــــ الى ان
(اسعار النفط في ارتفاع مستمر
وعـلى احلــكـومـة تــقـد مـوازنـة
تكميلية للتصرف بأموال فائض
الـنـفط في تـغـطـيـة االحـتـيـاجات
الية االساسية). ودعت اللجنة ا
الـنـيـابـيـة إلى حـسم قـرار إجـراء
ـقرّر االنـتـخـابـات في مـوعـدهـا ا
من عدمه في مـدة أقاصـها مـطلع

ـقـبل وذلك للـتـعامل مع أيلـول ا
موازنـة العام .2022وقال عضو
ـالـية جـمـال كـوجر في الـلـجنـة ا
تـــــصـــــريح امس إن (اخلـالفــــات
احلــالـيــة ومــا يـرافــقـهــا من شـد
ــجـمــلـهـا إلى وجــذب سـتـؤدي 

اســتـــمـــرار تــعـــطــيـل جــلـــســات
ــان وعـدم إقــرار الـقــوانـ الــبـر

ـوازنة) ـهمـة وفي مـقـدمتـهـا ا ا
ــان ســيــكـون واضــاف ان (الــبـر
أمـام حالـتـ األولى عـدم تـأجيل
االنـــتـــخــابـــات واإلبـــقـــاء عـــلى
ــقـرّر في الـعـاشـر من مـوعـدهـا ا
شهـر تـشرين األول وهـذا يـعني
ـقبل سـترحل أن موازنـة العـام ا
ـــقــبـــلـــة في حــ إلـى الــدورة ا
ستتولى احلكومة احلالية إعداد
الصياغـات األولية أمال أن تكمل
احلــكـومـة الـالحـقــة اخلـطـوات)
وتـابع ان (احلـالـة الـثـانـية الـتي
ســنــكــون أمــامــهـا وهـي تـأجــيل
االنـــتــخــابــات إلـى مــوعــد أخــر
ــان حــيــنـــهــا نــعــتـــقــد أن الــبــر
ـوازنـة) سـيـتـمـكن من تـشـريع ا
ومضى الى القول ان (أي تأجيل
آخــر لالنــتـخــابــات من شـأنه أن
يـتـجــاوز شـهـر شـبـاط من الـعـام
ــقــبل وبــالـتــالي فــأن مــجـلس ا
الـنـواب سـيـكـون أمـامه مـتـسـعـا

من الـوقت حــتى انـتـهـاء الـدورة
احلـاليـة وفق اآلمـاد الدسـتـورية
احملـددة وحـيـنـهـا سـيتـم تشـريع
الــقـانــون وبــشـكل يــتــنـاسب مع
الـــوضع االقـــتــصـــادي الــراهن)
مــعــربــا عن أمــله (في أن تــنــجـز
ـشـروع بأسـرع وقت احلـكـومـة ا
ان) داعياً إلى وترسله إلى البر
(عـدم تكـرار سـيـناريـو مـا حصل
في مـوازنـة الـعـام اجلاري حـيث
ــشـروع في مــنـتـصف وصــلـنـا ا
شهـر شبـاط وهو يـواجه أمرين
معـقدين همـا سعـر برمـيل النفط
من جـهـة وتـثـبـيت سـعـر صـرف
الدوالر من جهة أخرى). الى ذلك
ــالــيـــة عــلي عــبــد  أكـــد وزيــر ا
األمـــيـــر عالوي أهـــمــيـــة إعــداد
قــانـــون ضـــريــبي جـــديـــد.وقــال
ــــنـــاقــــشـــة عالوي خالل نــــدوة 
تـطـبـيـق الـقـانـون الـضـريـبي إنه
(يـــجـب إعــداد مـــســـودة قـــانــون
ضـــريــبـي جــديـــد يــتـــنــاسب مع
الوضـع احلالي) مشـيرا الى ان

(قانون الـضرائب هو نـسخة من
القانـون البـريطاني الـصادر عام
 1922ويــــجب إعــــداد مـــســـودة
قـانـون جـديــد يـقـدم الى مـجـلس
الـــوزراء يـــتــنـــاسب مـع اوضــاع
اجملــتــمع) مــبـــيــنــا ان (نــســبــة
ـســتـحــصــلـة تــبـلغ الــضــرائب ا
ـئـة من الـنـاجت الـقومي واحـد با
ــاضي) لـــلــدولــة خالل الـــعــام ا
واشـــار الى ان (هـــذه الـــنــســـبــة
ضــئـــيــلــة) مـــؤكــدا ان (نـــســبــة
فروضة هي  9 ضريبـة العقـار ا
أما قدر  ئة من سعر العقار ا با
ـلكـيـة فهي الـضريـبـة على نـقل ا
تـصـاعـديـة تـبـلغ من  3وحتى 6
لـكـيـة بـيـنـما ـئـة من قـيـمـة ا بـا
تـبـلغ نــسـبـة ضـريـبـة الـدخل 15
ـــــئـــــة من صـــــافي الـــــربح) بــــا
وأضــــاف ان (هــــنــــاك جــــزءاً من
الــشــركــات األجــنــبــيــة تــمــارس
عــمــلــيـات الــتــهــرب الــضــريــبي
وســـتــتــخـــذ اإلجــراءات الالزمــة

بحقها). 

احلــســيـــنــيــة  احلــكـــومــة بــحل
مشـكـلة انـقطـاع الـتيـار مـنذ اكـثر
من شهـر بسـبب عـطل في محـولة
الـــكــــهـــربـــاء. وقــــال االهـــالي في
ـنـطـقـة قـامـوا مـنـاشـدة (اهـالـي ا
بجمع مـبالغ مـالية العـطاءها الى
مفرزة الكهرباء الصالح احملمولة
 وبــعــد اجنـاز الــعــمل  بــاقل من
نــصف ســاعــة عــادت الــكــهــربــاء
مــهــددين بــاالنـــقــطـــاع مــجــددا) 
بـ(قـطع طـريق بـغـداد احلـسـيـنـية
حلــ عــودة الـــتــيــار الــكــهــربــاء
لــلــمــنــطــقــة). وشــكــا أهــالي حي
الـــرحـــمـــة فـي قـــضـــاء الـــكـــحالء
ــحــافـظــة مــيــســان من افــتــقـار
نطـقة جلمـيع اخلدمات  داع ا
قـائــمـقــامـيــة الـكـحـالء واجلـهـات
ـعنـيـة إلى تـوفـيـر اخلـدمات في ا
ــنـطــقـة ــنـطــقــة. وقـال اهــالي ا ا
خالل وقفة احـتجـاجية إن (احلي
يفتقر منذ سنـوات لتعبيد الطرق
واجملــاري فـــضال عن الــتـــســلــيك
اآلمن لــــلــــكـــهــــربـــاء) مـــؤكــــدين
(استمرار تهميش منطقتهم برغم
مـن وجـــود شــــركــــات نـــفــــطــــيـــة

بجوارها). 

وشـــهـــدت احملــــافـــظـــة اول امس
ـنع انـتـشـار امـني غـيـر مـسبـوق 
ــتـظــاهـرين الـى االنـبـار. دخـول ا
وقــال قــائـد الــعــمــلــيــات الـفــريق
الـركن نـاصـر الــغـنـام (لن نـسـمح
بـالــتـجــاوز عــلى أمن واسـتــقـرار
االنـــــبــــار والـــــعــــراق) مـــــؤكــــدا
تـظاهرين الـسلـمي (انسحـاب ا
من ســـيــطــرة الـــصــقــور وعــودة
حركة السير الى طـبيعتها). وفي
بغداد  ناشـد كـما اهـالي مـنطـقة

ان (محـاولـة الـتظـاهـر في األنـبار
ـا هي من قـبل بــعض اجلـهــال إ
مـحاولـة إلثـارة الـفتـنـة الـطائـفـية
والـفـوضى الــتي يـتـغــذى عـلـيـهـا
بـعض الـسـيــاسـيـ الـفـاسـدين)
وتابع ان (الـفتـنة نـائمة لـعن الله
داعــيــا من يـــحــاول إيــقـــاظــهــا) 
احلكومـة الى (انهاء هـذه االفعال
ــــدعــــومــــة مـن بــــعض اتــــبــــاع ا
األحـزاب الـذين يـدعـون الـتـظـاهر
حتت مـسـمى تـشـرين وهـو منـهم
بـــراء بل والـــكل مـــنــهـم بــراء إال
بـعض الـفـاسـدين الـذين يـتـغذون
عـلى أذى هذا الـشـعب والـتـبـعـية
لــلـخــارج من هــنــا وهــنـاك). وفي
وقت ســــابق  حــــاول عــــشــــرات
احملتج من مختلف احملافظات
أطلـقوا عـلى أنـفسـهم اسم أحرار
الــعـــراق الـــدخــول الى األنـــبــار
مـعــلـلــ خـطــوتـهم بــأنـهــا تـأتي
لصـالح الشـعب. وقـال احملتـجون
ان (الـــســــبب الـــذي دفــــعـــهم الى
الـتـظــاهـر داخل األنــبـار هـو عـدم
طالبهم التي استجابة احلكـومة 
قدموهـا الكثـر من مرة الى رئيس
الــوزراء مـــصــطــفى الـــكــاظــمي).
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تــظـــاهــر الــعــشـــرات في مــديــنــة
الــنـاصــريــة لـلــمــطـالــبــة بـإطالق
سـراح نــاشــطـ مــعـتــقـلــ لـدى
مـــهـــددين اجلـــهــــات االمـــنـــيـــة  
بخطوات تصـعيدية في حال عدم
طالـبهم  فيـما حذر االستـجابـة 
رئـيس الــتـيـار الـصــدري مـقـتـدى
الصدر من محاوالت الثارة الفتنة
وتأجـيج الـطـائـفيـة. وقـال شـهود
عـــــــيــــــان ان (الـــــــعــــــشـــــــرات من
ــتـظــاهــرين اقــدمــوا عـلـى قـطع ا
شـــــارع ابــــراهــــيـم اخلــــلـــــيل في
الـناصـريـة بـاالطـارات احملـتـرقة 
للمـطالـبة باالفـراج عن النـاشط
) واشـــاروا الى ان ـــعـــتـــقـــلــ ا
(احملـــتــــجـــ اكـــدوا اســـتـــمـــرار
الــــتــــظــــاهـــرات حــــتـى حتـــقــــيق
طـالب). فـيمـا علّـق الصـدر على ا
مــحـــاولــة دخــول مــجـــمــوعــة من
الــشــبـاب الـى مـحــافــظــة األنــبـار
لغرض الـتظاهـر فيهـا بالقول ان
(هـــنـــاك بـــعض اتـــبـــاع األحــزاب
سمّى تشرين) يدّعون التظاهر 
واضـاف في تـغـريـدة عـلى تـويـتر
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اكد رئيس اجلمهورية برهم صالح
ـــســـيـــحـــيـــ مــكـــون اصـــيل ان ا
وإســهــامـاتــهم الــتــاريـخــيــة كـانت
بــلـيـغـة األثـر في بـنــاء مـجـتـمـعـات
ـنطقة . وقال بيان تلقته (الزمان) ا
امـس ان (صالح اسـتقبـل في قصر
السالم بطريرك الكلدان في العراق
والــعــالم الــكــارديــنــال مـار لــويس
روفـــائــيل األول ســـاكــو وعــدداً من
الـــقــســـاوســة والــكـــرادلــة من دول

ــــــنـــــطـــــقـــــة) واكــــــد صـــــالح ان ا
(مـسيـحيي الـعراق والـشرق مـكوّن
ــنـــطــقـــة وقــفــوا إلى أصـــيل في ا
جــنب إخــوانــهم من كـل الـطــوائف
ـواجـهـة شتـى التـحـديـات وكانت
إسـهاماتهم التاريخية واحلضارية
بــلـــيــغــة األثــر وعـــمــيــقــة اجلــذور
وانـصـهرت في بـناء مـجـتمـعاتـنا)
ـــكن تـــصــور ضـــاف انه (ال  وا
) وتـابع ان سـيحـي الـشـرق بال ا
(زيـارة قداسة البـابا فرنسيس إلى
الـــعــراق مـــثّــلت رســـالــة تـــضــامن
إنــسـانـيــة عـمـيــقـة لـبــلـد عـانى من

الـــعـــنف والـــنـــزاعـــات ويـــتـــطـــلع
لــلـمــضي قــدمـاً نــحـو إرســاء أمـنه
واستقراره وسالمه واحلفاظ على
تـعـايـشه السـلـمي وحـمايـة أطـيافه
ـتـنـوعـة). من جـانـبه ومـكــونـاته ا
اعـــرب ســاكــو عن (عـــمــيق شــكــره
تـابعـته ودعمه وتـقـديره لـلرئـيس 
ـتواصل للمـسيحيـ ومساهمته ا
ــــســـــائل فـي حلّ الـــــعـــــديــــد مـن ا
ــعـوقـات الـتـي واجـهـتـهم خالل وا
اضـية ودوره في إرساء االعـوام ا
الــتـعــايش اجملــتـمــعي بـ جــمـيع
مـكـونـات الـشـعب). وافـتـتـح سـاكو

أعـــمـــال ســـيـــنــودس الـــكـــنـــيـــســة
الـكلـدانية الـكاثولـيكيـة في الصرح
ـنــصــور. وقـال الــبــطــريـركي فـي ا
بــيــان امس ان (صــاحب الــغــبــطـة
اســـتــهل اجلـــلــســة بـــالــصالة الى
الـروح الـقـدس وبكـلـمـةٍ افتـتـاحـيّة
تـــــطـــــرق فـــــيــــهـــــا ألهـم األحــــداث
والـــتـــحـــديــات الـــتي تـــواجـــهـــهــا
الــكـنــيــسـة في الــداخل واخلـارج)
مـــشــددا عـــلى (أهــمـــيــة تـــنــشـــئــة
االكـــلــيـــروس تــنـــشـــئــة ســـلــيـــمــة
ومستدامة واختيار األساقفة وفق
كـمــا ركّــز عـلـى أهـمــيـة ــعــايـيــر  ا
الــتــجــديـد الــلــيــتــورجي ومــنـاهج
ـضـمـون ـســيـحي في ا الــتـعـلـيم ا
والـتـعـبـيـر واالسـلـوب واألداء لـكي
يـتالءم مع ثـقافـة الـناس وظـروفهم
احلـــالــيــة) داعـــيــا الى (اخـــتــيــار
أســاقـــفــة لالبــرشـــيــات الــشــاغــرة
تـنـظـيم االحتـفـال بالـقـداس وحسم
دعاوى تطويب الشهداء واستعادة
دور الـشماسات في الكنيسة فضال
عن الــتـطـرق الى دور الـعـلـمـانـيـ
ـشاركة في الـذين لم يتـمكـنوا من ا
سينودس هذا العام بسبب جائحة
كــورونـا) وتــابع انه ( الــتــطـرق
الى مـوضوع السينـودالية وإنشاء
صـــنــدوق الـــتــضـــامن الــكـــلــداني
ــســاعــدة االبــرشــيــات احملــتــاجـة
وكـذلك مركز للمـخطوطات ومتحف
لــلـتــراث الــكـنــسي).  فــيـمــا طـالب

احلـكــومـة االحتـاديـة االيــزيـديـون 
بــيــوم وطـنـي يـحــفــز اجلـمــيع الى
االلــــتـــفـــات الـى هـــذه الـــقــــضـــيـــة
الــتـاريــخـيــة الـتي تــعـاطف مــعـهـا
اجملـتــمع الـدولي. واكـد قـائـمـمـقـام
قـضـاء سـنـجـار مـحـمـا خـلـيل عـلي
آغـا في بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس
(نــــحن امـــام تــــزامن فـــاجــــعـــتـــ
كـبيرتـ وهما  فاجـعة التـفجيرات
عـام  ?2007الـذي اسـتـهدف سـيـبا
شـــيـــخـــدري و مـــجـــمـع اجلـــزيــرة
ونـاحيـة القـحطـانيـة و كرعـزير في
ســنــجـار واودت بــحـيــاة اكــثـر من
 400شــــهـــيـــد و 500جــــريح و70
والـثانية االبادة مـفقودا حتى االن 
اجلـماعـية لـقريـة كوجو في  15آب
عام (2014 مـشيرا الى ان (هات
الــفــاجــعــتــ تــكــشــفــان عن مــدى
االبــادة اجلـمـاعـيـة الــتي يـتـعـرض
ـكــون الـديــني االيـزيـدي ان لــهـا ا
كـان عـلى ايـدي تـنظـيم الـقـاعدة او
ـة يـنـدى له داعـش الـذي نـفـذ جـر
جـب االنـسانيـة في الثالث من آب
ــنــاســبــتــ  2014اذ ان هــاتــ ا
ــتــزامــنــتــ يــجب ان يــســتــفــزا ا
مــشـاعــر الـعـراقــيـ والــعـالم الى
الـقضـية االيـزيديـة برغم الـتناسي

ستمر لها).  ا
وأعـادت القـوات األمنـية عـبر مـنفذ
ربـيـعـة احلدودي مـواطـنة إيـزيـدية

الى ذويها. WDI∫ رئيس اجلمهورية يلتقط صورة تذكارية مع وفد مسيحي برئاسة ساكو
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الـــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي. وأحـــرز أهـــداف مـــانـــشـــســـتـــر كل مـن بـــرونــو
فــيــرنـــــــــانـديــز بــالــدقـائق 30 54 و 60 و مـاســــــون جــريــنـوود في
الـدقيـقة  52 وفـريد في الـدقيـقة  68 فـيما سـجل لوك أيـلنج هـدف ليدز

الوحيد 48.
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حـقق فـريق مانـشـستـر يـونايـتـد بكـرة الـقدم أمس الـسـبت فـوزًا عريـضًا
ـبــاراة الـتي عــلى حــسـاب لــيـدز بــخـمــسـة أهــداف مـقــابل هــدف في ا
ـلـعـب أولـد تـرافـورد ضـمن مـنـافـسـات اجلـولـة األولى من جـمـعـتـهـمـا 
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ـوجة مسـتـشـفـيـات الـبالد خالل ا
األولى من جائحة كورونا أصيب
بــــالـــفــــايــــروس أثـــنــــاء تــــلـــقــــيه
الــــعالج..ووفــــقــــا لـــصــــحــــيــــفـــة

االندبـنـدنت الـبـريطـانـيـة فأنه (
استـكـشـاف الـنـطـاق الـكـامل لـهذا
االنـتـقــال في دراسـة جــديـدة عـلى
مــســتــوى الــبالد تــظــهــر اصــابـة
ــتــوسط من ــئــة فـي ا  11.3في ا
مـرضى كـورونـا في مـسـتـشـفـيات
ـتـحدة وقـد تـكـون هذه مـلـكـة ا ا
الـنسـبـة قـد وصـلت إلى  19.6في
ــئـــة في مــنـــتــصف شـــهــر ايــار ا
ـــاضي بـــعـــد مـــدة طــويـــلـــة من ا
ـتــحـدة ذروتـهـا ـمـلــكـة ا جتـاوز ا
األولى كـمــا تــظـهــر األبــحـاث من
بـ مـا مـجـمـوعه  82ألـفـا و624
شــــخـــصــــا تــــلــــقــــوا الــــعالج في
ستشـفى بسبب كورونـا يشتبه ا
في إصابـة مـا ب  5آالف إلى 11

ألـفـا بـالـفـايـروس أثـنـاء وجـودهم
في الــــداخل). ورفــــضت الــــصـــ
بشكل قاطع دعوة أطلقتها منظمة
ية لتعاون أفضل في الصحة العا
ما يخصّ منشأ كورونا معترضةً
على إجراء حتـقيق جديـد وإعطاء
لف. بيـانات إضافـية وتـسيـيس ا
ويـبـذل الـعــلـمـاء جـهــوداً حـثـيـثـة
لتـحـديـد مـنـشأ الـوبـاء. لـكن بـك
تـعــتـرض بــشــدة عـلى الــفـرضــيـة
إذ إنـها ال تريـد أن تظهر األخيرة 
سؤولة عن تفشي ثابة اجلهة ا
الــوبـــاء.وزار فــريق مـن اخلــبــراء
نـظمـة ووهان الدولـي أرسـلـته ا
اضي إلجراء في كانون الـثاني ا
دراســـة أولــــيـــة بــــشـــان مــــنـــشـــأ
الـفـايـروس. ولم يـسـمح تـقـريـرهم
الـذي وضع بـالـتـعـاون مع خـبـراء
صـيـنـيـ بالـتـوصـل إلى نـتـيـجة

وضوع. نهائية بشان ا
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تـــســـلـــمت وزارة الـــصـــحـــة امس
شـحــنــة جــديـدة مـن لـقــاح فــايـزر
االمريـكي بواقع 503 الف جرعة
فيـمـا اعـلـنت تـسجـيل مـسـتـويات
مـرتـفـعـة بــحـاالت الـشـفـاء في ظل
انـــخـــفـــاض اصـــابـــات كـــورونـــا.
وقف الوبائي اليومي  واوضح ا
الذي اطـلـعت علـيه (الـزمان) امس
ان (عدد الفحوصات التي اجرتها
مختبـرات الوزارة لعينـات مشتبه
اصـابـتـهـا بـالفـايـروس بـلـغت 34
الفا حيث  رصد  7610اصابة
بـكـورونـا في عـمـوم احملـافـظـات)
واضـــــاف ان (الــــشـــــفـــــاء ســـــجل
 10078حــالـــة وبــواقع  65وفــاة
جـديـدة) وتـابع ان (اكــثـر من 26
الف شخص تلـقى جرعات الـلقاح
ـــــضـــــاد فـي مـــــراكـــــز الـــــوزارة ا
نتـشرة في بغـداد واحملافظات). ا
من جـانـبـها قـالت عـضـو الفـريق
االعالمي للوزارة ربى فالح حسن
في تــــصـــريـح امس ان (الــــعـــراق
تـســلم امس 503 الف جــرعـة من
لـــقـــاح فـــايـــزر) واشــارت الى ان
(مـراكـز الــتـطـعــيم سـجــلت اقـبـاال
ـواطـنـ عـلى الـلـقاح كبـيـرا من ا
ونـأمل ــاضي   خالل االســبــوع ا
اسـتـمـرار الــزيـادة بـاالعـداد خالل
قبلة) واضافت ان (هناك االيام ا
حمالت تلقـيحية اخـرى في مدينة
ـدة  10ايـام الـصــدر سـتــســتـمــر 
تبـدأ من الـثـامـنـة صـبـاحـا وحتى
الثامـنة مسـاء). وقررت السـلطات
إغـالق جــــــمـــــــيع اإليــــــرانـــــــيــــــة 
ـصارف ؤسـسات احلـكومـية وا ا
ـدة  5أيـام واحملـال الــتــجـاريــة و
بــهــدف الــســيــطـــرة عــلى تــفــشي
ــتــحــدث بــاسم كــورونــا.وأعــلن ا
كـافحة اجلائحة اللجنة الـوطنية 
عــلي رضــا رئــيــسي في تــصــريح
امس أنه (سـيـتم مـنع الـسـفـر ب
ـدن بدءا من الـيـوم االحد جمـيع ا
ـــقـــبل) وحـــتى يـــوم اجلـــمـــعــة ا
مــــشــــيــــرا إلـى (إلــــغــــاء جــــمــــيع
تــراخـــيـص الــســـفـــر الـــصــادرة)
مشددا على (ضرورة التزام جميع
ـــواطـــنــــ بـــالـــبــــروتـــوكـــوالت ا
الــصــحــيـة) واضــاف  انه (خالل
ـقبـلة سيـسمح فقط أيام العـطلة ا
لـلــمـهـن الـضــروريـة ومــحــال بـيع
ــؤســسـات الـســلع األســاســيـة وا
الــتي تـــقــدم اخلــدمــات الـــطــبــيــة
ـزاولــة أنـشــطـتــهـا) وتـابع انه
ـنع (وفـقـا لـقرار الـلـجـنـة  فـإنه 
إقامة مراسم العزاء احلسيني في
ـغـلـقـة كـمـا سـيـتم مـنع األمـاكن ا
واكب اجلوالـة). وكشفت دراسة ا
بريطانـية عن أن واحدا على األقل
من كل  10مـــــــرضـى رقـــــــدوا في
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ائية اجـراءات عدة اليقاف نفـوق االسماك في عمود وارد ا اتخـذت وزارة ا
ــحـافـظـة الــديـوانـيـة. وقــال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان ـصب الـعـام  ا
ـوارد تـلـقت معـلـومـات تؤكـد رمي مـواد سـامة من قـبل مـجـهولـ لـغرض (ا
ـا تـسـبب بـنـفـوق أالسـمـاك) ـصب الـعـام   الـصـيـد اجلـائـر في عـمـود ا
ـصب الـعـام في بـحـيرة واضـاف انه ( الـتـحـرك من قـبـل مالكـات دائـرة ا
ـواد ج وإدارة فـرع الـديـوانـيـة لـلـســيـطـرة عـلى احلـالـة ومـنع انـتـشـار ا الـد

السامة داخل البحيرة).
واد السامة نع دخول ا واضاف انه ( غـلق بوابات ناظم التغذية بالكامل 
ـصب الـعـام الى الـبـحـيـرة وفـتح بــوابـات الـنـاظم الـقـاطع الـرئــيس لـعـمـود ا
بشـكل كامل للـتخلص مـن السمـوم وتشتـيتهـا بأجتاه الـعمود) مـشيرا الى
ج و اجـراء كشف مشترك (ابالغ القـوات األمنية اخلـاصة بحمـاية هور الد
ـصب وقناة الـتغذية  حيث مع مسـؤول سيطرات قـوة احلمايـة على عمود ا
اتـضح وجــود نـفــوق لألسـمــاك الـصــغـيــرة ومـتــوسـطــة احلـجم) وتـابع ان
ـصب وقـنـاة الـتـغـذيـة (مالكـات الـدائـرة اخـذت عـيـنـات لـلـمــيـاه من عـمـود ا
وسيـتم ارسالـها الى مـديريـة بيـئة الـقادسـية الجـراء الفـحوصـات اخملتـبرية

واد السمية).  عرفة تركيز ونوعية ا عليها 
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رجـحت الـتـنـبـؤات اجلـويـة انـتـهـاء مـوجـة احلـر وعـودة درجـات احلـرارة
تنبىء بـاالنخفـاض في عموم احملافـظات بدءا من الـيوم االحد. واشـار ا
واثق الـسالمي الـى إن (مـوجـة احلــر سـتـنــتـهي تـدريــجـيـا مع تــسـجـيل
انـخفاض في معدالت احلرارة بدءا من اليوم نـتيجة سيطرة كتلة بحرية
اقل حـرارة والتوقعات تؤكد استـمرار تأثيرها خالل االسبوع اجلاري)
ـداري يـضـعف مع تـقـدم كـتـلة ـرتـفع اجلـوي شـبه ا مـؤكـدا ان (تـأثـير ا
ـنـاطق كـافـة سـيـكـون مـشـمـسـا عـلى بـحـريـة أقل حـرارة والـطـقس في ا

االغلب).
ـعدل ثالثة درجات لتسجل وتـابع ان (درجات احلرارة ستنخفض عن 
الـعظـمى في بغداد  43مـئوية). وحـذر مسؤولـو األرصاد اليـابانيون في
هــيــروشــيــمــا من األمــطــار الــغــزيــرة في ثـالث مـحــافــظــات هـي ســاغـا
ونـاغـازاكـي وفـوكـوكـا.وقــالـوا إن (األمـطــار تـتـســاقط من مـجــمـوعـة من

السحب شمال كيوشو بكمية غير مسبوقة).
ـنـاطق هطـول أمـطار غـزيـرة جتاوزت  50مـلـمـترا في  وسـجـلت بعض ا
الـساعة الواحدة. وأبـدت الوكالة الوطـنية األمريـكية للمـحيطات والغالف
ناخي رتـبطة بـالتغـير ا اجلـوي قلقهـا إزاء ازدياد الظـواهر الطـبيعـية ا
سجل على وذلك بعد تصنيفها شهر تموز على أنه الشهر األكثر حرا ا

كوكب األرض.
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والــســيــاحــيــة الــديــنــيــة والــثــقــافــيّـة
والـــصــحـــيــة والـــتــقـــنــيّـــة وغــيـــرهــا
واالســـــتـــــفــــادة من اخلـــــبـــــرات لــــكال
ُــؤســسـتــ الـعــسـكــريـتــ ومـنــهـا ا
ُـــســلـــحــة تـــطــويـــر قــدرات الـــقــوات ا
الــعـراقــيَّـة) مــعــربـا عـن (قـلــقه بــشـان
األزمــــة األمـــنـــيّـــة فـي افـــغـــانـــســـتـــان

وتـأثيـرها على الـعراق وباكـستان وكل
ـنطـقة كـما تـطرق الى اجلوانب دول ا
ـهـاجـرين اإلنــسـانـيّــة وحـرمـة الــدم وا
ُـسـلـحـة وذكـر أن بــسـبب الـنـزاعــات ا
اضي قـبل عـقـود من الزمن مـاحـدث بـا
أنـــعــكس ســلــبــاً عــلى الــوضع األمــنيّ
بـالـعـراق وبـاكـسـتـان والـشرق األوسط

مـن دول الــعـــالم من اجـل إعــادة بـــنــاء
وتـأهيـل البـنى التـحتـية وبـأن العراق
عــلى وشك أنّ يــسـتــكـمل مــسـتــلـزمـات
انيـة حرة ونزيهة إجـراء انتخابـات بر
تـــســتـــعــيــد ثـــقــة الـــشــارع بــالـــنــظــام
) مـبيـنا ان (احلـكومـة تعمل الـسياسيّ
عـلى تخـفيف حدة الـتوتـرات اإلقليـمية
وحـث األطــــراف عـــلـى نــــبـــذ الــــعــــنف
وتـغليب لـغة احلوار لـتحقـيق استقرار
نطقة) من جانبه دائـم يخدم شعـوب ا
أثـنى الرئيس الباكـستاني على (حجم
ـتـطـوّرة الـتي تـربط الـبـلدين الـعالقـة ا
الـصـديـقـ وسُبُل تـطـويـرها) مـؤكـداً
(وقــوف بالده مع احلـكـومــة الـعـراقـيـة
فـي حـربـهــا ضـد اإلرهـاب و الــتـطـرف
ومـساعـيها في مُـحاربـة الفسـاد وبناء
الـدولة وأن العـراق يستطـيع إستعادة
فــاعـلـيـتـه االقـتـصـاديـة والــسـيـاسـيـة)
مـعـربـا عن (رؤيته لـلـمبـادرات اجلـاريّة
ضـمن الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة الـعـراقـية
وثــمّـنــهـا عـالــيـاً مــتـمـنــيـاً لإلجــتـمـاع
ـرتقب لدول جوار الـعراق كل النجاح ا
نطقة). كما صالح الـعراق وا حتـقيقاً 
الـتـقى حـس بـوزيرة اإلنـتـاج احلربي
الـباكـستانيّ زبـيدة جالل. وأكـد حس
(رغـبة احلـكومـة العـراقيـة بزيـادة آفاق
ُشترَك في اجملاالت الدفاعيّة الـتعاون ا
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وحــــــتى عـــــلـى الـــــغـــــرب) وتــــــابع ان
(فــايــروس كــورونـا واإلرهــاب أزمــتـان
ـيــتـان ولــيـســتـا مـحــلـيــتـان فــهـمـا عــا
مـنتشرتان في كل الـعالم وتؤثران على
كـل الـــبـــشـــريـــة في الـــعـــالم) مـــؤكـــدا
(حـرصه على أنّ يكون هناك توأمة ب
مــيــنــاءي الــفــاو و گــوادِر كــون لــهــمــا
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يــــعـــتـــزم رئـــيس الـــوزراء مـــصـــطـــفى
الـكاظمي زيـارة العاصمـة الباكسـتانية
ـقـبـلـة لـلـقـاء اسـالم ابـاد خالل االيـام ا
ــسـؤولــ وبــحث الـتــعـاون عــدد من ا
الــثــنـائـي وسـبل تــعــزيـز الــعالقــة بـ
الـبـلـديـن. وذكـر بيـان مـقـتـضـب لوزارة
اخلــارجــيــة تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(الـــوزيــر فــؤاد حــســ ألــتــقى رئــيس
الـــوزراء الــبــاكــســتـــانيّ عــمــران خــان
رتـقبة للـكاظمي ونـاقش معه الـزيارة ا
إلـى إسالم آبـاد) واضــاف ان (الــلــقـاء
نــاقش ايـضـا الـعالقــات الـثـنـائـيـة بـ
الــبـلــدين وسـبل تـعــزيـزهـا) وتـابع ان
(حــسـ الــتـقى خـالل الـزيـارة رئــيس
اجلـمهورية الباكـستاني عارف علوي 
وجـرى اسـتعـراض الـعالقات الـثـنائـيّة
ـسائل ذات االهـتمام بـ البـلدين في ا
ا ُـشـتـرَك وأهـمّهـا اجلـانب األمـنيّ  ا
ُـشــتـرَكـة لــلـبـلـدين ـصــلـحـة ا يــحـقق ا
) ولــفت الى ان (اجلـانـبـ الــصـديـقـ
أكـدا حـرصـهـمـا عـلى تـطـويـر وتـوطـيد
الـعالقات الـثنـائيّـة واالقتـصاديـة  كما
تــطـرّق اجلـانـبــان إلى آخـر الـتـطـورات
ـنــطــقـة) الــســيــاسـيّــة في الــعــراق وا
وشـدد حـس عـلى ان (الـعراق يـتـطلع
إلـى بنـاء شـراكـات اقـتـصـاديـة مع عدد
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ـشتـركة اجـتـماعـاً امـنيـا في مـحافـظـة اربيل تـمـخض عنه عـقدت قـيـادة العـمـليـات ا
تشكيل لواءين مشترك من وزارتي الدفاع والبيشمركة في مناطق التماس.

ـزيفـة فيـما  يـقومـون بـبيع الـعمـلة ا
ضـبط بـحـوزتـهم مـبـالغ مـالـيـة مزورة 
تــقـدر بـاأللف الـدوالرات)  واضـاف انه
( اتـخـاذ اإلجـراءات الـقـانـونـيـة بحق
ــتــهــمـ اصــولــيــا وتــوقــيـفــهم وفق ا
ـــــادتــــ 281 و  52 مـن قـــــــــانـــــــــون ا
الـعقـوبات). كـما الـقت مديـرية مـكافـحة
اجرام بغداد الـقبض على متهم ينتحل
صـــفــة ضــابط وآخـــر بــســرقــة 75 ألف
دوالر فـي الـعــاصــمــة. كــمـا قــتل مــدني
اجلـمـعـة بـرصـاص اجلـيش التـركي في
منطقة زاخو احلدودية مع تركيا خالل
اشـــــتــــبـــــاكــــات مـع حــــزب الـــــعــــمــــال
الـكردسـتاني انـدلعت فـجراً ويأتي ذلك
بـعـد سـاعات من إعالن أنـقـرة عن مـقتل
جــنـدي تــركي اخلـمــيس  جــرّاء هـجـوم
بـقـذائف الهـاون مـلقـية بـالـلوم في ذلك

عـلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني
فـيمـا أكدت أنهـا (قامت بـالرد فوراً و
) مـوضـحـة أن حتـيـيـد ثالثـة إرهـابـيـ
الــهــجــوم وقع في مــنـطــقــة قــريــبـة من

احلدود التركية.
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ـسؤول وهـو مديـر نـاحيـة كاني وقـال ا
مـــاسي فـي قـــضــاء زاخـــو إن (الـــرجل
ويـدعى ابراهيم حـسن من قرية دشيش
الـتـابعـة لـلـناحـيـة سقط ضـحـية طـلـقة
نـارية من قبل اجليش الـتركي فيما كان

يتفقد مزرعته في القرية). 
ـســؤول احملــلي في زاخـو وبــحــسب ا
قـاتالت التركـية تـشنّ منذ الـفجر فـإن ا
نـطقـة. وأوضح أن (الرجل غـارات في ا
كـان نـازحاً من الـقـرية الـتي أخـليت من
سـكـانـهـا قـبل أكـثـر من شـهـرين بـسبب

ــســلــحــة بــ اجلــيش االشــتــبــاكــات ا
الـتـركي وحـزب الـعـمـال الـكـردسـتـاني).
وهـذه الـقريـة واحدة من عـشرات الـقرى
الـتـي نـزح أهـلـهـا عـلى خــلـفـيـة عـمـلـيـة
مـخلب البـرق العسـكرية الـتركية في 23
الحـــقــة ـــاضي في دهـــوك  نـــيـــســان ا
عــنــاصـر حــزب الـعــمــال الـكــردســتـاني
ــصـنف إرهــابـيــاً من أنــقـرة واالحتـاد ا
ــتـــحــدة.وتــشن األوروبـي والــواليــات ا
الـقوات الـتـركيـة بانـتظـام عمـليـات ضد
الـــقــواعـــد اخلــلـــفــيـــة حلــزب الـــعــمــال
الــكــردســتـانـي الـذي يــشنّ تــمــرداً ضـد
الـدولـة الـتـركـيـة منـذ عـقـود.وبـاإلضـافة
ـدني الـذي قـتل اجلــمـعـة أصـيب إلـى ا
مـنـذ نـيـسـان خـمسـة مـدنـيـ بـجروح
آخـــرهم قــبـل أيــام في مـــنــطـــقــة دركــار
احلــدوديـة في زاخــو جـراء الــعـمــلـيـات

الـتـركـيـة وفق ما أفـادت عـائـلـته. وقتل
ثـالثـة أشــخــاص في حــزيــران بــقـصف
عـــلى مـــخــيـم لالجـــئــ خـــارج إقـــلــيم
كـردستان بـينهم قـيادي كبـير في حزب
الـعمال الـكردستـاني بحسب إردوغان.
وتـســتـخـدم تـركـيـا في هـجـمـاتـهـا ضـد
سـيرة التي تصل الـتنظيم الـطائرات ا
أيـضـاً الى مـنطـقـة سنـجـار القـريـبة من
احلـدود مـع سـوريـا مـا حـال دون عودة
آالف الــــنـــازحـــ األيـــزيــــديـــ الـــذين
ــارسـات تــنــظـيم تــهــجـروا نــتــيـجــة 
داعش ب 2014 و2017  إلـى منـازلهم.
وحتـتج بغـداد باسـتمـرار على الـقصف
الـتركي لكـن أنقرة تؤكـد أنها سـتتولى
أمـر حزب الـعمال الـكردسـتاني في هذه
ــنـاطق في حـال لم تــكن بـغـداد قـادرة ا

على ذلك.

مـسـتـقبالً واسـعـاً لـربط آسيـا بـأوربا)
ُبـكرة ستجري مـبينا ان (االنـتخابات ا
ــقــرر لـتــعــزيـز الــعــمـلــيّـة ــوعــدهـا ا
ـقـراطــيّـة ومُـشــاركـة كل األطـيـاف الــد
فـــيــهــا) مـن جــانــبــهــا أكــدت جالل ان
(هـناك مشاريع كـثيرة مُعدة لـلعمل بها
فـي الــــعـــراق) واضـــــافت ان (بالدهــــا
تـــعــتـــزم تــوقــيـع مُــذكــرات تـــفــاهم في
اجملـاالت الـدفـاعـيّـة والـعـسـكـريّـة خالل
ـــــقــــبـــــلــــة) واشـــــارت الى ان ـــــدة ا ا
(بـــاكــســتــان تــدعـم الــعــراق بــقــوة في
مُـواجهة الـتحديات األمـنيّة وكذلك في
مـــا يــخص وحـــدة الــعـــراق). وألــتــقى
حـــــســـــ عـــــلى هـــــامـش زيـــــارته إلى
بـاكـسـتـان بـالـسـفـراء الـعـرب ومُـمثــلي
الــبـعـثـات الـدبـلـومـاسـيّـة. داعـيـا الى (
ــــزيــــد من اجلــــهـــود ضــــرورة بــــذل ا
واجهة والـتنسيق بـ الدول العربـية 
مـحـاوَالت تـأز العـالقات بـ شـعوب
ــنــطـقــة وخـلق أجــواء من الـتــوتـر) ا
مُـشـيراً إلى ان (الـعراق واجه إرهـابيي
داعـش الـذين جـاؤوا من مُــخـتـلِف دول
الــعـالـم دفـاعــاً عن نـفــسه ونـيــابـة عن
الــعــالم أجـمع) وتــابع ان (الــعـراق لن
يـسمح بأن يـكون ساحة حرب) مشددا
عـلى (اهميـة احترام الـسيادة الـعراقيّة
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زدحمـة بشرا وبنـايات  تُنافس ـناطق ا يضيق ذرعا رجل قـروي مثلي با
فـيهـا ( الـتـكـاتك ) والـدرجـات الـنـارية الـسـيـارات  وتـتـحـرك اجلـموع في
ـفتـرضة لـكل فرد سـاحة ا مسـاحات ضـيقـة  ال أدري بالـضبط مـا هي ا
تـقاربة حد دن ليشـعر باالستـرخاء ?  دون أن حتاصـره األنفاس ا في ا
تعـرقة بحـرارة آب اللهاب  واحملـشورة في بيوت االختناق  واألجـساد ا
ضيـقـة ال تتـجـاوز مـساحـتـها  160متـرا  حـتى كأن الـعـوائل حـشرت في
علب سـردين بعـد مرور عـقود عـلى بيـوت لم تتـغيـر او تتـسع  فاضـطرها
ـرء الـفــقــر الى شــطــرهـا الـى ثالثـة او أربــعــة أجــزاء  كـيـف ال يـشــعــر ا
ـولـدات وغازات الـعـوادم تـهـيمن بالـقـرف وضـوضـاء احلركـة وضـجـيج ا
ـكن له اال أن يــنـتج مــشـكالت اجــتـمــاعـيـة ــكـان  هــذا مـكــان ال  عـلى ا
ونفـسيـة ال تخـطـر على بـال  واذا استـغـربنـا الطـافي مـنهـا على الـسطح
فـان الـغـاطس أغـرب مـن اخلـيـال  ال نـوافـذ لـلــتـنـفس  وال سـطـوح بـدون
عيـون اآلخـرين  وال أبوب بال أبـواب مـقابـلـة  ومع هذه الـزحـمة انـعدمت

ساحات اخلضراء. جميع قنوات الترفيه وا
في الواقع لم تتحقق لي زيارة الهند حتى اآلن  لكن تشكلت عنها صورة
ـــطــــيـــة ال أســــتـــطـــيـع احلـــديـث عن شـــكــــلـــهــــا  واتـــضح مـن وســـائل
االعالم  كثـرة عدد سـكانـها  وفـقر الـكـثيـر منـهم  وضيق األمـكنـة التي
يعـيشـون فـيهـا  لكـن الهـند الـتي في األذهـان غيـر التـي في الواقع  فـقد
وا خلفـتنا وراءهـا مع ان بداياتـنا التـنمويـة كانت متـماثلـة  وكنا األكـثر 
من البـرازيل وسـنغـافـورا ومالـيـزيا  لـكن الـغـرب ال يريـد لـبلـدنـا التـقدم 
ا واغتنم فرصة تدميره من أخطاء الذين يديـرون الدولة بعقلية العشيرة 
أعـاده الى عـصـر ما قـبل الـصـنـاعـة بـحـسب نـبـوءة جـيـمس بـيـكـر لـطارق

عزيز.
وجـاء الــنــشــامى بـادعــاء صــنع عــراق جـديــد  لــكن الــلـعــاب ســال عـلى
اخلـيـرات  فـصـار الـفــسـاد حـاكـمـا والـشـعـب بـ من سـكن الـعـراء ومن
حُشر في عـلب السردين . دون أن يـتحـرك للنـشامى ضمـير وهم ينـعمون
توسط  ويتلذذون ليال بنسائمه في األماكن ببيوت فارهة على شواطيء ا

التي تعرفون .
بي رغبـة عـارمة لـزيارة الـهـند  وحتـقـقت هذه الـرغـبة عـنـدما دعـاني أحد
نـاسبة اجتماعية  ومع اني حذر أقاربي من سكنة مدينة الـشعلة ببغداد 
زدحمة حتسـبا من كورونا  لكن وقفت الـتقاليد حائال دون من األماكن ا
االعتذار  فـذهبت عـلى مضض فـرأيت الهنـد بأم عـيني كمـا وصفـتها في
قال . وخرجت مـنها هاربا  وفي ذهني سـؤال كيف لهؤالء الناس بداية ا
أن يعـيـشوا بـهـذه الطـريـقة ?  بـالـتأكـيـد حال مـدينـة الـشعـلـة ينـطـبق على
مـديــنــة الـصــدر  وانــتـهــيت الى لــعن الــسـيــاســيـة ومن يــســوس سـابــقـا

وحاضرا.
ناطق يشـكلون أكثـر من نصف سكان سـؤولون ان سكان هـذه ا يعرف ا
العاصمة  وان حدة أزمة السكن في الـعراق تتمثل بالدرجة األساس في
ـنــاطق الـتي ذكــرتـهـا  الـعــاصـمـة  وحـل أزمـة الـســكن في واحــدة من ا
يـخـفف من شـدتـهـا في جـمـيع أرجـاء الـبالد بـتـخفـيـض أسعـار األراضي

شكالت االجتماعية والنفسية . وتقليل بدالت االيجار وغيرها من ا
ال أظن على االطالق ان التـقد االلكـتروني على األراضي الـسكنـية التي
تـعـتـزم احلـكـومـة تـوزيـعـهـا سـيحـل األزمـة  بل سـتـكـون مـجـاال لـلـفـرهود
ـتقـدمـون أكـثر من ثـالثة ماليـ  وسـيزداد ومرتـعـا لـلفـسـاد  فقـد بـلغ ا
ـا ال تتصـوره احلكومـة اذا ظل باب الـتقد مـفتوحـا . وتذكرني العدد 
ـهدي هذه الـطريـقـة بالـترشح االلـكتـروني الـذي أعلـنه السـيـد عادل عـبد ا
ا جرى في حـاصصة أبـشع  للمـواقع الوزارية في حـكومته  وانـتهت 

السنوات السابقة .
تعاقبـة يفيد بافتقادنا للفكر العملي سناه من احلكومات ا التخبط الذي 
أتذكر لـقاء صحـفيـا أجريته مع أمـ بغـداد صابر الـعيسـاوي أواخر عام
 2007 حتـدثـنــا فـيه عـن مـشـروع  10��x�10 اخملـطط تــطـبـيــقه في مــديـنـة
الـصـدر  وحتـدث الـرجل عن أحالم قـابـلـة لـلـتـحـقـيق  لـكن
الـعــيـســاوي اقـتـلـع من مـوقــعه حـتى قــبل أن تــخـضّـر

حدائقه التي مأل بها بغداد .
اذا أرد جولة سياحية للهـند وليس طبية  أمامكم
مدينتي الشعـلة والصدر  وما علـيكم سوى اختيار

الشخص الذي ستلعنونه دنيا وآخرة.  

قبل  تمر الذكرى ال   40 لرحيل الكبير  شمران الياسري  " الثالثاء ا
ابـو كَــاطع " ومع هــذه الـذكــرى  تــكـثــر امــامي االسـئــلــة  ولم اجـد لــهـا
اجـابــات تـقــنــعـني فــمـثـل هـذا الــعـلم  الــذي عــاش في وجـدان اجملــتـمع
الـعــراقي عــقـودا  لم اجــد جـهــة ثـقــافـيــة او فــنـيــة  تـبــادر الى جتـســيـد
ا شخصيـته وعطاءاته في مـسلسل درامي  مـدروس  يصبح ترجـماناً  
جادت بـه هذه الـعـبـقـرية  من فـكـر نـبـيل  يجـسـد االمل  فـبـاألمل نـخلق

دواعي بناء االنسان. 
حينما اشاهد اعماالً درامية تتحدث عن مبدع في مصر وسوريا او في
روسيـا وغيـرهـا من دول العـالم  احسُ بـاأللم واحلسـرة  ألنـني اجد في
ـغطى بـالعصـامية  وذجـا جلبل الـعطاء ا الراحل " شمـران اليـاسري " 
ما يستحق ان يتابعه اجلميع من خالل الشاشة التلفازية او السينمائية 
نظور حـسي  متحرك  حتـتفظ به الذاكرة اجلـمعية  لألجـيال الالحقة
 شرط ان يـكون الـنـتاج الـدرامي الذي انـشـده  يحـمل مـواصفـات عالـية
في التكـنيك الـفني يـقوده كـاتب سيـناريو مـتمـكن ومخـرج حاذق صاحب
ـام  بـشــخـصـيـة (ابـو جتـربـة وقـبل هــذا وذاك وجـود كـاتب كـبــيـر عـلى إ
بدع شوقي الكي او ابن اجلنـوب ا ـبدع حامـد ا كَاطع) .. وهنا ارشح ا

كر حسن  لتولي تنفيذ هذه األمنية الشعبية..
وال اظن ان هـنـاك صــعـوبـة في إخـراج هــذه الـفـكـرة الى الــعـلن  فـصـور
االستـاذ الياسـري  بأوضـاع مخـتلـفة مـتوفـرة عنـد اسرته  السـيمـا عند
ابنه البـار إحسـان الياسـري  وان ما كتـبه في عمـوده الصـحفي الشـهير
موجـود في صحـيـفتي " احتـاد الـشعب " و" طـريق الشـعب " احملـفوظـتان
في دار الكـتب والوثـائق  واجواء ظـروفه الشـخصـية واالجـتمـاعية وآراءه
جسدتها رباعـيته الشهيـرة التي حملت اجزاءهـا اسماء  (الزناد بالبوش
دنيـا غـنم الـشـيوخ وفـلـوس أحـمـيد) وروايـته  الـشـهـيرة االخـرى (قـضـية
حــمــزة اخلـــلف).. وال ريب ان اجــواء والدة الـــيــاســري فـي ريف الــكــوت
ـؤلم ـحــافـظــة واسط ونـبــوغه الــفـكــري ومـصــرعه ا

تشكل مثابات  مثيرة لعمل فني كبير. 
ــة اضع هـذه الــفــكـرة  امـام فــضــائـيــاتــنــا الـكــر
نـاشـدة.. فـمن سـتـبـادر إلنتـاج عـمل وطـني مـثـير وا

قبل? في شهر رمضان ا

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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الـقتلة واجملرم لن يفلتوا من العقاب
وأنـنا نبـحث عن القصـاص والعدل لكل
مـن تـسـوّل لـه نـفــسه اسـتــرخـاص الـدم
الـعـراقي فال يوجـد أحد فـوق القـانون
ولن نسمح بأن تعم الفوضى). وشهدت
احملـــافـــظـــات حـــمـالت واســـعـــة الزالــة
الـتجاوزات بعد توجـيه احلكومة بإزالة
جــمـيع الـتـجــاوزات في عـمـوم الـعـراق.
واقـتـرح اخلبـير لـبنـان هاتف مـجمـوعة
لف التـجاوزات في احملافظات. حـللول 
وقــال هـاتف في بــيـان تــلـقــته (الـزمـان)
امـس انه (يـجب عـلى احلـكـومـة توجـيه
انـذارات للمتجـاوزين شهر وبعدها رفع
جــزء من الــتـجــاوز اي اجلــدار االمـامي
ــدة اسـبــوعـ وابالغ واعــطـاء مــهــلـة 
متـلكات ـتجـاوز برفع ونقل االثـاث وا ا
 ومـن ثم يــرفع الــتـــجــاوز واذا يــصــلح
اســتـخـدام الـتــجـاوز كـمــدرسـة اومـركـز
صـحي او مـركـز بـلـدي اودائـرة خـدمـية
ـكـن االبقـاء عـلـيه) واضـاف انـه (البد
الــعــمل عــلى تــهـئــيــة اراضي بــاطـراف
ن يــثـبت لــيس لـديـهم ــديـنـة كــسـكن  ا
مــنـزل ومـنــحـهم قـرض لــلـبـنــاء وتـتـرك

التفاصيل الدارة البلديات والدولة).

ـــتـــجــــاوزين اثـــنـــاء تـــأديــــته عـــمـــله ا
الـــــرســـــمي) ولـــــفـت الى ان (احملـــــافظ
نـصـيف اخلـطابي اسـتـقبل الـوفـد الذي
ضـم  رئــيس ديـــوان الــرئـــاســة مـــهــنــد
حـسـام الـدين ومـسـتـشـار الـرئيـس علي
ــديــريـن الــعــامـ شــكــري وعــدد من ا

حـيث نـاقش اللـقاء سـبل تـعزيـز حمـاية
ــوظـفــ ووضع حــد لـلــمـتــجـاوزين) ا
وتــــابع ان (الــــوفــــد زار مــــنــــزل اســـرة
الــــشـــهــــيـــد لــــتـــقــــد واجب الــــعـــزاء
ـواسـاة) بـدوره  اكـد حـسـام الـدين وا
أن (الـشــهـيـد اخلـفـاجي قـدم حـيـاته في
ـال الـعام سـبـيل اداء الـواجب وصون ا
وازالــة الـتــجـاوزات الــتي بـاتـت تـشـوه
( ــواطــنـ ــصـالح ا مــدنــنـا وتــضــر 
واضـــاف (نــبـــلــغــكـم تــعــازي الـــرئــيس
ـغــفـرة لـشــهـيـد ودعــواته بـالـرحــمـة وا
الـــــــواجب). وكـــــــان رئــــــيـس الــــــوزراء
مـصطفى الكاظمي قد زار اسرة الشهيد
 واكـد أن القاتل سـينال جـزاءه العادل
بــعــد ان  اعـــتــقــاله من قــبل الــقــوات
األمـنية. واضاف (سنكون أكثر شدة مع
ـتجاوزين عـلى الدولة وعـلى القانون ا
ولـن تمر هذه احلادثة مرور الكرام وأن

ـــواقع جـــهـــات لــــرصـــد اخملـــالـــفـــات 
التواصل االجتماعي  بعد رصد حاالت
ــواقع الــتي اضــحت جتــاوز فـي هــذه ا
تــشــكل خـطــراً عــلى مـنــظــومـة االخالق
الـعامة تتمثل بعرض ما يخدش احلياء
الـعـام وبث الفـسق والـفجـور والـترويج
ألفكار هدامة تتنافى مع االلتزام الديني
واالخـالقـي وكـــــــذلـك حتــــــــرض عــــــــلى
الـطائـفيـة لتحـقيق مـكاسب انـتخـابية)
مـؤكدا ان (اللجنة تـضم القضاء وجهاز
االمـن الـوطــنـي وخـلــيــة االعالم االمــني
وهــيـئــة االعالم واالتـصــاالت ونـقــابـتي

.( الصحفي والفنان
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ولـفت الـبيـان الى ان (الـلجـنـة ستـتولى
رصـد اخملالـفات والتـوصيـة الى محاكم
الـتـحـقـيق اخملـتـصـة التـخـاذ االجراءات
الــقــانــونــيـة بــشــأنــهــا). وقـدم وفــد من
رئــاســة اجلـمــهــوريــة الـتــعــازي السـرة
الـشـهـيـد اخلـفـاجي . وقـال بـيـان تـلقـته
(الـزمان) امس انه (بتوجيه من الرئيس
بـرهم صـالح زار وفـد رئـاسي محـافـظة
كــربالء  لــتـقــد واجب الـعــزاء ألسـرة
الــشــهــيــد اخلــفــاجي الــذي قــتــلـه احـد
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قــررت مـحــكـمـة حتــقـيق كــربالء إحـالـة
ـتـهم بـقـتل مـديـر بلـديـة كـربالء عـبـير ا
سـلـيم اخلـفـاجي الى مـحـكـمـة جـنـايات
احملــافــظــة إلجـراء مــحــاكـمــته عـن تـلك
ـة.وقــال بـيــان جملـلس الــقـضـاء اجلــر
االعــلى ان (أســتــئــنــاف كـربـالء أحـالت
ـتـهم بـعـد اكمـال الـتـحـقيق في اوراق ا
ـــة لـــوضــــوح األدلـــة فــــيـــهـــا  اجلــــر
والسـيــمـا مع اعـتـرافه بـقـتل اخلـفـاجي
بـشـكل شخـصي الى محـكمـة اجلنـايات
ـة) الجــراء احملــاكــمــة عن تــلـك اجلــر
واضـاف ان (الـهيـئة االولى في مـحكـمة
جـــنــايـــات مـــيــســـان اصـــدرت حــكـــمــاً
ــدة ١٥ عــامـــا بــحق مــدان بـــالــســجـن 
الرتـكـابه مـا يـعرف بـالـدگـة العـشـائـرية
ـا واطـنـ في احملافـظة  لـدار أحـد ا
ـشـتــكي وإصـابـة احلـق الـضـرر بــدار ا
طـفل كان مـوجود بالـقرب من احلادث)
وتــابع ان (احملــكـمــة اصـدرت حــكـمــهـا
ـادة الـثـانـيـة اوال وبـداللـة ـادة ا وفـق ا
ـادة الـرابـعـة اوال من قانـون مـكـافـحة ا
اإلرهاب) ومـضى البـيان الـى القول ان
(اجملـلس قـرر تـشـكـيل جلـنـة من سـبـعة
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وذكــرت خـلـيـة اإلعالم األمـني في بـيـان
تـلقته (الزمـان) امس ان (االجتماع ضم
كـل من الــفـــريق اول ركن عــبـــد االمــيــر
شتركة الـشمري نائب قائد العمليات ا
ومــــــعـــــاون رئــــــيـس اركـــــان اجلــــــيش
لـلـعـمـليـات ورئـيس قـيـادة البـيـشـمـركة
وعـدد من القيادات االمنية مع التحالف
ـنـاقـشـة وتـنـسـيق الـعـمـلـيـات الـدولي 
الـعـسكـرية في مـناطق االهـتمـام االمني

شترك ضد عصابات داعش). ا
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واشـار رئـيس أركان قـوات البـيـشمـركة
الــفـريق جـمـال امـيــنـكي ان (الـوفـدين
بـحثـا مسـألة مـراكز الـتنسـيق في غرب
نــيـنـوى وكـركـوك ومــخـمـور وخـانـقـ

إضـــــافــــة إلى تـــــشــــكـــــيل لـــــواءين من
الــــوزارتـــ في مــــنـــاطق الــــتـــمـــاس)
واضـــاف ان (االجــــتـــمـــاع تـــطـــرق إلى
علومات االستخبارية مـوضوع تبادل ا
شـترك) وزيـادة الـتنـسـيق والتـعـاون ا
ـبـاحـثـات التزال مـسـتـمرة مـبـيـنا ان (ا
بـ اجلــانـبـ لـبـلـورة رؤيـة مـوحـدة)
واشـــــــار الـى إنه (فـي حـــــــال صــــــدرت
مــوافـــقــة من الــقــائـــد الــعــام لــلــقــوات
ــســلـحــة مــصـطــفى الــكــاظـمـي عـلى ا
تــخـصــيص مــيـزانــيـة لــلــواءين فـإنــنـا
سـنمـضي بالتـشكيل) وتابع ان (وزارة
الـدفـاع بـادرت في حتـديد مـقـر لـلواءين
ـشـتـركـ وهي تـنـتـظـر ارسـال قوات ا
من البيشمركة) مؤكداً (رغبته أن تكون
هـناك خـطة مـتكـاملـة في هذا اإلطار من
ضـمنها تخصـيص ميزانية خاصة ونه
لـــيس هــنـــاك ســقـف زمــني مـــحــدد في

تشكيل اللواءين).
 فــيـمــا اعـلــنت وزارة الـدفــاع الـتــركـيـة
مـقـتل أحد جـنودهـا في هـجوم بـقذائف
هـاون على معسـكر زليكـان في محافظة
نــيـنـوى.وأتــهـمت الــدفـاع الـتــركـيـة في
بــيــان امس (مــســلــحي حــزب الــعــمـال
ـعسكر) الـكردستـاني التركي بـقصف ا

وأشــار الى (حتـيـيـد ثـالثـة عـنـاصـر من
ـسلحـ في حصيـلة أوليـة كرد فوري ا
عـلـى اجملـمـوعـة الـتي نـفـذت الـهـجـوم).
وكـانت مصادر أمـنية قد أفـادت بسقوط
عـسكر في أربـعة صـواريخ في محـيط ا
وصل. نـاحـية بـعشـيقـة شـمال مـدينـة ا
أنــقــذت فــرق الــدفـاع مـن جــهــة اخــرى 
ـدني عـاملـ أثـناء سـقـوط سقف دار ا
قـيـد االنشـاء في نيـنوى.وقـال مديـر عام
ــدني الــلــواء كــاظم ســلــمـان الــدفــاع ا
بـــرهــان في تــصــريـح امس ان (فــرقــنــا
أنـقـذت عـامـلـ عـلى قـيـد احلـيـاة أثـناء
ســقـوط سـقف دار قـيـد االنـشـاء في حي
الـتحـرير بـاحملافـظة ) واشـار الى (نقل
ستـشفى لتلقي العالج). الـعامل الى ا
واحـــبـــطت مـــديـــريــة االســـتـــخـــبــارات
الــعـسـكــريـة في وزارة الــدفـاع عـمــلـيـة
لــتـهـريب  30 ألـف سـيم كـارت مــخـالـفـة
لـــلــقــانــون والـــضــوابط في مـــحــافــظــة

كركوك. 
وقــال بــيــان تــلـقــته (الــزمــان) امس انه
(بــعـمـلــيـة نـوعـيــة نـفـذت اســتـنـادا الى
مـعلومات استخباريـة دقيقة وبالتعاون
مـع مديريـة االمن الوطـني في احملـافظة
 عــلى اثــرهـا  احــبــاط اكـبــر عــمـلــيـة
لــتـهـريب  30 الـف شـريـحــة سـيم كـارت
تـابعة إلحدى شـركات االتصال ال حتمل
اي مـوافـقـات او اوراق رسـمـيـة يـسـعى
صــاحــبـهــا الســتـخــدامــهـا في قــضــايـا
مـخالـفـة للـقانـون وتشـكل تهـديداً لالمن

الوطني).
 وتـمــكـنت مـفـارز وكـالـة االسـتـخـبـارات
والـــتــحـــقــيـــقــات االحتـــاديــة في وزارة
الــداخــلـيــة من الــقـبـض عـلى عــصــابـة
ـزيفة بـينـهم امراة تـقوم بـبيع الـعمـلة ا

في محافظتي بغداد والنجف.
وذكـرت الوكالـة في بيان تلـقته (الزمان)
امس انـه (خالل عمليت منفصلت في
مـحـافظـتي بـغـداد والنـجف  الـقبض
ـتــهـمــ بــيـنــهم امـراة عــلى عــدد من ا
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حس علي محفوظ

