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ال تكذبوهم ال تصدقوهم

أخبار الرياضة

طالبوهم !..

البابا :زيارة اإلمارات صفحة جديدة يف العالقات بني األديان
الحدث االسبوعي

خالل استقباله ملك اسبانيا ..رئيس مجهورية العراق يؤكد سعي العراق لتطوير عالقاته مع احمليط الدويل
الحدث االسبوعي
العراق  -ضحى سعدون
اســتقبل رئيس جمهورية العــراق الدكتور برهم صالح ،في قصر الســام ببغداد ،اليوم األربعاء
 ،30-1-2019ملك اسبانيا فيليبي السادس والوفد المرافق له.
وأشاد الرئيس صالح بعمق العالقات التاريخية بين البلدين وضرورة ترسيخها بما يخدم المصالح
المشتركة للشعبين الصديقين ،موضحا ً ان العراق يسعى الى تطوير عالقاته مع محيطه اإلقليمي
والدولي لتعزيز مكانته ودوره في المنطقة.
ورحب رئيس الجمهورية بدعم المجتمع الدولي العادة اعمار البالد ،الســيما مناطقه المحررة،
داعيا ً الحكومة االســبانية لالســهام بفعالية فــي حركة البناء التي يشــهدها العراق على مختلف
الصعد ،مثمنا ً دورها ومشاركتها الفعالة في الحرب ضد عصابات داعش.
مــن جهته أبدى الملك فيليبي الســادس اعجابه بصمود العراقييــن وتضحياتهم بوجه اإلرهاب،
مؤكــدا ً حــرص بالده علــى توطيد عالقات الصداقة وتوســيع آفــاق التعاون البنّاء بيــن البلدين
واستعدادها للمساهمة في اعادة البناء االعمار.

البشري يفشل بإقناع السيسي بشرعيته
يف قمع التظاهرات
مراوغــا فــي التركيز علــى الهمــوم والملفات المشــتركة بين
البلدين ،لتبدو قمة عادية وال ترتبط مباشــرة بالتحديات الصعبة
التي يمر بها النظام السوداني.
وجــاء االهتمــام الظاهر بملفــات إقليمية ،وإظهــار التفاهم بين
القاهــرة والخرطــوم إليجاد ســبل لح ّل األزمة المســتعصية مع
إثيوبيــا ،كواحــد مــن المواضيع التــي تؤكــد أن األمور تمضي
بوتيرتها الســابقة على مســتوى القضايا الثنائية ،لإليحاء بأن
البشــير قوي ويقبض على زمام الحكم تماما ،وأن السيســي ال
يتدخل في شــوؤن الســودان الداخلية ،ولن يقوم بوســاطة بين
القوى السودانية.
ويــرى بعض المراقبين أن هذه الصيغــة تحقق فوائد للطرفين،
فقد فهمت دوائر سياسية سودانية من زيارة سامح شكري وزير
الخارجيــة المصري وعباس كامل رئيس جهاز المخابرات ،إلى
الخرطوم الشــهر الماضي ،أنها تمثل دعما سياسيا من القاهرة
للبشير شخصيا ،مع أنها كانت ضمن جدول معلن مسبقا.
وتركــت هــذه الزيارة إشــارات ســلبية لدى شــريحة كبيرة من
السودانيين ،اعتقدت أن القاهرة تقف وراء نظام الخرطوم بقوة
في وجه المحتجين.

أملانيا :العراقيون املعتقلون أجروا جتارب على متفجرات
الحدث االسبوعي
قــال وزيــر الداخلية األلماني هورســت زيهوفــر ،إن العراقيين
الثالثــة الذين اعتقلتهم الشــرطة بتهمة التخطيط لشــن هجمات
إرهابيــة ،كانــوا يحاولــون إعداد قنبلــة وأجروا تجــارب على
متفجرات.
وقــال النيابة العامة فــي ألمانيا ،في وقت ســابق ،إنهم اعتقلوا
 3عراقيين إثر االشــتباه في تخطيطهم لشــن هجــوم ذي دوافع
متشددة.
وقال زيهوفر ،إنه “لم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه فيهم على
عالقة بأي منظمة إرهابية” ،لكنه اعتبر محاولتهم إلعداد قنبلة
مؤشرا كافيا على تشكيلهم “خطرا إرهابيا”.
وأوضحت النيابة أن الرجال الثالثة ،أحدهم يبلغ  36عاما

االفتتاحية
طسات ومطبات
ّ
ّ
فيسبوكية لذيذة

علي السوداني

عبر البابا فرنسيس ،بابا الكنيسة الكاثوليكية ،عن سعادته لزيارة دولة اإلمارات العربية المتحدة
التي سيقوم بها في الثالث من فبراير ،معتبرا ً أن هذه الزيارة تمثل صفحة جديدة من تاريخ
العالقات بين األديان والتأكيد على األخوة اإلنسانية.
ووصف البابا فرنسيس في رسالة مصورة دولة اإلمارات بأرض االزدهار والسالم ،دار التعايش
واللقاء ،التي يجد فيها الكثيرون مكانا ً آمنا ً للعمل والعيش بحرية تحترم االختالف ،موجها ً
التحية للشعب اإلماراتي.
وقال في رسالته “ :يسرني أن التقي بشعب يعيش الحاضر ونظره يتطلع إلى المستقبل ،لقد
صدق طيب الذكر الشيخ زايد مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة حين قال إن الثروة الحقيقية
ليست في اإلمكانيات المادية وحدها وإنما الثروة الحقيقية لألمة تكمن في أفراد شعبها الذين
يصنعون مستقبل أمتهم ،الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال”.
وتوجه البابا فرنسيس بجزيل الشكر لـولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي
دعاه للمشاركة في لقاء حوار األديان تحت عنوان “اإلخوة اإلنسانية”.

القاهــرة  -أرســل الرئيس الســوداني عمر حســن البشــير من
القاهرة ،إشارة خفية إلى خصومه السياسيين تقول إنه يمارس
مها ّمه بصورة طبيعية ويسافر بحرية ويناقش القضايا الحيوية
مع الرؤســاء ،وإن التظاهرات واالحتجاجــات التي تعم مناطق
كثيرة في السودان لم تؤثر في جوالته وتوجهاته ومعنوياته.
واعترف البشــير في المؤتمر الصحافي المشــترك مع الرئيس
المصــري عبدالفتــاح السيســي ،بأن ثمة محاوالت الستنســاخ
الربيع العربي في السودان ،وذلك تعليقا على االحتجاجات التي
تشهدها بالده ،ويشبهها البعض باالنتفاضات التي أطاحت بعدة
زعماء عرب.
وأضــاف “هناك العديد من المنظمات التــي تعمل على زعزعة
األوضــاع في دول المنطقة ،وفي ما يخص الســودان ..اإلعالم
الدولي واإلقليمي يحاول التهويل وال ندعي عدم وجود مشكلة”.
ووجــدت القمــة المشــتركة بيــن الرئيــس المصــري ونظيره
السوداني في القاهرة ،حال

ص11

ص5

ص2

الحدث االسبوعي

قطــر تتوج بــكأس آســيا بعد
هزمية الساموراي الياباني

وقــد يحط على صفحتك تعليق طائر مــن صديق تعرفه جيدا ً
 ،فتقــرأ وتتعجب وتندهش  ،ألن تعقيــب صاحبك ال صلة له
بما كتبتَ أنت  ،فتســأله فيجيبك متأســفا ً بأن تعليقه قد طفر
صوبك وهــو يقصد صفحة صديق آخــر  ،فتضحك ويضحك
ويتم الحذف قبل البلوك العزيز !!
ثم أنك كنت ســهرت ليلةً بطولها وبعرضها  ،وصرفت نصف
دم قلبك وأنت تصنع قصيدة غزل بحبيبة فيسبوكية افتراضية
عطب
ربمــا  ،ولحيظة ضغطك على “ زر “ اإلرســال يحدث
ٌ
يرمي معلّقتك الحميمة  ،ببطن صفحة ثانية راعيها وساقيها
يشــبه عباس البياتي  ،أو كرجية الســمينة التي سترد عليك
فورا ً بســبع آهات وخمس تنهدات وســطعش بوسة وبوسة
 ،وترســل اليك تســجيالً نادرا ً لواحدة من طقاطيق ومناحات
سعدي الحلي السبعينية الرائعة التي يقول مفتتح أنينها :
جيران ِن ْزلَوا بالطرف يا يُ ّمه احبهم !!
ويحدث أن تلغي صداقة أحدهم وتستعمل ضده تقنية أن آخر
الــدواء الحظر  ،مزفوفا ً بجملة أو بســطر ال يخلو من بعض
قســوة بعد أن يشــلع قلبك ويأكل روحك  ،فتنام آمنا ً مرتاحا ً
مطمئنا ً  ،وســاعة تصحو منتعشا ً بباب اليوم التالي  ،وتقوم
بجردة نظر على صفحتك المكتظة فتجد كمشة طلبات صداقة
طازجــة  ،فتوافق على بعضها وترفض بعضها وتضعه بباب
الخديعة  ،وهنا ســتحدث مفاجأة من عيار ثقيل طعمه يشــبه
طعــم حصــوة بماعون شــوربة عدس  ،اذ يســارع صاحبك
الذي حذفته أمس  ،فيرســل اليك رســالة عتب ملطخة بالدم
وبالدمــوع الســواخن  ،ويناجيــك بجملة رقيقــة طيبة تفطر
القلب من مثل :
ليــش علّوكــي باباتــي  ،مــو آنــي أحبــك وأمــوت عليــك
هههههههههههه
أما في باب الاليكات المتعجبات  ،فيحصل أحيانا ً أن يهاجمك
واحد أو واحدة بتعليق شديد الوضوح  ،فيعجب بهذا التعليق
المســماري أبــو اإلنج أحد ربعــك المخلصيــن  ،فتبرق إليه
غاضبــا ً نافرا ً ســائالً عن ســبب إعجابــه بمن ســبّكَ اآلن ،
فيضحك بوســاطة حرف الهــاء هههههههههههه ويقول لك
انــه “ “ليّكَ “ علــى تعليق هاي البومــة المهمودة من مبدأ
الثقة والحب الكبير !!
بسيطة جمال الكنغري  ،آني أعلمك بالطلعة ههههههههههههه

األردن يطلــب رمسيا مــن إيــران اإلفراج عن
مواطنيه فورا ودون تأخري

الحدث االسبوعي

طلبت السفارة األردنية لدى طهران من السلطات في طهران رسميا ،إنهاء احتجاز
أردنييــن “فورا ودون تأخير” ،دخلوا بطريق الخطأ المياه اإلقليمية اإليرانية أثناء
قيامهم برحلة صيد بحرية.
وقــد أشــار القائم باألعمــال األردني في طهــران إلى أنه “ليــس للمواطنين
(األردنيين) ذنب سوى أنهم كانوا ضيوفا على متن أحد القوارب”.
وفــي الســياق ذاتــه ،صــرح المتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجية
وشــؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة ،بأن الوزارة والسفارة
األردنيتين تتابعان بشــكل يومي أوضــاع المحتجزين األردنيين في إيران
والذين دخلوا بطريق الخطأ المياه اإلقليمية اإليرانية أثناء قيامهم برحلة
صيد بحرية مع أصدقاء لهم من جنسيات عربية أخرى.
وقال القضاة بأن الســفارة األردنية لدى طهران تتواصل مع المحتجزين
بشــكل يومي وقد التقى القائم باألعمــال باإلنابة هناك بالمحتجزين مؤكدا
بأنهم بصحة جيدة ويتلقون معاملة حسنة من الجانب اإليراني.
وأشــار القضاة بأن أمين عام وزارة الخارجية األردنية الســفير زيد اللوزي
التقى في وقت سابق بسفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لدى عمان مؤكدا
له ضرورة إخالء سبيل المحتجزين األردنيين الثالثة فورا.
وقال إن هذا اللقاء تبعته اتصاالت متكررة مع السفير اإليراني لذات الموضوع.

الدايني :امريكا الحتتاج اىل اعادة انتشار قواتها يف العراق
الحدث االسبوعي

واآلخــران  23عامــا ،كانــوا يخططــون العتــداء باســتخدام
المتفجــرات دون هدف محــدد في هذه المرحلة ،أو إذا تعذر ذلك
بالسالح اآللي أو صدما بسيارة.
وأوقفت القوات الخاصة في الشــرطة االتحادية المشتبه بهم في
مقاطعة ديتمارشن ،وفقما أوضحت النيابة في بيان.
ويعتقــد أن اثنين مــن الموقوفين خططا فــي أواخر عام 2018
لتنفيذ اعتداء بالمتفجرات ،وحصال على مســحوق مستخدم في
األلعاب النارية ،وبحثا على االنترنت عن كيفية صنع القنابل.
كما يشــتبه بــأن أحدهــم طلب عبــر اإلنترنت ســاحا ناريا من
شخص موجود في بريطانيا ،وأبلغت السلطات البريطانية ألمانيا
التي وضعت الرجال تحت المراقبة في ديسمبر الماضي.

اكد النائب العراقي السابق محمد الدايني “ان الواليات المتحدة األمريكية
التحتاج الى اعادة انتشــار قواتها الموجودة اصآل في العراق ولم تغادره
كما اوهموا الشعب العراقي في ديسمبر من العام .٢٠١١
واضاف الدايني في حسابه على الفيس بوك وتابعته وكالتنا “ ان امريكا
تخطط ألمر اكبر من العراق ونترقب احداث اقليمية كبرى!.
كمــا ان الواقــع السياســي العراقي يترقب احــداث كبيرة تنتظــر العراق
ودول المنطقــة ،وثمــن الداينــي رؤيــة بعض االطــراف التي لم يســمها
لمراجعة الذات ،واكد على الضرورة القصوى بالتحلي بالشــجاعة والجرأة
والمصداقية ومغادرة الماضي اآلليم وتأســيس عالقات سياســية واجتماعية
تسودها المواطنة والمســاواة وتكافؤ الفرص وارجاع الحقوق وااليمان بقيمة
االنسان ومحاربة مشاريع الفساد والتزوير والهيمنة واالستبداد والوصايا.
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احملكمة االحتادية ترد الدعوى املقامة ضد رئيس جملس الوزراء
عادل عبد املهدي
الحدث االسبوعي

الحدث االسبوعي

قضــت المحكمــة االتحادية العليا فــي العراق ،األربعــاء ،برد الدعــوى المقامة ضد رئيس
الوزراء عادل عبد المهدي ،بشــأن جنســيته الفرنســية ،وما إذا كان قد تنازل عنها ،وذلك
إبان تكليفه بتشكيل الحكومة الحالية في تشرين األول/أكتوبر الماضي.
وقالــت المحكمــة االتحادية العليا فــي بيان إنّها “عقدت جلســتها برئاســة القاضي مدحت
المحمــود وحضور القضاة األعضاء كافة ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي كل من رئيس
الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء”.
وأضافت أنّ “المدعي ذكر أن رئيس الجمهورية كلّف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل مجلس
تجوز لمن يحمل جنســية أجنبية أن يتبوأ منصبًا
الــوزراء ،وذلــك مخالف للقوانين ،التي ال ّ
سياديًا ويجب أن يتخلى عن جنسيته المكتسبة”.
ولفــت البيان إلى أنّ “المدعي طلب من المحكمــة االتحادية العليا التثبت من تنازل المدعي
عليه عن جنســيته الفرنســية المكتسبه ،وبخالف ذلك الحكم بعدم دســتورية تكليفه وإلغاء
األمر األول لرئيس الجمهورية”.
وقــال المتحــدث الرســمي ،إنّ “المحكمة االتحاديــة العليا وجدت أن موضــوع التخلي عن
الجنســية األجنبيــة من قبل العراقي الذي يتبوأ منصبًا ســياديًا أو أمنيًــا رفيعًا قد نص عليه
الدســتور إال أنه اشــترط أن يكون التخلي عن الجنســية األجنبية المكتســبة بقانون يصدر
الحقًا”.
وأشــار إلى أنّ “المحكمة االتحادية العليا ذهبت إلى أنّ طلب المدعي منها التثبت من تخلي
المدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء ،عن الجنســية الفرنســية المكتســبة أمر يخرج
عن اختصاصها وبناء عليه قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.

عادل عبداملهدي يعيد كركوك إىل
األكراد يف صفقة غامضة

ماض يف إعادة البناء
احللبوسي من لندن :العراق
ٍ
واالستقرار وال طريق آخر أمامه

الحدث االسبوعي
يخشــى العرب والتركمان في كركوك من أن يكون رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي
قد أعاد تســليم المدينة إلى األكراد ،بقراره اســتبدال القوة العسكرية التي تسيطر عليها ،في
خطوة قد تخفي صفقة سياسية أو ضغوطا خارجية.
وفيمــا يتكتم الساســة العراقيون على خلفيــات القرار ،فإن مصادر عراقية كشــفت عن دور
أميركي مؤثر في إعادة وضع المحافظة إلى ما قبل  2014تاريخ هجوم تنظيم داعش.
وبشــكل مفاجــئ ،أصدر عبدالمهدي ،بصفتــه قائدا للقوات العراقية المســلحة ،قرارا يقضي
بسحب قوات جهاز مكافحة اإلرهاب من كركوك ،والدفع بدال عنه بقوة تابعة للجيش ،ومكونة
من مقاتلين أكراد في الغالب.
وفرضــت قوات الحكومة االتحادية ،في أكتوبر  ،2017ســيطرتها على مدينة كركوك ،مركز
المحافظة ،بعد أن كانت تخضع لســيطرة قوات إقليم الشــمال (البيشمركة) .ومنذ ذلك الوقت
تتولى قوات مكافحة اإلرهاب ،وهي قوات نخبة في الجيش ،إدارة الملف األمني في كركوك.
وتحدثــت مصادر عراقية م ّطلعة عن دور أميركي مؤثــر في قرار إعادة المدينة إلى األكراد،
وذلك في ســياق رهانات واشــنطن الجديدة على األكراد قبل قرارها باالنســحاب من سوريا،
كاشــفة عن اجتماع عقده الســفير األميركي دوغالس سيليمان داخل السفارة مع ممثلين عن
كركوك انتهى إلى إقرار ســحب قوات مكافحة اإلرهاب وتكوين دوريات مشتركة بين القوات
العراقية وعناصر البيشمركة.
ومؤ ّخــرا الحت بوادر عودة االهتمــام األميركي بالقوات الكردية ،وبإقليم كردســتان العراق
ككلّ ،والــذي يمكــن أن يعود موضع ثقل التواجد األميركي في المنطقة ،بعد أن الحت صعوبة
رهــان الواليات المتحدة على أكراد ســوريا المجاورة لعدّة أســباب على رأســها االعتراض
التركي الشديد على تأسيس أي كيان عسكري أو سياسي كردي على األراضي السورية.
وتمثل كركوك الغنية بالنفط ،منطقة صراع تاريخي بين ســكانها األكراد والعرب والتركمان،
إذ يدعي كل طرف أغلبية سابقة أو حالية فيها.
ومنــذ  ،2005تمت برعاية دولية عملية توزيع لــأدوار بين مكونات المدينة ،ضمنت تفوق
األكراد ،بحصولهم على منصب المحافظ ،وهو أعلى سلطة تنفيذية في المحافظة.

روسيا تغذي موجة الغضب العراقي
بشأن الوجود األمريكي

حــددت مديرية المــرور العامة ،موعد توزيــع “وجبة جديدة”
من لوحات المركبات {االلماني} بين المواطنين المســجلين في
دوائرها ببغداد والمحافظات.
وقــال مديــر العالقات واالعــام فــي المديرية التابعــة لوزارة
الداخليــة العميــد مؤيد خليل ســلمان ،في تصريــح صحفي ان
“المديريــة تمكنــت من تجهيــز المواقع التابعة لهــا في عموم
المحافظات بجميع اللوحات المســجل عليها من قبل المواطنين
بعد تســلمها كميات تكفي لســد حاجتها بالكامل من قبل الشركة
االلمانية المتعاقد معها من قبل وزارة الداخلية”.
ودعا ســلمان المواطنين الــى مراجعة تلك المواقــع ابتداء من
صباح يوم االحد الموافق العاشر من شهر شباط المقبل لتسلم،
اللوحات الخاصة بمركباتهم”.
وبيــن ان “المديريــة قــررت اعتمــاد الدوام المــزدوج في تلك
المواقع مع الدوام ايضا في العطل الرســمية لحين االنتهاء من
عمليات التوزيع”.
مــن جانبه ،ذكر العميد عمار وليد من إعالم المديرية ،في بيان
“سبق أن أعلنا وصول اللوحات الخاصة بالمركبات وبعد تسلم
نتيجة الفحص والقبول تم تسليمها وحسب االحتياج إلى موقعي
الحســينية والتاجيــات وباقي المحافظات بطبــع جميع اللوحات
الخصوصي حسب توجيهات المدير العام”.

األمن يهدد موظفني نفطيني
بالسالح جنوبي العراق والربملان
يتدخل
الحدث االسبوعي

الحدث االسبوعي
اكد رئيس مجلس النواب ،الثالثاء ،مضي العراق في إعادة البناء واالستقرار وال طريق آخر
أمامه ،مشيرا الى أن إذا كان المجتمع الدولي راغب بالمساعدة فإن الطريق ستكون أقصر.
وقــال الحلبوســي خالل نــدوة أقامها مركز الجاتهام هــاوس في لندن ،بحســب بيان لمكتبه
إن “مــن أبرز التحديــات التي تواجه البالد اآلن هي ضعف الخدمــات ،وتوفير فرص العمل
للشــباب ،فالوظائف الحكومية ال تغطي أعداد الخريجين ،مع عدم توافر الفرص في القطاع
الخاص ،وهو ما يســهم في انتشــار البطالة ،مبينا أننا بحاجة إلى خطط ُمعدَّة مسبقا؛ لتوفير
الخدمات وفرص العمل”.
وأضاف أن “العراق يعاني من مشكلة التخطيط بشكل واضح؛ بسبب تراكمات الحروب التي
خاضها العراق ضد اإلرهاب والتنظيمات المتطرفة ،وال بدَّ من توفير خطط واضحة؛ لمعالجة
الفساد اإلداري والمالي” ،مبينا ً أن “هناك تعاونًا بين السلطات الثالث في العراق”.
ولفــت الــى أن “العراق خاض حربا شرســة نيابــة عن العالم كله ضد تنظيــم متطرف ،وقد
تعرضــت أغلــب بنــاه التحتية للدمار ،وال بــدَّ للمجتمع الدولــي من اإليفــاء بالتزاماته تجاه
ماض في إعادة البناء واالســتقرار وال طريق آخر أمامه ،وإذا
العراق” ،مؤكدا أن “العراق ٍ
كان المجتمع الدولي راغب بالمساعدة فإن الطريق ستكون أقصر”.

عمار احلكيم :إمكانية ذهاب العراق يف شراكات
اقتصادية مع كوريا أكثر من أي وقت مضى

طالب عضــو لجنة النفط والطاقة النيابيــة عدي عواد الخميس
وزارة النفــط بفتح تحقيــق عاجل بمالبســات المصادمات التي
حصلت بين بعض الموظفين العاملين في حقل مجنون وشرطة
نفط الجنوب .
وقــال عواد في بيــان صحفي صــدر عن مكتبــه االعالمي ،ان
«اتصاالت وشــكاوى عديــدة وصلت الى المكتب بشــأن حدوث
خالفات بين موظفين في حقل مجنون وشــرطة نفط الجنوب»،
مشــيراً ان «هناك مقاطع فيديو وردت تتعلق بقيام منتسبين في
شرطة نفط الجنوب بالتهديد بالسالح للموظفين».
واضاف انه «وحســب الرســائل التي وردت والشــكاوى ان ما
حصــل هو قيام الشــرطة بتفتيش الموظفين بشــكل يومي االمر
الــذي ولــد امتعــاض الموظفيــن حيــث يــرى اغلبهــم ان هذا
الموضــوع هو مــن واجب قســم العالقات التابع لنفــط البصرة
وليس من اختصاص شرطة نفط الجنوب».
هــذا ولم يصدر أي تعليق عن شــرطة نفط الجنوب بشــأن هذه
الحادثة.

الرافدين يهدد باجراءات قانونية ضد
شركات ومنافذ البطاقة الكي كارد

الحدث االسبوعي
هدد مصــرف الرافديــن ،بعض الشــركات والمراكــز التجارية
وأصحاب المنافذ الخاصة باتخاذ اجراءات قانونية رادعة بحقهم
بسبب ادعاءهم منح السلف والقروض للموظفين والمتقاعدين.
وقــال المكتــب االعالمي للمصــرف في بيــان ان “هناك بعض
المراكز التجارية والمؤسســات والجمعيات االهلية تنشــر على
مواقع التواصل االجتماعي بين الحين واالخر اخبارا عن قيامها
بترويــج معامــات منــح الســلف للموظفيــن والمتقاعدين من
مصرف الرافدين لقاء مبالغ معينة”.
وطالــب البيــان “الموظفيــن والمتقاعديــن بعــدم التعــاون مع
هــذه الجهات وان منح الســلف يكون حصرا عــن طريق فروع
المصرف المنتشــرة في البــاد والتقديم عليهــا الكترونيا وهي
تخضع إلجراءات قانونية وصوال الى اســتكمال منحها للموظف
او المتقاعد وبفترة وجيزة”.

الكلية العسكرية العراقية جتري اختبارات
شهرية لكوادرها التدريبية من ضباط
الصف املعلمني

الحدث االسبوعي
دخلت روســيا على خط األزمة العراقية المشتعلة بشأن الوجود العسكري األميركي ،ما يزيد
تحركه أطراف عراقيــة موالية إليران فيما تبحــث حكومة عادل
مــن حــرارة التصعيد الــذي ّ
عبدالمهدي عن حالة من التوازن تحافظ فيها على عالقات جيدة مع واشنطن.
وقال وزير الخارجية الروســي ســيرجي الفــروف خالل مؤتمر صحافي مــع نظيره العراقي
محمد علي الحكيم ،إنه يأمل في أال يكون للوجود العسكري األميركي في العراق “أي أهداف
جيوسياسية في المنطقة” ،في رسالة تحمل تساؤالت بشأن مشروعية هذا الوجود وخفاياه،
وهــو ما يصب في فائدة األطراف الموالية إليران التي تطالب بانســحاب أميركي ســريع من
العراق وتضغط ألجل أن يتولى البرلمان استصدار قرار في األمر.
وقــال الفــروف “بالطبع نتوقــع أن يكون الوجود العســكري األميركي في العراق مســتوفيا
ألهدافه المعلنة ،وهي مكافحة اإلرهاب ومســاعدة الحكومة العراقية على تحقيق االستقرار،
وليس ح ّل المهام الجيوسياسية في هذه المنطقة بطريقة ما”.
وأضــاف أن موســكو “تحترم الســيادة العراقية وتــرى أن الوجود العســكري األميركي في
العراق قانوني من الناحية الدولية ،ألنه جاء بتوافق مع الحكومة العراقية”.
ومن الواضح أن الفروف يجري مقارنة بين مشروعية الوجود األميركي في العراق باتفاقية
موقعة بين البلدين ،ووجوده في ســوريا دون أي اتفاق أو ضوء أخضر من دمشــق ،خاصة
مع التلويح األميركي المستمر بأن داعش بات قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة النهائية.
لكن مصادر في بغداد تؤكد أن “خطة االنســحاب األميركي من ســوريا عســكريا ،ما زالت
مجرد إعالن رئاسي ،وعلى األرض ما زالت القوات األميركية تحتفظ بمواقعها المعروفة في
منطقة التنف قرب الحدود مع العراق”.
وتنقسم مواقف األوساط السياسية العراقية بشأن حاجة األمن في البالد إلى شن غارات داخل
العمق السوري لمطاردة تنظيم داعش ،وقدرة القوات المسلحة على تنفيذ المهمة ،فضال عن
أن هذه المهمة هي في األساس ليست من ضمن مسؤولية بغداد.
وتتحــدث المصادر عــن “تطوير تخضع له الخطة األميركية في ســوريا ،يتمثل في االعتماد
على قواعد عســكرية داخل األراضي العراقية لمتابعة التطورات في البلد المجاور ،ما يعني
أن االنسحاب تحول إلى مجرد إعادة انتشار”.
وبالرغــم من الجــدل الذي تثيره الخطط األميركية في أوســاط الجماعات العراقية المســلحة
المواليــة إليران ،فإن “بغداد تشــعر بارتياح نحوها ،ألنها على حــدّ تعبير مصادر قريبة من
رئيس الوزراء العراقي ،تمثل ضمانا إضافيا ألمن البالد في مرحلة حساسة”.

املرور حتدد موعد توزيع لوحات
«األملاني» للمركبات

الحدث االسبوعي
أكد رئيس تحالف اإلصالح واإلعمار الســيد عمار الحكيــم ،ان زيارة الوفد الكوري الجنوبي
الى العراق “جاءت في الوقت المناسب حيث امكانية ان يذهب العراق في شراكات اقتصادية
مع كوريا الجنوبية اكثر من اي وقت مضى”.
وذكر بيان لمكتبه ان الســيد عمار الحكيم أشــار خالل اســتقباله المبعــوث الخاص للرئيس
الكــوري الجنوبــي هوانغ مو والوفد االقتصادي والطبي المرافق له الى ان “العراق يســجل
لكوريا حضورها في القطاع االقتصادي والصحي رغم الظروف االمنية التي عاشــها العراق
في المرحلة السابقة”.
وبيــن ان “طبيعة المتغيرات التي شــهدها العراق حيث االنتصــارات التي تحققت في المجال
العســكري والوطني والمجتمعي والتحالفات السياســية التي غــادرت العناوين الضيقة نحو
العنوان الوطني الجامع لكل الطوائف واالعراق والمذاهب”.
وأشــاد الســيد عمار الحكيم “بالمواقف االنســانية التــي قدمتها كوريــة الجنوبية فضال عن
مســاهمتها في مكافحــة االرهاب والتعــاون االمني ونوهنا الى تشــابه التجربتيــن العراقية
والكوريــة مــن حيث التحديــات والمعاناة رغم البعــد الجغرافي ومن ثم انطــاق كوريا نحو
التنمية والنهضة”.
كمــا بيــن ان “العراق يتعاطــى ايجابيا مع الشــركات الكورية ومنتجاتها ومــن االيجابي في
التعاون االقتصادي مع كوريا انها بال أجندة سياسية”.
واستمع من الوفد الكوري الى ردود فعل ايجابية وتفاؤل بنتائج الزيارات الرسمية  ،واعجابا
بتطورات المشهد السياسي في العراق”.

الحدث االسبوعي
اجــرت الكلية العســكرية العراقية اختبارات شــهرية لكوادرها
التدريبية من ضباط الصف المعلمين ،وذلك من اجل رفع مستوى
الكادر التدريبي في جوانب االسلحة والتدريب العسكري ومهنة
الميدان ،ولغرض الوقوف على المستوى العلمي لضباط الصف
المعلمين وتقييم ادائهم وتشجيعهم على المطالعة والتنافس فيما
بينهم وتمييز المعلمين الكفؤين من غيرهم وادخالهم في دورات
تطويرية في الكلية العســكرية في مختلف المواضيع العسكرية
ومنهــا التعبئــة والتخطيــط والتحصيــن واالســلحة والتدريــب
االساسي ومواضيع اخرى متعددة.
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مصر ..حتقيقات النيابة تفند تقريرا هليومان رايتس ووتش
الحدث االسبوعي
أكدت النيابة العامة المصرية في ختام تحقيقات أجرتها بشــأن ما جاء في تقرير
لمنظمة هيومان رايتس ووتش عن حقوق اإلنسان في مصر ،مخالفة ما تضمنه
التقرير للحقيقة ،ودعت المنظمة إلى ضرورة توخي الدقة فيما تنشره من بيانات
بشأن حقوق اإلنسان بجمهورية مصر العربية.
وأســفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة اســتئناف القاهرة على شــبكة اإلنترنت
ووســائل اإلعــام ،أن مــا تضمنــه التقرير اســتند إلى معلومات نشــرت ببعض
المواقع اإللكترونية دون التأكد من صحتها.
وكان النائب العام المستشــار نبيل أحمد صادق قد كلف نيابة اســتئناف القاهرة
بإجــراء تحقيق قضائي موســع فيمــا تضمنه تقريــر المنظمة الذي نشــرته في
ســبتمبر  2017والــذي زعمت فيه تعذيب مواطنين وإجــراء مقابالت مع بعض
ســبق اتهامهم في قضايــا إرهابية ،قائلة إن هــؤالء المواطنين أهدرت حقوقهم
وتعرضوا للتعذيب وســوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من
الشــرطة خالل مرحلتــي الضبط والتحقيق وذلك لحملهم علــى االعتراف بوقائع
تلك القضايا.
وقالــت الهيئــة إن المنظمة الحقوقية “بادرت بنشــر ذلك التقريــر على موقعها
اإللكتروني وإرســاله إلى الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة دون الرجوع
إلى الجهات المختصة في مصر للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات”.
وذكــر بيــان صادر عن النيابــة العامة أن تقرير منظمة هيومــان رايتس ووتش
تضمن  9وقائع نســبت جميعها لحاالت متهمين لم تفصح المنظمة عن أســمائهم
الحقيقيــة أو بيانــات عن القضايــا التي تم ضبطهم على ذمتها بل أشــارت إليهم
بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه االستدالل عليهم.

خالد عبدالواحد -صنعاء

الحدث االسبوعي

وأضاف “بلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه (  ) 8أشخاص
فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي”.
وقد نتج عن ذلك اســتعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها
(  ) 400مليار لاير متمثلة في عدة أصول من عقارات وشــركات وأوراق مالية
ونقد وغير ذلك.
وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق األمر الملكي وحققت الغاية
المرجوة من تشكيلها ،ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها.
وأكد الملك ســلمان أن اســتمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة
الفساد والقضاء عليه ،وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي
عليه واســتباحة حرمتــه ،وأن على األجهزة الضبطيــة والرقابية تعزيز دورها
في ممارســة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة
عليه.