ة عـثرت عـلى مقال بـ أوراقي القـد
كـتـبه الـعالمة الـراحل الـدكتـور حـس
عـلي مـحفـوظ عن ساحـة عبـد احملسن
الـكـاظمي في مـديـنة الـكاظـمـية شـمال
وضوع الذي كنت بـغداد ودفاعاً عن ا
ألح بـطرحه في جريدة القادسية بشأن
ـنـصـوب ـديـنـة ا رفع مــرفق مـجـاري ا
قـبالـة الـساحـة التي يـتوسـطهـا تمـثال
الـشـاعر عـبد احملـسن الكـاظمي كـتبت
الــســيــدة فـائــدة آل يــاسـ ثـم تـدخل
الـعالمة مـحفـوظ ليؤيـد وجهـة نظـرينا
ـقـال بـيّن فـيه تـاريـخ موقـع الـسـاحة
ومـــاذا كـــانت وظـــيــفـــته في الـــعـــصــر
الـعـبـاسي حـيـث احلدائـق والـبـسـات
الـــتي تـــضـــوع مــنـــهـــا روائح الــورود
وعــطـور الــزهـور عــلى خالف واقــعـهـا
احلــالـي حــيث تــنــبــعث مــنــهــا روائح
(الـنـ والسـوكـة والزهـومـة والصـنان

واجليفة) كما يقول محفوظ.
والـعالمة الدكتور حـس علي محفوظ
( 20 - 1926يــــنــــايــــر 2009)  عـــــالِم
عـراقي مـتخـصص بـالـلغـات الـشرقـية.
من مواليد بغداد في مدينة الكاظمية. 
ويـــعــد مـن أعــمـــدة اجملــالس األدبـــيــة
والـثقافية البغدادية ومنها اخلاقاني
الـــشـــعـــربـــاف الـــســـيــد هـــبـــة الـــدين
الـشهـرستاني مـنتـدى بغداد الـثقافي
ثال ال الـربيعي الصفـار على سبيل ا
احلـصر. كـانت للفـقيـد محفـوظ الكـثير
جـــداً مـن اإلســـهـــامـــات والـــكـــتـــابـــات
الــصــحــفـيــة في الــصــحف الــعــراقــيـة
اخملــتـلـفـة وهـو يـعــد مـرجـعـاً في عـلم
األنـــســــاب وهـــو أيـــضـــا من عـــشـــاق
الـتـراث الـعـربي واإلسالمـي ومن كـبار
تخصص بحفظ الوثائق ـعني وا ا
والــتــعـامـل مـعــهــا. وقــد عـاصــر كــبـار
عــلـمـاء ومــثـقـفي وأدبــاء عـصـره ومن
أقـــربــهم إلى نـــفــسه عــالـم االجــتــمــاع
ت له الــعــراقي عــلي الــوردي الــذي 
بـصـلـة القـربى. وكـان الـفـقيـد مـحـفوظ
يــــعــــاني فـي ســـنــــواتـه األخـــيــــرة من
الوحدة إذ توفيت زوجته قبل سنوات

في لندن.
وألهمية مقاله تنشره (الزمان) بنصه:

 
 wL UJ « s ;« b  W U

ÿuH  wK  5  —u b «

سـاحـة عبـد احملـسن الـكاظـمي.. مـطلع
الـكاظمـية مدينـة شاعر العـرب وملتقى
محالت بغداد األربع العريقة وموضع
مــشــرعـة الــروايــا الــتي كـان اخلــلــفـاء
ــاء فـي الــعــصــر يــســـتــقــون مـــنــهــا ا

العباسي.
هـي وجه بغداد الشمالي.. وهي تالقي
ـاضـي واحلاضـر.. ومـجـمـع الـطارف ا

والتالد.. وعناق القد واجلديد!! 
نطقة التي يحتل وسط ساحتها تـعدّ ا
تــمــثــال شــاعــر الــعــرب الــشــيخ عــبــد
احملــسن الـكـاظـمي من مـواضع بـغـداد
شهد ـهمة في الـتراث فهي مـلتقـى ا ا
الـكــاظـمي واحلـر الـطـاهـري بـأعـلى
مـديـنـة الـسالم والـقـطـيـعـة الـزبـيـدية
نـصور قـطـيعـة أم جعـفر زبـيدة بـنت ا
أم األمــ ومــحــلــة احلــربــيــة أو بـاب
ــــواطن حــــرب وهــــذه األربــــعــــة من ا
ـعـرفــة في خـطط مــديـنـة الــبـغـداديــة ا

السالم بغداد. 
وهي تـذكـرنـا مـشـرعـة الـروايـا وربـاط
احلر وعبارة الكوخ وقبر األشعري

شهور.  ودار الصنعاني اللغوي ا
شي فيها ألوف أمـكنة كان يسكنها و
ــشـاهــيـر مــنـذ الــعـلــمـاء والــرجـال وا

تأسيس بغداد في العام 145هـ/762م
وهي فـترة اسـتغـرقت ثالثـة عشـر قرناً
وحـوالي ربع قرن من عـمر هذه الـبقعة
الـــذي يـــتـــوغـل في أعـــمـــاق الـــتـــاريخ

 . القد
واحلق  –إن كـل شـبــر تــعــلــوه ســمـاء
الـعـراق وتـظـله هـو مـوضع مـهم عـزيز
وحتـت كل شــــبـــــر من أرض الــــعــــراق

تاريخ عريق وتراث مجيد. 
كـــتب الــســـيــد سالم الــشـــمــاع مــراراً
وعـقبت ابنتي السـيدة فائدة آل ياس
ولـم تـر أن تــتــرك (سالم) وحــده وهي
من كـرائم بـيت من بـيـوتـات الكـاظـمـية
ـعرفة  في األدب والـعلم ولكن (سبق ا
الــســـيف الــعــذل) فــقـــد أنــشئ مــخــزن
اجملـــاري وقـــام والبـــد أن يـــدل نـــتـــنه

وصنانه عليه. 
كـنت أتمنى وفي مـجلس األمانة  –كما
أعــلم  –عــدة مـســتـشــارين من رجـاالت
ــؤرخ بــغــداد احملــتــرمــ  –وفـــيــهم ا
والـطبيب والـتاجر واآلثاري.. وآخرون
 –وكــلـــهم أفــاضل كــرام.. أقــول: كــنت
أتـمــنى لـو سـألـني رجـال األمـانـة قـبل
بــــنــــاء مـــرفـق اجملـــاري عـن مـــكــــانـــة
مـــوضـــعـه في تـــراث بـــغـــداد وتـــاريخ

بغداد.
ــوضع الــذي يــؤســـفــني أن أقــول إن ا
تــلــقى فــيه مــيـاه اجملــاري الــيــوم كـان
بـالقـرب منه بـاألمس (مـشرعـة الروايا)
الـتي كان يـنقل مـنها صـفوة مـاء دجلة
إلـى دار اخلالفـة وقــصــر اخلــلــفـاء في
ـنــصـور وكـانت مــديـنــة أبي جـعـفــر ا
بــغـال الـروايـا تــصل إلى رحـاب قـصـر

نصور الذي يعرف باخللد.  ا
وقــــد رأى عــــبــــد الــــلـه بن طــــاهــــر بن
احلــسـ يـومــاً دخـانــاً مـرتـفــعـاً كـريه
ـكـان فـتـأذى فـسأل الـرائـحـة في هـذا ا
عـــنه فــقـــيل: إن اجلـــيــران يـــخــبــزون
ن بـالــبـعـر والـسـرجـ فـقـال إن هـذا 
ـكــان (أهـله) اخلــبـز الــلـؤم أن تــقـيـم 
ومـعاناته (ومـا يقاسـون ويكابدون من
أجل الـعـيش) وأمر جـماعـته فقـصدوا
وكـسروا الـتنانـير وأحصـوا جميع من
بها رجالً وامرأة وصبياً وأجروا على
كـل واحــد مــنـــهم خـــبــزة وجــمـــيع مــا
يـحتاج إليه (من طعـام وغذاء) فسميت
أيــام عـبــد الـله بـن طـاهـر بـن احلـسـ
هـذا (أيام الكفاية) والبد أن ننعم إذن

في هذا العصر بـ(أيام الكفايات). 
إن مــنــطــقــة احلــر الــطـاهــري (وهي
مــنــطــقــة الـربـع أي ربع طــريق بــغـداد
وسـاحـة الـكـاظـمي الـيـوم) وهي مـطلع
الـكـاظـميـة ومـدخـلهـا تـضج بـالروائح
الـــتي تــمـأل اجلــو واالطــراف بـــالــنــ
والـــســـوكـــة والـــزهـــومـــة والـــصـــنـــان

واجليفة. 
وقــد تــغـيــرت مــشـرعــة الــروايـا وأسن
ــــاضي مــــاؤهـــــا وأجن وكــــانـت في ا
تـنــتـشـر روائـحـهـا الــطـيـبـة ويـضـوع
ريـاهــا ويـفـوح ريـحـهـا حـ تـمـر بـهـا
(الــكـاريـات) أيــام الـتــرامـواي وكـانت
(قـصر األيل)  –وهـو قصر احلـاج عبد
احلـسـ اجلـلبي  –مـعـروفـة بـالـطـيب
واألرج والـعـرف والـشـذا حـتى أواسط

األربعينيات. 
قـلت: إن ساحـة عبـد احملسن الـكاظمي
ـواضع األربـعـة الـعـريـقة في مـلـتـقى ا
تــاريخ بــغــداد.. الــكـاظــمــيــة واحلـر

الطاهري والقطيعة واحلربية. 
أمـا الكاظـمية فـهي تؤام بغداد وأخت
بــغــداد جتــري مــعــهــا وتــشـتــرك في

حوادثها وتدور مع أحداثها. 

ساحة عبد احملسن الكاظمي
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قـرر (مـعـاويـة) أخـذ الـبـيـعـة لـولـده (يـزيـد) من جـمـيع االقـطـار االسالمـيـة قـبل مـوته 
( ـنورة فـقد كان فـيهـا (احلس ـدينة ا ـانع اآلخرون  االّ ا فـوافقه أهل الـشام ولم 

ريبة . وهو يعارض هذه الصفقة ا
كما كان (عبد الله بن الزبير) معارضا أيضا 

عارض . وكان (عبد الرحمن بن ابي بكر) و (عبد الله بن عمر) من ضمن ا
دينة التمام البيعة البنه قال للمعارض : وح جاء الى ا

سجد ألعلن ما عزمتُ عليه   اني ذاهب الى ا
فـان قاطـعني أحد مـنكم وعارضـني فيمـا أقول فـسوف يكـون السيف أسـبق الى عنقه
من لفظـه الى شفتيه  ووكل بكل رجل منهم رجالً  وأمره أنْ يقوم عليه بالسيف وأن

يضرب عنقه ان هو عارضه ولو بكلمة واحدة .
نبر وقال : سجد وصعد معاوية ا عارضون الى ا واقتيد ا

-بعد أنْ حمد الله وأنى عليه :
سلم فلم يجد لهم من بعده أصلح من ولده يزيد . انه نظر في أمر ا

ومضى يقول :
لقد عـرضت األمر على احلس بن علي وابن عمر وابن الزبير وابن ابي بكر على ان

ال يقطع دونهم أمراً وال يقضي بغير رأيهم فوافقوا وتركوا لي ان أفعل ما أراه .
عارض فلم يتكلم منهم احد  وحيث كانت السيوف مشهورة على رؤوس ا

وظن الناس انهم موافقون على ما قاله معاوية فبايعوا و له ما أراد .
وهكذا ضحك على الذقون  

ا وادعى انّه لـيس هـنـاك من هـو أصلـح من يزيـد مع انّ الـواقع كـان عـلى الـعـكس 
عـارض قد قـال فلم يـكن ثمـة أفسـد من يزيد ثـم أوهم الناس أن احلـس وبـاقي ا
ا أكرهوا باالرهاب على السكوت . قبلوا بهذه البيعة بينما هم لم يكونوا راض وا
وضحك عـلى الذقون ايـضا حـ ادعى أنَّ ( يزيد ) لن يـقطع أمـراً دون أنْ يرجع فيه

عارض . الى احلس وباقي ا
واثيق ? ومتى كان ( يزيد ) متسماً بالعقالنية وااللتزام بالعهود وا

لقد كان مـرفوضاً رفضـاً قاطعاً ولـكن القضيـة مررت على النـاس باخلداع والضحك
على الذقون .

-2-
ومـا يطرحـه احملترفـون السيـاسيـون اليوم من بـرامج ومشـاريع عمل ال تـختلف كـثيراً

عما طرحه معاوية على الناس .
انّها مجـرد كلمات للضحك على الذقون  حيث ال يُتقنُ احملترفون السياسيون االّ فَنَّ

اخلُداع والضحك على الذقون .
-3-

اضي وتُسلطُ على رؤوسـهم السيوف في ا عارضون يُقـمعون باالرهـاب  وكما كـان ا
 فـان عـملـيـات الـتـهـديـد واالخـتـطـاف واالغـتـيـال تـنتـظِـرُ مَنْ يـقف حـائالً بـوجه اولـئك

الطامع في االستحواذ على معاقد األمور .
فما اشبه الليلة بالبارحة .

-4-
ئات ? هل نسيتم أنَّ عدد ضحايا االحتجاجات التشرينية العارمة بلغ ا

ؤلفة ? وان عدد اجلرحى بلغ اآلالف ا
ساءلة واحلساب حتى اآلن وبقي القـتلةُ والقنّاصون بعـيدين عن ا

ـحــاسـبـتـهم ــرجـعـيـة الـديــنـيـة الـعــلـيـا  مع شـدة مُــطـالـبـة ا
واحـالتـهم الـى القـضـاء  وشـدة مـطـالـبـة اجلـمـاهـير بـذلك

أيضا .
-5-                                           

انَّ احلـيل واخلـدع ال تنـطلي عـلى احلُسـينـي  والـعاقـبة
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ـؤكد ان اليـختـلف اثنان حـول مظـلومـية االمـام احلسـ واهله وأصـحابه عـليهم من ا
الـسالم التي وقـعت عليـهم في واقعـة الطف االلـيمـة حيث  سـطر فيـها سـيد الـشهداء
الحم والـبطـوالت دفاعا ابـو عبـدالله احلـس واهـله وأصحابه عـليـهم السالم اروع ا
عن دين اإلسالم ورفع رايـته واحلـفـاظ عـلى مـســــــــيـرته الـتي اخـتـطـهـا جـده الـنبي
االكـرم وابـيـه وآلـهم واصـحـابـهم عــلـيـهم الـصالة والـسـالم رغم قـلـة عـددهم الـذي لم
يتجاوز 72رجال مقابل االف اجلـنود  لتكون تلك البطوالت والتضحيات نبراسا ابديا
ـا اســتـوجب ان   تـكـون تـلك يـضيء تـاريـخ االسالم ومـسـيـرته الى قــيـام الـسـاعـة 
األهـداف التي ضـحى الجـلهـا ابا االحـرار عـليه الـسالم بنـفـسه واهله وأصـحابه هي
غايتنا االولى واالخيرة لالصرار عليها واحلفاظ عليها خدمة لديننا وامتنا االسالمية
ا يرضي الـله ورسوله ال ان تكون تلك الثورة اجلبارة وتضحياتها واهدافها وسيلة
للوصول الى اهداف وغايات أخرى ال تخدم الدين وال ترضي الله وال رسوله ولتكون

ـسـلـمـ تـلك الفـرقـة الـتي التـخـدم سـوى اعداء أداة لـفرقـة ا
االسالم ومــشــاريـعــهم والـتـي قـامت ثــورة احلــسـ عــلـيه
ـنع حــدوثـهـا اضــافـة الى اهــداف آنـيـة الــسالم اسـاســا 
ضـيـقـة ال تــخـدم سـوى اصـحــابـهـا فـمـجــدا لـتـلك الـدمـاء
الـزكــيـة الـتي نـزفـتـهـا أجـسـاد احلـسـ واهـله واصـحـابه
وألرواحهم الـطاهرة الـتي ازهقت من اجل اعالء كـلمة الله
ورفع راية االسالم عاليا واحلفاظ على مسيرته العظيمة.

عـنـدمـا يـقـتـرب مـوعـد االنـتـخـابـات  تـتـصـاعـد وتـيـرة التـنـافـس االنتـخـابـيي الـى حد
الصراع السياسي  وتتحَّول البرامج االنتخابية الى معارك انتخابية قد تُدمر كل ما
ـا يــتـسـبب بـخـســاره كـبـيـرة لـلـكــتل الـسـيـاسـيـة تـراهُ الـعـ وتـصل الــيه الـيـدين  

تنافسة لدى جمهورها  ... ا
ـشـهد كـي يحـمل ـتـنـافـسـة من يـتـصـدر ا اجلـمـهـور يـنـتـظـر  من الـكـتل الـسـياسـيـة ا
قضايـاهم وظُلمهم وآذاهم ويحولهُ الى إجناز وانتزاع استحقاقهم ورفع اآلذى عنهم
واطن اسمى من ان ـواطن يُعيد الثقـة بنفسه وبالـنظام السيـاسي القائم  ا ويجعل ا

يتحمل نتائج صراعات وكراهيه الناقة لهُ بها وال جمل ..
اما الصراعـات فال منتصر بها  حتالف تقدم الـوطني وحتالف العزم االثنان ينتمون
ـكون واحد  يـخوضـون تنافس انـتخـابي يتقـدمهُ اإلجناز والـعطاء إلنـهم يعـملون في

محافظات اصابها ما أصابها من ضرر تشكوا بثها وحزنها الى الله !!
ــسـتـويـات  عـنـدمــا يـكـون الـغـضب وال اريــد اخلـوض بـحـجم الـضــرر عـلى جـمـيع ا
والـكراهيـة واحلقد هيَّ الـصفة الـسائدة في الـتنافس اعتـقد سيـكون اخلاسـر الوحيد
ـة ورؤيـة ســيـاسـيـة ثـاقـبـة واسـتـرداد حـقـوق هـو اجلـمـهــور الـذي يـتـطـلع حلـيـاة كـر

وخدمات ضائعة  
مايحدث اليوم ...

ـوصل يـثـيـر الـصـراعـات وتـنـبـري االقالم لـتـصـف احلـدث وكأن سـقـوط صـورة في ا
عقارب الزمن قد توقفت  وكُتاب التأريخ جفت أقالمهم  ورفعت صحفهم ..

أقالم ارادت ان تُـحـوَّل احلدث الى مـوضـوع مـهم وحـدث جـلل لـتعـمـيق الـفـجوة دون
الرجوع الى احلقائق  ...

 فـي ظل سياسـة الكـره اآلعمى تـوجهت بـعض االقالم والشخـصيـات  لتـرمي االتهام
للسيد احللبوسي بسقوط صورة!!

 وهل للصور قدسية وتستحق ان نتبادل عليها التهم  !!!
ألم يشعر البعض باحلرج وهم يكتبون حتت عنوان التقرب من "السلطان زُلفى"

 او "حب واحچي واكره واحچي" 
ـسيـرة طـويـلـة وحتـتـاج الـى رجـال كـاجلبـال يـتـحـمـلـون جـرح الـوطن انـا اعـتـقـد ان ا
ـواطن ويـعـمـلـون لـيل نـهـار من اجل إيـجـاد احلـلـول الـصـحـيـحة بـالـتـعـاون مع كل وا

االطراف !!
كن ان نضع ايدينا عليه ليشفى اجلرح النازف ال
بل يحتاج الى ضماد حقيقي ومعاجلة صحيحة ..

ـكن ان يـتم ذلك اال ان يتـعاون اجلـميع ضـمن اطار الـوطن  وان يكـون التـنافس وال
ُـعَـدَّة سـلـفـاً  وان نَبْـعـد من حـولـنـا وعاظ بـعـيـد عن االحـقاد واالحـكـام واالتـهـامات ا
الـسالطـ النــهم سـبب الـبالء  ونــسـتـمع الى صـوت ضــمـائـرنـا وآنــ الـثـكـالى من
نسائنا  وصرخات االطفال اليتامى  والعوائل التي التستطيع ان جتد قوت يومها 
ن كان لـهم موقف الـوفاء والـرجولـة للتـصدي في بل دعـونا نـزور مقـابر  الـشهـداء 

معارك حماية االرض والعرض من قوى الظالم  ونرى ماذا اخذوا معم !!
االنسان أثر

والقائد من يؤثر في مجتمعه باخالقه واجنازه وحجم عطائه 
دعــوة لــلــجــمـيـع  اجـعــلــوا من تــنــافــسـكـم بـاب لــلــمــحــبـة
ـبـاديء القـيـمة  هيَّ والـتـسامح واالجنـاز والـعـطاء  تـلك ا
بدايـة طريق النـجاح  بعـيداً عن الـكراهيـة واالحقاد ومن
يــنـتــصــر بــحب الــنــاس وخــدمـتــهم حــيــنــهــا الـنــاس من

سيرفعونه على رؤوس االشهاد  قائداً .
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تنـفيذا لـتوجيـهات مـدير عام لـشركة
ـعــلــومــاتـيــة أســامـة االتــصــاالت وا
جــهـــاد قـــاسم الـــهـــمـــاشي تـــابـــعت
مالكــات الـشــركـة أالعــمـال اخلــاصـة
ـشروع ـشاريع الـكـابل الـضـوئي ا
الوطني في جـانب الرصـافة وحسب
الــضـوابط والــتـعــلـيــمـات الــصـادرة
الـتي تـصـدرهـا الـشـركـة. وقـال بـيان
تـــلــــقــــتـه (الـــزمــــان) امـس ان (هـــذا
ـــشــروع الــذي بــاشـــرت به شــركــة ا
ســمـــفــونـي ايــرثـــلـــنك يــعـــتـــبــر من
ـهمة التي شاريع اإلسـتراتيـجية ا ا
ســتــحــدث نــقـلــة نــوعــيــة في جـودة
ُقـدمة لـلمـواطن خدمـة االنتـرنت ا

نـطلق اسـتنفـرت الكوادر ومن هذا ا
الهـنـدسيـة والـفنـية في مـقـر مديـرية
واقع التـابعة اتصاالت الـرصافـة وا
ـهندس جاسم رحيم لها وبإشراف ا

ديـريـة جهـودها عبـد الـرضا مـديـر ا
ــتـابــعـة الكــمـال جــمـيع االعــمـال و
دوريــة صـبـاحــيـة ومــسـائــيـة حـيث
ــواقع بــدأت األعــمـــال في عــدد من ا
ومنها منـطقة الشعب ضمن احملالت
ــــــــــــــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــة ا

317و335و346و353و351و337
اضافة الى مـنطقة بـغداد اجلديدة /
ــسـبح وحي الـبــنـوك ضـمن شـارع ا

رقمة 319). احمللة ا
كــمـا بــاشــرت مالكــات بـدالــة االمـ
ـكلـفة بـها تـابعـة جـميع االعـمال ا
والتي شملت اعمال التهيئة واحلفر
 ضـــــمـن احملالت ( 739و741و737
كذلك متابـعة االعمال الـتي تقوم بها
شركة سمفوني في منـطقة االعظمية

/ شارع أبو طالب .
وقـال رئـيس جلـنـة مـتـابـعـة االعـمال
الضـوئـية في جـانب الـرصـافة عـمار

سـافـة اإلجمـاليـة التي عيـدان  ان (ا
ناطق  االنتـهاء مـنهـا في جميـع ا
ــــذكــــورة اعـاله بــــلــــغت واحملـالت ا
مسافة احلـفر فيها 15702متر طول
مع نــــــصـب أكـــــثــــــر مـن عـــــشــــــرين
هاندهـول) مبيـناً انه ( إعادة صب

األســطـح ألغــلب الـــشــوارع الــتي 
حـــفـــرهـــا بـــطـــريـــقـــة  مـــيـــني تـــرج
ـشـاركـة شركـة ايـرثـلـنك سـمـفونـ و
ـــتــابــعــة وإشـــراف كــوادرنــا في و
الــــشــــركــــة الـــعــــامــــة لـالتــــصـــاالت
ــعـلـومــاتـيــة ومـديـريــة اتـصـاالت وا
الـرصـافة مـؤكـداً " ان اعـمـال احلـفر
ومــــد الـــديــــورالين ومـــد الــــكـــابالت
ونــصب الـهــانــدهـوالت والــتـنــظـيف
والــصب مــسـتــمــرة حـيث ســتــشـمل
االعـمـال القـادمـة مـنـاطق جـديدة من
الـــعــاصــمــة بــغـــداد ضــمن الــرقــعــة

اجلغرافية للمديرية) . 

ومـنطقة الكـاظمية التي يـستقبل شاعر
الـعرب (عبد احملـسن الكاظمي) زوارها
الــذين يــدخــلــونــهــا بــسالم.. تــخــتص
ـشـاهيـر في الـدين والـعلم بـأعالم من ا
واألدب والــتــاريخ والــتــراث واخلـالفـة

والسياسة. 
مــنــهم اإلمــام مـوسى الــكــاظم واإلمـام
مـحمد اجلواد (وهما الـكاظمان اللذان
تــنــسب إلــيــهــمــا الــكــاظــمــيــة مــديــنـة
) واإلمـام أحــمـد بن حـنـبل الــكـاظـمـ
وعــبـد الـله بـن أحـمـد بن حــنـبل وأبـو
يـــوسف واألشــعــري وبـــشــر احلــافي
ومـنصور بن عـمار من األئمة والـعلماء
والســيــمــا مـشــهــد الــكـاظــمــ وقــبـور
األولــيــاء  الـثالثــة وفــيـهــا أيــضـا قــبـر

 .( (زبيدة) و(األم
دني ومن دفـنـاء الـكـاظمـيـة الـزهـري ا
ويــحـيى الـراويــة بن احلـسـ بن زيـد
ـــرتـــضى ومـــوسى أبـــو وإبـــراهـــيـم ا
سـبحـة واحلامض النـحوي والزاهي
وابـن اجلــــــعـــــابـي والــــــنـــــاشـي وابن
ـــفـــيــد قـــولـــويـــة وابـن احلـــجـــاج وا
والـــشــريف الــرضــيــان  –عــلـى قـول –
وجالل الدولة وابن أفلح الشاعر وابن
االنـباري وابن خـلدون وحـيص بيص
ـنـشي والـوزيـر وابـن االثـيـر الـكـاتب ا
الـشـهـير وابن أبـي احلديـد أخـو شارح
نـهج الـبالغـة وبـعض أهل بـيـته وعدة

من آل ابي صفرة. 
وهـي تـــعــــتــــز بــــرفـــات ألــــوف األعالم
لوك والسالط واألمراء أمـثالهم من ا
والوزراء واألدباء والكتاب والشعراء. 
ومن دفـناء منطقة الكـاظمية الكبار ابن
الـــبـــواب اخلــطـــاط أســـتـــاذ الــكـــتـــبــة
واخلـــطــيب الــبـــغــدادي مــؤرخ بــغــداد
الـكبـير وابن الشـبل الشـاعر والعالف
واجلــوالــيــقي الــلــغــوي وأبــو الــفــرج
ــكــثـر وابن ــؤرخ ا ــؤلف ا اجلــوزي ا
عــــبـــد احلق الــــبـــغـــدادي اجلــــغـــرافي
وأشــبـاهـهم ونــظـائـرهم وأمــثـالـهم من

 . كبراء الدفناء منذ ثالثة عشر قرناً
ومن خـصـائص الـكـاظـمـيـة ومـشـهـدها
ـــبــارك أن أرضـــهــا حتـــتــوي أجــداث ا
ـذاهب أفــاضل الــنــاس من أصــحــاب ا

شارب. على اختالف اآلراء وا
وقـبر موسى بـن جعفر  –مـنذ القد –
ـقدسة شـاهد ا بـاركة وا من األمـكنـة ا
قـال شــيخ احلـنـابـلـة أبـو عـلي اخلالل
"مـا همـني أمر فـقصـدت قبـر موسى بن

جـعفر فـتوسلت به إال سـهل الله تعالى
مــا أحب وقـال اإلمــام الـشــافـعـي قـبـر
مـوسى بن جعـفر تـرياق مجـرب إلجابة

الدعاء". 
والــكـاظــمـيــة من مــراكـز الــعـلم واألدب
والـدين واللغة والتراث  –من قبل ومن
ـعـارف والـعـلوم واآلداب بـعـد - خـدم ا
فـيها عـشرات البـيوتات الـعلمـية ينيف
ــعـروف مـنــهـا عــلى الـســبـعـ بــيـتـا ا
وأسـرة خـرجت مئـات العـلمـاء واألدباء

 . ؤلف فكرين وا والشعراء وا
ضـم ثــراهـــا أجــداثـــهم وأقل تـــرابــهــا
أوالدهـم وأعـــــقـــــابـــــهم إضـــــافـــــة إلى
عـرقة. الـبيـوتـات والعـشائـر العـربيـة ا

ومن مــآثــر الـكــاظــمـيــة شــاعـر الــعـرب
الـشيخ عـبد احملسن الـكاظمي الـنخعي
الــذي فــارق الــعــراق عـام 1897 ودخل
مــصــر عــام  1899وتــوفـي هــنــاك عـام
1935 وهـو يشتـاق الى العراق ويحن
إلـى العراق وهو الذي قـال: (ما عنك يا
أوطـــانــنـــا بـــدل) و(وطــني أنـت كل مــا
أتـمـنى) و (اال خبـر من ثـنـايا الـعراق)

و.. 
ــزار بــعــيــد/ قــربــوا (يــا أحــبــابي  وا

زارا) للمحب ذاك ا
أيـــهــــا الـــقـــلب كـم حتن إلى الـــكـــر/ خ

وتهفو  لساكني الزوراء) 
و:

نى/ وانت وقـائلة سـر نحو مـصر تر ا
على كل البالد أمير 

فـقـلت لـهـا والـدمع مـنـي مطـلـق/ أسـير
وقلبي بالعراق أسير 

وهــو شــاعــر الــعــرب الــذي قـال: (لــيت
األنـــام جــمــيــعــهـم عــرب) و(لــيس بــ
األنــام كـالـعـرب قــوم) و(ولـيس سـواكم
أيــهــا الـعــرب لي فــخـر) و(أنــتم خــيـرة

) و:  األ
ـا الـشـام والـعـراق ومـصـر/ أخـوات إ

وإن تفرقن حينا 
و: 

يـا أيـها الـعرب الـكـرام ثقـوا أنتم لـباب
الناس إن نخلوا 

كـانت الكاظمية  –طـول تاريخها مثابة
ــا وحــديــثـا وهي مــقــصــد الــزوار قـد
وألهــمــيــتــهـا كــان اخلــلــفــاء واحلــكـام
يـسـتـثـنـونـهـا من بـعض األحـكـام الـتي
كــانت تـفـرض عـلى بــغـداد وتـلك مـزيـة

دينة.  فائقة تختص بها هذه ا
ــة الـتي ومن مــآثــر الـكــاظــمـيــة الـقــد
يـفـخر بـها الـتاريـخ العـراقي ويعـتز أن
اخلــلــيــفــة الــنــاصــر الــعــبــاسي أرسل
الـشـريف فـخر الـدين نـقـيب الـكاظـمـية
رســوالً عــنه إلى صالح الــدين األيـوبي
عـام  586هـ وهـو يـحـمل هديـة الـعراق
ـــشـــهـــد وبـــغـــداد واخلـالفـــة نـــقـــيب ا
ـعـونـة فـتـلـقـاه الـكـاظــمي بـالـنـجـدة وا
الـسـلـطـان األيوبي بـاالحـتـرام واإلكرام
واحـتفل بوصوله صالح الدين وأدناه
بـــتـــعــــانـــقه ثم ســـار مــــعه وأصـــحـــبه
خــــواصـه وأمــــراءه وقــــدم له اخلــــطي
(الرماح) وتوقيع بعشرين ألف دينار. 
كــمــا أرسل مـعه خــمــسـة من الــزرافـ
تـقن الـنفـاط اخملتـص بـاحلرب ا

صــنـــاعــة االحــراق بــالــنــار (من رجــال
الــتـصــنـيع الــعـســكـري) وقــد اسـتــفـاد
جـــيـش صالح الـــدين مـن الـــنـــفط ومن
الـنـفـاط اخملـتـص وثم وقـوع الـنار
فـي أبــراج الـــفــرجن الـــثالثـــة في عـــكــا
واحـــتــرقـت وســقـــطت وتـــلــفـت وكــتب
صـالح الــــــدين إلـى ديــــــوان اخلـالفـــــة
يـبـشـره بالـنـصـر والفـتح ولـسـان حال
الـكاظمية أبداً قول ابنها شاعر العرب

"وطني أنت كل ما اتمنى". 
هـا هي ذي (الـكـاظمـيـة) التـي يسـتـقبل
شــاعـر الــعـرب في (ســاحـة الـكــاظـمي)
زوارهـــــا الـــــكـــــرام من كـل اجلـــــهــــات
ــنــســوب إلى و(احلــر الـــطــاهــري) ا

طـاهر بن احلس الذي كان من عظماء
دولة بني العباس". 

وال يــعــلم أحــد بــلغ فــيـهــا حــديــثـاً وال
اً كما قـال احلموي وكان أول من قـد
ـاً عـبـد اللـه بن طـاهر بن جـعـلـهـا حـر
احلــســ وكـان أديــبــاً شـاعــراً جـواداً
وكـانت إليه الشرطة ببغداد وهي أجل
مــا ولي يـومــئـذ وكــان يـلـي خـراسـان
واجلـبـال وطـبـرستـان والـشـام ومـصر.
وكــان قـــصــره بــبــغــداد وهــو احلــر
وكــانـت مــنــازل آل طــاهــر في احلــر

وهـــــو من مـــــرافق شـــــمــــالـي بــــغــــداد
عروفة.  ا

وكـــان فـي احلـــر  الـــطـــاهـــري ربــاط
احلـر من عـمـارات اخللـيـفة الـنـاصر
لـــدين الـــله الـــذي اســـسه عــام 589 هـ
ومـوضــعه شـمـال قـصـر عـبـد احلـسـ
ـرحــوم مـصــطـفى اجلــلـبي كــمـا قــال ا
جـواد وكان في احلـر دار الصـنعاني
الــعـمــري الـعــدوي الـقــريـشي الــلـغـوي
األديـب احملدث الـنحـوي الفـقيه (-577
650 هـ) تــولى أصــحــاب وزيـر بــغـداد
جتـهـيزه ودفـنه فقـبر في داره بـاحلر
الـطاهـري في العطـيفيـة  اليوم بـالقرب
مـن شـارع احملــامـ (زقـاق  64مــحــلــة

 411حي الزهراء).  
وفـي دار طــــاهـــر بـن احلــــســــ قــــبـــر
تـقي من اخللفاء ـكتفي وا ـعتضد وا ا
وقــد نـقل رفـات هـؤالء عـلى اثـر الـغـرق
فـي عام  646هـ الـى تـربـة الـعـبـاسـي
ـحــلـة الـرصـافـة وذلك بـعـد اكـثـر من

ثالثة قرون من وفياتهم. 
وال أنـسى أن الـناصـر كـان رتب طعـاما
لـلصوفـية ولغيـرهم في رباطه باحلر
وكـان يتردد إلى الربـاط فإذا لم يحضر
يـــومــاً من األيـــام يــحـــمل طـــعــامه إلى

الصوفية. 
ويـنـسب إلى احلر كـثيـر من الـعلـماء

شاهير.  وا
وأمـا (احلربية) عند باب حرب ببغداد
فـهي محـلة كـبيرة مـشهـورة تنسب إلى
ـنـصور حـرب بن عـبـد الـله أحد قـواد ا
وكـان يتولى شرطة بغداد وولي شرطة

وصل وقد قتل عام 147هـ.  ا
واحلـربـية كـالبـلـدة  لهـا أسواق من كل
شـيء وهي من مـحـال بــغـداد الـكــبـيـرة

عروفة في خطط مدينة السالم.  ا
ويـنــسب الى احلـربـيـة طـائـفـة من أهل
الــعـــلم مــنــهم: ابـــراهــيم بن اســحــاق
احلـــربي الـــزاهـــد الـــعـــالم الـــنـــحــوي
ــتـوفى عـام  285هـ الــلـغـوي الــفـقـيه ا

وهو صاحب التصانيف الكثيرة. 
) محلة كبيرة على اخلندق و(باب الت
بـإزاء قـطـيعـة أم جـعفـر وبـهـا قبـر عـبد
الـــله بن أحــمـــد بن حــنــبـل دفن هــنــاك
بــوصــيــة مــنه وذاك ألنه قــال "قــد صح
عـندي أن بـالقـطيـعة نـبيـاً مدفـوناً وإلنْ
أكـــون في جــوار نـــبي أحب إلىّ من أن
ـسـموع ـأثور ا أكـون في جـوار أبي وا
ـروي "ابن نـبي" أي موسـى بن جعـفر ا
الــكــاظـم من أهل الــبــيت وهــو مــوضع
مــقـابـر قـريش الـتي فــيـهـا قـبـر مـوسى
الــكـاظم الــذي كـان يــعـرف قـبــره بـاسم
شهد شهد) و(ا ) و(ا (مـشهد باب الت
الــكـاظــمي) و(مـشــهـد مـوسـى الـكـاظم)
قابر قريش) ومقابر قريش ـشهد  و(ا
بـباب الـت و(مـشهـد موسى بن جـعفر
بـاجلـانب الـغـربـي).. الخ. و(الـقـطـيـعة)
قــطـيــعــة أم جـعــفـر وهـي زبـيــدة بـنت
ـنصور أم األمـ هي محلة جـعفر بن ا
كــبـيــرة كـانت عــنـد بـاب الــتـ وفــيـهـا
(الــزبـيـديـة) الـتي كـان يــسـكـنـهـا خـدام

زبيدة أم جعفر. 
كــانت قـطــيـعـة أم جــعـفـر زبــيـدة أعـلى
الـــبــلـــد ودونـــهــا اخلـــنــدق واخلـــنــدق
الـطـاهـري أو خنـدق الـطـاهريـة نـسـبة
ـأمـون وإلـيه إلـى طـاهـر قـائـد جـيش ا
كــذلـك نــسب احلــر الــقــريب من هــذا

اخلندق فقيل احلر الطاهري. 

دورة بغداد ا
كــان اخلـــنــدق الــطــاهــري يــقــطع بــ
ـدينة تـصل با الـقطـيعة وبـ البـناء ا
من الــغـرب والــشـمـال وكــانت قـطــيـعـة
الــــزبـــيــــديــــة في األصل جلــــعــــفـــر بن
ـنــصـور ثم انـتـقـلت فـيـمـا بـعـد إلى ا
زبــيـدة فــســمـيت الــزبــيـديــة كـمــا قـال
ــرحـوم مــصـطــفى جـواد وقــد نـسب ا
إلى الـقـطيـعـة أبو عـيـسى الـناقـد وأبو

محمد القطيعي وآخرون.
أنـا مـا زلت اسـمّـي شاطـئ دجـلـة جتاه
شـــارع احملــامــ (زقــاق 64/ مـــوضع
شــارع 158) فـي الـعــطــيــفــيــة بـالــربع
(مـشـرعة الـروايـا) واعتـزال بـيتـنا اآلن

في أطرافها. 
هـذا وقـد عـقد بـ مـشرعـة الـروايا في
اجلـانـب الـغـربي ومـشـرعـة احلـطـابـ
في اجلـانب الشـرقي (األعظمـية) جسر
فـي عـام 448هـ ثـم عـطـل في عـام 450
ــشـرعـة هـ وهــو اجلـســر الـذي كـان  

القطان من قبل ثم حول. 
وجــسـر بـغــداد طـرازهـا  –كــمـا كـانـوا
يـقولون  –وقـد كانـوا يخـتارون أفضل
األمـكنة لعقده وقد قال في اجلسر على
بـن الــفـــرج واحملـــسن الـــتـــنــوخـي مــا

يستحسن من الكالم. 
وكــــانـت دجــــلــــة زاهــــيــــة بــــالــــزوارق
ــعـبــرانـيــات) وكـانت (الــسـمــيــريـات ا
عــدتــهــا في أيــام اخلــلــيــفــة الــنــاصــر

.(30000)
هـنـا وجه من وجـوه تراث بـغـداد الذي
حتـــمل ذكـــراه ســـاحــة عـــبـــد احملــسن
الـكاظـمي في مـدخل الكـاظمـية شـمالي

مدينة السالم  بغداد.
القـيت الـسـيدين الـكـر أمـ بـغداد
ووكـــيـــله ورجــال األمـــانـــة مــرات وهم
ودة والتـقدير يـولونـني من اللطـف وا
ما ال أستطيع نسيانه وأنا أحس فيهم
مـا حتـمـله قلـوب رجـال بـغداد من حب
ــديـنـة الـسالم كــبـيـر واهـتــمـام بـالغ 
بــــغـــداد أم الـــدنــــيـــا وســـيــــدة الـــبالد

وحاضرة الدنيا وقبة السالم. 
أنــا ال أرتــاب أن الــســيــد أمــ بــغـداد
اطــلع عــلى كـتــابي (صـورة بــغـداد في
الـــتـــراث) الـــذي أهـــديـــته إلـى بـــغــداد
ــنـاســبـة انــعـقــاد الـدورة الــتـاســعـة
ـنـظــمـة الـعـواصم لــلـمـجــلس اإلداري 
ـدن اإلسالمية في شهر نيسان عام وا
1986 والشـك أنه قـرأ قـصـيـدة (بـغداد
ـشجـرة وهي هـديتي مـديـنة الـسالم) ا
إلى بلدتنا الطيبة ومدينتنا احملببة. 
وال ريـب أنه قـــرأ األقـــوال في بـــغـــداد
وقـــرأ حملــــة من صـــورة بـــغـــداد وقـــرأ
مـدائح مديـنة الـسالم وفضـيلـتهـا على
سـائـر الـبالد لـلـشـاعـر شـروان في باب
األبــواب (حــســان الــعــجم) أي حــسـام
ـــتــــوفى عـــام األ غــــيـــر الـــعــــرب ا

595هـ. 
وقـرأ صـورة بغـداد في الـتراث وأشـعة
ـعاتـها الـتي هي الصورة الـقلـمية من 
الـزاهية الزاهرة الباهرة التي رسمتها
فـي عـــام  1986وأكــــاد ال أشـك في أنه
قــرأ حتـيـة بـغـداد لـلــعـواصم الـعـربـيـة
واالسـالمية شـعراً ونثـراً التي رسمت
فــيـهــا صـلـة بــغـداد بــأمـهــات األقـالـيم

والبالد. 
تـلك هي صـورة بـغـداد في نـفسي وفي
نــفس (الـبــغـادة) أهـل بـغـداد الــقـدامى
ـاً وحـديـثـاً من قـبل ومن واجلــدد قـد
بــعــد وهي صــورة بـغــداد في نــفـوس

 . أهل العراق كلهم أجمع
إن (ســاحـة الــكـاظـــــــــمي) الــتي يـقف
ـرحـوم بــهـا تـمــثـال (شــاعـر الـعــرب) ا
(الــشـيخ عـبــد احملـسن الــكـاظـمي) هي
فـلذة من أفالذ  بـغداد وهي قـطــــــــعة
مـن أد بــغـداد اجلــمــيـل أهــدي هـذه
الــوثــيــقــة إلى الــســيــد (أمــ بــغـداد)
وسـالمة له وسالم عليه مع الـتحيات
الــــطـــيــــبــــــــــات واألمـــانـي وخـــالص

االعتزاز. 
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{ كابـول (أ ف ب) - أحـكمت حـركة
ـنـاطق طـالــبـان سـيــطـرتــهـا عـلـى ا
احمليطـة بالعـاصمة األفـغانية امس
الـسـبـت بـيـنــمـا يـفــر الالجـئـون من
تمردين الـذين يواصلون حـملتهم ا
بال هـوادة وعــاد مــشـاة الــبـحــريـة
ـاريـنز) لإلشـراف على األمـيركـية (ا
عــمــلــيـــات اإلجالء الــســريــعــة.ومع
سقوط ثاني وثالث أكبر مدن البالد
بــأيـدي طــالــبـان أصــبــحت كــابـول
فعليا محاصرة وآخر موقع للقوات
احلـــكـــومـــيــة الـــتي لم تـــبـــد ســوى
مقـاومة مـحدودة في بـعض األماكن
ومـــــــــعـــــــــدومــــــــة فـي مـــــــــنـــــــــاطق
أخرى.ويتمـركز مقاتـلو طالبان اآلن
على بعد خمس كيلومترا فقط عن
ـتـحـدة كـابـول مـا جـعل الـواليـات ا
ودوال أخـرى تـهـرع إلجالء رعـايـاها
جــوا قــبل هــجــوم يــثــيــر مــخــاوف

كبيرة.
WÝU Š œ«u

وتـلـقى موظـفـو السـفـارة األميـركـية
ــــواد أوامــــر بــــإتالف أو إحــــراق ا
احلـسـاســة مع بــدء إعـادة انــتـشـار
ثالثــة آالف جـنـدي أمـيـركي لـتـأمـ
مــــطـــار كــــابــــول واإلشــــراف عــــلى
عــــمـــلـــيـــات اإلجـالء.وأعـــلـــنت دول
أوروبــيــة عــدة بـيــنــهــا بـريــطــانــيـا
ــارك وإســبــانــيــا ــانــيـــا والــد وأ
ســـــحب أفـــــراد مـن ســــفـــــاراتـــــهــــا
اجلــمـــعــة.ويــشــعــر ســكــان كــابــول
وعـــشــرات اآلالف من الـــذين جلــأوا
إلى الــــعـــــاصــــمــــة فـي األســــابــــيع
ـا األخــيــرة بـاالرتــبـاك واخلــوف 
ينـتظـرهم.وقال خـير الـدين لوغاري
أحد سكان العاصـمة لوكالة فرانس
برس "ال نـعرف مـا الذي يـجري".من
جــهــته صــرح األمــ الــعــام لأل
ـتـحـدة أنـطـونــيـو غـوتـيـريش إنه ا
يــشـعــر "بـقـلق عــمـيق" أزاء روايـات
عن سوء معاملـة النساء في مناطق
استـولت علـيهـا حركـة طالـبان التي
فــرضت شـكال مــتـشـددا من اإلسالم
على أفغـانستـان خالل فترة حـكمها
مـن  1996إلـى .2001وقـــــــــــــــــــــال
ـروع واحملزن غـوتـيـريش "إنه من ا
أن نرى تقارير تـشير إلى أن حقوق

الـفتـيات والـنسـاء األفغـانيـات التي
 احلــصـول عـلـيــهـا بـشق األنـفس
تـسـقط".وشـكل حـجـم وسـرعـة تـقدم
طـالـبان صـدمـة لألفـغان والـتـحالف
ـتحدة الذي ضخ بقيـادة الواليات ا
مـلــيـارات في الــبالد بــعـد اإلطــاحـة
بــاحلـركـة بـعــد هـجـمـات  11أيـلـول
قـبل نـحـو عـشـرين عـامـا.وقـبـل أيام
من انــتــهـاء االنــســحــاب األمــيـركي
الـذي أمــر به الــرئـيـس جـو بــايـدن
اسـتــسـلم اجلـنـود ووحـدات وحـتى
ـتـمـردين فـرق بـأكـمـلـهـا وسـلـمـوا ا
ـــعـــدات ــــركـــبـــات وا ـــزيـــد من ا ا
الـــعــســـكــريـــة لــتـــغــذيـــة تــقـــدمــهم
اخلــاطف.وعـــلى الــرغم مـن جــهــود
مــحــمـومــة إلجالء الــرعــايــا تــصـر
إدارة بايدن على أن سيطرة طالبان
عـــلـى الـــبالد بـــأكـــمــــلـــهـــا لـــيـــست
تـحـدث باسم وزارة حـتمـيـة.وقـال ا
الدفاع األميـركية (البـنتاغون) جون
كــيـربي اجلـمـعــة إن "كـابـول لـيـست
حالـيا في بـيئـة تهـديد وشـيك" لكنه
أقـر بأن مـقـاتلـي طالـبـان "يحـاولون
ـــديــنــة.وتــســـارعت وتــيــرة عــزل" ا
هجوم طالبان في األيام األخيرة مع
استيالء مقاتـلي احلركة على هرات
في الغرب ثم بعـد ساعات فقط على
قـــــنــــدهــــار مــــعــــقـل طــــالــــبــــان في
اجلنوب.وقال عبـد النافع من سكان
ـديـنـة قـنـدهـار لــفـرانس بــرس إن ا
هـادئـة بـعدمـا تـخـلت عنـهـا الـقوات
احلـكومـية الـتي جلـأت إلى منـشآت
عــســـكــريــة خــارجــهـــا حــيث كــانت
تـتـفـاوض عـلى شـروط االسـتـسالم.
وأضـــاف "خـــرجت هـــذا الـــصـــبــاح
ورأيت أعالم طـالـبـان الـبـيـضـاء في
ـديـنـة" مـوضـحـا مــعـظم سـاحـات ا
"اعــتــقــدت أنـه قــد يــكــون أول أيــام
الـعــيـد".وتــشـيــد حـســابـات مــؤيـدة
لــطــالــبــان عــلى وســائل الــتــواصل
االجتماعي بالغنـائم الهائلة للحرب
ــتـمـردون الـتي اســتـولى عـلــيـهـا ا
ونـــشـــرت صـــورا آللـــيـــات مـــدرعـــة
وأسلـحة ثـقيلـة وحتى طـائرة بدون
طيار استولى عليها مقاتلو احلركة
في قـواعــد عـسـكــريـة مــهـجـورة.في
هــرات اعـتـقـلت طـالـبـان إسـمـاعـيل

اطاللة 

خـان الذي يـتمـتع بـنفـوذ كبـير مـنذ
فتـرة طويلـة في الواليـة وساعد في
قـاطعة قيـادة الدفـاع عن عـاصمـة ا
إلـى جـــــــانـب مـــــــقـــــــاتــــــــلـــــــيـه من
ــيـــلــيــشــيــات.وكــانـت بــولي عــلم ا
عـاصـمـة واليــة لـوغـار آخــر مـديـنـة
سـقطت اجلـمعـة مـا يجـعل طالـبان
في مـوقع قـريب من كـابـول.وحـلقت
مـروحـيات ذهـابـا وإيـابا بـ مـطار
كـــابـــول واجملـــمع الـــدبـــلـــومـــاسي
ـــنـــطـــقــة األمـــيـــركي الـــواسع في ا
اخلـضــراء الـتي تـخـضع إلجـراءات
حـمايـة مـشددة بـعد  46عامـا على
إجالء مـروحــيــات األمـيــركــيـ من
ســـــايـــــغــــون فـي نـــــهــــايـــــة حــــرب
فيتنـام.وتشمل عمـلية اإلجالء التي
ــتــحـدة آالف تــقــودهــا الــواليــات ا
األشــخــاص بــيـنــهـم مـوظــفــون في
الـــســفـــارة وافــغـــان مع عــائـالتــهم

يـخشـون مـواجهـة أعـمال انـتـقامـية
بعدما عـملوا كمتـرجم فوري أو
فـي وظــــــائـف أخـــــــرى حلـــــــســــــاب
ــتـحــدث بـاسم .وقـال ا األمـيــركـيــ
الــبــنــتــاغــون إن اجلــزء األكــبــر من
الـقـوات الـتي تـرعى عـمـلـية اإلجالء
ســـتــكــون جـــاهــزة بــحـــلــول األحــد
و"ســتـــكــون قـــادرة عــلـى نــقل آالف
األشــــــــخـــــــــاص يــــــــومــــــــيـــــــــا" من
أفــغــانــســـتــان.وأكــد أنه "لن تــكــون
هناك مشكـلة في القدرة" على إجالء

الرعايا.
 5¾łô ‰U³I²Ý«

أعلنت كندا اجلمعة أنّها ستستقبل
ما يـصل إلى  20ألف الجئ أفـغاني
بينهـم نساء وعاملـون في احلكومة
ّن يـواجـهـون تـهـديدات وسـواهم 
من حركة طالبـان مع تقدّم متمرّدي
احلــــركـــــة فـي كلّ أنـــــحــــاء الـــــبالد

من الـرعايـا األفغـان" الذين سـاعدوا
البالد في ما مضى.وفي ضوء تقدّم
طـالبـان نحـو العـاصمـة كابـول قال
مــســؤولـــون إنّ الــقــوّات الــكــنــديّــة
اخلــاصّـــة تــشـــكّل جـــزءًا من خــطط
طـــوار لــنــقل مـــوظــفي الـــســفــارة
الـكــنــديـة جــوًا لـكن لـم يـتم تــقـد
تفاصيل بـسبب الطبيـعة احلساسة
لـلــعـمــلـيـة األمــنـيــة.في وقت سـابق
اجلـمــعـة أعــلـنت دول عــدة بـيــنـهـا
ـــارك والـــنــروج إســـبـــانـــيــا والـــد
وهـــــولــــــنــــــدا ســــــحب مــــــوظــــــفي

ســـفاراتها.
وقالت كـندا إنهـا تراقب الوضع في
أفــغـانـســتـان "من كـثـب" وتـعـمل مع
حــلـفـائـهــا عـلى األرض. وقـال وزيـر
اخلـارجـيـة الكـنـدي مـارك غـارنو إن
"حماية السـفارة الكنديـة وموظفينا

هي أولويتنا القصوى".

ديرية األمن الوطني األفغانية في أحد شوارع قندهار  s∫ مقاتلو طالبان في سيارة تابعة  «

ـدن الـكـبـرى.وقال لـلـسـيـطرة عـلى ا
وزير الهجرة ماركو مينديسينو في
مــؤتــمــر صــحـــافي إنّ "الــوضع في
أفـغـانـسـتـان مـفـجع وكـنـدا لن تـقف
مـكـتـوفة".وسـيـشـمل القـرار الـكـندي
" الــذين مـا األفـغــان "األكـثــر ضـعــفـاً
زالـــوا في الـــبالد أو فـــرّوا إلى دول
مـجاورة وبـيـنهم نـسـاء وموظّـفون
حـكـومـيّــون ومـدافـعــون عن حـقـوق
اإلنـــســان وأقـــلّـــيـــات مـــضـــطـــهــدة
وصحافيّون.وأشار مينديسينو إلى
أن طـائرات عـدة على مـتـنهـا طالـبو
جلــوء غـادرت بــالـفــعل وأن طـائـرة
أولـى حــــــــطّـت اجلـــــــــمــــــــعـــــــــة في
تورونتو.من جهته قال وزير الدفاع
الوطني هارجـيت ساجان إن طائرة
ـسـلـحـة الـكـنـديـة تـابـعـة لـلـقــوات ا
هـبـطت بـالـفـعـل في تـورونـتـو بـعـد
ظهر اجلمعة وعلى متنها "مجموعة
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{ كـابـول (أ ف ب) - عــنـدمـا وصـلت
ــاضي الى حــركـــة طــالــبـــان األحــد ا
مدينـته قندوز في شـمال أفغـانستان
لم يـتـوقّع عـبد الـله الـبـالغ من الـعـمر
ـتــمـردين سـيـجـنـدونه  17عـامـاً أن ا
للقتـال الى جانبهم بـالقوة.على غرار
آالف األفـغــان الـبــاحـثــ عن األمـان
ـراهق الى كـابـول بـعـد فراره وصل ا
من الـــهــجــوم الــواسـع الــذي تــقــوده
طالـبان وتـمكنـت خالله من السـيطرة
بـســرعـة الـبـرق عــلى نـصف عـواصم
الــواليـات في غــضـون ثــمـانــيـة أيـام

والوصول إلى مشارف العاصمة.
W³Žd  qO UHð

يـســتـعـيـد عـبـد الـله بــيـنـمـا يـسـتـظل
بـفيء خـيـمـة بـاتت مـأوى عائـلـته في
ضــاحـــيـــة في شـــمـــال الـــعـــاصـــمــة
تفاصيل مرعبة من يومه األخير ح
كـانـت قـنـدوز مــحـاصــرة. ويـقـول إنّه
كـان يــعـلم صــبـاح األحـد أن مــقـاتـلي
طالبان لن يـتأخروا في الوصول الى
حيّه.بـعد وقـت قصـير لم يـجد نـفسه
تمردين الذين أوقفوه إال في قبضة ا
في الــشــارع واصــطــحــبــوه الى تــلـة
قــريـبــة لـتـزويــده بـالــسالح: حـقــيـبـة
لـوءة بـرؤوس قـاذفات "أر بي جي"
عـلى ظــهـره يـتــجـاوز وزنـهـا  20كلغ
وعلـبـة ذخيـرة في كل يـد.ويـقول عـبد
الله الذي تمأل البـثور وجهه ويرتدي

لبـاسـاً أفغـانـياً تـقلـيـدياً أزرق الـلون
إنـه تـــــــــعـــــــــرّف خـالل وجـــــــــوده مع
ـتمـردين الى طالب مـدرسـة قـرآنـية ا
ـديـنـة. وجـنّـدت احلـركـة قـريـبـة مـن ا
ثالث إلى أربع شاباً بالكاد المس
عمـر بـعـضهم  14عامـاً.ويـروي أنهم
"طــــلـــــبــــوا مـــــنــــهـم حــــمـل الــــسالح
واالنـضـمـام إلـى صـفـوفـهم. وعـنـدمـا
حضـر أهاليـهم مطـالبـ بتـحريرهم
 تــهـديــدهم بـاألســلـحــة".اسـتــمـرت
محـنة عـبد الـله ثالث ساعـات قبل أن
يـحضـر أقـاربه ويتـمـكنـون من إقـناع
طالـبان بـتركه. عـندهـا قررت الـعائـلة
الفرار وتـوجّه إلبالغ جده بـاألمر.لكن
رصاد. تمـردين كانـوا له مجدداً بـا ا
فـــــقـــــد أقــــدم أربـــــعـــــة مــــقـــــاتـــــلــــ
" على حد قـوله بحسب "باكسـتانيـ
لهجـتهم على تـوقيفه وأخـذه مجدداً

إلعداده للقتال.
ويـقول "تـعـرضنـا لـلـضرب لـدي بـعد
آثار" كـدمات عـلى جسـده.بعـد ساعة
كــان الــفــتى الــذي اعــتـاد الــعــمل مع
والـــده في صـــالـــون حالقـــة يــحـــمل
بـنـدقـيـة "ام  "16الـسالح الـهـجـومي
الـذي يـسـتـخـدمه اجلـيش األمـيـركي
ــتـمـردين إلى اجلـبـهـة ويـتـوجّه مع ا
حــيـث كــانـــوا يـــهــاجـــمـــون مـــكــاتب
لـلـشـرطــة.ويـسـتـعـيـد تـلك الـلـحـظـات
قـــائال "كــنـت أرجتف ولم أتـــمــكن من

حمل بـنـدقيـتي" هـو الذي لم يـشارك
في القتال يـوماً أو يحمل سالحاً في

حياته.
لم يكن الـتواجـد على اجلـبهـة سهالً.
ويـــقـــول "كــــان ثـــمّـــة قــــصف جـــوي
ودبابات تطلق" النيران الفتاً إلى أن
"ثـالثــة أو أربـــعـــة صـــبــيـــان كـــانــوا
يحملون بنادق قد اصيبوا ثم قتلوا

بعدما انفجرت حقائبهم".
W×½UÝ W d

وأسفـر القصـف كذلك عن "مـقتل أحد
عـناصـر طـالبـان وفـقدان آخـر لـساقه
وذراعه" وفق عـبــدالـله.ويــقـول عـبـد
الــله "كــنت خــائــفـاً حــقــاً. فــكـرت في
والــديّ وقــلت لــنـفــسي: +إذا أُصــبت
وقُـتــلت...مـاذا ســيـحلّ بــهـمـا?+"ومع
مقـتل وإصابـة نصف عـدد اجملمـوعة
الـتي اقـتــادته وجـد فـرصـة سـانـحـة
لـلــهـرب. قـرر رمي الـبــنـدقـيـة وركض
بــعـيـداً.تــطـلب األمــر قـرابـة الــسـاعـة
حـتـى وصل الى حـيّـه. ويـقــول "كـنت
حتت الــصــدمـــة. لم أكن قــادرا حــتى
عـلى الـتعـرّف إلى بـابـنـا (...) عـنـدما
ــــنــــزل لم أكن حــــتى وصــــلت إلـى ا
مــتـأكــداَ من أنــني مـا زلـت عـلى قــيـد
احلـــيــاة".بــعـــد وصــوله اســـتــعــدت
العائلـة للرحيل عـلى عجل. اقترضت
ــال وبـاعت الـهــاتف الـنـقـال بـعض ا
لوالدته من أجل دفع تـكاليف الـرحلة

الى كـابـول. ويـقـول بـأسف "لم نـأخـذ
شيـئـاً معـنا. حـتى أنـنا بـعنـا الطـعام
الذي تـوفّـر لديـنا".بـعـد مغـادرتهم لم
ــنـــزل عــلى حـــاله إذ تــعــرض يـــبق ا
لــــقـــــصف بــــقـــــذائف هـــــاون ســــوته
بــاألرض.إثــر رحـــلــة اســتــغــرقت 15
سـاعــة وصل أخــيـراً إلى كــابـول مع

والــديه وجــده وشـقــيــقــتـيـه وإخـوته
الثالثة عمر أصغرهم عام ونصف
الـعام.مـنـذ ذاك احلـ يفـتـرش أفراد
العائلة األرض للنوم وليس لديهم إال
مالبــســهم. في الــيــوم الــتـالـي ألـقى
عابـر سـبيل غـطاء لـهم.وبـعدمـا باتت
بالده عــالـقــة بـ الــنـيــران والـدمـاء

يبقى أمل عبد الله الـوحيد حالياً هو
ـريـضـة الـســفـر لـكن وضع والــدته ا
ــشـؤوم لم يــقـلــقه.مــنـذ ذاك الــيـوم ا
تـغـادره أوجـاع مــعـدته بـعـدمـا تـلـقى
ضربـات "من أعـقاب بـنـادق" متـمردي
طالبان وهو ما يجعله حتى اللحظة

عاجزاً عن تناول الطعام.
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كـبـرى مـدن الـبالد في أيـدي طـالـبـان
ــوقع أصــبــحت كــابــول احملــاصــرة ا
األخير للقوات احلكومية التي لم تبد
مـقـاومـة تـذكـر أو لم تـبـد أي مـقـاومـة
ـنــاطق األخــرى.لـكن غــني أشـاد في ا
بــالـــقــوات "الـــتي دافــعـت عن الــوطن

بشجاعة وأظهرت عزما قويا".
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تحدة خالل عشرين أنفقت الواليات ا
عـــامـــاً مـــئـــات مـــلـــيـــارات الــدوالرات
لتـدريب اجلـيش األفـغاني وجتـهـيزه.
نع القوات األفغانية من لكن ذلك لم 
االنـهـيـار أمـام هـجـوم حـركـة طـالـبـان
الــتي بـــاتت تــمــلك تــرســانــة هــائــلــة
غـنـمتـهـا من الـعـدو.في تـمـوز/يـولـيو
قال الرئيس األمـيركي جو بـايدن "لقد
قدّمـنا لـشركـائنا األفـغان كل األدوات
دعـوني أشـدد عـلى ذلك كل األدوات"
أثناء دفاعه عن قـراره سحب ما تبقى
من القوات األميـركية من البالد وترك
األفــــــغــــــان يـــــــقــــــاتــــــلــــــون مـن أجل
مستـقبـلهم.إال أن عنـاصر قوات األمن
األفـغـانـيـة لم يـبـدوا رغـبـة كـبـيـرة في
الـقــتـال. فـقــد ألـقى اآلالف من بــيـنـهم
أســـلـــحــــتـــهم أحـــيـــانـــاً بـــدون أدنى
مقـاومـة. وسارع مـتـمردو طـالـبان من
جــانـبــهم إلـى وضع يــدهم عــلى هـذه
"األدوات".تـنـتــشـر بـشــكل واسع عـلى
مـواقع إلـكـتــرونـيـة مـوالـيـة لـطـالـبـان
مــقـاطع فــيـديــو تُـظــهـر مــقـاتــلـ من
احلركة يصـادرون شحنة أسـلحة هنا
أو هـنـاك ومـعـظــمـهـا مـقـدّم من قـوى

غــــربـــيـــة.في صــــور أخـــرى جلـــنـــود
يستـسلمـون أمام مـقاتلي طـالبان في
مديـنة قـندوز في شـمال شـرق البالد
تــظــهــر آلـيــات مــصــفّـحــة ومــجــهّـزة
بـــــقـــــاذفــــات صـــــواريخ بـــــ أيــــدي
ـتـمـردين.في مـديـنـة فـرح الـغـربـيـة ا
ـر مقـاتلون دوريـات في الشوارع يسيّ
عــلى مـــ آلــيــة رُسم عــلــيــهــا نــســر
يهـاجم أفعى وهي الـشارة الـرسمـية
ألجــــــــهــــــــزة االســــــــتــــــــخــــــــبـــــــارات
األفغـانـية.تـوضح جـوسـت فـلـيشـنر
من مـؤســسـة بـحـوث الـتــسـلح أثـنـاء

الــنـــزاعــات (كــونــفــلـــيــكت أرمــامــنت
ريــــــســــــرتش) أنـه رغم أن الــــــقـــــوات
األمـــيـــركـــيـــة أخـــذت مـــعـــهـــا أثـــنـــاء
ـــعـــدّات الـــتي تُـــعــدّ انـــســـحـــابـــهــا ا
"مــتـطــوّرة" إال أن مـتــمــردي طـالــبـان
اســتـحــوذوا عـلـى "مـركــبـات وآلــيـات
هـــــامـــــفي وأســـــلـــــحــــة خـــــفـــــيـــــفــــة
وذخـــيـــرة".ويـــرى اخلـــبـــراء أن هـــذه
ـتـوقـعـة سـاعدت إلى الـغـنـيمـة غـيـر ا
حــدّ بـعــيــد مـتــمــردي طـالــبــان الـذين
بـــامــكـــانــهم أيـــضــاً االعـــتــمـــاد عــلى
مـصـادرهم اخلـاصــة لـلـحـصـول عـلى

أسلحـة. واتُّهمت بـاكستـان خصوصاً
بتـمويل مقـاتلي طـالبان وتـسلـيحهم
األمـر الـذي نـفـته عـلى الـدوام.يـعـتـبـر
اخلـبـيـر في كــلـيـة "اس. راجـاراتـنـام"
لـلــدراسـات الــدولـيــة في سـنــغـافـورة
رافايلو بانتوتشي أن هذا التسلح لن
يساعـد متمـدري طالبـان في الوصول
ــا كــذلك في إلى كــابــول فـــحــسب إ
ــدن الــتي "تــعــزيــز ســلـــطــتــهم" في ا
سـيطـروا عـلـيهـا.مع االنـسـحـاب شبه
الــكــامل لــلــقــوات األمــيــركــيــة يــجــد
لكون عدداً متمردو طالبان أنفسهم 
ـعـدّات األمـيـركـيـة بـدون كـبـيـراً من ا
احلــــاجــــة إلى إنــــفــــاق فـــلـس واحـــد

للحصول عليها.
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وأضـاف بـانـتـوتـشي "إنه أمـر خـطـير
للغاية. من الـواضح أنه نعمة سقطت
عـــلــيــهـم".قــبل أســـابــيع مـن الــذكــرى
أيلول2001 العـشـرين العـتداءات  11
تـحدة تعـرض طالبان في الواليات ا
بزهو هذه الترسانة وتواصل بحسب
تحدة إقـامة روابط وثيقة مع األ ا
تنـظيم الـقـاعدة الـذي يقف خـلف هذه
االعتـداءات.يوضح جـايسـون أمريني
وهـــو عــــنـــصـــر ســـابـق في الـــقـــوات
األمـيــركــيـة اخلــاصـة شــارك في غـزو
أفغـانـستـان عام  2001لطـرد طالـبان
من احلـــكم أن األمـــيـــركــيـــ كـــانــوا
مسـتـعدّين لـفـكرة أن مـقـاتلـي طالـبان
سيـسـتحـوذون عـلى بعـض األسلـحة
ـدن بــشــكل ســريع في لــكن ســقــوط ا

تمردين كان السيناريو األكثر أيدي ا
تـــشـــاؤمــاً بـــالـــنــســـبــة لـــهم.ويـــقــول
ــتــحـدة جــهّــزت اجلـيش "الــواليـات ا
الـــوطـــني األفـــغـــانـي مـــفـــتـــرضــةً أن
ـكن أن تـقع في ـعـدات  األسـلـحـة وا

أيدي طالبان"
 مـــضـــيــفـــاً "األزمـــة احلــالـــيـــة كــانت
الـسـيـنـاريــو األسـوأ عـنـدمـا اتُـخـذت
ــعـدات .وفـي مــطـار قــرارات شــراء" ا
قنـدوز يـظـهر عـنـصر من طـالـبان في
فيـديـو على مـ دراجـة ناريـة حـمراء
الــلـــون أثــنــاء مــشــاهـــدته مــروحــيــة
ـكن عــسـكــريــة عــلى مــدرج قـريـب.و
مالحـظـة مـشــهـد االبـتـهـاج نـفـسه في
كـافـة األراضي الـتي سـيـطـرت عـلـيـها
احلركـة. لـكن إذا واصلت إظـهـار هذه
شاهد إلثارة حـماسة مقاتـليها فلن ا
ـروحـية تـتـمـكن من اسـتـخـدام هـذه ا
عركـة.ويشير بدون طيار في سـاحة ا
احملـلـل الـسـابـق في مـجــال مـكــافـحـة
اإلرهــاب فـي وكــالــة االســـتــخــبــارات
األمـيركـيـة (سي اي ايه) أكي بـيـريـتز
إلى أن "ذلك سيـكون ألغـراض دعائـية
فقط".فـاألسلـحة اخلفـيفـة أكثـر فائدة
عــلى غــرار اآللـــيــات الــتي ســتــســهّل
الـتـنـقـالت في هـذه األراضي الـوعـرة.
ــعـــدّات إضــافــة إلى ســتـــعــزز هــذه ا
تـراجع مـعـنـويـات اجلـيش األفـغـاني
الـتـهــديـد الـذي تـمـثــله طـالـبـان.ورغم
ذلـك أكــــــدت إدارة بــــــايــــــدن أنــــــهـــــا
سـتـواصل جتـهـيـز اجلـيش األفـغـاني

الذي يوشك على االنهيار.

ÊU³ UÞ bOÐ WLOMſ WOJ¹d _« W×KÝ_«

{ كـابــول (أ ف ب) - صـرح الــرئـيس
األفـغــاني أشــرف غـني امس الــسـبت
في خـطــاب إلى األمــة أن "مـشـاورات"
داخـل احلــــكــــومــــة ومـع الــــشــــركــــاء
الـدوليـ بـدأت إليـجـاد حل سـياسي
سـريع يــضـمن "الـسـالم واالسـتـقـرار"
في أفــغــانــســتــان داعــيــاً في الــوقت
نـــفــسه إلى إعـــادة تــعــبـــئــة الــقــوات
ـشاورات" سـلـحة.قـال غـني "بدأت ا ا
وهي "تتـقدم بـسرعـة" داخل احلكـومة
سـؤول السـياسـي والـشركاء مع ا
الدولي إليجـاد "حل سياسي يضمن
تـوفـيــر الـسالم واالسـتـقــرار لـلـشـعب
األفغـاني" الفتـا مع ذلك إلى أن "إعادة
تعـبئـة قواتـنا األمـنيـة والدفاعـية هي
عـلى رأس أولـويـاتــنـا".لم يـلـمح غـني
إلـى أنه ســـيـــســـتـــقــــيل أو يـــتـــحـــمل
مـسـؤولـيـة الـوضع احلـالي لـكـنه قـال
وقــد بــدا عـلــيه احلــزن وهــو يــجـلس
أمام العلم األفغاني "كمهمة تاريخية
فروضة على الشعب لن أدع احلرب ا
ــقــتل مــزيــد من األبــريـاء تــتــســبب 
ــنــجـزات الــتـي حتـقــقت وبــضــيــاع ا
خـالل هـــذه الـــســـنـــوات الـــعـــشـــرين
ـعــدات الـعـامـة واسـتـمـرار وتـدمـيـر ا
عدم االسـتقـرار".وأضاف "لـذلك بدأت
مشـاورات مـكـثفـة داخل احلـكـومة مع
ثلي الشيوخ والـقادة السيـاسي و
الشـعب والشـركاء الـدوليـ للـتوصل
إلى حـل ســيـــاسي مــعـــقــول ومـــؤكــد
يـتـوخى الـسالم واالسـتـقـرار لـلشـعب
الرئيس األفغاني أشرف غني في القصر الرئاسي بكابول األفــغـــاني".مع ســـقــوط ثـــاني وثــالث

بسم الله الرحمن الرحيم

تتقدم (الزمان) بالتعازي االخوية الى الصحفي
”«d  Â√ t²KOIŽ …U uÐ w uÝd*« Õö

تـغـمــــــدهـا الـله بــــواســــع رحـمــــته واســــكـنـهـا
فســيح جنـــاته .

إنا لله وإنا اليه راجعون

اثبتت كل الوقـائع والدالئل واالحداث ان حـركة طالبـان  بكسر الالم هي
حركـة اجرامـية ارهـابـية دمـوية مـجردة من كل قـيـمة اخالقـية اوانـسانـية
صري صاحب عدوم ا اودينية لعنها الله ولعن منـظرها االثم سيدقطب ا
كتـاب معـالم في الطـريق الذي سـطـر فيه  نـظريـته العـدوانيـة الدمـوية في

القضاء على كل من يخالف رأية االعوج االفلج 
الزمة البيت  وفي طليعة اعداء هذه النظرية النساء التي حتكم عليهن  

والتوقف عن التعليم   واالهتمام
 حسب بنزوات الزوج والـبقاء خلف جدران الـبيوت كألة تـفريخ ال غيرها
ـشـاركـة الفـاعـلـة في ادارة شؤون والبـعـد تـمـاما عن احلـيـاة الـعامـة  أوا
احليـاة كزوجـة واعـية او عـنصـر بـناء نـشط في بنـاء اجملـتمع واحلـضارة
االنسـانيـة ناسـية اومـتنـاسية ان اخلـليـفة الـثاني عـمر بـن اخلطاب(رض)
ع امـرأة لـشـؤون احلـسـبة تـراقب االسـواق و  تـمـنع بـيع اخلـضراوات
الـتالـفـة  اوفـرض الـغـلـة بـأسـعار مـرتـفـعـة او حـتى خـشـونـة الـتعـامل مع
تسوق وهكذا والـتي  كانت تزور اخلليفـة  كل يوم بعد صالة العصر ا
رتـكبـة ليـصار وترفع له تـقريـرها الـيومي عن حـالة الـسوق واخملـالفـات ا
ـتالعـبـ بقـوت عـبـاد الـله الذين الى اتخـاذ االجـراءات الـصـارمة بـحق ا
كان لهم كل الويل في حـالة ثبـوت غشهم او سوء تـعامامـلهم مع مرتادي
ـرأة  الـتي تـريـدهـا  حـركـة االسـواق ..فـهـكـذا كـان االسالم يـنـظــر الى ا

طالبان  العفنة عبدة سرير الغير 
والشك ان امر زوال  طـالـبـان االبدي تـقـرره الشـعـوب  بـأرادة دوليـةكـما
اني قررت من قبل رحيل نيرون الروماني وروبسـبير الفرنسي وهتلر اال
ـنظـمة االرهـابية وبينـوشيه في شـيلي  وغـيرهم وغـيرهم ويـقيـنا ان هذه ا
ــســلـمــ  والـطــوارق في افــريـقــيـا ومـنــظــمـات بــوكـو حــرام واالخـوان ا
والقاعدة والدواعش  في  سوريا والعراق هذه كلهامنظمات قتل وارهاب
وتدمير أسـسها االنكـليز واالمريـكان ومولوهـا بدء من حركة حـسن البنا
االرهابية وانتهـاء بالدواعش الكفرة الـفجرة لتدميـر شعوب الشرق بأسم
االسالم وهــو بــر مــنــهــا بــراءة الــذئب من دم يــوسف..فــلك الــلـه ايــهـا
االسالم دين احلـب والــعـــدالـــة والـــسالم واالخـــاء من انـــاس مـــجـــرمــ
ـال التـام ويـشتـرون الـقصـور الـفواره في يتـاجـرون بأسـمك ويـسرقـون ا

لندن ودبي وبيروت ويقتلون االبرياء بدعوى انهم  يدافعون عنك
...   لكننـا نقول اجملد والنـصر للشـعوب ولنضـالها مز اجل حـياة مدنية
. ..وختاما تخـلف ة مرفهة حـرة بعيدا عن  عدوان وتـخريب هؤالء ا كر
نقـول مادخل احملـتل االمـريكي ارضـا اال وجـعل عالـيهـا  سـافلـها ونـشر
فيهـا الدمـار وجعـلها ارض اخلـراب ولم يكن وجـوده  يومـا في اي مكان
ا قـدم الشـر والسود قدم الـسعد عـليـه وعلى اهـله قط ا
واالذالل وها  هـو اليـوم يتـرك الذين صـدقوه وظـنوه
منقذا  لقمة سائغة على مائدة طالبان تاركا  اياهم
ـغـول اجلـدد لـيـدمـروا بـلدهم صـيـرهم مع هـؤالء ا

بالطريقة اجملرمة التي يرتأونها

بغداد
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ؤهالت التي تـخولـني ان اكون احد االوصـياء   على لـست من اصحـاب ا
احـكـام تاريـخـية مـعـقدة  لـكـني اخوض بـ احلـ واالخر فـي مراجـعات

حتليلية   . 
حـصل ذلك بـشأن  الـكرم الـذي تمـيز بـه حا الـطائي    بل وعن جـزالته
واظبة على عروفة امتداحاً ألفعال اخلـير  والتفقد االنساني وا الـشعرية ا

. لهوف نصرة ا
صادر التاريخية التي تناولت الرجل   وتعرفت على  لـقد راجعت اغلب ا
الـعديـد من الروايات عن زوجـتيه االثنـ   ماويـة  ونوار وابنـائه الثالثة
 سـفـانـة   وعــبـد الـله   وعـدي   لـكـني وقـعت في بـعض الـشك  بـشـأن
روايـات  تــضـمـنت مـعـلـومـات  عن  بــعض كـرمه  وبـاالخص  قـصـة ذبـحه
لـفـرسه  وكيف وَزَعَ حلـمهـا والعـالقة الـسخـائيـة الطـوبـائيـة  بيـنه وب امه
(عـتبـة) التـي سبـقته الى الـكرم لـكن اخوتـها حـجزوا عـليـها مـتهـم ايـاها

بالتبذير .. 
كن اكـتشافه اذا اخضعته هناك  تزينـاً عن بعض كرم حا   الـواضح 
ـنطقي وحسابـات الواقع   فلقد اخـذت هذه الشخصـية العربية لـلتحليل ا
ـكن ان تـكـون فـيه  اال اذا  كان اليـقـيم وزنـاً لـلـضوبط سـمـعـةً طـاغيـةً  ال 
بــيـنـمـا  مــنـطق الـواقـع يـرى غـيـر ذلـك  .  والـسـؤال هـنــا   هل  اقـحـام

مبالغات اسطورية على حياة الطائي  ال  صلة لها باحلقيقية  ?
 اعـتقد جازمـاً ان ما كان يـحرك الطائي مـنظومة اخالقـية هدفهـا مساعدة
الـفقـراء واحملـتاجـ والذين يـتأكـد عوزهم    حتـركه نخـوة هي اقرب الى
االجـراء اخليـري العقالني   وانه كـان متـأثراً ان لم يكن جـزءاً من ظاهرة
الـصعاليك الـتي سادت اجلزيرة العـربية ح ضرب الـقحط  الناس انذاك

.
 عـلى اي حـال وحتاشـيـا (للـتـسطـيـر) اعني الـتـأليف الـزائف   شـخصـية
حـا الـطـائي مأثـرة انـسـانيـة في كل احلـسـابـات   لكـنـهـا ال تمـثل عـمـقاً

تاريخياً  لوالئم  تقام هذه االيام  ال من قريب وال من بعيد  
بـعض الـكـرم الـذي نـشـهـده االن هو كـمـائن مـريـبـة لـشـراء الـناس     وال
مـاذا يعني ان تمتد الوالئم مسافاتِ طويلةً في سرادق نصبت لهذا الهدف
ضايف   ويـتم تصـويرهـا ونشرهـا على صـفحات الـتواصل االجـتمـاعي 
ودواوين ال تـمتلئ  اال لدعـوات والئم او لتشييع جـنازات   او االستعداد
لـلـقـيـام بـصـوالت تـهـديـد ووعيـد  او لـتـجـديـد واليـة شـيخ قـبـيـلـة تعـرضت
زعــامــته الى انــكــمـاشٍ   وفـي كل  ذلك يــظل مــلئ الــبـطــون هــو الــقـاسم
واقف ـشتـرك    فال جتمع بـدون وليـمة . انهـا مجـرد عروض  لـشراء ا ا
خـاصـة اذا اخـتتـمت تـلك الوالئم بـسـيل من االهـزوجات   او عـقـد ندوات

عن كيفية مواجهة الفقر  االقتصادي في العراق  . 
كـيف يـكـون كرمـاً بـاخالق (شـيخ)عشـيـرة يـبني مـضـيفـاً (ديـوانـاً)بخـمـسة
يدانية في علـومات احلسابـية موثقـة  والوثيقـة ا مـليارات دينـار عراقي ـ ا
ـشـنـشل) مـدرسة ـضـيف (ا الـبـصـرة ـ وهـنـاك عـلى بـعد امـتـار من هـذا ا

قاعد   يفترش بعض طالبها االرض  لقلة ا
واطنة زرية  صورة  رسمها منهج ا ـكاشفة  مناقضة لهذه الصـورة  ا
الـعراقيـة الفقـيرة (زاهديه)   تـعمل خبـازة وتبيع نـتاجها مـن االرغفة على

رصيف سوق شعبي في حي (النعيرية) احد  احياء  بغداد. 
ـبجـلـة  ان حتشـر اسـمهـا ضـمن قائـمـة الذين لـقـد رفضت هـذه الـسيـدة ا
يـستحـقون راتب الرعايـة االجتمـاعية رغم انهـا ارملة وتـستحقه بـامتياز  
وحــ سـألــتـهــا عن الـســبب قـالـت هـنــاك من هم احـوج مــني   يـا لــعـيب
وبـجـاحـة   اخرين   زوروا وثـائق لـيجـدوا لـهم فـرصاً في احلـصـول على

رواتب تلك الرعاية بغير وجه استحقاقٍ  .
 اسـتقـامة الـسيدة (زاهـدية) تـضعـها في مصـافي سخـاء الثـري االمريكي

ضام  . تشاك فيني احد سكان مدينة فرانسسكو  وان اختلفت ا
 تـشاك فـينـي كان سـخيـاً على االخـرين الى احلد الـتبـرع بكل ثـروته التي
(في ـاذا فَـعَلَ ذلك قال  ـلـيارات ألعـمـال اخليـر   وعنـدمـا سئل  تـقـدر با
الـكـفن الـذي سيـلـفـني التـوجد  حـقـيـبة) ووفـق معـلـومـات موثـقـة انـفق هذا
الي من الـدوالرات لدعم اعمالٍ خيـريةٍ  تتعلق ـليونير االمـريكي مئات ا ا
بـالـتــعـلـيم اجلـامـعي وانـشـاء مـدارس مـجـهــزة  بـكل مـسـتـلـزمـات الـتـعـلـيم
ـيــاً لـصـالح الـبـلــدان الـنـامـيـة من اجل عالج احلـديـث   واقـام صـرحـاً عـا
ـصـاب  بـشق الشـفة الـوالدي  وله هبـات اخرى ال حـصر لـها االطـفال ا
مـطبقـاً منهـجاً للـكرم خالٍ من اي ترويـج ألسمه  في ح ظل يـعيش حياة

بسيطة هو وزوجته بعيدا عن اية مفاخرة او بذخ......
قارنـة   منـصات الـكرم  احلـقيقي  بـأستـنتـاجٍ قائمٍ عـلى ا
ــشـــرّف  ال يــشــتــري اصــحــابـــهــا االمــتــنــان   بل ا
يـــواظــبــون عــلـى الــعــطــاء بـــروح الــواجب االخالقي
ولـذلك قيل   االسخياء احـبة الله فيالـها من مكافأةٍ

كبيرةٍ
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يتولد نتيجة عمل فهو دخل ريعي . والعمل
هــنــا يــعـنـي تـصــنــيع او جتـــارة او تــقـد

خدمة . 
ان اول من استـخـدم مـصـطـلح الـريع كـنمط
ـــاط االســـتــــغالل االقـــتـــصـــادي هـــو من ا
ـال ) ــاني  في كــتــابه (رأس ا فـيــلــسـوف ا
طـا من أجل انتـزاع فائض واعتـبر الـريع 
ــرحـلـة مــا قـبل االنـتــاج في ظـروف انــتـاج 
الـرأسـمــالـيـة الــزراعـيـة حــيث اكـد انه ( في
االقـتـصــاد الـريـعي تـقــوى عالقـات الـقـرابـة
والعـصبيـة اما في الـتشـكيالت االجـتمـاعية
الرأسـمالية فتسـيطر عالقات االنتاج .) وقد
اعتـمـد في حتلـيـله مـفهـوم الـريع على واقع
االنتـاج الرأسمالي حيث الزراعة كالصناعة

تخضع الى نظام االنتاج الرأسمالي .
أمـا آدم سـمــيث فـقـد أشـار في كـتـابه (ثـروة
ردود ) الى أن الـريع شكل من أشكال ا األ
الـي في ح عـرف ( ديـفيـد ريـكاردو ) في ا
كتابه ( الريع التفاضلي ) الريع بأنه الدخل
ا تـتـمتع به الذي حتـقـقه األرض الزراعـيـة 
من خـصـوبـة وانه الـفـائـض الذي يـسـتـولي
عـلـيه الـرأسـمـالي حـ يـكـون مـقـدار العـمل
تجسد الذي اشتراه اكبر من مقدار العمل ا

دفوعة للعامل . باألجور ا
الدولة الريعية :

الـدولـة الـريـعــيـة هـو مـصـطــلح في الـعـلـوم
الـسـيـاسـيـة والـعالقـات الـدولـيـة يـشيـر الى
الـدولـة الـتي تــسـتـمـد كل او جـزء كـبـيـر من
وارد ايراداتـها الوطنـية عن طريق تـأجير ا
. واســتــخــدم احملــلــيــة لــعــمـالء خــارجــيــ
مــصــطـــلح الــدولــة الــريــعـــيــة مــنــذ الــقــرن
الـــعـــشـــرين لإلشـــارة الى الـــدول الــغـــنـــيــة
ـوارد الطبيعـية مثل النـفط والغاز ولكنه با
ـالـية كن ان يـشـمل دوال غنـيـة باألدوات ا
مثل الـعملة االحتياطـية والدول التي تعتمد
ـوارد االسـتـراتــيـجـيـة مـثل الـقـواعـد عـلى ا

العسكرية .
اخلصائص الرئيسية للدولة الريعية :-

1- حاالت الريع سائدة .
2- اعتـماد االقـتصـاد عـلى االيجـار للـخارج
بـشـكل كــبـيـر وبــالـتـالي عــدم وجـود حـاجـة

لقطاع انتاجي محلي 
3- مشـاركة نـسـبة صـغـيرة من الـسـكان في

توليد الريع .
ستفيد األول من االيجار 4- احلكـومة هي ا

اخلارجي .
لقـد جدد ظـهور النـفط واعتـماد الـدول عليه
ـيـة االهتـمام فـي التـفكـير في الـتـجارة الـعا
حول االقـتصادات الريعية ومن امثلة الدول
ـنـتـجـة لـلـنـفط في الـشرق الـريـعـيـة الدول ا
األوسط كــالـســعـوديــة واالمـارات والــعـراق
وايــران والـكـويـت وغـيـرهــا وكـذلك دول في
امـريــكـا الالتــيـنــيـة وشــمـال افــريـقـيــا مـثل
فنـزويال وليـبيـا. ان نظـرية الـدولة الـريعـية
واحــدة من عــدة نـظــريـات مــتـقــدمـة تــشـرح
هـيـمـنـة األنــظـمـة االسـتــبـداديـة في الـشـرق
قراطي األوسط وأسبـاب فشل التحـول الد
. كما تتميز الدول الريعية بالغياب النسبي
لإليرادات الـضـريبـيـة فاسـتـخراج الـثروات
يـــحـــدث بــــشـــكل طـــبــــيـــعي دون احلـــاجـــة
ـواطـن ومـثل هذه الستـخـراج الدخل من ا
الـدول تـفـشل في الـتـطـور سـيـاسيـا ألنه في
حالـة عدم وجـود ضرائب يـكون لـلمـواطن
حوافـز أقل للـضغـط على احلـكومـة لتـصبح
مـسـتـجيـبـة الحـتيـاجـاتـهم بـدال من ذلك فإن
واطن احلكـومة تقوم فعلـيا بـ ( رشوة ) ا
ببـرنامج رعـاية اجـتمـاعيـة واسعـة النـطاق
ـــيــزانـــيــة فـي واقع تـــلك الــدول مـــجــرد فــا
برنامج انفاق .االقتصاد الريعي او اقتصاد
الريع تـردد الى مسامعنا كـثيرا فماذا يعني
هم فهم ان مصطلح االقتصاد الريعي ?من ا
الريع في االقتصاد مفهوم واسع وال يتحدد
ا في بيع الـنـفط والغـاز كـما هـو شـائع وا
صـادر الـطبـيعـيـة االخرى كـالذهب يشـمل ا
ــاس والــفـــحم والــفــوســفـــات والــلــؤلــؤ وا
ــواصالت وغـيــرهــا ويــشــمل كــذلك طــرق ا
رور كقناة كالـريع الذي يتحقق من قنوات ا
السويس وقناة بنما . ونستنتج من ذلك أن
الدولـة الريـعيـة دولة تـعيش علـى دخل غير
ـــصـــادر ـــا من ا مـــكـــتـــسـب بـــالـــعـــمل وا
الـطـبـيـعـيـة اي ان الـدولـة الـريـعـيـة حتـصل
عـــلى جـــزء كـــبـــيــر من دخـــلـــهـــا من مــوارد
طـبـيـعــيـة او اسـتــخـراجـيــة عـلى شـكل ريع
وحتتـكـر هذا الـريع وتـتصـرف به على وفق

متطلباتها االقتصادية والسياسية .
االقتـصاد الـريعي هش سـهل االنهـيار وهذا
مـا الحـظـنــاه في الـعــراق فـعـنـدمــا عـطـست
ـيـة أصـاب الـزكـام األسـواق الـنـفـطـيـة الـعـا
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ـقيت متـنازعـة وبـفعل نـظام احملـاصـصة ا
الــذي كــان شــديــد الــوطــأة عــلى االنــســان
واجملـــتـــمع واالقــــتـــصـــاد الـــوطـــني اذ أن
الـصـعـوبـات الــراهـنـة الـتي نــعـاني مـنـهـا
اليـوم ناشـئة عن أسـاس فكـري ( أيدلوجي
) وعـن سـيــاســات حـزبــيــة ضـيــقــة وجـهل
ـــفــــهـــوم الــــســـيــــاســـة االقــــتـــصــــاديـــة
واالجــتــمــاعــيـة والــتــنــمــيـة االقــتــصــاديـة
ـســتــدامـة وافــتــقـار الــقـوى والــبـشــريــة ا
ــالي ـــتــنــفــذة احلـــاكــمــة الى الـــنــظــام ا ا
ـالــيـة والــنـقــدي الـســلــيم والى الــقـيــادة ا
واالدارة الــــصـــحـــيـــحـــة لــــشـــؤون الـــبالد
االقــتــصــاديـة الـى جـانب تــفــشي الــفــسـاد
ــعــظم مــفــاصل الــدولــة ــالي واالداري  ا
ــدنـيــة والــعـســكــريـة وبــذلك فــقــد احـتل ا
ـوقع الـثانـي بعـد دولة العـراق في الـيوم ا
ــالي الــصــومــال الــفــقــيــرة في الــفــســاد ا
واالداري حسب مـنظـمة الشـفافـية الـدولية
تعاقبة بوضع حد وقد فـشلت احلكومات ا
ـسـتـشـري. كـمـا أدت الـسـيـاسـة لـلـفـسـاد ا
الطـائفيـة الى دخول داعش العـراق ليحتل
ثلث األراضـي العـراقيـة واحلـاق اخلسـائر
ـاديـة والـبـشـريـة بـالـعـراق هـذا من جـهـة ا
ومـن جــهـــة اخـــرى اســـتــمـــرار الـــتـــخــلف
االقــتـصــادي لـلــعـراق واسـتــمـرار اعــتـمـاد
الـدخـل الـقـومي عــلى مـوارد الــنـفط اخلـام
وتــدهـور وتــهـمــيش الـصــنـاعــة الـوطــنـيـة
وتــراجع الـــزراعــة والــثــروة احلـــيــوانــيــة
وتدهـور االنتـاج العـراقي عمـوما واعـتماد
العـراق عـلى تـأمـ سـلـة غذائه عـن طريق
ـنتـجـات الـزراعـيـة من الـبـلدان اسـتـيـراد ا
اجملـاورة بل اخــذ يـســتـورد حـتى الــتـمـور
رتـبة االولى في التي كـان الـعراق يـحـتل ا
الــعــالم في االنــتــاج والــتــصــديـر واصــبح
الـيـوم يـسـتـوردهـا من ايـران والـسـعـوديـة
واالمارات وغـيـرهـافـمـاذا يـعنـي ذلك ? وقد
واجهت اجلـماهير هذه السـياسة والفساد
وســـــوء ادارة شــــؤون الـــــبـالد بــــحـــــركــــة
احــتـــجـــاجــيـــة جــمـــاهـــيــريـــة في بـــغــداد
ـنـاهض لـهذه واحملـافـظـات هـذا التـحـرك ا
الــســيــاســات الــفــاشـــلــة والــتي واجــهــته
احلــكـــومــة بـــالــقـــمع واالعــتـــقــال واطالق
ـــطـــاطي وخـــراطـــيم الـــرصـــاص احلي وا
ـتـبعـة حتول يـاه. وبفـضل الـسيـاسات ا ا
اقـتـصـادنـا الى اقـتـصـاد ريعـي استـهالكي
ــقــصـود اســتـيــرادي غــيـر مــنــتج . فــمـا ا
بـــالـــريع واالقـــتـــصــاد الـــريـــعي والـــدولــة

الريعية?.
ــدة الــريع ( RENT) هــو دخل مــضــمــون 
ـتـأتي عن طويـلـة من الـزمن وهـو الـدخل ا
عـامل طـبـيـعي بـسبب اخلـصـائص الـفـنـية
لـهـذا الـعـامل . ويـعـرفه الـبـعض بـأنه : كل
دخل دوري غـــــيــــر نـــــاجت عن الـــــعــــمل او
ـلـكـيـة ـتـأتـيــة عن ا ـنـتـظــمـة ا الـدفــعـات ا
العـقارية . فـالريع مفـهوم متـعدد اجلوانب
وتطور عبر الزمن ولكنه بقي محافظا على
جــوهــره مع تــعــدد أشــكــال ظــهــوره بــأنه

الدخل غير الناجت عن العمل .
ـلــكـيـة تــاريـخـيــا ارتـبط مـفــهـوم الــريع بـا
ـفـهـوم الـبـدائي لـلريع انه الـعـقـاريـة ففي ا
الــدخل الــذي يــحـصـل عـلــيه مــالك األرض
نـتـيـجـة وضع مــلـكـيـته بـتـصـرف اآلخـرين
مقـابل عائد مع عينيا كان أم نقديا ولكن
فــيـمـا بــعـد تــوسع مـفـهــوم الـريع لــيـشـمل
الــعــوائــد الــتي تــدرهــا الــتــوظــيــفــات في
القـروض العامة التي تعـقدها احلكومات .
وفي مــرحــلــة مــتــقــدمــة طــبــقت فـي اوربـا
أشــكـــاال اخـــرى لــلـــريع مـــثل الـــريع مــدى
احلـــيــاة وهــو عـــبــارة عن دفـــعــات دوريــة
مـنـتظـمـة يـقـوم بـتـأديـتـهـا مـنتـفع مـن مال
ـال خــصص له من قـبل مــتـنـازل عن هـذا ا
(عـقار مـبـني او ارض زراعـيـة وغـير ذلك )
نتفع بتأدية هذه الدفعات حتى ويسـتمر ا
ـتنـازل له . وتكـون ملـكية وفاة الـشخص ا
ال مشروطة بتأدية الدفعات في نـتفع با ا
مـواعـيـدهـا علـى نحـو مـنـتـظم . كـمـا عرف
الـتـاريخ االقـتصـادي لـلدول الـصـناعـيـة ما
يعـرف بالريع األبدي وهو عبارة عن قرض
ـدة غيـر مـحددة حتصل عـلـيه احلـكومـات 
تـؤدي عـنه دفــعـات مـنـتـظــمـة حـتى تـاريخ
اطــفـاء الـقـرض ( اعــادة شـراء الـقـرض في

الية ) . سوق األوراق ا
امـا من الـنـاحـيـة الـلـغـويـة فالـريـع يعـني :
الـنـمــاء والـزيـادة فـيــقـال أرض مـريـعـة أي
مخـصـبـة وريـعـان كل شيء ومـنه ( ريـعان
الشـباب ) وافضل تعـريف للريع هو : ( كل
دخـل دوري غـــيــــر نـــاجت عـن الـــعــــمل . او
ال ). فكل ( دخل ) لم نتظمة ( ا الدفعات ا

بغداد
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ــواقع الـرسـمـيـة لـكل الـدوائـر الـبـلـديــة (شـعب االعالم والـوعي الـبـلـدي) الـكـتـاب نـشـرت ا
نـاطق السكنـية وهو كتاب الـصادر من مكتـبكم بخصـوص رفع التجاوزات احلـاصلة في ا
واضح وصريح ولكن نعرض لكم هذه احلالة عسى ولعل من يقرأها ويطلع عليها ويتابعها

(بأمانة)
سـبـق وان قـدمـنــا  شـكــوى إلى دائـرة بـلــديـة الــكـرادة بـخــصـوص جتــاوز (صـارخ) عـلى
الـرصيف في محلة 903 زقاق 19 نهايـة فرع مرطـبات جوز وموز حـيث قام صاحب محل
ولـدة يسبب رطـبات بنـصب مولدة كـبيرة امـام احد الدور الـسكـنية ويـشهد الـله صوت ا ا
لنا ولسكـان الزقاق ازعاجات تستمر الى وقت متأخر من الليل بسبب صوتها العالي جدا
ولدة تمامـا عندما سألته عن وجيراني رجل كاسب لديه طـفلة معاقـة وهو يسكن  مقـابل ا
ولدة قال (يـا ا خي ال نستطيع النوم بسبب صوتها العالي وانت تعرف لدي طفلة صوت ا
معـاقة فـأين نشتـكي ) شاب اخر يـسكن بـنفس الدار احملـاورة لديه طـفل صغيـر هو االخر
ـزعج للـمـولدة لـلـعلم قـدمـنا اكـثـر من شكـوى الى الـدائرة لم يخـف معـانـاته من الصـوت ا
ـوقع الـرسـمي ولـكـن لم نـحـصل عـلى جـواب بـأسـتـثـنـاء كـلـمـة (اسـتـلـمت) ـعـنـيـة وعـبـر ا ا
ـؤسف في االمـر ان الـدائـرة الـبـلـديـة حتركـت عنـدمـا ارسـلـنـا الـشـكوى الـى رئيـس قسم ا

الشكاوى في امـانة بغداد ولكن ماذا حـصل? عندما  الكشف من قـبل الدائرة البلدية 
إجابة االخ رئيس قسم الشكاوى في امانة بغداد بأن الشكوى  إجنازها واليكم كيف 
إجنازهـا?  الدائرة الـبلديـة تقول سـألنا صـاحب الدار التي  نـصبهـا امام باب بـيته يقول
ـفـروض مـنـهم الـتوجـه إلى الـدور اجملاورة ولـدة ال تـؤثـر عـلى سـكـان الـزقـاق وكـان ا ان ا
ولـدة فـعال تـؤثـر عـلـيـهم ام العـكس ولـيس االكـتـفـاء بـسـؤال من نـصبت ـعـرفـة ان كـانت ا
ولدة امام داره (ال نتهم صاحب الدار ولكن هل يعقل ان تنصب مولدة ضخمة امام باب ا
ـولـدة اصال جتـاوز واليحـتـاج الى نـقاش ولـيس هـنـاك جتاوز داره وهـو اليـعـلم) ? نصب ا
ـنـطق ـعـقـول وال من ا ابـيض وجتـاوز اسـود هـذا من جـانب امـا اجلـانب االخـر لـيس من ا
ــسـافـة من بــاب مـحـله في واالنـصـاف ان يـتــرك صـاحب مــرطـبـات جـوز ومــوز كل هـذه ا
ولدة الـكبيـرة ? نقسم شارع الـكرادة داخل (ليـمد كيـبل) إلى نهـاية الفـرع وينصب هـذه ا
ولدة عاليا ومـزعجا ومؤثرا و(يسـطر الرأس) ماكنا بالله العلي الـعظيم لو لم يكن صـوت ا

كن السكوت عنه او التغافل نقدم اية شـكوى برغم ان التجاوز ال
عـنه سواء بـقصـد او بدونه  سـيـادة ام بـغداد احملـترم نـقدم
هذه الـشـكوى بـعد ان صـبـرنا شـهـرا كامال الن بـعـد سؤالـنا
لـصاحب الـدار التي نـصـبت امام بـيته عـن سبب وجـوها هـنا
ولدة سيكون بشكل مؤقت فضال عن قوله ان قال ان نصب ا
ولدة قـبل نصـبها قـال انها سـتكـون مولدة صـغيرة صـاحب ا
ولـدة (نصب) علـى صاحب الدار ـعنى ان صـاحب ا احلجم 

بهذا االحتيال?

ـرض الـهـولـنـدي عـود تـسـمـيـة مـصـطـلح ا
( Dutch Disease) لــلـتـعـبـيـر عن حـالـة من
الكسل والتراخي الوظيفي اصابت الشعب
الــهـــولــنــدي في الــنــصف األول من الــقــرن
الــعــشــرين  1950 – 1900بــعـــد اكــتــشــاف
النـفط والغـاز في بحـر الشـمال حـيث هجع
الشـعب للتـرف والراحة واستـلطف االنفاق
االستـهالكي الـبذخي وكـان ان دفع ضريـبة
هذه احلـالة ولكنه بعد ان افاق على حقيقة
نضـوب اآلبار الـتي اسـتنـزفـها بـاسـتهالكه
نـتج فـذهبت تـسـميـتهـا في الـتاريخ غـيـر ا
ــرض الــهــولـنــدي. ودخل االقــتــصــادي بــا
ــصـطـلــحـات االقــتـصــاديـة عـلى قــامـوس ا
ي مـنـذ اكـثر  40عـاما واول الصـعـيـد العـا
ـــــصـــــطـــــلح كـــــان مـــــجـــــلــــة مـن نــــشـــــر ا
االيــكـونــومـيـسـت الـبـريــطـانــيـة في احـدى
اعـدادها الـصادرة عام  1977 عـندا تطرقت
وضـوع تراجع الـتصـنيع في هـولنـدا بعد
اكـتـشاف حـقل كبـيـر للـغـاز الطـبـيعي سـنة
ـرض الهـولندي 1959. واصبح مـصطـلح ا
يــطــلق عــلى كل دولــة تــعـتــمــد عــلى مـورد
طبـيعـي واحد مـثل النـفط وتـهمش وتـهمل
الـقـطـاعـات االقـتـصـاديـة االخـرى الـزراعـية

والصناعية وغيرها .
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رض الهولندي توصيف يحـاول مصطلح ا
الـظـاهـرة الــتي رصـدهـا عـلــمـاء االقـتـصـاد
ـا حدث لـلهـولنـدي والـسيـاسـة بالـنسـبة 
بـــالــذات بـــعــد اكــتـــشــاف الـــنــفـط والــغــاز
ـناطق التـابعة لـهم في بحر الطـبيعي في ا
الــشـــمـــال حـــيـث يـــقـــول الـــبـــروفـــيـــســور
االقتـصادي األمريكي من جـامعة كولـومبيا
األمـريـكــيـة واحلـاصل عـلى جـائـزة نـوبل )
جـوزيف سـتـغـلـيز ) : ( بـعـد اكـتـشـاف هذه
ــوارد الــطـــبــيــعــيــة الــســـخــيــة اكــتــشف ا
الــهــولــنــديــون انــهم يــواجــهــون مــعــدالت
مـتـزايـدة من الــبـطـالـة ومن تـفـشي ظـاهـرة
الــبـحث عن وظــائف...) وقـد زاد مـن تـفـاقم
وارد الطـبيعية الظـاهرة ان ادت حصيـلة ا
من الطاقة الى ارتفاع اسعار صرف العملة
الــوطــنـيــة في هــولــنـدا فــكــان ان ارتــفـعت
ا األسعـار للسـلع التي انـتجتـها هولـندا 
ـنـافـسة افضى الى عـجـز هـذه الـسلع عن ا
في اسـواق التصدير بل جعل الواردات من
اخلـارج اقل سعـرا ومن ثم افـضل اخـتـيارا
للـمسـتهـلك احمللـي وكانت نـتيـجة هـذا كله
اضـمحالل الـنـشـاط االنـتاجي  –الـصـناعي
بالـذات وتلك ظاهرة اخرى قد يـطلق عليها
وصـف ( الال تــــصــــنــــيع ) . وفي ظـل هـــذا
الــعــزوف عن االنــتـــاج وهــذا االضــمــحالل
لــلـنــشـاط الــصــنـاعي تــقل بــالـتــالي فـرص
الـعـمل وتـشـتـد بـداهـة آفـة الـبـطـالـة. وهـذا
األمر جـعل االقـتصـادي ( سـتغـلـيز ) يـحذر
وارد من اقتـصـاديات االعـتمـاد فقط عـلى ا
الطـبيـعيـة ألنه يـخلق بـحسب رأيه اوطـانا
غـنـيـة ومـواطــنـ فـقـراء وهـذا هـو جـوهـر
ــرض الــهـــولــنــدي. ويــشــيــر االصــابــة بــا
مـؤرخــو االقـتـصــاد الـســيـاسي الى وجـود
رض الـهولـندي حاالت من االصـابـة بآفـة ا
وكـلـهـا حـاالت جتـسـدت في ثـروات سـخـية
هـبـطت عـلـى هـذا البـلـد او ذاك مـن خـارطة
ــيــزات الــعــالم بـــفــضل اكــتـــشــافــات او 
وهبتـها الطبـيعة من موارد طـبيعيـة ثمينة
ـعـادن النـفـيـسـة ( الذهب سـواء في دنـيـا ا
ــــاس والــــنــــحــــاس والــــيــــورانــــيـــوم واأل
والـبـوكـسـايت ...) او في دنـيا مـسـتـلـزمات
الطـاقة ( الـنفط والـغاز الـطبيـعي ) او على
شكل مـحـاصيل زراعـية ذات قـيـمة جتـارية
وعـــائـــد نـــقـــدي طـــائل ( كـــالـــ والـــشــاي
ـعـنى األشـمل في والـكـاكــاو وغـيـرهـا ). وا
هـذا اجملـال يـنــصـرف الى مـفـهـوم الـعالقـة
ــوارد بـــ الــتــوسـع في اســتـــغالل هــذه ا
الـطـبـيعـيـة مـعـدنيـة كـانت او زراعـيـة وب
االنكـماش في مجال الصـناعات التـحويلية
وهي نـفس العالقـة الـتي تفـضي الى مـزيد

الـية وقـلـيل من فرص الـعمل من العـوائـد ا
الوطنية .

ان الــطــابع الــريــعـي لالقــتــصــاد الــوحــيــد
اجلانب يـدر امواال ولكنه يؤدي الى تعطيل
قـــوى الــعــمل ومــواهـب االبــداع وانــشــطــة
االنــتـــاج وكــلــهــا تــشــكـل بــداهــة عــنــاصــر
وامكـانات الـتـنمـية والـتـقدم في اي بـلد من
البـلدان . وان تلك الثروات الريـعية الطائلة
ال تــؤدي فـــقـط الى ابـــطــاء خـــطى الـــنـــمــو
االقتـصـادي الـناجت عن الـعـمل واالنـتاج بل
انـهــا تـؤدي كـذلك الى تــولـيـد اجتـاهـات او
بـاألدق بـيئـات او مـنـاخات سـيـاسـية تـنـمو
في غمـارها الـنـزعات الـسلـطـوية واسـاليب
احلكم االسـتـبـدادية حـيث يـتم الـزواج غـير
الشرعي ب الثروة والسلطة وحيث تنتفخ
حــسـابـات الـرؤســاء والـوزراء واجلـنـراالت
فـي مــصــارف اوربــا وامــيــركـــا مع تــقــلص
ا حظـوظ مواطـنيـهم من مقـدرات بالدهم 
ـهمـش يولـد مشـاعر الـسخط بـ هؤالء ا
ـنبـوذين اجتمـاعيا ومن ثم ال اقتـصاديا وا
جتـد احــتـكــارات الـثــروة في تــلك الـبــلـدان
زيد من اجراءات منـاصا من ان تلجـأ الى ا
الـقـمع الـدكـتـاتـوري لإلبـقـاء عـلـى األوضاع
دون حتـول او تــغـيـيــر وهـكــذا يـوضع هـذا

البلد او ذاك من بلدان العالم الثالث.
رض الهولندي في العراق : ا

ـا ان اقتـصـاده ريعي وحـيد وفي العـراق 
اجلـانب يـعـتـمـد كـلـيـا عـلى ايـرادات الـنـفط
وبـــنـــســـبـــة اكــثـــر من %90 مـــا يـــعـــني ان
اقـتـصـدنــا مـصـاب بـأعــراض ومـضـاعـفـات
ـرض الـهــولـنـدي اخلـطــيـر حـيث اضـحى ا
النـمو االقتصـادي في العراق اسيـر تقلبات
ايـرادات الـنـفـط األمـر الـذي يـتـطـلب حـلـوال
نـاجـعـة وحقـيـقـية من اجل الـشـفـاء من هذا
ــرض . وســـبق وان وعـــدت احلــكـــومــات ا
ــتــعــاقـــبــة بــعــد  2003بــإصالح اوضــاع ا
االقتـصاد الـعراقي وتـطويـره ولكـنهـا كانت
مـجـرد وعـود لم تـر الـنـور وبـقي االقـتـصـاد
الـعـراقي اقــتـصـادا ريــعـيـا وحــيـد اجلـانب
يــعـتــمـد كــلــيـا عــلى الـنــفط اخلــام فـقط مع
اهـمـال وتـهـمـيش الــقـطـاعـات االقـتـصـاديـة
نـتـجة االخـرى وهذا مـا ادى الى هشـاشة ا
االقتـصاد العراقي وخـضوعه ألزمة كورونا
الـتي هـددت بـكــارثـة مـالـيـة قـد تـمس حـتى

تقاعدين .  وظف وا رواتب ا
وكمـا هو معلـوم فإن االقتصـاد العراقي هو
اقـتـصاد ريـعي وحـيد اجلـانب يـعتـمـد كلـيا
عـلى الـقـطاع الـنـفـطي الذي تـعـتـبر وارداته
ــوارد الـدخـل الـقــومي ــكــون الــرئــيــسي  ا
كـون الرئـيسي للـناجت احملـلي االجمالي وا
وحتول الـعراق الى دولـة ريعـية تـبرز فـيها
كـل الـســمــات الــســلـبــيــة لــلـدول الــريــعــيـة

تمثلة بـ :- وا
1- اقتصاد وحيد اجلانب .

2- تشوه بنية اجملتمع الطبقية .
3- تــغــيـــيب احلــريــات الــعـــامــة واحلــيــاة
ـقـراطـية احلـقـيـقـيـة وحـقـوق االنـسان الـد

وحقوق القوميات .
4- تهـميش اجملـتمع فـي ظل ارتبـاط الدولة
ـتـقـدمـة الـتي تـقف ـراكـز الـرأسـمـالـيـة ا بـا
حائال دون تخلصها من التخلف ووحدانية

اجلانب وتكرس فيها الطابع الريعي .
ـشــاكل الــتي يـعــانـيــهـا ان الــسـلــبـيــات وا
اقـتـصــادنـا الــوطـني لم تــكن ولـيــدة الـيـوم
ا هي تـركة تراكميـة ثقيلـة نشأت بفعل وا
السـياسات التي مارستها النظم السياسية
الـســابـقــة وعـمــقـهـا الــنـظــام الـدكــتـاتـوري
ـقـبـور وسيـاسـته وحـروبه الـعبـثـيـة التي ا
كـان من تـداعيـاتـها تـدمـيـر البـنى الـتحـتـية
القــتـــصــادنـــا الــوطـــني وفــرض احلـــصــار
تحدة االقتصادي الدولي بقيادة الواليات ا
األمريـكيةوازدياد تعمق هذه السلبيات بعد
سقـوط الـنظـام الـدكتـاتوري في  2003والى
الــيـوم بـفـعـل الـسـيـاســات الـطـائــفـيـة الـتي
قـــســمـت اجملــتـــمع الـــعـــراقي الى طـــوائف
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بـتشجـيع ضمني من األحـزاب السياسـية  ـ  حتول بـعض الشعـراء الى أداة قمع وترهيب
بصناعة  قصائد تستمد مادتها/ أفكارها: مضامينها من الصراع الدائر مع خصومها 
ا دأبت عليه اضي يـذكرنا  وهذا الصراع الذي ظـهر في خمسيـنيات وستينـيات القرن ا
ة في مـعاركـهـا الثـأرية وكـيف يـتقـدم شعـراء كل قـبيـلة لـلـتنـكيل أو الـقبـائل الـعربـية الـقـد
الـفـخـر في  مـرحـلـة مـا قـبل اإلسـالم حـيث أيـام الـعـرب في اجلـاهـلـيـة وحـيث أشـعـارهم
ا فيه من  رذائل القـائمـة  على مَـفْخَرةٍ لألنـا أو مَذَمَّـة لآلخر وهي  مـجرد فـخر أجـوف 

األفعال . وبعد اإلسالم تعد من احملرمات  .
ـواقف ســيـاســيـة أو والــذي يـحــزنـني أن أرى شــعـراءً كــبــاراً  مُـروّجــ لـقــيم عـدوانــيــة 
فكريـة فيصنعون قـصائد ال تخلـو من  ترهيب وترويع  تشـمئز منه األنفس التي ال خالفية

تزال حتتفظ ولو بأدنى قدر من االحترام اإلنساني الذاتي 
مثل قول محمد مهدي اجلواهري في قصيدة له  نظمها في عام  1964

"  فال خـير في شعب دعائمه "شعب دعائمه اجلـماجم والدم ... تتـحطّم الدنيـا وال يتحطّم ُ
ـكن أن يبـني ويـؤسس دولة تـقـوم على اجلـمـاجم والدمـاء  وهذه اجلمـاجم والـدم وكيف 
آخذ على اجلواهري ومن سقطاته كما سقط غيره من الشعراء العرب وحاولت هذه من ا
بدع بـدر شاكر الـسيـاب إلى ذلك فكان أكـثر فـطنة وكـتب للوطن األحزاب دفع الـشاعـر ا

واإلنسان ولم يتورط كما تورط عبد الوهاب البياتي ح قال : 
(يـا اخوتي اخلـضر الـعيـون/ انـا سنـجعل من جـمـاجمـهم منـافض لـلسـجائـر...) نشـرها
البياتي في ديـوانه (كلمات ال تموت) وهي قصيدة تهـاجم باسترناك وروايته بشكل عنيف
جـدا- (يـا اخـوتي اخلـضـر الـعـيون/ انـنـا سـنـجـعل من جـمـاجم سـادة الـبـتـرول والـعمالء
/فلـيصنعـوا الف زيفاغـو واالف الدمى/ ومزيفي ـتآمرين/لعـبا الطفال الـغد الضـاحك وا

/انا سنجعل من جماجمهم منافض للسجائر...) تهرئ التاريخ وا
 ولألسف إن األحـزاب آنـذاك شـجـعت شـعراءهـا عـلى الـتـصـدي والـتـحـريض وأن يـتـقدم

الـشعـراء صـفـوف الـتظـاهـرات واحـتـفت بـهم علـى قدر مـا يـكـتـبون من
قـصـائـد حتـريض وتـرهـيب تتـفـاعل ـ بـأعـلى درجـات احلـماس ـ
لــقــد تــنــبه بــعض الـــشــعــراء الى هــذا الــفخ والــشــرك الــذي
وضعتهم أحـزابهم فيه  فانسحبوا منها . ألن مهمة الشاعر
نـعم مـهـمـة انـسـانـيـة وجـمـالـيــة ولـيس عـدوانـيـة حتـريـضـيـة 
ــظـلــوم واخلـاســر أبـداً مع ا يــنـتــصــر لـلــحق ضــد الـبــاطل 
يتصدى للقمع واالستبداد وفق رؤية جمالية تزرع اإلنسان

في اإلنسان .

لم يكن يخطر ببالي يوما ان يعيش العراق مرحلة عهر سياسي كما هو اليوم
ـنـافـسـة ومـا كـنت اعـلم ان الـعــهـر سـيـكـون سـمـة بـارزة حـتى بـدت تــطـفـو عـلى الـسـطح ا
ـصـطلح او االنتـخـابـيـة الـقـادمة تـرددت كـثـيـرا وتـوقـفت اكـثـر وانا اسـعى لـتـجـمـيل هـذا ا
ـشهـد السـيـاسي الذي نـشـهده الـيوم  فـلم اجـد كلـمة االستـعـانة بـاخر بـديل يـصف لي ا
تعـطي للمـرحلة حقـها غير ( الـعهر) العـهر ياسادتي في اصل الـلغة يعـني الفجور   ومن
دون شك حـتى االن انا لم اظلم الـسياسيـ في حظهم وبـختهم فـالكلـمة تشـير في معجم
الـلغة الـعربية الـى كل ما حتمـله الكلـمة من فسق  وفـساد وابتـزاز وسرقة ووووو وحتى ال
اظـلم حـظي وبــخـتي فـالـســاحـة الـسـيـاســيـة مـثـلــمـا هي حـبـلى بــالـفـاجـرين فــهي خـصـبـة
صلح واخليرين واهل االصل  في كل مرة نعيش صراع حميم ودوما نتراقص على با

صفيح ساخن واليوم الساحة تغلي المر جلل وهو االنتخابات التشريعية القادمة .
نافـسة فيـها حـتى االن ال تبدو سـلسـة وصرنا نـفقد شـيئا والنها االنـتخابـات االصعب فـا

فـشيئا مـبادي السـياسة احلـقة  بل ابتـعدنا كـثيرا عن الـسياسة
والـقـوانـ الدولـيـة واصدرنـا قـانونـا خـاصـة لدولـة الـغاب في

العراق
هل تعلمون ياسادة اين هي هذه الدولة?!

هي الدولة الـتي لم يعلم حـكامهـا البخالء اجلـود والكرم الى
سـلطـان القـانون بـعد ان مـات في ضـميـرهم هي الدولـة التي

باتت بلد الفرص الضائعة.