اجتماع وزاري عربي يف األردن لبحث
أزمات املنطقة

اجلزائــر ...بوتفليقة يرتشــح لوالية
خامسة

الحدث االسبوعي

الحدث االسبوعي

يعقد في األردن وزراء خارجية ســت دول عربية هي الســعودية واإلمارات
والكويــت والبحرين ومصر واألردن ،اجتماعا تشــاوريا فــي منطقة البحر
الميت.
ويبحث اللقاء السداسي الذي يجري في قصر الملك حسين للمؤتمرات عددا
من األزمات والقضايا التي تشــهدها المنطقة ،في مقدمتها األزمة السورية،
إضافة إلى الملفات األخرى في ليبيا واليمن.
كمــا يتناول اجتمــاع البحر الميت التهديــدات التي تواجــه المنطقة ،وعلى
رأسها خطر اإلرهاب والتدخالت اإليرانية.
ويهدف االجتماع لتنيسق المواقف بين الدول المشاركة بشأن هذه القضايا،
بما يخدم المصالح الثنائية والعربية المشتركة.
ويســتبق اللقاء أيضا القمة الدولية التي دعت إليها الواليات المتحدة لبحث
التصــدي للمخاطر اإليرانية في المنطقة .حيث مــن من المقرر أن تعقد تلك
القمة في بولندا منتصف الشهر المقبل ،وتبحث تعزيز االستقرار في الشرق
األوسط ،وما يتطلبه ذلك من التصدي لخطر اإلرهاب ،والنفوذ اإليراني.
كمــا يعقد اجتمــاع البحر الميت أيضا قبل لقاء يضم وزراء خارجية التحالف
الدولــي ضد داعش في العاصمة األميركية في الســادس من فبراير المقبل،
لبحث جهود التنظيم في القضاء على التنظيم اإلرهابي.

أعلنحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائ ر ترشيح الرئيس الحالي
عبد العزيز بوتفليقة لالنتخابات الرئاسية في .٢٠١٩
وقال األمين العام للحزب جمال ولد عباس ،إن بوتفليقة هو مرشح الحزب في
االنتخابات الرئاســية ،التي تجرى العام المقبل ،بحسب صحيفة “الشروق”
الجزائرية التي أشــارت إلى قوله“ :ال مرشح آخر لتشكيلته الحزبية ما عدا
بوتفليقة”.
ولفتــت الصحيفة إلى أن ولد عباس تحدث عن التحديات التي تنتظر الحزب
خالل انتخابات  ،2019مطالبا النواب بضرورة االســتعداد لدخول المعركة،
وذلــك خالل إشــرافه على تنصيــب النائب محمــد بوعبد هللا رئيســا للكتلة
البرلمانية خلفا لمعاذ بوشارب.
ودعت أحزاب معارضة في الجزائر ،في سبتمبر /أيلول الماضي ،إلى مبادرة
للتوافــق الوطني تهــدف إلى انتخاب رئيس جديد للجزائــر ،ردا على دعوة
أحزاب المواالة بانتخاب الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لوالية خامسة.
وتنتظــر الجزائر خالل العــام المقبل ( )2019اســتحقاقين ،األول في الثلث
األول مــن الســنة المقبلــة ،وهــو التجديــد النصفي ألعضــاء مجلس األمة
(الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري) ،أما الثاني فهو االستحقاق الرئاسي
في أبريل /نيسان .2019

البحريــن تهاجــم طهران بســبب
تصرحيات وزارة اخلارجية اإليرانية

نائب رئيس الوزراء لشؤون جملس الوزراء
العماني يستقبل وزير خارجية باكستان
الحدث االسبوعي

الحدث االسبوعي
انتقدت البحرين بشــدة ،تصريحات وزارة الخارجية اإليرانية بشــأن األحكام
القضائية البحرينية ،متهمة طهران باســتمرارها بالتدخل في شؤون الممكلة
وغيرها من الدول العربية.
وجــاء في بيان صدر عن وزارة الخارجيــة البحرينية أن تصريحات نظيرتها
اإليرانيــة «تعكس الطبيعة العدوانية المتأصلــة للنظام في طهران ونهجه في
عــدم احترام مبادئ العالقات الدولية وحســن الجوار وسياســته القائمة على
التدخــل في الشــؤون الداخلية لمملكة البحريــن والدول العربية ،ومســاعيه
المتواصلة لنشر الفوضى والتوتر والعنف في المنطقة».
كمــا اتهمــت المنامــة طهــران بإعالنها «دعــم اإلرهــاب وتقديــم كل العون
لإلرهابيين في المنطقة على مصالح الشعب الذي يقبع في الفقر» ،مضيفة أن
الخطر الناجم عن سياســات إيران «يستوجب تحركا فاعال وتصديا حازما من
قبل المجتمع الدولي».

املبعوث األممي مارتن غريفيث
يغادر العاصمة اليمنية صنعاء،
بعد زيارة استمرت ألربعة أيام.
الحدث االسبوعي

العاهل السعودي يطلع على تقرير جلنة مكافحة الفساد

قدمــت اللجنة العُليا لقضايا الفســاد العــام في المملكة العربية الســعودية لخادم
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تقريرا يتضمن إنهاء أعمالها في
صا.
قضايا استدعاء  381شخ ً
ونقــل بيانا عن الدوان الملكي جاء فيه :اطلع الملك ســلمان بن عبدالعزيز على
التقرير المقدم من ولي العهد رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفســاد العام المتضمن
أن اللجنــة أنهــت أعمالها حيث تم اســتدعاء (  ) 381شــخصاً ،بعضهم لإلدالء
بشهاداتهم ،وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب
إليهم ،وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة.
وأضــاف البيان أنه تم إخالء ســبيل مــن لم تثبت عليهم تهمة الفســاد ،وإجراء
التســوية مع (  ) 87شــخصا ً بعد إقرارهم بما نســب إليهم وقبولهم للتســوية،
وتم إحالة (  ) 56شــخصا ً إلى النيابة العامة الســتكمال إجراءات التحقيق معهم
وفقا ً للنظام حيث رفض النائب العام التســوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى
عليهم.
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اســتقبل صاحب الســمو الســيد فهد بن محمود آل ســعيد نائب رئيس الوزراء
لشــؤون مجلس الوزراء يوم الخميس معالي مخدوم شــاه محمود قرشي وزير
خارجية جمهورية باكستان اإلسالمية  ،رئيس الجانب الباكستاني في اجتماعات
الدورة السابعة للجنة العُمانية  -الباكستانية المشتركة..
حيث نقل قرشــي تحيــات فخامة الرئيس الدكتور عــارف الرحمن علوي رئيس
جمهورية باكستان اإلسالمية لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد
وتمنياتــه الطيبــة لجاللته ،وللحكومة بدوام التوفيق  ،وللشــعب العُماني المزيد
من التقدم والنماء.
وفــي بدايــة اللقاء تم اســتعراض الجوانــب ذات الصلة بالعالقــات الثنائية بين
البلدين ،وأهمية االرتقاء بها في العديد من المجاالت،
وقد أكد السيد فهد بن محمود آل سعيد على الحرص الذي توليه السلطنة لتعزيز
التعاون المشــترك بين الجانبين وبما يجسد عمق العالقات التاريخية التي تربط
بينهما ..
مــن جانب آخر تم أيضا اســتعراض األوضاع الراهنة على الســاحتين اإلقليمية
والدولية.
وقد أعرب قرشي عن سعادته والوفد المرافق بهذه الزيارة لما لها من إيجابيات
على صعيد التشــاور وتبــادل الرؤى حول العديد من األمور ،وأشــار إلى تقدير
بــاده لما حققته عُ مان بقيادة جاللة الســلطان من تطور شــامل على الصعيدين
الداخلي والخارجي ،مشــي ًدا بالمواقف المتوازنة للســلطنة ،كما أكد على أهمية
المباحثــات التي أجراهــا مع معالي الوزير لمســؤول عن الشــؤون الخارجية،
والمســؤولين في الســلطنة ،مبديًا ارتياحــه لما توصلت إليه تلــك اللقاءات من
نتائج طيبة على مستقبل عالقات التعاون العُمانية ـ الباكستانية.
حضر المقابلة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية السيد يوسف بن علوي
بن عبد هللا ،وســعادة الســفير علي جاويد ســفير جمهورية باكستان اإلسالمية
المعتمد لدى السلطنة.

غادر المبعوث األممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث العاصمة صنعاء مساء
اليوم الخميس في زيارة استمرت اربعة ايام التقى فيها زعيم جماعة الحوثي.
وذكــرت مصادر مالحية ل»وكالــة الحدث» ،إعالميــة أن غريفيث ،غادر ظهر
االربعاء صنعاء ،متوجهاً إلى العاصمة األردنية عمّان.
وكان غريفيث قد وصل صنعاء االثنين الماضي ،والتقى بزعيم جماعة الحوثيين
عبدالملك الحوثي ،ورئيس المجلس السياســي األعلى مهدي المشــاط ،مرتين،
كمــا أجرى جريفيــث زيارة إلى الحديدة برفقة رئيس فريــق المراقبين الدوليين
باتريك كاميرت.
وزار غريفيث صنعاء للمرة الثالثة في أقل من شهر ،والذي أشار ،بالتزامن مع
زيارته االخيرة ،أن الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقات السويد حول الحديدة وتبادل
األسرى م ّددت بسبب «صعوبات على األرض».
وتوصــل طرفــا النزاع في اليمــن ،في محادثات أشــرفت عليها األمــم المتحدة
ّ
الشــهر الماضي في الســويد ،إلى اتفاق لوقف إطالق النار في محافظة الحديدة،
وانسحاب الحوثيين من مينائها ،ومغادرة قوات الطرفين لمدينة الحديدة ،مركز
المحافظة.
وكان مــن المق ّرر أن ُتطبَّق بنود هذا االتفاق ،إلى جانب اتفاق لتبادل األســرى،
خالل األســابيع األولى من الشــهر الحالي ،وهو ما لم يحدث حتى اآلن ،وســط
تبادل اتهامات بخرق االتفاقات.
نص على إرسال بعثة قوامها  75مراقباً
بريطانية،
قرار أممي بمبادرة
ّ
وت ّم تبني ٍ
مدنياً إلى الحديدة لإلشــراف على تطبيق االتفاق تحــت قيادة الجنرال الهولندي
باتريك كمارت.

سباق تنظيمي وسياسي مبكر
لالنتخابات التونسية
الحدث االسبوعي
صادق البرلمان التونســي ،على انتخاب  3أعضاء جدد بالهيئة العليا المستقلة
لالنتخابــات ،بعد ّ
تعطــل عملية انتخابهــم ألكثر من عام ،بســبب غياب التوافق
بين الكتل النيابية حول المرشــحين ،في خطوة تكشــف حجم اإلرباك الذي يحيط
باالستعداد النتخابات مفصلية في تاريخ البالد نهاية العام.
وال يعنــي إنهاء األزمــة المتعلقة بتركيبة هيئة االنتخابات أن الســنة االنتخابية
ســتكون في طريق معبّدة نحو النجاح ،خاصة أن تونس تعيش على وقع أزمات
مختلفة سياســية واجتماعية واقتصادية وســط مؤشــرات على أن اإلقبال على
االنتخابات ســيكون بنســب متواضعة بســبب فشــل حكومات ما بعد الثورة في
تحقيق نتائج ملموسة لفائدة التونسيين.
ومن المنتظر أن تقدم الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات جدوال تفصيليا للمواعيد
االنتخابية في األسابيع المقبلة.
ويح ّدد دســتور  2014موعد االنتخابات التشــريعية بشــهرين قبل انتهاء مهام
مجلس النواب بما يوافق بداية أكتوبر إلى حدود ديســمبر القادم ،واألمر نفســه
بالنسبة إلى االنتخابات الرئاسية ،وإن كان من المتوقع أن يتم الفصل بينهما.
وفيما يقول المتابعون للشأن التونسي إن جزءا كبيرا من األزمة الحالية ،خاصة
في بعدها السياســي ،إنما يدخل في ســياق الحمالت االنتخابيــة المبكرة ،إال أن
أبرز الشخصيات لم تعلن بعد عن موقفها بالترشح من عدمه خاصة بالنسبة إلى
الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي ( 92عاما).
وكان السبســي قال في حــوار مطول أجراه مع صحيفة “العرب”“ ،لســت من
المؤيدين لفكرة رئيس مدى الحياة ليس طموحي أن أبقى رئيسا مدى الحياة”.
لكنــه تــرك الباب مفتوحا لترشــح الضــرورة ،خاصة في ضــوء تحالف رئيس
الحكومة الحالي يوسف الشاهد مع حركة النهضة اإلسالمية التي قد تدعمه س ّرا
في االنتخابات المقبلة.
وأكد رئيس النهضة راشــد الغنوشــي أنه ال يرغب بالترشح ،ولكن القرار يبقى
بيد الحزب.
وهنــاك أســماء أخــرى متداولة قد تترشــح إلى الرئاســة مثل الرئيس الســابق
المنصف المرزوقي ( )2012-2011أو زعيم اليسار التونسي حمّة الهمامي،
باإلضافــة إلى أســماء أخرى قد يكون مــن بينها وزير الخارجية األســبق كمال
مرجان.
يظــل ملــف المطالب االجتماعية والوضــع االقتصادي المتأزم مــن أهم الملفات
التي يطالب بها حوالي  12مليون تونسي .وبالرغم من عودة النمو االقتصادي
تدريجيا ،غير أن البطالة ال تزال تتفاقم ونسب التضخم تخنق القدرة الشرائية.
ونفذ االتحاد العام التونسي للشغل (النقابة العمالية المركزية) إضرابا عاما غير
مسبوق مطلع العام وأعلن عن آخر في شهر فبراير القادم.

السودان يطلق سراح معتقلي
االحتجاجات
الحدث االسبوعي
أمر مدير األمن والمخابرات في الســودان باإلفراج عن جميع المعتقلين خالل
االحتجاجــات التي شــهدتها البالد فــي الفترة األخيرة ،حســبما أعلنت وزارة
اإلعالم.
وجاء اإلعالن بعدما قال نشــطاء على وســائل للتواصل االجتماعي إن صالح
عبــد هللا محمد صالح مدير األمن والمخابرات زار ســجنا في الخرطوم ،وقال
إنه سيتم إطالق سراح المحتجين المعتقلين.
ونــزل المحتجون إلى الشــوارع في ثــاث مناطق في الخرطــوم ومثلها في
أم درمــان المحاذيــة لنهر النيل ،لكن ســرعان ما أطلق عليهم الغاز المســيل
للدموع ،بحسب شهود.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود التظاهرات ،إلى احتجاجات يومية
ضد حكومة الرئيس عمر البشير.
وانطلقــت االحتجاجــات في الســودان في  19ديســمبر ،عندما نزلت حشــود
غاضبة إلى الشارع لالحتجاج على زيادة الحكومة سعر الخبز.
ويقــول المســؤولون الحكوميــون إن  30شــخصا قتلــوا فــي عنــف مرتبط
بالتظاهرات ،منذ بدئها أواخر العام الماضي.
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ترامب :قادة املخابرات األمريكية «سلبيون وسذج» بشأن إيران
الحدث االسبوعي
وصف الرئيس األميركي دونالد ترامب كبار قادة أجهزة المخابرات بالواليات المتحدة
“بالسلبية والسذاجة الشديدة” بشأن إيران ،كما رفض تقديراتهم بشأن التهديد الذي
تشكله كوريا الشمالية بعد يوم من معارضتهم آلرائه في شهادة بالكونغرس.
وأثارت تعليقات ترامب انتقادات من بعض رفاقه الجمهوريين في الكونغرس الذين قدم
بعضهم تشريعا من شأنه أن يخالف سياسات ترامب بشأن األمن القومي ،وذلك في
انفصال غير مألوف عن سياسات زعيم حزبهم.
وأبلغ رؤساء أجهزة المخابرات األميركية لجنة في مجلس الشيوخ بأن التهديد النووي
الذي تشكله كوريا الشمالية ال يزال قائما وبأن إيران لم تتخذ خطوات في سبيل صنع
قنبلة نووية ،وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع تقديرات ترامب بشأن هذين البلدين.
وقال ترامب على تويتر “يبدو أن العاملين في المخابرات سلبيين وسذج للغاية فيما
يتعلق بالمخاطر من إيران .هم مخطئون!” .وكان ترامب قد بدأ انتقاد أجهزة المخابرات
األميركية قبل توليه الرئاسة.
واستشهد ترامب بإطالق صواريخ إيرانية وقال إن طهران “اقتربت كثيرا”.
وأضاف ترامب “ربما يتعين على (رجال) المخابرات العودة مجددا إلى صفوف
الدراسة!”
ولم تتفق تقديراتهم أيضا مع تأكيدات أخرى لترامب منها ما يتعلق بالتهديد الروسي
لالنتخابات األميركية والتهديد الذي يشكله تنظيم داعش في سوريا والتزام كوريا
الشمالية بنزع األسلحة النووية.

اعتقال مشرع روسي ُأثناء جلسة يف الربملان
الحدث االسبوعي

بتهمة القتل

اعتقلت الســلطات الروســية أحد أعضاء مجلس االتحاد الروسي “مجلس الشيوخ”
في مقر البرلمان بتهمة الضلوع في جريمة قتل ،حسب وسائل اإلعالم المحلية.
وقــال المحققون إن رؤوف أراشــوكوف متهــم بالضلوع في قتل شــخصين في عام
 2010وبجرائم أخرى.
واعتقل عضو المجلس اعن جمهورية كاراتشــاي شتركيســيا القوقازية خالل جلسة
برلمانية.
وسبق أن نفى أراشوكوف التهم الموجهة له.
وجــاء فــي وكالة األنباء ريا نوفوســتي أن عضو “مجلس الشــيوخ” الروســي فقد
الحصانــة البرلمانيــة التــي كان يتمتع بها .ونقلت الوكالة عن مصادر لم تســمها أنه
اعتقل خالل الجلسة البرلمانية ،حتى ال يفلت من السلطات.
يعتقد المحققون أن عضو مجلس الشيوخ البالغ من العمر  32عاما ضالع في عمليتي
قتل مدفوعتي األجر.
قتل أصالن زوكوف زعيم منظمة شبابية بإطالق نار في عام .2010
بعدها بشــهرين قتل فرال شــبخوزوف ،مستشــار رئيس تشيرتشيسكيا ،بعد تعرضه
للضرب.
ويقول المحققون إن أراشــوكوف ضالع أيضا في جرائم أخرى .وقد تحدثت وســائل
اإلعالم في سبتمبر /أيلول الماضي عن ثالثة شهود يتهمون أراشوكوف.
ويتهــم عضو مجلس الشــيوخ أيضــا بتزوير وثائق مكنته مــن أن يصبحا عضوا في
البرلمان عام .2016

حتذير أوروبي من أنشطة إيران
اإللكرتونية التجسسية
الحدث االسبوعي
حذرت الوكالة المسؤولة عن األمن اإللكتروني في االتحاد األوروبي ،من توسع إيران
في أنشطة التجسس اإللكتروني ،خاصة مع استمرار تدهور عالقتها بالقوى الغربية.
وتوصل تقرير نشر إلى أن متسللين إيرانيين يقفون وراء العديد من الهجمات وحمالت
التضليــل اإللكترونيــة ،خالل الســنوات القليلــة الماضية ،في الوقت الذي تســعى فيه
طهران لزعزعة االمن واالستقرار في الشرق األوسط وخارجه.
وفــرض االتحاد األوروبي هذا الشــهر أول عقوبات من جانبه علــى إيران منذ توصل
القــوى الكبــرى وطهــران إلى االتفــاق النووي عــام  ،2015وذلــك ردا على تجارب
صواريخ باليستية إيرانية ومؤامراتها لتنفيذ هجمات على أراض أوروبية.
وقالــت وكالــة االتحاد األوروبــي ألمن الشــبكات والمعلومــات“ :العقوبــات الجديدة
المفروضة على إيران ســتدفعها علــى األرجح إلى تكثيف أنشــطة التهديد اإللكتروني
التي ترعاها الدولة ،سعيا ألهدافها السياسية واالستراتيجية على مستوى إقليمي”.
وتــدرج الوكالــة األوروبية المتســللين الذيــن ترعاهم الدول باعتبارهم ضمن “أشــد
المخاطر” التي تواجه األمن الرقمي في التكتل ،مشيرة إلى أن الصين وروسيا وإيران
هي “أشد وأنشط ثالثة قوى إلكترونية على صلة بالتجسس االقتصادي”.
ودأبت إيران وروسيا والصين على نفي المزاعم األميركية بأن حكوماتها تشن هجمات
إلكترونية.

مقتل  14بينهم جنود قرب
احلدود املالية
الحدث االسبوعي
أقدم مســلحون على قتل  4جنود في بوركينا فاســو ،وأصابوا  5آخرين ،قرب الحدود
مع مالي ،وذلك بعد يوم من مقتل عشــرة مدنيين في مكان قريب خالل هجوم منفصل.
وفقا لمصادر أمنية.
وتمثل الجماعات المتشددة معضلة أمنية كبيرة لمالي والنيجر المجاورتين وسرعان ما
امتد نفوذها في شمال بوركينا فاسو النائي خالل الشهرين األخيرين ،حيث قتلت جنودا
ومدنيين في موجة من الهجمات.
وقــال الجيــش في بيان إن الجنود الذيــن قتلوا في الهجوم ينتمــون إلى وحدة مكافحة
اإلرهاب التي تعمل في منطقة ناســومبو بشمال بوركينا فاسو .وكانت نفس الوحدة قد
فقدت  12جنديا في ديسمبر  2016في هجوم أعلنت جماعة أنصار اإلسالم المرتبطة
بالقاعدة المسؤولية عنه.
ونقل عن مصدر أمني قوله إن مســلحين مجهولين اســتهدفوا ،طريقا يؤدي إلى سوق
في قرية بنفس المنطقة وقتلوا عشرة مدنيين.
ونددت وزارة الخارجية الفرنسية بالهجوم .وقالت في بيان “فرنسا ..قلقة من تصاعد
الهجمات على قوات األمن والسكان المدنيين بالبالد”.
واضطــرت الســلطات في بوركينا فاســو إلى فــرض حالة الطوارئ لمدة  6أشــهر في
أقاليمها الشمالية اعتبارا من  31ديسمبر بعد أن كان ينظر إلى بوركينا ذات يوم على
أنها واحدة من أكثر الدول أمانا في غرب أفريقيا.

املعارضة الفنزويلية عقدت
اجتماعات سرية مع اجليش
الحدث االسبوعي

وسبق أن تحدى ترامب أجهزة المخابرات األميركية ،ومن ذلك تشكيكه في نتائجهم
بشأن تدخل روسيا في االنتخابات الرئاسية عام  2016لمساعدة على الفوز بالمنصب.
ولم تعلق وكالة المخابرات المركزية األميركية (سي.آي.إيه) أو مكتب مدير المخابرات
الوطنية على ما ذكره ترامب.

الربملان الربيطاني يدعم خطة ترييزا
ماي لتعديل اتفاق بريكست

ذكر خوان غوايدو ،الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويال ،في
مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن المعارضة في بالده
عقدت اجتماعات سرية مع أفراد من الجيش وقوات األمن.
وقــال غوايــدو “االنتقال ســيتطلب دعما من وحدات عســكرية
رئيسية .عقدنا اجتماعات سرية مع أعضاء من القوات المسلحة
وقوات األمن”.
وأضاف “انســحاب الجيش من دعم مادورو حاســم للتمكين من
إحداث تغيير في الحكومة الفنزويلية”.
وكان قد أشاد الرئيس األميركي دونالد ترامب بالتّعبئة التي يقوم
بها آالف المعارضين الفنزويليّين بهدف إقناع الجيش الفنزويلي
بأن يُدير ظهره للرئيس نيكوالس مادورو ،ورأى في ذلك “كفاحا ً
الحرية”.
من أجل ّ
وكتــب ترامب علــى تويتر “تظاهرات كبيرة فــي أنحاء فنزويال
الحرية بدأ!”.
اليوم ضدّ مادورو .الكفاح من أجل ّ
وأجــرى ترامــب اتّصــاالً هاتفيّــا ً بالمعــارض الفنزويلي خوان
غوايــدو و”هنّــأه” بعدمــا كان قد أعلن نفســه رئيســا ً بالوكالة
لفنزويال بدعم من الواليات المتّحدة.
وقال البيــت األبيض في بيان ،إنّ ترامب وغوايدو “توافقا على
البقاء على تواصل دائم بهدف دعم استعادة فنزويال الستقرارها
وإعادة بناء العالقات الثنائيّة بين الواليات المتّحدة وفنزويال”.

السد حتصد املزيد
حادثة انهيار
ّ
من األرواح يف الربازيل
الحدث االسبوعي

الحدث االسبوعي
أيد البرلمان البريطاني مساعي رئيسة الوزراء ،تيريزا ماي ،التي تهدف إلى تعديل اتفاق
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
ووافق مجلس العموم على إعادة التفاوض بشأن الترتيبات الخاصة بالحدود بين إيرلندا
الشمالية وأيرلندا بعد خروج بريطانيا من االتحاد.
وقالت ماي إنها تعتزم التوصل إلى تعديالت ملزمة من الناحية القانونية التفاق بريكست،
الذي جرى التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وصوت المجلس أيضا لصالح قرار يهدف إلى منع خروج بريطانيا من االتحاد من دون
اتفاق.
وقد أيد زعيم حزب العمال المعارض ،جيرمي كوربين ،هذه الخطوة ،وقبل دعوة ماي
باالنضمام للمحادثات التي تجريها لبحث سبل التوصل إلى اتفاق مع االتحاد ،بعدما كان
يرفض ذلك مسبقاً.
وقال كوربين إنه سيجتمع مع ماي لمناقشة الخطوات المقبلة.
وكان كوربين رفض مسبقا االجتماع مع ماي ،طالبا ً منها استبعاد فكرة خروج بريطانيا من
االتحاد من دون اتفاق.
وأضاف“ :بعد أشهر من رفضي قبول التفاوض مع وجود خيار عبثي على الطاولة يتمثل
في خروج بريطانيا من دول االتحاد من دون اتفاق ،يتوجب على رئيسة الوزراء مواجهة
الحقيقة وهي أن خروج بريطانيا من االتحاد من دون اتفاق ليس خياراً”.
وفي بروكسل ،علق االتحاد األوروبي على نتائج التصويت في مجلس العموم البريطاني،
مؤكدا ً أن اتفاق بريكست الذي تم التوصل إليه غير قابل للنقاش مرة أخرى.
وقال متحدث باسم رئيس المجلس األوروبي ،دونالد تاسك ،إن االتفاق الذي تم التوصل
إليه منذ شهرين يعتبر األفضل والطريقة الوحيدة لضمان خروج بريطانيا بطريقة منظمة.
لكنه رحب بتأييد فكرة عدم خروج بريطانيا من االتحاد من دون اتفاق ،قائالً إن “االتحاد
األوروبي سينظر في طلب بريطانيا المنطقي لتأجيل موعد بريكست”.
يذكر أن موعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي هو  29مارس/آذار المقبل.

«مشردون يف البحر» ..مسلسل الرفض األوروبي
ملهاجرين يستمر
الحدث االسبوعي
بعد أكثر من أســبوع أمضوه في عرض البحر بحثا عن ميناء يرســون فيه ،ما زالت الردود
الرافضة الستقبال هؤالء المهاجرين تتوالى من دول أوروبية ،آخرها هولندا.
وأعلنت الســلطات الهولندية أنها لن تستجيب لطلب إيطالي باستقبال  47مهاجرا يتواجدون
على متن سفينة إنقاذ ترفع علم هولندا ،كانت الموانئ اإليطالية قد منعتها من الرسو.
ونقل عن المتحدث باســم وزارة العدل واألمن الهولندية ،لينارت فيخيفيس قوله“ :من دون
تبلــور فكرة واضحة عن حل شــامل لن تشــارك هولندا في إجــراءات مخصصة للنزول من
السفينة”.
وكانت ســفينة “ســي ووتش  ”3التابعــة لمنظمة ألمانية غير حكومية ،قــد أنقذت قبل أكثر
من أســبوع قبالة ســواحل ليبيا مهاجرين غالبيتهم من دول أفريقية جنوب الصحراء ،وهي
راسية حاليا قبالة سواحل صقلية بسبب سوء األحوال الجوية.
ومنعت كل من إيطاليا ومالطا ،السفينة من الرسو في موانئهما.
وشــدد وزيــر الداخلية اإليطالي ،ماتيو ســالفيني ،علــى ضرورة أن تتكفــل ألمانيا وهولندا
بهؤالء المهاجرين ،محذرا من أنه قد يالحق طاقم السفينة أمام القضاء.
لكن الســلطات األلمانية والهولندية تشددان على أن المشكلة “تتطلب حال على نطاق أوسع
من اتفاق الهجرة في االتحاد األوروبي”.
وقالــت الحكومــة الهولندية إن األمر “ليس من ضمن مســؤولياتها ،ألن الســفينة تحركت
بمبادرة خاصة منها ،وتعين على قبطان الســفينة أن يجد ميناء قريبا إلنزال المهاجرين من
على متنها”.
وبحســب أنظمة االتحاد األوروبي ،يتعين على البلد الذي ينزل فيه المهاجرون أن ينظر في
طلبات اللجوء التي يقدمونها.
يذكــر أنه في مطلــع يناير الجاري ،توصل االتحاد األوروبي التفاق بشــأن توزيع مهاجرين
كانوا على متن سفينتين ،إحداهما سي ووتش  ،3على  8من دوله.

ارتفعــت حصيلة ضحايا انهيار ســدّ في منطقــة برومادينيو في
جنوب شــرق البرازيــل إلى  84قتيالً ،لتنخفــض بالتالي حصيلة
المفقودين إلى  276بحسب ما أعلن الدّفاع المدني.
وقــال اللفتنانت كولونيل فالفيو غودينيو ،المتحدّث باســم الدّفاع
التعرف على جثث 42
المدني في والية ميناس جيرايس ،إنّه تم
ّ
شخصا بعد خمسة أيام من عملية بحث مكثّف وسط الوحول.
ووقعت الكارثة في  25يناير عندما تسبّب انزالق للتربة بانهيار
السدّ في منجم للحديد الخام قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة
والية ميناس جيرايس.
وكانت والية ميناس جيرايــس تضررت في  2015جراء انهيار
ســد منجمــي آخر قريــب مــن ماريانا التــي تبعــد  120كلم من
برومادينيــو ،وأســفر عن  19قتيال وتســبب بكارثــة بيئية غير
مسبوقة في البالد.

الشرطة اهلولندية تكشف سبب
انفجار الهاي
الحدث االسبوعي
ذكرت إدارة اإلطفاء في مدينة الهاي الهولندية ،أن تسربا للغاز
تسبب في وقوع انفجار ،أدى إلى إصابة  9أشخاص بعد أن انهار
جزء من شقتهم السكنية.
وقالت اإلدارة في بيان ،إن  7أشخاص نقلوا إلى مستشفى قريب
للعالج. ،
وجاء إعالن إدارة اإلطفاء بعد أن أشــارت وسائل إعالم هولندية
في وقت سابق إلى وقوع انفجار ،في الهاي أدى النهيار عدد من
المباني ،وفقدان نحو  20شخصا تحت الحطام.

واشنطن تستضيف اجتماعا
للتحالف الدويل ضد داعش
الحدث االسبوعي
أعلنت واشنطن أن وزراء خارجية التحالف الدولي ضد داعش
سيجتمعون في العاصمة األميركية في السادس من فبراير المقبل،
لبحث جهود التنظيم في القضاء على التنظيم اإلرهابي.
وسيجتمع التحالف المكون من  79عضوا إلجراء مناقشات معمقة
حول الهزائم التي مني بها التنظيم ،والتي جاءت نتيجة جهود
استمرت  4سنوات الجتثاث التنظيم وأنشطته اإلرهابية.
ويبحث الوزراء ،إلى جانب وزير الخارجية األميركي بومبيو،
المرحلة التالية من الحملة ضد اإلرهاب في العراق وسوريا،
والتي ستركز على ضمان عدم عودة داعش للظهور من جديد،
من خالل تحقيق االستقرار والمساعدة األمنية في العراق
وسوريا.
وسيناقش الوزراء أيضًا الخطوات التالية المهمة في تدهور
الشبكات التابعة لتنظيم داعش والفروع التابعة لها خارج العراق
وسوريا.
وقالت وزارة الخارجية األميركية في بيان“ :إن الواليات المتحدة
مصممة على منع عودة داعش من الظهور في سوريا والعراق
بعد انسحاب القوات األميركية من سوريا ،وستظل ملتزمة
بالعمل مع التحالف الدولي لمواصلة تدمير بقايا داعش وإحباط
طموحاته العالمية.
وأضاف البيان“ :ومع هزيمة داعش في ساحة المعركة،
سيواصل التحالف جهوده الرامية إلى تحقيق االستقرار من أجل
تسهيل العودة اآلمنة والطوعية إلى الوطن ألولئك الذين شردهم
العنف”.