العـراق ذو االقـتصـاد الريـعي وبـقيـة الدول
الريـعية وسبب لـها انخفـاض أسعار النفط
ازمـات مـالـيـة  الـقـاء تـبـعـات األزمـة عـلى
تـقـاعديـن من خالل استـقـطاع وظـفـ وا ا
جـــزء من رواتـــبـــهم وتـــوقـــفت او قـــلـــصت
ــشـاريع الــصـنــاعـيــة والـزراعــيـة بــحـجـة ا
ـالـيـة لالقـتـصـاد الـريـعي الـعـراقي االزمـة ا
و االعتـماد عـلى سيـاسة تـقشـفية يـعاني
ـواطـنـون اصـحـاب الـدخل احملـدود مـنـهـا ا
بالـدرجة االولى . واالقـتصـاد الريـعي نظام
اقـتـصـادي اسـتـثـنـائي ال يـدوم طـويال وهو
ثل حـالة من الـتـسيـد والتـمـلك ب رعـية
وحـكــومـات تــمـتــلك الـريع ومـن ثم تـمــتـلك
الرعية وهذا النوع من االقتصاد هو مصدر

نكبة العرب الذين يعتمدون عليه .
ـكن تـمـيـيـز عـدة أنـواع من الـريع كـالـريع
الـــعــــقــــاري والــــريع الــــوظــــيــــفي والــــريع
االحــتــكــاري واالقـتــصــاد الــريــعي نــقـيض
االقــتــصـاد االنــتـاجـي الـذي يــعــد الـقــاعـدة
ـاديـة الـتي تـتـحــرك عـلـيـهـا كل الـظـواهـر ا

الريعية .
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وبالـنسبة للعراق فاقـتصاده اقتصاد ريعي
حـيث يـعـتـمـد اعـتـمـادا كـلـيـا عـلى تـصـديـر
الـــنــفـط اخلــام دون الــســـعي لـــتــصــنـــيــعه
وحتويـله الى منتـجات نفـطية او صـناعات
بـتــروكــيـمــيــاويــة تـســد احلــاجـة احملــلــيـة
ية. بل انه وتصـدير الفائض لألسواق العا
ـنـتـجـات يـصـدر الـنـفط اخلــام ويـسـتـورد ا
الـنـفـطـيـة. لـقـد وفــر اقـتـصـاد الـنـفط اخلـام
ــالـيــة لــلــعــراق تـزداد ــوارد ا مــزيــدا من ا
ــصــدر وارتـفــاع اســعـاره بــزيــادة الــنـفط ا
ــوارد الــكــبـــيــرة تــدفع بــاجلــهــات وهــذه ا
ـطـلـوبـة احلـاكـمــة الى عـدم بـذل اجلـهــود ا
والضـرورية لتغيير بنـية االقتصاد الوطني
والتـخـلص من وحـدانـية اجلـانب في بـنـية
االنـتــاج احملـلي اي يـبـقى طــابع االقـتـصـاد
الـوطــني اسـتــهالكي غــيـر انـتــاجي والـذي
ينعـكس بالتالي على بنية اجملتمع الطبقية
تـأتية من الـية ا وارد ا فبـدال من توجيـه ا
اقــتـــصــاد الـــنــفط االســـتــخـــراجي  صــوب
الـتـنـمـيــة الـزراعـيـة والـتـنـمـيـة الـصـنـاعـيـة
الـتــحـويــلـيـة وتــطـويــر الـتــعـلـيـم والـبـحث
الـعــلــمي واحلــيــاة الـثــقــافــيـة الــضــروريـة
ـرافـقة لـهـا تـقـوم سـلـطة الـدولـة الـريـعـية ا
ــوارد صــوب اشــبــاع حــاجـات بــتــوجــيه ا
الـــســــكـــان لـــلـــســـلع واخلـــدمـــات من خالل
االستـيراد الـسـلعي من جـهـة والى التـسلح
والــعـسـكــرة حلـمـايــة نـظــامـهـا الــسـيـاسي
ــبـاشـرة وغـيـر وامــتـيـازاتـهـا ومــنـافـعـهـا ا
ـبـاشـرة . وفي الـوقت الـذي يـتـحـسن فـيه ا
مـداخـيل ومـسـتـوى حـيـاة ومـعـيـشـة فـئـات
معـينة تـبقى فـئات كبـيرة اخـرى تعاني من
الــفـقــر والــبــطــالــة وشــظف الــعــيش. كــمـا
سيـتحول االقتصاد الى اقـتصاد استيرادي
 .,فــــالـــعـــراق الــــيـــوم يـــســــتـــورد كل شيء
مـسـتــنـزفـا ايـرادات تــصـديـر الــنـفط اخلـام
الـعـراقي .فـاالقـتـصاد الـعـراقي اذاً اقـتـصاد
ريعي واسـتهالكي واستـيرادي وغيـر منتج
بامـتياز ويتميز بالـضعف والتخلف بسبب
طبـيعـة الدولـة وسيـاسات الـنخب احلـاكمة
عن حتـقـيق الـتـنـمـيـة والـتـثـمـيـر االنـتـاجي
والـتـشـغـيل وتـغـيــيـر بـنـيـة الـنـاجت احملـلي
االجـمــالي . واصــبح الـعــراق يـشــكل جـزءا
ي عــضـويــا من الــنـظــام الـرأســمـالي الــعـا
سـتنزف ـتخـلف والتـابع وا ولكـنه اجلزء ا
في مــوارده االقـتـصــاديـة وامـوالـه والـقـائم
عـلـى عالقــات اقـتــصــاديـة غــيــر مــتـكــافــئـة

ــتـخـلـف يـدور في فـلك واصـبح اقــتـصـاده ا
ـــراكــز الــرأســمــالــيــة الــدولــيــة ويــخــضع ا

ألجندات صندوق النقد والبنك الدولي .
عواقب االقتصاد الريعي في العراق :-

ــصــدر ان تـــنــامي ايــرادات الــنــفط اخلــام ا
لـلـخـارج واالعــتـمـاد عـلى االقــتـصـاد وحـيـد

اجلانب ادى الى :
1- تــفــاقم ظــاهـرة االتــكــالــيـة لــدى احلــكـام

اجلدد وتفاقم ذهنية االستبداد والتسلط .
2- اهـمــال وضع اســتـراتـيــجـيــة لـلــتـنــمـيـة
الوطـنية الـشاملـة وبرامج اقـتصاديـة تسهم

في تغيير بنيتي االقتصاد واجملتمع .
3- تـــراجع تــصــمـــيم وتــنــفـــيــذ ســيــاســات
ضريـبية وجمركية عقالنية واهمل مردودها
ـهم لـلـمـيـزانـيـة االعـتـيـاديـة وتـنـوع ـالي ا ا

مكوناتها.
4- بـروز ظــواهـر سـلــبـيـة حــادة في الـدولـة

واجملتمع .
5- وجـــد هــذا االجتـــاه في احلـــكم تــأيـــيــدا
تطورة ومن واسعـا من الدول الرأسـماليـة ا
الــدول االقــلــيــمــيــة اجملــاورة الـتـي ال تــريـد
لــلــعــراق ان يــخــرج من دائــرة الـتــخــلف بل
راكـز الرأسمـالية الـدولية الدوران في فـلك ا
وان يـعـتـمـد عـلى الـدولـتـ اجلـارتـ ايران
وتركـيا في اسـتـيراداته الـسلـعـية (وهـذا ما

يفعله اليوم) 
ـشاريع الـصنـاعيـة العـامة 6- تقـلص عدد ا
واخلــاصـة واخملــتـلــطـة مــا ادى الى تـراجع
االسـتـثـمـارات وفرص الـعـمل في الـقـطـاعات

االنتاجية التحويلية.
7- زيادة الـتوظـيف واالستـخدام فـي اجهزة
دنية والـعسكـرية ونشـوء التضخم الدولـة ا
الــشـــديــد فـــيــهـــا وتــرهـــلــهـــا واســتـــنــزاف
ــوازنــة الـعــامــة لألغـراض تــخــصـيــصـات ا

التشغيلية وليست االستثمارية ..
الي قراطية وتـفاقم الفساد ا 8- غيـاب الد
واالداري والـسـعـي المـتالك تـرسـانـة كـبـيـرة
من السالح والـتحول الـى عسكـرة االقتصاد
إلســـكــات الـــشــعب احملـــتج وقـــمــعه ورفض

مطالبه والبقاء في السلطة .
ــلــكه الــعــراق له أهــمــيـة ان الــنــفط الــذي 
كبـيرة القـتصـادنا الـوطـني باعـتبـاره موردا
يـسـاهم في تنـمـية وتـطويـر سـلسـلـة طويـلة
ـنـتجـات الـبـتروكـيـمـياويـة اضـافة الى من ا
ـكن ان يـسـهم في تـنـمـيـة انـتـاج الـطـاقـة و
االقتـصاد الـعراقي وفي زيـادة االستـثمارات
ـنـافع ـالـيـة في الــقـطـاعـات االنـتــاجـيـة وا ا
االجتـماعيـة العامـة وهذا مرتـبط بالسـياسة
كن االقـتـصاديـة الـعـقالنيـة الـواعيـة الـتي 
ان تنـتهـجهـا احلكـومة. ويـنبـغي للـعراق ان
يـتــجه الى تـنــويع مـصــادر الـدخل الــقـومي
وعـدم االقـتـصـار عـلى تـصـديـر الـنفـط اخلام
والـتـخـلص من الـصـفـة االحـاديـة لالقـتـصاد
ـالية الكبيرة وعدم اسـتنزاف موارد النفط ا
في سياسات انفاق حكومية استهالكية غير
عـقالنـيـة بـعـيــدة عن االنـتـاج كـمـا هي عـلـيه
الــيــوم وبــعــيـــدة كل الــبــعــد عن الــتــنــمــيــة
الــصـنــاعــيـة والــزراعــيــة احلـكــومــيـة ودعم
القـطاع الصنـاعي والزراعي اخلاص وبدون
ذلـك سـتـبــقى مـظــاهـر الـتــخـلف والــظـواهـر
الـسـلـبـيـة في االقـتـصـاد الـعراقـي واجملتـمع
قائمة بل ستتعمق وتمتد وستزداد عوارض
ــرض الــهـــولــنــدي .وبــهـــذا الــصــدد فــمن ا
الــضــروري تــبــني اســتــراتــيـجــيــة تــنــمــيـة
مــســتــدامــة واعــتــمــاد اخلــطط الــتــنــمــويـة
ـــتــوســطــة والـــقــصــيــرة األجـل لــتــوســيع ا
وتنـويع وحتـديث قاعـدة االقـتصـاد وتـنمـية
الـقـدرات الــبـشـريــة واالسـتـخــدام الـعـقالني
ـــوارد الـــبالد الى جـــانب وضع والـــكـــفــوء 
ســـيـــاســة اقـــتـــصـــاديــة فـــعـــالــة والـــقـــيــام
باإلصالحـات الضرورية اضافة الى مكافحة
البـطالـة واالهتـمام بـقطـاع الدولـة ومحـاربة
الـفـسـاد بــكـافـة اشـكــاله مع اصالح الـنـظـام
الضريـبي وتفعـيله لتلـعب الضريبـة العادلة
والــتــصـــاعــديــة دورهــا في تـــعــزيــز مــوارد
يزانية . اضافة الى اعتماد سياسة نفطية ا
عقالنـية حتد تدريـجيا من اعتـماد االقتصاد
الـعـراقي عـلى عـوائـد تـصـديـر الـنـفط اخلـام
وحتفظ الـثروة الـنـفطـية من الـهدر وتـضمن
حـقـوق االجـيال الـقـادمـة مـنهـا مع االهـتـمام
بـالصـنـاعات الـبتـروكـيمـياويـة والـصنـاعات

صافي . التكريرية وحتديث ا
فـهل سـتـتـمـكن احلـكـومـة اجلـديـدة من بـناء
االقـتـصــاد الـعـراقـي وحتـويـله مـن اقـتـصـاد
ريعي اسـتهـالكي استـيرادي غـير مـنتج الى
ـصــادر مـنـتـج صـنـاعي اقــتـصــاد مـتـنــوع ا
ـــــنــــتـــــجـــــات بـــــدال من وزراعي يـــــصــــدر ا

استيرادها ?
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بغداد

ـارثون االنتخـابي الذي خرج منه عـدد من التيارات واالحزاب مع اقترابنـا من خط نهاية ا
الـسيـاسيـة التي انطـلقت لـلمـشاركـة في انتـخابات نـأمل ونتـمنى ان تـصل بالـعراق الى بر
االمـان  نــعم خــرجت بــعض الـكــتل واالحــزاب الـســيــاسـيــة واعــلـنـت انـســحــابـهــا وعـدم
مـشاركـتهـا في االنتـخـابات الـتي يقـترب مـارثـونهـا من خط النـهـاية  ومع ان الـقرار يـعود
ـواطن العراقي من خاللهـا لبر االمان بـعد مامر للـمنسـحب من االنتـخابات التي يـتطلع ا
ـفـاصـل احلـيـاة وحــصـد ارواح االحـبـة من نــكـبـات وهـمــوم اولـهـا الــوبـاء الـذي عــصف 
عـمـورة التـي تشـهـد نكـبات ـقربـون ومـازال يهـددنـا مثـلـما يـهـدد البـشـرية في الـرجـاء ا وا
وويالت وخــاصـة الـدول الـعـربـيـة واالبــعـد مـنـهـا عـنــدمـا اجـتـاحـتـهــا الـكـوارث كـالـبـراكـ
والعـواصف والزالزل واالعاصـير واالمـطار والظـواهر الربـانيـة والطبـيعـية واخرهـا ظاهرة
احلرائق الـتي امتـدت من الدجـول االوربية الى الـعربـية وبـدات تهدد مـدن وعواصم عـربية
ا لتسبب دمارا شـامال يضاف الى الوبـاء كورونا ودلتا  نعـم هذه الكوارث الطـبيعية ور
بـعضها يـكون بفعل فـاعل تسبـبت بكوارث وويالت ستـبقى اثارهـا سنوات  واليـوم نبتهل
ـقابل هدانا للـباري عزوجل ان يـحمينـا ويحمي االنسـانية من تلك الـكوارث الطبـيعية في ا
ان مطلق برب العباد الذي منح لعبـاده التفكير السليم لنتجنب ومن رب بعقول سليـمة وا
هم في عـهـدتنـا مـثل تـلك الكـوارث الـتي مـازالت تـهددنـا وتـعصـف  والن وباء كـورونـا هو
ا ان محاربـة مثل هذا الـوباء بايديـنا من خالل االلتزام اخلـطر الذي يـهددنا بال منـازع و
بالوقاية الـتي عرفناها جميعا وان االختالط والتجـمعات والتالمس هو حاضنة وآفة للوباء
 لـكن ومـع االسف نـرى ان االصـرار عـلى عـدم الـوقـايـة صـارت عـادة التـفـارقـنـا بـالـتـالي
كن  نـعرض انـفسـنـا وعوائـلنـا واحبـتـنا الى اخملـاطر من خالل نـقل الـعدوى بـاسرع مـا
ولـذلك نـقـول حـان اوقت لـنـعي ان االوبـئـة وغـــيـرهـا من الـكـوارث الـتي الاعـتـراض عـلـيـهـا
ـؤمن هي اول الوقاية عـندما تاتي بـامر الباري عـزوجل لكن العقل الـسلــــــــيم والتـفكير ا

واطن العراقي الى العيش من الوباء والـكوارث  واليوم يتطـلع ا
بـامن وامان وصـحة وعـافيـة وان مشـاركتـنا بـانتـــــــــــخابات
حـقيقـية لنـختار مـن سيقـود العراق من شـرفاء ومؤمـن بان
الـعـراق واحـد وان االنتـخـابات الـقـريبـة هي فـرصـة لنـتـعرف
عـلى اسـمـاء ووجـوه جديـدة بـاجـنـداتهم وصــــــــفـاء قـلـوبهم
ســتــبــزغ شــمس الــعــراق الــوافــرة بــالــدفئ واحلب والــعــمل

ستقبل . وا

سـنة 1976 لكن قـرارا صـدر بتـعيـينه مـديرا
عامـا لوكـالـة االنبـاء العـراقـية  وحل مـحله
ــلـحــقـيــة الـصــحــفـيــة االسـتــاذ سـيف في ا
ــــا ســـــمي الـــــدوري . اعـــــرف انه اتـــــهـم 
ؤامرة 1979  وقـدم حملكمة الثورة وصدر
عــلــيه احلــكم بـالــســجن عـشــر ســنـوات في
الـثامن من آب سنة 1979. هـو محمـد مناف
ياسـ محمد أم وهـذا هو اسمه الكامل .
تـلك قلـما سـياال وفـكرا عـروبيـا واضحا

قـاالت قبل 2003 وقد قـرأت له الـكثـيـر من ا
وبـعد  2003وكلـها تـتمـيـز بالـفكـر الواضح
واالســـلــوب اجلــمـــيل . ومن مــقـــاالته الــتي
قـرأتــهــا له بــعــد االحــتالل االمــريـكي 2003
مقـالة جميلة نشرهـا موقع اجلزيرة بعنوان
( حـقـيــقـة الــصـراع الــسـيـاسـي في الـعـراق
https:// : واالحـــــتالل ) ورابــــطـه الــــتــــالي
ـقال :" ـا قاله في ا /www.aljazeera.netو
الصـراع احلزبي الـسيـاسي هـو أشد أنواع
الـصـراع بـروزا عـلى الـسـاحـة الـعـراقيـة من
أي صـــراع آخـــر لــــعـــبت فـــيـه الـــســـلـــطـــة
ـتـسـلط احلـكـومـيـة تـاريـخـيـا دور الـقـامع ا
ـا لـعـبت دور الـوسـيط احلكم إذ أن أكثـر 
ـتـعاقـبـة ومنـذ قـيام احلـكـومات الـعـراقيـة ا
مـلكة الـعراقيـة في بدايـة القرن الـعشرين ا
لعـبت دور السلطة القمعية فمألت السجون
وأعـدمت سـيـاسـيـ وألـغـت أحـزابـا وحدت
ـكـتـوبـة. وقـد تـطـور من حـريـة الـصـحـافـة ا
الـقـمع إلى درجـة كـبـرى حـتى وصل إلى مـا
وصل إليه من شراسة يندر وجودها " .  
االستـاذ مثـنى الـطبـقجـلي  كـتب مقـالة عن
االستـاذ طه الـبـصـري في جـريـدة (الـزمان )
عـدد يـوم 28 كـانـون الـثـاني  –يـنـايـر سـنـة
2015 وقـال :" ان وكــالــة االنـبــاء الــعـراقــيـة
ــدراء  وقـــادة كــبـــار فــضال عن حـــظــيـت 
مــحــررين وكــتــاب كـــبــار كــان لــهم الــســبق
ــلــتــزمـة الــصـحــفي  فــكــانت تــقــاريــرهم ا
تـابعة اخلبر امـينة في السـرد والتحليل
مـا جـعلـهـا الوكـالة واحـتـرام قواعـد الـعمل 
ــا قـيل ان االولى فـي الـوطن الــعـربـي وقـد
الـوحـدة الـعسـكـريـة بـآمرهـا أي بـقـائـدها ..
وحقـا كان طه البصـري اآلمر حيث ال وجود
ـفـهـومـهـا الـعـسـكـري مـثـلـمـا كان ألوامـر 

من الـصــحـفـيــ واالعالمـيــ الـعــراقـيـ
ـــعــروفــ بـــعــمــلـــهم في وكــالـــة االنــبــاء ا
العراقية (واع) وفي الصحافة العرقية وفي
ـلـحقـيات الـثقـافيـة الـعراقـية يـعيش االن ا
في كـنــدا ومـنــذ ســنـوات وعــلـمت مــؤخـرا
بـوفـاة زوجـته الـسـيـدة سـلـمى الـسـامـرائي
رحـمــهــا الـلـه وطـيّب ثــراهــا وسـمــعت انه
ينـوي طـبع مذكـراته وأنـا اشد عـلى يديه 
ـكن ان ـا  ــتـلك الـكــثـيــر  ويــقـيــنـا انه 

تابع .   يقدمه للقراء وا
من مـوالـيـد مـحـلـة بـاب اجلـديـد في مـديـنـة
ـوصـل سـنـة 1940 ومن اسـرة مـوصــلـيـة ا
معـروفـة هي اسرة (سـيـدان ) وعمه الـفـنان
ــرحـوم االســتـاذ الــتـشــكـيــلي و الـنــحـات ا
هـشــام سـيــدان وقــد عـاش مــعه في الــبـيت
نفـسه في مرحلـة الطفولـة  تخرج في قسم
االثـار بكـلـية اآلداب  –جـامعـة بـغداد 1962
..عـمل فـي الـتـدريس لـفـتـرة . وبـعـد انـقالب
سـنـة  1968 كـان في بـغــداد يـرأس حتـريـر
مجـلة (الـعـمل الشـعبـي) وقد عـمل معه في

التحرير االستاذ سعد البزاز . 
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ويشـير الدكـتور ملـيح ابراهيم صـالح شكر
في مـقــال له بـجــريـدة الـزمــان عن الـصـراع
السيـاسي للهيمـنة على الصحـافة العراقية
(الـعـدد الـصـادر  5 آب 2020) الى االسـتـاذ
مـحـمـد مـنـاف يـاسـ الى انه في صـبـيـحـة
يوم  17من تـموز 1968 كـان من االشخاص
الذين رافـقـوا االستـاذ سـعد قـاسم حـمودي
في الـسـيــطـرة عـلـى (جـريـدة اجلــمـهـوريـة)
ويـسـتـدرك لـيذكـر ان هـذا اخلـبـر ال يـسـتـند
الـى دلـــيل مـــوثق  ومـن الـــذين كـــانـــوا مع
مـحـمد مـنـاف يـاس ايـضـا  بهـجت شـاكر
وعدد من شـباب االعـظمـية وهـكذا اسـتطاع
ساعدة سعد قاسم حمودي من خالل هذه ا
عـلى بـسط ادارته لـلـجـريـدة في الـكـرنـتـيـنة
بيـنما الـتحق به ايضـا عدد من الصـحفي
ـهـنـيـة مـنذ ان احملـتـرفـ بـحكم عـالقتـهم ا
كــانــوا مـن كــوادر صــحــيـــفــة والــده قــاسم

حمودي (احلرية ) .   
الرجل كـما قال االستاذ سيف الدوري كان
يعـمل ملحـقا صحـفيا في بـيروت في ايلول

هنـاك قادة لـهـا تعـززت بفـضـلهم ودرايـتهم
مـكـانـة (واع) ظال وانـتـشـارا وتـغـطـيـة ايام
ـرحـوم االســتـاذ بـهـجـت شـاكـر واالسـتـاذ ا
مـحـمـد مـنـاف يـاسـ واالسـتـاذ سـعـد عـبد
الـسالم الــبـزاز ضــمن هـنــدسـة بـشــريـة في

القيادة والتعامل واالبداع..��.”
�أمـا االسـتــاذ هـارون مـحـمــد وقـد عـمل هـو
االخر مع االسـتـاذ محـمـد منـاف يـاس في
وكـالـة االنـبـاء العـراقـيـة فـقـد كـتب يوم -22
كـانـون االول  –ديـسـمـبـر سـنـة  2020مـقـاال
رحـوم الشـهيد حـارث طاقـة في وكالة عن ا
https:// : اور االخـــــــبــــــــاريـــــــة والــــــــرابط
 -/urnewsagency.comيـقول :" كانت (واع)
في عــهــود مــديـريــهــا بـهــجــة شــاكـر وطه
بصـري رحمهـما الـله ومن بعدهـما مـحمد
مـنـاف يـاسـ مـتـعه الـله بـالـصـحـة اسرة
واحدة يـتنـافس افرادهـا بصـدق ومهـنية
فـي تـقــد افـضل الــتـغــطـيــات االخـبــاريـة
واحـسن الـصـيـاغـات الصـحـفـيـة الـتي كان
االستـاذ محسن حس - للتاريخ- قد رسخ
تـقـالـيــدهـا وفق اسس سـلـيــمـة ورصـيـنـة
جعـلت منهـا في مقدمـة وكاالت األنباء في

نطقة والعالم" .  ا
ــفـــهـــرست الـــعــراقي ـــعـــجــمـي وا رصـــد ا
ـرحــوم االسـتــاذ الــدكـتــور صـبــاح نـوري ا
ـــرزوك في اجلـــزء الـــســابـع من ( مـــعــجم ا
ؤلـفـ والـكـتاب الـعـراقـي (1970-2000 ا
والـذي اصـدره بـيت احلـكـمـة بـبـغـداد سـنـة
 2000 مــا قـــدمه االســتـــاذ مــحــمـــد مــنــاف
ــوســـومــة الــيـــاســـ ومن ذلك كـــراســتـه ا
(اسـتـخـدام الـطـلـبـة جلـهـاز (الـفـيـديـو ) في
ـشـاهد الـصـعب ) وصدرت مديـنـة بغـداد :ا
ـركـز الـقـومي لــلـبـحـوث االجـتـمـاعـيـة عن ا

واجلـنــائــيـة بــبــغـداد ســنـة  1985 وكــتـاب
ـؤسسة (الصـحافة الـعمالـية ) وصدر عن ا
الـثــقـافــيـة الــعـمـالــيـة بــبـغــداد سـنـة 1976
ـعـلم لـلـثـقـافـة الـعـامة – وكـراس ( مـرشـد ا
مرحـلة االسـاس ) وصدر عن وزارة التـربية
بـبــغـداد ســنـة  1979بـاالشــتـراك  وكــتـاب
(اسـالـيب الـتثـقـيف الـعمـالي ) وصـدر سـنة

.1973
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تـرأس االسـتـاذ محـمـد مـناف يـاسـ ايـضا
رئـاسـة حتـريـر مجـلـة ( وعي الـعـمـال) التي
اصدرهـا االحتاد العـام لنـقابات الـعمال في
الــعــراق ســنـة 1969. وتــعــتــبــر من أطــول
اجملالت عمـرا في تأريخ الصحافة العمالية
سـتمر لهـا. وقد تناوب وذلك لدعم الـدولة ا
على رئـاسة حتريرها عـدد من الكتاب منهم
مـحـمـد عـايش حـمد  وطـارق عـزيـز  وعـبد
اخلالق الـسامـرائي  وسعـد قاسـم حمودي
 وناصـيف عـواد  ومحـمـد منـاف يـاس 
وعـزيــز الـســيـد جــاسم  وعـادل ابــراهـيم 
وصـبـري الــربـيـعي  ومـظـهـر عـارف وزيـد
احلـــلـي . وكـــانت اجملـــلـــة اســـبـــوعـــيـــة ثم
اصـــبــــحت شــــهـــريـــة حــــتى تـــوقــــفت عن
الـصــدور. ان من يــتــابع كــتـابــات االســتـاذ
محمـد مناف ياس يجد انها كثيرة ومهمة
تتـناول مـوضوعات تـتسم بـالرصـانة وقوة
ــا قـرأته له مـقـال الـتـعــبـيـر والـوضـوح و
ـوت ) كتـبه بعـنـوان (احلق اليـشـيخ ولـن 
في موقع قـناة العباسية نيوز كتبه يوم 16
http:// : تــــمـــوز 2016 ورابــــطـه الــــتــــالي
�alabasianews.comقـال فـيه :" نـعم ; ولـكل
يوم في الـوطن حـكـايـة .. هذا مـايـردده ابو
عيدي ; من خلف قضبان زنزانته  الثـناء ا

وكمـا قلنـا بدء " يـبقى اشكـال الفـهم ; ثقيال
ويـتـسع كــلـمـا سـبـقـته آراء قـبل ان تـراه او
تـسـمـع ...!! ويـتـكــاثـر الـقــتل بال مـبـاالة وال
ــا الن ذلك يــعـني اهــتــمـام بــإيـقــافــهـا !! ر
انــتـهــاء دور من جــاء مــحـمــول "وحال " في
احذيـة احملتلـ !! ومن احتـلوا العـراق كثر
مع شـديد األسف .. وليعدد من يرى ويعرف
اســــمـــاء ومـــصـــالح " احملـــتـــلـــ وأوحـــال
احـذيــتــهـم " فـذاك لــيـس شـأنـي الــيـوم ...!!

واضاف في مقالته وهي مهمة :"   
كتب الـناقـد والفنـان " ابراهـيم زاير " مـقالة
في مـجـلـة نــصف شـهـريـة اســمـهـا " الـعـمل
سؤول الشـعبي " ينتقد ذلك واخـذ موافقة ا
عن رئاسـة التحـرير[كان هـو االستاذ مـحمد
قـالـة ; في عدد ] ; فنـشـرت ا منـاف الـياسـ
تـمــوز " سـنـة 1969; وتـراكــضت احلـواشي
ـــســؤول ; حتــرض وتـــتالعب ; عـــنــد ذلك ا
اسـتــدعـاني وزيــر االعالم وقـتــهـا الــدكـتـور
ـقـابـلـة رئـيس عـبـدالـله سـلـوم الـسـامـرائي 
اجلمـهـورية !! دهـشت فعال !! وكـان البد من
فهم اسـباب الغـضب !! واعلنت مـسؤوليتي
ـقال بكل تـفاصيـله !! وسجلت الكـاملة عن ا
دهـشـتي امــام مـكـتب رئـيس اجلـمـهـوريـة !!
وطـلـبت وبـإصـرار ان اقــدم انـا لـلـمـحـاكـمـة
ـتول وكانوا جددا القـانونية .. بحكم ان ا
يهـتمـون " ويطـيعـون " القـانون ; وان الـنقد
ليس اال موضوعة اصالحيه ; اوال ..  

 ولـكـني اكـتـشفـت بعـد خـروجـنـا من مـكتب
الـــرئـــيس ; انـــهم قـــد اعـــتـــقـــلـــوا الـــكـــاتب
والـصــحـفي الـفـنــان ابـراهـيم زايـر !!... جن
جنـوني وقـتهـا وفتـحت بـاب غرفـة الـرئيس
ألقـــول " من جــوه خـــيـــمــتـك يــاســـيــدي !! "
وسـحـبــني الـدكـتـور ســلـوم من يـدي  وهـو
يـكــتم غـضــبه ايـضــا .. وكـان قــد جتـمع في
مــكــتب الــرئـيـس كـثــيــر من اعــضــاء قــيـادة
الدولـة وقتها وتعـززت مطالبـتي باحملاكمة.
ولكن بـاب الزنزانة كان قد اقفل على الكاتب
الفـنان ابـراهيم زايـر .. وختم مـقاله بـالقول
:" كــتــبت مــقـاال في الــصــفـحــة االخــيـرة من
مجـلة ( العمل الشـعبي) التي كنت عـنونتها
" سطـور ليست نـاعمـة " اعدت طلب تـطبيق
الـقــانــون واغالق اجملـلــة الـتي كــنت اخـذت
مـسؤولـيـتهـا بـاعتـبـارها " مـجـلة نـقـدية ..."
وان اعـتـقـال الـفنـان ابـراهـيم خـطـأ قـانوني
اوال ... وأُلـــغي امـــتـــيـــاز اجملـــلـــة ...وعــدت
مدرسـا كما كنت قبل الـعمل في الصحافة ..
ولـكـني بــقـيت ادور وبـكل وسـيــله لـتـحـريـر
الـصـديق ابـراهـيم زايـر ; مـطـالـبـا بـتـطبـيق
الــقــانــون !! واطــلـق ســراحه; ولــكن كــثــيــر
ــضـاد "  احلـواشـي بـقــيت تـلــعب دورهـا ا
واصراري يـتـزايد عـلى احملـاكـمة والـقـانون
وقدمـنـا الى محـكمـة بـداءة الرصـافة االولى
كـمــا اذكــر .. وشــرحت لــلــحــاكم ونــحن في
قفص االتـهام وقتهـا كامل مسـؤوليتي التي

حتملها ابراهيم مظلوما ..  
 كـــنت وقــــتـــهـــا اقـــول لــــكل من يــــتـــحـــمل
ـسـؤوليـة " كـيف تسـتـطيع ان تـنـام ليـلتك ا
وهنـاك بر واحـد خلف قـضبـان سجنك ? "
ـا يـسـتـطـيعه ; فـتـعـجب احـدهم وهـددني 
وهـنـا مـسـألـة تـدخل تـفـاصـيـلـها فـي كـتـابة
السـيرة الذاتية فـأجتاوزها هنا وعذرا ..انه
الـقــانــون اوال وحتــكـيــمه بــ الــنـاس واي
مــســؤول !! الــقـانــون هــو احلق ; واحلق ال

وت ..." .   يشيخ و لن 
ومن مقـاالته مقالة بـعنوان (چا.. وين أودي
احلجـي واتعاتب ويامن?) نـشرها في موقع
الـعـبــاسـيـة يـوم  3ايـلـول –ســبـتـمــبـر سـنـة
2014 وجاء فـيها :" والـلفظـة االولى عراقية
لـلـتـسـاؤل مـتـذمـرة وحـائرة !! الـى من يـقال
السؤال ومن الذي البد من معاتبته ??  

تـلك حـال عـراقـيـة مــتـقـادمـة ومـسـتـمـرة في
السـياسة واحلكم  ودون ان تتـمدد العبارة
فتـشمل جغـرافيات اخـرى قريبـة من العراق
او مـسـكـونـة من أنـاس تـتـواضع كـتـابـاتهم
الى هذه الدرجة من احليرة والتساؤل ?.  
بعـد وفاة زوجته السـيدة سلمى عـبد سعيد
الــسـامــرائي أم مــصــعب اخـذت اقــرأ له في
ــقــاالت بــعــنـوان صــفــحـتـه ســلــســلــة من ا
ــاء الـــعــيـــون ) وكــلـــهــا رثــاء (مـــقــامـــات 
ـرأة الـعـظـيـمـة الـتي قال واسـتـذكـار لـهذه ا
عـنـهـا انــهـا كـانت امـرأة عــظـيـمـة  وزوجـة
حــبــيـبــة  وأمـاً طــيــبـة. ومن عــنــاوين هـذه
ـقاالت : " سـلـمـى اوال وحتـى الـغـياب " و" ا
سلـمى باقة ورد لن تتكرر" و" سلمى ياغزال
الكـرخ ..حرة ابـدا " و" سلـمى ياجـرح بغداد
..شالل االلم " و" احــكـي لــنــا يــاســلــمى عن
شبـكة االلم " و" من شـظايـا الزمن الـدخيل "
ونــــــعـم حــــــدث مــــــضـى تــــــقـــــــلــــــبـه االكف

ياسلمى.   
اردته ان يـكــتب شـيـئــا يـضـيــفه الى مـقـالي
وهـــو االن قـــد جتــــاوز الـــثـــمــــانـــ عـــامـــا

فقال:"   
درستُ االعـالم في دول وجـامـعــات مـحــتـهـا
ظــلـمــات الـقـرن الــعـشــرين ٠٠ لـدي بــحـثـ
ميـدانيـ عن الطلـبة والـفيـديو واالخر عن
الـزمن الــذي يـقـضـيه الـطــالب عـلى اجلـهـاز
كـان مـعي الـدكـتـور محـمـد نـاجي اجلـوهر 
وفي البحث الثاني متعب مناف السامرائي
وال ادري الكـثـيـر ٠٠ففـدغـادرت الـعراق اول
الـتـسـعـ  وبـقـيت احـمل حـقـائب الـهـجرة
ومـعي عـائـلـتي حـتى وصلـنـا الى كـنـدا قبل
اكـثـر من عـشـر سـنـ ٠٠ احلـمـد لـله وقـفت
مـعي زوجـتـي الـتي فـقـدتـهــا قـبل شـهـرين 
ـا ال اكـتفي به ـقـامات  وكتـبت عـنهـا في ا

وسأوالي الكتابة ان شاء الله ... " ٠
أمد الله بعمر االستاذ محمد مناف الياس

ومتعه بالعافية واخلير والبركة . 
  { كاتب ومؤرخ عراقي
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محمد مناف ياس
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بارك وزير الشـباب والرياضـة عدنان درجال  فـوز منتخب شـباب العراق بـكرة الطاولـة بكاس العرب
ـباراة قـامـة في االْردن حـالـيـا بعـد جتـاوزه مـنـتخـب شبـاب مـصـر في ا لـلبـطـولـة الـعربـيـة اجملـمـعـة ا
النهـائية  وثـمن الوزير درجـال اجلهود الـتي بذلهـا جميع اعـضاء الوفـد من العب واداريـ ومدرب

لرفع اسم العراق عاليا في احملافل والبطوالت الدولية.
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{ لــنــدن- وكــاالت: تــلــقى آرســنــال
ــبـاراة االفــتـتــاحـيـة اخلــسـارة في ا
ـمتـاز عـلى يد لـلدوري اإلنـكـليـزي ا
وسـجل مــضـيــفه بــريـنــتـفـورد  0-2. 
سـيـرجي كـانوس  22 وكـريـسـتـيان
نــورجـارد  73هــدفي الــلــقــاء.  وقـدم
آرسـنـال أداء مــخـيـبـا في ظل غـيـاب
ـيريك أوبـامياجن مهـاجمـيه بيـير إ
وألـــكــســـنــدر الكــازيـت فــيـــمــا كــان
مـــنــافـــسه بـــريــنــتـــفــورد عـــلى قــدر
سـؤوليـة في أول مبـاراة بتـاريخه ا
ــيــرلـيـغ  واعـتــمــد مـدرب في الــبـر
آرسـنـال ميـكـيل أرتـيـتا عـلى طـريـقة
الــلـعب 1-3-2-4  حــيث وقف بــابــلـو
مـاري إلى جـانب الـوافـد اجلـديد بن
وايـت في عــــــمق اخلـط اخلـــــلــــــفي
بـــإســـنـــاد من الـــظــهـــيـــرين كـــالــوم
تـشـامـبـرز وكـيـران تـيـرني وتـعاون
جـرانـيت تـشـاكـا مع ألـبـرت سـامبي

لعب. لوكوجنا في وسط ا
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فـيـما حتـرك نـيكـوالس بـيـبي وإميل
سـمـيث رو وجـابـريـيل مـارتـيـنـيـلي
ـــهــاجـم الــصـــريح فــوالرين خــلف ا
ـقابلة جلأ بالوجون. في الـناحية ا
مدرب برينتفورد توماس فرانك إلى
طــريـقــة الــلـعب 2-5-3  حـيـث تـكـون
اخلط اخلـلــفي من كـريـسـتـوف آجـر
وبونـتوس يـانسون وإيـثان بـينوك
ـلـعب كل من وتـواجـد عـلـى طـرفي ا
ســيــرجي كــانــوس وريــكــو هــنـري
وأدى كريستيان نورجارد دور العب
االرتكـاز خـلف ثنـائي الـوسط فرانك
أونـيـيـكـا وفيـتـالي يـانـلـيت وتـبادل
ـو وإيــفـان الـثــنـائـي بـرايــان مـبــو

تـــــونـي األدوار في اخلـط األمـــــامي.
ورغم سيطرة آرسنـال على مجريات
الــــشــــوط األول مـن الــــلــــقــــاء كـــان
بـرينـتـفورد األكـثـر خطـورة وجاءت
أولى فـرصه في الـدقـيـقـة  11عـنـدما
شق هـــنــري طــريـــقه في الــنـــاحــيــة
الــيــســرى قــبـل أن يــرفع عــرضــيــة
ارتــدت من تــشـامــبــرز ووصـلت إلى
أونييكـا لكن رأسيته الضـعيفة علت
ـرمـى. وبـعــدهــا بــدقـيــقــة واحـدة ا
تمكن توني رغم مـضايقة وايت من
إيـــصـــال الـــكـــرة إلى هـــنـــري الــذي
ســددهـا قــويـة في اجلــزء اخلـارجي
من الــــــقـــــــائم. وواصـل آرســــــنــــــال
اســتــحــواذه عــلـى الــكــرة لــكن دون
فـائــدة حـقـيــقـيـة لــيـتـمــكن صـاحب
األرض مـن افـتــتــاح الــتــسـجــيل في
الدقـيـقة 22  عـندمـا شـتت تشـامـبرز
الـكـرة بـتـسـرع لـتـصل إلى بـيـنـوك
فـمرر إلـى كانـوس الـذي تـخلص من
تشامـبرز في النـاحية الـيسرى قبل
أن يـــســـدد بـــيـــمـــيـــنه فـي الـــزاويــة
رمى الفريق اللندني. وكاد الضيقة 
برينتفورد يسجل الهدف الثاني في
و الدقـيقة 30  عنـدمـا تخـطى مبـو
العــبــ من آرسـنــال قــبل أن يـوجه
تسديدة مرت بجـانب القائم البعيد.
وطــالب آرسـنــال بـركــلـة جــزاء بـعـد
تـعـرض بـالـوجـون لـلـعـرقـلة دون أن
يـتــحـسب احلـكم شـيـئـا ولم تـسـفـر
مـــحــاوالت الــفــريق عن شيء يــذكــر
حـــتى نـــهـــايـــة الـــشـــوط األول. بــدأ
آرســـنــال الـــشـــوط الــثـــاني بـــشــكل
أفضل واقـترب من حتـقيق الـتعادل
في الـدقـيـقة 51  عـنـدمـا مـرر تيـرني

الـكرة إلـى سمـيث الـذي شق طـريقه
نتصف قبل أن يطلق تسديدة من ا
قـــــويـــــة تـــــألق احلـــــارس رايـــــا في
إبـعــادهـا. ودخـا بـوكـايـو سـاكـا إلى
وفق تـشـكـيلـة آرسـنـال مكـان غـيـر ا
بالوجـون وتلقى تيـرني تمريرة من
ســامـــبي في الـــنــاحــيـــة الــيــســرى
لــيــسـدد كــرة ارتــدت من الــدفـاع في
الـــدقــيـــقــة 64. عـــقب دقــيــقــتــ رد
بـريـنـتفـورد بـهـجمـة خـاطـفة عـنـدما
هيأ أونييكا الكرة إلى كانوس الذي
سددها مـن داخل منطـقة اجلزاء في
مــكـان وقـوف لـيـنــو. وبـعـد حلـظـات
عـــلى دخـــول ريس نـــيـــلـــســـون إلى
تـشـكيـلـة آرسنـال مكـان مـارتيـنـيلي
تـمـكن بريـنـتفـورد من تـعزيـز تـقدمه
بـهـدف ثـان في الـدقـيـقـة 73  عـنـدمـا
نفـذ البـديل سوريـنسـن رميـة تماس
مــرت فـوق اجلــمـيـع قـبل أن يــرتـقي
لـهـا نـورجـارد ويـضع الـكـرة بـرأسه
في الشباك. وكاد برينتفورد يضيف
الـــهــدف الـــثـــالث في الـــدقــيـــقــة 80
بــطــريــقــة مــشــابــهــة عــنــدمــا نــفــذ
سـوريــنـسن ركــلـة ركــنـيــة تـابــعـهـا
نورجارد برأسه قرب الـقائم البعيد.
وحــاول آرســنــال الــرد في الــدقــائق
ـــتـــبــقـــيـــة فــجـــاءت أبـــرز فــرصه ا
بالـدقيـقة 87  عنـدمـا مرر سـميث رو
كـــرة إلـى تـــيــــرني فـي الـــنــــاحــــيـــة
الــيـسـرى لــيـرسل األخـيــر عـرضـيـة
داخـل مـنـطـقــة اجلـزاء نـحــو بـيـبي
الـذي ســددهـا بـأنـاقـة قـبل أن يـبـعـد

احلارس ريا خطرها.
حـدد نادي مـانـشسـتـر سيـتي مـوعد
مــحــاولــته اجلــديــدة لــلــتــعــاقــد مع

اإلجنـــلـــيـــزي هـــاري كــ مـــهـــاجم
يـركـاتو الـصـيفي تـوتنـهـام خالل ا
اجلاري. وزعمت تقارير صحفية في
األيام األخـيـرة أن مانـشسـتر سـيتي
. يــجــهــز عــرضًــا جـديــدًا لــضـم كـ
وكـتـب فـابــريــزيـو رومــانــو خـبــيـر
ــدربــ في انــتــقــاالت الالعــبــ وا
ـــــوقع أوروبـــــا عـــــلى حـــــســـــابه 
الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي تـــويـــتــر:

سـيـضـغط مــانـشـسـتــر سـيـتي مـرة
أخــرى لــلـحــصــول عـلى هــاري كـ

قبل.  خالل األسبوع ا
b¹bł ÷dŽ

انشستر وأضاف: العرض اجلديد 
سيتي بقيمة  150 مليون يورو بات
ـوقف الـنـهـائي جــاهـزًا ويـنـتـظــر ا
لتوتنهام.  وتابـع: مانشستر سيتي
مـنفـتح أيـضًا عـلى تـعديل الـعرض

كي يشهد وجود العب
أو إضــافــات. واخــتــتم
رومـــــــانـــــــو: ال يـــــــزال
توتنهام مـصممًا على
االحتفاظ بهاري ك
ولم يـحـصل الـنـادي
عـــــــــلـى عـــــــــروض
جـــديـــدة بـــشـــأنه

حتى اآلن.
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صـور أحـمـد عـريبي عـمـاد الـركـابي وا
مـن الــقـــنــاة الـــفــضـــائــيـــة الــعـــراقــيــة
الــريـاضــيــة  ..وأكــد الـغــزي ان جــمـيع
الالعب والالعبات تـأهلوا رسميا الى
طــــوكـــيـــو 2020 من قـــبـل احتـــاداتـــهم
الــدولـيــة  مـبــديـا تــفـاؤله في حتــقـيق
االجناز واحلـصول عـلى االوسمـة لرفع
اسـم الــعـــراق عــالـــيــا في هـــذا احملــفل
ـي الكبير . و أشار الى الرياضي  العا
ــبــيــة الــوطــنــيـة ان  الــلــجــنــة الــبــارا
الـعراقـية بـرئاسـة عقيـل حميـد   بذلت
جـهـودا كـبـيـرة في تأمـ عـمـلـيـة تأهل
الالعــبــ الى طــوكــيــو 2020 واقـــامــة
ـعـسـكرات الـتـدريبـيـة وتـوفيـر جـميع ا
ـشــاركـة الــنـاجــحـة في مــسـتــلـزمــات ا
ـشاركة بـياد الـيابـان وتعـد هذه ا بـارا
هي الـــســـابــــعـــة لـــلـــعـــراق في تـــاريخ
بيـة منذ دورة برشلونة الدورات البارا
ـبـيـة عـام 1992 وحـصل الـعـراق الـبـارا
ــبـيـة خالل مــشـاركـات الــلـجـنــة الـبـارا
الـعـراقـيـة في الدورات الـست الـسـابـقة
عـلى    13 وســامــا حــقــقــهـا  9 العـب
عــراقــيـــ ويــســعى ابــطـــال الــلــجــنــة
بة الى تـعزيز رصيـد العراق من البـارا
االوســمـة في مـشـاركــتـهم اجلـديـدة في

طوكيو 2020.

بـارزة ثالثة مـبارزين ثل مـنتـخب ا و
هم عـمـار هـادي وزين الـعـابديـن غيالن
وحـــيـــدر نـــاصـــر. ومن مـــنـــتـــخب رفع
األثقال يشارك الرباع فارس سعدون
رســول كــاظـم عــلي مــوحــان وعــبــاس
مــحــمــد نــيــسـان بــاإلضــافــة إلى رامي
مــنــتــخب الــقــوس والـســهم ســلــيــمـان
ـــؤلف من فــيـــاض والــوفـــد االعالمي ا
رئيس الوفـد هشام الـسلمـان وعضوية
ــــراسل االعالمي د٠ عـــمـــار طـــاهـــر وا

الـبعـثة عـبيـد الغـزي : سيـمثل  الـعراق
 العبا من خمسة احتادات منهم 18

أربـعة العـبات هن الـرباعـة هدى مـهدي
بــرفع األثـقــال وزمن حــســ بـالــقـوس
والسهم والعداءة فـاطمة فاضل أللعاب
الـقـوى وجنـلـة عـمــاد لـتـنس الـطـاولـة.
بـاإلضــافـة الى أربــعـة عــشـر العــبـاً هم
كــوفــان حــسن جــراح نــصــار  ولــدان
نــزار أحــمـــد نــعــاس وحــســ فــاضل
وعلي مـبارك من مـنتـخب العـاب القوى
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ــبـيـة الـوطـنـيـة أعـلـنـت الـلـجـنـة الـبـارا
شاركة في العراقية عن بعثة العراق  ا
ـبيـاد طـوكـيو  2020 الـذي يـنـطلق بـارا
رسمـيا في الـعاصمـة اليابـانية طـوكيو
يـوم الـرابع والـعـشريـن من آب اجلاري
وقـال رئـيس الـبعـثـة الـعراقـيـة  لـلدورة
ـبــيـة عـبــيـد الــغــزي ان بـعــثـة  الــبــارا
الــعـراقــيــة  تــتــكـون من   37 شــخــصـاً
بــيــنــهم  18 ريــاضــيــا   4 العــبـات و14
العـبـا وتــتـكـون الـبـعــثـة من : الـدكـتـور
ـبية عـقيل حـميـد رئيس الـلجـنة الـبارا
الـوطـنــيـة الـعـراقـيــة والـدكـتـورة كـوثـر
حـســ األمـ الـعـام لــلـجـنــة والـسـيـد
عـبـيد الـغـزي رئـيس الـبـعـثـة الـعـراقـية
وجـــــبـــــار طـــــارش اداري  احتـــــاد رفع
األثــقــال ومـــهــدي بــاقــر رئــيس احتــاد
بارزة العـاب القوى واحلـكم الدولي بـا
سعد محمد ومترجم البعثة سعد قاسم
بــــاإلضــــافــــة الى مـــــدربي احتــــاد رفع
االثــقـال د. ثـامـر غــا وجنـاح جـويـر 
ـبـارزة ورحــيم فـالح مـدرب مــنـتـخب ا
وجـــواد أبـــو الـــشــون مـــدرب الـــقــوس
والـســهم ووسـام غـالي ومـازن حـسـ
مـــدربــا الــعــاب الـــقــوى وجــمــال جالل
مــدرب تـنس الـطــاولـة. وأوضح رئـيس
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واقع يومـيا اقـرأ  واشاهد بـعض الفـضائـيات وا
الـرياضـيـة الـتي تتـابع بـشـغف وحرص تـدريـبات
منـتخـبنـا الوطـني في معـسكـره  باسـبانـيا وتـنقل
لــنــا كل مــا هــو إيــجـابـي من صــور ولـقــاءات مع

درب . الالعب وا
واقع أن ال تـبالغ واتمـنى على وسـائل اإلعالم وا
في نــقل  صــورة لـلــجـمــهــور الـريــاضي عـلى أن
مــنـتـخـبـنـا ســوف يـتـأهل إلى نـهـائــيـات بـسـهـولـة
ـدرب الـهـولنـدي وجتـعل نـسـبة الـتـفاؤل بـوجود ا

عالية جدا وبعدها نصطدم بشي ال يفرحنا
ونـعـيـد نـفس مـأسـاة صـحـيـفـة الـبـعث الـريـاضى
ـعـسـكـر مـنـتـخـبنـا الـوطـني  في أثـنـاء تـغـطـيـتـهـا 
البرازيل قـبل مشـاركته في نهـائيات كـأس العالم

عام 1986.
ومازلت اتـذكر عـنوان صـفحـة البـعث الرياضي
في ذلك الـــوقت والــدة زيـــكــو مــعـــجــبــة بـــالــكــرة
الـعـراقـيـة وتـعتـبـر احـمـد راضي وحـسـ سـعـيد
العب برازيلي سابق يـتوقع صعود أبرز النجـوم 
مـدرب الحـد األنـديـة الـعــراق الى دور الـثـمـانـيــة 
الـبرازيـلـيـة يـرغب في ضم احـمـد راضي وباسل
مـنـتخـبـنـا يـفـوز عـلى نادي كـوركـيس إلى فـريـقه 
بـــرازيــلـي بــخـــمـــســـة أهــداف قـــبل تـــوجـــهه إلى

كسيك. ا
هذه األخـبـار جعـلت اجلـمهـور الـعراقي يـزيد من
أحالمه وامنـياته حتى صـدمنـا بخسـارتنا األولى
مـع الـبــاراغــواي وإن كـان احلــكم ظــلــمـنــا بــعـدم

احتساب هدف الكاب احمد راضي .
الـذي أريـد أن أصل إلـيه من خالل مـا كـتبـته في
االعلى إن ال نبالغ في االخبار والتوقعات وان لم
سـتـوى احلـقيـقي  لـفـريقـنـا  فـعلى األقل نـنـقل ا
الــعــمل بــصـمـت  وبـجــديــة دون نـشــر كل شي 
ــدرب هــو ربــان الـســفــيـنــة وســوف يــشـخص وا
األخــطـاء  ومــعــاجلـتــهـا وإيــجـاد العــبـ جــيـدين
غترب وسمعت أنه استدعى عدد من الـالعب ا
ويـسـتـطـيع بـعدهـا من اخـتـيـار تـشـكيـلـة مـنـاسـبة
واجهة كـوريا وايران والـفوز عليـهم  أو التعادل
ســيــكــون مــفـتــاح الــنــجــاح والــتــألق فـي إكــمـال
الـتـصـفـيـات نـحـو  امل بـالـتـرشح لـلـمـرة الـثـانـيـة

لكأس العالم.
اكرر

ـبـالـغـة وعـلـيـنـا الـعـمل بـصـمت الن اتـمـنى عـدم ا
نتـخبات الـتي سنواجـهها بـالتأكـيد لديـها نفس ا
الطمـوح وظروفهم افـضل من ظروفنـا ولديهم من
يراقب مـنـتخـبنـا ومعـرفة كل صـغيـرة وكبـيرة في
نتخب  لنعمل بصمت وعندما ا
نـتـأهل يــرتـفع صـوت الـفـرح
والــهالهل دون أن نــعــتـرض

على ذلك
ال نستعجل في التصريحات

قد تكون وباال علينا
دون أن نعلم
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أكـــد رئــيس مـــجــلـس الــوزراء مــصـــطــفى
الـــكـــاظـــمي الـــعـــمـل عـــلى تـــذلـــيل كـــافـــة
الـــصــعــوبـــات الــتي تـــواجه نــادي الــزوراء
الــريـاضـي. وقـال نــادي الــزوراء في بــيـان
صــحــفي  إن رئـــيس الــوزراء مـــصــطــفى
الـكـاظـمي الـتـقـى بـرئـيس الـهـيـئـة اإلداريـة
لــلـــنــادي فالح حــسن لــبــحث مــعه كــافــة
ـــعـــوقـــات الـــتي تـــواجـه الـــنـــادي. ووعــد ا
الــكـــاظــمي وفـق الــبــيـــان بــتــذلـــيل كــافــة
الـــصـــعـــوبـــات الـــتي تـــواجه اسـم الــزوراء

شـاركات ومـكانـته الكـبيـرة على مـستـوى ا
احملـلية والـقاريـة مشيـداً بجمـاهيـر الفريق
الــكـــبــيــرة وضــرورة عــودة الــبــســمــة الى
جـمـهـور الـنـوارس. وأشـار الـبيـان إلى أن
رئـــــيس الـــــوزراء وجـه وزيـــــر الـــــشـــــبــــاب
والـريـاضـة عدنـان درجـال بـإيـجـاد احلـلول
الـــبـــديــــلـــة لـــدعم األبــــيض في مــــســـيـــرته
الـريـاضـيـة. وفي خـتـام الـلـقـاء قدم رئـيس
نـادي الزوراء فالح حـسن تقريـراً مفصالً
ـــر بـه الـــنـــادي لــــلـــوضع احلــــرج الـــذي 

الية التي يواجهها. واألزمة ا

بية عبيد الغزي رئيس بعثة البارا
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وجه رئــيس الـهــيـئــة الـتـطــبـيــعـيـة
الحتـاد الـكـرة العـراقي أيـاد بـنـيان
مثلي بـعض األندية الذين انتقـادا 
لم يــحــضــروا االجــتــمــاع فـي مــقـر
الية شاكل ا ناقشة ا احتاد الكرة 
. ـدربـ بــ االنـديـة والالعــبـ وا
وعقدت الهيئـة وفقا لبيان صحفي
عية جلـنة التراخـيص اجتماعاً  
ـثــلي في مــقــر احتــاد الــكـرة مـع 
ـقدمة من األنديـة بشأن الـشكاوى ا
ـدربـ بـحـضور قـبل الـالعـبـ وا
رئـيس الــتــطــبـيــعــيــة إيـاد بــنــيـان
وعــضــو الـتــطــبـيــعــيـة اســعـد الزم
واألمــ الـــعـــام مـــحــمـــد فـــرحــان
ومدير تراخيص األندية ماجد ثامر
ورئـــيس جلـــنــة شـــؤون الالعـــبــ
ثلي ـالكي. وحثَ بـنيـان  صالح ا
االنــديــة عــلى ضــرورة اإلسـراع في
ـتـعـلـقـة ـالـيـة ا ــشـاكل ا حـلـحـلـة ا
ـدربـ والالعـبـ لالبـتـعاد عن بـا
عــدم الــتــرخــيص من قــبل االحتــاد
اآلســيـوي حــيـث  إخـطــارنــا من
قـــبل االحتـــاد اآلســـيـــوي بـــكـــتــاب
رســـمـي يـــؤكـــد عــــلى ضـــرورة حل

ـدة ال تــتــجـاوز مــسـألــة الــديــون 
اخلـامس عـشـر من الـشـهـر احلالي.
وطـالب رئـيس الـهـيئـة الـتـطبـيـعـية

ـــثــلـي األنــديـــة بـــإيـــجــاد
مــخـرج ســريع لـهـذا
ـــــــــــوضـــــــــــوع ا
وضـــــــــــرورة حـل
الــــــــــــــديـــــــــــــون
والـشــكـاوى مع
ــــــــــــدربـــــــــــ ا
والـالعـــــــــبـــــــــ

بـــــشـــــكل ودي أو
قــــــانـــــونـي قـــــبل
انـــتــهـــاء الـــوقت
مــــوضـــــحــــا ان
األمــر في غــايـة
اخلـــــــــطــــــــورة
ويــــحـــتـــاج الى
تكـاتف اجلـميع
بــغــيــة جتــنــيب
الــكــرة الـعــراقــيـة

مـــغـــبـــة الــعـــقـــوبــات.
واخـتتم رئـيس الـهيـئة
الـتطـبيـعـية إن حـضور
ـــثـــلي تـــســـعـــة أنـــديــة

لالجتماع من أصل  16نادياً مؤشر
غـيـر جــيـد ويـعـطي انــطـبـاعـاً بـأن
هناك عدم جدية من قبل األندية في
التـعـامل مع هذا
ـــــــــوضــــــــوع ا

هم. ا

 Î«œUI²½≈ tÒłuð WOFO³D² «

vKŽ Y%Ë W¹b½_« iFÐ wK¦L*

WO U*« q UA*« qŠ

UM{dſ UMIIŠ w O  WIH  ÂULð≈ bFÐ ∫wHOK)«
{ بـــاريـس- وكـــاالت: كـــشف رئـــيس
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي
ناصـر اخلـلـيفي عن تـطـورات واكبت
صـفـقـة انـتـقـال األرجـنـتـينـي لـيونـيل
مـيـسي من بــرشـلـونـة اإلسـبـاني إلى

البي إس جي. 
وقــال اخلـــلـــيـــفـي في تـــصـــريـــحــات
صحـفيـة إن الـصفـقة سـارت بسـرعة
كـبـيـرة إذ كـانت هـنـاك رغـبـة سـابـقة
بـ الطـرفـ ولـذلك في الـيـوم الذي
قـــرر فــيه مــيــسـي االنــفــصــال بــدأنــا
االتــصـال وكــان األمــر سـريــعــا جـدا
ولـهـذا الـسـبب أجنـزنا ذلـك. وأضاف
قـبل أن نـفـعل أي شيء تـفـحـصنـا كل
ـكـنـنا ـكـنـنا الـقـيـام به ومـا ال  مـا 
القـيام به كـنت أنـا بنـفسي مـنخـرطا
ــــكن إتـــمـــام في األمــــر ورأيت أنه 

الصفقة بـشكل قانوني ومالي. وتابع
ــات الــتي ــكــا إنه أمـــر ال يــصــدق ا
تـلقـيـنـاها من الـشـركـاء التـجـاري ال
تــصــدق وبــصــراحــة لم أتــوقـع هـذا
الـكم لن أقــول األرقـام لــكن مـا قـدمه
الـرعاة حـتى الـيـوم شيء ال يـصدق.
وحــول تـــأثــيــر انــتــقــال مــيــسي إلى
بـــاريـس قـــال اخلـــلـــيـــفي إذا رأيـــتم
حـــســابـــات الــتـــواصل االجــتـــمــاعي
اخلــاصـة بــنـا كــان لـديــنـا األســبـوع
ـاضي  35 مـلــيـون مـتــابع والـيـوم ا
لدينا  43 مليـون متابع في أقل من 3
هـمـة التي أيـام هذا مـذهل. وبـشـأن ا
ــــيـــسـي قـــال اخلـــلــــيـــفي: حـــددهـــا 
بصراحة لم نضع أي مهام أريد فقط
أن يــكـون مـيــسي كـمــا هـو عــلـيه في

لعب وخارجه. $r∫ فرحة االطفال بالنجم ميسي في باريسا
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ضاد لفيروس كورونا أكد  القائم على النشاطات الرياضية ضرورة فرض اللقاح ا
ـشـاركـة في األنـشـطـة الـريـاضـيـة في الـعـراق. وقـالت جلـنـة الـصـحة عـلى اجلـمـاهـير ا
والـبيـئة الـنـيابـية في بـيـان صحـفي  إنهـا اسـتضـافت وزير الـشبـاب والـرياضـة الكـاب
عـدنـان درجـال و االجـتـمــاع بـحـضـور عـدد مـن أعـضـاء جلـنـة الــشـبـاب والـريـاضـة
الـنــيـابـيـة. وأضـافـت أنـهـا نـاقـشـت خالل االسـتـضـافــة مـوضـوع االنـشـطــة الـريـاضـيـة
وباالخص اقـامة مبـاريات كـرة القدم وضـرورة االهتـمام باالجـراءات الوقائـية وتـشجيع
ـضادة لـفايروس كـوفيد 19. من جـانبـها اكدت وزارة اجلمـاهير عـلى تلـقي اللـقاحات ا
العب الـشـبـاب  عــلى ضـرورة فـرض الــلـقـاح عــلى اجلـمـاهــيـر لـغــرض الـدخـول الى ا
ـباريـات هو رفـع احلظـر الدولي الـريـاضيـة مبـيـنا ان الـهـدف الرئـيس من اقـامة هـذه ا
فروض عـلى مالعبـنا الـرياضـية. وأكـد اجلانبـان وفقـا للـبيـان على ضـرورة التواصل ا

ستمر والعمل سوية لدعم جهود وزارة الشباب والرياضة في هذا اجملال. ا
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لقطة حضور اجلماهير في ملعب الشعب الدولي
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{ مدريد- وكـاالت: علق نـادي ريال مـدريد على أنـباء تـرددت بشأن دراسـته إمكـانيـة االنتقـال من اللـيغا إلى
متاز. وزعمت صـحيفة مونـدو ديبورتيفـو اإلسبانية أن فـلورنتينـو بيريز رئيس اللـعب في الدوري اإلنكليـزي ا
ـيرليغ بسبب الـعقبات الـتي يضعها خـافيير تيـباس رئيس رابطة يـرنغي يدرس نقل ريـال مدريد إلى البر ا
ـعـلومـات الـتي نشـرتـها الـيوم ـلـكي. وقـال ريال مـدريد فـي بيـان رسـمي: بالـنـظر إلى ا الـليـغـا أمام الـنادي ا
صـحيـفة مـونـدو ديبـورتيـفـو والتي تـقـول إن ناديـنا درس إمـكـانيـة االنـتقـال من اللـيـغا إلى الـدوري اإلنـكلـيزي
علومات خاطئة تمامًا وعبثية ومستحيلة وأنها تهدف فقط إلزعاج نادينا متاز يريد النادي التأكيد أن هذه ا ا
يومًا بعد يـوم. ودخل بيريز في أزمة مع تيباس بسبب رفضه مـشروع السوبر ليج الذي يدعو له ريال مدريد

لكي. باإلضافة إلى محاولة فرض اتفاقية  CVC على النادي ا
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{ مـونـتـريـال- وكـاالت: أقصـت العـبة
الـــتـــنس الــتـــونـــســيـــة أُنس جـــابــر
صنفـة الثانية اخلميس منـافستهـا ا
يا الكندية بيانكا أندرييسكو من عا
دوري احتــــــاد العــــــبــــــات الــــــتــــــنس
احملــتـرفــات في مــونـتــريــال. وجـردت
ـيـا الـكـنـديـة ـصـنـفـة  13عـا جـابـر ا
أندرييسكو من لقبها بعد الفوز عليها
بـــنــتـــيـــجــة  7-5و 4-6و 1-6 في ثــمن
النـهائي.وبـذلك تكـون قد حـرمتـها من
ـشـوار عـلى أرضـهـا وبـ مـواصـلـة ا
جـمـهـورهـا في مـبـاراة تـوقـفت مـرت
بسبب األمـطار.وبـهذه النـتيجـة تكون
جـابـر بـطـلــة بـرمـنـغـهـام وأول امـرأة
عــربــيــة تـفــوز بــلــقب احتــاد العــبـات
الـتـنس احملتـرفـات قـد حـقـقت فـوزها
ـوسم في الـسـادس والـثالثـ لهـذا ا
ثـــاني أفـــضل نـــتـــيــجـــة بـــ جـــمــيع
الالعـبــات خـلف الـبـيـالروسـيـة أريـنـا
سابالـينـكا بـرصيد  37انتصارا. وفي
ـصــنــفـة األولى وقت ســابق فــازت ا
أرينا سابالينكا عـلى الكندية ريبيكا
ــصـنــفـة 220  لـتُــخـرجــهـا مـاريــنـو ا
أيـضـا من الــبـطـولـة في لــقـاء اسـتـمـر

سـاعـة واحـدة فـقط.واحـتـاجت جـابـر
الـبــالـغـة  26عـامـا إلى سـاعـتـ و39
دقـــيـــقـــة لـــتـــحـــسم مـــعـــركـــتـــهـــا مع
أندرييسكـو التي تعرضت إلصابة في
قدمـهـا اليـسـرى خالل الشـوط الـثامن
من اجملمـوعـة الثـانـية لـكنـهـا تمـكنت
من مــواصــلــة الــلــعب بــعـد تــلــقــيــهـا
باراة بـ العالج. ووصفت التونسية ا

"الرائعة". 
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وقـالت في تـصـريـح لـهـا بـعـد انـتـهـاء
باراة "لقد كانت مباراة صعبة. كنت ا
أعلم أن اجمليء للعـب ضد بيانـكا هنا
بــ جــمــهــورهــا في مــونــتـريــال في
كندا سيـكون صعبـا". وأضافت جابر
أن منـافسـتـها شـعرت بـاإلرهاق خالل
اللقاء خـصوصا بعـد أن سقطت على
قـدمهـا الـيـسرى بـشـكل مـحـرج.وقالت
جـابـر "أعتـقـد أنـهـا تـعـبت قـلـيال وقد
بدا ذلك واضـحـا في اجلولـة الـثانـية.
األمـر طـبـيـعي تـمـامـا. وبـصـراحـة لم
ــــا كـــانت تــــعـــاني انـــتـــبـه كـــثــــيـــرا 
مـنه".وأضــافت "كـنت أركـز أكــثـر عـلى
نـفـسي عـلى مــا يـجب أن أفـعـله. لـقـد

ركزت اكثر على العودة بقوة واللعب
بشكل أفضل. وهذا ما ساعدني كثيرا
في اجلــولـــة الــثــالــثــة".وتــأمل جــابــر
مواصلـة انتـصاراتهـا ح تـلتقي في
ربع الــنـهــائي األمــريـكــيــة جـيــسـيــكـا
بيغوال الفـائزة على مواطنـتها دانيال
كـــولــــيـــنـــز  4--6و 6-3و.5-7ووصـــلت
كـولـينـز إلى مـونـتـريـال بـعـد أن فازت
بـألـقـاب مـتـتـالـيـة في بـالـيـرمـو وسان
خوسيه لكنها لم تتمكن في الفوز في
مـبـاراتـهـا األخـيـرة مع بـيـغوال والـتي
اســتـــمــرت ســـاعــتــ و  28 دقـــيـــقــة
صـبـاحًـا. وانـتــهت في الــسـاعـة  1:30
وسبق جلـابر أن واجـهت بـيغـوال مرة
واحــدة ســابــقــا عـام  2018 في كــنـدا
خالل ثمن نهائي النسخة األخيرة من
دورة كيبيك التي كانت تقام في ملعب
مــقـفل وخــرجت الالعــبـة األمــريـكــيـة

فائزة حينها.
وسـتـلـتـقي سـابـالـيـنـكـا في مـبـاراتـها
الـقــادمـة في نـصف الــنـهـائـي بـطـولـة
فـتوحة مـرت مواطـنتها أسترالـيا ا
ـصنـفـة الثـامنه فيـكـتوريـا أزارنكـا ا
الـتي تغـلـبت بدورهـا عـلى الـيونـانـية

ـصــنــفـة احلــاديـة مــاريـا ســاكــاري ا
عشرة بـصعـوبة.كـما وصلت إلى ربع
الــنـــهــائي أيــضــا اإلســـبــانــيــة ســارا
سـوريـبـيس بـفـوزهـا عـلى الـتـشـيـكـية
كـاتـيــريـنـا سـيــنـيـاكـوفـا  7-4 7-6 و-6
صفر و3-6  لتواجه التشيكية األخرى
ـصــنــفـة كــارولــيـنــا بــلـيــتــشـكــوفــا ا
الرابـعة الـتي تـغلـبت على األمـريكـية
أمــانـدا أنــيــسـيــمــوفـا  1-6و10-8 7-6
واضطـرت البـريطـانيـة جوانـا كونـتا
ـصـنـفـة الـثـالـثـة الـتي تـغـلـبـت عـلى ا
إيلـيـنا سـفيـتـوليـنـا في الدور الـثالث
إلى االنــســجـــاب بــســبب إصــابــة في
ركبتها ما منح األمريكية كوكو غوف
بطاقة الـعبور إلى الـدور ربع النهائي
من دون أن تـلـعب لتـلـتـقي اإليـطـالـية
كامـيال جـورجي الـتي أطـاحت ببـطـلة
ــبـلـدون مــرتـ الــتـشـيــكـيــة بـتـرا و
ـتـوجة بـالـلقب كـفيـتـوفا الـسـابعـة وا
عــام 2012 وبــخـــروج مــاريـــنــو الــتي
خـــســـرت أربـع مـــرات خالل الـــدوري
ومن بعدهـا أندريـيسكـو لم تعـد كندا
ـثـلــة بـأي العـبـة في هــذه الـبـطـولـة

قامة على أرضها. ا
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وذلـك بـعـد أن عضّ الـعـمـدة في مـسـقط
ـيــدالـيــة األصـلـيــة. وقـد أثـار رأســهـا ا
تـاكاشي كـوامورا عـمدة مديـنة نـاغويا

ـــقــرر أن { طـــوكـــيـــو - وكـــاالت: من ا
ـبيـة يابـانيـة فائزة حتـصل رياضـية أو
ــيـدالـيــة ذهـبـيــة عـلى أخـرى بــديـلـة

ــرة األولى عـام تــشـيــلــسي كـأس الــســوبـر وكــانت ا
1998.