الصحيفة التتحمل أية مسؤولية عن املواد املنشورة يف صفحة
االراء ويتحمل الكاتب كامل املسؤولية عن أرائه
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رحيل النظام الشمويل هو احلل لفنزويال

د .ماجد السامرائي
رحيل النظام الفنزويلي الحالي سيكون يوما حزينا على
طهران .وتغيير النظام الحالي في فنزويال لن يكون سلسا
باعتبار تشبث مادورو بالكرسي واعتقاده أن المؤسسة
العسكرية توفر له الحماية.
انقسام شعبي
يبدو أن نتائج األوضاع المضطربة في فنزويال خالل العقد
األخير قد أدت إلى ما هو عليه اليوم من تعويم للسلطة
السياسية في كاراكاس بين الرئيس نيكوال مادورو ورئيس
البرلمان خوان غوايدو ،الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبالد
وسط تصعيد لالنقسام الشعبي في الموقف من الخط السياسي
الذي تبناه الرئيس الحالي وفاء لمعلمه الراحل هوغو
شافيز الذي سيطر على الحكم بانتخابات شعبية إثر محاولته
االنقالبية الفاشلة عام  1992وإيداعه السجن لمدة سنتين،
ولو كان مثل هذا الحادث قد حصل في واحد من بلداننا لكن
مصير قائد االنقالب اإلعدام.
تحركت واشنطن بسرعة لدعم الحركة الحالية لرئيس
البرلمان ،بل إن نائب الرئيس األميركي مايك بنس اتصل
به قبل يوم واحد من إعالنه قرار االنقالب السياسي على
مادورو في ترتيبات سرية كانت واشنطن تعد لها لالنقضاض
على الحكم ،وتغيير بوصلة التوجهات السياسية اليسارية
البوليفيارية التي كانت موجهة ضد سياسات الواليات المتحدة

في أميركا الالتينية والعالم رغم ما حصل من تحوالت في
التخلي عن المنهج الثوري الشعبوي الذي لم يقدم الحلول
لشعوب هذه المنطقة الحيوية من العالم واالنفتاح على العالم
الجديد.
رغم الثروات الكبيرة التي تتوفر عليها فنزويال إال أن شعارات
شافيز ومادورو لم تقدم الرفاه لهذا الشعب الذي تضاعفت
مشكالته المعيشية في الفقر والجوع وانهيار االقتصاد ،حيث
انخفض إنتاج النفط إلى الثلث إلى جانب انخفاض أسعاره
وتدني مستوى العملة المحلية وهروب ماليين الناس إلى
الدول الالتينية المجاورة ككولومبيا والبرازيل .حاولت
الواليات المتحدة دعم المعارضة لنظام الحكم ،وكانت خلف
بعض المحاوالت االنقالبية في عهدي شافيز ومادورو ألنها لم
تغادر مقولة “فنزويال الحديقة الخلفية ألميركا” رغم تراجع
الحرب الباردة في العقدين الماضيين ،وهي ال تقبل ظهور تيار
سياسي مناوئ لسياساتها بعد قضائها على االتحاد السوفييتي
ومعسكره الكبير في أوروبا الشرقية ،حيث طوقت كوبا فيديل
كاسترو بحصار شامل لمدة خمسين عاما .كما ال تقبل التفريط
بالنظام الديمقراطي الذي صنعته لفنزويال منذ عدة عقود.
واشنطن لم تعد صانعة للحكام الدكتاتوريين مثل بينوشيه
في شيلي ،أو شنها لحروب العصابات الممولة من قبلها كما
حصل في دعمها للعصابات في نيكاراغوا التي كشفتها فضيحة
“إيران غيت” ،إال أنها تعتبر حكم التيار البوليفياري قد انتهى
عصره وال بد من أن تزال مرتكزاته في فنزويال التي أصبحت
في السنوات األخيرة حقال للنشاطات اإليرانية ومرتكزا
لروسيا الجديدة التي تنبعث كقطب مناوئ للواليات المتحدة،
وكان على الواليات المتحدة تبني سياسات الخنق االقتصادي
والعقوبات كوسيلة جديدة نجحت في العراق رغم تعثرها حاليا
ضد إيران.
استطاعت واشنطن اللعب بالوضع االقتصادي الفنزويلي
من سنوات دون أن تحرق أصابعها من خالل هيمنتها
على مؤسسة النفط “بيدافيزا” بشراء قياداتها لكن أجهزة
االستخبارات األميركية لم تتمكن من اختراق المؤسسة
العسكرية الفنزويلية التي ظلت موالية لشافيز ومن بعده
مادورو ،وفشلت جميع المحاوالت االنقالبية ضد شافيز الذي
اختار طريق المواجهة ضد الواليات المتحدة معتقدا ،كما
اعتقد غيره من الزعامات الراديكالية في المنطقة العربية ،بأن
طريق مواجهة اإلمبريالية األميركية ممكن من خالل الشعارات
الرنانة ،ولهذا تحالف شافيز ،ومعلمه كاسترو ،ومع أنظمة
العراق وليبيا وخصوصا إيران التي حسبت نفسها زورا في
المعسكر “المقاوم”.

لقد وضع شافيز نفسه ،ومن بعده مادورو ،في موقع خصوم
واشنطن ،وكانت أمام األخير عام  2013فرصة انتهاج سياسة
معتدلة تحقق الرفاه للشعب الفنزويلي خصوصا أن سوق
نفط هذا البلد هو الواليات المتحدة ،والعالم تغيرت فيه مراكز
القوى وحتى معقل الحزب الشيوعي هافانا انتقل النظام فيه
إلى طريق االنفتاح بعد رحيل كاسترو .فالقارة الالتينية لم
تعد قارة جيفارا أو كاسترو التي ارتبطت بنفوذ السوفييت
المنقرض .صحيح أن موسكو اليوم ،ومعها الصين ،تحاول
تقديم الدعم السياسي للنظام القائم في كاراكاس من خالل منع
سيناريو عزل الرئيس الحالي عبر مجلس األمن الدولي ،لكنه
يبقى دعما شكليا ألن روسيا منشغلة بمشكالتها في محيطها
القريب (القرم وأوكرانيا) وتدخلها العسكري في سوريا الذي
يعطيها مردودات سريعة في عالم النفوذ ،وال يمكن مقارنتها
بإمكانيات واشنطن المجاورة لفنزويال رغم إخفاقاتها الكثيرة
وعدم صدقها مع شعوب أميركا الالتينية ومنطقة الشرق
األوسط.
فنزويال اآلن داخل قارب تتالطمه األمواج العاتية بين معارضة
وصلت إلى موقع برلماني متقدم ،وبين حاكم مستبد يعتقد أن
شعارات دعم الفقراء ومعاداة أميركا وحدها كافية لتحصينه،
وأن أداء رقصة “السالسا” على مسرح شعبي ووسط تجمع
للشباب يمكن أن يوفر له حماية الكرسي ،أو أن تتمكن إيران
من حمايته وهي التي جعلت من حزب هللا اللبناني أداتها
الميدانية لتجارة المخدرات وتبييض األموال واالستثمار في
مناجم الذهب في فنزويال وربطها بشبكات تمتد داخل الواليات
المتحدة .أجهزة االستخبارات األميركية متابعة لهذا الملف
منذ سنوات ،ولم تعد تسمح بتواصل ممارسة هذه النشاطات
اإليرانية الخطيرة في ظل حملة التطويق التي تنتهجها حاليا.
إن رحيل النظام الفنزويلي الحالي سيكون يوما حزينا وأسود
على طهران .إن تغيير النظام الحالي في فنزويال لن يكون
سلسا باعتبار تشبث مادورو بالكرسي واعتقاده أن المؤسسة
العسكرية توفر له الحماية ،رغم أن هذه المسألة قد تتبدل
معطياتها بين لحظة وأخرى وسط تراجع مادورو عن خطوته
بطرد الدبلوماسيين األميركان واستعداده للحوار مع رئيس
البرلمان المنتفض الذي سمى نفسه رئيسا مؤقتا للبالد.
هناك عدة سيناريوهات ممكنة لكن أبعدها التدخل العسكري
األميركي ،وسيناريو الحلول السياسية الذي تسعى إليه كل
من روسيا والصين واالتحاد األوروبي قد يكون األرجح ،ومع
ذلك فإن حل مشكلة فنزويال يتطلب إقامة انتخابات جديدة حرة
بإشراف األمم المتحدة ورحيل حقبة الشخص الواحد والحزب
الواحد وانتهاء حقبة الشعار الشعبوي الشمولي.

ال تكذبوهم ال تصدقوهم طالبوهم !..

الكاتب وضاح آل دخيل
نحن في زمن كثرت فيه المحن وتنوعت فيه الفتن حيث الفتن
تفتن األبصار ومنها تفتن األسماع ومنها تدعوا إلى المال
الحرام
ولكي تتجنب الفتن بين الكذب و الظن و الحقيقة هناك مسافة
بسيطة فقط أربع أصابع و عندما تسمع فال تصدق دون ان
بأم عينكَ اقترب اكثر للحدث
تشاهد وعندما تشاهد الحدث ِ
واستفسر لماذا حدث بهذه الصورة التي تجذب األبصار وحين
تعرف السبب صدق و من بعدها انقل الذي شاهدته إذَا كان فيه
منفعة للناس أو اذا كنت تريد نقل الخبر ألجل توثيق اخطاء
شخصا ما يجب ان يكون بدليل قاطع خصوصا نحن اليوم في
زمن التطور و كل فرد اليوم يحمل هاتف متطور فيه كاميرة

وتسجيل الصوت يسهل عليكَ توثيق الحدث المراد نقله بدليل
تام ،
المعروف اإلعالم هو عين الحقيقة وعلينا ان نحافظ على
تلك العين من الرمد حتى نشاهد األحداث مثل ما هي ال يمكن
تحريفها ،واليوم الجمهور ذكي جدا ال يصدق كل األخبار و ال
يعتب على اإلنسان البسيط الذي يصدق كل ما يشاع او ينقل
الخبر دون دليل للناس  ،ولكن الجمهور يعتب على أشخاص
ذو رؤية تختلف عن بعض الناس مثل شخص إعالمي يتهم
منتخب كامل دون دليل وهو إعالمي معروف ! بهذه الحالة
تثبت انت ال تعرف أصول اإلعالم و علما اغلب اإلعالميين
نقلوا خبر المنتخب العراقي دون دليل وخصوصا اإلعالمي
أستاذ “ميناس السهيل “ هذه مرة اخرى يخطئ بحق المنتخب
العراقي
_ األولى خطأ بحق مصور المنتخب العراقي المعروف “ابو
وطن “الذي كان يبكي على خسارة المنتخب العراقي مع
نظيره القطري حيث كتب السهيل على صفحته الشخصية
(( مصور يگول المصور صورني واني ابچي  )) ...بطريقة
االستهزاء والسخرية على مصور المنتخب العراقي
_ ثانيا نشر خبر يتهم المنتخب العراقي يتسكع في النوادي
الليلية يقول منتخبنا الوطني “خزيتمونا أحزنتمونا” دزيناكم
لألمارات ألجل بطولة أمم اسيا مو للمالهي ! عندما نشر خبر
عن المنتخب العراقي طلبت منه صور للمنتخب وهم داخل “
النادي الليلي أو الحانة “
أجابَني اإلعالمي ميناس السهيل ؟
قال اإلعالمي عمر رياض هو شاهد المنتخب داخل النادي !!
قلت له اذن من المفروض قبل التهجم على المنتخب تملك دليل
قاطع  ،مثل الصور أو غير ذلك الن هذه سمعة وطن ذو تاريخ

كبير وتشوية سمعة وطن تعتبر خيانة ! و بعد ان طلبت الدليل
حذف المنشور من الصفحة ! .
رسالتي االولى_ إلى اإلعالميين ال تنشروا األخبار طالما انتم
ال تملكون أدلة حتى ال تفسدوا الحقيقة وال تفقدوا ثقة المشاهد
بأخباركم
رسالتي ثانيا_ إلى أصدقائي ال تصدقوهم ال تكذبوهم ال تنقلوا
الخبر دون دليل اما اذا نصدق كل ما يشاع عن فالن دون دليل
قاطع فهذه كارثة الن تدمر وتقتل مجتمع كامل ! وخصوصا
نحن في زمن النفاق الكبير والتحريف الجريء بل نحن في
قبضة الزمن الرديء نحن في زمن ننتظر المحترم يخطى حتى
نثبت للناس أنه ليس محترما وهذا االمر خطأ بل علينا نساهم
في تصحيح األخطاء من أجل النهوض من المستنقع الذي
نحن في اآلن
و اذا نصدق كل خبر يصدر من فالن اذن نحن ال نختلف عن
اتباع ابي دعدع عندما قال ابي دعدع عن ابي زعطط  ،عن
ابي حنش يقول سمعت ابي حنفش يأمر القوم ! .
وعلينا نصدق قول ابي دعدع الن نقل الخبر لنا من ابي زعطط
ونحن بالحقيقة ال نعرف اذا كان ابي زعطط هو صديق ابي
حنش او عدو ابي حنش و هل ابي حنش سمع ابي حنفش
كان يأمر القوم على تباع شيء ما وايضا ال نعرف اذا كان ابي
حنش عدو او صديق ابي حنفش فقط ابي دعدع يحدد اذا كان
عدو او صديق وهل ابي دعدع برايك مصدر موثوق او جاء
ألجل تشتت الصفوف الخاوية !
ولهذا السبب المسلمين غير متوحدين بسبب االختالفات في
القوانين الدينية اإلسالمية بسبب اغلب المصادر كانت عن
فالن و دون الرجوع الى المصدر األول قول هللا (ع ََّز َو َجلَّ)
القرآن الكريم

أتعرف ما معىن الكلمة ؟

زمان الدراجي
فــي اغلب مــا اكتب اتحــدث عن األخــاق وعن األمــل والبناء
لبلدي الجريح والشــعب المظلوم ! وال امس شخص بعينه وإنما
انتقد الفعل الســيء وأمجد الفعل الجيــد  ،رغم اني االحظ بعض
المتكلمين يطلقون العنان في كالمهم دون تنقية واحترام لمشاعر
اآلخرين او يبثون التلفيق وبأسلوب مج ال يرضاه هللا وال البشر
وقد تكون لغاية في نفسه  ،وهنا سأحاول الربط بين الكلمة التي

نطلقهــا باللســان والكرة التــي نطلقها بالقدم او اليــد او الرأس
حســب نوع االســتخدام  ،فالعب الكرة ينطلق بالكرة اويضربها
نحو الهدف بالقدم او الرأس او اليد محاوالً تسجيل هدفا ً لفريقه
وللجماهير وللبلد لتكون فرحة كبيرة للجميع ويسعدون بتحقيق
الهــدف  ،اي انه يلعب ويطلق الكرة بصدق وامانة ليحصد رضا
هللا أوالً ورضا النــاس ومحبتهم  ،وقد رأينا الكثير من الالعبين
بمختلف األلعاب حازوا على احترام وتقدير الناس ويستذكرونهم
فــي كل المحافل واللقاءات بكل طيب ! وقد يســدد الالعب الكرة
نحو هدف فريقه وجماهيره وبلده بالخطأ لينزعج الجميع وبذلك
يتحمــل وزر مــا فعل من انتقــادات وقد يتعــرض لهجوم بالكالم
ويتعرض لخسارة موقعه في الفريق ! ويكون استذكاره بسوء !
المهــم ان الكــرة ترمــى نحــو هدف وال ترمــى اعتباطــا ً وقد ال
تصيــب الهدف لكــن تهز المشــاعر وتحفز روح األمــل للفريق
وللجماهيــر ! او انهــا تعطــي موقفــا ً ســلبيا ً علــى الرامــي ؟
إذن فهــي محــاوالت لالنتصــار والفــوز بمشــاركة الجميــع !
فــا فرق للكرة عــن الكلمة فالكلمــة تنطلق من قبــل المتكلم او
المتحدث باستخدام اللســان والتي من المفروض لها هدف نبيل
لخدمة الناس وتوعيتهم وان ترمى لتســعد الناس وتزرع األمل
بالنفــوس والبناء  ،لذلك يكــون كالعب الكرة عندما يكون أداءه
جيــد بالكالم يحصل علــى الرضا واالحتــرام ! وإذا كانت الكلمة
ســيئة بقصد او بدون قصد ســينال ما ال يســره من رد  ،فيجب
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ان نتوخــى الحذر فــي رمي الكلمات أمام المجتمع  ،ونستشــهد
بقول اإلمام علي ع بقوله ( ليت رقبتي كرقبة البعير ) ! ويقصد
بهــا ان الــكالم قبــل ان ينطلق من الجوف يتاخــر بالوصول إلى
إذن المتلقي منقى من الشوائب المؤذية والخادشة للحياء ؟وهنا
اســتذكر جزء من كلمة اإلمام الحسين ع عن الكلمة في محاورة
لــه مع الوليد حاكم المدينة المنــورة لمبايعة يزيد ! حيث قال ع
كبرت الكلمة ،،،
وهل البيعة اال كلمة ،،
ما دين المرء اال كلمة ،
ما شرف الرجل سوى كلمة ،
شرف هللا هو كلمة ،
أتعرف ما معنى الكلمة ؟؟؟
مفتاح الجنة ! دخول النار كلمة !
الكلمة نور وبعضها قبور وبعضها قالع شامخة يعتصم بها
النبل البشري !
(((((الكلمة فرقان بين نبي وبغي !!!
بالكلمة تنكشف الغمة !
الكلمة نور ودليل لالمة !
الكلمة مسؤولية )))))))) ،،،،،،،،،،
هللا ما هذا المعنى العظيم للكلمة ،
فكن قدر المسؤولية وال تستعجل بالكالم ،

إميحتب إله الطب واهلندسة

الدكتور على أبودشيش
أحرز المصريون تقدما ً هائال في تطوير الطب ،سواء في
تشخيص األمراض او عالجها واليهم يرجع الفضل في الوصول
بالعالج إلى مستوي لم يبلغه أحد
ولدينا الكثير من البرديات الطبية الموجودة في المتاحف
العالمية التي تثبت ذلك مثل بردية “إدوين سميث” وهيرست
وإبيرس وغيرها والتاريخ المصري القديم ملئ بالشخصيات
الهامة التي أنجزت في مجال الطب والكيمياء والهندسة
وغيرها من العلوم
اليوم نتحدث عن واحدة من الشخصيات التي تأثر بها تاريخ
الطب في العالم  ..المهندس العبقري “ايمحتب” ،وهو واحد
من عباقرة الطب في مصر القديمة وكلمة “ايمحتب “ معناها
باللغة المصرية القديمة “الذي يأتي في سالم”
ولد في اليوم السادس عشر من شهر أبيب وهو االسم المصري
للشهر الثالث من فصل “شمو” وهو فصل الحصاد ولم يحدد
تلك السنة التي ولد بها،
وعاش في عنخ تاوي ومعناها “حياه االرضين” وهي أحدي
ضواحي منف بالجيزة
وينحدر إيمحتب من أب بارز يدعي “ كا نفر” وأم تدعي
“خردو عنخ”
وكان إيمحتب متعدد المواهب راسخ المعرفة من طراز عبقرية
أرسطو الذي كان يجمع بين مختلف فروع المعرفة.
أنشطة إيمحتب المتعددة والتي عرفت من ألقابه التي وجدت
على اآلثار المصرية وهي:
“وزير ،مهندس ،كبير الكهنة المرتلين ومعناها الذين يقيمون
الشعائر ،فكان حكيم وكاتب وفلكي وطبيب ،وساحر ،كبير
القضاة ،المشرف على سجالت الملك ،حامل الختم الملكي،
رئيس كل اعمال الملك ،والمشرف على كل شيء في البالد”
قصة المجاعة ودور إيمحتب كوزير
وفى عهد إيمحتب حدث حادث هام جدا ً ما يعرف ب”السنوات
العجاف” وهذه القصة تصف المجاعة الشديدة التي أصابت
مصر بسبب قصور النيل لمدة سبع سنوات متتالية وبناء علي
ذلك حدث جفاف وعدم ري لألرض وكانت النتيجة مجاعة
أصابت مصر وطلب الملك زوسر من إيمحتب وزيره في ذلك
الوقت أن يدله على المكان الذي يولد فيه النيل واإلله الذي
يتحكم في ذلك ودله الوزير إيمحتب على ذلك المكان في النوبة
وذهب الملك إلى معبد اإلله “خنوم” وقدم إليه القرابين
والصلوات ويسترضيه بالمعطيات ثم استجاب اإلله “خنوم”
للملك فظهر له في الحلم ووعده بأن النيل سوف يرتفع ولن
يهبط مره أخري وقال له اإلله خنوم رب الفيضان
“سوف ينشر النيل مياهه ويغطي كل األرض حتى اإلرضاء،
وسوف تنتهي المجاعة ولن تعد صوامع الغالل خالية مره
أخري”.
إيمحتب المهندس
كان إيمحتب رئيس كل أعمال الملك لمصر العليا والسفلي
وورث خبرته من ابيه “كا_نفر” وصمم إيمحتب أقدم بناء
حجري في التاريخ وهو هرم الملك زوسر بسقارة الذي يدل
على التميز في البناء والهندسة الفذة ،وكان هذا الهرم بمثابة
خطوة انتقالية بين مقابر المصطبة التي كان يستخدمها الملوك
السابقون والهرم الكامل الذي يوجد في األسرة الرابعة مثل
هرم” خوفو وخفرع ومنكاورع” ويدل الهرم على مستوي عال
من المدنية ،و أن هناك ثراء كبير في خزانه الملك ،فضال عن
استقرار أوضاع البالد بفضل ذلك الوزير والمهندس البارع.
إيمحتب الحكيم والكاتب
أشتهر إيمحتب بأنه واحد من أعظم الحكماء المصريين وقد
تركت شهرته بالحكمة انطباعا لدي مواطنيه ظل حيا في
أذهانهم كتراث وطني لعده قرون وفيما يتعلق بنشاطه التأليفي
فأنه وضع كتبا َ في الطب والهندسة وظلت مؤلفاته موجودة
حتى فجر العصر المسيحي
وألف أغاني كانت تغنى بواسطة منشد للترويح عن الضيوف
في االحتفاالت الجنائزية والهدف هو التذكير على ان الحياة
قصيرة
ومن أجمل ما كتب إيمحتب
“ أجساد تذهب وأخري تجئ ،هكذا الحال منذ زمن األجداد ،منذ
زمن اآللهة الغابرة ،الذين يستقرون في أهراماتهم والنبالء
والعظماء والذين رحلوا ودفنوا في مقابرهم  ..فارتد الكتان
الرقيق واسعد بالمتع الحقيقية التي منحتها اآللهة
إيمحتب الفلكي
اشتهر عن إيمحتب ارتباطه باإلله تحوت رب العلم والمعرفة
وهو شعار جامعة القاهرة اآلن ،وكان معروف عن اإلله تحوت
معرفته القوية بعلوم الفلك مما أدي لمعرفه موعد الفيضان
ومراقبة النجوم والشمس والقمر وطول السنة النجمية ،ومن
مراقبة النجوم عرف المصريين أن المدار البيضاوي لنجم
الشعري يعطيهم سنه محددة بشرط أضافه ربع يوم ومن هنا
جاء التقويم الذي يسير عليه العالم حتى اآلن
إيمحتب الطبيب الساحر
كان السحر والطب مرتبطين ببعض ارتباطا وثيقا في أيام
الفراعنة فالسحر هو أبو الطب
وكان فعل السحر يمتد إلى كل شؤون الحياة اليومية كما انه
يلبى كل احتياجات المتوفي ،فالسحر يمكن أن يزيل أثر الشر.
وبالرغم أن المصادر المصرية القديمة ذكرت أن إيمحتب كان
ساحر بارزا إال أن الطب كان شغفه األكبر ،ولمهارته وعبقريته
في الطب كان طبيب الملك وبعد ما توفي إيمحتب جعلوه
الفراعنة إله للطب
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الصحيفة التتحمل أية مسؤولية عن املواد املنشورة يف
صفحة االراء ويتحمل الكاتب كامل املسؤولية عن أرائه

نهضة املرأة تبدأ بثقافة العدل داخل البيت
تلقاها الرجل العربي على يد أمه بكونه مميزا عن المرأة ،وان هذا
المكتسب في الطفولة ليس من السهل التخلي عنه مهما تلقى من
تعليم وثقافة.

سارة السهيل
الشك ان تعليم المرأة في العصر الحديث قد أتاح لها فرص تشكيل
وعيها وإدراكها بقيمة ذاتها ووفر لها فرص العمل لتحقيق قدر من
االستقالل المادي في مواجهة ما تكابده من تمييز اجتماعي وثقافي.
وبالرغم من المكاسب الظاهرية التي حققتها المرأة في تولي
العديد من المناصب القيادية العلمية والثقافية واالقتصادية ،غير
ان تمثيلها السياسي ال يتجاوز ، 1%وهو ما يؤشر علي تهميش
دورها في صنع القرار ،وتراجع دورها في سوق العمل ،حيث
ترتفع البطالة في صفوف النساء في العالم العربي وال تزيد
نسبتهن عن  25%بينما النسبة عالميا ً أكثر من .40%
فالمرأة لم تستطع حتى اليوم حماية نفسها من قهر وتسلط الثقافة
االجتماعية التي تميز بين البنت والولد في التنشئة ،وكذلك العنف
المسلط على رقبتها بسيف العادات والتقاليد والمورثات التي تتعامل
مع األنثى على انها انسان من الدرجة الثانية البد وان تظل تابعا
مما عرضها للعنف بشتى أنواعه.
ذهنية القهر
الغريب في االمر ،الكثير من الرجال مهما اختلفت مستويات
طبقاتهم االجتماعية ومفاهيمهم الثقافية واالجتماعية وتباين
تعليمهم داخل األوطان العربية او في الخارج ،فانهم يتشابهون
كثيرا في ممارسة اضطهاد المرأة من تعنيف وضرب ،والتضييق
عليها في العمل ،وإغفال حقوقها العمالية والمالية وحرمانها من
الترقي الوظيفي وغيرها.
ويبدو هنا التناقض جليا بين الطبقة المثقفة العربية في مناداتها
بتحرير المرأة وحقوقها وبما ما قد يمارسه بعضهم من استالب
حقوق المرأة واقعيا ،وهذا يرجع الى اثر التربية االولى التي

حميد سعيد
الغراب ،مديحا كذبا ،لتسرق قطعة الجبن منه،
تمدح الثعلبة
َ
وكثير هو المديح الكذب ،الذي يقصد فيه المادح سرقة ممدوحه
واالستهانة به.
مدح صوت الغراب استهانة به
قبل ما يقرب من ربع قرن وفي ندوة أدبية نشرت في مجلة “آفاق
عربية” شارك فيها عدد من الشعراء والنقاد ونوقشت فيها بعض
قضايا الشعر ،ومما تم تناوله في تلك الندوة ،كان موضوع المديح
في الشعر أو شعر المديح.
يومها ،قلت ،وقد كنت مشاركا في الندوة المذكورة :إن المديح ليس
موقفا ،أي أن ما يقوله المادح في الممدوح ،ليس بالضرورة هو
موقفه منه ،بل إن الصفات التي يصف بها المادح من مدحه ،قد ال
تتوفر فيه ،إنْ لم تكن صفاته الحقيقية تختلف كل االختالف عن تلك

أزمة في الطفولة
تعاني المرأة من ثقافة اجتماعية تضعها في مرتبة أدنى من الرجل
منذ الطفولة ،مما يعرضها وهي في مراحل نشأتها وتربيتها داخل
المؤسسة االسرية للعنف الجسدي والمعنوي واالجتماعي .
فالبيت يمارس موروثا ثقافيا يعتمد على العنف والتمييز بحق
صغار الفتيات ،ويبدأ منذ ان تعلم االسرة بان المولود أنثى ،فالثقافة
السائدة ترى ان الطفل الذكر يحافظ على كيان االسرة ويحافظ على
اقتصادها ،بينما األنثى فهي تابعة ضعيفة وقد تجلب العار لألسرة،
ولذلك خرجت العديد من األثار الشعبية المعبرة عن مفهوم العقل
الجمعي الشعبي الذي يرى في انجاب البنات هم حتى الممات،
وضرورة ممارسة العنف ضدها كما يقال في األثر “ اكسر للبنت
ضلع اثنين” هذه الموروثات االجتماعية تؤهل الطفلة على خدمة
أفراد األسرة بما فيهم إخوتها األصغر واألكبر منها ،فبينما تترك
الطفل والصبي يلهو ويلعب بكل حرية ،تجبر الطفلة على الطاعة
الكاملة لذويها واخواتها الصبيان وتكريس تفانيها في خدمتهم
واجبارها على القيام بأعمال المنزل وانزال العقاب بها عند اية
غلطة.
وفيما تتشرب الفتاة معاني هذا التمييز في الحقوق والواجبات،
فإنها تنشئ وهي تشعر بالدونية والنقص قد تصاب باالنطواء
والخجل الزائد  ،وقد تصاب بنوبات من االكتئاب الحادة ،وينمو
بداخلها مشاعر التبعية وعدم القدرة على اتحاذ القرار ،وعندما
تشب عن الطوق وتتزوج تحاكي نموذج أمها في تربيتها ألبنائها
دون وعي وادراك الى انها تعيد كرة المآسي على طريق “ هذا ما
ألفينا عليه آبائنا “.
فهناك اصناما فكرية تربوية واجتماعية ال تزال لألسف راسخة في
العقل الجمعي للشعوب ومنها الشعوب العربية التي ال تريد حتى
االن ـ رغم انتشار التعليم وعصر السماوات المفتوحةـ ان تكسرها،
النها ترى في الهيمنة الذكورية قوة ال تريد التنازل عنها رغم انها
تناهض قيم المساواة والعدل ،ورغم أهميتها هذه المساواة في
نهضة األمم الن األمم تنهض بنهوض الذكر واألنثى معا.
والشك ان هذه المفاهيم التربوية واالجتماعية المغلوطة في تنشئة
البنات تتنافى مع كل القيم اإلنسانية والدينية التي تحث على وجوب
معاملة االنثى بالرحمة والعطف ومنحها حقوقها اإلنسانية ،وذلك
مصدقا لما قاله رسول هللا صل هللا عليه وسلم (:استوصوا بالنساء
خيرا فإنما هن عوان عندكم ،إن لكم عليهن حقا ،ولهن عليكم
حقا) .وكذلك قوله “ ص” ( فأتقوا هللا في النساء ,فإنكم أخذتموه ّن

بأمان هللا ,واستحللتم فروجهن بكلمة هللا) .وكذلك حديثه (ص):
(إنما النساء شقائق الرجال ،ما أكرمهن إال كريم ،وما أهانهن إال
لئيم)
كما جاء في القران الكريم
ساءِ بِ َما فَ َّ
اللُ بَ ْع َ
ض َوبِ َما
ض ُه ْم َعلَ ٰى بَ ْع ٍ
ض َل َّ
(ال ِ ّر َجا ُل قَ َّوا ُمونَ َعلَى النِّ َ
أَنفَقُوا مِ نْ أَ ْم َوا ِل ِه ْم ۚ )
التي يفهم منها ان القوامة لمن انفق و لمن كان األفضل (فضل
هللا بعضهم على بعض) اَي بعض الرجال تفضل من بعض النساء
و بعض النساء أفضل من بعض الرجال و ليس التفضيل بالجنس
كذكر او أنثى و إنما العقل و الصالح و األهلية
فمثال السيدة مريم العذراء أفضل بكثير من اكثر الرجال و السيدة
خديجة كذلك و السيدة عائشة و السيدة آسيا .
مسئولية المرأة
الشك ان المرأة نفسها مسئولة عما تتعرض له من تهميش
واالنكار لدورها ،ألنها من ناحية تجهل حقوقها المشروعة
بالقوانين الدينية او الوضعية االنسانية ،وان عرفتها فإنها ال تعرف
كيف تحافظ عليها وتجني ثمارها.
ولعلي احمل المرأة مسئولية اإلشكالية الكبرى وهي إصرارها
على الحفاظ على المورث الثقافي االجتماعي الذي يهدر كرامة
المرأة ويضيع حقوقها ويضعها في خانة االستالب الدائم ،وكأن
هذه الموروثات االصنام بمثابة عقائد دينية ثابتة ال تقبل الشك او
الكسر.
فالمرأة هي التي تنقل ألبنائها هذه المورثات الالإنسانية العفنة
وتعيد انتاجه عبر األجيال بما يقيد حرية المرأة ويعرقل تطور
نموها العقلي واالجتماعي واإلنساني.
لذلك ،فإنني اعتقد ان اية جهود لنهوض المرأة وتمكينها اجتماعيا
لن تتحقق بمعزل عن إعادة وعي المرأة بحقوقها المشروعة دينيا
وثقافيا وقانونيا ،وهو الوعي الذي يتشكل منذ الطفولة المبكرة
خالل عمليات التنشئة والتربية والتفاعل اإلنساني داخل مؤسسة
االسرة المتعمد على قيم المساواة والتقدير الذاتي لكل من الفتى
والفتاة دون أي تمييز في المعاملة او العطايا ،ثم تنتقل معطيات
هذا العدل و المساواة داخل مؤسسة التعليم ثم المؤسسة الزوجية
عندما تتحول الفتاة الى زوجة ومن ثم أم تعرف كيف توازن بين
حقوقها وواجباتها دون اهدار ألي منهما.
هنا فقط تستطيع المرأة ان تربي جيال متوازنا ثقافيا وتربويا ال
يعرف معنى للتمييز او االقصاء او تهميش ألي من افراده ،وكل
فرد فيه من ذكر أو أنثى ينعم بالمساواة في الحرية والعمل والتلقي
الثقافي ويكتسب فنون االختيار الناضج في معترك الحياة المتالطم
األمواج.

املديح ليس موقفا

التي تأتي في سياق المديح ،وهي صفات مكررة وحاضرة في ذهن
المادح حتى قبل أن يرى الممدوح أو يعرفه أو يسمع باسمه.
لقد أثار رأيي هذا في المديح بعامة وفي شعر المديح على وجه
خاص ،اهتماما من بعض من اطلع عليه ،حتى أنه دخل في نفق
التأويل ،وذهب من قرأوه إلى أكثر من موقف في قراءته ،ثم عدت
إليه في مناسبة أخرى ،حين سئلت في حوار صحافي عن قصيدة
الشخصية ،ومن ثم تناولت هذا الموضوع – قصيدة الشخصية –
في إحدى مقاالتي ،وقلت “إن الشخصية في القصيدة ،في المديح
أو الغزل أو الهجاء ،هي غير الشخصية في الواقع ،ألن األوصاف
في كثير من األحيان تسبق حضور الموصوف”.
غير أن الذي أعادني إلى تناول هذا الموضوع والكتابة عنه هو
كتاب “الكونديليكانور ..كتاب الحكايات والمسامرات واألمثال
المفيدة” من تأليف دون خوان مانويل وترجمه إلى العربية وكتب
له مقدمة ضافية عبدالهادي سعدون ،والكتاب كما يقول عنه
المترجم “يضم حكايات ومواعظ شعبية معروفة في تلك الفترة،
أي في القرن الرابع عشر الميالدي ،وقد جمعها وشذبها وأعاد
كتابتها ،دون خوان مانويل ،األمير والسياسي والكاتب وأهم صوت
أدبي في آداب إسبانيا في القرون الوسطى” ،لكن ما أعادني تحديدا
إلى ما أتناوله في هذا العمود الثقافي هو مثال “ما جرى لثعلبة مع
الغراب،
غراب يحمل قطعة جبن في منقاره” حيث تمدح الثعلبة
َ
مديحا كذبا ،لتسرق قطعة الجبن منه ،وكثير هو المديح الكذب،
الذي يقصد فيه المادح سرقة ممدوحه واالستهانة به.
ومما لفت نظري أن هذه الحكاية ،كانت من بين مقررات درس
القراءة – المطالعة – في الدراسة االبتدائية في الوقت الذي كنت
فيه تلميذا في المرحلة االبتدائية ،ومن المؤكد أنها أخذت من
مصدر عربي ،إذ لم يترجم هذا الكتاب إلى العربية أيامذاك ،وهذا

يعني أنها انتقلت إلى الثقافة اإلسبانية من مصدر عربي ،وهذا
االحتمال أشار إليه المترجم في قوله “كان معروفا عن دون خوان
مانويل أنه عاشق لكل ما خلفته الحضارة العربية اإلسالمية في
األندلس ،وبشكل خاص األدب الذي يقدره ويرى فيه حكمة تعكس
فكر هؤالء الذين أقاموا تلك الحضارة الباهرة”
وفي هذه الحكاية ،تقول الثعلبة للغراب ،إنك كامل األوصاف وذو
جمال فريد ..ولم يحرمك الرب من موهبة الغناء ،التي أنت بها
أحسن بكثير من بقية الطيور ،والثعلبة تعرف كما يعرف الغراب،
أنه عاطل عن الجمال وذو صوت ال يصلح للغناء.
لكن هكذا هو المديح الذي يقصد المادح من خالله إلى مصلحة ما
لدى ممدوحه ،والثعلبة أرادت من الغراب أن يغني ،لتسقط الجبنة
التي كان يحملها في منقاره لتسرقها ،وهذا ما كان في سياق
الحكاية ،ويكفي أن نتذكر هنا قول المادحين لكافور اإلخشيدي،
أنت بدر الدجى ،والرجل على جالل قدره ،لم يكن بدر دجى ،لكن
هكذا هو المديح الذي يهدف قائله إلى استرضاء الممدوح وابتزازه
والحصول على هباته ،ألن المديح ليس موقفا.

عراق احلرية والسيادة والتقدم

د.ايهم السامرائي
واشنطن هذه األيام ورغم الصراعات الداخلية بين الرئيس ترامب
والكونجرس حول تنفيذ اجندة الرئيس الداخلية ،تتحرك بقيادة
الرئيس ترامب وفريقه بومبيو وشانون ( وزير الدفاع الجديد)
وبولتون وبكل قوة نحو تغير الشرق االوسط الجديد وكما وعدوا
ناخبيهم بذلك ،ومنه والذي يهمنا جدا ً هو اعادة العراق القوي
المستقل والخالي من نفوذ ايران الماللي.
بومبيو وزير الخارجية قال “ في مقابلة مع قناة ،Fox News
إن االجتماع الدولي سيعقد في  13و 14فبراير القادم في بولندا
و”سيتمحور حول االستقرار في الشرق األوسط ومسائل السالم
والحرية واألمن في هذه المنطقة ،وسيتناول أيضا مسألة التأكد من
أن إيران ليس لها أي تأثير مزعزع لالستقرار”.

هذا المؤتمر هو مؤتمر النهاية لنظام الماللي في ايران وعلى
جميع سياسي الصدفة والذي يعلم منهم او يفقه شيء من السياسة
ان يعرف ان امريكا تريد ان تقول للعالم ان ايران الماللي انتهى
وقتها وحان رحيلها ،وان أعوانها من عتاكة بغداد ومليشياتهم
“الوقحة” المجرمة قد حان وقت رحيلها ايضا ً الى جهنم وبئس
المصير.
الواليات المتحدة االمريكية بقيادة ترامب وفريقه عازمين على
تغير المنطقة لتصبح آمنة ومنتجة وجزء من العالم المتحضر
الذي يحترم شعبه ويحترم العالم وقوانينه ،وجزء فاعل ومهم في
السوق االقتصادي الحر العالمي.
امريكا مستعدة جدا ً للمعركة الحاسمة وان اجتماعها في وأرسوا
هو لتهيئة العالم ان ضربتها الموجعة الكبيرة قادمة وقريبة جداً.
وعلى العالم ان يتعاون معها لبناء الشرق االوسط الجديد الخالي
من ا ٍالرهاب ،ويبني معها ويساعد العادة الحياة الطبيعية لشعوب
منطقة الشرق االوسط ويمنع ا ٍالرهاب والهمجية والتخلف فيها.
المعارضة الوطنية للنظام السياسي الطائفي الديني الرجعي
المتخلف في العراق اصبح له حضور في الداخل والعالم وبدءت
امريكا وحلفائها تعترف أن ما جرى في  ٢٠٠٣كان خطأ ً تاريخيا ً
ولم يتم السيطرة عليه او يصحح إلعادته للطريق الصحيح.
الجميع اتفق على ان الوقت قد حان للتعاون مع معارضي النظام
السياسي الحالي وان التفاوضات واالتفاقات قد بدأت بقوة مع
كل قوى المعارضة المدنية والعسكرية ومن ضمنها حزب البعث
العربي الذي اطيح به في  ٢٠٠٣خطأ ً وباعتراف الرئيس ترامب.
الكل ادرك ان الحركات الوطنية مثل البعث وغيرها من الحركات
اكثر تقبالً للتطور واالندماج مع العالم الحر المتحضر من الجهلة
المتخلفين الذين ال يولون الوطانهم الخير بل يعيشون غرباء
ويموتون غرباء ويعملون عمالء وجواسيس لدول ومنظمات
اخرى النهم ناقصين وعي وناقصين اخالق االنتماء للوطن.
عرف الغرب ان امثال هؤالء المليشيات الوقحة وقادتها التي
ينتمون لدول اخرى ال يستطيعون مطلقا ً ان يحكموا العراق

باخالص ،وبجهلهم سيدمرون العراق ويشتتون اهله .جياع ال
احرار وال حكاما ً لدولة
يمكن اشباعه ًم وعبيد ال يمكن ان يكون
ً
عريقة وغنية مثل العراق.
مؤتمر واشنطن القادم للمعارضة الوطنية العراقية ،الممثلة
الحقيقية لشعب العراق كل العراق ستجتمع في منتصف آذار المقبل
وبعد اعالن نتائج وأرسوا الدولي في شباط القادم وبعد موافقة
العالم على قرارت وأرسوا وإعطاء الضوء األخضر والشرعية
المريكا وحلفائها بتغير النظامين االيراني والعراقي وتصفية كل
عمالئهم في المنطقة وتحقيق الشرق األوسط الجديد القادر على
حماية كل أديانه وقومياته وبنظام عادل وديمقراطي وشفاف.
مؤتمر واشنطن سينطلق والعالم في طريق التغير وعليه ستصدر
عنه قرارت بمستوى األحداث ومنها واهمها اعالن حكومة االنقاذ
الوطني بقيادة الفريق االول عبد الواحد شنان ال رباط وتحديد
الطرق الكفيلة بانقاذ وبناء العراق الجديد الحر العادل القوي
المستقل.
سندعوا كل القوى والشخصيات الوطنية والقادرة للقدوم لواشنطن
وسندعوا قوى التحرر العالمي لمساندتنا ودعمنا بالحضور لدعم
الشعب العراقي وحكومته الوطنيه .وسندعوا انشاء هللا ممثلين
عن الدول المعنية للحضور ،سيكون مؤتمر التغير والتقدم للعراق
العربي والكردي والتركماني والكلداشوري وكل األقليات التي تكون
عراقنا الذي نعرفه.
ال لمن يريد الشر والتفرقة والتميز لعراق اليوم ،عراق ٢٠١٩
والمستقبل .ال نريد من يريد الشر لنا والنه عجن بالئم والحقد
على تاريخ حمورابي ونبوخذ نصر وأبو جعفر المنصور والرشيد
وغيرهم من ابطال العراق ووحدته .ال نريد أقزاما ً وخدم تحكم
العراق بل نريد رجاالً احرار ولدوا وعاشوا وتربوا على ارضه
وتغنوا بتاريخه وأحالمه.
هذا سيكون عراقنا المقبل ان شاء هللا ،هذا عراق مابعد مؤتمر
واشنطن وبعد التحرك الشعبي والدولي في شهر آذار المقبل وهللا
معنا.

(أليس منكم رجل
رشيد ) ؟ !

محمد حمزة الجبوري
القرآن الكريم كتاب الحياة الذي ال يفقه كنه إال الحركيون “ ،خطاب
كوني” عابر للزمكان وليس ترانيم مقدسة  ،وأحسبه كتاب “الرفض
األول” لقوى “النفاق الديني” ،المناهض للسياسة االستبدادية  ،أول
“ كلم مسؤول” واع رفع الصوت و تحدث ببشاعة الظالمين ودافع
عن الموجوعين في األرض ،ما يضع أمام أمة القرآن وحملة (الرسالة
/األمانة /التكليف) مهمة مقارعة “صناع الفساد وبناة الجور” ،
سيما من أرتدى منهم جلباب القداسة واستعار لسان الصالحين
ليسوق أكاذيبه التي يبتغي من ورائها بلوغ الشهوات التي تعجز
اليوم المدونات المقدسة عن كبح جماحها“ ،القوى المستبدة” في
كل زمان ومكان تحاول إطفاء وإخفاء كل “صوت تحرري”  ،تحاول
“صناعة عنف” ليكون عامال مشوشا لكل بادرة إصالحية تغييرية
متمردة ،ولما كان القرآن الكريم “األس الصالح” الذي ينبغي أن يدور
في فلكه المصلحون وينهل من فيضه المتعطشون الحتساء النجاح
وشم رائحة الحرية ،كان لزاما ً على “قوى الوعي” التصدي وهجر
الصوامع والجدران بغية المساهمة في بناء واقع مغاير يحيا فيه
اإلنسان وال يموت ميتة البعوض  ،وال تقتل أحالمه قتل الذباب  ،بال
موانع مقدسة يكون النقد ،بال جمر يتصاعد اللهب ،المستحيل تصنعه
العقول المتجمدة ،األمل تبنيه السواعد الشجاعة ،تنطلق الثورة من
أقبية المشردين ،من أوعية المقهورين ،من صفائح الجياع والمعدمين
،أن تكون جائعا متمردا غيره أن تكون لعاقا مسايرا أبلها ،الكرامة
حياة والذل فناء ،تدور المعاول مع دوران النفوس الشامخة ،المناجل
ال تحصد السنابل وحده الصبر من يقضمها ،الفالحون هجروا الطين
ليصبحوا مطية (للصوص العصر/لصوص هللا ) الذين “لم أر منهم
الرشيد” ،رأيت فحسب -بجالء  -دموعهم التي تماثل دموع التماسيح
تسيل على مقربة من جثث الشهداء  ،األوراق وحدها “الفيصل”
والقانون فيصل و (سانت ليغو) المعدل والمدلل فيصل ،ماذا يريد
العراقيون أكثر من هذا فيصل ؟!  ،أليس الدستور فيصل ؟ !
استبدل ساسة “ما بعد  “ 2003القاسم الوطني المشترك بقواسم
طائفية وقومية ما سمح لفرق الموت الدولية(القاعدة وأخواتها وصوالً
إلى عصابات داعش اإلرهابية ) بالتمدد والهيمنة على ثلث العراق
تقريبا ً  ،استبدل هؤالء المجانين التنمية بالتراجع  ،الرقي بالتخلف
 ،الموت بالحياة ،الفزع بالطمأنينة  ،البغض بالسالم ،هنا واآلن ال
أريد توضيح “حالة ماثلة” -للرأي العام -بقدر ما أسعى إلى تأشير
“إدانة غائبة” لطبقة سياسية “متهمة” بضياع وطن  ،بمستقبل
أجيال،بثروات هائلة ابتلعت بوضح النهار تحت يافطات الدين والوطن
والمصلحة العليا ،األدهى بمكان أن هؤالء الفاشلون الزالوا مصرين
على جهلهم المركب ويتطلعون لمرحلة سياسية جديدة يديرونها بذات
“العقلية العابثة” البعيدة عن الرشد والنماء،ولم ولن يحزنوا البتة
على فرص تبددت ،على نساء ترملت ،على شبيبة تكهلت قبل حينها،
بعد ان طفح الكيل بصوت “بابليا حسينيا جيفاريا “ أرددها مع هللا
وقرآنه الخالد وليسمعها من في اآلفاق “أليس منكم رجل رشيد ()1
“ ؟؟؟
...........................................................
( )1هنا تساؤل قرآني وجودي كبير استخدم “منكم” ولم يستخدم
“فيكم” إشارة إلى استحالة وجود الرشيد وهذا تعبير غاية بالرقي
لعلمه بعدم توفره بين ظهراني القوم .

صوفية اهلوى
مالك االحمد
قُل لي ماذا فعلتَ لمتعبد ٍة صوفي ٍة مثلي!! كلّما وجّهتُ قلبي وجهةً
يأتيني خيالك ّأول الوجهاتِ ،صرت تحضرني في صمتي ،وخلوتي
وإلهامي،
ّ
وفرشاتي،
في دفاتر شعري ،في رسمتي
ّ
وشاحي،
يتشابك طيفك العنيد بنهايات
ّ
أُرتل أنفاسي في محرابك ساجدةً،
وحالي،
هال لطفت بضعفي
ّ
أعدني كما كُنت ،قبالً
صدري،
بخطف ما في
قبل أن تتجرأ
ٍ
ّ
وشرياني،
نبضاتي ،أوردتي
ّ
فقط أعدني..
أعدني أله ُرب مِ نك حينها
فأنا ال أقوى على هذا الهوى ..
أنه يجتاحني ..
كالبركان،
كالطوفان  ..كاألعصار ..
ِ
ووجداني،
لست قادرة لتصدي هذه الضوضاء التي تنتهك سكوني،
ّ
هذا العشق أكبر مني !!
قلبي صغي ٌر  ..اليحتوي ِه
أنهُ يرتعش و يضطرب ..
كسمك ٍة فضي ٍة تهرب من شباك صيادِ..
كعصفور ٍة صغير ٍة..
َفزع ٍة ..خائفة ..ترتعش بريشها المبلو ِل..
كفراش ٍة ملون ٍة تنظر إلى ألسنة اللهب،
النيران ..
تخاف التقدم فتكويها
ِ
وأنت !!
حولي،
كهندي ٍ أحمر تعقد ُ الدوائر من
ّ
ت ُطلق أصواتاً ،وإشاراتٍ،
أطلب منك التوقف،،
لكنك تأبى وتدور  ..تدور وتدور
قلبي،
تعلن أنتصاراتك على ّ
أنتصاري،
حبك ياسيدي
ّ
وإني دونك أرفع راية استسالمي”

الصحيفة التتحمل أية مسؤولية عن املواد املنشورة يف
صفحة االراء ويتحمل الكاتب كامل املسؤولية عن أرائه
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اجليش املصري ..كيف هزم إمرباطورية
الشر؟

الكاتب والباحث السياسي
أنمار نزار الدروبي...
بين حضارات وادي النيل والرافدين تشابكت عروق البشريّة
وأبدع اإلنسان لينسج أول بساط للثقافة والمعرفة والنظام في
العالم.
وعلى ثنايا هذا البساط التاريخي كتبت شواهد العمران وفلسفة
العالقات اإلجتماعية والسياسية وتم تأسيس الحكومات
والجيوش العسكرية وأنظمة اإلدارة والزراعة وسك العملة
وترويض الخيول واستعمال العربة وصنع االسلحة ،ومن هذا
المعين اإلنساني كانت تستقي شعوب األرض لتبني وجودها
وتشكّل هويتها ،من أوربا األغريق شماال والى جنوب افريقيا

وغربها ثم الى بالد الهند والصين لكي تحاكي مجد بابل
والفراعنة.
تلك الثنائية القطبية كانت بداية تأسيس النظام العالمي حيث
تدور كيانات األمم والشعوب حول فلك كل منهما ..ومن تلك
البداية يمكننا أن نتكلم عن الجيش المصري ،جيش النيل
سك باألرض وقدسيّة هويّة الحضارة
المتأصّل بعقيدة إيمان التم ّ
وحكمة اإلنسان الكادح في صراعه من أجل الكرامة .ال يحق
ألي جيش في العالم أن يتطاول على قدم تأسيس جيش مصر
وال في تنظيمه أو عقيدته العسكريّة ،فهو الخالد المعبّر عن
ضمير اإلنسان المصري ووجدانه.
هذا الجيش درس جميع فصول التاريخ في تشكيالته وتعلم
فنون قتال الشرق والغرب خالل معاركه المتعاقبة منذ خمسة
المتمرن على التعامل مع كل ألوان
آالف سنة ،هو الجيش
ّ
الشغب والفتن واالضطرابات بفطرته الوطنيّة.
ومنذ أن رسم أعداء األمة العربية واإلسالمية إستراتيجية
مشروعهم أدركوا عوامل تعطيل وإفشال مخططاتهم من خالل
يقوض ويدمر
قراءة التاريخ ..التاريخ الذي يشهد أن ال خطر ّ
أحالم أمبراطوريات الشر سوى الجيش المصري والعراقي،
هذه الحقيقة شكّلت هاجسا يعرقل خطط أعداء الوطن العربي،
مما حدى بهم أن يراجعون تاريخ أمتنا اإلسالمية ليجدوا
ضالتهم في دور الخوارج والقرامطة ،خناجر مسمومة تطعن
ظهر األسالم وتقطع األحشاء من داخل جسد كيانه ،هذا هو
االسالم السياسي بلحمه وشحمه ،أجندة مشاريع خبيثة موازية
للمشروع الصهيوني بشقيها اإلخواني والخميني وذيولهما
القاعدة وحزب الشيطان اللبناني.
أما التفاصيل فهي حيثيات ووقائع ملموسة سطرها األعداء

الملتحفين بجلباب اإلسالم في مصر والعراق وسوريا ولبنان
واليمن والجزائر وفي أفغانستان والبحرين ومناطق أخرى في
جميع أرجاء العالم بتوجيه وتخطيط من أسيادهم في طهران
وأنقرة.
إن الجرائم اإلرهابية التي اقترفتها أذرع اإلسالم السياسي بحق
المسلمين تفوق مئة ضعف اقتراف العصابات الصهيونية في
فلسطين وهذه حقيقة تؤكدها أرقام الجريمة االرهابية المنظمة
التي مارسها األخوان في مصر وتنظيم القاعدة برؤوسه
الشيطانية والمليشيات اإليرانية .الحقيقة التي يجب على العالم
أن يدركها ،هي أن مكافحة اإلرهاب يجب أن تقلع الجذور
اإلرهابية وتبدأ هذه العملية من تنظيمهم اإلخواني اإلجرامي
وفرخ جميع الثعابين السامة
في مصر ،هذا التنظيم الذي باض ّ
في العالم .فيما يخص العرب ،لن تقوم لهم قائمة ولن تستقر
بالدهم مالم يتم استئصال هذا السرطان الخبيث.
لقد أدى الجيش المصري العروبي واجبه الوطني والقومي
في مكافحة إرهاب الوحوش الدواعش خصوصا في سيناء،
مجموعة من الغوغاء أمام جبل فوالذ وهو الجيش المصري
العظيم ،الذي سطر أروع البطوالت واألمجاد في أداء هذا
الواجب المقدس.
وبعد أن نجحت أيادي الشر في حياكة المؤامرة الكبرى ودمرت
الجيش العراقي ،يبقى هاجسها يتمحور حول تدمير الجيش
المصري وإضغاف قدراته من خالل إمداد وتمويل تنظيمهم
اإلخواني الذي يستغل المشاعر الدينيّة واألزمات االقتصادية
التي يعاني منها الشعب المصري العظيم لكي ينفث سمومه في
بعض األوساط اإلجتماعية الضعيفة التي تجهل وظيفة العمالة
اإلخوانية في المخطط التركي_ اإليراني.

احلركة الثقافية والفنيه فى خانقني الواقع والتحديات

زينب االركوازى
الحركة الثقافية فى مدينة خانقين التختلف عن مثيالتها من
المدن االخرى .
ارتأيت فى مقالتى ان اتحدث عن الحركة الثقافية والفنية
فى مدينة خانقين خالل الخمس سنوات الماضية (فى
خضم االزمة االقتصادية)،توجد فى مدينة خانقين عدة
مؤسسات ثقافية حكومية وغيرحكومية وتجمعات ثقافية
مدنية تطوعية،لدينا دارالشهيد سالم الثقافى الذى تأسس
بعد التحرير عام 2004وقدمت انشطة ثقافية تربوية فنية
متنوعة لخدمة شريحة المثقفين والفنانين ،ولدينا المركز
الثقافى الفنى الذى تأسس بعد التحرير على يد مجموعة من

شخصيات المدينة ويعتبر المركز الثقافى اومايسمى بالمركز
التراثى احد المؤسسات التى تحتضن االنشطة الثقافية والفنية
والتربوية ويحتوى المركز على متحف تراثى وقاعة كاليرى
لعرض االعمال الفنية حيث تستوعب مايقارب 50عمالفنيا
،ومسرح ومرسم ،والبيت الثقافى الذى يشرف عليه الفنان
الكبير جعفركايي احد المؤسسات الثقافية فى المدينة ،دائرة
ثقافة االطفال التابعة لمديرية ثقافة وفنون كرميان احدى
المؤسسات الفعالة التى تحتضن مواهب االطفال وتقدم انشطة
متنوعة بين فترة واخرى ،كروب الوند كرافى حيث قدم
واليزال مستمر فى اقامة انشطة فى مجال االعالم والتصوير.
نود ان نشير الى دور التجمعات الثقافية التطوعية نذكرمنها
تجمع من اجل خانقين الذى استطاع ان يعيد للمسرح حيويته
بعد انقطاع طويل من خالل ابراز الطاقات الشبابيه وايضا
تركيز التجمع على الجانب الثقافى والفنى فى انشطة شهرية
متنوعة ،لجنة العمل التعاونى التطوعى جانب حضارى ثقافى
جميل يعكس تجربة تظهرالجانب االنسانى ،هذا الفريق الذى
كان له صدى كبير يقوده الكاتب والناشط المعروف سالم
عبدهللا الذى يعمل من اجل السالم والفن واالنسانية ،هذا
وباالضافة الى كروب فنانين خانقين التشكيليين ورابطة
أول
ارتميتا االدبية ومنتدى االشراق الثقافى ونود ان أذكر ّ
مقهى ثقافي يحمل اسم عبد المجيد لطفي وهو ملتقى لألدباء
والمثقفين حيث يديرالمقهى الشاعرالكبير كنعان حاتم ولدينا
محطات اذاعية محلية عديدة.
ومع اهمية هذه النشاطات والمؤسسات والتجمعات الثقافية
االاننا نفتقر الى عنصر التنسيق والتنظيم اوالتخصص بالشك
نحن النقلل من دور هذه المؤسسات والتجمعات التى تهدف
الى النهوض بالواقع الثقافى فى المدينة
منذ بدأ االزمة االقتصادية التى كان لها تاثير كبير على عمل
المؤسسات الحكومية والغير حكومية ومنظمات المجتمع
المدنى حيث توقفت بعض هذه المؤسسات والتجمعات عن
نشاطها وتوقفت فعاليتها بشكل جزئى اال ان العديد من

المؤسسات المذكورة آنفا لم تتوقف رغم التقشف وانقطاع
التمويل فقد برزت خالل هذه االعوام مابين ()2014-2018
تجمعات ثفافية وفرق تطوعية ساهمت فى ابراز طاقات
شبابية وايضا تقديم انشطة متنوعة مابين امسيات شعرية
ومعارض فنية ،فى الوقت الذى غلقت فيه بعض المراكز
ابوابها ،ربما مرت الحركة الثقافية والفنية بفترة ركود
قصيرة لكنها استعادت حيويتها ونهضت من جديد وشهدت
الساحة الفنية انسحاب العديد من عمالقة الفن التشكيلى
واالعالم ورواد الثقافة بسبب التهميش والتقشف وغلق
ابواب بعض المؤسسات والغاء عقود بعض العاملين بها
،لكن بقى آخرون مستمرين فى العطاء رغم الكم الكبير من
المعانات ،ومع اهمية هذه النشاطات وتأثيرها الكبير االان
وزارة الثقافة والنقابات يجب ان تلعب دورا كبيرا فى دعم
هذه االنشطة فى مدينة خانقين التى تعتبر من المناطق
المتنازع عليها التى تشهد وجود مؤسسات تابعة للحكومة
المركزية واخرى تابعة لحكومة االقليم .
أين دور الوزارة ...؟ترى هل ينظر الى مدينة خانقين
كمثيالتها من المدن ام النها متنازع عليها اليقام فيها
مؤتمرات وملتقيات ومهرجانات ..اين دور جمعية تشكيليين
كردستان ونقابة فنانين كوردستان ...؟ان نموالحركة الثقافية
مرهون بتوفرالدعم المتواصل والمنظم والمبالغة ان نقول
رغم غياب دور الوزارة اال ان المشهد الثقافى فى قضاء
خانقين فى اوجه لم تتوقف الحركة الفنية والثقافية ليس خالل
هذه االعوام التى ذكرت فحسب بل على مرالتأريخ.
وفوق كل هذا كانت خانقين والتزال مليئة باالنشطة
والفعاليات الثقافية المحلية هناوهناك ،وكان هناك مثقفون
وفنانون يقومون بدورهم
وتبقى هذه المدينة مزدهرة التتوقف فيها ينابيع االبداع رغم
التحديات ورغم الواقع االليم النها مدينة لم تعرف االنتكاسة
هى مدينة الشموخ التى برز منها قامات وعمالقة فى كل
المجاالت .

إيران أداة تنفيذ إقليمية

د .قيس النوري
ك ٌّم هائ ٌل من بالونات التضليل أطلقت مؤخرا ً عن قرب
المواجهة األميركية الساخنة إليران وحلفائها في العراق،
حتى ذهب بعضهمإلى تفسير إعادة االنتشار العسكري
األميركي األخير في العراق ،وتموضع قطعات أميركية في
بعض المواقع على أنها مقدمات لمواجهة قريبة ،في حين أن
حقائق األمور تؤشر إلى غير هذا تماماً.
إيران قدمت خدمة كبيرة للواليات المتحدة في الملف العراقي
واإلقليمي ،فعلى صعيد العراق وظفت أذرعها في مطاردة
المقاومة العراقية مما وفر فرصا ً هادئة للقوات األميركية
للتموضع ،بل وخربت مدن عراقية كاملة كانت حواضن
للمقاومة الوطنية ورافدا ً لها ،وعلى الصعيد اإلقليمي أسهمت
وما تزال ،وبصفة مباشرة ،في إطالة األزمة السورية بما
يخدم في المحصلة النهائية الواليات المتحدة وإسرائيل من
خالل تمزيق المقاومة الوطنية السورية وشرذمتها ،وعلى

الصعيد نفسه أثارت الذعر في دول الخليج ،بتهديدها في
بلدانها ،مما دفع األخيرة إلى إبرام المزيد من عقود توريد
األسلحة األميركية بما يخدم االقتصاد العسكري الصناعي .
أمام هذا كله هل هناك سبب يدفع الواليات المتحدة إلى
الدخول في مواجهة ساخنة مع إيران؟ بالقطع ليس هناك أي
مسوغ للمواجهة ،بل على العكس من هذا وفرت الواليات
ّ
المتحدة إليران ثمان منافذ تصدير واستيراد تغذي االقتصاد
اإليراني وتسمح بتصدير نفوطها ،وقبلها سمحت إدارة أوباما
بإطالق مليارات الدوالرات عقب عقد االتفاق النووي معها
مما سهل لها المضي في تمويل مشاريعها التدخلية.
هذه المؤشرات تنبئ ،بالتحليل ،أن الواليات المتحدة و ّ
ظفت
وتو ّ
ظف إيران كعامل أقليمي يتيح فرص التعامل معها كشريك
إقليمي في صياغة شكل المنطقة مقابل السماح لها بالتمدد
في العراق واإلبقاء عليها كعامل تأزيم لمنطقة الخليج العربي
وعموم المشرق العربي.
ال يجوز المراهنة واالتكاء على ما يطفو من تصريحات
دبلوماسية غامضة تحتمل التأويل المتناقض أو على
تسريبات مضللة من هذا الطرف أو ذاك ،الفعل الحقيقي
والحاسم للدبلوماسية السرية وما يترتب عليها من نتائج
عملية ،ومن المعروف أن اإلدارة اإليرانية أجادت هذه
الممارسة ،منذ وقت مبكر ،ومن ثمانينات القرن الماضي،
ولعل المفاوضات السرية لترتيبات أطالق رهائن السفارة
األميركية في طهران وكذا االتصاالت السرية مع إسرائيل
خالل سنوات حربها ضد العراق ،وكلها كانت مفاوضات
بالغة السرية فوجئ العالم عندما طفت على السطح بنتائجها،
إطالق الرهائن لتبني عالقات جيدة مع إدارة الرئيس
األميركي األسبق ريغان والتزود بالسالح والعتاد اإلسرائيلي
بنحو مباشر (من مطار بن غوريون إلى مطار مهراباد).
إن قوانين الصراع تحتم التعامل مع القوى الفاعلة وليس مع

أطراف فقدت فاعليتها ،من هنا أدركت إدارة ترامب (التاجر
الحاذق) وقبلها إدارة أوباما ،أن إيران العب أقليمي له القدرة
على تنفيذ صفحات في مفردات التوجه األميركي نحو منطقة
المشرق العربي من خالل التشارك معها في نقاط التقاء
مصالح سياسية براغماتية مقبولة وممارسة من الطرفين
األميركي واإليراني.
ليس صحيحا ما يُعلن أو يُسرب عمدا من أخبار عن عداء
أميركي إليران يمكن أن يصل الى شن الحرب ،أو حتى تطبيق
حصار اقتصادي جدي وصارم مثلما فعلوا مع العراق ،فإيران
على استعداد إلعادة التفاوض حول ملفها النووي بإدخال
بنود تطمينية عليه مقابل أن يسمح لها بترسيخ نفوذ عالي
المستوى وشرعنته في العراق على وجه الخصوص كمرحلة
أولى ثم ليطور الحقا نحو سوريا ولبنان ومصر ودول الخليج
العربي ،وهذا ال يتقاطع مع التوجهات األميركية الرامية الى
أضعاف جميع البلدان العربية كأحد ضمانات األمن إلسرائيل.
قوانين الصراع تشتغل وتعظم نقاط االلتقاء بين القوى
الفاعلة التي تمتلك القدرات التأثيرية ،ونقاط االلتقاء بين
المصالح األميركية واإلسرائيلية من ناحية وإيران من جهة
أخرى أكثر مما يتقاطع مع هذا الثالوث.
للوقوف أمام هذا المتغير البد من تفعيل الطاقات واإلمكانات
العربية ،الشعبية منها والرسمية ،وبناء تفاهمات تتركز على
المصلحة الوطنية والقومية العليا بتغليب االبعاد االستراتيجية
على التناقضات الثانوية ،وهي إمكانية متاحة إذا ما انفتحت
القوى الوطنية على نظرائها من القوى المناهضة لالحتالل
وغادرت تبعثرها بجزر معزولة ،وصوالً إلى بناء منظومة
متماسكة تتجاوز التشرذم وبعثرة القوى وقادرة على التصدي
للتفاهمات األميركية اإليرانية اإلسرائيلية ..
مصير أمة على المحك فهل من وعي يتناسب والتحدي
الماثل.
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جامعاتنا ..هل هي
حرم امن ومصون ..؟