محطات في حياة الالعب حكيم زياش
 1993- ولــد حـــكــيم زيـــاش في هــولـــنــدا ألبــوين

. ومات والده وهو في سن صغيرة. مغربي
 2007- انـــضم إلـى صــفـــوف نـــادي هــيـــرنـــفــ

الهولندي.
 2014- انــــضـم زيــــاش إلى فــــريـق تــــفــــيــــنــــتي

أنشخيدة الهولندي.
 2015- زياش يـثير جدال في الصحافة الهولندية
عــام  2015 عــنـــدمــا رفض الــلـــعب في صــفــوف
مـنــتــخب هــولـنــدا األول مــفـضال الــلــعب لــصـالح

غرب. منتخب ا
 2016- زيـــــاش يــــــنـــــضم إلـى صـــــفــــــوف أيـــــاكس

أمستردام الهولندي.
 2020- بـعـد إلـغـاء الـدوري الـهـولـنـدي زيـاش يـنـضم

إلى صفوف تشيلسي اإلجنليزي.
يز زياش في رأي البـعض قدرة فائقة على وأكثـر ما 
الـتــحــكم في الــكــرة حتت ضــغط ودقــة الــتــمــريـرات

والتميز في الضربات الثابتة.

{ لـــنــدن - وكــاالت: أعــلـن مــدرب فــريق تـــشــيــلــسي
ـغـربي حــكـيم زيـاش اإلجنـلـيــزي أن إصـابـة الالعـب ا
ـانـي تـومـاس تـوخل إلى تـبـديل خـطـيـرة. واضـطـر األ
زيـاش الـذي أبـدى مـعـانــاة من كـتـفه في مـبـاراة كـأس
الـسـوبـر األوروبي أمـس األربـعـاء أمـام فـريق فـيـاريـال
ــلـعب إثــر إصـابـته في اإلسـبـانـي. وخـرج زيـاش من ا
تــصــادم جــســدي مع مــدافع فــيــاريــال خــوان فــويث
ـباراة بعد مرور 12 األرجنـتيني في الـدقيقة  39 من ا
ـغربي محرزا به دقيـقة فقط من هـدف سجّله الالعب ا
السبق لـفريقه تـشيلـسي. وبهذا الـهدف أصبح زياش
أول العب عــربي يــســجل فـي مــبــاراة كــأس الــســوبـر
ــدرب إلى األوروبي. وقــال تــوخل: عــنــدمــا يــضــطــر ا
ــبـاراة يــكـون اســتــبـدال العب فـي الـشــوط األول من ا
األمر خطـيرا. وتابع زيـاش ذو الثمـانية وعـشرين عاما
ــدرجــات ـــبــاراة مـن ا أحـــداث الــشـــوط الــثـــاني من ا
وذراعه مـشــدودة إلى عـنــقه. وانــتـهى الــوقت األصـلي
والشوطان اإلضافيان للمباراة بالتعادل اإليجابي 1-1
لــكن تـشــيـلــسي فـاز بــركالت الـتــرجـيح  5-6 بــعـد أن
تــمــكن احلــارس الــبــديل كــيــبــا أريــزابــاالغـا مـن صـدّ
ـرة الثـانـية الـتي يـحرز فـيـها . وتـعدّ هـذه هي ا ركـلتـ

أخبار النجوم
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ب - بـــواحــد وثـالثــ هـــدفــا في أول
مــواسـمه بـقـمـيص بــريـنـتـفـورد الـذي
يـــلــقب بـــفــريق الــنـــحل. كــمـــا يــعــود
نــوريـتش ســيـتـي وواتـفــورد لـلـدوري
ــمــتــاز بــعــد مــوسم واحــد فــقط في ا
دوري الـــدرجـــة األولى. أمــا أرســـنــال
ـركز ـاضي في ا ـوسم ا الـذي أنـهى ا
الــــثــــامن في تــــرتــــيب فــــرق الـــدوري
ـيـرلـييغ- ـمـتاز - الـبـر اإلجنـلـيـزي ا
ــشــاركـــة في الــبــطــوالت وغـــاب عن ا
األوروبــيــة ألول مــرة مــنــذ  25عــامــا
صاحلة جـماهيره احملبطة فـمُطالب 
رضية الـتي حققها من الـنتائج غيـر ا
اضي وسم ا نقضي. بطل ا وسم ا ا
مـانـشـستـر سـيـتي ضم أكـثر من العب
ـــيــــركـــاتــــو من أجل تــــدعـــيم خـالل ا
صــفــوفه فــتــعـاقــد مع الــبــرازيــلــيـ
كـايـكي ومـوتـيـنـيـو من فـلـومـيـنـيـنزي
الــبــرازيـلـي لـكن الــصــفـقــة األهم هي
ضـمه جلاك غـريلـيش من أستـون فيال
مــــقــــابل  139مــــلــــيــــون دوالر. لــــعب
مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتي فـي فــــتـــرة
الـــتــســـعــيـــنــيـــات في ثـــالث دوريــات
إجنــلـتــرا أمـا األن فـأصــبح مـنــافـسـا
شـــرســـا عــلى جـــمـــيع األلـــقــاب. وفي
ــاضي خــسـر نــهـائي دوري ــوسم ا ا
أبـطـال أوروبا أمـام مواطـنه تشـلسي
لـــكن الــتــتـــويج بــلـــقب دوري أبــطــال
أوروبــا لـلـمـرة األولى ســيـظل الـهـدف
األســمى لـلـمـدرب وإدارة الـنـادي. أمـا
تـشـلـسي فـيـسـتـهل مـسـابـقـة الدوري
بــطــمــوحــات مــرتـفــعــة خــاصــة بــعـد
الـبداية اجليدة للـموسم بالفوز بكأس
الــــســــوبـــر األوروبـي عــــلى حــــســـاب
فـيـاريـال اإلسـبـاني و جناح إدارة
الـنادي الـلنـدني في اسـتقدام
ـهاجم البلجيكي روميلو ا
ــدة لـــوكـــاكـــو بـــعـــقـــد 
خـــمـــســـة أعـــوام في
صـــــفـــــقـــــة قـــــدرت
بـــــــحــــــوالي 134
مــــلــــيــــون دوالر
وهــي أغـــــــــــلـى
صـفـقـة انـتـقال
فــي تـــــــــــاريـخ
الـــــــبـــــــلـــــــوز.
وســـــيــــلـــــعب
تــــــشـــــلـــــسي
أولــــــــــــــــــــــــى
مـبـارياته في
يرلييغ الـبر
أمـــــام جـــــاره
كــــريـــســــتـــال
بـــــاالس عــــلى
مـــــــــــــلــــــــــــعـب
ســـــتــــامـــــفــــورد
بـــــــــــريــــــــــدج. وفـي
لــــيـــفــــربــــول ال يـــرغب
يـــــورغـن كـــــلـــــوب مــــدرب
الـفـريق فـي عـقـد أي صـفـقات

{ رومـا- وكاالت: كـشف تقـرير صحـفي إيطـالي عن حتول جـديد في صفـقة انـتقال
ـيـركـاتـو الـصـيـفي اإلجنـلـيـزي تـامي أبـراهـام مـهـاجم تـشـيـلـسي إلى رومـا خالل ا
ـاضيـة لـكن اجلـاري. وكـان الـنـاديـان قـد اتـفـقـا عـلى شـروط الـصـفـقـة خالل األيـام ا
ـوقع كالتـشيو ـيرليـج. ووفقًا  الـالعب رفض االنتقـال إلى روما وطلب الـبقـاء في البر
ميركاتـو اإليطالي فإن أبراهـام غير موقفه واقـتنع بفكرة الـلعب في الدوري اإليطالي.
وأضـاف: تـشـيــلـسي كـان يـفـضل دائــمًـا بـيع أبـراهـام إلى رومــا عن انـتـقـال الالعب
ـوقع اإليـطـالي إلى أن رومـا اتـفق عـلى شـراء أبـراهام الـشـاب إلى آرسـنال. وأشـار ا
: اقـتــنــاع أبـراهــام جـاء ألنه مــقـابل  45 مــلــيـون يــورو تـدفع عــلى عــدة سـنــوات. وأ
سيتـدرب حتت قيادة البـرتغالي جوزيه مـورينيو كـما أنه سيحـصل على راتب يبلغ 5

كافآت. مالي يورو باإلضافة إلى ا

ـاني لـكــرة الـقـدم  أن دونـاتـا هـوبـفن - وكـاالت:  أعــلـنت رابـطـة الـدوري األ { بـرلـ
ستـحل مـكان كـريسـتيـان شايـفرت في رئـاسـة مجـلس إدارة الرابـطة مع بـداية الـعام
ـقــبل. وأوضـحـت الـرابــطـة أن شــايـفــرت سـيــرحل عن مــنـصــبه في نـهــايـة كــانـون ا

ــوعـد الــذي كـان مــقــررا لـذلك. ــقـبـل وذلك قـبل  6 أشـهــر من ا أول/ديــسـمــبـر ا
وأضـافت الرابطـة أن شايفـرت سيظل مـتاحا كـمستـشار لدونـاتا هوبـفن في حالة
احلاجـة لذلك. وستتولى هوبفن  45 عامـا منصبها في الـرابطة قادمة من شركة
استـشارات وذلك بعقد يـستمر حتى  31 كـانون أول/ديسمبر 2024. وشغلت
هـوبفن عـدة مـنـاصب مـنـهـا منـصب رئـيـسـة دار نـشر مـجـمـوعـة بـيلـد الـتـابـعة

ؤسسة أكسل شبرينجر.
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ـدرب يـورغن كلـوب عن إنـفاق لـيـفربـول احملدود في { لـنـدن- وكاالت: دافع ا
سوق االنتـقاالت . وتعاقـد منافـسو الريـدز مع صفقـات من العيـار الثقيل
فضـم مانـشسـتر سـيـتي جاك جـريلـيش في صـفقـة قـياسـية بـالدوري

ـمـتـاز بـلغت  100 مـلـيـون جـنـيه اسـتـرلـيـني  138.08 مـلـيـون ا
دوالر كـما تـعـاقـد تـشيـلـسي مع رومـيـلو لـوكـاكـو مـقابل

 مليون جنيه استرليني. واشترى مانشستر 97.5
يونـايتـد جيدون سـانشـو مقابل  85 مـليون يورو

 مليون دوالر. وقال كلوب إنه لم 99.90
فاجأة لسخاء منافسيه في سوق يشعر با
االنتـقاالت الصـيفـية. وتـعاقـد ليـفربول مع
ــدافع إبــراهــيــمــا كــونـاتـي في صــفــقـة ا
ذكـرت تــقـاريـر أن قـيــمـتـهـا  41 مـلـيـون
يورو لـكنه ركـز أيضـا على تـمديـد عقود
العبـيه البارزين. وعلق كلـوب على تعاقد
بـاريس ســان جـيـرمـان مع األرجـنـتـيـني
ليـونيل ميسي من بـرشلونة: كـلنا يعرف
ما يحدث في تشيلسي وسيتي وباريس
ـــثــال. ســـان جـــيــرمـــان عـــلى ســبـــيل ا
وأردف: بــالــنــســبـــة لــيــونــايــتــد ال أدري
بــــالـــضـــبـط كـــيـف يـــفـــعـل ذلك. وأضـــاف
لـلـصـحـفـيـ قـبل مـبـاراة فـريـقه األولى في
ـمتاز أمام مـضيفه نـوريتش سيتي الدوري ا

الـصاعـد حـديـثـا: لديـنـا طـريـقتـنـا اخلـاصة ولم
تتـغير منذ قـدومي إلى هنا. ننـفق على قدر األموال

الـتي جنـنيهـا. هذا مـا نفـعله دائـما. واخـتتم: لـم أشعر
ـالـيـة لـتـشـيـلـسي أو سـيـتي أو بـأي مـفـاجـأة لـلـقـدرات ا
يـونـايـتــد. أعـيش في هـذا الـبـلـد مـنــذ فـتـرة طـويـلـة لـكي

أعرف أنهم يجدون دائما حلوال لهذه األمور. 

Àb×¹ U  ·dF¹ UMK  ∫»uK

…dO³J « ‚dH « w

يورغن كلوب

WK¹bÐ WO «bO  vKŽ qB% WO³*Ë√ WKDÐ

WOK _« ‰ËR  iŽ U bFÐ
الـــيـــابــانـــيـــة الـــغــضـب عــلـى وســائل
الــتـواصـل االجـتــمـاعي ألنه قــام بـعض
ـيــدالـيـة الـتي حـصـلـت عـلـيـهـا العـبـة ا
الـسوفتبول ميـو غوتو. واتُّهم كوامورا
بـــتـــجـــاهل تـــدابـــيـــر مـــواجـــهـــة وبــاء
ـيـدالـية. كـوفـيـــــد- 19 وعـدم احـتـرام ا
بية أنهم وصـرح مسؤولو األلعاب األو
يـدالية بـواحدة جديدة سـيستـبدلون ا
ديـنة ووعد بدفع بـعد أن اعتـذر عمدة ا
ــيــدالــيــة. وقــال تــكــالــيف اســتــبــدال ا
مـــعــــلـــقـــون عــــلى وســـائـل الـــتـــواصل
ـديـنة االجـتـمـاعي إن مـا فـعـلـه عـمـدة ا
كـان غـير صـحي وكـذلك غيـر الئق بحق

الرياضية. 
يدالية وكـتب يوكي أوتا احلائز على ا
ــوقع تــويـتـر ــبـارزة  الــفـضــيـة في ا
بـخالف إظهار عدم االحترام لـلميدالية

فــإن هـذا الـفــعل كـفــيل بـنــقل الـعـدوى.
وبـعد فـترة وجـيزة من احلـادث انتـشر
عـبر وسائل التـواصل االجتماعي وسم
ــيـدالـيــة اجلـرثــومـيـة. وحــتى شـركـة ا
تــويــوتـا مــالـكــة الــفـريق الــذي تــلـعب
غـــوتــو ضــمن صــفــوفـه أدانت الــفــعل

بوصفه غير مقبول ومؤسفا. 
واعـتــذر الـعـمـدة الـبـالغ من الـعـمـر 72
عـــامـــا عـن الـــفـــعل الـــذي تـــســـبب في
حـــوالي  7 آالف شـــكـــوى لـــســـلـــطـــات
ــديـنـة. وقـال نـسـيـت مـوقـعي كـعـمـدة ا
ــديـنـة نـاغـويـا وتـصــرفت بـشـكل غـيـر
الئـق ووعـد بــدفع تــكــالـيف اســتــبـدال
ــيــدالــيـة. وجــاء في بــيــان صـادر عن ا

ـبـياد طـوكـيو  2020 أنه  مـنـظمي أو
ـبـيـة االتـفـاق بـ غـوتـو والـلـجـنـة األو

يدالية. الدولية على استبدال ا
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ــمــتـاز انــطــلق الـدوري اإلجنــلــيـزي ا
ـبـاراة ـوسم  2022-2021 اجلـمـعـة 
جتــمع الــوافــد اجلــديــد لــلــمــســابــقـة
بــريـنــتـفـورد وضــيـفه نــادي أرسـنـال.
ـــــوسم اجلـــــديـــــد في ظل ويـــــعــــود ا
ـسـاعد تـغـيـيـرات في تـقـنـيـة احلـكـم ا
الــفـار وانـتــقـاالت مـهــمـة في عـدد من
األنـديــة مع عـودة كـامـلـة لـلـجـمـهـور.
وقـطع بـرينـتـفورد بـطـاقة الـعـبور إلى
أعــــلى دوريــــات إجنــــلـــتــــرا من خالل
مـلحق تـأهيـلي فشل فـيه سابـقا تسع
مـرات. ويـعـول الـنـادي الـذي سـيـكـون
طـرفا في ديربيات لندن على مهاجمه
إيـــان تــــوني الـــذي تــــصـــدر قـــائـــمـــة
ــاضي في دوري ــوسم ا الــهـــدافــ ا
الــــــــدرجـــــــــة األولى -
الـشامـبيـونشي

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوســــــــــــم 2003/2004.
درب تـوتنهام هوتسـبر: بعدما أقيل ا
اخملــــضـــرم جــــوزيه مــــوريـــنــــيـــو في
ـاضي بـحث الـنادي إبـريل/نـيـسـان ا
عن خـلـيفـة له لقـرابـة ثالثة أشـهر إلى
أن جنـح في الــــتــــعـــــاقــــد مع نــــونــــو
إســــبــــريــــتـــو ســــانــــتــــو الــــذي تـــرك
اضي. وسم ا ولفرهامبتون بنهاية ا
لقب ولـفرهامبـتون: تعاقـد النادي - ا
ــدرب الــبـــرتــغــالي بـــالــذئــاب - مـع ا
بـرونـو الجيه الـذي عمل مـدربا لـنادي
بـــنـــفــيـــكـــا ونـــال مــعـه لــقـب الــدوري

البرتغالي في موسم 2019/2020.
وعـمل الجـيه سابـقـا مسـاعـدا للـمدرب
كـارلوس كـارفالـيو في ناديي شـيفـيلد

وينزداي وسوانزي سيتي.
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لـــــلــــمــــرة األولـى مــــنــــذ  17 شـــــهــــرا
العب جـمهور كـرة القدم سـتسـتقبل ا
بـــعــد رفع الــقـــيــود بــســبـب جــائــحــة
كــورونـا في إجنــلـتــرا. هـذا يــعـني أن
إجـــراءات الــتــبـــاعــد االجــتـــمــاعي لن

تـــــطــــبق

فـهو يـثق في الفـريق احلالـي على حد
قـــولـه وذلك عـــلى الـــرغم مـن إصـــابــة
الــظـهــيـر األيــسـر أنــدرو روبـرتــسـون
العب مــؤخـرا و الـتي سـتـبـعـده عن ا
لـعـدة أسـابيع وفـقـدان الـفريق لالعب
خط الـوسط جورجينو فينالدوم الذي
رحـل إلى بــاريس ســان جــيــرمــان في
صـفقـة انتـقال حر. وتـعاقـد الريدز مع
دافع الـفرنسي العـب واحد فقط هـو ا
اني إبـراهيمـا كوناتـيه من اليبزيغ األ
ـدة خـمسـة أعوام كـمـا أنه جدد عـقد
مـدافـعه الـهولـنـدي فيـرجـيل فان دايك
حــتى عـام 2025. وســتــكـون انــطالقـة
واجهة نـوريتش سيتي على الـريدز 
ـانشستر مـلعب كارو رود. وبالـنسبة 
ـيرلييغ يـونايتـد فإن غياب لـقب البر
عــنه ال يــزال أمــراً مــؤرقـا جلــمــاهــيـر
الـنادي وهـو اإلجناز الذي اسـتعصى
درب ـدرب الـذين خـلفـوا ا عـلى كل ا
األسـطـوري الـسيـر ألـكس فيـرغـسون.
ـدرب احلـالي لـلـفـريق أولـي غـونار وا
ســـولـــشـــايــــر الـــذي بـــدأ مـــهـــامه مع
الـشـيـاط احلـمـر في مارس/آذار من
عـام  2019 لـم يـتـمـكن من حتـقـيق أي
بـطـولـة لـلـنـادي وإن كـان لـقب الدوري
األوروبـي قريـبا جـدا من خزائـنه ح
خـــســـر الـــنــهـــائي أمـــام فـــيـــال ريــال
اإلســــبـــانـي بـــركالت الــــتـــرجــــيح في
ــاضي. وعــلـى صــعــيـد مــايــو/آيــار ا
الـتـعـاقـدات فـإن إدارة الـنـادي جنحت
فـي ضم اإلجنــلــيــزي الــشــاب جــادون
شـانشـو قادما من بـروسيا دورتـموند
ئة مـليون دوالر في صـفقة جتـاوزت ا

ـدافع الـفـرنسي بـقـلـيل كـمـا اقـتـرب ا
رافـــايـــيل فـــاران مـن االنــضـــمـــام إلى
ان يونـايتد. اجلديـر بالذكر صـفوف ا
أن بـاب االنــتـقـاالت الـصـيـفي مـفـتـوح
حـــتى نـــهـــايــة شـــهـــر أغـــســطس/آب

اجلاري.
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أربــعــة أنــديـة فـي هـذه الــنــســخـة من
يرلييغ غيرت مدربيها: البر

درب إيـفـرتـون: تـعـاقـد إيـفـرتـون مع ا
اإلســبــاني رافــائــيل بــيــنـيــتــز خــلــفـا
لإليـطالي كارلـو أنشيـلوتي و بيـنيتز
لـيس جـديـدا علـى الدوري اإلجنـلـيزي
ــمـتــاز إذ سـبق له تــدريب تـشــلـسي ا
ونـيوكاسل ولـيفربـول الذي حقق معه
دوري أبـــطـــال أوروبـــا في عــام 2005
ودرب بــيــنــيــتــز أيــضــا ريــال مــدريــد

وفالنسيا ونابولي.
لـكن ما يجعل جناح مهمة رافائيل مع
فـريق الـتوفـيـز صعـبـة هو عـدم رغـبة
قـطاع من جـماهـير الـنادي في قدومه
إذا سـبق للـمدرب اإلسـباني أن وصف
إيـفـرتـون بالـنـادي الـصغـيـر حـ كان

مدربا لليفربول.
كـريـسـتـال بـاالس: استـقـدم كـريـسـتال
بـــاالس - الــذي يـــلــقـب بــالـــنــســور -
ـدرب الـفرنـسي بـاتريـك فيـيـرا خلـفا ا
لـلمستقيل روي هودسون بعقد لثالثة
مــــواسم وســــبق لــــفـــيــــيــــرا تـــدريب
نــيــوريـورك ســيـتي األمــريــكي ونـيس
الـــفــرنـــسي ولـــعب في صـــفــوف عــدة
أنـــديـــة أبـــرزهــا أرســـنـــال الـــذي نــال
ـــيـــرلـــيـــيغ عن مـــعــــــــه لـــقب الـــبـــر

b∫ مانشستر سيتي تعاقد مع جاك غريليش قادما من أستون فيال مقابل 139 مليون دوالر UFð

ـدرجـات لــكن يـبـقى هــنـاك عـدم فـي ا
تـــأكــد مـــا إذا كـــانت رابــطـــة الــدوري
طالبة مـتاز ستبـدأ في ا اإلجنـليزي ا
ــا يـفـيـد بــضـرورة إظـهـار اجلــمـهـور 
الـتطعـيم ضد كورونا ابـتداء من شهر
قبل أم ال. وكان أكـتوبر/تشـرين أول ا
رئــيس الــوزراء الــبـريــطــاني بـوريس
جـونـسون قـد صرح بـأن هنـاك دراسة
خلـــطـــة ضـــرورة إظـــهـــار مـــا يـــفـــيــد
ن يرغب في بـالتطعيم ضد الفيروس 
حــضـور أي حــدث ريـاضي في مــلـعب
يـتـسع لعـشـرين ألف مشـجع أو أكـثر.
هــذا اخملـطط قــوبل بـالــرفض من قـبل
رابـطـة مـشجـعي كـرة القـدم الـتي ترى
فـي هـذا اإلجــراء - إذا مــا طـبق - أنه
قـد يتسبب في فوضى لبعض األندية.
وقـبل عدة أيام عـلى انطالق الـبطولة
ـــيــرلــيــيغ أنه أعــلـــنت رابــطــة الــبــر
ــشـــجع الـــراغب في يـــتـــوجب عـــلى ا
حـــضـــور مــبـــاراة أن يـــكــون جـــاهــزا

إلثـــبــات أنه
مـــــــحــــــصن
تــمـامـا ضـد
الـفـيروس أو
أن لــــــديه مـــــا
يــفـيـد نــتـيـجـة
ســــــلــــــبــــــيـــــة
لـــــتـــــحـــــلـــــيل

كوفيد 19.
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ـة" بـعد لـيـأخذ مـكـانه كجـزء من قـواعد الـقـانون لم يتـبـلور مـفـهـوم "العـدالـة االنتـقـاليّـة الـدوليّ
تضررة في إقناع اجملتمع الدولي لتبنيّ عاصر. ولم تـفلح جهود ومبادرات الدول ا الدولي ا
ـا فـيه الـكـفـايـة في إطار دنـيّ في هـذه الدول لم يـبـادر  ـفـهـوم.  كـمـا أن اجملـتـمع ا هذا ا
دبلـوماسيـة شعبـية موازيـة للدبـلوماسـية الرسـمية لـينشـأ رأياً عاماً ضـاغطاً يـكون أقرب إلى

محكمة ضمير.
سـؤولياتها عن اضيها االسـتعماري في غـزو ناميبيـا وفرنسا  ـانيا قد اعتـرفت  وكانت أ
ـانويل ماكـرون اعترف في اإلبادة في رواندا 1994. كـما أعلن قـصر اإلليـزيه أن الرئيس إ
3 مـارس/آذار 2021 بـوجـود انـتـهـاكـات وتـعـذيـب في اجلـزائـر راح ضـحـيـته احملـامي عـلي
بـومنـجل عـلى يد اجلـيش الـفرنـسي وهو جـزء من مـطالـبات جـزائـرية بـاعتـذار فـرنسي كـما
ة اخـتطاف آالف األطفال مـختلطيّ الـعرق خالل احلقبة االسـتعمارية اعتـرفت بلجيكـا بجر
سـؤولـياتـهـا عن جتارة الـرقـيق خالل احلـقبـة االسـتعـمـارية. كل ذلك وكـذلك أقـرت هولـنـدا 
يجـعل من الـتحـرّك لـتقـنـ فكـرة الـعدالـة االنـتقـالـية الـدولـية ضـرورة مـلحـة لـتنـقيـة الـعالقات

شاكل التاريخية العالقة. الدولية وخصوصاً حللّ ا
تقوم فلسفة العدالة االنتقالية على خمسة مباد رئيسية:

اذا? إضافة إلى معـرفة الظروف التي تمت أولها كشف احلقـيقة فما الذي حـصل وكيف و
بها تلك االرتكابات.

ساءلة للمرتكب الذين أصدروا األوامر أو قاموا بالتنفيذ. ثانيها: ا
ــعـنـوي إلبـقــاء الـذاكـرة حـيّــة خـصـوصــاً بـإطالق أسـمـاء ـادي وا  ثـالـثــهـا جـبـر الــضـرر ا
ـكـتـبات والـنـوادي والـسـاحـات والـشوارع ـدارس وا الـضـحـايـا عـلى األمـاكن العـامـة مـثل ا
ـاسأويـة إلى دائرة الـنسـيان بل تـبقى وإقامـة نـصب تذكـارية كي ال تـذهب تلك الـذكريـات ا

في دائرة الضوء والذاكرة. 
رابعها تعويض الضحايا أو عوائلهم عما حلق بهم من أذى وألم وغ وأضرار.
خامسها إصالح األنظمة القانونية والقضائية واألمنية كي ال يتكرر ما حصل.

رتكـب من العقاب ألن مثل تلك اجلرائم كز الهـدف في جانب األول: في عدم إفالت ا ويترّ
ـعـنـاهـا الـشـامل عـبـر إجـراءات قـانـونـيـة ـصـاحلـة  ال تـسـقط بـالـتـقـادم والـثـاني: حتـقـيق ا
وقـضائـية واجـتماعـية واقـتصاديـة وثقـافيـة وسياسـية وغـيرهـا وبالطـبع فلـيس هدف الـعدالة
ـا هو الوصـول إلى تسـويات مجـتمـعية االنتـقاليـة االنتـقام وإالّ ستـكون عـدالة انتـقامـية وإ
بـاد التـسـامح والسالم ونـبذ لتـحقـيق الـتعـايش الـسلـمي وترمـيم احلـياة الـسيـاسـية وفـقـاً 

استخدام العنف وسيلة حلل اخلالفات واحترام حقوق اإلنسان.
ـيـة الـثانـيـة وتـطورّت خالل وإذا كانـت تطـبـيـقات الـعـدالـة االنتـقـاليـة بـدأت بُـعيـد احلـرب الـعا
اضي حيث اغـتنت بتجارب العديد من دول أمريكا الالتينية وأوروبا الشرقية نصف القرن ا
فهوم يكتسب بُعداً دوليّاً غـرب فإن هذا ا وجنوب أفريقيا وبـعض البلدان العربية والسيما ا
ـعنى أنه ال يـشمل االرتـكابـات التي حصـلت داخل دولة مـا بل ارتكـابات قـامت بها اليوم 

دولة ضد شعب أو مجتمع في دولة أخرى. 
ستوى قصود بذلك معـاجلة آثار االنتهاكات والتجـاوزات واجلرائم حلقوق اإلنسان على ا ا
ـسـتـوى الـوطني الـدولي والـهـدف هـو ذاته الـذي جسـدته مـبـاد الـعـدالة االنـتـقـالـية عـلى ا
ـصـاحلـة الـشـامـلـة وتـنـقـيـة احلـيـاة ب الـدول وتـرمـيم عـالقـاتـها ويـتـلّـخص بـالـوصـول إلى ا
اضي بـسـبب الهـيـمنـة االسـتعـمـارية أو ـشـاكل النـاجـمـة عن ارتكـابـات ا وحتـسـينـهـا بحلّ ا
اإلحتالل أو احلروب أو النزاعـات التي سببّت إحلاق الـضرر بشعوب الـبلدان التي تعرّضت

لالنتهاك.
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كن اإلشارة إلى مبادرة مغـربيّة رائدة جديرة بالـتقدير فمنـذ عقد ونيف من الزمن ينشط و
ـقـراطـيـة والـسالم" لـلـوصـول إلى صـيـغـة تـتـبـنّـاها ـشـتـركـة من أجل الـد "مـركـز الـذاكـرة ا
ـنتـهِكَـة لـلحـقوق وذلك نـتـهَكَـة حـقوقـها وفي الـدول ا ـدني في الدولـة ا مؤسـسـات اجملتـمع ا
ضمن حـراك حـقوقي وقـانـوني دولي.  الـتعـبـيـر عنه في "إعالن طـنـجـة" كخـلـفيّـة تـأصيـلـيّة

شترك اإلنساني وحقوق اإلنسان. دونة بإشراك الفرقاء من الطرف على قاعدة ا
ـغـربـيـة حلـقوق ـنـظمـة ا ـبـادرة الـتي حـظـيت اليـوم بـدعم جـهـات حـقـوقـيّة مـغـربـيـة هي "ا وا
ـاضي بـل هي بـحث في ــقـراطــيـة واألمن" ال تــبـحـث في ا ـغــربي لــلـد ـركــز ا اإلنـســان وا
ـاضي الذي شـهد تاريـخاً مـشتـركاً لـعالقات غـير مـتكـافئة سـتقـبل بهـدف إجالء صورة ا ا
ســواء مع إسـبـانــيـا أو فـرنــسـا وذلك بـاقــتـراح وسـائل وسُــبل جـديــدة حللّ اخلالفـات عـلى
أساس حـقـوقي وإنسـاني تـوّفـره مبـاد الـعدالـة االنـتـقالـيـة الدولـيـة. ويـتطـلّب ذلك االعـتراف
ـسؤولـية وجـبر الـضرر مـارسات الـسلـبـية واالنـتهـاكات والـعمل عـلى حتـديد ا بـاألخطـاء وا

والتعويض وإصالح النظام القانوني والعالقات ب الفرقاء.
وال يسـتهـدف األمر مـساءلة الـشعـوب وحتمـيلـها وزر الـسيـاسات االسـتعـماريـة أو محاوالت
ا يـتطلّب نزع الهيـمنة واالسـتعالء والعنـصرية وفـرض االستتـباع واخلضوع عـلى اآلخر إ
واتية لتقبّل حلول طويلة صاعق التفجير بتـسوية إنسانية وقانونية عادلة بإنـضاج الظروف ا

صاحلة وليس االنتقام أو الثأر. األمد على أساس ا
دني كـافة والفـاعلـيات الـثقـافية ويحـتاج ذلك إلى جـهد ونشـاط واسعـ لقـطاعـات اجملتـمع ا
يـة واالجتماعـية واالقتـصادية خللق رأيّ عـام دولي لبلـورة مفهوم الـعدالة االنتـقالية واألكاد
ـكن اقتـراح مشروع اتـفاقيـة دولية الـدولية لـيأخذ مـكانه كـجزء من قواعـد القـانون الدولي.و
تضررة كجزء من حترّك دبلوماسي تحدة تبادر إليه الدول ا اها اجلمـعية العامة لأل ا تتبنّ
ـدني كـمُـكـمّل لـلـدبـلـومـاسـيّـة الـرسـمـيـة في إطـار مـرجـعـيـة وقـانـوني يـسـهـم فـيه اجملـتـمع ا

ستوى الكوني. استباقية ووقائية لترص القيم اإلنسانية واحلوكمة الرشيدة على ا
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يــعــد مــقــبــوال من وجــهــة نــظــر الــشــارع
الـعراقي في ظل عـدم كـفايـة موارد الـدولة
لسـد احتيـاجاتها وتـغطية االنـفاق العام.
حــــتى أن مـالمح االنـــــهــــيــــار الـــــوشــــيك
أصـبحت ظـاهـرة للـجـميع بل ان الـتـكهن
بـتوقيت االنهيار القـادم لم يعد صعبا هو
اآلخـر ولـعـل الـعـامل الــوحـيـد الـذي دون
ـتوقع هو تـعافي أسعـار النفط االنـهيار ا
ـية وعـندما تـهبط هذه في األسـواق العا
األسعار الى مستويات متدنية كما حصل
فـي عــــام 2020 فــــان هـــــذه األحـــــزاب لن
تـتمكن من الوقـوف بوجه السيل اجلارف
لـثورة اجلـياع الـقادمـة المـحالـة ومازلـنا
ـعـدالت الـفـقر نـتـلـمس االرتـفـاع اخملـيف 
نـحو مـسـتـويـات غـير مـتـوقـعـة مع تـزايد
اعـداد الــعـاطــلـ عـن الـعــمل لــتـصل الى
اليــ وهـــؤالء بــالــتـــأكــيــد لـن يــقــفــوا ا
مـكـتــوفي االيـدي امـام انــحـسـار وتالشي
ســــبل احلـــصـــول عـــلـى احلـــد األدنى من
ـعيـشة فـيـما تـتـنعم األحـزاب واتـباعـها ا

وارد ومقدرات الدولة.
يـجب على األحـزاب احلاكمـة ان تسـتفيق
من ســبــاتـهــا الـعــمـيـق وان تـعــلم بـانــهـا
سـتواجه حتـديات كـبيـرة قريـبا وانـها لن
تـكون في مـنـأى من الغـضب اجلـماهـيري
وحــيـــنــهــا لن تــنــفـع الــوعــود بــاإلصالح
والــتــغــيـــيــر الــتي ســأم مـــنــهــا الــشــارع
الـعراقي.  لذا من األفضل ان تـعمد القوى
الـسياسـية الى اصالح الـنظام الـسياسي
والـتنـازل عن امـتـيازاتـهـا ومـكاسـبـها من
اجل الــشــعـب واال فــانــهـا ســتــخــســر كل

ماتتنعم به اليوم ب ليلة وضحاها.
ــشــاركــة الــواسـعــة في أن الـدعــوة الى ا
االنـتخابـات هي البـداية الـسلـيمـة لطريق
ـــا في ذلك ــقـــبــول  احلـل الــواقـــعي وا
ـشــاركـة ــقـاطــعــة الى ا دعــوة اجلــهـات ا
والــعـــمل مـــعـــا عـــلى تـــعـــديل الـــقـــانــون
ــــنع الــــتــــزويــــر واجـــراء االنــــتــــخــــابي 
انـتخابات نزيـهة وشفافة تـضمن مشاركة
واســـعــة مـن كــافـــة اطـــيــاف ومـــكـــونــات
الـشعب. لم يـعد امـام اجلمـيع متـسعا من
الـوقت وباإلمكان تـدارك األمور قبل فوات
األوان وبـخالفه فإنـنا نـقتـرب من انهـيار

حتمي للنظام السياسي احلالي.
 { رئيس اجمللس االستشاري العراقي

شـاركة من عدمه اختيار سـياسية وقرار ا
ذاتي بـــــحت وعــــلـى هــــذا األســــاس فــــان
الـبعض يـصر على اجـراء االنتـخابات في
مـــوعــدهــا احملــدد. وهـــنــاك من يــرى بــان
االنــتــخــابـــات من دون مــشــاركــة الــتــيــار

مغامرة ال حتمد عقباها.
ـثل شريحـة واسعة من الـتيار الـصدري 
اجملــتــمع الــشــيــعي الــعــراقـي والــطــبــقـة
الـفــقـيــرة وله حــضـور قــوي في الــشـارع
الـسـيـاسي وقـادر عـلى اخلـروج بـعـشرات
ـــــتـــــظـــــاهـــــرين فـي بـــــغــــداد االالف مـن ا
واحملــافـــظــات اجلـــنــوبـــيــة بــشـــكل عــام
وبـإمكـانه شل عمـل أي حكـومة يـعارضـها
كـمـا أثـبـتت الـتـجـارب الـعـملـيـة في 2015

و2019.
أضف لـذلك امـتـالك الـتـيـار الـصـدري قـوة
عـسكرية فاعلة على األرض ولديه إمكانية
سـلحـة مع احلكـومة وقـواتها ـواجهـة ا ا
الـعــسـكــريـة اذا مــا  حـصــره في زاويـة
ضــيــقـــة وهــذا مــا يــتــخـــوف مــنه أغــلب

. راقب ا
الـتيـار الـصدري كـان ومازال يـشـكل عامل
تـوازن جـوهـري في الـسـاحـة الـسـيـاسـيـة
والـشــارع الــشـيــعي اذ انه اصــبح مــصـد
ــتـشــدد بــوجه الـتــيـار لــلـتــيــار احملـافظ ا
ان وفي الشارع دني في الـبر ـعتدل وا ا
وفـر الـتـيـار الــصـدري حـمـايــة كـبـيـرة في
األيـام األولى النـطـالق تـظـاهـرات تـشـرين
ـا سـاعد وقـدم دعمـا لـوجـسـتـيـا كـبـيـرا 
عـلى اطـالـة أمـد الـتـظـاهـرات ألشـهـر عدة.
وتــراجـع زخــمــهــا اي الـــتــظــاهــرات فــور
تـظـاهـرين والـتـيار نـشـوب اخلالف بـ ا
بــعــدمــا ســحب عــنــهم احلــمــايــة والــدعم

اللوجستي.
W uJ(« qOJA Ë ÊU*d « W œUF  

عـــدم مـــشـــاركــــة الـــتـــيــــار الـــصـــدري في
ـعـادلـة االنـتـخـابــات يـعـني خــروجه من ا
انيـة واحلكومـية ونتـيجتـها اختالل البـر
التوازن السياسي الشيعي وفوز األحزاب
قاعد نـتمية لـلمحور احملـافظ بأكثريـة ا ا
انية وهـيمنته على الـقرار السياسي البـر
ــاني. كـان مــقـتـدى الــصـدر ســبـبـا والــبـر
ـقرب ـرشح ا رئـيسيـا في عدم تولي ا
من حتـالف الــفـتح  رئــاسـة احلــكـومـة في
2020 بـالرغم من طلبه الرسمي من رئيس

وفــرضـــيــة االقـــتــتــال الـــداخــلي لـم تــعــد
ـــاذا اجــراء حـــاضــرة فـالبــد ان نـــســأل: 
ــنـادين االنــتـخــابـات بــالـرغم مــقـاطــعـة ا

بإجرائها وما الهدف منها?
اذا كــان اجلــواب بـــانه تــلــبــيــة لــدعــوات
ـرجـعيـة لم تـعـد تـهـمـها ـرجعـيـة فـان ا ا
اجـراء االنـتـخـابـات من عـدمـهـا والـتـزمت
الـصمت حـيـال كل ما يـجـري في السـاحة
الـسـياسـيـة وتـوقـفت عن إعـطـاء الـنصح
واالرشـاد للـقـوى السـيـاسيـة واحلـكومـية
في خـطب اجلمـعة وباتت ال تـعطي الرأي
الـصـريح و استـغالل هـذا الـصمت من
قـبل القوى الـسياسـية من خالل تداول ما
ـرجـعـيـة ـقـربـ من ا يـقـال عـلى لـسـان ا
ــصـاحلـهـا الــذاتـيـة. ان كـان واسـتـغالله 
اجلـواب ان التـأجـيل جاء تـلـبيـة لـدعوات
ـتظاهرين على تـلك القوى ان تعلن بأن ا
ثل عن قـرارها جاء بعد التفاوض مع 
ـتـظـاهريـن بـكل الـوانـهم وتـعدد جـمـوع ا

ساحاتهم.
ـــــســــوغ الـــــســــعي  وفي حـــــال الــــدفع 
واحلـرص عـلى تــغـيــيـر الـنــظـام احلـالي
ــشــاركـة ذات فــكــيف يــتــغـيــر الــنــظــام 
األحــزاب احلـاكــمــة سـواء بــالـتــغـيــيـر او
ـشاركـة بـاالنـتـخـابات والـتي سـتـتـسـيد ا
ــــشـــهـــد اجلـــديـــد كـــالــــعـــادة عـــبـــر كل ا

انتخابات?!.
ـــوقـف يـــأتي وردا عــــلى من يــــرى بـــأن ا
لـتجـديد شـرعيـة احلـكومـة وعدم حـصول
فـراغ دسـتــوري فـان احلــكـومـة احلــالـيـة
قانونية دستورية وال تنقصها الشرعية.
أن أســـــــبــــــاب اإلصـــــــرار عــــــلـى اجــــــراء
ـنـادين بـها االنـتخـابـات وسط مـقـاطعـة ا
غـير واضح وال يـوجد هدف مـحدد بـعينه
ـمكن ان نشير اليه في حقيقة احلال من ا
ـبــكـرة ســوى ان الــدعـوة لالنــتــخـابــات ا
تـأتي لظـروف خاصـة مر بـها الـبلـد وهذه
الـظروف لـم تعـد قائـمـة. ومن الواضح ان
األهــداف واألسـبــاب تــخــتــلف مـن  حـزب

آلخر.
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يـشـتـد الـنـقـاش بـ الـنـخب حـول اجـراء
االنــتــخــابــات من دون مــشــاركــة الــتــيــار
الـصدري حيث يرى البعض بـان العملية
الــسـيــاسـيــة اكـبــر من أي حـزب او كــتـلـة

مقتدى الصدر في 15 تموز 2021.
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ــتـــظــاهــرون فـي تــشــرين 2019 اطـــلق ا
دعــوات تـــغــيــيـــر احلــكـــومــة والـــنــظــام
الــســيـاسي بــرمــته فـدعــا زعــيم الـتــيـار
الـصدري في 28 تـشرين األول  2019الى
بـكرة وقال "على األخ عادل االنـتخابات ا
ان ـهدي احلـضـور حتت قبـة البـر عـبد ا
لإلعالن عن انـتخابـات مبكـرة وبإشراف

دد قانونية غير طويلة". ي و ا
ــرجــعــيــة الــعـلــيــا في الــنــجف  ايــدت ا
االشـرف هذه الـدعوة في خـطبـة اجلمـعة
يـوم  20 كـانون األول  2019عـنـدمـا قالت
ان "الـشـعب هـو مـصـدر الـسـلـطات ومـنه
تــسـتـمــد شـرعــيـتــهـا ـ كـمــا يـنص عــلـيه
الـدسـتـور ـ وعـلى ذلك فـإنّ أقـرب الـطـرق
وأسـلـمـهــا لـلـخـروج من األزمــة الـراهـنـة
وتــــفـــــادي الــــذهــــاب الـى اجملــــهــــول أو
الـفوضـى أو االقتـتال الـداخـلي ـ ال سمح
الـله ـ هــو الـرجـوع الى الــشـعب بـإجـراء

انتخابات مبكرة".
لـذا فأن الدعـوة لالنتـخابـات كانت "اقرب
الـطـرق واســلـمــهـا لــلـخــروج من االزمـة"
وكـانت االزمة في حينها قد بلغت أشدها
وسط تـصــاعـد حـمى الــتـظــاهـرات بـرغم
القمع الذي مورس إلخمادها والتي أدت
ـشـهد ـا زاد ا الى اسـتـقـالـة احلـكـومـة 
تـعـقـيـدا غــيـر مـسـبــوق. فـاذا كـانت هـذه
احلـالة غير موجودة والتظاهرات انتهت

ــــقـــرر ــــوعـــد ا بــــرغم اقــــتـــرابــــنــــا من ا
ــبــكــرة في الــعــاشــر من لالنــتــخـــابــات ا
تــشــريـن أول الــقـــادم الزال اجلــدل دائــراً
حـول اجراء االنـتخـابات من عـدمهـا كذلك
الــكــتل الــســيــاســيــة لم تــبــدأ حــمالتــهــا
ــعـهــودة. ولــعل الــســبب االنــتــخــابــيــة ا
األسـاسي في ذلك ان الـتشـكـيك في اجراء
االنـتـخـابـات مـازال مـهـيمـنـا عـلـى الـقوى
الـسـيـاسـيـة بـدلــيل انـهـا مـازالت مـتـرددة
بــاطالق االنــفـاق عــلى حــمالتـهــا خـشــيـة
تــأجـيل االنــتـخـابـات وبــالـتـالـي تـورطـهـا
بـخسـارات مـالـيـة قد حتـرمـهـا من خوض
الـــدور الـــثــانـي لالنـــتـــخـــابــات فـي حــال

التأجيل.
 عقدت القوى السياسية اجتماعا موسعا
ــفـوضـيـة بـحـضـور الــرئـاسـات االربع وا
ـستقـلة لالنـتخابـات وبعثة األ العـليا ا
ـتــحـدة في الـعــراق (يـونـامي) في  7آب ا
 2021وقـــال مــســتـــشــار رئــيـس مــجــلس
الــوزراء لـــشــؤون االنـــتــخــابـــات حــســ
الـــهــنـــداوي في تـــصـــريح صـــحـــفي بــان
ـوعـد "احلـاضـرين أكــدوا عـلى االلـتـزام 
إجـراء االنتخابات في الـعاشر من تشرين
ـــقـــبل". واكـــد مـــصــدر شـــارك في االول ا
االجـتماع بـانه  مناقـشة مقاطـعة بعض
األحـزاب وقــرر اجملــتــمـعــون ارســال وفـد
ــثل الـقــوى الـســيـاسـيــة لـلــقـاء الــتـيـار
الـصـدري وحـثـه عـلى الـتـراجع عن قـراره
ـشاركـة الـذي أصدره زعـيم التـيار بـعدم ا

اجلمـهورية بتكليف قـصي السهيل فيما
كـان له دور أسـاسي بـالـتـعـاون مع كـتـلة
الــفــتح في تــشــكـيـل حـكــومــة مــصــطـفى
الـكـاظـمي واخـتـيــار كـابـيـتـنه الـوزاريـة.
ــاني فــان قــوى وفـي حــال غــيــابه الـــبــر
احملـور احملافظ ستقود احلكومة القادمة

بال أدنى شك.
لـيس مسـتبعـدا ان يعـمد احملـافظون الى
ـتـشـدد لتـسـنم اخـتـيـار أحـد صـقـورهم ا
مـنــصب رئــيس مــجــلس الــوزراء وبـذلك
يـصـبح الـتــيـار الـصـدري امـام امـر واقع
ـــــعــــارضــــة صـــــعب فـــــاذا اخــــتــــاروا ا
وخــصــوصــا في الــشــارع واخلــروج في
تـظـاهـرات فــانه سـيـصــطـدم بـقـوى امن
الـــدولــــة ولن تـــتــــردد هـــذه الــــقـــوى في
اسـتـخــدام الـقــوة لـردعه كــمـا فــعـلت في
الـسـابق وبــذلك قـد نـصــبح امـام مـوقف
ــواجــهــة قـــد تــفــضي الى خــطـــيــر من ا
اقـتتـال شـيـعي - شيـعي. واذا لم يـخـتار
عـارضـة فانـه سيـفـقد الـتيـار الـصـدري ا
زخـمه السيـاسي واجلمـاهيري وسـيتجه
اتــبــاعه نــحــو األحـزاب احلــاكــمــة لــنـيل

الوظائف واخلدمات واحلماية.
يـرى مـراقـبـون بـان الــتـيـار الـصـدري قـد
يـــتـــكـــبـــد خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة اذا جـــرت
االنـتخـابات في حـال عدم مـشاركـته وقد
تـكـون بدايـة الـنـهـايـة له كـتـيـار سـياسي
وبـخالفهـا  تكـون بدايـة معـارضة دمـوية
وفـترة عصـيبـة في قادم االيام وفي كـلتا
احلـالت فـان احتـماليـة جناحه مـشكوك
فـيه وقد يتعرض الـتيار وكوادره خملاطر

وتهديدات كبيرة.
 d Ë o d  j Ë q(« 

تـراجع الـعـراق بـشـكل مـلـحوظ خالل 18
عــامــاً مـن احلـكـم اجلــديــد وال يـخــتــلف
اثـنان على  ان الـنظام الـسياسي احلالي
واطن على حد فـشل في خدمة الـوطن وا
سـواء. وان الطـبقـة السـيـاسيـة احلاكـمة
لم تتمكن من تنفيذ مسؤولياتها في بناء
الــدولــة ومــؤسـســاتــهــا بل انــهــا كـانت
الــســبب بـــانــهــيــار مــؤســســات الــدولــة
وأصـبحت الوزارات والـدوائر احلكـومية
اقـطاعـيات سـيـاسيـة تتـحـكم بهـا أحزاب
ـصاحلـها الـسلـطة وتـسخـير مـواردها  
احلـزبــيـة. أن اســتـمــرار هــذا الـوضع لم

fLOK ≈ f u
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ـرة األولى الـتي أدلي بـدلوي في لـيـست ا
ــوضــوعـة الــشــائــكــة بـالــرغم من هــذه ا
ـراجع السيـاسية ابـتعادي الـواقعيّ عن ا
نـظمـاتية مـنذ حـ بسبب والكـنسـية وا
سار حـالة اإلحباط وفكرة الالّعودة إلى ا
الصـحيح بحلول ترقيـعية لن جتدي نفعًا
في مجاالت عديدة بحاجة لرؤية حتديثية
جـــذريــة. كـــمــا لـــستُ األول الــذي يـــكــتب
ــكـوّن ــا يــشـعــرُ به أبــنــاء ا لــلــتـذكــيــر 
ـســيــحي" من مــنـغّــصـات في "الـعــراقي ا
حـيـاتـهـم بـسـبب مــا طـالـهم من تــهـمـيش
وظـلم ونـسـيـان فــعـلـيًّـا إالّ من مـجـامالت
وتـطميـنات دعائـية وإعالميـة ال تغني وال
تـسـمّن. والـدلـيل عـلى مـا أقـوله الـوقوفُ
عــلى الــكـثــيـر مـن سـلــوكـيــات وإجـراءات
ــسـتـوى حلــكـومــات مـتـعــاقـبــة لم تـرقى 
ــكـــوّن الــذي بحّ األداء إزاء أبــنــاء هـــذا ا
صـوتُه ولم يـغـب نـداءُ رئـاسـاته الــديـنـيـة
ـطـالـبـة بإنـصـافـه وتطـبـيق ـتـكـرّر في ا ا
الـدسـتور والـقـانـون بـحقه شـأنُه في ذلك
شـأن ما يستأثرُ به مَن تـولّوا السلطة بال
تـميـيز وال حتـديـد وهُم في معـظـمهم غـير
ـواطنة وال يحملون سؤولية ا جـديرين 
مـا يحـمـلُه أبنـاء هذا الـشـعب األصيل من
صـــفــات اجلـــدارة واألهــلـــيــة والـــقــدرات
ـعــروفــة عــنــهم في األمــانـة والــطــاقــات ا
والــصــدق واإلخالص في الــعــمل واألهمّ
في حبّ الـوطن واألرض وصـدق االنـتـماء
لــلــعــراق بــلــد احلــضــارات والــثــقــافـات

تميّز على مدى التاريخ.  واإلرث ا
ـة وإذ أصـوّبُ سـهـامي "الــسـلـمـيـة" احلـا
نـحو الـرئـاسات األربع الـتي شُلَّ لـسانُـها
إالّ عـــلى مـــضض بـــســبب غـــيــاب اإلرادة
ـطـلـوبـة وعـلى سـاسـة البالد الـوطـنيـة ا
الــذيـن أثــبــتــوا لــلــقـــاصي والــداني عــدم
أهـليـتهم الـفعـلـية إلدارة الـبالد وثرواتـها
ـكـتـنـزة في جـيـوب الـفـاسـدين ـبـدَّدة وا ا
ّن ارتـضوا االنـقالب على تـعاليم مـنهم 
السماء وضرب نصائح مراجعهم الدينية
ــتـكـررة وتــنـبـيــهـات الـنــخب الـثـقــافـيـة ا
الـوطـنيـة عـلى تـعـدّدهـا وتـنـوع أفـكـارها
فـإنّي مذكر بغيـاب أبسط معاجلات لواقع
ـنـاطق احملـرّرة الـتي عـادوا إلـيـهـا بـعـد ا
الـتـحـريــر من بـراثن الـتــنـظـيم اإلرهـابي.
وإنْ كـانت بـعض بـلداتـهم قـد طـالـتـهـا يدُ
اإلعـمار فللحـقيقة نقـول إنّ سكّة اإلعمار
وتــشــجــيع الــعــودة كــانت بــفــعل جــهـودٍ
مـشهودٍ لـها من مـراجع الكنـائس حصرًا
ولـيس مـن اجلـانب احلـكــومي إالّ مـا نـدر

من أجل ذرّ الرماد في العيون. 
كما لم تشهد مناطق وبلدات سهل نينوى
ـوصل حصـرًا أية مـبادرات لـتعويض وا
ــــا فـــــقــــدوه وخـــــســــروه من ّ األهــــالـي 
ـتلـكـات ونهب وحـرق وتـدميـر مـساكن.
ونــقــول شــكـــرًا لــلــمـــنــظــمـــات الــدولــيــة
واخلـيـريــة الـتـي قـامت بــجـهــود اإلعـمـار
والـتـعـويض اجلـزئي بـجـهـود الـكـنـائس
ا حـصـلت الـعودة إلى والـتي من دونـهـا 
الــبــلـدات الــتي طُـردوا مــنــهـا في أعــقـاب
سـطوة داعش عليها وتخييرهم ب ثالثٍ
ـعـتــقـد تـهـديـدًا أو ال رابـعَ لـهـا: تـغـيــيـر ا
الـقتل بدمٍ بارد أو الـنزوح قسرًا وترك كلّ
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ـسيـحيـون منذ األجـيال األولى لـقد دأب ا
لـتـنصّـرهم عـلى الـتـفـاعل مع احلـيـاة بكلّ
ــهــا بـــطــريــقــة إيــجـــابــيــة عــمالً أشــكــالِ
ـسـيح بــتـوجـيـهـات كـتـابـهـم ومـعـلّـمـهم ا
وتــوصــيــات رســلِه من بــعــده. ونــتــيــجـة
لـتكـاثـر أعدادهم بـدخـول جمـاعـات كثـيرة
من الـوثـنـي ومن أتـبـاع ديـانـات بـدائـية
من شـعوب مخـتلـفة كان ال بـدّ من ترتيب
أحـوالهم وتنـظيم حيـاتهم اليـومية ضمن
. فكان أن توّلى جـماعات بإشراف معـلّم

ساعدة احلـواريون (الرسل اإلثنا عشر 
الــتالمــيــذ االثــنـ والــســبــعـ األوائل)
ـسـيحي بـشيءٍ كثـيرٍ من تـرتيب الـبيت ا
الـصبر واألنـاة والرجـاء ومثـلُهـما ما زادَ
واتـسعَ من احملبـة والتـضحـية والـعطاء.
ــسـيـحـيـة من وقــد انـطـلـقت الــتـسـمـيـة ا
أنـطـاكــيـا ومـنــهـا انـتــشـرت إلى أقـاصي
األرض مـع تــوسع الــكــرازة والــتــبــشــيـر
ـسـيح. وبـالـرغم من الـصـعـوبـات بـدين ا
واالضـــطـــهـــادات الـــتـي واجـــهت الـــدين
اجلـــديـــد إالّ أنّ إرادة الـــله احلقّ كـــانت
األقــوى مــدعــومــة بــقــوة الــفـارقــلــيط –
ـعـزّي أي الـروح الـقـدس الـذي بـقـدرته ا
امــتأل الـــتالمــيـــذُ األوائل ومَن آزرهم من
األتــبـاع قــوّةً وعـزمًــا وفـخــرًا لـلــتـبــشـيـر
بـالدين اجلديد وإكمال ما بدأته الشريعة
ــســـيح الـــيـــهــوديـــة إلـى حــ مـــجـيء ا
ـمـسـوح من قـبل الـسـماء (مـاسـيّا) أي ا
لـيقود الشعب الـيهوديّ والعالم إلى باب
ـفـتـوح جلـمـيع شـعـوب األرض الـرجـاء ا
ـلـكـوت الـسـمـاوي الـذي ال يـزول نـحـو ا
ولـــكن بـــاحملـــبـــة واأللـــفــة والـــتـــســـامح
والـتـضـامن ولـيس بـالـكـراهـيـة والسـيف
والـقـتل والـغزو. وبـحـسب الـتـاريخ فـقد
ــبـشــرون من ازداد الــتالمــيــذ األوائل وا
بــعــدهم قــوة وعــزمًـا في نــشــر تــعــالـيم
ـــتـــســامـــحـــة الــتي ــســـيح ا الــســـيـــد ا
خالصـتُها حتقـيق العدالة ونـشر احملبة.
واحملـبة هي الوصية األعظم التي رافقت
ومـا تزال ترافق أتباع هـذه الديانة التي
بـلــغت أســمى درجــاتِـهــا في حبّ الــعـدو
والـتسـامح معه وغـفران مـا يقتـرفه بحقّ
أخـيه اإلنـسـان! ألـيـسَت هـذه الـسـمـة ما
َــنــا الــيــوم والــذي بــســبب يــنــقص عـــا
غـيـابِـهـا أو بـاألحـرى تـغـيـيـبـهـا عن روح
اإلنــســان وفــكــرِه وعــقــلِه وتــواريـهــا عن
اجملــتــمـــعــات الــبــشـــريــة وعن زعــامــات
الـــشــعــوب والـــدول يــتـــعــرض اجلــنس
الــبــشــري والـكــرة األرضــيــة إلى الــدمـار

والقتل والتخريب?
سـيحي وأصولَهم ال أحـد ينكر تاريخ ا
ـتجـذّرة في أرض الـرافدين ودورهم في ا
ـؤتَمن احلـفاظ على التـراث والوديعة ا
عـليها. فـهم سليلـو كبرى احلضارات من
بـابل وآشـور وســومـر وأكــد كـمـا تــفـيـد
ـصادر ويـشـهد األخـيـار. نقـلـوا العـلوم ا
واخلـبرات عـبـر عـصور الـزمن ومـازالوا
يـسـيـرون عــلى ذات الـسـيـاق ويــكـمـلـون
مـسيرة الـصليب أحـيانًا الختـالفهم عبر
الـتاريخ مـنـذ نشـأة ديـانتـهم عن غـيرهم
من شـعوب وأديان األرض بحملهم أمانة
تـطـبـيق وصـيـة مـعـلمـهـم في احملـبة. وال
أعـظم منها! فقد تقدمت هذه على سواها
ـان والرجـاء. وبسبـبهـا أيضًا ال في اإل
يـجـرؤ أتــبـاعُـهــا حـمل الــسالح وتـلـويث
أيـديهم بإيذاء غيـرهم أو االنتقاص منهم
أو الـــتـــقــــلـــيل مـن شـــأنـــهـم اإلنـــســـاني
والـبـشـري حـتى لـو اخـتـلفـوا مـعـهم في
ـذهب أو اجلنس أو الـلون أو الـدين أو ا
الــطـــائـــفــة. هـــذا إلى جــانـب تــقـــديــرهم
واحـــتــرامـــهـم لـــكلّ الـــقـــيم والـــقـــوانــ
اإلنـسانـية الـتي تنـظّمُ حـياة اجملـتمـعات
والـعالقة بـ األ والدول بال حدود وال
فــواصـل انــطالقًــا بــضــرورة الـتــعــايش
والـــســـعي لـــتـــحـــقـــيـق الـــســـلم األهـــليّ
الـضروري إلدامـة حيـاة طبـيعـية وآدمـية
وسط اجملـتــمــعـات اخملــتـلــفــة في الـدين