الدكتور طالب الخزرجي
توصف جامعات العالم االخر  ..بانها حرم مصون امن ..اي بعيدة
عن عيون المتطفلين والدخالء من بوليس وجهات امنية والساسة
من البرلمانيين واعضاء الحكومة ورجال الدين واصحاب الشركات
والوجوه االجنماعية والمنظمات غير الحكومية وان تطلب االمر
وجود بعض من هذه المسميات فهو بموافقة جامعية وتحت اشرافها
 .فالجهات االمنية تجري الالزم خارج الجامعة  ,والسياسي القدير قد
يلقي محاضرة بطلب منه او بدعوة جامعية وبما يصب في التنوير
العلمي او الفكري وهو من بين ما تسعى اليه المؤسسة الجامعية
..فكثير ما نسمع عن محاضرات جامعية رنانة لبرجنسكي وكسنجر
وغيرهم من عرابي الساسة الغربية وهكذا الصحاب االفكار الفذة
التي لم تتعرض لها المناهج والبرامج الجامعية من وزن اينشتاين
ونسبيته المثيرة الستغراب االوساط العلمية حين بدأ بالتبشير بها و
فايمن االميركي ابو تقنية النانو التي لم تخطر بعقل غيره ..اما ذوي
السمات المحددة مثل رجال دين والمروجين للشركات الصناعية
ومن على شاكلتهم ( رؤوساء العشائر والمختارية ووجوه المجتمع
المحلي عندنا ) فمحضور عليهم دخول الجامعات ويرفضهم الوسط
الجامعي عرفا قبل القانون الجامعي  .عموما الجامعات في عالم
غيرنا هي فعال فوق الميول واالتجاهات وفوق االشكال العنصرية
كافة ( عرقية دينية مذهبية سياسية جنسية  )..وال فوق فوقها وال
دخيل يطرق بابها وال هي تطرق ابوابهم  .ويدخل في مفهوم امن
في هذه الجامعات ..هو االمن والسالم والطمأنينة لجميع البشر في
حرمها الجامعي..ال مالحقة او مراقبة داخلية ال اضطهاد داخلي
او استبعاد او تهميش او اقصاء لبشر ..ويحضرني هنا مثاال ..
الجامعة اتخذت قرارا بسحب يد احد اساتذتها ومنعه من التدريس
اوالتواصل مع الطلبة وذلك بحجة ترويجه لفكر سياسي ( ماركسية
) ..والترويج كما هو معروف شيء ودراسة او تدريس االفكار
السياسية كجزء من المنهج شيء اخر ..الجامعة لم تمنع التدريسي
من ارتياد الجامعة ..هذا التدريسي كان يوميا يجلس على مقعد
سفري في مكان محدد ( مشمس ) وضارب رجل على اخرى ولسان
حاله يقول هذه جنتي وهذه مقبرتي ال اغادرها وال يستطيع كائن
من يكون استبعادي منها ..مضى يوم او يومين على وضعه هذا
واذا بعدد االصابع من الطلبة يتجمهرون في مكان اخر وفي ايديهم
كارتونات تقول اعيدوا لنا دكتور فالن ..بعدها اخذ عدد الطلبة
باالزدياد يوما بعد اخر ..الجامعة لم ترسل امنها الجامعي ( اسمه
سكيورتي لكن الغراض السالمة العامة ..مثل التعامل مع بعض
المتسللين المضطربين عقليا او في حاالت الشجارات العنصرية
والسياسية التي قد تحدث هنا او هناك وغير ذلك ) لفض هذه
التجمعات ولم ترسل مندوبا عنها للتفاوض او التهديد ..الخ ..بل
تراجعت عن قرارها واعيد التدريسي الى عمله وكل ذلك تم بهدوء
..والناس عرفت بتراجع الجامعة عن قرارها من خالل غياب جمهرة
الطلبة والتدريسي وكرسيه السفري ..وللعلم هناك محامي للطلبة
ولجمعياتهم الطالبية على اختالف اصلها وفصلها ( بريطانية او
اجنبية) ما دامت مسجلة رسميا في الجامعة  .وقبل ان تشرد مني
فان الدوام في الجامعات يبدأ من الثامنة صباحا حتى الخامسة مسا ًء
ويتخلل هذه فترتي راحة لنصف ساعة صباحية ومسائية تي تايم
 tea timeوساعة او ساعة ونصف غداء ظهرا ..واحيانا يتطلب
عمل طالب الدراسات العليا وجوده لفترة ما بعد الدوام الرسمي (
بعد الخامسة مسا ًء ) يعلم القسم بذلك والقسم يجري الالزم ( اخبار
رئيس حراس القسم ) ..يسلم الطالب مفتاح ماستر كي master
 keyيفتح جميع المواقع التي يحتاجها ( مختبر ,وحدة التصوير
الفوتوغرافي بكامل مستلزماتها  ,وحدات تحضير مجهري ...الخ
) وبعد االنتهاء من العمل يعيد المفتاح لرئيس الحراس الذي لم
تنقطع مراجعاته لمواقع عمل هذا الطالب للتأكد من سالمة الطالب
وسالمة المواقع ...امن وامان منقطع النظير وعرفي قبل ان يكون
قانونيا والناس على اختالفهم متكافلين في القيمة االنسانية يحفظ
بعضهم بعضا ويأمن بعضهم بعضا وال اثر للتجاوزات والسلوكيات
المنفلتة وغيرها من المنشزات الغريبة على الوسط الجامعي  .اما
جامعاتنا اليوم فهي بعيدة كل البعد عن ما تقدم وبعيدة كذلك عن
ذاتها المنشودة فانها ال طاقة لها في مواجهة الخروقات التي تمس
حرمها وحرماتها قيمها واعرافها وقوانينها وسالمة اداءها  ..فرحنا
نسمع عن رئيس جامعة ظالم ..و تدريسيين يتشاجرون بااليدي وما
تناله من جارحات البدن  ..ورحنا نشاهد احتفاليات تخرج مبتذلة
وبعيدة حتى عن الذوق العام وال صلة لها برسالة المؤسسات
الجامعية واختصاصاتها  ..كليات عليها العين االجتماعية مثل
الطبية تحتفل خريجاتها كفنانات رقص شرقي جماعي متقن جرى
التدريب عليه مسبقا بعيدا او امام اعين الكلية!!  ..وهكذا البقية
جوبي وردح وكاولية وعروض ازياء تنكرية من عالم الطليان
والقرود ..ال ادري كيف هو وقع هذه الفعاليات عند المواطن البسيط
وكيف سيكون حكمه على جامعاتنا وكيف سيحكم على نفسه ان وقع
بين ايدي هذه المخرجات وكيف سيأمن على ابناءه بالذات بناته
عند وصولهم الجامعات  ..مناقشة رسائل واطاريح جامعية تنتهي
بهالهل ووالئم او باهازيج ودبكات عشائرية لتتحول قاعة المناقشة
الى صالة سياحية بجزيرة االعراس ..ممارسات تقف حيالها لجان
المناقشة معقودة اللسان ومكتوفة االيدي ..مناقشات تنتهي بالتهجم
اللفظي من ذوي الطالب على لجنة المناقشة بسبب تقدير جيد بدل
امتياز ..اما اعتداء الطالب على استاذه فحدث بال حرج فكم من
حادث تلقى فيها التدريسي البوكسات والراشديات والعجول بسبب
رسوب الطالب او ضبطه بحالة غش موثقة ...كم من اهانة تعرض
لها بعض التدريسيين من ابسط الموظفين ( موظفي استعالمات مثال
)..واقع مرير منزوع القيم واالعتبارات تعيشه كثير من جامعاتنا
مع االسف  ..فهل من فائدة تجنى من تعليم جامعي منتهك الحرمات
؟؟؟؟؟
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الصحيفة التتحمل أية مسؤولية عن املواد املنشورة يف
صفحة االراء ويتحمل الكاتب كامل املسؤولية عن أرائه

السلطان وبناء املسجد احلرام عصر قايتباي

د.محمد فتحي عبد العال
سلطاننا في هذه الحلقة من السالطين المماليك الموصوفين
بالعظمة فهو لدى مؤرخي عصره السلطان العظيم والفارس
الشجاع العفيف الذي ال يزني وال يسكر ذو النزعة الصوفية
...ديباجة تكررت مع المئات من سالطين المماليك الظالمين
.وصاحب ديباجة حلقة اليوم هوالسلطان االشرف قايتباي
كان قايتباي مملوكا للخوجة محمود ومن هنا كان لقبه
(المحمودي) وقد اشتراه االشرف برسباي فتدرج بالمناصب
حتي اصبح اتابك الجيش (القائد العام) في سلطنة الظاهر
تمربغا ومع محاولة خير بك لالنقضاض علي الحكم كان
قايتباي الرجل القوي االسرع في فرض سلطاته فعزل خاير
بك والذي اصبح سلطانا علي مصر لليلة واحدة فقط واصبح
قايتباي حاكما علي مصر لمدة ثمانية عشر عاما...
كان الصعود السريع المراء المماليك في المناصب في مصر
دافعا قويا للشباب في اسيا واوروبا الي الدخول في االسترقاق
طوعا من اجل الحضور علي مصر !!! والتي صارت قبلة
للطامحين والحالمين بالحكم من شتي البقاع والشعب المصري
المالك الحقيقي لالرض غائبا تماما يعاني الظلم والقهر
واالستبداد علي يد حكامه االجانب من كل صوب في نفس
الوقت الذي يصفهم في ادبياته بالورع والعظمة !!!!!
كان الحلم نفسه في الصعود في المناصب يراود بعض
المصريين للدرجة التي جعلتهم يسيرون للرق سيرا من اجل
ان يعيشوا بكرامة في بالدهم فقد استطاع عسكر المماليك
ان يقتلوا داخل المصريين اي احساس بالكرامة او اي شعور
بالقيمة داخل بالدهم وفي عصر قايتباي نجح أحد المصريين

في السفر واوقع نفسه في االسترقاق ليؤتي به الي مصر
علي انه مملوكا تركيا عن طريق تاجر من حلب وكادت
الحيلة ان تنطلي علي السلطان قايتباي اال ان تسرع المصري
كشف حيلته بسرعة فبمجرد ان ترقي المصري وتم عتقه
فقد أسرع يختال في بدلته العسكرية طالبا للزواج !!!فقبض
عليه السلطان واثناء تعذيبه راح يستغيث :في عرضك يا
ستي نفيسه !!! فاكتشف السلطان ان مملوكه ليس تركيا بل
زقاقي اي من عامة الشعب المسكين الساكن باالزقة والحواري
الستغاثته بالسيدة نفيسة كعادة عامة الشعب...هل هناك اهدارا
للكرامة اكثر من سعي الحر ان يصبح عبدا حتي يعيش بشرف
وعزة في وطنه؟!!!!..
نعود الي قايتباي وحكمه ..فقد كان قايتباي موهوبا في فرض
الضرائب الباهظة وكانت حجته هي االخطار المحدقة بالسلطنة
المصرية وضرورة تمويل الحمالت العسكرية من قوت الشعب
المسكين فأشتعلت االسعار في االسواق وخاصة القمح ...
ويعتبر قايتباي االب الروحي لضريبة التركات في مصر وان لم
تأخذ نفس المسمي في هذا العصر فقد ضرب السلطان بقواعد
الشرع عرض الحائط ونصب نفسه وريثا لكل امير مملوكي ثم
قرر ان يحتض الشعب بأكمله بأعتباره ابا لكل المصريين فصار
يشارك ورثة كل اسرة في مصر !!!..وياهول جزاء من تسول
له نفسه محاولة التسويف او الفرار من توريث قايتباي!!!
فاالمير قاسم بن جنبك والذي ماتت زوجته فأستدعاه قايتباي
ومعه التركة كامله فتباطأ قاسم عن الحضور فما كان من
السلطان اال ان قبض عليه وضربه بالمقارع ...ثمة مثال اخر
يكشف عن انسانية سلطاننا الورع حينما همت زوجة المباشر
بالبحيرة للهرب بتركة زوجها فأمر السلطان الرقيق القلب
بأعتقال ابنها الصغير والوحيد وكان عمره اقل من عشر
سنوات حتي تظهر امه وتدفع المعلوم !!!
كان سلطاننا المبارك قايتباي حريصا علي مجالسة الفقهاء
والعلماء وقد ظهرت استفادته من هذه المجالسات في
استخدامه لعقوبة قطع اليد في حد السرقة وفي غير حد
السرقة!! فقد كان تلعثم موظف مهمل مثال امام السلطان سبب
كاف لقطع يده !!!!...
كما كان السلطان حريصا في تعامله مع معارضيه علي
تطبيق قاعدة غريبة االطوار منسوبة لالمام مالك :ان من حق
السلطان قتل ثلث الرعية الصالح الثلثين!! .فطبقها بحذافيرها
فكان وصف معارضيه بالمفسدين في االرض جاهزا كما كان
الحكم باالعدام بأسلوب مبتكر يشهد علي عبقرية السلطان
فقد كانت طريقة االعدام هي الوخز بالرماح حتي الموت
وكان قاضيه الهمام بدر الدين االردبيلي جاهزا دوما لتنفيذ
شرع السلطان ..وقد اشتهر عن هذا القاضي انكاره للبعث بعد
الموت كما سبق اتهامه بحيازة النبيذ وهو ما يقربنا من صورة
الكفاءات المحيطة بالسلطان الورع !!
ومن الكفاءات االخري التي احاطت بقايتباي كان المحتسب

يشبك الجمالي والذي استكبر عن مباشرة الحسبة بنفسه
والنزول في االسواق فأحالها الي اتباعه!! وتحول بالحسبة
من اقامة العدل وضبط االسعار الي فرض االتاوات علي الناس
من خالل هؤالء االتباع ومن يرفض دفع االتاوه يحمل حمال
الي يشبك ليتولي ضربه بنفسه حيث كان لديه طريقة مبتكرة
في الضرب وهي الضرب الثالثي !!علي المقعدة والرجلين
واالكتاف وفي مرة من المرات رفض تاجر تين دفع االتاوة
فاحتملوه الي يشبك فضربه بطريقته الثالثيه ثم طاف به في
االسواق وصلبه علي باب دكانه ولطخه عسال ليكون طعاما
للنحل والذباب !!!وليكون عبرة وعظة لمن يتجاسر علي رفض
الظلم
السؤال :هل كان قايتباي ال يعلم بظلم محتسبه؟! ..بالطبع كان
يعلم ولكن مسألة ظلم الرعية واهانتها وجبايتها لم يكن باالمر
المستحق لنظر السلطان الذي كان يمارس من البشاعه اضعاف
ما يمارسه عامله اال ان تغاضي السلطان عن محتسبه سرعان
ما عصف به خالفهما في االستيالء علي تركة !!!
اتسم عصر عصر قايتباي بأن الفساد لم يكن مستترا بل واضحا
للعيان ومعترفا به فالرشوة وشراء المناصب كان لهما ديوانا
يسمي ديوان (البذل والبرطله)وكان هناك وسطاء وسماسرة
لتسهيل المعامالت وشراء المناصب ومن اشهرهم االميرة
خوند فاطمة ابنة السلطان الظاهر ططر وزوجة السلطان
برسباي حيث بوفاة زوجها دخلت في عالقات عاطفيه متعدده
وتزوجت من شيخ يدعي شرف الدين التتائي انفقت عليه
كل اموالها كما ساعدته في الوصول الي مناصب مرموقه ثم
هجرها وتزوج عليها وقد اصبحت فقيرة فما كان من االرملة
الطروب اال ان انخرطت في العمل كوسيط في الفساد االداري
للحصول علي المال الكافي العاشتها !!!
شهد عصر قايتباي ظاهرة طريفة وهي وجود عدد من
السالطين المماليك السابقين وهي ظاهرة نادرة في العصر
المملوكي الذي كان يعتمد انتقال الحكم فيه علي وفاة السلطان
السابق او عزله وقتله وتوليه اخر فالسلطان المعزول عثمان
بن جقمق اتي قايتباي مستأذنا في الحج راكعا ومقبال االرض
تحت قدمي تابعه باالمس قايتباي الذي اهلك االرض تقبيال تحت
قدمي جقمق من قبل ولكن االيام تدور ..
بالطبع سلطاننا الورع لم ينسي نصيبه من االخره فأسس الي
جانب قلعته الشهيره باالسكندرية مسجدا حراما الئقا بعظمة
عهده الميمون بمدينة الفيوم -يحمل الجنية المصري صورته
ولعلها سر حظه التعس وسط عمالت العالم -كما قام بعمارة
المسجد النبوي بعد تعرضه للحريق...
وتوفي قايتباي تاركا مسجده الحرام وهدية للشعب المصري
ال تقل اسعادا وهي ابنه المخبول ابو السعادات واحقاقا للحق
حاول قايتباي منع تولية ابنه خشية ان يالقي هللا بهذا الذنب
العظيم اال ان قضاء هللا قد نفذ وتولي ابو السعادات والذي كان
ظاهرة ال يمكن ان تتكرر في التاريخ وللحديث بقية

عن بسام الراوي

محمد السيد محسن
بعد هذا التداخل بين الشعوب والتالقح الذهني والفكري
والمجتمعي لم يعد الهاجس الوطني هو اولوية عند البعض
فيما يصر اخرون وهم كثيرون على ترسيخ االنتماء والتعامل
بالخلق الوطني كسياق ثابت في تعامله في كل المجاالت.
لكن هاجس الرياضة يختلف عن الجميع حيث نرى ان االنتماء
الرياضي يفصح عن مكنونات انتمائية عالية وليست محدودة
في وطن ما او مدينة ما حيث نرى التشدد في تشجيع ناديين
إسبانيين في بلدان بعيدة عن بلد هذين الناديين واقصد هنا
برشلونة ولاير مدريد ياخذ مدى واسعا ً وتشددا ً كبيرا ً .
اال ان الخلق “العرفي” في الرياضة بات معروفا ً ووصل حد

كفاح محمود كريم
في غياب معايير مهنية ووطنية خالصة في اختيار أو ارتقاء
الكوادر المتقدمة في الدولة ،وفشل معظم األنظمة التي توالت
على حكم كثير من البلدان التي تحولت إلى نظم ثورية وشمولية
سواء كانت بايديولوجيات دينية أو سياسية وبأشكال مختلفة
ومتنوعة بين حزب وآخر أو حركة وأخرى ،كما حصل وما
يزال يحصل في بلدان الشرق األوسط عموما ،وأكاد اجزم في
غالبية افريقيا وامريكا الالتينية واسيا ،ظهرت على سدة الحكم
مجاميع من الفاسدين واللصوص حولت بلدانها إلى صالة قمار
كبيرة ومعتقل مرعب لكل الكفاءات الخالصة والمتميزة ،ودفعت
إلى مفاصل التحكم بالمال والسلطة أفواج من النكرات والتافهين

التعامل معه كقانون نافد ال يتجاوزه الالعبون في الملعب
وخصوصا في كرة القدم.
مثال ذلك :اذا سجل العب هدفا ً بمرمى نادي كان يلعب له فانه
ال يحتفل احتراما ً لمشاعر مشجعي النادي الذي كانوا يشجعونه
يوما ً ما.
مثال اخر :اذا أصيب العب في الملعب واخرج العب من الفريق
اآلخر الكرة الى خارج الملعب ليتوقف اللعب ويعطي مجاالً
لرعاية الالعب المصاب فان الفريق اآلخر يعيد الكرة للفريق
كرد للجميل
تلك سياقات باتت مثل قوانين ال يجوز تجاوزها  ,وكان العب
في نادي فرنسي سجل من كرة اعطيت له كرد جميل  ,اعترض
الالعبون بيد ان الحكم اعلن تسجيل الهدف  ,فما كان من
النادي اال ان فسخ عقده ولم يلعب بعدها مع اي نادي اخر ,
النه تجاوز قانونا عرفيا في كرة القدم.
ما الذي ازعج العراقيين في تصرف بسام ؟
هل النه سجل هدفا بمرمى العراق وهو من اصل عراقي؟
ام النه احتفل بشكل اساء لمشاعر ابناء بالده الذين تواجدوا
لتشجيع منتخب بالده االصل؟
الحقيقة ان تصرف بسام ينطوي على بيئة عائلية سلبية لم
ترضعه حب العراق النها حسبت هذه البالد لفئة ومكون ما في
هذه المرحلة  ,وكان لزاما على والده باعتباره العبا سابقا ان
يحذره وينصحه بوجوب التصرف وفق القوانين العرفية لكرة
القدم في حال تسجيله هدفا في مرمى العراق  ,او في حال فوز
المنتخب القطري  ,النه لو امتنع عن االحتفال بعد تسجيله
الهدف لزاد حجم احترام الجمهور له ,كما هو الحال مع بقية
الالعبين الذين يسجلون على منتخباتهم او انديتهم السابقة.
المسألة االخرى  .ان الالعب اذا لم يلتزم بالخلق الرياضي فانه

سيقضي حياته الرياضية بطريقها الصعب ولن يكون تعامل
الجمهور معه وال االندية بشكل يسير حيث ان ادارة اي نادي
ستفكر الف مرة قبل ان تستدعيه ليلعب معها وبالتالي فانه
سيبقى يلعب في االندية القطرية بالشك  ,وهذا هو الطريق
الصعب لشق الحياة الرياضية .
من جانب اخر فان قطر ال تمنح الجنسية وانما تمنح جواز
السفر الن لوائح الفيفا تبحث عن الهوية التعريفية الدولية
للمواطن وهو جواز السفر  ,وبالتالي فان مرجعية هذا الشاب
لن تكون غير العراق حيث اهله واقرباؤه .
ومع كل هذا التنويه حيال ما قام به هذا الشاب “المتقطر” فانه
على ما يبدو ال يعي ما يمر به  ,واعتقد ان حالة النشوى افقدته
كياسة التعامل مع المرحلة حيث علق قائال انه قطري الجنسية
وحسب علمي ان ملف التجنيس لم يكتمل لحد االن الن لوائح
الفيفا ال تضغط “كما اسلفنا” على القطريين لتجنيس الالعبين
في منتخباتها .كان تعليق الراوي بعيدا عن الخلق االنساني
والوطني حيث كتب على صفحته انه قطري الجنسية واستخدم
العلم القطري مع غمازتين من لغة ايموجي.
اما االساءة االخرى التي لم يكن موفقا بالتعامل معها هو حديثه
اثناء المقابلة التي اجرتها معه قناة “بينسبورت” حيث تحدث
بلهجة قطرية ولم يتحدث باللهجة العراقية التي لم يفارقها اال
قبل سنوات اربع فقط .االمر الذي اشار الى تطرف هذا الشاب
في انسالخه عن عراقيته ومحاولة اقناع نفسه انه اصبح قطريا
قلبا وقالبا.
واخيرا اقول :ان استخدام لقب القبيلة او العشيرة بالنسبة
للشخصيات المشهورة خطأ كبير فقد تحملت مدينة راوة
الكريمة ما ال تستحقه بسبب استخدام بسام هشام لقب المدينة ,
وكان جديرا به ان يستخدم اسمه واسم والده فقط.

لتنفيذ برامجها في الفساد واإلفساد.
وبعيدا ً عن التصنيفات الرأسمالية والشيوعية لطبقات المجتمع
وتعريفهم للشرائح ،سأتحدث هنا عما قاله ابن خلدون* عن
حكم أسافل الناس ،وما ذكره أحد أعيان الفرات األوسط إبان
حكم الهواشم ووزيرهم األول نوري السعيد ،الذي طالما كان
يتولى إضافة إلى رئاسة الحكومة أحد منصبي الداخلية أو الدفاع
وأحيانا ً الخارجية أيضاً ،لكي ال يقع القوم بهذه المناكفات أو
البازارات العراقية للمناصب الحلوبة التي نشهد مسرحياتها
ومهازلها اليوم.
قبل أكثر من نصف قرن توسط شخص ما لدى أحد أعيان الفرات
األوسط وهو الشيخ عبود الهيمص* طالبا ً منه توصية نوري
السعيد لقبول ابنه في كلية الشرطة أو العسكرية حينها ،وبعد
التحري والتدقيق ،قال له الباشا ال يمكن قبوله ألسباب تربوية
واجتماعية تتعلق بأسرته ،مؤكدا ً أنه ال يستطيع أن يقبل شخص
فيه عاهات تربوية واجتماعية في موقع سيكون فيه بعد سنوات
برتبة عالية يتحكم من خاللها بآالف البشر وعوائلهم.
وقبل الخوض فيما قاله ابن خلدون أو الشيخ عبود الهيمص نقالً
عن الباشا نوري السعيد ،فأن األسافل واللصوص والسفهاء
ومتسلقي المناصب واالمتيازات ،ال عالقة لهم بالطبقة التي
ينتمون إليها ونمط السلوك الذي يمارسونه .فقد شهدنا في
حياتنا أنبل البشر بين الفقراء ومنهم ،والعكس صحيح بين
األثرياء .إنها فعالً البيئة الفاسدة والتربية المنحرفة والقيم الدنيا
التي تنتج هذا النمط من الشرائح االجتماعية ،وتتعلق حتما ً
بالبيئة التي ينشئون فيها والتربية التي يتلقونها في طفولتهم
والسنوات األولى من نضجهم ،وفي الوقت الذي تهتم الدولة
المتحضرة في معالجة هذه الشرائح؛ بل ومنعها من التسلط أو
التحكم بأي شكل من األشكال وفي كل مفاصل الدولة ،فإنها تنمو
وتتمدد في الدول المتخلفة سوا ًء أكانت دكتاتورية أو حتى في
مراحلها األولى بالديمقراطية ،وخير مثال ما نشهده في بلداننا

التي تعج اليوم بمهرجانات وأسواق الفساد المالي واإلداري
والسياسي ناهيك عن االجتماعي واألخالقي ،وليس أروع مما
قاله ابن خلدون عن هذه الشريحة التي تسلطت على رقاب
البشر من منافذ ديمقراطية أتاحت لها في لعبة االنتخابات والقيم
القبلية البائسة وتجارة المناصب بالسحت الحرام ،أن تنفذ إلى
عام حينما
مواقع َ
حذر منها المفكر الكبير منذ أكثر من ستمائة ِ
قال:
“ال تولوا أبناء السفلة والسفهاء قيادة الجنود ومناصب القضاء
وشؤون العامة ،ألنهم إذا أصبحوا من ذوي المناصب اجتهدوا
في ظلم األبرياء وأبناء الشرفاء وإذاللهم بشك ِل متعمد ،نظرا ً
لشعورهم المستمر بعقدة النقص والدونية التي تالزمهم وترفض
مغادرة نفوسهم ،مما يؤدي في نهاية المطاف إلى سقوط
العروش ونهاية الدول”.
ولينظر ك ّل منا أينما كان وفي أي مكان إلى ما حوله ليرى ما
ذكره ابن خلدون وفعله الباشا نوري السعيد في شخوص أُناس
تولت أو تسلقت في غفل ِة من الزمن وبسلم صدئ مواقع التسلط
والتحكم في دول صنفتها منظمات الشفافية العالمية بأنها األفشل
واألكثر فسادا ً في العالم!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش:
• ابن خلدون هو عبد الرحمن بن محمد ،ابن خلدون أبو زيد،
ولي الدين الحضرمي اإلشبيلي (1406 - 1332م) ،ولد في
وتخرج من جامعة الزيتونة ،ويعتبر ابنُ
تونس وشب فيها
ّ
مؤسس علم االجتماع الحديث ومن علماء التاريخ
َخلدون
َ
واالقتصاد.
• عبود الهيمص (  ) 1904-1989من أعيان وشيوخ الفرات
األوسط ( محافظة بابل ) وهو أحد شيوخ عشائر البو سلطان
من قبيلة زبيد ومن كبار رجال اإلدارة السياسية في العهد
الملكي واحد ثوار العشرين ورجل البرلمان المعروف.

حيكم سفلة القوم!
حينما ُ

املواطن و الوطن ..

ابراهيم الدهش
هناك عالقة حميمة وارتباط وثيق بين المواطن و الوطن ..
ومن أبرز العوامل التي عززت هذه العالقة  ،هو المكان الذي
يولد فيه او على األصح هي األرض التي يعيش و يتربى عليها
و ينعم بخيراتها ويرتبط من خاللها باهلها والمجتمع  ،و رغم
هذا االرتباط الوثيق فهنالك جملة من القوانين  ،و األنظمة  ،و
المفاهيم  ،و القواعد اضافة الى الواجبات الملقاة على عاتقه
و تحتم عليه أن يؤديها اتجاه وطنه ..اذن فالعالقة بين الوطن
والمواطن عالقة تكاملية  ،ترسخ مفهوم االنتماء الحقيقي
 ،وتترتب عليها آثارها العظيمة  ،وتعبر عن صدق الفهم ..
ويختلف الناس فيما بينهم في طبيعة هذه العالقة ودرجات
قوتها  ،ومدى وعيهم بها  .اضافة الى درجة الوالء واالرتباط
الروحي لوطنهم فهناك جملة أنظمة وقوانين ونظم عالقات تنظم
عالقات الناس بأوطانهم  ،كاألنظمة المدنية التي تنظم شؤون
الناس  ،وأنظمة الخدمة العسكرية التي تضمن مصلحة الوطن
ورفعة أبنائه وسيادتهم على أرضهم واستغاللهم واستفادتهم
من خيراتها  ،ذلك أن استقرار الوطن مرتبط بجهود مواطنيه
وارتباطهم فيما بينهم وماهية الخدمة التي يقدمونها لوطنهم ،
ودرجة انتمائهم وصدق تعبيرهم عن هذا االنتماء  ،ليس فقط
في العبارات و الشعارات الرنانة التي يطلقها البعض وينادي
بها عبر صفحات التواصل او من خالل الجلسات واالجتماعات
واللقاءات التلفزيونية  ..وانما في التطبيق على ارض الواقع و
بالعمل الفعلي .
من خالل هذا اإليجاز نستطيع أن نقول أن العالقة بين المواطن
والوطن هي عالقة تكاملية  ،فبقدر ما يقدم ويخلص في تقديم
إنجازاته اتجاه وطنه  ،ويعمل بكل صدق و حرص عن ما
يقدمه  ،ممكن ان يستفيد من خيرات وطنه  ،ويحقق كل معاني
السعادة والراحة االبدية له ولمن حوله

الزائر االمجل

إكتمال برجاس
ظل وجهُ الثلج يزاح ُم الري َح إلى أن وصل إلى نافذتي ...فأطل َ
بخار انفاسنا
فأذاب عنه
من خلف الزجاج مختاالً مزهوا ً بجماله
َ
َ
ب موصد ٍة بمزالي َج من
الالهثة ِبحثا ً عن حفن ِة دفءٍ خلف أبوا ٍ
عظام بشريةٍ.....
ٍ
وقد أ ُ
صيب بالخيب ِة حين قابلتُه بإبتسامتي الصفراء الشاحبة
َ
ورأى أننا لم نلبس ثيابنا الجديدة الصوفية التي كنا ننسجها من
خيوط القلوب الجذلى وعلى سنانير المحبة حول مدافئ األمنيات
الجميلة في ليالي الشتاء الطويلة خصيصا ً لعرسه االبيض....
وأن الروائ َح المنبعث ِة من مداخن بيوتنا ليست رائحة قلي حلوى
دخان مواقدنا التي رمينا
افراحنا بقدومه فما هي االّ رائحة
ِ
اغصان اشجارنا العتيق ِة والغاليه  ....وأن اغلب
بها آهاتنا مع
ِ
الوجوه التي كانت هنا تحتفي به قد صادفها في موطنه االصلي
على القطب الشمالي من األرض.....
فمن اذا ً سيقيم له األفراح َوالليالي المالح....
ها هو يقدم ثوبه األبيض هديةً لتراب االرض ع َّل حباتَها تكون
اكثر من قلوب البشر...
وفيةً للحياة ِ َ

الصحيفة التتحمل أية مسؤولية عن املواد املنشورة يف
صفحة االراء ويتحمل الكاتب كامل املسؤولية عن أرائه

قانون اجلذب حتت اجملهر

الكاتبة وال ُمف ّكرة التونسيّة
نسرين ولها
يدعو بعض العلماء النّاس إلى تفعيل قانون الجذب في حياتهم
من أجل جذب رغباتهم وك ّل ما يتمنّون الحصول عليه .وحسب
نظريّتهم “ :يستجيب قانون الجذب لما تصدره موجة المرء
التّرددية بإعطائه المزيد منها سواء أكانت إيجابية أم سلبية “.
ومن هنا ،يُمكن لك ّل ُمطبّق لقانون الجذب الحصول على المزيد
م ّما يريد والتّقليل م ّما ال يُريد.
بك ّل شجاعة أدحض هذه النّظريّة التي أعتبرها شطحة من
العلمي .فال ُحجج التي
شطحات عقول العلماء في عالم الخيال
ّ
تدعم قانون الجذب هي في نفس الوقت سالح ذو حدّينْ ،
إذ
تحمل مفاهي ًما أخرى أص ّح وأقرب إلى الحقيقة.
ونذكر على سبيل المثال الكالم الشّائع التّالي “ هل سمعت
عن هؤالء الذين يجدون أنفسهم واقعين في عالقات فاشلة
مرة بعد أخرى ،وهم يتذ ّمرون دو ًما من انجذابهم لنفس النّوع
ّ
من العالقات؟ إنّ قانون الجذب موجود في حياتهم أيضًا ”.
في الواقع ،األمر ال عالقة له بقانون الجذب على اإلطالق.
ب المعضلة يكمن فيهم .ذلك أنّهم ال يحسنون اختيار شريك
ولُ ّ
حياتهم أو حبيبهم .فتجدهم يتنازلون عن الصّفات األساسيّة
التي طبعوها في مخيّلتهم عن فارس أحالمهم والتي ال تتوفر

في ال ّ
طرف المقابل على أرض الواقع .وبالتّالي ،التّنافر هو
مصيرهم وفشل عالقتهم نتيجة بديهيّة وحتميّة.
نأتِي اآلن إلى أه ّم ح ّجة استد ّل بها لتأكيد قانون الجذب في
حين أنّها الدّليل القاطع على مدى عدم ص ّحة النّظريّة وهشاشة
بُنيتها ،والتي تقول “ هل سبق أن الحظت أنّ ما تحتاج إليه
قد يحدث لك ،أو قد يأتيك من مكالمة هاتفيّة مفاجئة؟ أو ،هل
اصطدمت في الشّارع بشخص كنت تفكّر فيه للتّو؟ ُربّما قابلت
العميل أو شريك الحياة المثالي بمحض الصّدفة أو من خالل
الذّهاب إلى المكان المناسب ،في الوقت المناسب .ك ّل هذه
التّجارب هي بمثابة دليل على وجود قانون الجذب في حياتك ”.
الجلي البيّن على أنّ
بل إنّ ك ّل هذه التّجارب هي بمثابة البرهان
ّ
هللا يسمعك وقد استجاب لك من دون أن تنطق بحرف واحد .ال
كثيرا ال يُؤمنون بأنّهم
أدري لماذا العلماء الذين يُقدّسون العلم ً
في الحقيقة يُقدّسون من أنشأ ك ّل ذلك العلم العظيم .فهم يبحثون
دو ًما على تضخيم قُدرات ال ّ
مكوناتها وتحميلها ما
طبيعة بك ّل ّ
ليس في استطاعتها .إنّ هللا معك أيّها اإلنسان في ك ّل نفس
تتنفّسه شئت أم أبيت.
ث ّمة كلمات يعتبرها المفكّرون المفتاح الذي يفتح باب قانون
الجذب على مصراعيه ،منهاُ “ :مفاجأة ،نصيب ،مصادفة
،قدر ،هبط علي من السماء  ،تزامن ،ح ّ
ظ  ،كنت أقصد  ”...
ّ
و هذه الكلمات بالذّات ال تد ّل على قانون الجذب و إنما تؤكّد
طبيعة راسخة في البشريّة .فاإلنسان يميل إلى تضخيم األحداث
يمر بها من باب إضفاء طابع من التّشويق على حياته
التي ّ
و تسليط األضواء على ك ّل ما يلفت النّظر و يحبس الفكر .فما
يصيب دهشة النّاس ليس الحدث نفسه وإنّما عدم قدرة العقل
على تحليله وفكّ أحجية وقوعه ونشأته .ول ّما يصاب العقل
بدوار الجهل ،يصاب صاحبه بال ُمفاجأة و التّعجب .ث ّم ،ما من
شيء يجري دُون حسبان .فك ّل شيء مقدّر ،وله زمن يضبطه،
وحين تتوفّر جميع أسبابه يحدث .والمفاجأة هي حدث لم
يتوقّع المرء حدوثه في تلك اللّحظة لسبب واحد أال وهو جهله
خولته لنيله.
بالكيفيّة التي ّ
سالب .و
علميًّا ،محيطنا ممغنط بطاقة عظيمة من الموجب وال ّ
العقل البشري لديه مركز ّ
بث و استالم التّردّدات .
طاقة اإلنسان تكون إيجابيّة في حالة القبول وتكون سلبيّة في
والرفض .وال تجذب شيئ ًا وإنّما لها تأثير مباشر
حالة النّفور ّ
ّ
رفض المرء شيئ ًا ما
على اإلنسان والمحيط القريب منه .فكلما
َ

أو نفر منه ،شُحن بتردّدات سلبية وأطلق طاقة سلبيّة .وحينما
يُطلق العقل تردّدات ُمضادّة يُعتبر ذلك سالح ضدّ .والعكس
صحيحْ ،
إذ يستطيع العقل أن يطلق تردّدات استقبال كذلك .وك ّل
ّ
هذه التردّدات تدخل في عمليّة تفاعل معقدة في ذات اإلنسان
وترسم معالم حياته؛ وهذه اآلليّة تت ّم من دون وعي المرء
البشري لديه
مثل تشكيل أو إنتاج األحالم وإخراجها .فالعقل
ّ
إمكانيّات هائلة تُشبه هوليود في صناعة أفالم األحالم .
سه ،لكنّه ال ينتبه
أيضا ،يستقبل العقل البشري ك ّل شيء بحوا ّ
إالّ لما يعنيه و يهتم به..أي ينتبه العقل لما يثير اهتمام المرء
و يُركّز عليه فقط  .بعد االستقبال ،تت ّم عمليّة فرز داخل المركز
العقلي .وحدها األشياء ال ُمه ّمة هي التي تبقى.
مرات
ولذلك ،قد يحتاج ال ُمعلّم إلى تكرار موضوع
علمي عدّة ّ
ّ
لكي تضبطه عقول التّالميذ و تتمكّن من فهم أسراره .
إذن ،العقل يستجيب لما يناسب رغبة المرء و تطلّعاته .
المحيط األقرب للمرء يكون مح ّل طمأنينة بالنسبة لعقل صاحبه
مجرب لديه و مأمون .وهذا ما يُسمى باالنسجام .في حين
ألنّه
ّ
ّ
أنّ النتائج واألهداف تحصل وفق معادالت دقيقة بمعنى عمليّات
إجرائيّة يسعى فيها اإلنسان حتى يتحصّل على مبتغاه .وليس
لقانون الجذب أي صلة بها على وجه التّحديد .أصالً ،ليس
لقانون الجذب أي أساس من الوجود إالّ في خيال العلماء .
ل ّما تكون لك نظرة إيجابيّة إلى ك ّل ما يُحيط بك مهما أصابتك
الرغم من ك ّل المشكالت التي تعترض مسار
من مصائب وعلى ّ
حياتك من دون توقّف ،ستحافظ على قدر كبير من استقرارك
النّفسي الضّروري لمواصلة ما تبقّى من عمرك .وبتحكّمك في
سلبيات من حولك،
طاقتك الموجبة من خالل عدم استجابتك لل ّ
ستحمي أعصابك من التّلف و تضمن سالمتك الصّحية.
ثمة فرق شاسع بين من يحيا بصدر رحب منشرح و في كامل
ص ّحته و بين من يعيش حياته ساخ ً
سا  ..أي” 
طا كئيبًا تعي ً
مريضًا “ بأت ّم معنى الكلمة ...
وخالصة القول ،عندما تكون لك عين إيجابيّة ترى نصف
الكأس المآلن وتغضّ النّظر عن الجزء الفارغ منه ،ستكون
وستتصرف في المواقف الشّديدة
معظم قراراتك ناجعة،
ّ
بحكمة ،وستخرج من المحن بأق ّل األضرار وأخفّها.
مني! تخ َّل عن خيالك المرهف،
ّ
تحر ْك ،إذًا ،فاألهداف ال تُنال بالت ّ ّ
أنّ
سعي هو
وانهض
ْ
وسر في سبيل ُحلمك ،وأثبت لهم جميعًا ال ّ
ْ
األساس وهو اللّبنة التي بها يكتمل ال ُمراد.