ذهب والفكر واإلرث. وا
ــســـيـــحـــيـــون أعــظـمَ لــغـــة في حتـــدّثَ ا
الــتــاريخ اآلرامـيــة -الـســريــانـيــة الـتي
طـغت وانـتـشـرت وعُـدت لـغـة رسـميـة في
ـالك ولـدى شـعـوب مـهـمة فـي التـاريخ
الـبـشـري والســيّـمـا في شـرقــنـا الـعـربي
. وهي ظـلت كـذلك حـتى قرون والـفـارسيّ

مــتـأخــرة حــيـنــمــا جـارت عــلــيـهــا أديـان
وشــعــوب فــتــراجــعت أمــام شــقــيــقــتــهـا
ـــنــطــقــة ألســـبــاب بــاتت الــعــربـــيــة في ا
معـروفة ومنـها سلـميّتُـها وتسـامحُها في
التعامل البشري وسط اجملتمع. بها نُقلت
شـتى العـلوم وتُـرجمت إلـيهـا ومنهـا كتب
ومـصـنّــفـات ومــخـطــوطـات أيــامَ اخلالفـة
الـراشديـة واألمويـة والعـباسيـة فنـهضت
بـها هذه ووصـلت مصـاف الدول الـعظمى
في تـوسعـة رقـعـتِـهـا وانـتـشـار هـيـمـنـتـها
وفــرض ســطــوتِـهــا عــلى غــيــرهــا بــشـتى
ــسـيـحـيــون أمـنـاءَ عـلى الـوسـائل. وظلَّ ا
الــوديــعـة وصــانـوا وصــيــة احملـبــة الـتي
أوصـاهم بها سيدهم. فكانوا مثال الغيرة
والـعفّـة واألمـانة والـصدق حـ ائـتُمـنوا
ــســلــمـ وأداروا عــلى خــزائن وأمــوال ا
الــدواوين بــكـلّ جــدارة. لــكنّ الـــتــاريخ لم
يـنصفهم سـواءً منذ األمس الـبعيد أم في
احلـــاضــر األلــيـم. والزالــوا كــذلك لـــغــايــة
ـــدوا نـــصــارى وذاقـــوا األمــرّين الـــيــوم. عُّ
بــســبـب هــذه الــتـــســمــيــة وهـم لــيــســوا
ـــــســــيح أي بـــــنــــصـــــارى بل أتـــــبــــاع ا
. ومـا ذُكـر عـنـهم وفـيـهم بـتـلك مـسـيـحـي
الـتــسـمـيــة كـمــا وردت في قـرآن اإلسالم
يـبـقى بـعـيـدًا عن احلــقـيـقـة وبـحـاجـة إلى
ــراجع ســنّــةً مــراجـــعــة جــادّة من قــبـل ا
وشـيعـةً عـلى السـواء. فـالنـصـارى ومنـها
الــنــصــرانـيــة في اجلــزيــرة الــعــربــيـة في
حـينـها كـانوا قـومًـا من بدعـة خرجت عن
سيحية وتعاليمها واتخذوا لهم منحى ا
مـخـالـفًـا وحتـالـفـوا مع أقـوامٍ ضـدّ رسـول
اإلسالم مع بـدء انتـشار الدين اجلـديد ما
استـوجب مـحـاربـتـهم جـمـيعًـا بـالـطـريـقة
تـعارفـة آنذاك في الغـزو والقتل الـقبلـية ا
وإعـــمــال الـــســيف وفـــرض اجلــزيـــة ومــا
سـواها. وهـذا ما يـسـتوجب إعـادة النـظر
ــســيــحــيــ فـي مــوقف اإلسالم اتّــجــاهَ ا
احلقـيـقـيـ القـائـمـ حـاليًـا. فـالـنـصارى
اخـتفوا ومعهم بدعتُهم منذ ح بل ومنذ
ـسيـحيون بـدء نشأة اإلسـالم. فيمـا بقي ا
ـســيـحـيــة قـائـمـة بـل انـتـشـرت وبــقـيت ا
وتشعبت وتفرّعت وبلغت كلّ بقاع العالم.
بل هـناك دول أصبحت في أغلـبيتها تدين
ـــســيـــحــيـــة عــلـى تــنـــوّع طــوائـــفــهم بـــا
وتـقــسـيـمـاتـهم الـطـقـوسـيـة وتـوزيـعـاتـهم
الــرئـاســيـة الــتي تــلـتــقي عـنــد راعٍ واحـد
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ـسـيـحـيـون في الـعـراق اجلـريـح واصل ا
عـبـر الـتـاريخ ومـازالوا كـذلك أداءَ دورهم
ــتــمـيّــز واإلبــداع في مــجـاالت الــوطــنيّ ا
عـديـدة في خـدمـة الـوطن أرضًـا وشـعـبًـا
. فكانوا تـرابًا وهواءً سياسةً ومـؤسساتٍ
مــــنـــتــــشـــرين فـي كلّ أرض الــــعـــراق من
ـوصل الـشــمـال في حــكـاري واأللـفــاف وا
وأربـيل وتكريت حتى اجلـنوب في الكوفة
واحلــيــرة والــعــمــارة والــبــصــرة مــرورًا
بـالوسط في بغداد وديالى وبـعقوبة حتى
الـغرب في األنـبار واحلبـانيـة. وعذرًا على
عــدم ذكــر جـــمــيع األطــراف والــقــصــبــات
ـدن! ثمّ إن آثـار الـكـنـائس واألديـرة في وا
ـــوصل كـــربـالء والـــكـــوفـــة واحلــــيـــرة وا
ـدائن) وتـكـريت وسـالـيق وقـطـيـسـفـون (ا
وغـيرهـا كثـير فـي شمـال الوطن وجـنوبه
ــسـيــحـيـة كــلـهـا شــواهـد عــلى انـتــشـار ا
. وبـقائِها الدين األكثر شيوعًا لقرون خلتْ
ولـلحقـيقة نـقول مـاتزال عشـائر وعائالت
مـسلمة لغـاية اليوم تـرجع في نسبها إلى
ـسيحي وليـس النصرانيّ وهي أصـلِها ا
تـتـفـاخـر في ذلك وإن سـرّا وفي جـلـسـات
ــفـتـوحــة أحـيـانًــا. بل هـنـاك ــصـارحـة ا ا
وشـائج عـائـلـيـة مـتـنـاقـلـة مـاتـزالُ قـائـمة
بـحسب مـعـلومـاتي الـشـخصـيـة. ولم يكن
تــنـاقــصُـهم كــمــا نـشــهـدُه الــيـوم بــشـكل
دراميّ إالّ بـسبب ما القـوه من اضطهادات
وتـهديـدات وظـلم وتعـسّف وتـميـيـز وطرد
ــنـهـجــة مـنــذ الـغـزو وغــزوات مـتــكـررة 
اإلسـالمي لـلــجـزيــرة الــعـربــيـة واتــسـاعه
بـالـطـريـقـة والـوسـائل واألدوات الـقـهـريـة
ـــعـــروفــة. فـــقـــد أدّت هــذه والــقـــبـــلــيـــة ا
ـقـبولـة إلى الـسلـوكـيـات الـقـسـريـة غـيـر ا
حتـجيم دورهم واحلدّ من تفاعلهم وتقييد
حتـرّكـاتــهم بـاحلق الــوطـنيّ في تـقــلّـد مـا
يــســتــحــقــونه من مــنــاصب ووظــائف في
ـشـاركـة الـفـعـليـة في الـدولة الـعـراقـيـة وا
إدارة شـؤونها إال عـلى خجل وفي أنـطقة

مـــــحــــدودة ال تــــتـــــعــــدّى مأل الـــــشــــاغــــر
االضـــطــــراري وبـــهـــدف االســــتـــفـــادة من
خـبـراتـهم الـنــخـبـويـة في شـؤون ال طـاقـة
لغـيرهم بتحقيق النـجاح فيها على الوجه

طلوب.  ا
وفي هـذا الـصـدد يـطـيبُ لي نـقل مـا كـتبه
ـسـحي عــبـد الــله بن سـلــيـمــان الـكـاتـب ا
ـعـتـضـد الـذي كـان يـولـي ثـقة لـلخـلـيـفـة ا
لــلـمـســيـحــيـ (الـنــصـارى) مــعـتـذرًا من
اخللـيفة بعد وشاية من مـسلم متزمّت
بـسبب الـغيـرة واحلسـد والكـراهيـة الذين
حـكـموا مـيل كـاتـبه لـلـنـصـارى: "مـا ولّيتُ
نـصرانـيـا سـوى عمـر بن يـوسف لألنـبار
واجلـهـابــذة يـهــود ومـجـوس واعــتـهـدتُ
علـيهم لـثقتـهم ال ميـلًا إليـهم ولكن لـثقتي
ــعـــتــضــد: إذا وجــدتَ بــهـم. فــردّ عــلـــيه ا
نـصرانـيا يـصلحُ لك فـاستـخدمه فـهو آمنُ
من الـيـهـود الن الـيــهـود يـتـوقـعـون عـودة
ــســـلم ألنه ُـــلك إلـــيــهـم وهــو آمـنُ من ا ا
ـوافــقــته لك في الــدّين يــروم االحـتــيـال
عـلى منـزلك وموضـعك وآمنُ من اجملوس
ـــمــــلـــكــــة كــــانت فــــيـــهـم. وأوصـــاه ألن ا
بـاإلحـســان إلـيــهم فـخــرج مـسـرورًا" (من
كـــتــاب "اجملـــدل لالســـتـــبــصـــار واجلــدل"
ـؤلفَيه عمرو بن مثنى الطيرهاني وماري
بن سـليمـان: دار ومكـتبة بـيبـلوس طريق
- حي مار بـطرس- جـبل لبـنان: يـ ـر ا
صـــفـــحـــة 313-312/ حتـــقـــيق د. لـــويس

صليبا). 
عـبـر الـتـاريخ احلـديـث لم يـبـلغ مـسـتـوى
سيحي (ومعهم باقي األديان إنـصاف ا
األخـــرى طــبـــعًـــا عــلـى قــلّـــة أعـــداد هــذه
األخـيـرة وتـنـاقص أتـبـاعـهـا هي األخـرى)
ــســاواة عـلـى الـصــعــيـد حــدّ الــعـدالــة وا
الـوطنيّ بالـرغم من سمـة الوالء والـتعلّق
بـأرض الوطن واحلبّ الغامـر لكلّ ما عليه
ـتـعـاقـبـة مـنـذ وفـيه ومـنه. فـاحلـكـومـات ا
نـشـأة الدولـة الـعـراقـيـة لم تـنـصف أديانَ
األقـليات عمومًا إالّ على خجل. بل أبقتهم
عــلى هــامش احلــيــاة ســيــاســيًــا وإداريًـا
ومؤسـساتيًـا. فالدساتـير والقوانـ كلّها
تـصبّ في إعالء شـأن أتـباع دين األكـثـرية
عــلى غــيــرِهم من أتــبــاع األديــان األخــرى
ـئات األصـيلـة والسـابقـة لـدين األكثـرية 
الــســنــ والـــقــرون. كــمــا لم تــأخــذ هــذه
احلـكـومـات قـاصـرة الـرؤيـة واإلنـسـانـيـة
تحضّر الـعبرَ والدروس من دول العـالم ا
ـذهب والـشرع بـإبقـائـها عـنـصـرَ الدين وا
أســاسًــا لــكلّ دســتــور وقــانــون بـحــيث ال
تـــتـــعـــارض هــــذه مع أحـــكـــام شـــرع دين
األغــلـــبــيـــة بــالـــرغم من ســـمــة الـــتــنــوّع
ـذهبي الـفـسيـفـسـائي الـديـني واإلتـني وا
الـذي يتمتع به العراق والذي كان ينبغي
أن يــبـقى من عــنـاصــر الـقـوّة والــفـاعــلـيـة
والـتمدّن وطنـيًا وإقليمـيًا ودوليًا من أجل
ـكـنـها الـبنـاء الـصـحـيـح لـدولـة حـديـثـة 
تـقدمة التي االرتـقاء إلى مستـوى الدول ا
تـقدّس جهد اإلنسان وتقيّمُ فعلَه في ضوء
جـــدارته وكــفــاءته ولــيـس ديــنه ومــذهــبه
وقــومــيــته. وتــبــقـى مــســألــة عــدم وجـود
اإلرادة احلـقيقية والنيـة السليمة في دمج
مـا تبـقى منـهم في دوائـر صنع الـقرار من
الــكــبـــائــر بــســـبب عــدم احملــافـــظــة عــلى
وجـودهم كـمعـطى وطـنيّ ضروريّ إلكـمال
دورة جنـاح الــسـيــاسـة الـعــامـة في إدارة

البالد وتقدمها. 
ـسـيـحـيـون سـحـابـة الـسـنـ لـقـد عـاش ا
الغوابر في كل أرض الرافدين وجالوا في
كل شـبـر من ترابه وبـنـوا حضـارته طـوبةً
ـــكـــوّنــات عـــلى طـــوبــةٍ مـع غــيـــرهم من ا
األخــرى فـي أجـــواءٍ من األخـــوّة واأللـــفــة
واحملـبة والتـسامح دون امتـعاض أو قهر
أو غـلوّ يُذكـر إالّ ما ندر وفي نـطاقٍ ضيّقٍ
لـلغـايـة من طـرف جـهـاتٍ متـزمّـتـة خـارجة
عـن أخالقـيــات اجملــتـمــعــات اإلنـســانــيـة.
فــكــيف بـالــســاسـة اجلــدد ورجــال الـفــكـر
ثل هذا اخملطط التهجيري والدين قبوالً 
ـشبوه بـصيغـته احلالـية والذي بـسببه ا
سـيـتـشـظى ويــتـفـتّت مـا تــبـقى من حلـمـة
نـسـيج هـذا الــبـلـد الـذي كــان يـومـاً مـهـداً
حلـضـارات أمـدّت الـبـشـريـة كـلّـهـا بـالـعـلم
والـدين والـفـنــون والـقـانـون? واألنـكى من
هــذا وذاك أنّ هـــذا كــلّه يــتـمّ الــتــخــطــيطُ
ذهب والـتنفـيذ له طـائفـيًا بـاسم الدين وا
وبـغاية احلفاظ على وجـودهما معًا حتى
عـاييـر اإلنسـانية لـو تنـافى هذا كـلّه مع ا

وتــضـــادَد مـع احلـــقـــوق الـــطـــبـــيـــعـــيــة
للمواطنة.
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بـــعـــد أحــداث 2003 وتــعـــرّض الـــعــراق
ألبـشع حملة قـادتها دولة الـقطب الواحد
في غـزوها للبالد بتلك الطريقة السخيفة
والـعـنجـهـيـة الـقـذرة لم يـرتـفع مـسـتوى
ـسـؤولـيـة الـوطـنـيـة لـدى الـسـيـاسـيـ ا
والـزعـماء اجلـدد سـواءً الـقـادمـ مـنهم
عــلـى مــتــون الـــدبــابــات األمـــريــكــيــة أو
الـعائـدين مـغمـورين من دول االسـتيـطان
ــســيــحــيــة" الــتي آوتــهم وشــمــلــتــهم "ا
بـرعايتِها ووفرت لـهم كلّ مفاتيح العيش
الــكـر واحلــريـة في الــتـعــبـيــر والـفــكـر
والـتـعـبّـد. لـكـنّ مـعـظمَ هـؤالء اجلـاحـدين
الـعائدين لم يـرتقـوا ويتسـاموا ولو إلى
أدنى مـستـوى اإلقـرار باحلـقـوق الكـامـلة
ألتــبـاع الــديـانــات اخملـتـلــفـة عن ديــنـهم
بـالرغم من قـناعـتـهم بأن الـسنـوات التي
أمـضــوهــا في حــضن دول االســتــيــطـان
ـسيـحيـة كانـت من أفضل مـا عاشـوها ا
وخـبروها في الـتعـامل والنشـاط اليومي
ؤسسات طعم وا قهى وا في الشارع وا
ـراكـز الـترفـيـهيـة والـنوادي والـدوائر وا
ومـا سواها. فقـد خبروا في هـذه البلدان
ـتـمـدّنـة كلّ أشـكـال األمـانـة والـنـظـافـة ا
واإلخالص وصـــفـــاء الــفـــكـــر والــنـــيــات
وصـــدق احملـــبـــة وأشـــكـــال الـــتـــعـــاطف
ساعدة واحترام الرأي اإلنـساني وحب ا
والـرأي اآلخر وحرية التعبـير تمامًا كما
ـقــابل ضـيق األفق وأنـواع اكـتـشــفـوا بـا
الـتحيّـز والرغبـة احلثـيثة في أذى الـغير
وفي اشـــتـــهــــاء مـــقـــتـــنـــيــــاته وأمـــواله
وعـقــاراتِه ومن ثمّ حتــجـيــمه والـدفع به
لـلهجرة واالغتراب رغمًا عنه لدى عودة
ـغــمـورين ونـاكــري اجلـمـيل إلى هـؤالء ا
بالدهـم اجلـــريـــحـــة واصـــطـــفـــافـــهم مع
ـتــطـرّف ومع الـسـرّاق أصـحـاب الـفــكـر ا
والـــلـــصـــوص والـــفـــاســـدين في الـــلـــيل

والنهار.
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متـفـقون جـمـيعًـا بـعدم اقـتـصار مـعـاناة
احلـيـاة وتالبـيـبـهـا وإشــكـالـيـاتـهـا عـلى
ــســيـحــيـ فــحـسب بـل طـالت جــمـيع ا
مــكــوّنــات الــشــعب الــعــراقي والســيّــمـا
ــة مــنـهــا الـتـي ال سـنــد لـهــا سـوى الــهـشّ
رعـاية ع السماء واألمل بغدٍ أفضل في
وطنٍ مـفقودِ السـيادة والهيـبة واالحترام
فـي عــصــر الــفــوضـى اخلالّقــة وســاســة
الـصدفة ولـصوص اللـيل والنـهار. لكـننا
نـدرك تمامًا اشـتداد مصاعب اجملـتمعات
ــسـيـحـيـة بـعـد مــحـنـة الـغـزو الـغـاشم. ا
فـكـانت مـنـهـا سـنـوات عـجـاف وامـتـحان
ـكـوّن عـسـيـر قـاد مـئـات اآلالف من هـذا ا
األصــيل لــطــرق أبــواب الــهــجــرة في كلّ
أركـان األرض حــتى طـرق أبــواب بـلـدانٍ
لـم تــكن فـي احلــســـبــان أبـــدًا. ومــاتــزال
سيرة نحو االغتراب والهجرة القاسية ا
مـسـتـمـرة وبـوتــائـر مـطّـردة نـخـشى من
حـتمـيـتهـا اخملـيفـة. فـفي كلّ هزةّ قـاسـية
ــكـوّن ازدادت مــعه ضــربت عــمق هــذا ا
الـرغبة فـي ترك أرض الوطن تـصاحـبُها
في أحـيـانٍ كثـيـرة فـكرة الـلـحـاق بـالركب
األول من األهل واألصـدقاء خوفًا من غدر
ـنـفلـتـة الـتي رعـاع الـقـوم واجلـمـاعـات ا
خـططت اإلغارة على الـشرائح الهشّة في
اجملـتــمع الــعــراقي بــســبب غــيـاب األمن
وضــعف تـــطــبــيق الــقـــانــون والــنــكــوث
بــالــوعــود الــتـي كــثــيــرًا مــا قـــطــعــتــهــا
ـتـالحـقـة وأجـهــزتُـهـا غـيـر احلـكـومـات ا
اجلـادة في حماية الـشعب والسيّما إزاء
الـشـرائـح الـهــشّـة من أبــنـاء "األقــلـيـات".
ونـحن ال نسـتبـعد مـشاركة أحـزاب وكتل
وزعـامــات ســيــاســيــة في شيءٍ مـن هـذه
اخلـــطـط بـــهــــدف إحــــداث تـــغــــيــــيـــرات
ـغرافـية في مـناطق تـواجد أبـناء هذه د
كوّنات. وهذا ما حصل ومازال يحصل ا
فـي مـنــاطق ســهل نــيــنــوى عــلى ســبـيل
ـــثــال ال احلــصـــر ومــثــله فـي مــنــاطق ا
وأحــيــاء عـــديــدة كــانت أســاسًــا مــعــاقل
سيحية في بغداد والبصرة لـلجماعات ا
ـــثـــال ال احلـــصـــر. وقـــد عـــلى ســـبـــيل ا
سـاهـمت الـهـجــمـات الـشـرسـة واجملـرمـة
مـنذ سـقـوط الـنـظام الـبـائـد عـلى كـنائس
سيحية ومـساكن تابعة ألبناء اجلماعة ا
لـكية ومـا صاحبـها من عمـليات تـزوير ا

في تـوجـيه ضـربـات مـوجـعـة ضـدّ أبـنـاء
كـوّن. ولـعلّ حـادثـة سيـدة الـنـجاة هـذا ا
الـــتي وقـــعت في  31تـــشــرين اول 2010
كـانت األقـسى واألكـثـر مـرارة في نـفـوس
كّـون حيث شهـدت اجلماعة أبـناء هذا ا
تــنـاقـصًــا مـلـحــوظًـا وتـواتـرًا فـي نـسـبـة
الـهجـرة باجتـاه دول االغتـراب خوفًا من
األسـوأ القـادم. أمّا مَن بـقي منـهم يسـايرُ
ـــتــراجع في كلّ شيء الــوضع الــسيّء ا
فــذلك ألســبـــاب آنــيّــة بــانــتــظــار الــفــرج

وعود أم اللحاق بالركب السابق.  ا
وجــاءت الــغــزوة الــكــبــرى في آب 2014
لـفريق أصـوليّ مـتشـدّد مدعـومٍ عـقائـديًا
مـحليًا وإقلـيميًا ودولـيًا في بسط نفوذه
عــلى مـنـاطق تــواجـد مـجـتـمــعـات أقـلّـيـة
أصـيلة في شمال الوطن ومنطقة نينوى
عـلى وجه التـحـديد حـ فـسحت زعـامةُ
حــكـــومــة حـــزب الــدعـــوة بــاالتـــفــاق مع
الـشـركــاء األضـداد وأدواتــهـا الـداخــلـيـة
بــإكــمــال صــفــحــة اخلــيــانــة واجلــحــود
وتمـريـر مخـطَّط الـتهـجـير الـطـائفي بـعد
االسـتئذان من راعي العـملية الـسياسية
األمــريـكـي األرعن. فــكــان أن فـرغـت قـرى
الــســـهل بـــأكـــمـــلـــهــا مـع مــا تـــبـــقى من
ـوصل بـعـد سـيـطرة مـسـيحـييّ مـديـنـة ا
ـتـمثل تـشـددة ا اجلـماعـات األصـولـيـة ا
بـدولة "اخلـرافة اإلسـالميـة". حيـنـها فـقد
غضوب كوّن مثل غيره من ا أبـناء هذا ا
عـليـهم من أبـنـاء هذه احملـافـظة وغـيـرها
من احملــافــظــات الـــتي ســيــطــر عــلــيــهــا
الـتـنـظـيـم اإلجـرامي أمـوالـهم وحاللـهم
ّ حرق مسـاكنهم بعـد نهبها ومـنهم مَن 
وسرقة ما فيها من متاع وأموال والعبث
ــمـتـلــكـات. وهـنــا كـان لـلــمـجـتــمـعـات بـا
ــسـيـحــيـة نـصـيـب وافـر من الـتــهـجـيـر ا
ـؤقت نـحـو مـنـاطق الـقـسـري والـنـزوح ا
األمــان لــتـلــيــهــا مــرحـلــة أشــدّ حــراجـة
بــالــتـــفــكــيــر اجلــدّي بــتــرك أرض اآلبــاء
واألجـــداد انــطالقًـــا من صــحــة نـــظــريــة
ــواطـــنــة". فـــالــوطن الــذي ال "الـــوطن وا
يـعـرف إيـواء مـواطـنـيه وتـأمـ عيـشـهم
واحلـفاظ على سالمـتهم وأمنـهم وقوتهم
الــيــومي ال يــســتـحق أن يُــســمّى وطــنًـا.
وهـذه كانت نهاية قصم الظـهر غير قابلة

التأويل والترجيح والتبرير!
ــراقب ــســيــرة أمــام ا من هــنــا تــبــدو ا
الـبسـيط لـيس لـلمـسـيحـيـ فـحسب بل
لـــغــيـــرهم من أربـــاب الـــنــخـب والــفـــكــر
واحلـرية نـحو االغتـراب والهـجرة وترك
أرض اآلبـاء واألجــداد مــشــروعًـا قــائــمًـا
عـــلى قــدمٍ وســاقٍ بل وبـــوتــائــر مــطّــردة
وبـشـكل مـخيف نـتـيـجـة لـعـدم اصطالح
األداء الـسـياسـي وارتقـاء احلـكّـام اجلدد
ـقــاولـون والــتـجــار والـوالئــيـون) إلى (ا
مـستوى ساسة الفـكر واجملتمع والتمدّن
وبــــــنــــــاء األوطـــــان بــــــرؤى واضــــــحـــــة
واسـتراتـيـجيـات صـحيـحـة. وكـلنـا نـعلم
ونـدرك أنّ من أولى األسـبـاب الـرئـيـسـيـة
لـهـذه الوسـيـلـة اخلـسـيـسـة الـتي تـرتقي
ــؤامـرة مــحــلـيًــا وإقــلـيــمــيًـا ــسـتــوى ا
ودولـيًــا قـطعُ الــطـريق أمــام أيـة مــسـاعٍ
خلـلق إجمـاع وطني تعـدّدي بإعـادة بناء
الــوطن عــلـى أسس وطــنــيــة صــحــيــحـة
وتـعضـيد عـالقاته مع اجملـتمـعات واأل
ـتحضّرة كي ال تقوم له قائمة. فهذه من ا
أسـهل الــدوافع والـوسـائل الــتي جتـعـلُه
ذهبية ودعاة فريـسة سائغة للمـنادين با
الــطــائــفــيـــة عــراقــيًــا ولــلـــطــامــعــ به
وبـخــيـراته وثــرواته وقـدراتـه الـبــشـريـة

الفذّة إقليميًا ودوليًا.
سـيـحـيـون مـثل غـيرهم من هـنـا يـدرك ا
من أبـــنـــاء الـــوطن الـــغــيـــارى من نـــخب
مـتـنـوعـة حتـمل في طـيـاتـهـا قـيم الـوطن
ـواطنة والوطنية أن ال سبيل إلصالح وا
الـبالد ونـهـضــة الـعـبـاد وانــتـشـالـهم من
ــنـظــومــة الـســيــاســيـة احلــاكــمـة ظــلم ا
ــواطــنـة بــالــوالئــيـة بــعــيــدًا عن رهــان ا
ــنــظــومـة الــصــحــيــحــة إالّ بــتــغــيــيــر ا

السياسية الفاشلة. 
ـكــنًـا إالّ بــقـدوم إدارة وهـذا لن يــكــون 
نـاهـا حـلوالً وطـنيـة جـديـدة حتـمل في 
جـذرية حلـالـة الـفـلتـان والـفـساد اإلداري
ــالـي وفي يــســراهــا قــيم الــتــمــــــــدّن وا
والــبــنـــاء واإلعــمــار ومــصـــلــحــة الــبالد
ـسـاواة والـعـبـاد عـلى أسس الـعـدالـة وا

واالحترام.

ـقـالـة من مـقـاالتي وال فـكرة لم يـخـطـر في ذهـني حلـظة واحـدة ان تـكـون تـنـزانـيـا موضـوعـا 
جتعلـني اصمت حلـظات طويـلة اراجع فـيها تـاريخ العـراق وحاالت العـراق ومشـاكل العراق
واحداث العـراق كلـها مـنذ الـتغـييـر حتى هـذه اللـحظة  –واقصـد بالـتغـيير  –سـقوط الـعراق
وحتولـه الى مـركز مـهم ألطـمـاع االخـرين في كل مـكـان من هـذاالـعـالم الـكـبـيـر. اشـعـر انني
ـتقـدمة والـفقـيرة صرت مـراقبـا فقط لـكل مااطـلع علـيه من جتارب الـشعـوب واعمـال الدول ا
ـسـحـوقـة وهذا بـفـضل الـنت وبـالذات  –الـفـلـوكـات- التـي اتابـعـهـا كل يـوم سـاعات وحتى ا
طـويلـة دون كـلل او مـلل. اشـعـر انـني لم اعـد مـنتـجـا بـكل مـاتـعـنيه هـذه الـعـبـارة من مـفـهوم
مـجـازي وواقـعي في نـفس الـوقت . مـاذا اسـتـطـيع ان افـعل سـوى اجلـلـوس امـام احلـاسـبة
سـاعات وساعـات فزمن الـتقاعـد مرير وااليـام ليس لـها نهـاية سوى الـتأمل والـتفكـر وحتليل
االحـداث التـي حتدث في هـذا الـعـالم بايـجـابـياته وسـلـبـياته  –لكن الـفـائـدة من هذا وذاك –
صـفر- والتـصب في فـائـدتي الشـخـصيـة او الـعامـة. من خالل مـتـابعـتي ألحـداث الفـلـوكات
الـتي يـصـورها  –شـاب من احـدى الـدول الـعـربـيـة  –في قـريـة فـقـيـرة جـدا في  –تـنـزانـيا-
جـعلـتـني ادعو له ولـكل من يـفـعل اخليـر من اجل االخـرين دون االنـتظـار من اجل احلـصول
عـلى مـركـز او مـنـصب او مـكـافأة  –عـمل جـبار وعـمالق بـكل مـاتـرمـز الـيه هـذه الـكـلـمة من
مـعنى. شـخص مـسـلم يسـافـر الى بـلدان فـقـيـرة من اجل رسم بـسمـات سـعـيدة عـلى شـفاه
االخـرين واليــرجـو اي شيء من تــلك االعـمـال اال ان يــكـتب له الـلـه سـبـحـانـه وتـعـالى االجـر
ـئة دون ان يـساعـده احد . يـشيـد مسـاجد ويـبني والثـواب ..عـمل فردي شـخصي مـئة في ا
مـدارس وبيـوت لـلـمحـتـاج من امـواله اخلـاصة ويـتـعـرض الى العـذاب الـنفـسي واجلـسدي
بسـبب تبـاطيء العـمال احـيانـا . يذهب بـنفـسه الى السـوق ويشـتري كل شيء يـتعـلق بالـبناء
وفي الليل يـسكن مع عائلة فقيرة  –شيد لهم بـيتا فيما بعد ---- يـأكل معهم ويطبخ طعامه
اذا ترك وراءه كل ذلك النعيم الذي كان يعيش فيه في بلده بيدة في غرفة بـائسة . ال اعرف 
وبـيته ويـنذر روحه ونـفسه خلـدمة االخـرين ..اي تضـحيـة هذه واي انـسانـية وكـرم هذا الذي
يقوم به . كـنت اذرف الدمـوع عليه احـيانا  –وبـصدق حيـنما اجـده يتالم بـسبب التـاخير في
العمل او صعوبة التـفاهم معهم النه اليتقن اللـغة التنزانية . اغلب تـفاهماته تكون باالشارات
فـقط وهـذا يـجـعل العـمل غـايـة في الـصـعـوبـة . راودتـني افـكـار التـعـد والحتصى  –مـاذا لو
ليارات الـتي حصلوا عـليها من نـفط الشعب وثروات ليارات في بلدي  –ا ساهم اصـحاب ا
ـلـيـار دوالر الـبالد بــحـجـة انـهم رؤسـاء احـزاب ومـاشـابه ذلك. كـل شـخص مـنـهم يـسـاهم 
ويرسل مـبـعـوث عـنه الى تـلك الـقـرية ويـسـاعـد ذلك الـشـاب النـبـيل ويـشـيـدوا دورا ومدارس
ــاء ونـصب اعـمــدة الـكـهـربــاء. هم يـعـيــشـون في طـريـقــة بـدائـيـة ويــشـقـون الــتـرع جلـريـان ا
ـاء الصـالح للـشرب. هـناك وبـتلك االعـمال االنسـانيـة سيـحصـلون على اليتـوفرلديـهم حتى ا
سـاعـدة االخـرين في كل شيء. اجلـنـة بـاذن الـله ..الـيس انـهم في احـزاب اسالمـيـة تـدعـوا 
اعـرف ان كـالمي هـذا سـيـجــعل الـبـعض يــنـفـجـر ضــاحـكـا بـكـل مـاتـعـنــيه كـلـمـة الــسـخـريـة
واالستـهزاء..اليـهمـني هذا مـطلـقا النـني احتدث الى الـعقالء الـذين يفـهمـون هذه الـفكـرة اما
الـساخـرون السـارقون فـلـهم يوم مـعلـوم سيـواجهـون فيه اخلـالق اجلبـار وعنـدها لن تـنفـعهم
ناصب واالشـياء الدنيوية التي يلهث خلفها طالب احلياة فقط.  تراودني افكارة ليارات وا ا
كثيرة مـنها ان ابيع منـزلي الذي اعيش فيه االن واسافر الى  –احمـد- هناك في تلك القرية
الـفقـيـرة في تـنزانـيـا واقـدم له ولـو شيء بسـيط اعـيـنه فـيه علـى عمـله اجلـبـار ..اال ان الواقع
الـذي اعيش فيه االن يصـدمني ويسخـر مني الن البيت الـذي اسكن فيه ليس بـاسمي ويعود
لـشـخص اخـر قـانـونيـا..واليـحق لي الـتـصـرف فـيه. انـكـمش واعـود مرة اخـرى الى احالمي
البـعـيدة ..احـلم ان اعـثـر علـى حقـيـبة حتـتـوي عـلى ماليـ الدوالرات الـتـقطـهـا واسـافر الى
تنزانـيا ألشيـد مساجـد ومدارس وبيوتـا لاليتام كـما يفـعل ذلك الشاب الـرائع من تلك الدولة
ـعـذبون عـلى االرض بـاموال الـعربـيـة . شخص واحـد هـنـاك غيـر الـشيء الـكثـيـر من حيـاة ا
بـسـيطـة ولكن مـاذا لو فـعل االغـنيـاء من بلـدي نـفس الشيء وسـافروا الى هـنـاك ليـزيلـوا ولو
ـصــيـبـة هي ان نـصف الــشـعب الـذي انــا مـنه يـعـاني جـزءا بــسـيـطـا من عــذاب االخـرين . ا
الويالت من اجلوع والعـطش الى كل شيء واليسارع االغنياء هنـا ألنقاذهم فكيف يسافرون
ن اراد وجه الـلـه وطـمع في جــنـة عــرضـهـا ـكـن ان تـتـحـق اال  الى هــنـاك...هــذه حـكــايـة ال
السموات واالرض. اللهم اكتب لي ولكم ثوابا يعادل ثواب احمد باذن الله. ال املك اي شيء

سوى كلمات ارسلها عبر االثير وال اعرف هل سيقرأها احد  ام تظل طي النسيان . 
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تفكيك مدخل رواية طفولة جبل

ركز اإلعالمي جمللس القـضاء األعلى عددا شهريا جديـدا من صحيفة (القضاء) أطلق ا
قاالت  وجاء لـفات القضائية باإلضافة إلى باقة من ا وتضمن مجموعة من التقارير وا

في العدد
ـدني ورئيس مـجـلس القـضاء  الـقاضي فـائق زيـدان: استـقاللـية الـقـضاء أهم مـعالـم اجملتـمع ا
األعلى يـلتقي رئيس جـمهورية إيـران اإلسالمية وال دستـورية الرتباط مـفوضية حـقوق اإلنسان
جـلس النـواب والسـوشيـال ميـديا بـاب إلفشـاء األسرار الـوظيفـية وجـرائم الشـرف أو غسل
الـعار.. ما زالت تـخلق انقـساماً و السـجن لزوج عـرضا ابنـهما لـلبيع علـى مواقع التواصل!
ة تخريب األبـراج الكهربائية للقاضي والقناعة الوجـدانية للقاضي للقاضي إيـاد محسن ضمد وجر

كاظم عبد جاسم الزيدي

رسالة بغداد
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وتـغيـراتهـا أمام قـطرات الـندى ((قـطرات
من نـدى تـفـتت الـصـخـرة من الـعـمق إلى
العمق)) الرواية ص  ?10فهل يعني هذا
أن افـتـقـاد الـصالبـة والـتـمـاسك مـرهـون
ــؤلف عـلى ذلك بــفـقـدان احلـب? يـجـيب ا
بالـنـفي بـشـكل مـبـاشـر لـيـعلـن عن رؤية
فـلـسـفــيـة تـتـعــلق بـداللـة كالمه : ((إنه ال
يـعـني غـيـر االحـتـفـال غـيـر الـقـدرة عـلى
احلب فـــريـــشــــة احلـــريـــر الـــتي حتـــرّك
جـــمـــهـــورا  ال تـــعـــني غـــيـــر إحـــســاس
اجلــمـهــور وقـوته وقــطــرة الـنــدى الـتي
تـفـتت الـصـخـرة تـأكـيـد آخـر عـلى هـيـبـة
الـصــخــرة الـتـي ال يـوهــنــهـا اإلعالن عن
نـفسـهـا)) الـرواية ص .10ويـأتي الـطلب
استـفهامي بـغرابة وإنكـار في اآلن نفسه
لــيـســتــفـهم عـن فـعل مــســتـد يــقـوم به
الطفل وهو في مـواجهة اجلبل: ((أما آن
حلـــدقـــتي الـــطـــفـل أن تــســـتـــريـــحـــا من
ـتـرع بـالـدهـشـة?)) الـرواية اتـساعـهـمـا ا
ـــتــعـــلق قـــلــبه ص  .11فــهـــذا الــطـــفل ا
بــشـــجــرة تــنــهض مـن عــمق صــخــرة ال
ـــارس إال طــــفـــولـــتـه وحـــبه فــــيـــرقب
ا يكفي أن ويصغي ويتحدث ويسمع 
يقـرر الفضاء تـغيير لـونه. حلظتـها يقرر
اجلــــبل تــــوديـع بــــارق  ويــــقــــرر بـــارق
االحــتـفــاظ بــاجلــبل وادخــاله إلى غــرفـة
دفـأة الـتي عـلى نارهـا يـبدأ مـحـتـفيـة بـا
احلـلم وتتـعـرى األسرار تـهتـك لعـبتـها
وظـلـمـتـهـا ودهـشـتـهـا.. ذلك احلـلم الذي
ليس لـه إال وظيفـة االحتـفاظ بـاجلبل في
لـيل (بارق) كي يـشـهد خـلـفه صبـاحا من

جديد وكل يوم.
شهد هكذا انهى الروائي أمـجد توفيق ا
ـدخل) الــذي جـاء بــضـمــيـر األول من (ا
ــشــهــد الـثــاني الـغــائب (هــو) لــيــبــدأ ا

تكلم (أنا): بضمير ا
(( أجـــمل ســــارد اســـتـــمـــعـت إلـــيه كـــان
اجلــــبـل../ أعـــمـق وأشــــجع ســــارد كـــان
ـــهــيــبــة/ اجلــبل../ تـــوضــأت بــلـــغــته ا
بـصــمـته اجلــلـيـل/ بـصــوته الـواثق. في
طفـولتـنا التي تـرفض كل أوامر االنـتهاء
أو اإلخالء طـفولـتي أنا وطـفولـة اجلبل.
كــنـت أســمــعـه وأحــسه وأصـــغي إلــيه))
الــروايــة ص  .13ثم يـــنــتــقل إلى وصف
(الصـبـايـا) لـيـهـيئ الـفـضـاء الـذي سوف
يـوجه فيـه األحداث جتـاه (بهـار) حـبيـبة
(بــارق) األولى الـــتي قــتــلــهــا أربــعــة من
رجــال الــقــريــة بــعــد أن طــعــنــوا (بـارق)
بـرقــبـته. فــلـعن الــعـالم وانــفـرد في كـوخ
صـغـيـر عـلى سـفح اجلـبل فـكـلـمـا كـانت
فـروضة من اخلارج قاسية االلتزامات ا
ـيل الــغـريـزي لـلــفـوضى والـتـمـرد كـان ا
) حـبــيـبـته الـثـانـيـة أشـد قـسـوة. و(مـر
التي قـادته أقدارهـا إلى الرجوع إلى دار
أبـيه مـرة ثانـيـة و(فيـروز) حـبيـبـة أخيه

(أحمد):
((كل صـــبــيــة يـــهــتف جـــمــالــهـــا بــنــداء
األســرار كل صــبــيــة تــلــتــحف شــعــرهـا
عـنـدمـا تـنـام/ كل صـبـيـة تـكـون عـيـنـاهـا
أمـرا بـاخلـشوع/ كـل صـبـيـة يفـتـك دمـها
كـــالـــســـيـــوف أو الـــســـهـــام/ مـــرشـــحـــة
لالخــتــطــاف/ واالخــتــطــاف ال يــكـون إال
جلـــبل)) الــروايــة  .14 -13لــيــســـتــفــهم
الــروائي أمــجــد تــوفــيق عــلى لــســانه ال
لـــســــان الـــســـارد أو أحــــد الـــشـــخـــوص
الـسـرديـة: ((أكـان هـذا حـكـمـا لـلـسارد أم

دخل) تهدف هذه القراءة إلى تفكيك (ا
الــذي تــكــوّن من أربــعــة مــشــاهــد قــبل
ــ الـســردي في روايـة الــدخـول إلى ا
(طـفـولـة جـبل) لـلـروائي أمـجـد تـوفيق
ـدخل عتبـة نصيـة ثانيـة بعد بوصف ا
الـعـنـوان. وألنـهـا ال حتـتـمل كـثـيـرا من
التـنظيـرات النقـدية حول كل مـا يتعلق
قوالت صطلح (التبئير) فإن عرض ا
الــتي تــنــاولــتـه ســيــكــون عــبــئــا عــلى
الـقـراءة لـذا سـوف نـدخل مـبـاشرة في

دخل.  تفكيك ا
ــعـرفـي  في مـدخل انــبــنى الـتــبــئـيــر ا

رواية (طفولة جبل) على محورين:
ـكن أن ـنـطــقي و األول: االشــتـغــال ا

نسميه االستنتاج العقلي. 
الـــثـــانـي: كـــشف احلــــيـــاة أو الـــواقع
كن أن نسميه االستشعار احلسي. و
وهـنـا تــعـتـمـد اسـتـراتـيـجـيـة الـتـبـئـيـر
ـــــدخـل) عــــلـى مــــدى ـــــعــــرفـي في (ا ا
ؤلف وما يفكر التطابق ب ما يقوله ا
فيه أو ب ما يقوله من خطاب مباشر
ومــا يـــؤول من خــطـــابــات ضـــمــنـــيــة
فــــالـــكــــاتب أو الــــفــــنـــان ((فـي مـــوقف
الـفــيـلـســوف والـنص الـذي يــكـتـبه أو
الـعـمل الـذي يـبدعه ال حتـكـمه الـقـواعد
ـبدأ الـتي أعـيد تـرسـيخـها مـن حيث ا
ـكـن احلـكم عــلــيه بــحـكـم قـاطع وال 
بتطـبيق تصنـيفات مألـوفة على النص
ـعرفي أو العـمل الفـني)) ().  والنص ا
نص يــحــتــوي في مــظــانه عــلى طــاقـة
تــدمـيـريــة تـلــغي اخلـصــائص الـفــنـيـة
التقليديـة ب األنواع األدبية واحلقول
ـعرفـيـة اإلنـسـانـيـة اخملتـلـفـة. وفـيـما ا
ـــعـــرفـــيــ األدب يـــخص احلـــقـــلـــ ا
والـفـلـسـفــة يـؤكـد جـاك دريـدا عـلى أن
لغة الفـلسفة أقرب إلى لـغة األدب منها
إلى لغة العلم; ألن الـفلسفة ((تُكتبْ في
لـغـة طـبـيـعـيـة بـشـريـة ولـيس في لـغـة
ريـاضـيـة أو كـونــيـة)) (). أمـا الـتـبـئـيـر
ـداخل الـتي تـسـبـق ا ـعـرفي في ا ا

نطق قـولي ناقد السـردي فـ((يشتـغل 
يــتـــقــصــد إشــاعــة حتـــفــظــات فــكــريــة
ومكانية وينطوي في الوقت ذاته على
حتــفــظــات سـرديــة تــغــري الــقـار في
ـــــ الـــــروائي إيـــــغــــالـه الالحـق في ا
بـالـبــحث عن الــبـراهـ وأدلــة لـهـا في
ذاكــرة الــقـار طــوال جتــربــة الــقـراءة

وطبقاتها)) (). 
وعــلـى أســاس مــا تــقــدم ســوف تــركــز
عـرفية القـراءة على تـمظـهرات البـؤر ا
ـــدخل) حتــديـــدا تــاركـــة الــبــؤر في (ا

ـعـرفـيــة في الـروايـة كــكل وعالقـتـهـا ا
ـشــاكل الــتي تــواجه قــلق اإلنــسـان بــا
وتـــوتـــراتـه في عـــصــــرنـــا احلـــالي إذ
تـــتـــشـــكل اخلـــصـــيـــصـــة الـــبـــارزة في
الروايات احلديثة بـطاقتها اخلالقة في
تـبـئيـر الـتـأمالت والتـسـاؤالت والرؤى
وتــــقــــارب فـي مــــظــــانــــهــــا احلـــوارات
الفلسفية التي ظلت حبيسة هذا احلقل
ـعــرفي الــذي تـهــشـمت حــدوده جـراء ا

عرفية األخر.  التداخل مع احلقول ا
واآلن نــدخـل في صــلـب الــقـــراءة الــتي
ــدخل) مـن كــلــيــة الــروايـة اجــتــزأت (ا
بوصـفها وحـدة متـكاملـة ولم يأت هذا
االجـتـزاء إال لـغـرض الـدراسـة فـحـسب
علمـا أننا نعـلم علم اليقـ أن ما تتسم
به الـلغـة الروائـية من سـمات أسـلوبـية
وتـعـبيـريـة ستـكـون ضمن هـذه الـكلـية
ولـكن ألهمـيتـها أوال وطـبقـا الختـيارنا
رواية تنفتح على اللـغة الشعرية ثانيا
فــإنـنــا سـنــقـارب تالزم هــذه الـلــغـة مع

عرفي الذي يلتصق بها. التبئير ا
ـــدخل يـــقـــول ـــشـــهـــد األول من ا فـي ا

ؤلف: ا
((في الـفجـر الفـضي . يُخـلقُ اجلبل كل

يوم . قريبا . قويا . متماسكا..
في الــفــجــر الــفــضي . تــرفض قــطـرات
الـنـدى أن تـغـادر أوطــانـهـا. عـلى ورقـة
خــضــراء أو عــشــبــة نــحــيــلــة أو هـواء
يهـتف بـلـون الـفـضـة لـيـؤكـد أنه مـتخم

اء الندى.
الثبـات أو التالشي ذلك ما يفـكر الندى

فيه..
كيف يفكر اجلـبل?/ هل يفكر في العمق

واالمتداد أو االرتقاء?
طـفــولــته تــمـنــحه االنــتــمـاء.. / تــمــتـد

صخوره لتؤكد غناه وقدرته..
يــــرتـــــفع رأسـه لــــيــــؤكـــــد الــــشــــمــــوخ

والشجاعة..
يـــغـــوص في األرض لـــيـــؤكــد رســـوخه

وصالبته..
لم يـــكـن في خـــلـــقه واعـــيـــا لـــقـــوانـــ

الهندسة. ونظريات العمارة.
وبـعـد خـلـقه. قـامـت صـخوره الـعـمـالقة
والـصـغــيـرة بـالـسـخــريـة من اخلـطـوط
واألشكال الـهندسـية والرثاء لـنظريات

العمارة.. 
إنـه اتــــــهـــــمــــــهــــــا بـــــاخلــــــوف وعـــــدم

التجانس..)) الرواية ص 7
وهـنا تـتبـادر إلى ذهنـنا أسـئلـة عديدة
مــنـهـا: هل يـخـلق اجلـبل حـقـا كل يـوم?
ويقترب ويصبح قويا ومتماسكا? وهل

اجلبل يفكر حـقا? وهل له طفولة ووعي
لــقـــوانــ الـــهــنــدســـة? وهل بــإمـــكــانه
الــســـخـــريــة مـن اخلــطـــوط واألشـــكــال
الهندسية? وهل له الـقدرة على اتهامها
بــاخلــوف وعــدم الــتــجــانس? قــد تــأتي
اإلجـــابــات عــلـى هــذه الــتـــســاؤالت في
الــوهـلــة األولى بـالــنـفي ولــكن عـنــدمـا
ـؤلف بـالـشـخـصـية نربـط توصـيـفـات ا
ـركــزيـة فـي الـروايــة (بـارق) نــفـهم أن ا
الــروائي أمـــجــد تــوفــيق اشــتــغل عــلى
مـحـور االسـتـشـعـار احلـسي في أنـسـنة
ـكنـيـة لـكي اجلـبل عـبـر االسـتـعـارات ا
يفعّل احلـقل االستعـاري ويكون اجلبل
داال اسـتـعـاريـا فــمـا (طـفـولـة جـبل) إال
(طــــفـــولــــة بـــارق). وهــــذا االشـــتــــغـــال
الـعالماتي يـشـكل جوهـر االنزيـاح الذي
يـــفـــرضـه الـــتـــحـــلـــيل ألن ((األنـــســـاق
الـعالمــيــة تــفـقــد كل مــعــقـولــيــة خـارج

الوظيفة الداللية)) (). 
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وبــعــد هــذا الــفــيض الــشــعــوري جتـاه
اجلـــبل يـــنــتـــقل الـــروائي إلى مـــحــور
ـنطـقي لـيسـتـنتج أن الـقوة االشـتـغال ا
والتماسـك هما العنـصران الفاعالن في

تشكيل الذات لكل من اجلبل/ بارق:
 ((الـقـوة: فيـض قلب قـوي .. الـتـماسك:
إدراك للقوة ووعي لها)) الرواية ص.8
في هــذين الــتــحـــديــدين ثــمــة مــراقــبــة
متبادلة ب اجلـبل وبارق ب الغريزة
بـكـل عـنـفــوانـهـا وحــراكـهـا وســحـرهـا
والـعقل بـكل صـرامته وثـبـاته وبرودته.
وعــلى هــذا األســاس ال يــفــكــر بـارق إال
بـطـفـولـته واجلـبل لـكي يـبـقى صـاخـبا
مـتــمــردا فــطــفــولــته لــيـسـت إال قـلــبه
ولــيـست إال انــدهـاشه بــهـذه احلــقـيــقـة
ـشـكـلة في قـلب الـطـفل وهي ال تـعني ا
تجددة دهشة غير قادرة غير الدهشة ا
أن جتــدّ من قـــوّتــهــا أو حــضــورهــا كل
حلـظــة  ألن الـطـفـولــة حـكـمــة بال لـغـة
والـرشـد لـغـة بال حـكـمـة حـسب تـصوّر
بـــوســـتـــايـن جـــاردر في روايـــته (عـــالم
صـــــوفـي) إذ يـــــؤكـــــد عــــــلى أن قـــــدرة
االنـــدهــاش الــفــائــقـــة لــدى الــطــفل هي
ـصـدر احلــقـيـقي ألي ســؤال فـلـسـفي ا
لـكن هذه الـقدرة تـتنـاقص لدى اإلنـسان

كلما تقدم به العمر(). 
في ذلك الـفـجر الـفـضي يـتقـابل وجـهان
لـطــفـلــ األول جلـبل والــثـاني لــطـفل
ـرأى اجلـبل. فـإذا كـانت تـتـوهج روحه 
الــلـــغــة كــمــا هـــو مــتــعــارف عـــلــيه في
الــكــتــابــات الــســرديــة هي الــتي تــوقظ
الـطفـولة مـن سبـاتهـا وتعـيرهـا اللـسان
كي تخرج من قوقعة الصمت فإن اللغة
عــنــد بــارق هي لــغــة الــصـمـت اجلـلــيل
والــــــعــــــواطـف واحلــــــواس واألســـــرار
ـكبـوتـة. أمـا ما يـشـد القـلـب والـرؤى ا
في الــفـجــر الــفـضي (قــلب اجلــبل: سـر
ــرئــيــة أو غــيـر صــخــوره وكــائــنـاته ا
ـرئـيـة) و (قـلب بـارق: كـمـثـرى الدم أو ا
الهـروق الـتي يـغـذيـهـا الـدم بـانـفـعاالت
اجلسد) فـهو طيف االنفـعاالت وخيوط
من الــهــواجس. وتــبــقى لــغــة الـصــمت
تـسـرق ألوان اجلـبل من رجـفـة أو تـوتر
أو انــبــســاط مــؤقت أو دهــشــة دائــمــة.
ـؤلف في تدفق شعوره جتاه ويستمر ا
صخرة عمالقة بـكل صالدتها وقسوتها

لـلطـبيعـة? إذ ال يلـيق بصـبيـة جمـيلة إال
أن تـكـون لقـلب شـجـاع.. ال يلـيق بـها أن
تـذوي كـسـلـعـة مـشـتـراة)). هـكـذا حتدث
الـســارد الـقــد وكـان صـادقــا وحـسب
رأيه فـ(( الــصـدق الـذي يــرغـمك اخلـوف
عـليه غـير الصـدق النـابع من قلـبك الذي
تحن شرفك وقيـمك.. ثمة طريق واحد
ــــثـل هـــذا الــــصــــدق أن حتب اجلــــبل
ـا ــنــحك سـرارة قــويــة  تــعـشــقه أن 
ــة عـتــمـة يــكـفي إلنــارة دواخـلـك وهـز
ــنـحك الــهــواجس الـتي تالحــقك.. إنه 
حــبه.. ال شيء غــيــر احلب)) الــروايــــــة
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هــكــذا يـــنــهي الـــروائي أمــجـــد تــوفــيق
ـــشــهـــد الــثـــاني الـــذي تـــداخــلـت فــيه ا
ـتــكـلم بـدايــة ثم الـغـائب الـضــمـائـر (ا
ـشـهد الـثالث تـكلـم) ليـبدأ ا لـيـختـتم بـا
بــضــمــيــر الــغـــائب في وصف لــفــوضى
احليوات واحلواس والـرؤى ليقارن ب
ـتـلـكـهـا اجلـبل قـدرة الـسـخـريـة الـتي 
ــتــلــكــهــا الــطــفل وقــدرة األسـى الــتي 
(بـارق) وبــ األسى والـســخـريــة حـرف
) الــذي مـسخ وحــدة ربـطت بـ (الــسـ
قـلب الــطـفـل (بـارق) وقــلب اجلـبل. كــمـا
مسخ حرف (احلاء) في (احلرب) احلياة
والطبيعة واحلب ومسخ حرف (النون)
ـسرة والـهـناء. ) الـسعـادة وا في (األنـ
بـعدهـا أدرك الطـفل (بـارق) الذي انـكرته
الـســنـوات أن وعـيه يــتـعـرض لــصـدمـة
اثـبات مـصداقـيـته ذلك أن اللـغة جـنّدت
العقل في اضطهاده لـلحواس. فيتساءل
اذا تعمل اخلبرة على لسان الراوي : ((
عـلى جتــريــد األفـعــال واألحــاسـيس من
اذا تـكون اخلبرة  وهي نتاج جمالها? 
عــرضي لـــلــزمن مـــعــاديــة لـــلــبــراءة أو
الـتـلقـائيـة أو الـبسـاطـة في فهم اجلـمال
اذا تـنـأى بالـقلب عن أو الـتعـامل مـعه? 
مهـرجان مجـده?)) الرواية ص .17وهنا
تــتـجـلـى لـنـا الــتـجـربـة الــنـفـســيـة الـتي
عــاشـهـا الـطـفل ثم الـصـبي إزاء احلـيـاة
بكل عـنـفـوانهـا وتـقلـبـاتهـا وشـعريـتـها.
فـجـاءت األسـئـلـة مـحـمـلـة بـوعي الراوي

ـا في احلــكـمــة والــتـشــخـيـص الـدقــيق 
تــفـــعــله (اخلــبـــرة) في تــدمــيـــر بــهــجــة
الـــتــجـــربـــة األولى وإدراكه لـــوظـــيـــفــة
ـوانع الــسـنــ الـتي تــغـلـف األشـيــاء 
لـلـصـوت والـلـون واإلحـسـاس الـعـمـيق.
فضال عن إدراك السخرية التي ال توقف
لـؤم الــزمن; لــذا يـهــمس الــطـفل في أذن

اجلبل حكمته في إنكار سنوات عمره:
(( إن الـسـنـوات بـخـيـلـة  وهي جـبـانـة
وفـضـيـلتـهـا أنهـا تـعـرض ما هـو مـضاد
لكـل ما هـو جمـيل أو مدهش أو شـجاع;
لتـؤكد جـمال ودهشـة وشجـاعة اجلبل))
الرواية ص .18ولكن اجلبل آثر الصمت
ولم يردّ على بـارق واكتفى باالسـتمتاع
بـطـفـولـته.. وتــلك حـكـمـته. وهـنـا يـعـمـد
الـراوي إلى تـوحيـد اجلـبل والـطفل فال

فرق بينهما في هذه احلكمة.  
ـدخل ويـنـهـي الـروائي أمــجـد تـوفــيق ا
الــســاحـــر لــروايــته (طــفــولــة جــبل) في
ــشــهــد األخــيــر) بــتــحــول األسى إلى (ا
جـــــــبل أو حتـــــــول اجلـــــــبـل إلـى أسى
مـستـذكـرا بـيـتـا شعـريـا لـلـجـواهري في

قصيدته (أيها األرق):
أنا عـندي من األسى جبل   /    يـتمشى

معي وينتقل 
لـيـنــتـقل بـعــد احلـكم الـتـي سـطـرهـا عن
اجلــبـل بــوصــفه (الــكـل) إلى الــصــخــرة
بـوصــفــهــا (اجلــزء) في حــكــمــة بــالــغـة
األهـمـيـة ولـها تـعـالق قـوي مع الـفـضاء
الـروائي بوصف الـصخـرة داال مجـازيا
) أو داال عــــلى كل مـن (بـــهــــار) و(مـــر
مجازيا على قسوة التغيير بعد الثبات:
(( قـد تـتـوفـر صخـرة تـمـنـحـك أمـانا أو
فــرصــة اخــتــبــاء لــكـن ســرّك مــكــشـوف
لـلـصـخـرة الـتـالـيـة وهي ال تـوافق عـلى
التزامات الصخرة األولى .... فالصخور
ـا يـكـفي ألن الـتـي ال تـراك  حتـاصـرك 
تشعر أنك في سـجن أسمه أعلى صخرة
في القمة واحلمـاية التي يوفرها سجن
مـطـعـونـة .. مـطـعـونـة)) الـرواية ص.20
وعـلـى هـذا األســاس فـلم يــتــبق لـلــطـفل
(بارق) غير الـدرس األصعب وهو ما لم
يقله أحـد وتعليل ذلك: إن اجلـبل عندما

يـســتــغــرق في اســتــمــتــاعه يــتــكـور
كطـفل ويخـفي نفـسه بعـباءة بـيضاء
هي الـثـلج. وح يـسـتفـهم الـثلج من

اجلبل عن الدرس األصعب يجيبه:
((- أن أحب .. أن استمتع.
- وماذا عن صديقه الطفل?

ـنح حياته اهتـماما أكبر - عليه أن 
من اهتمامه بفكرته عنها..

- كيف?
- أن يحب .. أن يستمتع)). 

ـا تـقـدم أن (مـدخل) روايـة نـخــلص 
(طـفولـة جـبل) للـروائي أمـجد تـوفيق
نــهض عـلى أسـئـلـة الـذات وجتـلـيـات
ــعــنى بــوصف االنــفــتــاح الــطـيــفي ا
الــداخــلـي رؤى مــعــرفــيــة ذات طــابع
تــأمــلـي مــؤثث  بــالــقــلق الــوجــودي
فأسئـلة األفكار التـي طرحها الروائي
(ليست لعبة فكرية أو تزجية ألوقات
الـــفـــراغ بل إنـــهــا مـــحـــاولـــة لــفـــهم
الـوجـود ومــعـركـة ضـد لــغـز احلـيـاة

والعالم). 

g «u¼

 (1)احلــداثـة ومــا بــعـد احلــداثـة  حتــريـر
بيتر بروكر ترجمة عبد الوهاب علوب ط1
أبو ظبي اجملمع الثقافي .226 :1995
(2)هل هنـاك لغـة فلسـفيـة مقابـلة مع جاد
دريــدا أجـرتـهـا مــجـلى لـوتـرمــان تـرجـمـة
هـــاشم  صـــالح مــجـــلــة الـــعــرب والـــفــكــر
ـاء الــقـومي ع6ربـيع الـعـلــمي مــركـز اإل

1989: 146.
ــغــامـر اجلــمــالــيــة لــلـنـص الـروائي  (3)ا
االستـاذ الدكـتور محـمد صـابر عبـيد عالم
الــكـــتب احلـــديث أربــد  –األردن :2010

132.
 (4)قضية الذات التحدي العالماتي بول
ريــكــور تــرجــمــة وإعــداد مـنــذر عــيــاشي
ــركـــز الــثـــقـــافي الــعـــربي بـــيــروت ط1 ا

2004: 85.
يـنـظــر: عـالم صــوفي روايـة حـول (5) 
تاريخ الفلسفى جوستاين غاردر ت حياة
ــنى :1996 احلــويك عـــطــيــة ط  2دار ا

25.

◊uI « W¹«Ë— w  Y³F «Ë œÒdL² «
يـجـعـلـنــا (دائـمـاً اكـثـر عـدالً واشـد كـرمـاً
ـوتى? السبـب بسيط فـليس هناك نحو ا
الـتـزام نـحـوهم أنـهم يـتـركـونـنـا احراراً)
ص:٣٧. والبــد من االشــارة الى أن فــكـرة
عـدم االلـتزام هي فـكـرة وجـودية طـرحـها
جان بول سارتر كما أكد ذاتية األنسان

الـسـقـوط: هي روايـة فـلـسـفـيـة كـتـبـهـا
الـبــيـركــامـو ونــشـرت ألول مــرة الـعـام
1956 تـرجمـة يـارة سمـيح شـعاع عن
دار نينوى 2014 بحدود 104 ص من
ــتـــوسط. وتـــعــد أخـــر عــمل الــقـــطع ا
مـتــكـامل لــلـكــاتب تـدور احــداثـهـا في
امستـردام وتتكون الروايـة من سلسة
ـنـولـوجـات الدرامـيـة عـلـى لـسان مـن ا
قــــاض تــــائب يـــــدعى (يــــايـــــتــــيــــست
ـعـمدان) كالمـانـس) ويـعـني (يـوحـنـا ا
يـكـشـف سـيـرة حـيـاته الى شـخص (لم
ـتلـقي الوحـيد يـصرح بـاسمه) يـكون ا
فـي الـروايـة يــوظف الـروائـي اسـلـوب
االعـتراف والـسيـرة الـذاتيـة ويتـحدث
(كالمانس) عن جناحه بوصفه محامي
دفـــــاع بــــاريــــسي ثــــري لـه مــــكــــانــــته
االجــتــمــاعــيــة بـ زمـالئه والــســقـوط
الـــنــهــائي لـه وخــروجه لــواقـع عــبــثي
ومـــــتــــمــــرد وتــــدور الــــروايــــة حــــول
مـوضـوعات عـديـدة كالـبـراءة والعـدالة

ـــوت والــعـــدم واحلـــقـــيـــقـــة وصف وا
الـفيـلسـوف الوجـودي جان بـول سارتر
الـروايـة (قد تـكـون األجمل واألقل فـهـماً
من بــــ روايـــات الــــبـــيـــركــــامـــو) (عن
الويـكـبـيديـا بـتـصـرف) والروايـة فـيـها
غــيـر قــلــيل مـن الـفــلــســفــة الــوجــوديـة
كالذاتـية والنسـبية لكـنها تنـحو منحى
مـتــمـرداً وعــبـثـيــاً في الـطــرح الـسـردي
ومــلــخص الــروايــة أن االنــسـان مــذنب
ومــجـبـول عـلى الـشـر لـكن ذلك ال يـعـني
عـــــدم اصـالح االنـــــســـــان من ســـــلـــــوك
وفـظــائع ويـوظف الـروائي عـلى لـسـان
ــقـارنــة بـ الــراوي الـعــلــيم اسـلــوب ا
سلوك لإلنسـان ويفضل احدهما على
األخـر مـتـمـرداً عــلى اجملـتـمع وافـكـاره
يــقـول: (بــاخــتــصــار من حــ الى أخـر
يـــســـتــمـــتع هـــؤالء الـــســادة بـــالـــعــبث
ــســدســـات... أنــهم بــالــســـكــاكـــ أو ا
وتون رعـباً بينـما يطلـقون الرصاص
ومع ذلك فأنـني أجدهم أكـثر اخالقاً من

األخـــرين أولـــئك الـــذين يـــقـــتـــلــون في
صميم العائلة عبر االحتكاك).ص:10
ثم يستبـطن الراوي العليم تـمركز الشر
عند الـبشر فـيقول: (أتـعلم أنه قد حدث
في قــريــتي الـــصــغــيــرة أثــنــاء حــمــلــة
انيـاً سأل سيدةً انتقـامية أن ضابـطاً ا
عـجـوزاً بـلـطف أن تـخـتـار أحـد ولـديـها
لــيـتـم اطالق الـرصــاص عــلــيه كــبـديل)

ص:١٣.
dA « V½Uł

ويقول مؤكداً جانب الشر عند األنسان:
(كــنـت أعــرف قــلــبـاً نــقــيــاً كــان يــرفض
الشك... وكان يحب الـبشرية كـلها أثناء
احلروب الديـنية األخـيرة في اوربا عاد
الى الـريـف مـتــقـاعــداً وكـتب عــلى بـابه
كـان الذي أتيت مـنه تعال (مهـما كان ا
وأنـت عـلى الـرحب والـســعـة فـمن الـذي
أسـتـجـاب لـتلك الـدعـوة الـنبـيـلـة? رجال
ـقـاومـة الـذين أحـتـلـوا الـبـيت وبـقروا ا
أمعاء صاحبه) ص:١٣ ويضيف: (كنت
أعرف صـاحب مصنع كـانت لديه زوجة
كـامـلـة وكانت مـوضع اعـجـاب اجلـميع
ومـع ذلك خـــــــدعــــــهــــــا... ألنـه  يــــــكن
ــنـح شــهـادة يــســتــطــيع أن يــنــال او 
الـفـضــيـلـة وكـلـمـا كــثـرت الـفـضـائل في
زوجـته زاد اسـتــيـاؤه وأخـيــراً لم يـعـد
بــوسـعه أن يـتـحـمل الـعـيش مع اخلـطـأ
فمـاذا تظـنه فعل?... لقـد قتـلها) ص:١٧.
لــذلـك يــرى كــامــو عــلى لــســان الــراوي
الـــعــلـــيم أن االنــســـان ال يــتـــخــلص من
وت في رأيه ـوت فـا احلـكم عـليه أال بـا

يـقـول كـامو عـلى لـسـان بطـلـة عن شـابة
رآهــا تــغــرق واشــاح بــوجه عــنــهـا فــلم
يـنقذهـا (آه أيتـها الـشابـة القي بـنفسك
ـاء ثــانـيــة لـكي تــتـوفــر لي فـرصـة في ا
... ولكن أخـرى نقذف فـيهـا نفـسيـنا مـعاً
دعنا ال نقلق! فـات الوقت األن وسيفوت
الوقت دائـمـاً حلسن احلظ)

ص:١٠٤.
ويــــنــــفـي وجــــود احلــــريـــة
ــــــرء ال ويـــــــرى: (أدرك أن ا
يــســتــطـيـع االســتـمــرار في
الــــعــــيش مـع اآلخــــرين من
دون أن يتـحكم فـيهم أو من
دون أن يخدموه كل إنسان
يـــحــتـــاج إلى عـــبــيـــد كــمــا
يـحـتـاج إلى الـهـواء الـنقي)
ص: ٣٤ ويــنــفي االحــسـان
ويراه الوجه اآلخر لتحقيق
رغبات الذات يقول الراوي
الـعلـيم: (فـبيـنـما كـنت أترك
األعمى في النـاحية األخرى
مـن الــــشــــارع الـــــذي كــــنت
س اقـــــــوده إلــــــيه كــــــنـت ا
قــبـــعـــتي ومن الـــواضح أن
تــلـك الــلـــمــســة لـم تــكن من
أجــله ألنه ال يــســتــطـيع أن
يـراها فـلـمن كانـت موجـهة
لــلـجـمـهـور. وبـعـد أن ألـعب
دوري انـحني لـيس سـيـئاً
ألــــيس كـــذلك) ص:٣٦ أمـــا
عن عـالقـته بــاآلخـرين فــهـو

يرى ضـرورة عدم الثـقة بهم (لـكي تكون
سعيداً فإنه يجب عليك أال تكون مهتماً
ا يجب) ص: ٥٨ لذلك باآلخرين أكثر 
يرى أن الفسق بـديل عن احلب والطهر:
(وحـ يئـست من احلب والـطـهر فـكرت
في الـفسق كـبـديل عن احلب فـهو يـكبت
الضحك ويـعيد الصمـت ويسبغ اخللود
بل أنني عشت في الـفسق دائماً دون أن
أكف عن الرغبـة في أن أكون خالداً… إن
الــفــسق احلــقــيــقي هــو حتـريــر ألنه ال
يأتي بأي الـتزامات. فأنت تمـتلك نفسك
فــــقط): ص٧٣-٧٤ لــــذلك فــــهــــو يـــؤمن
رأة ويراها أنها بالعالقة السـادية مع ا
محببه لـها كما أنه يكـفر باألديان ويرى
أن حساب البشر للبشر أقسى من عقاب
الـله ويـبــرر األكـاذيب فـيــقـول: (ألـيـست
إنها تعني الشيء نفسه)ص: ٨٥ ويرى

في االزدواج راحة.
»UDš ŸuMð

وال بــد من اإلشــارة إلى أنه عــلى الــرغم
من أن الـراوي الـعـليم (يـايـتـيـست) فقط
والـــروايــة مـــونـــولــوجـــيــة لـــكن كـــامــو
استطاع أن يحرك األحداث داخل السرد
وكأن عـدة شخصـيات تـتحدث بـواسطة
تنوع خطاب الراوي العليم وقدرة كامو
ــكــان عــلـى دمج األحــداث بــالـــزمــان وا
. ولعل من أسباب ظهور فلسفة متع ا

التمرد والعبث ما يأتي: 
يـة الثـانيـة وما سبـبته ١- احلـرب العـا

من اآلم نفسية ومادية.
٢- ظهـور الفلـسفة الـوجودية وال سـيما

في فرنسا لدى جان بول سارتر.
ـــادة عــلـى الــروح في ٣- طـــغــيـــان ا
الــعــصــر احلـــديث وال ســيـــمــا بــعــد
الــــثــــورة الـــصــــنــــاعــــيــــة وظــــهـــور

الرأسمالية.
٤- ســيـطــرة الـكــنــيـســة عـلى حــريـة
الرأي في أوربـا وما تـبعـها مـن قتال

وجدل.
ـنــطق والـفـلـسـفـة ٥- االبـتـعـاد عن ا
العقالنيـة لعبثيـة الوجود االنساني

والتأثر بالفلسفة الشكوكية.
٦- ظـهــور األفـكــار والـتـيــارات الـتي
نادت باحلريـة الشخصـية او الذاتية
وعــلـــيه فـــاالنـــســان حـــرّ وعـــلــيه ان
يتمـتــع بالسـعادة في احلياة نـتيجة

أعماله.
٧- يـقول كـامـو (هذا الـتـمرد ويـحقق
لــلـحــيــاة قـيــمــتـهــا وعــظـمــتــهـا ألنه
يـحـرض الـتـفـكـيـر واعـتـزاز األنـسـان
بـأمـور عـدة حلـقـيـقـة تـتـجاوزه ذاته)
(من االنتـرنت تـرجمـة: نضـال جبار

١٤ آب ٢٠٠٣م).
٨- (إن شـــعــور األنـــســان بــحـــيــاته
بتـمرده بـحريته ذلك يـعني الـصفاء
الـداخـلي وعـدم جـدوى سـلم الـقيم ))

((من االنترنت م.ن).
٩- الـتـمـرد والـعـبث كـمـا يـرى كـامـو
يعطي معنى للحياة وال قيمة للحياة

بال معنى.
 -10ظـــهـــور احلـــداثــــة ومـــحـــاولـــة

نقدهــــا .

غالف الرواية
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الــشـعـب  لـكــنه لم يــتـمــكن من إصـدار
صـحـيـفـة نـاطـقـة بـلـسـان حـزبه بـنـفس
االسـم بل ســــمـــــاهــــا  ( الــــوطن) ألن
يـحـيى قـاسم كمـا كـان مـفتـرضـاً حصل
عـلى إمتياز اصدار صحيفة ( الشعب)
لـكنه رفض استخـدامها كناطـقة بلسان
 بـــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــد أن احلـــــــــــــــــــــــزب
أصــدرهـا في 12 تــشــرين االول عـام

 1944خـالل مـرحـلـة االعـداد لــتـشـكـيل
احلزب .

  ويـلوم عزيز شريف في الصفحة 26
مـن مــذكـــراته يــحـــيى قـــاسم كــثـــيــراً 
ويـــــــتـــــــهـــــــمـه بـــــــاإلنـــــــشـــــــقـــــــاق  
عـن اجملـمــوعــة وإحــتــفــاظه بــإجـازة
الـصحيفة  ويقول ان يحيى قاسم كان
يــجـري اتـصــاالت دون عـلم احلـزب مع
اجلــــادرجـي  ولـــعـب دوراً خــــبــــيــــثـــاً
فـي إثـــــارة اجلـــــادرجـي عـــــلى حـــــزب
الـشعب  حتى انه يتهـمه بالتعاون مع
وزيـر الـداخلـيـة مصـطفـى العـمري  ثم
نــوري الــســعــيــد . وقـد واصـل يـحــيى
قـاسم اصدار الشعب حتـى قيام النظام

اجلمهوري في  14تموز .1958
وأصـدر عزيز شريف صـحيفته (الوطن
) ألول مــــــرة في يــــــوم الـــــثـالثـــــاء 10
تــمـوز عـام �1945وكــتب لـهـا مــقـالـهـا
األفـتتاحي وبعـد أن أجازت  احلكومة
حــــــزب  الـــــــشــــــعـب في عــــــام 1946
أصـــبـــحت ( الـــوطـن ) اعــتـــبـــاراً  من
العدد  66الصادر في  25شباط 1946
لــســان حــال احلـزب . الــذي عــقـد 26
نــــــــــيـــــــــســـــــــان �1946وانــــــــــتــــــــــخب
ــركــزيــة  وفــيــهــا  عــزيـز جلــنــته  ا
شـريف وتوفـيق منيـر وعبد االمـير ابو
تــراب وخــلــيل مــهــدي وعــبــد الــرحــيم

شريف وآخرين.
تــولى نـوري الــسـعــيـد عــلى أيــة حـال 
 فـي عــام �1947رئـــاســـة احلـــكـــومـــة
مـجدداً فقضى على االحزاب والصحف
وجلــأ عــزيـــز شــريف لــلــعــمل الــســري
وأصــبـح حــزبــيــاً شــيـــوعــيــاً عــضــواً
احــــــــتـــــــــيــــــــاط فـي الــــــــلـــــــــجــــــــنــــــــة
 وتـعـرض لـلـمـطـاردة حتى ـركـزيـة  ا

أسـقـطت حكـومة اخـرى بـرئاسـة نوري
الـسعيد عام  1955اجلـنسية الـعراقية
عــنه وعن عــدد اخـر من الــشـخــصـيـات
 وعـاش متـنقالً بـ االحتاد الـوطنـية 
الــســوفـيــتي ودول أخــرى  فــعـاد الى
الـعـراق عـقب قيـام الـنـظام اجلـمـهوري
عــــام  1958ومــــرة اخـــرى أصــــبح في
نـيـسـان  عام  1959الـسـكـرتيـر الـعام
حلـــــــــركـــــــــة أنـــــــــصـــــــــار الـــــــــســــــــــلم
 ومـنح  جـائـزة ليـنـ الـسوفـيـتـية  
لـلـسـالم عام  ?1960وعـاد بـعـد شـبـاط

عام  1963الى االحتاد السوفيتي .
وأسـتوزر الرئـيس أحمد حـسن البكر 
فـي كـــانــــون األول عـــام  1969عــــزيـــز
شـريف وزيـراً للـعدل وبـقي في منـصبه
حـــتى آب عــام  ? 1970وعـــاش بــقــيــة
حـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاتــه فــي االحتـــــــــــــــــــاد

 وتــوفـي في مــوســكــو الــســـوفــيــتي 
في 21نيسان عام �.1990

تـزوج عزيـز شريف خالل عـمله حـاكماً
ـة الـشـخـصـية في الـبـصـرة  من كـر
ـعـروفـة ســلـيـمــان فـيـضي الــوطـنـيــة ا
ولـهما إلهام وعصام . وله عدة أشقاء
مــــنـــــهم حــــمــــدي وعـــــبــــد الــــرحــــيم 
والــدكــتــور حــكــيم شــريـف الــذي كـان
الـطـبـيب الـوحـيـد في مـسـتـوصف عـنه
لــعــدة ســنـوات وهــو أبن عـم احملـامي
تــوفـيق مـنــيـر الـذي قـتل في  8شـبـاط

عام .1963
وســـتــرد مـــواقف وآراء عــزيـــز شــريف
الـسـياسـيـة في الـقضـيـة الـفلـسـطيـنـية
. عند احلديث عن شريف الشيخ الحقاً
 الـعـدد االول جلريـدة االهالي وحـس
ـسـؤول جــمـيل صـاحــبـهـا ومـديــرهـا ا
وكــتب عـبــد الـفـتــاح ابـراهــيم مـقــالـهـا

نافع) االفتتاحي ( الشعب فوق كل ا
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عــبــد الـفــتــاح ابـراهــيم عــبـد احلــمــيـد
ـدرس العـاني ولد في مـدينة ابـراهيم ا
الـــــنــــاصـــــريـــــة اجلـــــنــــوبـــــيـــــة عــــام
�1907وســـافــر لــلــدراســـة في بــيــروت
وعمره  18عاماً وعاد منها عام 1928
فـأشتغل معلماً لبعض الوقت ثم سافر
ـــتــــحـــدة عــــام 1930الـى الـــواليــــات ا
لاللــتــحــاق بــجــامـعــة كــولــومــبـيــا في
نـيويورك لكنه قطع دراسته  وعاد الى

العراق.
يـنتـمي عبد الـفتـاح ابراهيم الى عـائلة

عـانــيـة ديـنـيـة كـان جـده يـدرس أصـول
الـدين فـي مـسـاجـد محـلـة احلـوش في
ــة فــاكــتـسـب لـقب قــضــاء عــنه الــقـد
ــدرس  وهـاجـر الى بـغـداد لـيـصـبح ا
واعــظـاً في مـرقـد الـشــيخ عـبـد الـقـادر
الـــكــيالنـي  واتــخــذ مـن بــيت مـــقــابل
ـسـجد سـكـناً له حـتى إنـتقل لـيـصبح ا
واعــــــــظـــــــاً فـي مــــــــســـــــجــــــــد فــــــــالح
بـاشا الـسعـدون بالنـاصريـة حيث ولد
عــبـد الـفـتـاح ثم إنـتــقـلت عـائـلـته  الى
ــدرسـة الــبــصــرة وإلــتـحـق إبـنــهــا بــا
االبـتدائية واسـتكمل دراستـه الثانوية
في بــغـداد بـعـد ان عــادت الـعـائـلـة الى
بغداد وغادر عبد الفتاح  الى بيروت
طـالـباً في اجلـامـعة االمـيـركيـة لـدراسة
الــــتــــاريخ  وتــــعــــرف عــــلـى االفــــكـــار
ـقراطـية  واالشـتراكـية فـعاد الى الـد
بــغـداد مـؤمـنــاَ بـهـا وكــان نـاشـطـاً مع
زمالءه فـي اجلامعة في انشـاء جمعية
الـنـشىء اجلـديـد  ثـم النـادي الـعـراقي
ـشـاركة مـحمـد حديـد ونوري رفـائيل

وعلي حيدر سليمان وآخرون.
وبــقـدر تـعـلق االمـر بـهــذه الـشـخـصـيـة
الـعــراقـيـة  فـقـد أخـتـرت بـهـذه الـنـبـذة
الــتـركــيـز عــلى نــشـاطــاته الـصــحـفــيـة
حـصـراً ولـيس ريـادته لـعـلم االجـتـماع
في العراق وال لنشاطاته السياسية .
قـيل وكـتب الـكثـيـر  عن نـشأة جـمـاعة
ــشـهـورة بـنـفس االهــالي وجـريـدتـهم ا
االسـم وتــداول عــلـى ادارتــهـــا شــبــان
شــاركــوا في حتـريــرهــا مـنــهم حــسـ
جــمــيل وعــزيــز شـريف وعــبــد الــقـادر
اسـماعـيل البسـتاني دون أن نرى دوراً
صـحفياً واضـحاً لعبد الـقتاح ابراهيم
ـصــادر جتـمع بــالـرغـم من ان جـمــيع ا
عـــلى أنه كـــان صـــاحب فــكـــرة اصــدار
جـريـدة  لـنـشـر افـكـار اجلـمـاعـة  عـلى
الـرأي الــعـام وهـو الـذي كـتب مـقـالـهـا
 بـل وكــــــانت األفــــــتــــــتــــــاحي االول  
ـالـية اكـثـر من مسـاهـمات مـسـاهمـته ا
ــــــؤســــــســــــ االوائل  االعــــــضــــــاء ا
ويـــوضـح  حــســـ جـــمـــيـل ان عـــبــد
الـفــتـاح سـلـمه ألـفي روبـيـة دفـعـهـا له
والــــده ابـــراهــــيم كــــنـــفــــقـــات اصـــدار

اجلريدة  .
وصــدرت  ( األهــالي) ألول مــرة في 2
كــانـون الـثـاني �1932وكــان احملـامي 
ـــديــر حـــســ جـــمــيل صـــاحــبـــهــا وا
ـسـؤول  لـتعـذر ذلك عـلى اآلخرين   ا
فـعـبـد الفـتـاح إبـراهيم كـان مـوظـفاً في
احلــــكــــومـــة وال يــــحـــمـل شـــهــــادة في
احلــقــوق  بــيــنــمــا كــان عــبــد الــقـادر
دة سنة إسـماعيل قـد تعرض لـلسجـن 
 وقـــد تــتــخـــذ احلــكــومـــة ذلك ذريــعــة

لرفض الطلب.
وكــمــا عــرضــنــا حــالــة ( األهــالي) في
حـديـثـنـا عن عـزيـز شـريف  فـقـد عادت
اجلـريـدة إلى األسـواق   وهي حتـمل
اسم الـبـسـتاني صـاحـبـاً لالمتـيـاز مرة
ـسـؤول في آن واحد ـديـر ا أخـرى  وا
وحـتى  7كـانـون الـثـاني  1934عـنـدمـا
عـطــلـتـهـا احلـكـومـة اجلـديـدة بـرئـاسـة
دة شهر بسبب منشور دفعي  جميل ا
سـياسي  قيل ان الشرطة عثرت عليه
واتهمت البستاني بأعداده للتوزيع .
ومـن الواضح أن عـبـد الـفتـاح ابـراهيم
قــد أبــتــعــد عن جــمــاعــة االهــالي بــعـد
انـــضــمــام كــامل اجلـــادرجي وحــكــمت
ســلــيــمــان لـلــجــمــاعــة وهــيـمــنــتــهــمـا
وخصوصاً اجلادرجي على شؤونها.

وقـام عبد الفتاح ابراهيم بعد جتربته(
ــــــــــــــحـــــــــــــاولـــــــــــــتـه   االهـــــــــــــالـي)
الـصـحفـية الـثـانيـة عام  1937عـنـدما
اصـدر خالل حـكـم انقـالب بـكر صـدقي
الـــذي شــارك زمالؤه الـــســابـــقــون من
جـــمــاعــة االهــالـي فــيه مــجـــلــة نــصف
شـهـريـة اسمـاهـا ( العـصـر  احلديث )
وبـاإلتفـاق مع احملامـيان عـبد الـرسول

اخلـــــــــالــــــــصـي وســــــــلـــــــــيم رؤوف 
والــتـي واصــلت الــصــدور حــتى عــام
 ?1938وقـد أخـطـأ بـعض الـكـتاب في

تسميتها ( العصور احلديثة).
وأسـس عام �1944جــمـعـيـة الـرابـطـة
الـثـقـافيـة الـتي ضـمت عـدداً من الذين
يـفـضـلـون الـعـمل الـسـيـاسي الـعـلني
ومـــنــــهم  عـــبــــداجلـــبـــار عــــبـــدالـــله
ومحـمد  وعـبـدالله مـسعـود الـقريـني 
مـهدي اجلـواهري الـذي أنسـحب فيـما
بـــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــد   وكـــــــــــــــــــــــامــل
قــــــزاجني وذنــــــون ايـــــوب ونــــــاظم
الزهاوي وخدودي خدوري وغيرهم.
وأصـــدرت هــذه اجلـــمــعـــيــة مـــجــلــة
(الـــــرابــــطـــــة) ألول مــــرة في  26آذار
 1944وبـلـغت اعـدادهـا حـتـى عـددها
االخـــــيــــر في  تـــــمــــوز عــــام ?1946
�45عـدداً  عنـدما قـضت وزارة أرشد
الـــعــمــري عــام �1946عـــلــيــهــا وعــلى

اجلمعية.
ولـلـتـذكـير كـانت وزارة أرشـد الـعـمري
مـن اكثر الـوزارات بعـد الوزارات التي
تـرأسـهـا نوري الـسـعـيد وصـالح جـبر
قـسوة عـلى حريـة الصحـافة وقـمعـتها

بشدة .
وفـي آذار عـام  1946شـــارك مع زمالء
لـه في تأسـيس حـزب االحتاد الـوطني
وأصـبح عـبـد الـفـتـاح رئـيـسـاً لـلـجنـته
الـــســيــاســيـــة    وإتــخــذت الـــهــيــئــة
ـؤسـسـة لـلـحـزب من جـريـدة ( الرأي ا
الــــعـــام ) الـــتـي أصـــدرهـــا الــــشـــاعـــر
  اجلـواهـري لسـانـاً شبه رسـمي لـها 
لــعــرض آراء احلـزب وفــلــــــــــســفـته 
وبــعــد اســتــقــالــة اجلــواهــــــــــري من
احلـــــــزب وســـــــــــــــــحب جــــــــريـــــــدته
استبــــــــدلوها بجريدة (السياسة) ثمّ
بــجــريــدة ( صــوت الـســيــاســة ) بــعـد
إغـالق السـياسـة  وقد رأس حتـريرها
نــاظم الــزهـاوي  وصــدر الـعـدد األول
مـنـها في الـعـاشر من كـانون األول من

السنة نفسها .
ولم تـــتــوفــر مـــعــلــومــات كـــثــيــرة عن
مـــحـــاوالت عـــبـــد الـــفـــتــاح ابـــراهـــيم
الـــصـــحـــفـــيـــة عـــقب قـــيـــام الـــنـــظــام
اجلـمـهـوري في الـعـراق في تـمـوز عام
 ? 1958وقــــد تــــوظـف في وظــــيــــفــــة
مـــخــتـــصــة بــالـــشــؤون الـــنــفـــطــيــةً 
صادر عن محاولته وحتـدثت بعض ا
تــأسـيس حــزب عـلــني مـســتـفــيـداً من
قـانون االحـزاب الذي اصدرته حـكومة
  قــاسم في عــام 1960 عــبـــد الــكــر
لكنها رفضت منحه االجازة بالعمل. 
ويـــبـــدو أن عــبـــد الــفـــتـــاح قــد أحس
بـاالمتعاض من رفض وزارة الداخلية
 مــــنــــحه اجــــازة تــــأســـيـس احلـــزب
اجلـمـهـوري   فـإعـتـكف مـبـتـعـداً عن
الـشـؤون الـسـيـاسـيـة وأقـام في خـارج
الـعـراق لـبـعض الـوقت حـتى وصـلـته
أنــبـاء سـيـطـرة الــنـظـام اجلـديـد في 8
شـباط  1963عـلى مـطـبـعة الـرابـطة 
لــــيـــصـــدر صــــحـــيــــفـــتـه الـــيــــومـــيـــة

(اجلماهير) منها.
صادر القـانونية قـليلة جداً وكـانت ا
 في تـوثـيق مـصـير مـطـبـعة الـرابـطة
ؤكد ان السـلطات اجلديدة  لـكن من ا
قـامت بصرف تعويضـات مالية حلملة
طبعة وفقاً للقانون االسـهم اصحاب ا
رقم  60الـذي نشرته جريدة (الوقائع
الـعراقـية) فـي العدد 824بـتاريخ -28
 1963-6 ونقل ملكية مطبعة الرابطة
الـى الــــــقــــــطــــــاع الــــــعـــــــام  والــــــتي
أصــبــحت  تــعـرف الحــقــاً بـأسم دار
اجلــمــاهـيــر ثم دار اجلــمـهــوريـة ودار
اجلـمـاهـيـر مـرة اخـرى حتـى االحتالل
االمــــريــــكى عـــام  ?2003وأشــــتـــرك (
ــاريـنـيـز ) فـي الـتـسـابق صــحـفـيـو ا
عــلى نــهـب مــطــابـعــهــا ومــطــابع دار
احلــــــريـــــــة وروالت ورق الــــــصــــــحف
ومـكـائنـها وبـعـضهـا كان مـا يزال في

صناديقه اخلشبية ولم يستعمل .
والــقــانــون رقم  60لــســنـة �1963هــو
واحـــد مـن مـــحـــفـــوظـــاتي اخلـــاصـــة
بـالـتـشـريـعـات الـصـحـفـيـة الـعـراقـيـة
وأتـضح لي  من مـراجـعـة مواده  ان
ـــادة االولـى مـــنه قـــد نـــصت عـــلى ( ا
حتـول شـركة الـرابـطة لـلـطبع والـنـشر
شـركـة مـسـاهـمة حـكـومـيـة بـرأس مال
تـملـكه وزارة االرشاد عـلى أن يتم دفع
قـــيــمــة األســهم خـالل عــشــر ســنــوات

وبأقساط سنوية متساوية). 
ولـكي ال يفـسر ذلك القـانون خـطأ بأنه
 فــقـد مــصــادرة  كــمــا زعم الــبــعض 
ضــــــمـن الــــــقــــــانـــــون  60لــــــســــــنــــــة
ـــــــــالــــــــــيـــــــــة ��1963احلـــــــــقــــــــــوق ا
ـادة حلــمـلـة األسـهـم  حـيث نـصت ا
الــثــالـثــة عــلى مـا يــلي : (   تــعـوض
وزارة االرشــــاد حــــمـــلــــة االســــهم عن
حــقـوقـهم بـالــقـيـمـة االســمـيـة لالسـهم
تلكونها وقـدرها عشرة دنانير الـتي 
ـصادر لـلـسـهم الـواحـد)  وأكـد أحـد ا
ـوثـوقـة  لي نـقالً عن كـر شـنـتاف ا
رئــيس حتـريــر جـريــدة ( اجلـمــاهـيـر)
أنــذاك ان الــدولــة صــرفت تــعــويــضـاً

جيداً بهذا الشأن .
ــــا عــــاد عــــام  1967أقــــام عــــبــــد  و
الــفـتـاح في مــنـزله بـشــارع الـضـبـاط
قـــــــرب جــــــــامـع الـــــــعـــــــســــــــاف  في
االعـــظـــمـــيـــة وله مـــجـــلس  يـــرتــاده
اصــدقــاء ومــحــبــون حــتى وفــاته في
تــمـوز عـام  2003بــعـد حــوالي اربـعـة
شـهـور من الـغـزو االمـريـكـي لـلـعراق 
ودفـن جــثـــمــانه فـي مــقـــبــرة الـــشــيخ
 ولـه سـبــعـة اوالد مــعــروف بـبــغـداد 

وبنات.
ومـن الضروري االشارة الى ان شهاب
أحــمــد حـــسن احلــمــيــد تــولى جــمع
تــراث عـــبــد الــفــتــاح ابــراهــيم وأعــاد
اضي اصـدارهـا  ببـغـداد في القـرن ا
ـرفـقـة مـقـتـبـسـة من كـتـبه والـصــور ا
 وفـي الوقت نـفـسه نشـيـر الى اجلزء
ـــوســـوعـــة ( أعـالم عـــانـــيــون) األول 
ــؤلـفه الــدكـتـور نــوري عـبـد احلــمـيـد
ـــا تــضـــمــنـه من تــفـــاصــيل الـــعــاني 

مهمة عن حياة عبد الفتاح ابراهيم.
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     وفـي عقـد الـثالثـيـنـات من الـقرن
الـعـشـرين دخـلـت  مـعـتـرك الـصـحـافة
شـخـصيـة عانـيـة أخرى وأعـني بذلك
مــحــمــد  طه الــفــيــاض الـذي ولــد في
دينة  محلة حگون ( حقون ) وسط ا
إنـــضم مـــحـــمـــد طه الـــفـــيـــاض لــدار
ــــعـــــلــــمــــ في بــــغـــــداد وذهب إلى ا
ــدرســة احلــربــيــة االســتــانــة فــدخل ا
لــيـتــخـرج مـنــهـا بــرتـبـة نــائب ضـابط
وبــعــدهــا تـرفـع إلى مالزم ثــان فـذهب
إلى احلجاز ثم مع القوات العثمانية 
فـي فـــلــســـطـــ ووقـع  أســـيـــراً لــدى
الــقـــوات االنــكــلــيـــزيــة. وبــعــد إطالق
ســـراحـه عــاد إلـى  مـــســـقط رأسه في
مــديـنــة عـنه  وأنــتـقل الى الــبـصـرة 

وفـي عام  1931أبـعـد من الـبـصرة إلى
ـا عاد الى الـبصـرة أصبح من أربـيل و
الــنـــاشــطــ في  تــأســـيس جــمــعــيــة
سـلمـ وكان سـكرتـيرها   الـشبـان ا
ثم ســــكـــرتـــيــــر جـــمـــعـــيــــة الـــهـــدايـــة
االسـالمـــيـــة وجـــمـــعـــيـــة الـــدفـــاع عن

 .  فلسط
وأصـدر محمد طه الفياض في البصرة
فـي نـــيـــســـان عـــام  1934صـــحـــيـــفـــة
(الـسجل) وكـانت يـوميـة جامـعة وحرر
ـثــقـفـ الــعـراقـيـ فــيـهـا نـخــبـة من ا
ومـعــظـمـهم من أبـنـاء الـبـصـرة ومـنـهم
مـحمود احلبيب وكاظم محمد الصائب
ومـــقــبل الـــرمــاح وكـــاظم مـــكي حــسن
وغــــيـــرهم  وكــــانت صـــحــــيـــفـــة ذات

توجهات قومية ودينية.
وتــوقـــفت ( الــســجـل ) الــبــصــريــة عن
الـــــصــــدور عــــنـــــد أحــــتـالل الــــقــــوات
الـبريـطانيـة البصـرة للـمرة الثـانية في
أعـقـاب ثـورة مايس  1941لـكن مـحـمد
طه الفياض أصدر في بغداد صحيفة (
ـنـاهـضـة لــسـيـاسـات رئـيس الــلـواء) ا
الــوزراء نـوري الـسـعـيــد  وتـمـكن عـام
 1952مـن شـــراء مـــطـــابـع لـــطـــبـــاعـــة

الصحف .
ـــطـــبـــوعـــات الــذي وعـــطل مـــرســـوم ا
أصــدرته حـكـومـة نـوري الــسـعـيـد عـام
 1954جـــــمــــيـع الــــصـــــحف واجملالت
تـقـريـبـاً ومن بـينـهـا صـحف مـحـمد طه

الفياض.
وبـعـد قـيام الـنـظام اجلـمـهوري في 14

تـــمــوز عــام  �1958أصـــدر الــفــيــاض
صــحـيـفـة أسـبــوعـيـة سـمــاهـا (الـفـجـر
اجلـديد)  ثم تمكن من إصدارها يومياً
حـــتى ألـــغـت احلـــكـــومـــة أمـــتـــيـــازهــا
عـــــــام 1961ثـم عـــــــاودت الـــــــصــــــدور
بــعـد �8شــبــاط عـام  .1963وأنــتـخب
انــقـيــبـاً لــلــصـحــفـيــ مـرتــ في عـام

 1961وفي عام .1962
وتــعـرضـت مـكــاتب ( الـفــجـر اجلــديـد)
وصـحـيـفة ( احلـريـة ) لقـاسم حـمودي
وصـــحـــيــفـــة ( الـــيـــقـــظــة) لـــســـلـــمــان
الــصـفـواني الـكـائـنــة في مـحـلـة جـديـد
حـسن باشـا اواخر عام �1959لـلتـدمير
واحلـرق  واتالف مكاتـبها ومطـابعها
ونـثـر شـيـوعـيـون غـاضـبـون  أوراقـهـا

في منطقة احليدرخانة. 
وتـــــــوفـي احلـــــــاج طـه الـــــــفـــــــيـــــــاض
في 30تـــشــــرين الـــثـــاني عـــام 1964
فــواصل أبــنـه الــكــبــيــر حــيــدر إصـدار
  ( الـفجـر اجلديد) حـتى قضى علـيها
وعــلى كـل الــصــحف اخلــاصــة قــانـون
تـأميم الصـحافة الذي أصـدرته حكومة
طــاهـر يــحـيى  في الــثـالث مـن كـانـون
األول عــــــــــــام  1967وحــــــــــــصــــــــــــرت
إصـدار الصحف وطباعـتها  بالدولة.
ومـن أبــنــاءه أيــضــاً حـــسن الــفــيــاض
اخملـتص بـالـشـؤون الـسيـاحـيـة حـالـياً

ببغداد,
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ولـد شريف محمد سـعيد  الشيخ عام
 1916فـي قــــضـــاء عــــنـه مع انه راوي
األصـل ودرس في مـدارسهـا واكـمل في
بـغداد دراسة احلقوق وأصـبح محامياً
 وفـي اواخــــــر االربـــــــعــــــيـــــــنــــــيــــــات
كــــان من قــــادة احلـــزب الــــشــــيـــوعي
1948 الـــــــعـــــــراقـي  وأصـــــــدر عـــــــام 
صــحـيــفـة ( األســاس) الـواضــحـة في

مواالتها لالفكار الشيوعية.
يـنـتـسب شـريف الـشـيخ إلى عـائـلة من
الــسـادة وجـدهم الــشـيخ رجب الـراوي
إنـتـقل احـد فروعـهـا الى مـحلـة الـسدة
 ولهم  فيـها تكيـة  معروفة في عـنه 
دفن فـيها الشيخ أحمد ونقلتها الدولة
ـديـنــة اجلـديـدة قــبل غـرق عـنه  الـى ا
ة في مياه بحـيرة سد القادسية الـقد
في حـديثة  وكـذلك نقلت ديـوان محمد

ــــوســــوعــــة الــــســــريــــة و ? 308مـن ا
اخلـاصـة بـاحلـزب الـشـيـوعي الـعـراقي
الــتي أصــدرتـهــا دائــرة الـتــحــقـيــقـات
اجلــنـائـيـة ( األمن الـعـامـة) عـام 1949
كـان فهـد زعيم احلـزب يؤكـد من سجنه
فـي رسـائـله الـى مـالك ســيف بـوجـوب

ضم شريف الشيخ الى احلزب.
عـلى أية حال صدرت ( األساس) عندما
أغـتنم شريـف الشيخ األنـفتاح احملدود
لــوزارة  مــحــمـد الــصــدر الـتـي تـولت
الـســلـطـة بـعـد احـداث كـانـون الـدامـيـة
ضـد وزارة سلفه صـالح حبـر ومعاهدة
بـورتـسمـوث مع بريـطانـيا ووزع أول

عدد لها في 18آذار عام .1948
�ولـم يكن صحيحاً التاريخ 3-4-1948
الـذي ذكره عزيز سباهي في موسوعته
عـن تاريخ احلزب الـشيـوعي العراقي 
وقــد أســفــر إعالن األحــكــام الــعــرفــيــة
بـسـبب احلرب في فـلسـط الى إغالق
( األسـاس) في شـهر حـزيـران من نفس
الــعـام ولم تــعـد الى احلـيــاة بـعـد ذلك
كـما أغلـقت احلكومة صـحفاً عدة حتت

ذريعة االحكام العرفية.
ــؤكـد ان الـقـيــاديـ الـيـهـود في ومن ا
تـعضـون من بعض ما احلـزب كانـوا 
كـانت تـنشـره جريـدة ( االساس  ) في
اعـدادهـا االولى من الـدفـاع عن عـروبة
فـلـسـط حـتى أنـهـا كـانت تواصل في
ــواصـــلــة  نـــشـــر نــداء الى الـــقـــراء 
الـكـفـاح للـحـفاظ عـلى عـروبـة فلـسـط
ـشروع الـصـهـيـوني قبل ان ـة ا وهـز
تـغييـر نهجـها الحقـاً وفقاً  لـتعلـيمات
فـهـد وانـسـجـامـا  مع مـوقـف االحتاد
ــوقف الـــســـوفــيـــتي وتـــصـــبح ضـــد ا
الــعـربي في فـلــسـطـ  وتـنــتـقـد عـدم
جلــوء الـعــرب لـلــحل الــسـلــمي  وكـان
رأيــهـا هـذا نــتـيـجــة إلعـتـراف االحتـاد
الــســوفــيــاتي بــإســرائــيـل  وتــمــيـزت
سـيـاســتـهـا الـتـالـيـة بـالـسـلـبـيـة جتـاه
الـسياسة الـعربية  بيـنما شن  عزيز
شـريف في صـحيـفته ( الـوطن ) حمـلة
قــويــة ضــد تــقــســيم فــلــســطــ ونــدد
 ونـشر ـزاعم أن ( الـيهـود قـوميـة)  بـا
فــي عــــــــــــام  1948كـــــــــــــراس         (
الــــســـــيــــاســـــة الــــصـــــحــــيـــــحــــة حلل
الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة) وبـقي طـيـلـة
حــيــاته مــحــافــظــاً عــلى مــوقـفـه جتـاه
الـقـضـية الـفـلسـطـيـنيـة  وفِي مـذكراته
يــســتـــغــرب عــزيــز شــريف من مــوقف
االحتــــاد الـــســـوفــــيـــتـي من تـــقــــســـيم
  حــتى انه فـي عـام 1982 فــلــســطــ
وكـان في الـثـمـانـ من عـمره اعـلن عن
تــطــوعـه في الــثــورة الــفــلــســطــيــنــيــة
واحلـركـة الـوطـنيـة الـلـبـنانـيـة حملـاربة

االحتالل االسرائيلي.
وكــــانـت صــــحــــيــــفــــتــــا ( الــــوطن) و(
األســـاس) عــلى طــرفـي نــقــيض جتــاه
الــقــضــيـة الــفــلــســطـيــنــيــة  ونــشـرت
صـحيفة شـريف الشيخ سلـسلة مقاالت
كـتب بـعـضهـا الـقيـادي الـشـيوعي زكي
خـيري تـهاجم عزيـز شريف وصحـيفته
ـوقف اجلـديـد جتـاه واشــارت الى أن ا
الـقضـيـة الفـلسـطيـنيـة يأتي إنـسجـاماً
ـوقف الـسـوفـياتي بـعـد اإلعـتراف مع ا

بإسرائيل .
 ونـالحظ  ان كالً مـن عـــزيـــز شـــريف
وشــــريف الـــشــــيخ وزكي خــــيـــري قـــد
أصــــــــــبـــــــــحــــــــــوا فـي وقـت مــــــــــا في
اضي رفاقاً  اخلـمسينيـات من القرن ا
ـركـزية لـلـحزب  أعـضـاء في اللـجـنة ا

الشيوعي. 
وأصــدر شـريف الـشـيخ   48عـدداً من
( األسـاس) اي انـهـا لم تـدم سـوى أقل
مـن ثالثـــة اشــــهـــر  مع انــــهـــا اثـــارت
بـالـرغم من قـصر عـمـرها جـدالً واسـعا
صـحفـياً وسيـاسياً وقـضائيـاً ولم يعد
صــاحـبـهـا شــريف الـشـيخ لــلـصـحـافـة

. بعدها أبداً
وخالل سـفره الى السـليمانيـة لترشيح
نـفـسـه نـائـبـاً عـنـهـا اعـتـقـلـته الـشـرطـة
الـسريـة ونـقلـته الى بغـداد لتـقدمه الى
احملـاكمة بأدلة كانت في غالبيتها ذات
صـلة بـعمـله الصـحفـي وأنكـر بعـضها
صدرها  االخـر وادعى عدم معرفـته 
بـالـرغم مـن أن فهـد فـي احدى رسـائـله
مـن السـجن الـى مالـك سيـف شدد عـلى
احلــزبـيــ ضــرورة شـراء صــحـيــفـة (

األساس).

ســعـيـد والــد شـريف وهــو ديـوان كـان
معروفاً  في محلة السدة.

وشــريف الــشــيخ  هــو شـقــيق كال من
ثـابت الراوي وتوفيق الراوي  وخال
ـكتب ـرشح لعـضـوية ا عـزيـز الشـيخ ا
الــــســـيـــاسـي لـــلــــحـــزب الـــشــــيـــوعي
وكـالهـمــا انـقــطـعت عـالقـته بــاحلـزب

بعد  8شباط �1963
كــذلك هـو عم األشـقـاء الـدكـتـور عـادل
 والـــــدكـــــتـــــور ســــــعـــــد اخـــــصـــــائي
الـعـظـام والـدكـتـورة زيـنب اخـصـائـيـة
الــنــســائــيــة  أبــنــاء وبــنـات تــوفــيق

الراوي .
ـــــصــــادر كـــــيف ومـــــتى ولـم حتــــدد ا
أصـبح شـريف الشـيخ شيـوعيـاً  لكن
الــــثـــــابت أنـه تــــبــــنـى هــــذه االفــــكــــار
ـية الـثـانـيـة بـقـليل بـعـد احلـرب الـعـا
وقـد تــولى هـو وزكي خـيـري تـشـكـيل (
الـلـجـنة الـوطـنـيـة الثـوريـة ) الـتي قال
مــالك سـيف في اعـتــرافـاته انـهـا كـانت

. تضم حوالي  25شخصاً
ـعروف تـاريـخـيـاً عن زكي ولـكن مـن ا
خـيـري أنه كـان حـزبـياً شـيـوعـيـاً مـنذ
الـثالثـيـنيـات  بل احـد  الـقالئل الذين
بــدأوا أول نـشـاط شـيـوعي في الـعـراق
ويـــبـــدو أنه أبـــتـــعـــد عن الـــتـــنــظـــيم
الـــرئـــيــسي ولـــذلك جنـــد ان فـــهــد من
ســــجـــــنه طــــلـب عــــودتـه لــــلــــحــــزب 
واالســـتــفــادة مـن صــحــيـــفــة  شــريف

الشيخ ( االساس ) .
ـمـكـن الـقــول ايـضـاً ان الــشـيخ ومـن ا

ـثالن إجتـاهاً كـان مع زكي خـيـري  
شـيوعياً آخر أراد فهد إحلاقه باحلزب
الـرئيسي وان ينـفرد هو فقـط بالقيادة

. احلزبية حتى وإن كان مسجوناً
ومـن الــثــابت تــاريـــخــيــاً أيــضــاً ان (
األســـاس) كـــانت صـــحــيـــفـــة تـــخــضع
لــتــوجـهــات قـيــادة احلــزب الـشــيـوعي
سؤول خـالل تولي مالك سـيف موقع ا
االول الــذي كــان يــقــود احلــزب وفــقــا ً
لــتــعـلــيـمــات ســريـة مــكــتـوبــة تــصـله
مـن  زعيم احلزب فهـد   ولم يحصل
عـلـى لـقب الـسـكـرتـيـر االول إطالقـا ألن

فهد كان ما يزال حياً في السجن.
ــــا اورده اجلـــزء األول  في ووفــــقـــاً 
الـــصـــفـــحــات  رقم   32و 238و261
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وعـــزيــز شــريـف  ومــحــمـــد حــديــد ثم
إنـضـم إلـيـهم آخـرون ولـعـبت جـريـدة 
 ( االهالي ) دوراً هاماً في نشر الوعي
ـقـراطي  في الـعـراق  وبـعد ذلك الـد
أسـفـر تفـرق شـخـصيـاتـها الى تـشـكيل
عـدة أحـزاب سـيـاسـيـة  خالل احلرب

ية الثانية وبعدها . العا
والحــــظت أنـه بــــالـــرغـم من أن عــــزيـــز

شـريف قد تـرك جماعـة االهالي ليـتفرغ
لــلـعـمل الـقـضـائـي إال أن شـقـيـقه عـبـد
الـرحيم شـريف أصبح مديـراً للتـحرير
الـى حـ اســتــقـالــته   في  /22اذار /
 1943ويـشتـرك الشقـيقـان في تأسيس
حــزب الـشـعب ويــصـبح عـبــد الـرحـيم
فـيـما بـعـد أحد قـادة احلـزب الشـيوعي

العراقي .
وقـطع الـشـقـيـقـان عـزيـز وعـبـد الرحـيم
 صـلـتـهمـا بـجمـاعه األهـالي في مـطلع
عـقـد األربـعيـنـيـات من القـرن الـعـشرين
عــــنــــدمــــا إنــــفـــــرد كــــامل اجلــــادرجي
بـســيـاسـات اجلـمـاعـة  وسـعى إلبـعـاد
الــشـخـصـيـات الـيــسـاريـة حتت ذريـعـة
عالقــتـهم بـالـشـيـوعـيـة ثم مـا لـبـثـا أن
شـكال حـزبـاً مـع عـدد من الـشـخـصـيات

اليسارية  .
وهـنـالك وجـهـات نـظـر مـخـتـلـفـة بـشأن
دور عــــزيــــز شــــريـف الــــصــــحــــفي في
(االهــالي ) حـيث يــقـول في الـصــفـحـة
 21مـن مـــــذكـــــراته انـه كـــــان مـــــديــــراً
مــسـؤوالً بــيــنـمــا يـقــول فـؤاد حــسـ
الــوكـيل في الــطـبـعــة الـثــانـيـة لــكـتـابه
 (جـماعة االهالي في العراق ) الصادر
عن دار الــرشـيــد لـلــنـشــر بـبــغـداد عـام
 �1980أن أسـم عزيز شـريف ظهـر على
صـفـحـات هـيـئة الـتـحـريـر مـرة واحدة
فـي تـشــرين االول عـام  ?1932بــعـدهـا
اسـتـبدل بـإسم عـبد الـقـادر اسمـاعيل 
قبل ان تعطلها حكومة نوري السعيد 
ويـعرض فؤاد حسـ الوكيل في كتابه
عن جـماعة األهالي طبيـعة التغييرات
الــتي تـعــرضت لـهــا صـحـيــفـتــهم بـعـد
حــوالي أربـعـة شـهـور من صـدورهـا 
فــيـقــول ان خالفـاً مــا وقع بــ حـسـ

جـــمـــيل وعــبـــد الـــقـــادر الــبـــســـتــاني
فــظــهــرت وعــلــيــهــا اسم الــبــســتــاني
صـاحــبـاً لالمـتـيـاز فــيـمـا بـقي جـمـيل
 وبـعـد شـهـرين تـخلى مـديـراً مـسـؤوالً
جــــمـــــيل عـن أيــــة مــــســــؤولـــــيــــة في

الصحيفة.
ولم تـقـتـصر الـتـغـييـرات عـلى مـغادرة
 جـميل  بل أنـتقل االمـتياز في حـس
تــشــرين األول  1932الـى أسم جــديـد
هــو عـزيـز شـريف الـذي لم يـبق أسـمه
في واجـهة الصحيفة سوى ليوم واحد
 لــيـعـود أسم عــبـد الـقـادر الــبـسـتـاني
ولـعـدة أيـام قـبل ان تـعـطـلـهـا حـكـومـة

دة ستة اشهر. نوري السعيد 
وبـعـد خالفـاتـهم  مع كـامل اجلادرجي
عـام �1942شــكل عـزيـز وعــبـد الـرحـيم
وآخــــرون فـي نــــيــــســـان  1946حــــزب
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فـي بـــــضــــــعـــــة أوراق من أوراقـي عن
الــصـــحــافــة  الــعــراقــيــة ودورهــا في
االحـداث الـوطنـية أثـار أهتـمامي كـثرة
عـدد الــصـحـفـيـ من مـديـنـة واحـدة 
ـــــا أكـــــثــــــر من عـــــددهـم من وهـم  ر
أيـة مـديـنـة عراقـيـة أخـرى خـاصة في
مـــجـــال إصـــدار الـــصـــحـف وإدارتـــهــا

وحتريرها.
ومــنــذ عــقــد الــثالثــيــنــيــات من الــقـرن
ـديـنة الـعـشـرين أهـتم رجال من هـذه ا
بـالعمل الصـحفي ودأبوا على إصدار
صـحف وأغلبهم  أصبح معروفاً جداً
فـي الــتــاريخ الــســيــاسي والــصــحــفي

العراقي.
ولم أجــد تــفــسـيــراً ألســبـاب أهــتــمـام
حـافظـة األنبار رجـال من قضـاء عنـه 
مـبــكـراً بـالـعـمل الـصـحـفي سـوى أنـهم
أسـتــخـدمـوا الـصـحف ضـمن نـضـالـهم
الـوطـني لـتحـقـيق أهـداف سيـاسـية أو
ـا أجــتــمــاعــيــة أو أقــتــصــاديــة أو ر

. للوعي الثقافي ب صفوف العاني
وال تـكـاد أن جتـد صـحـيـفـة عـراقـية في
مــخــتـلـف مـراحـل الـتــاريخ خــالــيـة من
صــحــفي عــاني يــشــتــغل في أبــوابــهـا
الـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة
والـريـاضـية وغـيـرهـا  لكـني سـأقـصر
حــديــثـي هــنــا عــلى الــعــانــيــ الــذين
ـــواقع الـــصــحـــفــيــة اشـــتــغـــلــوا في ا
الـرئـيـسـيـة صـاحب أمـتـيـاز أو رئـيس
حتـرير أو مدير مـسؤول وقد أحصيت
مــــــا ال يـــــقل عـن عـــــشــــــرة من هـــــؤالء
الـصحفـي كانـوا عانيـ وكثيـر منهم
تـرك آثـاراً صـحفـيـة معـروفـة في تاريخ

العراق .
ولـعل أول العـانيـ الذي إشـتغـلوا في
الــصــحـافــة مـبــكــراً هـو عــزيــز شـريف
عـروفـة ولكن الـشـخصـيـة الـيسـاريـة ا
مـحـمـد طه الـفـيـاض قـد تـقـدم علـيه في

أدارة الصحف اليومية.
والبـــــد من الـــــتـــــأكـــــيـــــد بـــــأنـــــني في
أعــداد تـسـلـسـل هـذه الـقـائــمـة لم يـكن
لـي اي دافع معـ  سـوى التـسـلسل
الـتــاريـخي وهـو األعـتـبـار الـوحـيـد في
تــرتـــيب قــائـــمــة هــذه الــشـــخــصــيــات

والصحف. 
‰Ë_« ¡e'«

sÞu «Ë w U¼ô«Ë n¹dý e¹eŽ

عــزيـــز احلــاج شــريف عــبــد احلــمــيــد
حـسـ عبـد السالم مـن موالـيد قـضاء
عـــنه في    �6تـــشــرين األول  1903
�?وكـــان والــده احلـــاج شــريـف امــامــاً
لــلــجـامع الــكــبـيــر في مــحـلــة احلـوش
ــر لــلــسالم والــذي كــنــا عــام �1960
عــــلـــــيه وهــــو يـــــرتــــاح عــــلـى كــــرسي
ـسـجــد خالل عـودتـنـا خــيـزران امـام ا
عـلى الدراجات الهوائية من دوامنا في

توسطة في ثانوية عنه. الدراسة ا
وهـنالك جزيرة غيـر مأهولة وسط نهر
الــفـرات تـسـمى جــزيـرة احلـاج شـريف
وتغطيها غابات االشجار وتزرع صيفاً

باخلضروات. 
اشـتغل  عزيـز شريف في بدايـة حياته
الـعـملـية مـعـلمـاً للـغة االنـكـليـزية  في
مــــدرســــة عــــنـه االبــــتــــدائــــيــــة  بـــ
عـــــــــــــــامـي  1925و 1927حـــــــــــــــتـى
اســتـقــال لـيـكــمل الـدراســة الـثــانـويـة
ثم كــلـيـة احلـقـوق  لـيـصـبح مـحـامـيـاً

وحاكما في بغداد والبصرة
وأشـترك احملـامي الشاب عـزيز شريف
عـام �1931فـي هيـئة الـدفاع عن الـوالد
ابـــراهـــيم صـــالح شـــكـــر في الـــدعــوى
الـقضـائية الـتي رفعهـا وزير الداخـلية
فـي حــكــومــة نــوري الــســعــيــد االولى
مـــــــــزاحـم األمــــــــــ الـــــــــبــــــــــاجـه جي
اشــتـكى  فـيـهـا عــلى ابـراهـيم صـالح
شــكـر رئـيس حتـريـر جـريـدة ( االمـاني
الــــقــــومــــيـــــة ) وعــــلى عــــبــــد الــــرزاق
ــسـؤول واتـهـمـهـا شــبـيب مـديـرهـا ا
ـقال الـذي كـتـبه الـوالد ( بـالـقـذف في ا
حــفـــنــة تــراب عــلى قـــبــر الــبــاجه جي
) في  10تـــشـــرين االول مــزاحم االمـ
?�1931وتــطـوع  53مــحـامــيـاً لــلـدفـاع
عـنـهمـا تقـدمهـم احملامي عـلي محـمود
 وضـمـت هـيـئـة الـدفـاع الــشـيخ عـلي 
   إسـمـاعـيل الـغـا أيـضـاً احملـامـ
ورافــائــيـل بــطي وتــوفــيق الــفــكــيــكي

وسعد صالح  وآخرون .
وأصــــبح  عـــزيـــز شــــريف أحـــد قـــادة
جـماعة االهـالي عند نـشوئها في أوائل
عــقـد الـثالثـيـنـات مـن الـقـرن الـعـشـرين
ــســؤول ــديــر ا ويـــقــول أنه أصــبـح ا
 ففي الصفحة جلـريدة  ( االهالي )  
 21مـن مــذكــراته الـــتي نــشـــرهــا إبــنه
عـــصـــام عـــام  2010يـــوضـح إن عـــبــد
الـفـتـاح إبـراهيم عـرض  فـكـرة إصدار
جــــريــــدة  ( وقـــدمت  50لــــيــــرة ذهب
لـتـأسيـس اجلريـدة وهي كل مـا وفرته
فـي حياتي معلـماً واطلق اسم االهالي
عـــلى اجلـــريــدة واصـــبــحـت مــديـــرهــا
ــسـؤول. و إصـدار الـعـدد األول من ا
اجلــريـدة في  2كــانـون الــثـاني 1932
 ?(وســيــرد احلـديث عن عــبــد الـفــتـاح

. ابراهيم الحقاً
وعـمــومـاً لـست هـنـا في مـوقف يـسـمح
ـناقشـة رأي شخصيـة وطنيـة عراقية
وعالقـتها بالصحافة  لكني وجدت في
مـصادر أخـرى أن اسم عزيـز شريف لم
يـظهـر على صفـحات جـريدة ( االهالي)
ســوى لــعــدد واحــد كـمــا ســنالحظ في

وقت الحق من هذا البحث .
ومـعروف في تـاريخ الـعراق السـياسي
ان جـــــمــــاعـــــة االهــــالـي تــــكـــــونت في
الــبـــدايــة من عــبــد الـــفــتــاح ابــراهــيم
 وحـس جميل وعبد القادر اسماعيل
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 وتـنتـسب عـائلـتي من ناحـية األب الى لـكي ال يتـكرر اخلـطأ أجـدد هنـا الـتأكـيد عـلى أنني بـغدادي مـن محـلة گـهوة شـكر
قيس ونزح جـدنا من ديالى الى بـغداد  وفتح مـقهى في محـلة سميـت بأسمه  محـلة كهـوة شكر  ولـست عانيـاً كما توهم

البعض  بل قضيت سنوات الطفولة وحتى الصف الثاني متوسط  في قضاء عنه قبل ان  نعود إلى بغداد .
والبـد من أن أبدأ بـاالعـراب عن الشـكـر واألمتـنـنان  جلـمـيع األخـوة واألصدقـاء الـذين ساهـمـوا في مسـاعـدتي ألستـكـمال
ـعلـومات والـتفـاصيل الـدقيـقة عن سـيرة حـياة كل صـحـفي يتـحدث عـنه هذا الـبحث ومـنهم من األصـدقاء  الـقدامى في ا

. هجر وبعضهم من ذوي أؤلئك الرواد الصحفي  عنه وبغداد وا
ـتـداول وألن الـصــحـافــة هـنـا هي مــوضـوع حـديــثـنـا حــصـراً فــأنـني أمـيـل إلى إسـتـخــدام مـصـطــلح ( صـحــيـفـة ) لــكن ا

أكثر هو مصطلح ( جريدة)              

ثابت حبيب عبد الفتاح إبراهيم شفيق الكمالي

الوزير عزيز شريف في حديث باسم مع الرئيس البكر

ترويسة العدد األول جلريدة األهالي

سؤول وكتب عبد  العدد االول جلريدة االهالي وحس جميل صاحبها ومديرها ا
نافع) الفتاح ابراهيم مقالها االفتتاحي ( الشعب فوق كل ا

مجلة  الرابطة
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في  13 اب عــام  1998 تــوفــيت  الــفـنــانـة
الــكـبـيـرة زيـنب  في الــسـويـد الـتي قـضت
فـيهـا اخر عـشر سـنوات من عـمرهـا الجئة
بـعـد ان اضـطـرت لـلـهـرب من الـوطن الذي
احــبـته مــتـنــقـلـة بــ الـكــويت وبـلــغـاريـا

واليمن وسوريا ثم السويد.
تـــعـــرفت عـــلى زيـــنب في الـــســـنــة االولى
لـعـمـلي في الـصـحـافـة عام 1956. فـي تلك
االيـام  كـنت اعـمل فـي جريـدة الـشـعب في
لكي محررا وكـاتب حتقيقات منذ الـعهد ا
ان الـتــحـقت بـاجلـريـدة خـريف ذلك الـعـام
ــرأة حـيث اضــافـة الى حتــريـر صــفـحـة ا
رأة كـنت أكـتب مـقاالت تـدعو إلـى حريـة ا
ومـنحها حـقوقها بـاسم نسائي هو احالم

البدري. 
فـي أحــد مـــقــاالت أحـالم الــبـــدري اشــدت
بـشـجـاعة مـعـلـمـة في احللـة قـرأت شـكوى
نـشرنـاها للـفنـان الصـديق الراحل يوسف
الـعـاني من قـلة الـعـنصـر الـنـسائي في فن
الـتـمثـيل ما دعـاها إلى مـكـاتبـته مدفـوعة
بـحـبهـا لهـذا الـفن و اختـيارهـا لـبطـولة
فــلم ســعـيــد افــنـدي من بــ عــشـر نــسـاء

تقدمن لالختبار.
ن يــرغب بــاالطالع عـلى ــفـيــد  اجــد من ا
عـلمة خلـدمة وطـنهـا وبنات انـدفاع تـلك ا
جـنسـها ان يـطلع علـى رسالة فـخريـة عبد
الـكر الى الـفنان يـوسف العـاني تعرض
ـثــلـة:قـالت فـخـريـة في فـيـه الـعـمل مـعه 
رسـالــتـهـا (لـقـد قـرأت في جـريـدة االخـبـار
الـغـراء موضـوعاً يـبحث عن عـدم اشتـغال
سرح الفتاة العراقية بالتمثيل وخاصة ا
فــقـرأته واســتـوعــبـته فــوجـدتـه مـطــابـقـاً
لـشعوري الفياض بحبي للتمثيل وخاصة
ـسـرحي... ألنـني اعـتـقـد كـمـا يـعـتـقد كل ا
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سـرح مدرسة الشـعب الكبرى مـثقف ان ا
فــبــاســتــطــاعـتـي ان ادخل مــدرسـة اعــظم
ــسـرح ال ســيــمــا اذا كــان واكــبــر وهـي ا
الـقـدوة فـيهـا يـوسف العـاني بـالذات تـلك
الـشخصـية التي اجلـها واحترمـها بدرجة
ال حـــدود لــهــا. انـــا ارغب في االنـــضــمــام
ــســرح احلــديث- حتـت لــواء فــرقــتــكم –ا

التي احترمتها)
ثم تـعـرض الـعـقـبات الـتي تـواجـهـهـا بكل
صـــراحـــة فـــتــطـــلب مـن يــوسـف الــعـــاني
ـسـاهــمـة في حـلـهـا فـتـقـول)ولـكن هـنـاك ا
عقبات كثيرة ارجو ازاحة الغموض عنها
وتـبسيطـها لي بالقـدر الذي تستـطيعونه
مثلة هل هـناك شروط فيمـا يتعلق لعـمر ا
وجــمـالــهـا? هـل يـجب ان تــكـون انــسـة ام
سيدة...? هذان السؤاالن مهمان... ال ادري
طـبـعـاً ردكم عـلـيـهـمـا.. فـأنـا فـي الـسـابـعة
والـعشرين من الـعمر... متـوسطة اجلمال
اي اني لـست بدرجة جمـال صوفيا لورين
او مـارلـ مـانرو وانـا اعـتـقـد ان اجلـمال
لـيس ضـرورياً الى هـذا احلد في الـتمـثيل
ــهم هــو شــخـصــيـة ـســرح فـا وخــاصــة ا
ـمـثل وتـعـابـيـره وحـركـاته الـتي تـوضح ا
لـنا شعوره واحساسه بدقة وبال غموض
ـــهم عــنــدي ان اكـــون انــا االولى الــتي وا
تـتـقـدم لالشـتـراك مع اخـواتـهـا فـي تـقد
ـســرحـيـات فـأكـون بـذلك قـدوة ألخـواتي ا
الــفـتـيـات فــتـكـون هـنــاك ثـانـيـة وثــالـثـة
ورابعة فـهي تضحية مني لبالدي ولكنها
رأة ســتـعـود عـلــيه بـاخلـيـر وألثـبـت ان ا
ـثـقفـة باسـتطـاعـتهـا ان تدخل كل مـيدان ا
دون خـــوف او وجل مـــا دامت واثـــقــة من

كرامتها).
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ومع هـذا فـان هـنـاك عراقـيل اخـرى تـخـبر
الـعـاني بهـا فتـقول:(هـناك عـقبـة اخرى ...
هـي ارضاء ذوي االمر واعـتقـد انت تعرف
شـقـيـقاي فـهل بـاسـتطـاعـتك اقـناعـهـما..?
وعـــقــبــة اخــرى هـي زوجي الــذي هــددني
بــالــطـالق في حــال اشــتــغــالي مــعــكم. ثم
تـســأل االسـتـاذ الـعـاني... كـيف اعـيش...?
ألنـني مفـصولـة سيـاسيـاً من الوظـيفة وال
ال... ثم ان وضع عائلتي املك شيئاً من ا
مـرتـبك جداً وال يـسمح لي بـأن اكون عـالة
عـلـيـهم... فـأين اسـكن...? ومن ايـن اصرف
ألعــيش...? هل بـإمـكـانك ان جتـد لي عـمالً
اعــيـش مــنه? فــإني ان وجــدت الــعــمل في
. اني بــغـداد هـان كل شـيء واصـبح سـهالً
انتظر ردكم على ودمتم وارجو لك كل فوز
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احالم الـبدري كما في الصورة التي كتبت
عــلـــيــهــا اهــداء (الى الـــعــزيــزة احالم مع
ت هي كـثـيرا اعـجـابي وتـقـديري) وقـد تـأ
الهــمـالـهــا في حـفل الــعـرض األول لــفـيـلم
سـعيد افنـدي اذ ان مخرج الفـيلم كاميران
حـسـني قـدم زوجـته االجـنبـيـة عـلـيـها ولم
يـكن الفنان يوسف العاني موجودا اذ انه
تــرك الـعــراق بـعــيـدا عن مــطـاردات رجـال

االمن.
وبـــعــد فــلم ســـعــيــد افــنـــدي قــامت بــدور
الـبطـولة في مسـرحية (آني أمك يـا شاكر)
لــلــفـنــان الـرائــد يــوسف الـعــاني فــكـانت
حـــديث الــصـــحــافــة واألوســـاط الــفـــنــيــة
والـثقـافيـة. وقبل أن تـتجه لـلتـمثـيل كانت
لـــهــا مــحـــاوالت في كــتـــابــة الـــشــعــر بل
ونـشـرت بـعضـا من تـلك االشـعار بـأسـماء

مستعارة منها زينب وسميرة الفقراء.
ـسـرح احلديث انـضـمت زيـنب الى فـرقة ا
وهي الـفرقة التي كانت تـضم خيرة فناني
ــســرح مــثل يــوسف الــعــاني وابــراهـيم ا
جالل وغــيــرهـمــا واسـنــد إلـيــهـا دور (أم
شـاكـر) في مـسـرحـيـة (آنه أمك يـا شـاكر)
وحتـت إشـــراف اخملــــرج إبــــراهــــيم جالل
الــذي أبــدى إعــجــابــا وحتــمــســا ألدائــهـا

سرحي. ا
وكـــنت فـي ذلك الـــوقت ازور بـــشـــكل دائم
الــفـرقـة واشـاهـد تــمـريـنـاتــهـا حـتى انـهم
اعــتــبــروني عــضــوا فــيــهــا دون ان أمــثل
وكــنت بــالــطــبع احــضــر كل مــســرحــيـات
الــفــرقـة وخــاصــة تــلك الــتي كـانـت زيـنب

تمثل فيها.