نستعيد الناموس
اوال  ..كي
حتدى
َ
َ
ذاتك ً

خلود الحسناوي
ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت ال تدري فالمصيبة ..
اعظم .
بين الحين واالخر نجد في ساحة التواصل الذي اتخذه الكثير
بيتا له وفيه الكثير الكثير من مسائل التحدي ،تارة بصورة
ٌ
حدث
يظهر فيها فرق الزمن وهذا امر ليس بال ُمعيب وانما
طبيعي يحدث وفق قوانين الطبيعة وتارة يظهر تح ٍد اخر
ال اعرف ماهيته  ،واخرى تحدي الظهور بدون مساحيق
التجميل بالنسبة للنساء ( يا اخي حاسب نفسك بدأت تنافس
المرأة في اختيار ارقى الماركات ؟!! امرك غريب ) وال ضير
في ذلك كلنا نعرف الظروف الجوية التي يعيشها البلد من
حرارة شديدة او جفاف وهذا طبيعي يؤدي الى اضرار بالبشرة

وان وضعت المرأة مساحيق التجميل فهذا دليل اهتمامها
بمظهرها بدل ان تظهر بمظهر فوضوي وشاحب هذا اذا ما
قارنا بعض ظروف معيشة البعض من نسائنا وتحملها اشكاال
مختلفة من هذه الظروف الصعبة وال تشتكي وتطلب الرخاء
والراحة ألنها تعرف ك ّم المسؤوليات الهائلة الملقاة على
عاتق الرجل ( زوجا او ابا او اخا او ابنا  ..الخ ) أيكون هذا
جزاؤها ؟ ؟ّ ان تكون عرضة لالستهزاء واالزدراء ومقارنتها
بنساء الغرب التي تعيش في ظروف جوية ومعيشية مريحة
؟؟ نعم انا معك اخي هناك من تبالغ بوضع المساحيق لكن
هذا ال يدعوك الى ان تسيئ لها ألنها االخت واالم والزوجة
وبدونها تفقد الحياة طعمها وال يبقى للحنان والحب والعطاء
مكان فتصبح الحياة كصحراء جرداء تعيشها لوحدكَ  ..ثم
اال يمكن ان تكون فيك عيوبا ؟!هل انت النبي المبجل ؟؟! او
الكائن الفضائي األوحد ؟!! لندع كل هذا القول جانبا ونأتي
لتح ٍد اهم من كل ذلك ..
لو كنت ذا ارادة قوية وكما تطلب من المرأة التخلي عن
المساحيق لشهر  ..اننا بدورنا أيضا نطلب منك وبوصفنا
نساء ايها االخ والزوج واالب  ...الخ ممكن تتفضل وتتكرم
علينا (( وتتحدى ذاتك ونفسك قليال ولو لموسم واحد دون ان
تنطق بكلمات نابية حين خسارة الفريق او حينما يكون هناك
امر يثير غضبك او ظاهرة مقززة او ما شاكل ذلك ؟؟ )) اطلب
ذلك من (البعض اكرر البعض ) ممن يولون اهتماما ً فائقا ً بما
يخص النساء اال يمكنكَ ان تتحدى نفسكَ وتصوم قليال عن
اظهرتْ لنا خسارة الفريق اليوم
االنفعال وتلك االقوال ؟؟ لقد
َ
كما ً هائالً من ال ُخلق والتربية الفظيعة  ،وال اقدر ان اقول
واوضح اكثر اكراما للقارئ الكريم ،لألسف الشديد شعرنا اننا
اي صفة ل ِع َظم ما
نعيش في مجتمع ال يمكن ان نطلق عليه ُّ
قرأنا و شاهدنا ...

االن اصبحنا نعيش في بلد طارد للطاقات وهذه حقيقة ال غبار
عليها  ..ليس دفاعا عن احد ،لكن ال يمكن لنا ابدا ً ان نرمي
الرصاص ابتهاجا بالفوز ونصيب االبرياء ،وفي الخسارة
نطعن باألعراض ونصيب االخرين في اعراضهم !! اين
الناموس والغيرة والشهامة  ..ما هكذا كان العراقي  ..كان
يخجل من ان ينطق حرفا غير الئق ،ألنه يعرف انه ستقرأه
اخته امه او جارته او زميلته فليس من الممكن ان تأخذ عنه
ذاك االنطباع السيئ ،مع شديد االسف هذه احدى محاسن
مواقع التواصل  ..التي اظهرتْ االخالق التي تختفي خلف
مفاتيحٍ جامد ٍة بال مشاعر  ..ارجو قبول هذا التحدي وحارب
كل التصرفات السيئة لديك وحاول ان تعيد حساباتكَ كي
نستعيد العراقي الذي نفتقدهُ االن  ..كي نعيد التوازن الى هذا
المجتمع اال يكفي ما به من خلل ؟؟ حينما تقود المرأة مركبتها
ظه ُر عضالته وبطوالته الزائفة على هذا
وال يزاحمها ويُ ِ
ضطر في بعض االحيان الى ان يتخلى
المخلوق الرقيق الذي يَ
ُ
عن الرقة واالنوثة كي يدافع عن نفسه بسبب عدم  ..او لنقل
قلة وجود الشهامة لدى البعض  ،االن والحديث طويل ومؤكد
تجارب االخوات كثيرة ان لم يكن في الشارع تراه يُزاحمها
في الدائرة او في السوق او او او  ..لذا ادعو واطلب ان
تتحدى نفسكَ اخي وتحاول ترك كل تلكَ الصفات الذميمة ألننا
اشتقنا لذاك العراقي الشهم الذي يقوم من مقعده لتجلس سيدة
تعبيرا عن غيرته وحسن تربيته اذ ربته سيدة كريمة وابنة
اصل وفصل  ..ولم ينشا على خلق هش ال جذور له وهذا
هو العراقي االصيل  ..وكلنا معكَ ونفخر بك ألنك عمود بيتنا
وانت الرمز للعراقي العراقي  ...ممكن نتحدى ذواتنا ونحاول
ان نبني المجتمع الذي نشكو خرابه ؟ لنحاول ان نرمم ذلك
الصدع الكبير ونبني المجتمع بأيدينا دونما انتظار من احد كي
يبنيه لنا ألننا نحن أصحاب المصيبة الحقيقية  ..وليس غيرنا .

آل ملوكي العائلة الشيخليه البغداديه

طارق حرب
آل ملوكي العائلة الشيخليه البغداديه التي أشتهرت بعباءة
الحرير للمسلمه واالزر للمسيحيه واليهوديه وحمام النساء
وخطاطها عبد المجيد ومجلسها الثقافي ومسجدها
----------------------------في سلسلة بغداد تراث وتاريخ كانت لنا محاضره عن إحدى
العائالت البغداديه التي اشتهرت خاصة بداية القرن العشرين
وملوكي هو اسم التحبيب والدلع ألسم عبد الملك هذه العائله
البغداديه التي كانت تسكن محلة باب الشيخ في الجزء الشرقي
من بغداد والتي اشتهرت بالمحل الكبير للنسيج والمسجد
واالبداع في الخط العربي والحمام المشهور والمجلس الثقافي
البغدادي وسوى ذلك من المناقب والفضائل التي أتصفت
بها العوائل البغداديه التراثيه والتي سكنت بغداد نهاية العهد
العثماني وبداية العهد الملكي.
وعائلة آل ملوكي عائلة كريمه كان سكناها الموصل وسكنت
بغداد قبل ما يقارب القرنين في محلة باب الشيخ مهنتها

وحرفتها صنعة العباء للبغداديات المسلمات واالزر للبغداديات
اليهوديات والمسيحيات حيث تصنع عباءة الحرير الخالص
والذين أنفردوا بما يسمى( العباءه الچتف) أي التي تلبس على
الكتف التي تنتج من الحرير الخاص بألوان زاهيه وخالبه
توشح الكتف بمزيج من الكلبدون الذهبي والفضي ولها بالبل
تصنع من الكلبدون ويستبدلها البعض ببالبل الذهب وقد
أشتهرت هذه العائله بنسيج ( االزر) التي ترتديها المسيحيات
واليهوديات ويستخدم نسيجها في الشراشف والمناشف
المنسوجه من خيوط الصوف الرفيعه وبألوان جذابه على شكل
مربعات وكانت صناعة النسيج في محل كبير في باب الشيخ
وقد أغلق هذا المحل بوفاة عبد الوهاب ملوكي وأنقرضت هذه
الصناعه التي أشتهرت بها عائلة آل ملوكي ومحلة باب الشيخ.
وكذلك أشتهرت هذه العائله بالحمام النسائي المشهور في
محلة باب الشيخ والذي كان يتكون من قاعه فسيحه تتوسطها
نافوره جميله تعلوها دكه كبيره من كل جانب تجلس عليه
النساء بعد انتهاء األستحمام وفي هذه الدكه تتوزع غرف
صغيره تؤجر للواتي يرغبن في خلع مالبسهن وحفظها فيها
والالتي ال يرغبن في ذلك فبامكانهن خلع مالبسهن في القاعه
الكبيره ووضعها في (بقچه) أي صره فوق الدكه وفي احدى
الجوانب توجد غرفه صغيره تدعى( الجهنميه) تدخلها من
تريد تعريض جسمها للبخار الحار وافراز أكبر كميه من العرق
وسقف الحمام كان ذو ريازه خاصه وزخارف جميله تزينها
االقواس والزجاج الملون والطاقات الزجاجيه التي ينفذ منها
النور الى الحمام .وفي داخل الحمام توجد قمارات وهي غرف
صغيره غير مسقفه فمن ترغب باستئجار قماره لألستحمام
أو استعمال قاعة االستحمام العموميه وهي قاعه كبيره جدا ً
تتوزع فيها أحواض صغيره لكل حوض(حنفيه) للماء الحار
وأخرى للماء البارد .وفي الحمام يوجد ( المدلكچيه) حيث
عامالت الحمام الالتي تتولى غسل أجسام النسوه بالليفه
ودعمها بكيس الحمام ثم تعمد الى غسل الرأس لثالث مرات
وهنالك خزينه وهي حوض كبير مملوء بالماء الساخن الذي
يتصاعد منه البخار والذي تغطس به المستحمات وهنالك
المناشف الكبيره التي تتلفع بها وتخرج الى قاعة الحمام وبعد

ذلك الدكه والمفرش الكبير حيث االستراحه ولبس المالبس بعد
االنتهاء.
وأشتهرت هذه العائله بأبنها العالمه الشيخ عبد المجيد بن عبد
الملك الشهير بـ( ملوكي) المولود في محلة باب الشيخ بداية
القرن التاسع عشر والذي درس على علمائها االعالم وهو
أخو الشيخ محمد أمين ملوكي  .كان من الخطاطين البارعين
المشهورين ببغداد وكان يكتب بيده اليسرى ومن مخطوطاته
كتاب وصايا الملوك في المكتبه القادريه وقد أخذ عنه فنون
الخط جماعه من عشاق الخط منهم السيد رؤوف الچوربچي
وكان مدرسا ً في جامع الحاج أمين الباچه چي وأماما ً وخطيبا ً
في جامع الخاصكي وبعد وفاته دفن في مقبرة الغزالي وتولى
ابنه الشيخ عبد الوهاب ملوكي الخطابه واالمامه في جامع
الخاصكي بعده.
أما مسجد عائلة آل ملوكي فهو في محلة باب الشيخ باطالله
على شارع الملك غازي الذي يسمى شارع الكفاح وقريب من
نهاية الشارع الذاهب الى الباب الشرقي وكانت تولية جامع آل
ملوكي وادارته بيد السيد يحيى أمين آل ملوكي الرجل الفاضل
االديب الذي أشتهر بالفضل واالخالق وكان الشيخ عبد الوهاب
ملوكي يترأس المجلس الثقافي البغدادي لهذه العائله والمسمى
مجلس آل ملوكي يتردد عليه نخبة صالحه من العلماء واالدباء
منهم العالمه الشيخ رشيد الكردي والعالمه السيد عبد الكريم
العباس والعالمه الشيخ محمد القزلحب وكثير من الفضالء
ويعتبر الشيخ عبد الوهاب بن محمد أمين چلبي ملوكي عميد
هذه العائله من فضالء بغداد المعدودين وخلف سلف طيبين
فهو من عائله علميه دينيه تجاريه صناعيه لهم ذكر حسن
لذلك حسنت فضائلهم وتخرج على العالمه يحيى الوتري
مدرس جامع االحمديه في محلة الميدان.
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العرب وتركيا وايران

علي السوداني

سيكون الشرق األوسط وما حوله  ،رائع ا ً قوي ا ً مدهش ا ً مبدع ا ً سعيدا ً
 ،لو تخلت الجارة إيران عن فكرتها السخيفة في تصدير الخمينية
إلينا  ،وهجرت تركيا فكرتها السخيفة أيض ا ً في تصدير اإلخوانية إلى
ش ا ً مستسلم ا ً يائسا ً
نفس المكان العربي الذي يبدو اليوم مريض ا ً ه ّ
حين من الدهر لن يطول  ،حيث سبقتنا إلى هذا الموت
 ،لكن إلى ٍ 
السريري  ،دول عظيمة في أمريكا وأوروبا وآسيا  ،وكانوا على
ظالم وضاللة وفتنة وانحطاط وتخلف وطائفية وذبح وحرق  ،حتى
استفاقوا ونهضوا  ،بعد أن ن ّ
ظفوا دينهم وتأريخهم من الخرافات
والضالالت والمنفوخات المف ّخخات الخبيثات .
الدولتان اللتان تسوران أرض ومياه العرب من الشرق ومن الشمال
 ،غنيتان جد ا ً وبمقدورهما أن تصنعا لشعوبهما الملونة متعددة
األعراق والثقافات  ،حياة مذهلة لذيذة كريمة بد الً من الذهاب الى
مطامس ومستنقعات وأحالم امبراطورية ظالمة وتافهة .
سيجادلنا البعض من غواة سلطان الجدل والتنكيد  ،بقوله إنّ  هذه
قد سببت لنا آالم ا ً وأحزان ا ً هي أعظم مما أنتجته لنا تلك  ،وسنوافق
على هذا الرأي الجيّد  ،مشروطية أن يكون صاحبه منزوع قناع
الوجه وال يقرأ المكتوب مستعين ا ً بن ّ
ظارات طائفية قوتها ستة على
ستة  ،وفق تقديرات دكان اليمامة بحافظ القاضي وخاصرة شارع
الرشيد البديع !
مكب نفايات فكرية أو أحالم مضللة أو حائط صد ،
ّ
لسنا ولن نكون
تتكدس
وتتكوم بجواره جثثنا ودماؤنا وأحالمنا الطيبة البريئة  ،بل
ّ
نحن أمة ّ
خلقة خلوقة صادقة  ،ستكون كذلك إن توفرت لها فرصة
ثانيةً
ممكنة  ،وتخلى اآلخرون عن نهشنا وقتلنا ونهبنا  ،فنصير 
من أمويين وعباسيين وأندلسيين  ،وتكون بالدنا نبتة طيبة من علم
وأدب وفن وفكر ورحمة ونعمة تسيح على الناس أجمعين .
بهذه الفكرة التي هي ليست من بواقي كتاب البطر والبطرنة
 ،سيموت الفكر المتوحش المرعب المتخلف الضال المضلل ،
وستدخل دولة التزوير واللملوم إسرائيل في مأزق حقيقي ستعضّ
فيه كل اصبع ندم وأسف  ،ألنها رفضت الكرم العربي الذي عنوانه
المريب  “ح ُّ ل الدولتين  “ ،وسيكون الح ّ ل المتكىء على القوة
العادلة هو ك ّ ل فلسطين .

ضيعنا احلق واحلقوق
والء العاني
الو الو  :أهال أمي كيف حالك
أهال
ماذا بك ؟
ال شيء
قولي وال تخفي عني شيء باهلل
ال اعرف كيف ابدأ وال أريد إحراجك  ....فقد اتصل بي أخيك وقال
إن له بذمتك مبلغا من المال ؟
 ...نعم صحيح وما اإلشكال
 .....يريده اآلن فهو في ضائقة مادية
.....آه يا أمي  :صدقي وأنا أيضا
هل تسمعيني ......
الو  ...أمي
كيف هذا وماذا فعلت في الغربة طوال هذه السنوات ؟
وماذا عن أخي أليس هو اآلخر يسكن ديار الغربة
فلماذا تصدقيه وال تصدقيني ؟
قلت لك ابعثي له المال
........
استحلفك باهلل يا أمي ماذا بك لماذا تصدقيه وتكذبيني ؟
ألنني ال أريد أن أصدقك
سالم
رافقتك السالمة سيدتي فانا اعرف إن الضربات كلما كانت من
األقرب فاألقرب
تصبح أكثر إيالما  .ولألسف كثيرون يريدون قتلنا ونحن أحياء .
ويبكون علينا بعد أن نموت
وأحيانا للحظ دوره في ما يجري

ضيعنا احلق واحلقوق

محمود الجاف
أبكي عَلى شَعبي ال َمذبوح في ال ُ
ظلَ ِم
روف َخ َطها قَلمي ؟
َهل ينف ُع الثَكلى ُح ٌ
وسفكُ
د َِم  .وضَياع الدين واألخالق
كثير
أم ين ُ
صر ال َمظلوم قتلى ٌ
والقيم  .أم الطفولة التي ضلّت َطريقها وهالك الدار والنِعَ ِم  .أم
ِ
قم  .والرضا بالنوم في ال ُ
طرقات
سكوت والناس في الجوع وال َ
ال ُ
س ِ
والخيم .
ِ
قَ َّ
طعوا أوصا َل بالدي ف َجفَت َمفاتنها ...
َ
َ
دم
ال ينفع اللوم وال الن ِ
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بت التصاوير
ه َّي ِجت دمعي يوم ِج ِ

عادل الرسحان
يازين ذاك الوكت
وذيك األماكن
وياليتني ظليت
بين البساتين
وياليتني وبف ِّيها
للحين ساكن
ويازين ماي الخرم

والنخل عالصوبين
وعثوگه المدالّت
برحي شحالهن
وتغريد بالگيعان
جمري وبالبيل
والديك ْ
عل ّ
تنور
واگف وصافن
والموگد المشتعل
وريحة دخاخين
امعچً وله بالغرف
والغيم داكن
والبرق ليمن لمع
ضو ْت حياطين
َّ

نور البابيل
أتى فرح قلبي الحزين
تعاهدنا معا وكنا
فاعلين
بذكريات مضت
نحفل
ٍ
وسعادة في طول
السنين
بايام الصفا تحلو بنا
وبالصهباء بتنا
عاكفين
في الهوى ننسى
االسى
ٰ
ونمحو باالكف ماء

جا َء الفرحُ
الجبين
ولهفة الحب دوماً
طاهره
فكيف بنا وما شاء
الحنين
وقلوبنا تخفق الخلجات
نبضات ترتوي حباً
ٌ
ثمين
وعشقنا كمحراب
الصالة
قد بلغنا به حد اليقين
كل مانكتب من اشعارنا

التحتويه سجالت
الكاتبين
دعاء االحبه فيه خي ٌر
كأنه البرق ونحن
الجالسين
ونادينا ِندا ٌء ُعرفاً
ُكل مانرجوه جَ معاً
حصين
فيارب البرية حمداً
َكثير
ُكل ماضاء ب ِه نور
َ
األمين

ضيعنا الحق والحقوق

والء العاين
الو الو  :أهال أمي
كيف حالك
أهال
ماذا بك ؟
ال شيء
قولي وال تخفي عني
شيء باهلل
ال اعرف كيف ابدأ وال
أريد إحراجك  ....فقد
اتصل بي أخيك وقال
إن له بذمتك مبلغا من
المال ؟
 ...نعم صحيح وما
اإلشكال
 .....يريده اآلن فهو
في ضائقة مادية

والمطر بالبيبان
يغسل خطاهن
واسمع نشيج الماي
صاح بمرازيب
وصوت الرعد ه ّدار
بين المساكن
والدلّة والفنجان
وقهوة ودواوين
وكلمة هال بالضيف
ترس الرواشن
والظلمه والفانوس
والاللة بالليل
َ
يمش َّنه َع ْل حيطان
ونمشي وراهن

.....آه يا أمي  :صدقي
وأنا أيضا
هل تسمعيني ......
الو  ...أمي
كيف هذا وماذا فعلت
في الغربة طوال هذه
السنوات ؟
وماذا عن أخي أليس
هو اآلخر يسكن ديار
الغربة
فلماذا تصدقيه وال
تصدقيني ؟
قلت لك ابعثي له المال
........
استحلفك باهلل يا أمي
ماذا بك لماذا تصدقيه

يحيى هاشم فلحي
ال ومحبتكال والعشرة
ماضگت أطيب
منك ثمرة
شفت الدنيا بسحر عيونك
كلها ورود وتزهي وخضرة
شفت العالم
كله زغير
حبنا يغطي الكونبكبره
عشت وياكم عين وحاجب

وتكذبيني ؟
ألنني ال أريد أن
أصدقك
سالم
رافقتك السالمة
سيدتي فانا اعرف إن
الضربات كلما كانت
من األقرب فاألقرب
تصبح أكثر إيالما
 .ولألسف كثيرون
يريدون قتلنا ونحن
أحياء .
ويبكون علينا بعد أن
نموت
وأحيانا للحظ دوره في
ما يجري

ال ومحبتك
مرتبطين حچايه وفكرة
عشت وياكمطفل زغيّر
مايعرف يتهجىويقرا
عشت وياكم غصن مدلل
شوگك مايه وحبك ثمره
َ
ظ ْل بأيدك غصن الجوري
شتريد َ
إنت التحكم بامره
وتدري شلون بحال الجوري
لو َگ َّطعت
بهجرك جذره

سبع ُ َورقات

ماع ّمرته ُوسنديانتي
بددت ُه الحروبُ
كم وددت ُبعد رحيلي
َ
تتخذ العصافير
أن
ُكلماتي زبورا ًلها
وقبل أن تخذلني
األمنيات
أقف على أصابع هذا
العالم
حتى أصبحت ُ أراني
ورحت ُأكذبُ بشأن ِكل
كالثريا ٠٠٠
ِّألم ّ
الحب
لكني ِفي
تسبح ُبين َالرافدين
ِ
ٍ
ٌ
ّ
ُ
أعود إلى هيئتي كأي
ِسجلي حافل بأغلى
أمرأ ٍة
الجراح
َ
تهوى
بأبشع
العناق الطويل َفي ورصيدي متخ ٌم
ِ
لحظ ٍة ثانوي ٍة
الخسارات
ِ
لربما ٠٠٠
عمالتي
لم أحظى بصدقها سوى
ال سوق للنخاس ِة
مرة
يتداولها
لكنها صعبة جداً
واحد ٍة
ولم أبالي بما قالوا
أن يبقى أسمي
َ
ُ
الحياة تمضي
تركت
ِعلى بعض ِالصفحات
السابقات
لربما ثالثة إيام
ِ
كاأليام ِ
مجدا في قلمي
أو أربعة
ّ
المولود من سنديان ِة
سابع
بيوم
لكني ال أطمع
ٍ
ٍ
الروح
هذه هي الحقيقة
ِ
ثالث
جهات كل ُّ ما يهمني أن يتعدى
ٍ
عشت ُ في ِ
ً
شماال
ب ََذروها
الرحيل
ذكري بع َد
ِ
أقتلعوها
ورقات
سبعَ
ٍ
ً وأعادوا غرسهاغرباً
وفي كل ِّورقة ٍ
ٌ
بعد الثالثين ٠٠٠
حياة ُتختصر
َ
كان الجنوب
سماء
ٍ
مع َكل ِ
ّ
َ
ُ
ورحت أسبح ُبين
السابعة
عندما أصل
ُ
وصليل
أرسل إليه ِمن بعدي
الغرس ِ والزرع ِ
ِ
َ
المناجل
برقية سالم
ِ

نيسان سليم رأفت

سألني ذات َيوم
هل تغا ُر منك ِالدنيا ؟
الحب
وهل فاتنا موسم ُ ِ
حين تشابهت تقاويم
ُشهورنا ؟
وكل ّهذه األوردة
الزرقاء
تنبض ُتحت َجلدتي
كراهب ٍة تقاوم ُخطايا
العالم الفادحة ِ
َ
أمسك الزمن
أحتاجُ أن
َبيدي
وأتالعبُ بالتقاويم
الخرائط
ِ
أغ ّي ُر أطاليس َ
ِأقارب ُ بين َالمدن
في شوارع ِقلبي
ُ
األحداث
حتى تقتادني
حزن
آخر
ٍ
كما في ِ
ألحصي عرش َحسادي
ّ
أزفني عروساً
مع ِّ
كل مطلع ِقصيد ٍة
َ
وحتى ال يسرق الغجر
ُفرحي
جمعت ُروحَ أنفاسي
في صندوق ِأشيائي

اسوء عادات

مالك االحمد
علمني كاظم و حُ بك
أسوء عادات ..
ارس َم وجُ َ
هك
ان ُ
بالطبشور على الحيطان
..
أن أفتش وجودك بين
المارين من هنا والذين
مروا والذين سيمرون ..
علي التمس بطرف خيط
ّ
لوجودك ..
اثار مرورك  ..بقايا
عطرك والوانك ..
علمني أشياءً ما كانت
أب ًدا بالحسبان ..

أن افتح فنجاني في
االلوان  ..بين النهار
الليل ِة االف المرات ..
والليل  . .بين كل
واجربُ ُطب العطارين
االشياء المتنافرة ..
ُ
واطرق باب العرافات  ..علمني أن أوحد كل لغات
علمني اخرج من بيتي
العالم للغة الحب ..
ألمشط ارصفة ُ
الطرقات
علمني أن اتي بطرف
و اطارد وجُ َ
هك في
العالم واخيط ُه بكل
األمطار و في اضواء
براعة لخلق مسافة
السيارات ..
واحدة  ..علمني أن ارفع
علمني أن اسرق الوقت
رايات استسالم لكل
واصنع وق ًتا اضافيًا
الحروب ..
للتفكير بك ..
ان اكتب ب الفتتي  ..ال
علمني أن اصحو من
للبعد  ..ال للمسافة ..
نومي الن احالمي هربت علمني أن اثور بوجه
من شدة الحلم بك ..
المستحيل  ..علمتي أن
علمني أن أسهر  ..وأن اصنع ُط ً
رقا ُمختصرة ..
اكتب  ..وأن ارسم ..
دروبًا تنتهي بسرعة ..
علمني أن اقلب كل
مسافات تتقلص ببرهة
حروفي لصالحك ..
..
اشخبط بكل الوجوه
حبك كيف الحب
علمني ِ
امزق كل اللوحات
يغير خارطة االزمان
ليكونوا أنت  ..انت فقط
علمني اني حين احب
ٌّ
..
تكف األرض عن
علمني أن أوحد بين
الدوران .

بعد غياب طويل ..عادل إمام يعود للمسرح من «البوابة السعودية»
الحدث االسبوعي
بعد غياب طويل عن خشبة املسرح ،من املتوقع أن يعود عمالق الكوميديا املصرية ،الفنان عادل إمام ،يف عمل جديد ،وفق ما

ذكرت وسائل إعالم مصرية.

فقد كشف رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للرتفيه السعودية ،املستشار تركي آل الشيخ ،خالل مؤمتر عقد لإلعالن

عـــن االســـراتيجية اجلديدة للرتفيـــه يف اململكـــة العربية الســـعودية ،أنه قطع شـــوطا كبريا مـــع زعيم الكوميديـــا إلقناعه

بالتمثيل على خشـــبة املســـرح باململكة.

وأوضح آل الشيخ ،أن املفاوضات بهذا الشأن يف مراحلها األخرية.

وكان رئيـــس جملـــس إدارة اهليئـــة العامة للرتفيه قد أعلن إطالق اســـراتيجية جديـــدة تهدف إىل جعل اململكـــة من بني أول
 4وجهـــات ترفيهية يف منطقة آســـيا ،وبني أول  10على مســـتوى العامل.
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يامسني صربي أول بطولة مطلقة يف «حكايتي»
احلدث االسبوعي

زاهي حواس يطالب بعوده متثال نفرتيتي
احلدث االسبوعي
علي ابو دشيش

بـــدأت الفنانـــة املصريـــة يامســـن صربي
يف تصويـــر أوىل بطوالتهـــا التمثيليـــة يف

ألقى عـــامل االثـــار املصريـــة الدكتـــور «زاهي

مسلســـل «حكايتي» ،واملنتظـــر عرضه يف

حـــواس» حماضرة عن اكتشـــافاته االثريـــة داخل املركز

شـــهر رمضان املقبل .وتصـــور النجمة

الثقايف للعاصمة بروكســـل ،والذي تقام فيه ســـنويا 14

أحـــداث العمـــل يف اإلســـكندرية

ألف حدث موسيقي واوبرال

وتتقاضى مقابـــل ذلك حوايل 220

ي وثقـــايف حضر احملاضرة الســـفري

ألـــف دوالر ،ومن املرجح أن تنتهي

خا لد

من تصويره قبيل انطالق الشـــهر
ا لكر يم .

11

البقلـــي ســـفري مصـــر يف بلجيكا،

حفل توقيع كتاب «سريتي» للواء الطيار
والالعب الدويل هشام عطا عجاج

وأعتـــذر امللك فليـــب ملـــك بلجيكا،

وحضر احملاضرة  500شـــخص مـــن املثقفني
واإلعالميني والسياسيني

وجاءت احملاضرة باالتفاق مع وزارة السياحية ومصر للطريان لتشجيع السياحة ،وقد

اشـــرك يف تنظيم احملاضرة «عمـــاد فتحي» مديـــر املكتب الســـياحي بروما وتتبعـــه بلجيكا

احلدث االسبوعي

«وريـــم عرابي» مديـــرة مصر للطريان بربوكســـل

عمان ـ علي السوداني

وقـــال «حـــواس» ان زيارة امللـــك فليب واســـرته لقضاء إجـــازة خاصة يف مصر هـــو اعالن كامل
علـــى ان مصر امنه وخاصة ان امللك فليب جتول يف شـــوارع اســـوان كمـــا زار املناطق االثرية يف

األقصـــر واختتم زيارته مبنطقـــه االهرامات،

وشـــدد «حـــواس “علي عودة متثـــال امللكة نفرتيتـــي اىل مصـــر خاصـــة الن دول افريقيا االن
تطالـــب بعـــوده اثارها التي ســـرقت خالل االســـتعمار.

هشـــام عطا عجاج الالعب الطيار الذي محل رســـالة أمحد حســـن البكر اىل حافظ األســـد
يوم حرب تشـــرين .1973

حضر مجـــع غفري من اجلاليـــة العراقيـــة والعربية يـــوم اخلميس يف قاعـــة االورفلي يف
عمان لإلحتفاء بصـــدور كتاب مذكرات الالعب الدويل والطيار واإلنســـان املدهش هشـــام

عمونية مجيلة وحديث السياســـة والعســـكرية كان
عطـــا عجاج  .وكانت جلســـة عراقيـــة ّ

أقوى مـــن حديث الكرة وملعب الكشـــافة ومنـــزل الطفولة والـــوالدة يف أعظمية بغداد
العزيـــزة احلاضرة  .صـــور من املعركة العراقية الشـــريفة واملؤثرة يف قلـــب اجلوالن وعند

حوافهـــا  ،وخطة التحريـــر املتكاملة التي رمسها اجليـــش العراقي  ،والتـــي ماتت بعد

موافقة ســـوريا ومصر علـــى وقف النار  .الوصـــول املعجزة للعراقيـــن اىل ارض املعركة .

اختالط الدم والدمع العراقي مع شـــقيقه الســـوري  ،يف مشـــهد عز نظـــره حىت اآلن .
ّ
آمر هشـــام كان من احلاضرين ضمن االحتفاليـــة  ،وكان عجاج يناديه بكلمة « ســـيدي «
ّ
حقـــا  ،لكن بغداد
كلما التفت حنوه الســـتعادة واقعة معتقة  .مناذج انســـانية مدهشـــة
ً
ما زالـــت بعيدة كما قـــال عجاج.

وان الرئيـــس الفرنســـي ماكرون وافق على طلـــب بعض الدول االفريقيـــة باإلضافة اىل ان الصني
تطالـــب رمسيا االن بعـــودة اثارها من اليابـــان والدول األخـــرى وكذلك اليونـــان تطلب عودة
أعمدة «البارثينون»

وقدم «حـــواس» األدلة التـــي تثبت خروج متثـــال نفرتيتـــي بطريقة غري قانونيـــة وان هناك
تديـــس يف عملية اخلروج وأضاف ان «متحـــف برلني» ال ميلك أي دليل لالحتفـــاظ بالتمثال ،وان

هنـــاك محله من بعـــض املثقفني املصريني يطالبون بعـــوده هذا التمثال للعـــرض خالل افتتاح
املتحـــف املصري الكبري.

وحتدث «حواس» عن االكتشـــافات االثرية وعن املشـــروع الياباني الفرنســـي لدراســـة هرم خوفو

وعن احلفائـــر التي تقام حاليا بـــوادي القرود.

وقد ســـجل «حـــواس» حديث كامـــل للقنـــاة االويل البلجيكية أذيـــع قبل احملاضـــرة وأكد فيه
حـــواس ان مصر تشـــعر االن بأمـــان كامل خالل رئاســـة الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي الذي
يقـــوم بإصالحات جذرية إلنقاذ االقتصاد املصـــري وانه يدعو كل الشـــعب البلجيكي لزيارة مصر.
واشـــار حواس اىل اهميه اســـتعمال العلم واألجهزة احلديثـــة يف االثار وخاصة جهاز «االشـــعة

املقطعية» و»احلامـــض النووي» وأجهزة «الليـــزر» و»الطريان فـــوق املواقع االثرية».

منة فضالي قلقة من شخص «مجهول» يطاردها
احلدث االسبوعي
أثارت املمثلة املصرية منة فضايل قلق مجهورها وحمبيها،

بعد أن كشفت عرب تدوينة على حسابها الرمسي

بالفيســـبوك ،أن هناك من حياول الوصـــول إليها ومهامجتها

وأنها ال تعرفـــه ،قائلة «البـــواب طرده ..إنـــه يأتي كل يوم

وكأن هنـــاك مـــن حيرضه على ذلـــك» ،طالبة املســـاعدة.
وانهالـــت عليها نصائـــح املتابعني حيث أشـــار عليها

بعضهم بتعيني حارس شـــخصي.
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قطر تتوج بكأس آسيا بعد هزمية الساموراي الياباني

الحدث االسبوعي

تــوج المنتخب القطري بلقب بطولة كأس آســيا لكــرة القدم بدورتها
الســابعة عشــرة والتي اســتضافتها دولــة اإلمارات ،بعــد فوزه في
المبــاراة النهائية التي أقيمت الجمعــة ،على المنتخب الياباني بنتيجة
.1-3
وانتهــى الشــوط األول مــن اللقاء الــذي أقيم على ملعــب مدينة زايد
الرياضيــة فــي العاصمة اإلماراتيــة أبوظبي ،بتقــدم الفريق القطري
بهدفين دون مقابل.
وأحرز الهدف األول لقطر الالعب المعز علي في الدقيقة  12من زمن
المباراة ،بينما أضاف الهدف الثاني عبد العزيز حاتم في الدقيقة .27
ومع بداية الشوط الثاني ،واصل المنتخب القطري الضغط على الفريق
الياباني ،الذي رد بدوره عبر هجمات مرتدة.
وتفوق منتخب «الساموراي» على «العنابي» في االستحواذ على

الكــرة ،وواصلــوا ضغطهــم علــى الفريــق القطــري دون أن تترجم
هجماتهم ألهداف.
وأثمرت الهجمات اليابانية المكثفة وتراجع العبي قطر ،عن تســجيل
الهــدف األول في الدقيقــة  68عبر الالعب تاكومــي مينامينو ،الذي
انفرد بالمرمى القطري وأســكن الكرة على يمين شباك الحارس سعد
الدوسري.
وشــهدت الدقيقــة  80عودة حكــم المباراة لتقنية الفيديو لحســم أمر
ضربة جزاء لصالح قطر بعد لمســة يد على مايا يوشيدا داخل منطقة
جزاء اليابان ،نفذها أكرم عفيف على يمين شوشــي جوندا ،مســجال
ثالث هدف لقطر في الدقيقة .83
وخــال دقائق المباراة األخيرة ،حاول الفريق الياباني تعديل النتيجة،
إنجاز كروي للمنتخب
وسنحت له فرص عديدة ضائعة لم يفلح بتحويلها ألهداف.
على اإلطالق.
ويمثل فوز المنتخب القطري باللقب ألول مرة في تاريخه ،أفضل

الشرطة يصدم يوفنتوس بشأن ميمي
الحدث االسبوعي
صبيح ثعلب  /العراق
عقد مجلس إدارة نادي الشرطة ،اجتماعا استثنائيا لبحث العروض الرسمية المقدمة للنادي ،للحصول
على خدمات مهاجم الفريق والمنتخب الوطني مهند علي «ميمي».
وأعلــن النــادي ،في بيان رســمي ،اليوم رفضه التخلي عــن خدمات ميمي ،والتمســك به حتى نهاية
الموســم الحالي ،على أن يتم حينها دراســة مستقبله االحترافي ،ســواء البقاء لنهاية عقده أو اختيار
عرض مناسب.
وأشــار إلى أن ســبب عدم قبوله العروض المقدمــة لالعب ،يتعلق بعدم مالئمتهــا ماليا بقيمة النادي
والالعب ،الذي يطمح لخوض تجربة احترافية على أعلى مستوى.
ونفى النادي ما تردد بشــأن تقديم بعض األندية عروضا بمبالغ مالية كبيرة ،تخطت  6ماليين دوالر،
مشددا على أنها لم تكن ملبية للطموح التي تليق بالمستويات الكبيرة التي يقدمها الالعب.
وأوضح أن اإلدارة تباحثت في جميع العقود المقدمة ومدى فائدتها لالعب أو النادي ،وتم اتخاذ قرار
بإبقاء الالعب حتى نهاية الموسم ،والذي نطمح خالله الوصول لمنصات التتويج ،وأن اإلدارة مؤمنة
بأن مهند علي سيكون له دور كبير في تحقيق حلم الجماهير.
واختتم بأن العروض التي قدمت بصورة رسمية للنادي بشأن ضم الالعب ،كانت من أندية يوفنتوس
اإليطالي ،بنفيكا البرتغالي ،العين اإلماراتي ،جالطة سراي التركي ،جنك البلجيكي وآيك اثينا .

احتاد الكرة حيقق يف تداعيات خروج املنتخب من كأس آسيا

اإلصابة خترج شارابوفا من دورة سان بطرسبورغ الروسية
الحدث االسبوعي
قررت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة أولى عالميا سابقا،
االنســحاب من دورة سان بطرســبورغ الروسية الدولية
في التنس ،بسبب إصابة في كتفها األيمن ،حسبما أعلن
المنظمون قبل مباراتها في الدور الثاني أمام مواطنتها
داريا كاساتكينا.
وتعاني شــارابوفا ( 31عاما) الســتعادة مســتواها منذ
عودتهــا إلى المنافســات عــام  ،2017بعــد إيقافها 15
شهرا بسبب المنشطات.
وكانت شارابوفا التي خرجت من الدور ثمن النهائي
لبطولة أستراليا المفتوحة ،أولى البطوالت األربع الكبرى ،األسبوع
قبل الماضي ،استهلت مشوارها في سان بطرسبورغ بالفوز على األسترالية داريا غافريلوفا  4 -6و ،0 -6االثنين.
وقالت شارابوفا عقب فوزها على غافريلوفا« :أعمل بجد منذ أشهر من أجل التعافي (من إصابة في كتفي) لكن دون
نجاح حتى اآلن» ،مضيفة« :ال يزال أمامي الكثير من العمل».
وبانســحاب شــارابوفا ،ضمنت كاساتكينا التي تصغرها بعشــرة أعوام ،بلوغ الدور ربع النهائي دون أن تلعب ،بعد أن
أعفيت من الدور األول كونها مصنفة ثالثة في الدورة.

عادل التميمي جيرب مقاتال أمريكيا على
االستسالم

الحدث االسبوعي
أعلــن اإلتحاد العراقــي لكرة القدم ،عن تشــكيله لجنة للتحقيق في
تداعيات خروج المنتخب الوطني من بطولة أمم آسيا.
وذكــر بيان له «تابع اتحادنا تداعيــات خروج منتخبنا الوطني من
بطولة آسيا لذلك فنحن نقدم اعتذارنا الرسمي لجماهيرنا الكبيرة التي
كنا نمني نفسنا في إسعادهم والوصول الى أبعد نقطة في البطولة
والى كل من ساند المنتخب ووقف معه من مؤسسات رياضية وغير رياضية
السيما رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اذ ظل متواصال مع رئيس االتحاد عبد الخالق مسعود قبل وبعد كل
مبارياتنا واشاد كثيرا بفريقنا».
وأضــاف انــه «ونزوال الى ماطرحه االعالم الرياضي في االيام القليلة الماضية وللوقوف على حقيقة ماحصل
فاننا قررنا تشــكيل لجنة لتقصي الحقائق التي طرحها االعالم الرياضي ودعوة كل االطراف المعنية من اجل
احقاق الحق ،مؤكدين اننا لن نتوانى في معاقبة اي شخص في البعثة أساء لسمعة العراق فيما لو ثبتت ادانته
وفق الدالئل التي ستتم المطالبة بها وبخالفه فاننا ايضا سنقاضي الجهة التي كان وراء ماحصل».
وبين ان «ماحصل بعد الخروج نجزم انه اشد واسوأ من ماحصل بايام البطولة النه عكس صورة مضببة عن
العالقة التي تربطنا باالعالم الرياضي الذي نطالبه دائما بتشخيص االخطاء وتحليل االمور عبر نوافذ المهنية
المعروفــة من غير ان يســيء لهذا العنــوان اوذلك الالعب تقربا لمنصات التباعد التــي ال تعير اهتماما كبيرا
بسمعة الوطن بقدر اهتمامها بتحقيق رغبات شخصية ضيقة .

الحدث االسبوعي
فاز المقاتل األمريكي عادل التميمي على مواطنه براندون مكمانان ،باإلخضاع ،في النزال الذي جمعهما ،ضمن دورة
« »214 Bellatorللفنون القتالية المختلطة (.)MMA
وأجبــر عادل التميمي ،العراقي األصل واألمريكي الجنســية ،خصمه على االستســام «اإلخضــاع – تثبيت اليد» ،في
الجولة األولى ،من النزال الذي استغرق دقيقة واحدة وثانية فقط.
وحقق عادل التميمي ( 29عاما) بذلك انتصاره السابع في مسيرته االحترافية حتى اآلن ،مقابل  5هزائم.
بينما مني براندون مكمانان ( 30عاما) ،بالهزيمة السادسة ،في مسيرته االحترافية ،مقابل  5انتصارات.
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حديث اخلميس
امليتون ال يظهرون يف الصور
الضوضـــاء ،كنـــت أريد ان أمسعه وأناقشـــه واســـأله

اظن انه ســـيتكرر.

ولكننـــي ـ وانا يف تلك احلال املزريـــة ـ قادتني قدماي

ايضا أحسســـت وملســـت عنده
اســـئلة كثرية .هـــو
ً

ســـلمت أمـــري حليائـــي فلم أكن
يف نهايـــة املطاف
ّ

متحديا نفســـي ـ اىل داخـــل املبىن،
مـــرة أخـــرى ـ
ً

بعيدا
هادئا لنجلـــس فيه
منعـــزال
مكانا
وكأنـــه يريد
ً
ً
ً
ً

على غـــر قناعـــة وكان عزائي انني ســـأحتدث معه

تعليال ملـــا جرى وجيري
فيهـــا مع عريان لعلنـــي أجد
ً

جانبا
نفس الشـــعور حـــن كان ينحرف بي يف املشـــي
ً
عن الصخب مـــن حولنا.

حسان الحديثي
أمـــس وانا اجتـــول يف شـــوارع بغداد بســـيارتي بعد
ِ

كبـــرا يف منطقة
صرحـــا
حملـــت
فـــراق طويل هلـــا
ً
ُ
ً
الوشـــاش وكأنه مركـــز جديد للتســـوق.
ُ
وشـــدني منظره مـــن بعيد فانعطفت
أبهرني بناؤه
ّ
ألصف
اليـــه حـــى وصلته وبـــدأت أحبث عن موقـــف
ّ
فيه سيارتي.

كانت مواقف الســـيارات خارج مركز التســـوق وليس
بداخلـــه او حتته كمـــا هو مألـــوف يف بقيـــة مراكز
ا لتسو ق .
قريبـــة منه وأنا
مواقفا
بعيدا ّملـــا مل أجـــد
أوقفتهـــا
ً
ً
ً
مســـبقا انني طاملا عانيت من مشـــكلة النسيان
أعلم
ً

13

جريئـــا اىل احلد الذي اســـتزيد من الصـــور فاكتفيت
ً

دخلتـــه ثم ذهبـــت اىل نفـــس األمكنـــة التي كنت

وســـأقضي بقية يومـــي برفقته ،ولكن رغـــم ذلك كله

او رمبـــا ألجـــده فلعله مل يغـــادر املبـــى فأتيقن من

مشـــينا باجتاه الســـامل املؤدية اىل الطابق الســـفلي

منشـــغال مبكان الســـيارة وكيف ســـأجدها وقد
كنت
ً

وأقف على مـــا حدث.
وجـــوده
ُ

خاليـــا من احملالت التجاريـــة وخاليا من
الســـفلي كان
ً

هـــذا العدد اهلائل مـــن الســـيارات إذ مل تكن املواقف

غـــر هدى وبال ســـبيل غري مبال مبن حـــوايل وكأني

مرقمـــة وال أدري كيف ســـيهتدي كل هؤالء الناس اىل
ً

أحبث عن ....أحبـــث عن .....أحبث عن ال شـــئ...

هادئـــا فيه ولكن الغريـــب أن الطابق
مكانا
علنـــا جند
ّ
ً
ً

أيضا اال مـــن بعضهم وكأنـــه مل يكتمل بعد،
النـــاس
ً

فجلســـنا على درجات الســـلم الكونكريتيـــة العارية

تركتها يف زمحـــة املواقف ،كيف سأســـتدل عليها بني

ســـياراتهم ،كنت أشـــعر باألســـى عليهم كشعوري

كنت امشـــي يف نواحـــي املكان واخـــرق الناس على

منهمكا
هل مـــر احدكم بهذه التجربة حينما يســـر
ً

نتبادل أطـــراف احلديث.

باألسى حلايل.

بالبحث عن ال شيء؟

فاحتا ويرتدي
وقميصـــا
داكنا
كان هو يلبـــس بنطلونا
ً
ً
ً

أشـــرف النهار علـــى االنتهاء وال منـــاص من االفرتاق

أنا كنـــت بهذا الشـــعور أمشـــي حبالـــة مزرية من

البـــد هلـــذا اللقاء من نهاية ككل لقـــاء ،لكنه كان
 ،كان
ّ

الضيـــاع بال غايـــة او هدف.

ســـرة بـــا أردان مع جيـــوب كبرية
فـــوق القميص
ً

على الصـــدر وجيوب أكرب على اجلانبـــن كتلك التي

بلحظـــات ثقيلـــة وبنظرات
خمتلفا عـــن غريه
فراقـــا
ٍ
ً
ً

يلبســـها االعالميـــون يف مهامهم الصحيفـــة او تلك

ســـلمت عليه وكانت
باردة حني
يـــده
جامدة ،كانت
ّ
ً
ُ

ينتشـــلني ممـــا أنا فيـــه اال رؤية «عامـــر عاصي»
مل
ْ
وجدته داخـــل املبىن بني النـــاس وقد تأخـــر الوقت
حمالته على وقت
أشـــرفت
وبدأ الناس يغـــادرون وقد
ْ
ُ

التي يلبســـها الصيـــادون يف مهمـــات الصيد الربية.
حتدثنـــا بإســـهاب عن أشـــياء خمتلفة وكثـــرة ....اال

نتفا
هشـــة
أيضا بالكاد شـــعرت بهـــا وكأني اصافـــح ً
ً
ً

من قطـــن بارد ،حىت أنـــي مل اشـــعر بأصابعه عندما

أبدا وكأننا نســـيناه ومل خيطر
ِ
الش ْ
ـــعر مل نتكلم عنـــه ً

اســـتلها
ســـحبها مني عنـــد انتهـــاء املصافحة وكأنه
ّ

ومرتبكا
مســـرعا
فـــورا باجتاه عامـــر ،كنت
فذهبت
ً
ً
ً

ذهب عريـــان حلال ســـبيله وغاب بني مجوع البشـــر

آبهـــا حينها بالســـام او حبرارة اللقـــاء فبادرته بلفظ
ً

شـــعور األســـى مـــن انتهاء اللقـــاء العجيب
اللحظة؛
َ

صورا
وجلســـت اليه ومتشـــيت معـــه وأخذت معـــه
ً

االغالق.

موتـــه عن أي أمـــر آخر وكلما
ببالنا ،كان يشـــغلني ُ

ناعما دون ان اشـــعر.
اســـتالال
من كفي
ً
ً

باد
ألقـــول لنفســـي :كيف اســـأله عـــن موته وهـــو ٍ

واقفـــا اعيش شـــعورين متضادين يف ذات
وبقيـــت أنا
ً

قائـــا :عامر التقيت اليـــوم بعريان وحدثته
متلجلج
ً

كيف ســـاجترأ واســـأله عن املوت ونـــرة صوته تداول
َّ
أذني أمسعهـــا وأعيها؟

وشـــعور الفرح اننـــي انتهيت
والصدفـــة الغريبـــة،
َ

بهاتفـــي هـــذا .......ولوحت باهلاتف أمـــام وجهه.

للتو مـــن لقـــاء عريان الســـيد خلـــف وحتدثت معه

فأعدل عن السؤال...
ِ

وأخذت معـــه جمموعة مـــن الصـــور إذ طاملا متنيت

لكني مل اســـتطع مقاومة نفســـي بتوثيق هذا اللقاء
ْ
العجيب فأخرجـــت هاتفي ذا الكامـــرة العالية الدقة

ذ لك .
اوووه  ....قلت لنفســـي حني تذكرت صور «السيلفي»

حيرني أمـــره لكنـــه كان يصغي يل باهتمـــام وكان
ّ
ُ
ســـكوت َمن يدرك ما حيدث ويعلـــم ما يدور
ســـكوته
َ
ُ

متوجســـا
خائفا
والتقطت لنا صورة «ســـيلفي»  ،كنت
ً
ً

فأخرجت هاتفي مـــن جيبي على الفـــور ألمتعن بها

فتحت هاتفـــي وبدأت أعرض له الصـــور وكيف أن كل

مـــن التقاط الصورة يف أول وهلـــة فلعله ال حيب الصور
ّ
وليس مـــن هواة توثيـــق الذكريات ،ولكن انشـــراحه

وأطمئـــن علـــى نوعيتهـــا ووضوحها ورمبا أرســـلت
بعضهـــا ملن أحب مـــن اصدقائـــي فأنـــا متأكد اني

وواضحا إال عريان الســـيد
موجودا
شـــيء يف الصور كان
ً
ً

خلف .

أما ابتســـامته للكامرية ونظرته
كان يقول غـــر ذلكّ ،

مباشـــرة اىل
ســـافاجئهم بها .فتحت جهازي وذهبت
ً

كان عامـــر يتابع عرضي للصور بتـــأن لكنه مل ينبس

الح يل من بعيد
وأنا يف خضم انشـــغايل مبـــا حـــويلَ ،

االمر وأخذ صـــورة أخرى وأخرى كلما غيرنا جلســـتنا
ّ
او متشـــينا يف نواحي هذا املكان.

املفاجأة األغـــرب واألعجب مـــن كل الذي مـــر وفات،
ّ
لقد كانـــت كل الصور موجودة وواضحـــة ويظهر فيها

فاجابنـــي بهـــدوء :امليتـــون ال يظهـــرون يف الصور يا

أعلـــم أن صاحـــب هـــذا الوجه قـــد مات منـــذ عدة

جدا وأثار يف نفســـي
أمرا غريبـــا
لكن هنـــاك
حيرني ً
ً
ً ّ
كثريا مـــن االرتياح
التســـاؤل وان بعث يف خاطـــري
ً

كل شـــيء اال عريان السيد خلف.

صديقـــي ...امليتـــون ال يظهـــرون يف الصور....

يا إهلـــي ...ما الـــذي حدث أيـــن هو؟ ملـــاذا اختفى

امليتون ال يظهرون يف الصور....

أحـــدا ال يعرفـــه مـــن بني هـــذه االالف من
وهـــو أن
ً

حدي وميشـــي جبانبي
مـــن الصور لقـــد كان جيلـــس ّ

كررها عـــدة مرات وظـــل يكررها وانا اشـــعر بانزعاج

وأنا أســـائل نفســـي كل حني :كيف هلـــوالء الناس ال

موجـــودة يف الصـــور فلماذا ال توجـــد صورته؟

يعرفـــون عريان؟
لكني ســـرعان مـــا أشـــعر باألرتياح فأجيب نفســـي

شـــفافا متر
شـــيئا
فارغا وكأنه كان
ملاذا يظهـــر مكانه
ً
ً
ً

به عـــن الكامرية وأشـــعة الضوء فتخرتقـــه وتتجاوزه

ايضا .....
وسكت أنا
ً
ُّ

حســـنا يفعلـــون واال ملا اســـتطعت أن أنفـــرد به فال
:
ً

لرتى مـــا وراءه وال تراه؟

له :انـــت حمق يـــا صديقي ....

احسســـت برعشـــة تدب يف مفاصلي ثم مـــا تلبث ان

امليتـــون يظهرون يف كل شـــيء؛ يف صفحـــات الكتب

نفضا كمـــا يصاب املرء
تـــزداد وتزداد حـــى تنفضني
ً

وســـاحات اللعب وجـــدران املدارس.

ملـــكان إيقافها ســـيما يف املواقف الكبرية.

أيضا فقـــد وجدته
هالني شـــكل املبىن مـــن الداخل
ً

كبريا طـــويل الشـــكل ال تكاد تـــرى نهايتـــه ،وحني
ً
َ
مشـــرفة
طوابق
نظرت اىل األعلـــى وجدته يتألف من
ٍ
َ
على الباحة الوســـطية ،وعلى جوانبه ســـامل مؤدية

ايضا.
اىل طابق ســـفلي
ً

موضعا ،
مليئـــا بالناس فال تـــكاد جتد لقدمـــك
كان
ً
ً
وحمالت التســـوق عـــن اليمني وعن الشـــمال كباقي

مراكز التســـوق التـــي رأيتهـــا يف دول ومدن كثرية،
وحيدا
لكـــن املختلف يف هـــذا املركز انني كنت فيـــه
ً
ايضـــا  ،فأنـــا مل أزر بغداد منـــذ زمن طويل
وغريبـــا
ً
ً
احدا بني مجـــوع النـــاس املزدمحة فيه من
وال أعـــرف
ً

حويل ممـــا جعلني أشـــعر بالوحشـــة والوحدة وعدم
االرتياح.
وجـــه أعرفه ولكـــن الغريب أني
جدا
ٌ
ٌ
وجـــه مألوف يل ً

اســـابيع فكيف يل ان أجده هنا؟ ســـألت نفســـي.
بته بني
فمشـــيت خلفـــه
ادهشـــني ما رأيـــت
ّ
وتعق ُ
ُ

حماوال رصـــده من خالل
الزحـــام كي ال يضيـــع مني
ً

الفرجات التـــي يحدثها اختالف حركـــة مجوع الناس
ُ
 ،وبينمـــا أنا على تلـــك احلال ،توقف هو وكأنه
شـــع َر
َ
ميينا ،ثـــم التفت
أحـــدا مـــا يتعقبـــه ،فالتفـــت
أن
ً
ً
مشـــاال ،وبقي هكـــذا حىت حانـــت منـــه التفاتة اىل
ً
الـــوراء فرآني....

شـــيء من احليـــاء واحلـــرج يف أول وهلة ،ثم
أصابني
ٌ

ما لبثـــا أن تبـــددا حني رأيتـــه يبتســـم يل ويعود
ماشـــيا حنـــوي يقصدني.
أدراجه
ً

ســـلمنا علـــى بعضنا وأنا أقول يف نفســـي بســـعادة
ّ

أيضـــا كما أعرفـــه ،كم كنت
بالغـــة :ها هـــو يعرفني
ً
ســـعيدا ســـاعتها وأنا أردد يف نفســـي :ما أمجل هذا،
ً

انســـانا يعرفـــك وتعرفـــه يف هذا
مـــا أمجـــل أن جتد
ً
الزحام الكبري ،وأي انســـانّ ...إنه عريان الســـيد خلف.
أفكـــر حينها إال بشـــيء واحد؛ وهو
نســـيت موته ومل ّ

أن أنفـــرد به من زمحـــة الناس وأهرب بـــه من هذه

هممت بســـؤاله عن موتـــه ،منعني حيائـــي فأعود
أمامي بلحمه وشـــحمه وشـــاربه األســـود الفاحم؟

عينها كانتـــا تدفعاني أكثـــر اىل تكرار
املرتكـــزة اىل ِ

البشـــر املتواجدين يف هذا الــــمبىن الغريب.

صفو
يعكر
يقطـــع
َ
احد مـــن هذه اجلمـــوع وال ّ
حديثنا ٌ
َ
ُ

مشـــيتنا أحد.

بدأت بتصفـــح صورنا حىت كانت
ملف الصـــور وما ان
ّ
ُ

التقطتهـــا وها هـــي االشـــياء والتفاصيل كلها
حني
ُ

حـــى نســـيت أننـــي مل أره لبضع ســـنني  ،مل أكن

ســـاكتا ال يتكلم ووجهه بـــا أي تعابري لقد
كان عامـــر
ً

شـــرح وتفصيل.
يف َخ َلـــدي ويفهم ما أقـــول بال كثري
ٍ

ببنت شـــفة حىت ســـألته ايـــن ذهبت صورتـــه؟ اين
هو؟ ملـــاذا مل يظهر عريـــان فيها؟

وضجـــر من مساعها بـــل وأتأمل منها ،حىت امســـكت
يســـكت ....فســـكت.
بيده ومتنيت عليه ان
َ
بعد حلظات ســـكن حـــايل قليال وعـــدت لعقلي فقلت

يف املقاهي واالسواق واالزقة القدمية

كنت اســـأل نفســـي وحنن نتمشـــى كم صورة أخذت

منـــا بصعقـــة كهربائية ،ثم شـــعرت بعضالت وجهي

معه حلـــد اآلن؟ وعقلـــي الباطن جييب لعلها ســـبع

تتقلـــص حىت تصطك منها اســـناني ،ثـــم بدأ وجهي

نراهـــم يف وجوه االطفـــال وجتاعيد الشـــيوخ وعيون

صو ر .

بالغـــة احلرارة.
بالتوهج شـــأن من أصابته محى
ُ

االمهـــات نقرأهـــم يف قلـــوب البعيديـــن وعقـــول

فاقول لعقلي :ســـبع صور فقـــط؟ إنها قليلـــة احتاج

مل ينتـــه احلال عند هـــذا احلد ،فتطـــور اىل حالة من

ألكثر ،ليتهـــا كانت أكثـــر ألن حيائي منـــه مانعي

التوجس ثم االحســـاس خبوف شـــديد يصـــل اىل حالة

ايضـــا ....ولكنهم ال
املتغربـــن ورمبـــا يف احالمهـــم
ً

مـــن الزيادة وأنـــا ما زلت غـــر مكتف مـــن الصور.

َ
امشـــي
الرعـــب من هول مـــا رأيت كنـــت أريد أن

تذكرت ســـيارتي فمشـــيت اليها وتركت عامر عاصي

حمـــاوال إقناع نفســـي :زيارتي لبغداد
ثم أعود واقول
ً

مبتعـــدا عن هـــذا املكان
باجتـــاه ســـيارتي ألهـــرب
ً

واقفا ويف وجهه الف عبارة ســـاكتة.
ً

مني آخـــر التفاتة اليه حملت دهشـــته قـــد جرت من

ليســـت متاحـــة يف كل حـــن ،فكيف برؤيـــة عريان
الســـيد خلـــف ومقابلته فيهـــا وهو ميت؟

علي أجد فيهـــا بعض الراحة
ولكي أســـترت بداخلهـــا ّ

واألمـــان وقـــد أتعبنـــي ما جـــرى وأتعبنـــي ايضا

بالتأكيـــد ان هذا األمـــر ال حيدث اال مـــرة واحدة وال

التفكـــر يف اجيادها.

يظهـــرون يف الصور.