وانتصار).
ـعـلـمـة فـحـريـة نـشـر يوم 5-9 مـقـالي عـن ا
ــرأة والــفن).وفي  9-19نــشــر بـــعــنــوان (ا
مـقال لي بعنوان (الفن النسائي بخير).في
 10-21 نـشرت صحيفـة الزمان مقاال باسم
زيـنب تـنـاقش مـاكـتـبته. في  10-29نـشـرت
في صـحيـفة الـشعب مـقاال بعـنوان (فـقاعة
صـغـيـرة)  ردا عـلى مـقـال زينب.في 14-11
الـتحـقت بصـحيفـة الشـعب محـررا بعد ان
أبــلـغـتـهم أنــني كـنت أكـتـب مـقـاالت بـاسم

(احالم البدري) وارسلها بالبريد.
×بــعــد ذلك بــايـام جــاءت الى الــصـحــيــفـة
امـرأة بــعـبـاءة اهل اجلـنـوب قـيل لي انـهـا
تــريـد مـقـابـلـة أحـالم الـبـدري وان اسـمـهـا
. جـاءت زيـنب لـتـشـكر فـخـريـة عـبـد الكـر
ـــقــاالت الــتي كــنت أحـالم الــبــدري عــلى ا
اكـــتــبــهـــا بــاسم احـالم الــبــدري مـــشــيــدا
ـعـلمـة (فـخـريـة) مـتـخـطـية كل بـشـجـاعـة ا
الـقـيـود الـتي كـان اجملـتـمع يـفـرضـهـا على
الـنساء.ومـنذ ذلك اللقـاء توطدت صـداقتنا
سـنوات عـديدة الى ان هاجـرت من العراق

مرغمة بسبب نشاطها السياسي. 
ولـدت الـفنـانة فـخـرية عـبـد الكـر (زينب)
فـي قــضــاء الــشــطــرة عـام 1931  وعــمــلت
مـعـلمـة في احلـلة حلـ فصـلـها قـبل ثورة
 14تموز  1958 بـسبب نشاطـها السياسي
ولــيس سـرا فـقــد كـانت مـنــتـمـيــة لـلـحـزب
الـشيوعي العـراقي منذ العام .1950وظلت
زيـنب تأتي من احللة تشكي لي همومها و
حتــكي لي عن تـطـلـعـاتــهـا في مـجـال الـفن
وكـــانت تــرسل لـي رســائل مــعـــنــونــة الى

وفـي صيـف عام  1959حـضـرت في فـيـيـنا
ي الـسـابع الذي مـهـرجـان الـشـبيـبـة الـعـا
شــارك فـيه  18ألـف شـاب وشـابـة من 112
دولــة بـيـنـهـا الـعــراق وكـانت زيـنب هـنـاك
ايـضا وكنـا نلتـقي في معظم األيـام ومعنا
الــفـنــانـة ازادوهـي وفي تـلك االيــام عـرفت
زيـنب عن قرب وتعرفت عـلى نبل وشهامة
تلك االنسانة العظيمة وقد التقطت الكثير
ـهـا من الــصـور في شـوارع فــيـيـنـا ومــعـا

تواضعة جدا. البديعة بكاميرتي ا
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وعـندمـا تركت الـعراق مـضطـرة كمـا قالت
لي بـقـيت اتـابـعـهـا مـبـاشرة او عـن طريق
االصـدقاء سواء عـندما أقـامت في الكويت
أوال ثم لــنــدن فــبــلــغــاريــا ثم عــدن حــيث
أسـست هنـاك فرقـة مسـرحيـة باسـم (فرقة
الــصــداقــة). وفي عـام  1981انــتــقــلت إلى
دمـــــشق حـــــيث أســـــست فـــــرقــــة (بـــــابل)
ـــســـرحــيـــة. وتــركـت الــشـــام عــام 1990 ا
مـتـوجهـة إلى بـلغـاريا ومن هـنـاك انتـقلت
إلى الـسـويـد حـيث عـاشـت حـتى رحـيـلـها

عام  1998 اثر مرض عضال.
بــعـد وفــاتـهــا كــتـبت مــقـاال ذكــرت فـيه ان
أوقــفت (زيــنب شــخــصــيــة وطــنــيــة فــذة 
حــيـاتـهــا وفـنـهــا خلـدمــة قـضـيــة الـشـعب
والـوطن مـنذ صـبـاها وحـتى آخـر يوم من
على الرغم من كل ليئة بالعطاء  حياتها ا
من فــصل ـــصــاعب الــتي جـــابــهــتـــهــا  ا
وتــشـريـد واخـتـفــاء وسـجن واغـتـراب عن

الوطن).
 يــتــذكـــر ابــنــاء جــيــلــنــا أدوار زيــنب في

مـسرحـيات الـنخـلة واجلـيران  و أني أمك
يــا شــاكــر  و تــمــوز يــقــرع الــنــاقــوس  و
اخلـرابة و نفـوس  و  اخلان  ودون جوان
 وكـان لـهـا دور ريادي في الـسـينـمـا حيث
شــاركت وبــأدوار مـهــمــة في فـلـم سـعــيـد
أفــنــدي و فـلم أبــو هــيـلــة و فــلم احلـارس
ــســـرحي وبـــاإلضـــافــة إلـى نــشـــاطـــهـــا ا
والــســيــنـمــائي فــقــد كــتــبت الــعــديـد من
ـسرحيات لإلذاعـة والتلفزيـون كان منها ا
لــيــطه  و الــربح واحلب  وحتــقــيق مع أم

حميد بائعة األحذية والعديد غيرها .
 تـشييع يليق بهاوعندما توفيت زينب في
ــشــيــعــون ــعــجــبــون ا الــســويــد حـــمل ا
جلــنـازتـهـا الفـتــة كـتب عـلـيــهـا: سـنـحـدث
الــنـاس عـنك  كـل الـنـاس فــسـيــعـرفك كل
الـعراق بكل اطـيافه .. سيـبقى اسمك رمزاً
لـلمسرح الهـادف احلرُ وفنك شجرة وارفة
شـيعون حـيّة في قـلوب الـعراقـي وقـام ا
بـلف جـثـمـانـهـا بـالـعـلم الـعـراقي الـوطني
لـعـام ) 1958عـلم الـعـهد اجلـمـهوري االول
بـعـد ثورة  14تـموز   1958وزعـيـمهـا عـبد
الــكــر قـاسم وتــصف الــفـنــانــة عـواطف
نـعـيم تـشيـيع جـنـازة  زينـب فتـقـول:  كان
مــثل تــشــيــيع أي رئــيس دولــة بــحــضـور
مـهـيب لـفـنـانـ وادبـاء وكـتـاب وجـمـهـور
تـعلق بـفتـرة ذهبـية كمـا يصـفهـا البعض

وبفنانة قل نظيرها".
زيـــنـب كــان لـــهـــا دور ريـــادي فـي خـــدمــة
الـشـعب كـمنـاضـله وسـيظـل اسمـهـا بارزا
مع الـلـقـب الـذي تـستـحـقـه بـجـدارة فـنـانة

الشعب.
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ـيـة الـعـراقيـة حتل ضـيـفة مدربـة احلـيـاة واالكاد
مـسـاء الـيـوم االحـد علـى قـنـاة (الـشرقـيـة) ضـمن
بــرنــامج (اطــراف احلــديث)الــذي يــعــده ويــقــدمه
االعالمي مــجــيـد الــســامــرائي ويــخــرجه اخملـرج

حيدر االنصاري.
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احملـامــيـة من غــرفـة مــحـامي
ـــركــز االعــظـــمـــيـــة مــديـــرة ا
النـسـوي لـلتـدريب و الـتـأهيل
ـستـقبل رأة و ا في منـظمـة ا
العراقية نعتها نقابة احملام

اضي. وت اخلميس ا بعد ان غيبها ا
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اخملرج الـسوري يـواصل تصـوير الـفيـلم الروائي
الطويل (احلـكيم) الذي يـجمع النـجوم دريد حلام
ومن تـأليف الكاتبـة ديانا جبور وصباح جزائري

ؤسسة العامة للسينما. وإنتاج ا
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الــفـنــان الــســوري اعــلن عن بــدء الــتــحــضــيـرات
ـسلـسل الـكومـيدي للـموسم اخلـامس عـشر من ا
(بــقــعــة ضــوء) . عــلى أن يــتم عــرضه في شــهــر

رمضان القادم.
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ـاضي بقاعة االعالمي العراقي نـاقش اخلميس ا
احلضـارات في كـليـة العـلـوم السـيـاسيـة بـجامـعة
النـهرين بـبغـداد رسالـة الدكـتوراه التـي تقـدم بها
وسومـة ( اإلعالم ومكافحة الفساد الى الكلية وا

في العراق بعد 2003).
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رجل االعــمـال الــعــراقي تــلــقى تــعــازي االوسـاط
سائلـ البار االقتصـادية لـوفاة شقـيقه هـاشم 
ان يتغمده بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته.
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عـمــيــد كـلــيـة االعـالم بـجــامــعـة ابن الــنــفـيس في
ـاضي مـركـز كربالء اسطـنـبول ضـيـفه االربـعاء ا
لـلـدراسـات والـبـحـوث في الـعـتـبـة احلـسـيـنـيـة في
ندوة الكترونية بعنوان (اخلطاب االعالمي احمللي

والعربي جتاه الثورة احلسينية).
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الـروائي االردنـي ضـيــفـته مــكــتـبــة عـبــد احلـمــيـد
شـومـان بــفـعـالـيــة ثـقـافــيـة ضـمن بــرنـامج كـاتب
ــنــاقــشــة روايـتـه (يـلــتــهم نــفــسه بــادئـاً وكــتـاب 

بقدميه) وأدارها األديب هاشم الغرايبة.

 cI½√ W¹e d  W³²J  WMO √ qOŠ—
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(لقد تـلقيـنا خـبر وفاته بـصدمة وألم
ـــا لـه من دور مــــهم في كــــبــــيـــريـن 
توثيق جمـاليات االزياء الـتراثية في
منطـقة وادي الـرافدين وعطـاءه الثر
في مجال تصميم الـلوحات الراقصة
واالخـــراج االســـتــــعـــراضي لألزيـــاء
الـعــراقـيـة فـكــان مـؤرشـفـا لــلـجـمـال
والـــتـــراث الــــعـــراقي). والـــراحل ارا
وهـو يــاســـيــان من مـــوالــيــد  1968 
عــــارض ازيـــاء ومــــصـــمـم ومـــخـــرج
وشـغل ادارة قــسم الــعـروض لــفـتـرة
طــويـلـة قــدم خاللــهـا عــروضـا فــنـيـا

 wÐU d « Êu O  ≠ œ«bGÐ

قدم وزيـر الثقـافة والـسيـاحة واآلثار
حــسن نـاظـم أمسِ اجلــمـعــة تــعـازيه
ـيـة إلى األوسـاط الـثـقـافـيـة واألكـاد
ــركــزيـة في ــكـتــبـة ا بــرحـيل أمــ ا
الـبصـرة  عـاليـة مـحمـد بـاقر مـتـأثرةً
بــجـائــحــة كـورونــا . وقــال نـاظم في
تــغــريــدةٍ له عــلـى تــويــتــر تــعــازيــنـا
الصادقة ألسرة الـسيدة عالـية محمد
باقـر. شـغلت الـفقـيـدة منـصب األم
ـركـزيـة بـالـبـصرة الـعـام لـلـمكـتـبـة ا
وكانت مثاالً طـيباً لألمانـة والوطنية
ـهـنيـة. حـفظت 30 خالل مـسيـرتـها ا
ألف كـتـاب ومـخـطـوطـة من الـضـيـاع
أثنـاء تـوغل الـقوات الـبـريطـانـية في
الـبــصـرة  في الــعـام 2003. الـرحــمـة
ـغـفــرة والـرضـوان لـهــا ولـذويـهـا وا
ومحـبيـهـا الصـبر اجلـميل). الى ذلك
نـعت الــدار الـعـراقـيــة لالزيـاء رحـيل
الـفــنـان واخملـرج ارا يــاسـيـان الـذي
تـــوفي اجلـــمـــعـــة اثــر مـــضـــاعـــفــات
اصــابــته بــفــايــروس كــورونــا.وقــال
وكيـل وزارة الثـقـافـة مديـر عـام الدار
العـراقـية لألزيـاء وكـالة عـمـاد جاسم

جمالية تراثية لصالح الدار العراقية
ـيـة لألزيـاء في مـحـافـل مـحـلـيـة وعـا
نــــال خاللـــهــــا جـــوائــــز وشـــهـــادات
دالية الـذهبية تقديريـة كما حصـد ا
وكــاس الــعـــالم وشــهــادة تــقــديــريــة
كـــأفــضل مـــخــرج عـــربي في الـــعــالم
وأفـضل مــخـرج اوبـريــتـات في حـفل
اقيم مؤخراً في العاصمة البريطانية
لــنـدن بــرعــايـة مــنـظــمــة اجملـمــوعـة
العـربيـة للـمبـدع الـعرب في الـعالم
وبـــهـــذا يــكـــون أول مـــخــرج عـــراقي

وعربي يفوز بهذا اللقب.
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بيروت
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داريـنـا اجلــنـدي بـاسم حـجــار لـبـوة عـرب
زيـدون سلـمـان خلف مـر عـباس مـحـمود
أبـو الـعـبـاس زيـنب جـودة أحـمـد هـاشـمي

وبديعة عبيد.
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 يـعرض في مـهـرجان سـرايـيفـو الـسيـنـمائي
بـالـبـوسـنـة الــفـيـلم الـعــراقي (كـلـشي مـاكـو)
لــلــمــخــرجــة مــيــســون الــبــاجه جي  ضــمن
ــهـرجـان.. تـدور فـعــالـيـات الـدورة  27 من  ا
أحـداث الـفيـلم وفـقـا لـصفـحـة دنـيـا الفن في
(فـيسبوك) في خلـفية أعمال الـعنف الطائفي
في األســبــوع األخــيــر من الــعــام  2006 ب

احـتــفــاالت رأس الــســنــة  وعــيـد األضــحى.
ويـروي قـصص سـكـان الـعـاصـمـة الـعـراقـيـة
بـغـداد. حيث يـحـاولـون أن يـعيـشـوا حـيـاتهم
الـيومية على الرغم من نوبات العنف الشديد
تـوقع التي تـعرضهم لـلمـخاطر. وفي وغـير ا
قـلـب األحـداث يــروي الــفــيــلم قــصــة سـارة
الـكاتبة واألم العزباء الـتي فقدت رغبتها في
الـكتابـة نتيـجة ألعمـال العـنف الصامـتة. قبل
انـطالق الــعـام اجلـديــد بـفـتــرة وجـيـزة وفي
ـفــاجـئـة تـتـحـصن سـارة أعـقـاب األحـداث ا
ـســتـقــبل اجملــهـول بــيـنــمـا وجــيـرانــهــا من ا
يـحـاولــون خـوض جتـربــة تـشــعـرهم بـاألمل.
كلشي ماكو «من إخراج ميسون الباجه جي
وشـاركتـها التـأليف إرادة اجلـبوري وبـطولة

الـتروّي سـيـسمح لك بـرؤيـة بعض الـروابط الـتي كنت
غافالً عنها.
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ـقرب عـند احلاجة  ال تترد بـطلب معونـة االصدقاء ا
.رقم احلظ.8
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عـطيات  تـمعن بـكل ما يـحيط بك كي تـستـطيع دمـج ا
طروحة و اخلروج بنتيجة. ا
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اكـبح جمـاح اندفـاعك للـتفاخـر حول إجنـازك األخير.
و كن راضياً هادئاً .
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 ال تـغــفل أي امــر بــسـيط النـه قـد يــقــودك الى هـدفك
الذي تسعى اليه .
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ـقـبــلـة . وضـعك الــعـاطـفي  ابـدأ بــتـخـطــيط مـهـامـك ا
تاز.يوم السعد االحد.

”uI «

حـاالت مـعــيـنـة تـتـطـلّب مـرونــة إضـافـيـة. عـلـيك بـأخـذ
وجهات النظر األخرى .

ÊUÞd «

التـفـاخر سـوف يـقود عـلـيك الكـثيـر من احلـسد و من
الضغوط اخلارجية .

Íb'«

فـاجئة في خطتك. عليك أن تكـون جاهزاً للتـغييرات ا
رقم احلظ.9

bÝô«

 عـالقــة جــيــدة مـع شــريك الـــعــمــر. و مــكـــافــأتك هي
الشعور بالدفء و التعاون.

Ë«b «

ال تـرتــبك عـنـد الــتـغـيــيـر و كن هــاد لـكي تـســتـطـيع
جتاوز االزمة.

¡«—cF «

 تـسهـيالت العـمل سـوف تسـاعدك عـلى االنتـقال الى
مرحلة جديدة مهمة .

 u(«
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الـكـلـمـات لـهـا مـكـانـها
نـاسب داخل الشكل. ا
اعـد ترتيـبهـا واكتشف
فقودة : (اسم الكلمة ا
لألسد من  5 حروف):
ـا  –مـروان  –تـبـوك د
 –غــــانــــا  –رحــــيق –

نــاقـوس  –بــوابـات –
مشارق  –أضنة  –جد
 –أنهك  –جهر  –رق.

ـيـة الـتـلـفزيـون في اإلصـابـات  بـكـورونـا مـجـدداً. وقـالت أكـاد
بـيـان  إنّـهـا (قـررت اسـتـضـافـة جـمـيع الـفـعـالـيـات في مـنـطـقة
إيـفـنـت ديك في لـوس أجنـلـوس). وتـقع مـنـطـقـة إيـفـنت ديك في
ديـنة وهي مساحة مفتـوحة تضم منطقـة تخييم كبيرة. وسط ا
وذكـر الـبـيـان أن الـتـغـيـيـرات جـاءت بـعـد مـنـاقـشات مـع خـبراء
الصـحة والسـالمة وأضاف( أنّه سـتكون هـناك حـدود بالنـسبة

دعوين). ألعداد ا

{ لــوس اجنـلــوس - وكــاالت - بـســبب اخملــاوف من جـائــحـة
ي في فايـروس كـورونـا تقـرر إقـامـة إحتـفـال تـوزيع جـوائز إ
ـقرر في الـبـداية أن يـقام الهـواء الـطلق هـذا الـعام. وكـان من ا
قبل في لوس أجنلوس في قاعة مغلقة االحتفال في  19أيلول ا
ـشـاهـيـر يـأتي ذلك بـعـدمـا أعادت أمـام جـمـهـور مـحـدود من ا
اضي فرض إسـتخـدام الكـمامات في لوس أجنـلوس الـشهـر ا
جــمــيع األمــاكـن الـعــامــة والــشــركــات بــســبـب ارتــفــاع أعـداد
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ارا ياسيان عالية محمد باقر

WO½uŽd   ULOLBð Âb ² ð ÍdOÐ
ــوضــة بـــخط أزيــاء { وكـــاالت - بــعـــد دخــولــهـــا عــالـم ا
ية كاتي بيري عن تصميماتها بإسـمها كشفت النجمة العا
الفـرعونية ألحذية جديدة نشرتها في صفحتها اخلاصة على
موقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي.وظـهـرت بـيـري في الـصـور تركب
جـمـال في مـنـطـقـة األهـرامـات في مـصـر وبـصـورة أخـرى بان
سـتخدم فـيه هرمـا أو مفـتاح احلـياة.وأرفقت تصـميم احلـذاء ا
بـيـري تعـلـيـقـاً قـالت فـيه( أحيـانًـا تـلـهـمك الـتـجربـة احلـقـيـقـية)

ـصـر عام 2014. ملـمـحة أن اسـتـوحت التـصـميم من زيـارتـها 

وكانت نـشرت كاتي صـورة رومانسـية عبر صـفحتـها اخلاصّة
ـمـثل عـلى مـوقع الـتـواصل اإلجـتـمــاعي جتـمـهـعـا بـحـبـيـبـهـا ا
الـبـريـطـاني أورالنـدو بـلـوم خالل رحـلـتـهـمـا الـصـيـفـيّـة. وظـهرا
اإلثـنـان فـوق حـوض سـباحـة وال يـظـهـر ورائهـمـا سـوى جـبال
بـعـيـدة وكـأنهـمـا واقـفـ في آخـر نـقطـة في الـعـالم وأرفـقـتـها
بتـعليق مناسب جـداُ للصورة: (الى الالنهايـة وبعدها). وتفاعل
ـشــاهـيـر بـشـكل كـبـيــر مع الـصـورة مـعـبـرين عن اجلـمـهـور وا

تقديرهم للحب الذي يجمع ب اإلثنان.

ـــشــــاركـــات عـــربـــيـــاً ومــــحـــلـــيـــاً في ا
مـهـرجـانـات مـهـمـة حـصل خاللـهـا على
ــات الــعـــديــد من اجلــوائـــز والــتــكــر
مـشيرًا الى ان مـركز الطفل تـلقى تكر
عــربي في تــونس عــلى احــد اعــمــالــنـا
ـرة االولى ــســرحــيــة وهي لــيـسـت ا ا
لــلــمـــشــاركــة في مــهــرجــانــات مــســرح

الطفل).
واضــــاف اخملــــرج انه (وخـالل الــــعـــام
ـاضـي حـصـلـنـا عـلى اجلـائـزة األولى ا
فـي عـــدة مـــهــــرجـــانـــات إضــــافـــة الى
إسـهامـنا في إحـياء يـوم الطـفل ونحن

نبحث عن دعم الوزارة في انشطتنا).

لـلـطـفولـة و فـنـون الدمى والـصـعـوبات
الـــــتي تـــــواجه عـــــمــــلـه. وأمــــر نـــــاظم
ـركــز الـثـقــافي الـعـراقي بــاالهـتـمــام بـا
لـلطفولة و دعمه و تذليل الصعاب امام
ـومة عمله و نشاطـاته وفقا لصفحة د
الـوزراة فـي (فيـسـبـوك). وقـال نـاظم ان
ـــســـرح الـــطـــفل  الـــعـــراقـي الـــريــادة )
ــعــروفــة عــربــيًــا في مــجــال االنــتــاج ا
والـــتـــمـــثـــيل واالخـــراج وهـــو مـــبـــعث
فــخـرنــا). بـدوره قـال هــارف ان (مـركـز
الـطفولـة والذي نديره كـمنظمـة مجتمع
تــلــقى دعــمًــا ســابـقــاً من الــوزارة وفي
حـدود إمكـاناتهـا وكانت له الـعديد من
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اســتـقــبل وزيــر الـثــقــافـة و الــسـيــاحـة
واآلثـار حــسن نـاظم  اخلـمـيس الـفـنـان
ي حـسـ عـلي هـارف و فريق االكـاد
عـمل (فـرد عود)الـفـائز بـاجلـائزة
ـــهــرجـــان قــرطــاج الـــفــضـــيــة 
لـــــلـــــمــــــونـــــودرامـــــا بـــــدورته
ــكــوّن من الــثــالــثـة 2021  وا
ــــشــــهــــداني الــــفــــنــــان طه ا
ــثـال) و الــفــنــان مــحــمـد )
الــعـطــار (عـازفـا) والــفـنـان
عـــــلـي جــــواد الـــــركـــــابي
(مــصـمـمــا). وقـد حـضـر
ـقابلة مدير عام دائرة ا
الـعالقات الثقافية فالح
الـــعـــاني. وثــمّـن نــاظم
ـتفوق احلـضور الالفت وا
و االجنـاز الذي حـققه
عـــرض (فـــرد عــود)
الـذي قام بتـاليفه و
اخــــراجه الــــفـــنـــان
حـس عـلي هارف 
ــسـتـوى مــشـيــدا (بـا
الــعـالي الــذي يـحــقـقه
ـــســـرح الــعـــراقي في ا
ـهرجانات ـشاركات وا ا
ــســرحــيــة الــعــربــيــة). ا
وقدَم هارف عرضا موجزا
عـن مـــســـيـــرة و اجنـــازات
ــركـــز الــثــقــافي الــعــراقي ا
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رافق وزير الثقافة يستقبل حس علي هارف والوفد ا

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

كـلـمـة الـبـلـدية فـي العـراق لـهـا مـعـنى خـدمي بـسيط
جداً وناقص وضبابي ارتبط غالباً بأعداد قليلة من
ـــالــ الـــذين كــانـــوا في فــتـــرة الــســـبــعـــيــنــات الــزبّ
والثمـانينات شـخصيـات معروفة جلـميع أبناء احلي
الـســكـني وبـاتـوا الـيـوم اشـبـاحـاً وكـذلك سـيـارات
جـمع الـزبـالــة الـتي اخـتــفى ظـهـورهـا فـي كـثـيـر من

دن.  ا
دنـية لـلمـحافـظات سـميـات في اإلدارة ا كـثيـر من ا
حتــتـاج الى إعـادة تــعـريف واعـتــمـاد أسس جـديـدة
كمسارات عـمل وظيفيـة ملزمة لـتقد اخلدمات الى

الناس. 
لـعـلـنـا نـحـتـاج الى انــتـخـابـات مـجـالس بـلـديـة قـبل
مـجـالس احملـافظـات الـتي بـاتت غـطـاءً ثقـيالً جـاثـماً
َن يريد أن يعمل على أوكار اخللل ال تتيح الفرصة 

من اجل اإلصالح. 
 والبـلديـات في احملافظـات ليس لـها مـفهوم واضح
في االحــيــاء الــســكـنــيــة وال تــرتــبط بــهـا مــنــظــومـة
اخملاتـير الـتي تعـمل كأسـاس عالقاتـي منفـصل ب
واطـن والدولـة في كثيـر من األحيـان بالرغم من ا
ـتـلـكون الـشـروط احلـقـيـقـية أن بـعض اخملـاتـيـر ال 
عروفـة لتولي منـصب مختار ألسـباب كثيـرة منها ا
هــذا الـهـوان والـتـراخي واالسـتــخـفـاف في اخـتـيـار
سؤول عن اقسـام خدمية عديدة باتت ديرين وا ا
منخورة بالفساد بحكم القيادات اإلدارية التي تقف

فوقها رأسها. 
دن الـكبيـرة حتتاج الى إعادة تـقسيـماتها  بعض ا
ــســاحــات اإلداريــة انـــســجــامــا مـع الــتــوسع فـي ا
الــسـكـنـيـة نـظـرا لـلـحـاجـة الى خـدمـات تـواكب ذلك

التوسع.  
في اجلانب اآلخر تبـدو مجلس احملافظـات مشلولة
وغائبـة عن أي دور رقابي وخـدمي يلمس من خالله
ـواطـنـون فـروقـات نـوعـيـة في الـعالقـة بـ مـجـلس ا

قد ومجلس جديد تنجبه رحم االنتخابات. 
 من زاوية أخـرى يصـيبـنا اليـأس من امكـانيـة قيام
ـوزعـة في وزيـر بـزيــارات تـفــقـديــة لـدوائـر وزارتـه ا
احملـافــظــات او مـنــاطق أســاسـيــة في بــغـداد اذ ال
تــزال اغــلـبــيــة الـوزراء خــاضــعـة لــضــغـوط تــثــبـيت
ة مـهمـا كان الـوزير مـتحـمسـا عند ـسارات القـد ا
وصــوله الى كــرسي الــوزارة  والـســبب هــو وجـود
غـرف الـتـحـكم الـسريـة الـعـلـنـيـة لكـل وزارة  تضم
غــالــبــا وكـيــلي وزارات ومــديــرين عــامــ واحــيــانـا
مالحظـ صغـاراً لكن هؤالء ال يـتحـركون وحدهم
ـا يـخضـعـون لـتلك االيـدي الـتي حتـرك الـعمـلـية وا
السـيـاسـيـة وتـنسق صـفـقـاتـهـا علـى نحـو مـسـتـمر

وعشية كُل انتخابات. 

الـدستـور نضح سـياسي وتـشـريعي وقـانوني وقـبل هذا
وذاك أخالقي وإنــســاني يــقــوم لــتــنــظــيم الــعـالقــة بـ
مواطني بلـد ما محدداً أبـعاد حقوقـهم وواجباتهم جتاه
اجملـتمع الـذي فيه يـعيـشون. كـما أنه يـستـلهم في روحه
ـتـفـاعلـة مع قـيم وعـادات وتـقـالـيـد ذلك اجملـتـمع احلـيـة ا
ستـند الى ماضي يـعتز به والى احليـاة في تطورهـا وا

حاضر يقوم عليه ومستقبل يصبو له.
وعليه فإن الدساتير الـتي ال تلد وال حتمل ما ذهبنا اليه
من صـفـات ومـواصـفـات وأسس ال تـصـبح طـبـيـعـيـة في
روحــهـا ونــصـوصــهـا وسالســة تــطـبــيـقــهـا عــلى افـراد
اجملـتــمع. إن أجــمل  الــبــدالت وأكـثــرهــا إنـاقــة ال تالئم

جميع األجسام وال تليق ببعضها البعض.
من هـنــا فـشـلت وتـفـشل أغـلب مـحـاوالت جتـارب فـرض
ــوذجـيــة عـلى دســاتـيــر حـتى ولــو كــانت مـثــالـيــة أو 
مـــجـــتـــمـــعـــات بـــشـــريـــة ال تـــتـــوافـق في اســـتـــعـــداداته

وخصوصياتها ومراحل تطورها مع تلك الدساتير.
ان مراجعة سـريعة لتطـبيقات الدسـاتير في أغلب الدول
دسـتـوريـة تـؤكد حـقـيـقـة أثـر الواقع ومـعـطـيـاته عـلى تلك
ا الوقـوف على انحرافات التطبـيقات وتطـوراتها أو ر

ونفاق في تلك التطبيقات.
لــقـد حــصل ويــحـصـل أن سـقــطت أو أســقـطـت أنـظــمـة
سياسية بـسبب غياب دساتيـر لها أو ضعفهـا وتخلفها
ثم جرت محاوالت استيراد أو فرض أو حتى التصويت
 الـغـوغـائـي عـلى دسـاتـيــر لـهـا لـكـنــهـا مـا دامت سـوى
فـتــرات قــصـيــرة لــيـعــيش ابــنــاء مــجـتــمــعـاتــهــا حـاالت
. االنفصام أو التالعب والتحايل عليها أو جتاهلها كلياً
اخللل يكمن في ان هـذه اجملتمعات بـحاجة الى دساتير
تالئم مــراحل تـطـورهـا االنـســاني والـوطـني واالخالقي
ــكن أن يـكـمن ووعـيـهــا الـسـيــاسي والـقـضــائي. كـمـا 
اخلـلل في اجـهـزة ومـؤسـسـات حــمـايـة تـلك الـدسـاتـيـر.
وهــنـــا يــقــوم جــدل وقــد يــتــحـــول الى جــدل عــقــيم بــ
ـدافـعـ عن قـدسـيـة الـدسـاتـيـر ومـنـظـريهـا والـقـائـهم ا
الـلوم عـلى القـائـم عـلى تنـفـيذهـا وب أولـئك الذين ال

يرون فيها مالءمة لواقع مجتمعاتهم وتطلعاتها.
ـر الـذي أجـبـر الـقـوى الـسـيـاسـية فـدسـتـور احملـتل بـر
ـصــادقـة عــلـيه مـن أجل االسـراع في الـعــراقـيــة عـلـى ا
تــشــريع غـنــائــمــهم هــو مـثــال صــارخ عــلى دســتـور ال
يناسب الـعراق دولة وشـعباً وسيـادة ناهيك عن اخالقه
الـوطنـيـة ودوره. وهكـذا نـرى الشـعب بـكل قواه يـخوض
مـــنـــذ احــتـالله ووضع دســـتــوره
وانـتـخـابـاته مـعـركـة مـسـتـنـقـعات

وأوحال زلقة!
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{ نــــــيـس (أ ف ب) - اقــــــتــــــحم
لــــصـــوص أحـــدهم مـــســــلح لـــيل
اخلـميس اجلمعة قصر أمير قطر
الــشــيخ تــمــيم بن حــمــد آل ثـاني
بـالقرب من منتـجع كان الفرنسي
واسـتولـوا على سـاعات يـد وقطع
ثـمـنـيـة أخـرى كـمـا ذكـر اجلـمـعة
ـــلف.وقـــال مـــصـــدر قـــريـب من ا
ـصدر إن الـشيخ تـميم بـن حمد ا
لـم يـكن مــوجـودا عــنــدمـا اقــتـحم
أربـعة أشخـاص منزله في موان-
ســارتــو لـيل اخلــمــيس اجلـمــعـة
مؤكدا بذلك نبأ بثته إذاعة "ار تي
ال".وأضـــاف أن( الــســرقــة تــمت
بـال عــــــــنف) مــــــــوضــــــــحـــــــا أن
(الـلـصوص "لم يـضعـوا مسـدسا
عـــلـى رؤوس األشــخـــاص الـــذين
كــانــوا مــوجــودين فـي الــقــصـر"
لــــكن هـــؤالء "خــــضـــعـــوا ألوامـــر
(الـــــلـــــصـــــوص) عـــــنـــــدمـــــا رأوا
الـسالح).وأوضح أن (الـلـصوص
سـرقـوا "قـطـعـا ثمـيـنـة خـصـوصا
ســـاعــات يـــد). ولم يــكن الـــشــيخ
تـميم مـوجودا عـند وقـوع احلادثة
لـكن عدداً من أفـراد عائلـته كانوا
ـنـزل.وفـتح عـدد من هـيـئـات فـي ا
إنــفــاذ الــقــانــون في مــدن غـراس
ونـيس ومـرسيـلـيا حتـقـيقـا.وتـملك
عـائـلة الـشـيخ حمـد بن خـليـفة آل
ثــاني الـذي تـنـازل عن احلـكم في
 2013 البــنه الــشــيخ تــمــيم مــنـذ

ــاضي هـذا تــســعـيــنــات الـقــرن ا
ـتـد على مـسـاحة الـقـصـر الذي 
 30 هــــــــكــــــــتـــــــارا فـي مــــــــوانس

ســـارتــو.في 2016  قـــدم مــلـــيــون
يــورو لـلـبـلــدة الـصـغـيــرة لـتـمـويل
مـقاصفها التي تستخدم منتجات

عضوية بالكامل.

ÊuL×²I¹ ’uB

dD  dO _ Î«dB

ÊU  s  »dI UÐ

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7042 Sunday 15/8/2021 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7042 األحد 7 من محرم  1443 هـ 15 من اب (اغسطس) 2021م

WÐU²  U½U “ ÆÆdOðUÝb «

oO³DðË

تـحدة أ ف ب مـلكـة ا { بـيدنـدن ا
 –يــطــرح أمـيــركي مــتــخـصص في
ـوسيقـية مجـموعة إصالح اآلالت ا
غـــيــر اعـــتــيـــاديـــة تــضم عـــشــرات
الـبـيـانـوهات الـتي جـمـعـهـا الرجل
السبعيني طيلة حياته بينها آالت
لــشــوبــان وبــيــتــهــوفن والــعــائــلـة
ـلكية البريطانية.في قرية بيدندن ا
فـي مـقــاطــعــة كــنـت جــنــوب شـرق
إنـكلترا يـلفت مرسوم مـلكي مثبت
فـوق أحـد أبـواب األبـنيـة االنـتـباه:
ــلــكــة ــوجـب  قــرار من جاللــة ا

و آالت بيانو. مر
بـنى كنـوزا حقـيقـية: ويـضم هـذا ا
 26 بـيانو جمعها ديفيد وينستون
ــتــحـــدر من كــالــيــفــورنــيــا خالل ا
حـياته. وستباع مجموعته الرائعة
الـتـي قـد يـصل سـعـر بـعـضـهـا إلى

 60 ألـف جنـيه اسـتـرلـيني  71ألف
يــــــورو اعـــــتــــــبـــــارا مـن األول من
أيــلــول/ســبــتــمـبــر خالل مــزاد من
تـــنــــظـــيم دار دريـــويــــتس قـــبل أن
يــــــتـــــقــــــاعـــــد هــــــذا احلـــــرفـي في

البندقيــــة.
وأوضـح وينسـتون لـوكالـة فرانس
بـــــرس أنــــا اآلن أبــــلغ  71 عــــامــــا
تـقريـبا لـقد حـان الوقت. أعـاد هذا
احلــــرفـي تــــرمــــيم عــــدد من اآلالت
ـا فـيـها آالت ـلـكـية  ـوسـيـقيـة ا ا
ــلــكــة إلــيـزابــيث بــيــانــو تــخص ا
الـثانية رغم أنه يبقى متحفظا عن

الكالم عن هذه األعمال.
ويشمل سجلّه احلافل أيضا ترميم
الـبيـانو الـفرنسي بـليـيل الذي كان
يــخص بـطــله فــريـديـريـك شـوبـان.
لـكن فخـره األكبـر هو أنه تـمكن من

تــــرمـــيم بــــرودوود لـــبـــيــــتـــهـــوفن
ــتـــحف الــوطــني واحملـــفــوظ في ا

اجملري.
وروى ديــفــيـد ويــنـســتــون عـنــدمـا
دخــلت هـذه الــغـرفـة لــلـمـرة األولى
ورأيـت هـذا الــبــيــانــو وفــوقه اسم

بيتهوفن اقشعر بدني.
ومن بـ البيانوهات التي يبيعها
آالت تــــعـــود إلـى مـــا بــــ الـــقـــرن
الــثــامن عـشــر والــقـرن الــعــشـرين.
وتــشـمل اجملـمـوعـة بــيـانـو صـنـعه
ــر بـكــامـلـه هـو نــسـخــة طـبق ا
األصـل من آخر من فيينا يعود إلى

القرن التاسع عشر. 
وهــذه اآللــة فــريــدة من نــوعــهـا إذ
تـتضمن خمس دواسات فيما تضم
مـعظم آالت الـبيـانو احلـديثة ثالث
دواســات فـقط. وتــتـيـح الـدواسـات

اإلضــافــيــة إنـتــاج تــأثــيــر صـوتي
لـلطبل واجلرس أو خشخشة تشبه
الـباسون وهي مـثاليـة للمـوسيقى
الـعسـكريـة التي كـانت شائـعة جدا

في ذلك الوقت.
وشـرحت عـازفة الـبيـانـو الصـينـية
شــــاوين شــــانـغ الـــتـي تـــقــــول إنه
ـــفــضـل لــديـــهــا مـــقــارنـــة بــآالت ا
الـبيانو احلديثة فهو أكثر سالسة

وله صوت حساس جدا.
ية وأضافت هذه الطالبة في أكاد
ـلـكــيـة الـشــهـيـرة في ــوسـيـقـى ا ا
لـندن أنهـا حتب العزف عـلى بلييل
ديــوكالف. مــزودا لــوحــة مــفـاتــيح
عـلى كل جانب يسمح هذا البيانو
ـوسيـقيَـ بالـعزف عـليه اخلـاص 
فـيما يجلسان وجها لوجه وصوته

يصدح بينهما.
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ـنـاخي الذي لـتـداعـيـات االحتـرار ا
ـتوقع تـتـسارع وتـيـرته أكثـر من ا
بـحسب التقرير الصادر عن الهيئة
ـعنـية بـتغـير احلـكومـيـة الدولـية ا

تحدة. ناخ في األ ا ا
وتـطمح احلـكومـة إلى أن تكون كلّ
الــســيــارات اجلــديــدة الــتـي تــبـاع
اعـــتـــبــارا من  2030 كـــهـــربــائـــيــة
بـالكـامل في هولـندا حـيث تتـسبب
روريـة بخمس انـبعاثات احلـركة ا

غازات الدفيئة. 
وتُــعــدّ هـولــنـدا من أكــثــر الـبــلـدان
ـــســبـــبــة لــلـــتــلـــوث في أوروبــا ا
خـصوصا بسبب قـطاعي الصناعة
والــزراعــة. ومــتــوسّـط الــســيـارات
لـلـفـرد الـواحـد فـيـهـا هـو أعـلى من
ذاك فـي فـــرنـــســـا أو الـــيـــونــان أو

السويد.

بـــيـــرغــــســـمـــا في وسط روتـــردام
اقـتنعت الـطالبة الـبالغـة من العمر
 37عـامـا بـشـراء سـيارة كـهـربـائـية
سـاهمة في في مـسعى مـنهـا إلى ا
حـمـايـة الـبـيـئـة. وكـان من الـصعب
فـي باد األمر إيجـاد مواقع شحن
شكلة تـتماشى مع تنقّالتـها لكن ا
قـد حـلّت وباتت بـيرغـسمـا سعـيدة

جدّا بقرارها هذا.
وواحـــدة من كـلّ خـــمس ســـيــارات
جــديــدة تــقــريــبــا هي كــهــربــائــيـة
بـالــكـامل في هـولـنـدا الـتي تـشـجّع
عـــلـى اعـــتـــمـــاد وســـيــــلـــة الـــنـــقل
ــسـتـدامــة هـذه من خالل عالوات ا
ومـزايـا ضـريـبـيـة. وال يـخـفى عـلى
الـسـلـطات أن الـبـلد الـذي تـقع ثلث
أراضــيه تــقــريــبــا حتـت مــســتـوى
الـــبـــحـــر عـــرضـــة بـــشـــكـل خــاص

{ روتردام هولندا أ ف ب  –يُعرف
الــهــولــنـديــون عــمــومـا بــشــغــفـهم
بـالـتنـقل على الـدراجات الـهوائـية
لـكـن بـلـدهم يـتـصـدر أيـضـا قـائـمـة
الـدول األوروبـيـة علـى صعـيـد عدد
ـــــركـــــبــــات مـــــحـــــطــــات شـــــحن ا
الـكـهربـائـيـة في ظل خشـيـة البالد
ـنخـفضـة هذه من تـبعـات التـغير ا
ـنـاخي لـنـاحـيـة ارتـفـاع مـسـتوى ا

ياه. ا
وفـي كلّ زاوية من الطـريق تنـتشر
سـيـارات تـيـسال وفـولـفـو وغـيـرهـا
وصولة ـركبات الكـهربائيـة ا من ا
بـأجهـزة الشـحن في هـذه احملطات
الـبـالغ عـددهـا حـوالى  75ألـفـا أي
ثـلث مـجمـوع احملطـات في االحتاد
األوروبـي. وبعد فتح أربع محطات
شـــحن في مــحـــيط مــنــزل نـــيــنــكه

ـيـا ـشـهـورة عـا إلى وصـفـة جـده ا
بــعــد قـــرابــة قــرن من هــجــرته إلى

جيبوتي من اليمن.
لم يـتغـير الـكثـير في شي حـمداني
مـنـذ ذلك احل بـاستـثـناء إضـافة

طابق ثان.
فـمـا زالت جـدرانه مـزيـنـة بـاخلزف
الــتـقــلــيـدي. وهــنـاك صــالـة طــعـام
صــغــيــرة في اخلــلـف مــخــصــصـة
لـلـنـساء الـلـواتي يرغـ في تـناول
ــفـردهن. أمـا الــوصـفـة الــطـعـام 

فعلى حالها.

بتوصيل الدنيس والبوري وأنواع
أخـرى من األسمـاك إلى العـديد من
مـطاعم السمك اليمـنية التي تعرف
ـــنــتــشــرة في بــاسـم مــقــبــاســة وا
ـديـنـة الـساحـلـيـة التـي يفـصـلـها ا

خليج عدن عن اليمن.
بـــعــد ذلـك يــحـــ الــوقـت لــيـــبــدأ

الطهاة العمل.
تـقطع األسماك بالـطول وتملح قبل
دهـنـهـا بخـلـطـة من الفـلـفل األحـمر
ـســتـورد من إثــيـوبــيـا ــعـتــدل ا ا

باستخدام فرشاة.

{ جـيـبـوتي أ ف ب  –تــسـتـحـضـر
الــنـــكــهــة احلــارة االســتـــثــنــائــيــة
لألســمـاك الــيـمــنـيــة في جـيــبـوتي
ـتـعـدد الـثـقـافات ـعـقـد ا الـتـاريخ ا
لــهـذا الــبـلــد الـســاحـلي الــصـغــيـر
الــواقـع بــ إفــريــقــيــا واجلــزيــرة

العربية.
فـي وقت الغداء يزدحم مطعم شي
حـمداني في العـاصمة اجليـبوتية.
مـشاهيـر محلـيون ومغـتربون زوار
ورعـاة رحل… يـتـوافـد اجلـميع إلى
ـطـعم الذي أنـشئ قـبل عقـود عدة ا
لتذوق السمك اليمني وهو الطبق

الوحيد على قائمة الطعام.
روى أبــو بـكـر مــوسى وهـو مـذيع
تــلـفــزيـوني سـابـق فـيـمــا يـنــتـظـر
طــبـقه إنـهـا وصــفـة مـسـتـوردة من
الــيـمن اعــتـمـدنــاهـا وهي جـزء من
عـاداتـنا الـغذائـية. وأضـاف الرجل
الـبالغ  63 عـاما وهـو زبون مـنتظم
ــكـان كل اجلــيــبـوتــيـ فـي هـذا ا
ســـواء كــانـــوا صــغـــارا أو كــبــارا

يتناولونه.
وال يــــثـــــبط احلــــر الـــــشــــديــــد في
جـيبوتي حماس موسى أو أحفاده

البلجيكي الذين أتوا لزيارته.
وقـــالـت ســـوهــان  16عـــامـــا الـــتي
اكـتـشـفت الـطـبق مع جـدهـا في كل
مـرة أزور جـيـبوتي نـأتي إلى هـنا

وأنا سعيدة جدا.
وأضـافـت عـنـدمـا نـعـد هـذا الـطـبق
ــنـــزل في بـــروكـــسل يـــكــون فـي ا
طــعــمه مــخــتــلــفــا لـكــنـه يـذكــرني

بجيبوتي. إنه ذكرى صغيرة.
يقوم صيادون مرات عدة في اليوم
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قـال أحد الطـهاة فيـما يثـبت سمكة
فـي قــضـــيب مـــعــدنـي طــويـل قــبل
وضعها في فرن ط تقليدي يشبه
الــتـنــدور الــهـنــدي أهم مـكــوّن هـو
الـــفـــلـــفل. في كل أنـــحـــاء مـــديـــنــة
جـــيــبــوتي يــتـم تــنــاول األســمــاك
الـيمـنية مع فـطائر الـبانكـيك وفاتا
وز أو وهي عـجينة مصنوعة من ا
الـتمور وعـادة ما تبـاع بنحو ألف
فـــرنـك جـــيـــبـــوتي  5 يـــوروهـــات.
ـــطـــعـم عـــمـــر ويــــعـــزو صـــاحـب ا
طعمه ستمرة  حمداني الشعبية ا
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{ ســان فــرانــســيــســكــو أ ف ب –
أعـــلـــنـت تـــيك تـــوك فـــرض قـــيـــود
ـــراهــقــ الــذين إضـــافــيــة عــلى ا
يـــشــــكـــلـــون أكـــبــــر شـــريـــحـــة من
مــسـتـخـدمـيــهـا بـهـدف حــمـايـتـهم
ـرتبطة بـشكل أفضـل من اخملاطر ا
بـــاســــتـــخـــدام مـــواقـع الـــتـــواصل
ضايقات أو قلّة االجـتماعي مثل ا

النوم.
نصّة التي يعزى الفضل  وأكـدّت ا
فـي جنـــــــاحــــــــهـــــــا إلـى إقـــــــبـــــــال
ـســتـخـدمـ الـشـبـاب عـلى نـسق ا
الـتسجيالت القصـيرة الذي تتيحه

ـهمّ أن نـكون أكـثر نـعـتقـد أنه من ا
. راهـق اسـتـباقـيـة لضـمـان أمن ا
وســيـــتمّ إبــطــال خــدمــة الــدردشــة
ن هم بــ ـــبــاشـــرة تــلــقـــائــيـــا  ا
الـسـادسة عـشرة والـسابـعة عـشرة

من العمر.
ـراهقـون عـلى الـتـنبّه وسـيـشـجَّع ا
ـــكــنـه مـــشـــاهــدة أكـــثـــر إلى مـن 
األشـــرطــــة الـــتي يــــطـــرحـــونـــهـــا.
وســيُـضـطـر من هم دون الـسـادسـة
ـشاهـدين ب عـشـرة إلى اختـيار ا

متابعهيم.
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{ لــوس اجنــلــيس أ ف ب  –وافق
والـد بـريتـني سبـيرز عـلى التـخلّي
ـارسـهـا على عـن الوصـايـة الـتي 
ابـنـتـه مـنذ  13عـامـا بـعـدمـا شـنّت
الـنجمة األميـركية هجومـا قضائيا
لـقي تـغـطيـة إعالمـية واسـعـة لكفّ
يـــده عن شــؤونــهـــا الــشــخـــصــيــة

الية. وا
ي سبيرز التعاون مع ويـنوي جا
احملـكـمـة واحملـامي اجلـديـد البـنته
تـمـهـيـدا النـتـقـال سـلس إلى وصيّ
جـــديــد بـــحــسب مـــا كــشف وكالء
الـدفاع عـنه في مستـندات قضـائية
ــتــخـصّص كــان مــوقع تي ام زي ا
شاهير أول من ذكرها. في أخبار ا
ويــعـدّ هـذا الــقـرار نــصـرا لـنــجـمـة
الـبـوب البـالـغة  39 عـامـا وانـقالبا
فـي مــوقف والــدهـــا الــذي قــال في
بــاد األمــر إنه ســيــعــتـرض عــلى
الـدعـوى الـقـضـائـيـة الـتي رفـعـتـها
بـريـتـني سبـيـرز لـسحب الـوصـاية
مــنـه. وكــان هــذا الــتــدبــيــر يــتــيح
ـوارد لــلـوالــد الـتـحــكّم بـالــكـامل 
الية منذ  2008 عندما أثار ابـنته ا
الـــوضع الــنــفـــسي البــنــتـه الــقــلق
بعدما سقطت سقوطا مدويا حظي

بتغطية إعالمية واسعة.
ـــقـــدّم من ـــســـتـــنـــد ا وجـــاء فـي ا
مـحـامي الوالـد هل تـغيـيـر الوصيّ
هـو في مـصـلـحـة السـيّـدة سـبـيرز?
إنـها مسـألة قابـلة للـنقاش إلى حدّ

بعيد.
وأردف احملـــــامـــــون صـــــحـــــيح أن
الــسـيّـد سـبـيـرز يــتـعـرضّ لـهـجـوم
شـرس وغيـر مبـرّر غيـر أنه يعـتبر
أن نـزاعا عاما مع ابنته حول دوره
ـغنـية كـوصيّ لن يـخـدم مصـالح ا
مـن دون اإلشــارة إلى مــتى يــنــوي

التخلي عن هذا الدور حتديدا.
وأوضـح فـريـق الـدفــاع أن الــســيّـد
ســبــيـرز يــريــد بـدايــة حلّ مــسـائل

الية األخير. عالقة مثل تقرير ا
ـسـائل ســيـكـون وبــعـد حلّ هــذه ا
فـي وســـعه االنـــســــحـــاب من هـــذا
الــدور. لـكن مــا من ظـروف عــاجـلـة

تبرّر تعليق مهامه هذه على الفور.
وأشــاد مـحــامي بــريـتــني سـبــيـرز
مـاثـيـو روزنـغارت بـهـذا الـقرار في

بيان.
وهـــو قـــال يـــســعـــدنـــا أن نــرى أن
الــسـيّــد ســبـيــرز ومـحــامـيــته أقـرّا
الـيـوم في مسـتنـد قـضائي بـسحب
ّ إحــقــاق الــعــدالــة الــوصـــايــة. و

لبريتني.
غــيـر أن هــذه الـقــضـيــة الـعــائـلــيـة
ــتـمــحـورة عــلى ثـروة مــالـيــة قـد ا
تــكـون بـعـيـدة عن خــواتـمـهـا. فـقـد
ـغـنـيـة سـنـواصل صـرّح مــحـامي ا
حتـقيقـنا الدؤوب في سلـوك السيّد
ســبـيــرز وآخـرين خالل الــسـنـوات
الـثالث عشـرة األخيـرة عنـدما كان
يجني مالي الدوالرات من ابنته.
وأعـرب رونـزغـارت عن سـخـطه من
ـشيـنـة التي الـهـجـمات اخملـزيـة وا
تـستـهدف بـريتـني سبـيرز وغـيرها
واآلتـــــيـــــة فـي رأيه مـن والـــــداهــــا

ومحامية هذا األخير.
ي ســبـيــرز فال يـكف عن أمــا جـا
الدفاع عن دوره هذا منذ سنوات.
ـقـدّمـة إلى ـسـتـنـدات ا وجــاء في ا
الـقـضـاء إذا كـان الـنـاس فعـال على
درايــــة بـــكلّ مــــجـــريــــات احلـــيـــاة
الـشخـصيـة للـسيّـدة سبـيرز نزوال
ـشـاكل الـصـحـيـة وهـبــوطـا وكلّ ا
الــعـقــلـيــة واإلدمـان الــتي عـانــتـهـا
والـتحدّيات ذات الصلة بالوصاية
فهم سينوّهون بالعمل الذي قام به

السيّد سبيرز ولن يندّدوا به.
ومــنـذ ســنـوات يـنــاضل جـيش من
ـــغــــنـــيـــة عــــلى مـــواقع مـــحــــبّي ا
الـــــتـــــواصـل االجـــــتـــــمـــــاعـي وفي
الــشـوارع أحـيـانــا خالل جتـمّـعـات
لـتحـرير النـجمـة محاولـ تفـسير
أقلّ بـادرة تـصـدر عـنـهـا عـلـى أنـها

نداء استغاثة.
وقـد الـتـمـست صـاحـبـة األغـنـيـت
الـضاربت توكسيك و…بايبي وان
مــور تـــا من مــحــكــمــة في لــوس
أجنـــلـــيس أن تـــرفـع عـــنـــهـــا هــذه
الوصاية التي وصفتها بـاجملحفة.

{ بــوكــافــو (أ ف ب) - حتــتــفل
حديقـة كاهوزي-بيـيغا الـوطنية
فـي جــــمـــهــــوريــــة الـــكــــونــــغـــو
ـوقــراطــيـة بــوالدة غـوريال الــد
السـهـول الشـرقيـة وهي واحدة
ـــــهـــــددة مـن أكـــــثـــــر األنـــــواع ا

باالنقراض في العالم. 
وأعـــــلـــــنت احلــــــديـــــقـــــة عـــــلى
(فـيـســبـوك) (يـسـعـدنـا أن نـعـلن

وضع أنــثى الـغـوريال مــويـنـجـا
صـــــغـــــيـــــرا). وأضـــــافـت (كــــان
احلــراس هــنــاك وتـــمــكــنــوا من
توثيق هـذه اللحظـة يوم السبت
 7 آب. بــدت ســـعـــيــدة بـــعــرض
صــغـــيــرهـــا. كالهـــمــا بـــصــحــة
جــيـــدة). وقـــال الـــنــاطـق بــاسم
احلــديـقــة هـوبــرت مـولــونـغـوي
لـوكالـة فـرانس بـرس(ان الوالدة

بـــادرة أمل).وأشـــارت حـــديـــقـــة
احلــيــوانــات الــواقــعـة فـي جـزء
مــضـــطـــرب لــلـــغــايـــة من شــرق
جـــــمــــــهـــــوريـــــة الـــــكـــــونـــــغـــــو
ـــوقـــراطـــيــة إلـى أن هــذه الــد
الــــوالدة أدت إلى ارتـــفـــاع عـــدد
قردة غوريال بـيرينـغاي غراوري
أو غوريال السـهول الشـرقية من
 171 إلى 172. ووضعت موينجا

رة صـغارا في الـسـابق لـكنـهـا ا
األولـى تـــضع ذكـــرا وقـــد أطـــلق
عــلــيه اسم نــابــيــرمــبـو.تــغــطي
احلـــديـــقــة حـــوالـى ســـتــة آالف
كــيـــلــومـــتــر مـــربع من اجلـــبــال
طـيرة قرب الضفاف والغابات ا
الغـربية لـبحـيرة كيـفو واحلدود

الرواندية. 
وتـعـتـبر كـاهـوزي-بـيـيغـا نـقـطة

جـذب لـلـسـيـاح الـبـيـئـي الـذين
ــنــاظــرهــا يــبــدون اهــتــمــامــا 
الـطــبــيـعــيــة الـفــريــدة واألنـواع
النادرة الـتي تؤويهـا. واحلديقة
مـدرجـة عـلى قـائـمـة الـيـونـسـكو
ـهــدد بـسـبب ي ا لــلـتـراث الــعـا
وجــــود جـــمـــاعـــات مــــســـلـــحـــة
ومستـوطن اضافـة الى الصيد

اجلائر وإزالة الغابات.
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