كل مـــا اذكـــره يف تلك اللحظـــة انني حـــن حانت
عيو نه .
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حماولة لتقبيل ثرى خطاها

احلدث االسبوعي

عبد اجلبار اجلبوري
حماولة لتقبيل َثرى ُخطاها
2ـ
ُ
ّ
كثـــرا ،أن أداوي جرح
حاولت
،بلى
وفشـــلت كثريا،
كثريا،
حاولـــت
أن ْأر َعى َغ َن ِمي يف ُبســـتان ُأ ِ
ُ
ُ
ُ
ً
نوثتهـــا َ
ً ْ
ً ْ
ُ
ُّ
وإبيض ْت عيناي
ومخرة شـــفتيها ،جن ليلـــي
شـــطرطفولتها،
وأميم َو ْجهي
بأنني قصائـــدي،
مواجعهـــا
ِ
َ
َّ
ِ
َ
ُ ّ
ُ َّ
ُّ
ُ
صمتها،
وحل
مي،دمي
بحها علـــى عتبة َد
ها،فماتت
طلع قمـــر ِنهدي
ِ
َ
ْ
اجملبـــو ُل ِب ِ
جنمة ُص ُ
ُ
مـــن البكا ،وما َ
ّ
ّ
ُ
رســـل يل
نظراتها ،وهي ت
رب ُكني
وتســـيل
صمتهـــا الـــذي َيذحبني
كل َيومَ ،
خد أحـــريفُ ،ت ِ
ُ
ُ
ُ
أدمعه علـــى ِّ
َّ
ُ ِ ُ
ُ
ُ
دمعتها
حلظة ُلقياهـــا،
ـــا
أديم جرحـــي
طولة فـــوق
ربكني
ِ
ٍ
دمعتهـــا َ
إشـــارات ّ
النازف ُح ّب ً
ُ
امله ُ
ُ
إهليـــةُ ،ت ُ
َ ّ
ِ ُ
مجيلة
شـــهق من َو َل ٍه اهلل كـــم هي
وت
بصمـــت
تقرأها
وهي
ِ
األنبياءَ ،
ٌ
ُ
خد قصيدتـــي  ،حني ُ
تهبـــط على ِّ
ّ
ّ ُ
ْ
ُّ
نه كضـــوء ،فال ُنـــوق َت ِحن  ،وال
ســـيف
مثلك هو
قصائـــدك،
ٌ
عشـــق يدخل قلبي كضـــوء ،وخيرج ِم ُ
ُ
ورائعة ُ
ُ
ٍ
ٌ
ٌ
يد،
هـــارب من صي ٍاد ،الي
،كغزال
هديـــن النافرين
جـــيء  ،وال قمر
طـــارش َي
الص َ
ٍ
جيـــد َّ
ٍ
ُ
ُ
الن ِّ
يطلع ِم ْن بـــن ِّ
ّ
ّ
ٌ
ُ
ُ
أقصد َقلبي،
ـــفاه البحـــر،
الطريق اىل ِش
لة
ـــت الطريق
إنهـــا
غزالـــة قلبي ،التي َض َّل ْ
ّ
ُ
الق ْب ُ
إلي ِه ،كمـــا َت َض ُّل ُ
ُ
َ
َ ّ
ِ َّ
ـــبق
وش
صائد،
ـــد ،وهي
لديها،وهو يعاند
دلـــل
َقلبـــي الطفل امل
بالق ِ
وي ِ
طرَ ،
لـــة ّ
والغيوم َ
َّ
حم ٌ
ُ
عان ُ
وامل ِ
ِ
جتيء ُم َّ
ِ
ُ ُ ّ ُ
ُ ُ ُ
ُ
تعال
لـــك،
الشـــريك
وحد َك ،
الق َمر ،ها هـــي قصائـــدي َ ،تفتح
الـــكالم،
َ
لك َ
ـــكَ ،
ذراعيها َل َ
يهـــا َ
ْ
َ
تعـــال ُأ ُّ
ْ
َّ
ُ
ُ
ُّ
عان َق أحريف  ،أحـــريف التي َتحبو إليها
شـــالها األمحر ،
صدرها ،واملواجع ،وســـيلوح يل
ستخضربســـاتني
لي ِ
َ
ُ
ِ
ْ
ّ
ُ
ُ ِّ ُ
ُ
ِّ
راك
العمرَ ،تعايل ُألقبـــل خ
جه ِه يف
النظ َر اىل عينيها
كطفل
طو َث ِ
ِ
،وهـــام على َو ِ
بـــه ّ
عاشـــقّ ،
ٍ
متاهـــات ُ
أتع ُ
ٍ
ّ
َ َ َّ
َ
وأموت ....
ْ

ُّ
وكفى
ك
حب
قلت َلها ُأ
ِ
َ
1ـ ُ
ُّ
وجه
رجاء
ـــذ ْب
وقالـــت
ـــفتي،
فوض
مـــرة،
إصب َعها على َش َ
قلـــت هلا أحبـــكَ ،
(بـــدالل) ْ
ْ
ْ
ٍ
ً
ً
،فآمح َّر ُ
التك ُ
ُ
عـــت ِ
َّ
ُ
كنهر َحزين،
شـــفتيها
احلروف على
ـــالت
عدها َس
وشـــاب شـــعر الزمان،
دة،
الق
صي ِ
حكتها َفميَ ،ب َ
وباس ِض َ
ْ
ِ
ُ
ٍ
َ
ْ
َّ ْ
ّ ّ
َ ّ
را ،وزيتونتـــا َصدرييها ،
األفـــق عط
وضوع ســـنني ،بســـت
مرا
وأمطـــر ْت ِم ِز ُنها َع
ان ُأ ِ
ســـا َ
ً
ميأل ُ
نوثتها ُ
وخ ً
َ
َ
ّ
َ ِ ْ ً ّ
ُ
ّ ُ
ُّ
ِّ
وج ِه
ومشـــى
فآمتألت مساؤهـــا بالغ
قلت هلا ُأحب ِك،
الش
طران
ْ
حليب ّ
يوم َ ،
القدســـيُ ،
ـــبق ُ
َت ْق ِ
ِ
َ
اللي ُل على ْ
ّ
ُ ْ
ُّ
ُ
ـــفاه ،والليل باللي ِل،
بالش
الش
قلت هلا ُأحب ِك،
املـــا ِء ،وإختفى من َخ
جـــل ،قمرها َ
ْ
ْ
ـــفاه ّ
فآشـــتبكت ّ
َ
ٍ
ُ
تيلُ ،
الق ْ
ْ
ّ
ّ ُ
تلوحية من شـــاهلا
لكم ،أن
الق َب ْل
ـــت على َخديهـــا
باملاء  ،والشـــوق
واملاء
بالشـــو ْقَ ،
ون َم ْ
ْ
ً
،أعـــرف ُ
ُ
أزاهري ُ
ُ
ّ
َّ
َّ
ُ
ّ ُ
ُ
ُ
ِّ
وقلق
ماء،
طربا،
،تفجر أوقاتـــي
األمحـــرُ ،تحيي ِعظـــام روحي و(هي رميـــم)
ـــع َال ْ
ً
ُ
ـــر ٍق ِمن َو َج ِ
ِ
فأتيه يف ُح َ
ُ ّ
َ
ُّ
ْ
العناقَ ،و َد ْع َقلمي يســـرق ِمن
مت مخـــرة
الب
ولعنـــة
املاء،
،وش
ِ
هاء،د َ
امل ْاء َ
ـــبق ْ
َ
ُ
ِ
اهليامُ ،د ْم َت َص ْح ً
ـــوا أيها َ
َ ِ ْ
ُ
ْ
الق َب ْل....
،كأســـا من مخـــر
حمربة أألنثى
العيون َ ،
ً
ـــكر ُحرويف يف َب َريـــد ُ
لت ْس َ
ْ

ضرتها
صلوات
3ـ
عشق يف َح ِ
ُ
ٍ
ُ
ْ
ْ
ْ
،مىت
شـــة اللي ِل  ،أو يف
وح
ر
ـــل َ
مبـــا ،نلتقي يف َ
أبدا َ
آخراللي ِ
ليس ُم ّهمـــا ً
،نلتقـــي  ،يف آخرالعمر َنلتقيَ ،
ّ
ِ ّ
ّ
ْ
،وليل َبهيـــم ،ومسا ٍء بال
رة
مهاجـــرة،
يمة
حتت ِظ
ـــنلتقي ،
،لكننا َس
لتقـــي
وأيـــن َن
ٍ
ـــل َغ ٍ
َ
كاب ْ
ْ
ّ
َّ
ٍ
وجنمـــة ُم ِ
َ
ْ
ِّ
عاشـــق يف
لســـت ِســـوى
،أنني
الثريا ،وقبلة تريك الق
العنيدةُ ،قويل ملوجة تريك
املغرورة
،أيتهـــا
ق
مر ّ
ُ
ُ
ُ
ٍ
مر ُّ
ٍ ُ ِ َ ْ
َ ْ
ٍ ُ ِ ُ َّ

حتكيان
ان
عة،
لطول
وجه ِك،
ركعة ِعشـــق كل
صلي
َبهـــو
ِ
قامت ِ
ِ
يوم  ،لبهـــا ِء ِ
َ
الفار ْ
لعينيـــك ّ
ِ
ِ
اللت ِ
ـــك ِ
ُ
حبك،أ ِّ
ٍ َّ ْ
تهطالن
ان
الشـــجن،
رمل َدمي
ترس
يل كل شـــيء ،لحمرة خ
لشـــفت ِ
َ
يك ّ
ّ
خريطة َّ
ـــمان على ِ
دي ِك ،اللتان ُ
ِ
اللت ِ
ِ
ْ
ِ ُ ِ َ ّ
َّ
ان
شـــب إبطي ِك
لع
لمة ِنهديـــك
على َشـــفتي
حل ِ
،اللـــذان َي ْع َ
ِ
اهلاربتان يف براري اليقنيُ ،
عســـل األنوثةُ ،
بق ِ
ِ
ِ
َ
ّ
ّ

مرا
4ـ
مس ِني ِض َ
حك ُتها َق ً
تر ُ
ّ
ُ
ِّ
ي ْ
ســـعيد،لين َحني ويقبل
كطفل
قلبي
يركض
هـــا
حين
ســـاني،
ل
نعقد
وي
ريف
ح
ثم
تلع
كفي ،حـــن ت
ِ
َ
َ
ْ
طلي َن َي ّ
ٍ
ُ
َ
َ
َ ُ ّ
ُ
ُ
ُ
اللقاء
الســـننيَ ،يســـتحيل فيها
فصلنا ماليني
ويـــدي ت
ـــك ،وروحـــي ُتقبل
ي
قبل َي ِ
دي ِ
ّ
ُ
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االصدار االول جملموعة احلدث االخبارية ديوان «خطاب الروح» للشاعرة نور البابلي
الحدث االسبوعي

لندن

صدر عـــن جمموعة احلدث االخباريـــة يف اململكة املتحـــدة الديوان الشـــعري « جمموعة قصائد

خطاب الروح « للشـــاعرة العراقية نـــور البابلي.

وصدر الكتاب بنسخته االلكرتونية وسيتم طبعه وتوزيعه قريبا.
الشاعرة يف سطور

* مـــن مواليـــد حمافظة ( بابـــل ــ بالعراق ) نشـــأت و ترعرعـــت يف كنف عائلـــة أدبية  ،كانت
األوفـــر حظا من بني إخوتهـــا بالقرب مـــن والدها و حتت ظلـــه وجناحيه ،فـــكان األب املثايل و
املميز واملتمكن بعلـــوم اللغة واألدب والنثر والشـــعر.

* يف ســـن التاســـعة ابتدأت اول خطوة من حياتها مـــع الكتابة ,وهي طريقـــة التعبري املميز

لبوح الصورة.أســـتمرت يف كتابة النثر واخلواطر حىت ســـن التاسعة عشـــر من عمرها ومتيزت
أشـــعارها باالحاســـيس الصادقة والتي جتســـد خياهلا على قراطيس الورق واملذكرات.

* توقفـــت عن الكتابة يف ســـن العشـــرين بعد زواجها لكـــن رغم مســـؤولياتها كزوجة واصلت

الكتابـــة واحملافظـــة علـــى هويتها يف اخلمس الســـنوات االوىل مـــن الزواج ومن بعد أســـدلت
الســـتار على عشـــقها هلوايتها واعتزلت الكتابة.

* بالتحديـــد يف عـــام  ،2005كان ميالدا جديـــدا لتلك اهلوايـــة بعامل التطـــور والتكنولوجيا،
كان هلمـــا الفضل أن تضع حـــدا هلذا الروتـــن وهو الرجوع إىل متنفســـها الوحيـــد وهو ذاك

القرطـــاس والقلم ،حىت جتســـد كل معاناتهـــا وآهاتها .

الحدث االسبوعي
أعلنت «مجموعة  »MBCالســـبت عن إطالق قناة « MBCالعـــراق» ،الترفيهية التلفزيونية
لكافة أفـــراد العائلة العراقية.
وســـينطلق ّ
بث القناة رســـمياً اعتباراً من مســـاء األحد  17شـــباط/فبراير المقبل ،فيما سيكون
الجمهـــور العراقي علـــى موع ٍد مع إطاللتيْن خاصتيْـــن للقناة :األولى ،مع أمســـية فنية عراقية
بامتيـــاز من مهرجان «شـــتاء طنطورة» فـــي المملكة العربية الســـعودية ،يُحييها عدد كبير من
نجـــوم العراق وأَعالمـــه ،أبرزهم :كاظم الســـاهر وإلهـــام المدفعي ،الجمعة  15شـــباط/فبراير
 .2019أمـــا اإلطاللـــة الثانية ،التي تســـبق كذلك الموعد المقـــرر لبدء البث الرســـمي للقناة،
فســـتكون مع الحلقة األولى من برنامج  Arabs Got Talentبموســـمه الســـادس ،الســـبت
 16شـــباط/فبراير  ،2019الساعة  9مســـاءً بتوقيت العراق.
وشـــددت المجموعـــة على أن إطـــاق « MBCالعـــراق» يؤكد حـــرص  MBCعلى عالقتها
بجمهورها فـــي العراق.
وأضافـــت أن برامـــج القناة الجديدة ســـتذخر بمجموعة واســـعة مـــن البرامـــج الجديدة ،خالل
الموســـم الرمضاني القـــادم ،بتوليفـــة عراقية خاصة.
وفـــي هذا الســـياق ،قال ســـام بارنيت ،الرئيس التنفيـــذي لـ «مجموعـــة « :»MBCتأتي قناة
التوســـع والنمو الخمســـية للمجموعة ،والتي كنـــا قد ّ
أعلنا
« MBCالعـــراق» تتويجـــاً لخطة
ُّ
عنهـــا في الربـــع األخير من العـــام الماضي ».وتابـــع بارنيت« :تحـــرص « MBCالعراق»،
في أولى شـــبكاتها البرامجيـــة ،على تلبية احتياجـــات الجمهور العراقي الذوّاق ،ســـواء لناحية
المحتـــوى اإلعالمي الفريـــد والنوعي الذي يتوجّ ه إلـــى العائلة العراقية بكافـــة أفرادها وفئاتها
العمريـــة ،أو لناحيـــة التكامل الفنـــي والتقني في الصـــوت والصورة والتقنيـــات اإلنتاجية التي
تعتمـــد أفضل الممارســـات والمعايير العالميـــة ..كل ذلك بموازاة مروحة واســـعة من اإلنتاجات
الخاصـــة والحصريـــة التي حرصنـــا من خاللها على االســـتفادة مـــن أفضل الطاقـــات المحلية
العراقية ،ســـواءً من حيث الخبـــرات أو لناحية الكفاءات الشـــبابية».
ترتكـــز الشـــبكة البرامجيـــة األولى لــــ « MBCالعراق» علـــى مجموعة غنيـــة ومتنوّعة من
البرامـــج واألعمـــال الترفيهية العائلية ،يأتي فـــي مق ّدمتها إنتاجات محليـــة عراقية في المرحلة
االولـــى ،فيما يُكشـــف عن المزيد مـــن األعمال في المروحـــة البرامجية التصاعديـــة المقبلة:
الكوميديا االجتماعية «كومه :»D
كوميديـــا على طراز الـ «ســـت كـــوم» ،تتض ّمن كل حلقة فقـــرات ع ّدة  -ثابتـــة وأُخرى متغيّرة.
أمـــا البطولـــة فلعدد من النجوم ،منهم :آالء حســـين ،ســـوالف ،إياد راضي ،إحســـان دعدوش،
علي جابر ،علي قاســـم المالك ،نســـمة ،عدي عبد الســـتار ،وســـواهم.

«سهراية» مع النجم حاتم العراقي:
برنامـــج فني غنائي ،يســـتضيف فيـــه حاتم العراقي نخبة مـــن نجوم الغنـــاء العراقي والخليجي
والعربـــي أمـــام الجمهور في االســـتوديو .ومـــا بين الدردشـــة العفوية ،والدندنة على مســـرح
االســـتوديو ،وتفاعـــل الجمهور ،يحظى المشـــاهد بجرعة طربيـــة خاصة ،إلى جانـــب التع ُّرف
إلـــى جوانب ع ّدة مـــن حياة النجـــم – الضيف.
البرنامج الحواري الثقافي-الفني «النهر الثالث»:
مـــن تقديم الفنانة آالء الحســـين ،ويســـتضيف عدداً من القامـــات العراقية الذيـــن كان لهم باع
طويـــل في األدب والشـــعر والكتابة والطـــرب والتمثيل والرســـم وغيرها من الفنـــون واآلداب
ّ
التوقـــف عند أبرز مفاصـــل حياتهم المهنية والخاصـــة ،يختم البرنامج
الجميلـــة المختلفة .بعد
فقراتـــه بتكريم الضيف علـــى طريقته.
برنامج التوك شو «الليلة َويَّه دعدوش»:
حـــوارات شـــيّقة ال تخلو مـــن الضحكات القلبيـــة والمواقـــف العفوية ،يســـتضيف خاللها مق ّدم
البرنامـــج إحســـان دعـــدوش ،في كل حلقة ،نجـــم عراقي من نجـــوم الفن والمغنـــى ،ويحاوره
ضمـــن فقرات ملؤهـــا الكوميديا ،فيمـــا يُضفي جمهور االســـتوديو وتفاعله مـــع الضيف طابعاً
حميميـــاً وعفويـــاً علـــى البرنامـــج .تشـــتمل كل حلقة علـــى ع ّدة فقـــرات ثابتة منهـــا «تح ّدي
الهمـــس» ،و»ف ّكر بســـرعة» ،و»العلبة المغلقة» ،و»عشـــاء  9نجـــوم» وغيرها.
البرنامج الكوميدي ال ُمنوّع «بث نكات»:
يســـتعرض مقدمـــو البرنامـــج الكوميدي األربعـــة :صباح الهاللي ،وباســـم البغدادي ،وياســـر
ســـامي ،وماجد الياســـين ،أمام جمهور االســـتوديو ،العديد من النكات والقصـــص والمفارقات
اليوميـــة والحياتيـــة التي حدثت وتحـــدث في العراق ،معهـــم أو مع أقربائهـــم ومعارفهم ،وذلك
بأســـلوب ســـاخر قوامه العفوية ،وال يخلو من إســـقاطات الكوميديا الســـوداء .كما يســـتضيف
البرنامـــج فـــي كل حلقة ضيفاً معروفاً يشـــارك المق ّدميـــن في الحوارات وســـرد القصص.
برنامج المرأة العراقية «بيت بيوتي»:
يتوجّ ـــه إلى كل امـــرأة عراقية عبر موضوعات وفقـــرات متنوّعة تتراوح ما بيـــن عالم األزياء
ً
وصـــوال إلى التربيـــة واألطفال والمكيـــاج وغيرها
والجمـــال والموضـــة ،فالديكـــور والصحة،
ً
حلوال لمشـــكالت أو قضايا
الكثيـــر .يتميّز البرنامج بكونـــه يطرح أفكاراً ،ويناقشـــها ،ويعرض
ً
فضال عن اســـتعراضه أســـاليب مبتكرة لحيـــاة المـــرأة العراقية ،منها  -على ســـبيل
يوميـــة،
المثـــال ال الحصـــر  -ما يُعنى بالديكـــور المنزلي بتكاليـــف منخفضة ،أو أنمـــاط الحياة الصحية
بأســـاليب يُمكـــن تطبيقها في مجتمعاتنـــا ،أو غير ذلك مـــن القضايا المُلحّ ة التـــي تهم كل امرأة
عصريـــة .بمـــوازاة ذلك ،يســـتضيف «بيت بيوتي» فـــي كل حلقة واحدة مـــن ُمدوّنات الموضة
والجمـــال المعروفات علـــى مواقع التواصـــل االجتماعـــي .البرنامج من تقديم مينا الشـــيخلي،
وميس عنبر ،وســـمر شاكر.
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نادي الكلمة  :ندوة سياســـية حتـــت عنوان ( العراق ما بعـــد احلرب  ،قراءة
يف السيناريوهات احملتملة )

الحدث االسبوعي
نادي الكلمة يف لنـــدن واحد من أهم احملافل الثقافية التي تســـتقطب النخـــب الثقافية العربية يف
اململكة املتحدة من خالل نشـــاطات ثقافية متنوعة بني السياســـي و الثقـــايف و االعالمي .
كان لنـــادي الكلمة يوم االحـــد املصادف  27كانون الثانـــي  2019و يف باكورة نشـــاطاته هلذا العام ،
ندوة سياســـية حتت عنـــوان ( العراق ما بعد احلرب  ،قراءة يف الســـيناريوهات احملتملـــة )  ،وكعادة
نادي الكلمة يف ســـياق اســـتضافته ملتحدثـــن خيتلفون يف وجهـــات النظر حتدث يف هذه اجللســـة
ثالثة ضيـــوف من كبار املثقفـــن العراقيني  ،وهـــم  ،الدكتور مـــازن الرمضاني العميد الســـابق
لكلية العلوم السياســـية  /جامعة بغداد و اســـتاذ املســـتقبليات فيها  ،و الدكتور عبد اخلالق حسني
الباحـــث يف القضايا الفكريـــة و السياســـية و مؤلف جملموعة مـــن الكتب عن العـــراق منها كتابه
الطائفية السياســـية و مشـــكلة احلكم يف العراق و كتـــاب الدميقراطية و العلمانية و االســـاموية  ،و
الدكتور كـــوران طالباني احد قيـــادي املؤمتر الوطني العراقـــي يف املعارضة العراقية و ســـاهم يف
اعـــداد قانـــون حترير العراق الـــذي صدر ابان فـــرة حكم الرئيـــس االمريكي بيل كلنتـــون و كان
الســـند الشـــرعي الحتالل العـــراق  ،و كان الدكتور كوران قد اصـــدر حديثا كتابا مـــن الف صفحة
بعنـــوان ( وصمة االحتالل و صناعة الفشـــل  ،اســـرار و خفايـــا احلملة االمريكية الســـقاط صدام ) .
تناولت اجللســـة احلواريـــة التي ادارهـــا باحرتافية و جـــدارة االعالمي ابو فـــراس احلمداني  ،عدة
حماور  ،هي  :حمور أنكســـار االرهاب و حمور فشـــل االســـتفتاء و تغيري قواعد تشكيل السلطة  ،و حمور
أمريـــكا و ايران  ،تقاســـم نفوذ ام أدارة للصـــراع بالنيابة  ،وحمور بعنوان بغداد قبلة الدبلوماســـية
الدولية  ،هل تســـتثمر التناقضات و تســـتعيد املبادرة .
ومـــع اختالف وجهات نظـــر املتحدثني يف كل من حماور اجللســـة اال انها كانت واحدة من اجللســـات
املتميزة و الســـاخنة يف نقاشـــاتها  ،حيث كان للجمهور احلاضر مشـــاركات غنية مبعارفها ال سيما و
ان مجهـــور نادي الكلمة هـــو من النخبة الثقافيـــة و الفكرية يف لندن مـــن العراقيني و العرب .
يف نهاية اجللســـة اســـتضاف النادي معايل وزير الثقافـــة العراقي الدكتور عبـــد االمري احلمداني يف
حديث مباشـــر و صريح عن واقع الثقافة العراقيـــة وهموم املثقف  .و طرح الســـيد الوزير نظرته يف
السياســـة القادمة للوزارة يف التعامل مع مفردات التحدي التي تواجه املشـــروع الثقايف العراقي  .و
الدكتور احلمداني شـــخصية غري بعيدة عـــن واقع الثقافة العراقي فهو االثـــاري املعروف و املتخصص
باالثار الســـومرية و شـــغل منصب رئيس احتـــاد الكتاب يف حمافظة ذي قار ســـابقا  .كانت اجللســـة
عامـــرة بالنقاش الذي ميثل طموحات املهتمـــن بالثقافة و الفنون و الرتاث  .كما مت مناقشـــة قرار
اغـــاق املراكز الثقافية يف اخلـــارج و اهميتها من ناحيـــة كونها منافذ للتعريـــف بالثقافة العراقية
جملتمعـــات بعيدة و هـــي ايضا حاضنة للثقافـــة و الفنون العراقيـــة يف اخلارج  ،وعد الســـيد الوزير
بدراســـة املوضوع واعادة النظر بقـــرار االغالق .
حضر اجللســـة االستاذ نزار مرجان الشـــخص الثاني يف السفارة العراقية و الســـيد هاشم حبر العلوم
املســـؤول االعالمي يف الســـفارة اضافة اىل مجهور كبري من العراقيني و العرب .
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الدورات التي ستتم على هامش امللتقى العلمي الدويل االول يف الكويت
الحدث االسبوعي
دورة عن املنشطات يف الرياضة
الدورة الدولية للطب الرياضي وتاهيل االصابات
حماور الدورة
 .1الفحوصات الطبيه للرياضيني واملوهوبني
 .2تقييم وعالج االصابات الرياضيه
 .3االشرطة الالصقه
 .4مبادئ االبر الصينيه وعالقتها باالصابات الرياضيه .

دورة عن التغذية للرياضيني
من خالل عدة حماور منها :
 .١كيفية زيادة القدرة البدنية للرياضيني من خالل التغذية
 .٢مـــا هو افضـــل انواع الغذاء و الشـــراب قبل و بعد النشـــاط الرياضي
المداد اجلســـم بالطاقه او العاده الطاقة
 .٣ما هي فوائد و خماطر اشهر املكمالت الغذائية للرياضيني

مواثيق االمم املتحدة ودور منظماتها يف دعم وتطوير الرياضة
حماور الندوة :
 .١توجية الشباب من ناحية تشكيل القوي العاملة
 .٢خطط الدولة املوجة للشباب و األهداف و الغايات املوجهه هلم
 .٣عرض سريع لرؤية االمم املتحدة للشباب و منظور
املستوطنات البشرية لفئة الشباب

وذلك علي ثالث فرتات من خالل عده حماور منها :
 .١مدخل عن عامل املنشطات يف الرياضة
 .٢املواد احملظورة يف الرياضة
 .٣تدريب عملي عن كيفية سحب عينة منشطات
 .4مناقشة مستفيضة حول املنشطات يف الرياضة

دورة عن دور االنتقاء والتدريب يف صناعة البطل االوليمبي
االجتاهات احلديثة للتخطيط يف التدريب
من خالل عدة حماور منها :
 .١مفهوم اكتشاف املواهب الرياضية كتطور منطقي لفكره االنتقاء
 .٢هل تتساوي كافة االنشطه يف فكره املوهبة و مفهومها و مكوناتها
 .٣االجتاهات احلديثة يف ختطيط تدريب االلعاب اجلماعية و الفردي
 .٤مكونات اجلاتب التكنولوجي يف التدريبللرياضيني

الـــدور املتبـــادل للمســـئولية االجتماعية يف اجملـــال الرياضي بـــن القطاعني
احلكومـــي واخلاص.
 .١كيف جنعل االنديه الرياضيه و املؤسسات الرياضيه عنصر خدمه للمجتمع.
 .٢تفعيـــل الدور االجيابي االعظم للشـــباب و الذين ال يأتـــون ايل احملافل الريضيه
يف دوله الكويت
 .٣ابراز صـــوت الكويت داخليا و خارجيـــا وتأكيد الدول بأن الشـــباب والرياضة
هي جســـر الدبلوماسية الدويل

coming
soon

coming soon

جريدة نصف شهرية تصدر عن
مجموعة الحدث األخبارية

هاتف

+447547036377

alhadathnewscenter@gmail.com
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املدير العام
ورئيس مجلس االدارة
زياد الشيخيل
zalshaikhli@gmail.com

@ alhadathnewscenter@gmail.com

احلدث األسبوعي صحيفة عامة مستقلة ال تنتمي اىل اية جهة سياسية

مكاتبنا
رئيس التحرير
مدير مكتب العراق
د .باهرة الشيخيل
عالء املعموري
alaa.almamori@yahoo.com baheratariq@yahoo.com

للنرش واألعالن
alhadathnewscenter@gmail.com

مدير مكتب لندن
زينب الجنايب
zainab.fidel@yahoo.com

مدير مكتب تركيا
عامر منـــذر

مدير العالقات العامة
خالد حسن التميمي
Khalid_h_altememi@yahoo.com

مدير مكتب اليمن
خالد عبد الواحد

جملس ارض بابل الثقايف بادرة عطاء وطنية ...

برج الحمل
حاليًا ،أنت قادر على االندماج بكل سهولة ضمن فريق ،دون نزاع ،وتسود األجواء
تناغم وتوافق من حولك .بإمكانك االستفادة من هذا التأثير اإليجابي في نشاطات
ترفيهية مذهلة أو في العمل لدفع األمور وتكون فرد منتج.

برج الثور
ألول مرة خانتك األنماط السلوكية االعتيادية الخاصة بك ووضعتك في مواقف حرجة.
مرارا
استراتيجية الحلول التي تنتهجها في المعتاد ال تحسن من األمور ،مهما حاولت
ً
وتكرارا .كنوع من التغيير ،حاول التخلي عن تلك األنماط االعتيادية واتخذ منهجً ا جدي ًدا!
ً
القيام بتغيير حاسم سيكون المخرج للمواقف والمشاكل المستعصية.

الحدث االسبوعي
العراق
جبو من احلب والبهجة واالمل مت يوم السبت املصادف ٢٦كانون الثاني .. ٢٠١٩
افتتــاح جملس ارض بابل الثقايف الذي ترتأســه اإلعالمية والناشــطة احلقوقية جيهان الطائي حيث شــارك يف
حفل االفتتاح الكثري من الشخصيات اإلعالمية والثقافيةوالفنيه واالدبية واالكادميية ووجوه اجتماعية يف بادرة
وطنية هي االوىل من نوعها التي تقدم عليها اصغري رئيسة جملس ثقايف.
وأكــدت الطائي ان هذا اجمللس يعد مبــادره اجتماعية ووطنية إلعادة روح اجلمال واألمل ،يف اجملتمع عرب طرح
قضايا مهمه ،تسهم يف صنع رأي عام قادر على اعادة توجيه يف مسارات ثقافية أمنه.
واضافت ان عودة اجملالس والصالونات األدبية للمجتمع مرة اخرى دليل عافيه حضاريه تنبض بروح مســتقبل
مشرق وحاضر رصني.

برج الجوزاء
كل ما تقوم بعمله حاليًا يتم على الفور وعلى أكمل وجه .كل شخص تتعامل معه من
أصدقاء أو معارف أو زمالء بالعمل معجبون بحماسك وموهبتك في التعامل مع األمور
من الجانب الجيد وقدرتك على أداء كل شيء بكفاءة ،مما يزيد من ثقتك بنفسك بدرجة
عالية .احرص على تبادل هذا اإلعجاب بنفس القدر وأن ال تنتابك النرجسية ،فمتى
ساءت األمور وصارت بالعكس  ،فإنك ستحتاج إلى ذلك الدعم والمعاملة.

برج السرطان
على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسالسة من قبل ،يقف شيء أو شخص ما في
طريقك اآلن .حدد مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان
من األفضل تجاهلها ببساطة .اآلن يجب أن تستخدم قوتك بحكمة؛ ال تسمح لنفسك بأن
تتعطل أو تتحول بسبب موضوعات صغيرة .ال تسيء استخدام طاقتك وقدرتك على
االحتمال بحيث ال يكون لها تأثير.

برج االسد

حاليًا أنت ممزق بين الرغبة في إنجاز األمور وخيبة األمل لوجود حدود لذلك .ال
تستخدم إصرار غير المشروط في كسر الحواجز ،ألن المحيطين بك قد يفقدون صبرهم
ويهجروك .انتظر حتى تهدأ األمور ويمكنك التعامل مع اآلخرين بتفهم وصبر أكثر.

برج العذراء
كثيرا للخلف .إذا استمريت
قادرا على إنجاز أي شيء ،ولكن ال تدع ذلك يرجعك
ال تبدو
ً
ً
في العمل بثبات ،سوف تكتشف النجاح مرة أخرى .الوضع مشابه في حياتك الخاصة،
ً
وأيضا مع األصدقاء .ابحث عن الحلول للتناقضات وسوء التفاهم من
مع شريك حياتك
خطرا على صحتك ،فابحث عن خط وسط بين
خالل التواصل الهادف .يشكل التوتر
ً
االسترخاء والنشاط.

برج الميزان

في العمل ،أنت ذو تأثير مهدئ ،ويلجأ إليك الزمالء لطلب النصيحة والمساعدة ،وما
أحسن هذا بالنسبة لثقتك وإيمانك بذاتك .تستطيع مواجهة أي شيء بسهولة .لكن ال
تنسى أقرب األمور إلى قلبك ألنك عندئذ سوف تمر بتجربة التناغم الكامل مع أحبائك.
حالتك الصحية ممتازة ،ولكن قد تتحسن أكثر من خالل األنشطة الرياضية .هذه هي
أحدى طرق اإلعداد ألوقات صعبة قادمة.

برج العقرب
قد يكون اليوم مضطربًا ،فمن ناحية ،الكثير من األشياء لن تسير على رغبتك ،ومن
ناحية أخرى ،ستجد نفسك في مواقف صعبة بسبب من هم حولك .ال تبالغ في ردة فعلك،
ولكن حاول استعادة هدوئك ،وحاول فرض ذلك على اآلخرين وعندئذ سوف تخرج
سالمًا من هذا الموقف غير السار.

برج القوس

يمكنك العمل بشكل ّ
بناء من خالل الفريق ،وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب
األفكار اليوم .سوف تتلقى دع ًما بشكل خاص من خالل العمل وكذلك حياتك الشخصية،
أظهر حبك لآلخرين بهدف تقوية العالقات .قد تقابل اليوم حب حياتك ،فافتح عينيك
جي ًدا!

برج الجدي
في الغالب لن تصادفك أية عقبات من اآلخرين ،وسوف تتعرف على أشخاص جدد
بسرعة وبأقل مجهود .إذا استخدمت هذه المعرفة ،فسوف تتحقق الصداقات المجدية
على المدى البعيد .اليوم يبدو أنه ليس هناك مشكلة ال تستطيع حلها ،وتسمح لك حالتك
المزاجية الجيدة وتفاؤلك بالنظر بالثقة إلى المستقبل.

برج الدلو
كن شجاعً ا واقتسم آمالك ورغباتك مع اآلخرين ،وسوف تتلقى الكثير من ردود األفعال
اإليجابية التي سوف تعطيك الحافز اإلضافي لتحقيق أحالمك ،كما ستقوم باجتذاب المزيد
من المؤيدين .حتى في مكان العمل ،سوف يستمع اآلخرون بسهولة إلى أفكارك ،لكن ال
ً
رافضا للنصيحة والنقد،
تكن

برج الحوت

أنت مفعم بالحيوية والنشاط البدني والذهني؛ استخدم إمكاناتك في اتخاذ القرار السليم
لتنفيذ مخططاتك والتقدم إلى األمام في مشروعاتك .لن يفيدك االكتفاء باألمجاد الماضية
والسلبية! لديك اآلن قدرة التعامل بدقة وحكمة مع جميع المواقف التي تواجهها
وتتعرض لها ،فتأكد من استغاللك لها بقدر اإلمكان!

