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مهرجان �شبابي
مل�سرح ال�شارع ينتقد
�أو�ضاع العراق
جريدة سياسية يومية
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w w w . a l m a d a p a p e r . n e t
� 20صفحة مع امللحق ( )500دينار

حت�شيد �سيا�سي �شارك فيه الكرد ملنع �سيناريو الإخالل بالن�صاب

تفاهم ّ
�سني �شيعي ينهي فراغ املفو�ض ّية ومي ّرر "قائمة توافق ّية"
 الربملان مينح الرتكمان وامل�سيحيني مقعدين من دون ّ
حق الت�صويت

ب�ع��د �شهر م��ن ان�ت�ه��اء والي��ة
م �ف��و� �ض �ي��ة االن� �ت� �خ ��اب ��ات،
ح �� �س��م جم �ل ����س ال�� �ن� ��واب ،
�أم�س ،اختيار جمل�س جديد للمفو�ضية
بالت�صويت على قائمة حظيت ب�إجماع
جميع االطراف.
وعل ��ى م ��دار اال�سابي ��ع املا�ضي ��ة ف�شل ��ت
رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب بح�س ��م مل ��ف
مر�شح ��ي مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ،الت ��ي
انته ��ت واليته ��ا يف ال� �ـ  25م ��ن �أيل ��ول

 فخري كرمي

عرب تكرار �أ�سماء املر�شحني املقربني منها
يف كل القوائ ��م ل�ضم ��ان ح�صوله ��م عل ��ى
ع�ضوية جمل� ��س املفو�ض�ي�ن .واقت�صرت
املناف�سة على  15ا�سم ًا فقط بعد ا�ستبعاد
21مر�شح ًا.
ب ��دوره ي�ؤك ��د ائت�ل�اف دولة القان ��ون �أن
االجتم ��اع ال ��ذي جم ��ع الكت ��ل ال�سني ��ة
وال�شيعي ��ة ي ��وم االحد ،بح�ض ��ور رئي�س
الربملان ونائب رئي�س اجلمهورية نوري
املالك ��ي ،انته ��ى باالتف ��اق عل ��ى �ضرورة
مترير (القائمة باء).
 التفا�صيل �ص3

العب��ادي ي��زور �أنق��رة وطه��ران بع��د جول��ة عرب ّي��ة
 بغداد  /املدى
وقال ��ت �صحيف ��ة (ديل ��ي �صب ��ح) الرتكية ام� ��س ،نقال
ع ��ن م�ص ��ادر يف رئا�س ��ة ال ��وزراء الرتكي ��ة� ،إن لق ��اء
يعت ��زم رئي� ��س ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي يلدرمي والعب ��ادي �سيتناول تطوير العالقات الثنائية
القيام بجول ��ة �إقليمية ت�شم ��ل �أنقرة ،بعد والتع ��اون ب�ي�ن البلدين مبا ي�ساه ��م يف حتقيق الأمن
اي ��ام من جول ��ة عربية �شمل ��ت ال�سعودية واال�ستقرار وال�سالم يف املنطقة".
وم�صر واالردن.
وقال ��ت ال�صحيف ��ة �إن اللق ��اء �سريك ��ز عل ��ى مناق�ش ��ة

مارغريت �آتوود
َت�سخر من نوبل
ب�صحبة كافكا
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قلة الدعم و�ضعف
التح�ضري اغتاال
حلم النا�شئني

اخلط ��وات ال�ل�ازم اتخاذه ��ا �إزاء اال�ستفت ��اء ال ��ذي
اج ��راه �إقليم كرد�ست ��ان يف اخلام� ��س والع�شرين من
�سبتمرب�/أيل ��ول املا�ضي .وتوقع ��ت م�صادر مطلعة �أن
ت�شمل جولة العبادي العا�صم ��ة االيرانية طهران ،يف
م�سع ��ى من االخ�ي�ر ملوازنة عالق ��ات الع ��راق العربية
واالقليمي ��ة .والتق ��ى العب ��ادي بالرئي� ��س امل�ص ��ري

عبدالفت ��اح ال�سي�سي ،م�ؤكد ًا "�أهمي ��ة تعزيز العالقات
م ��ع جمهوري ��ة م�ص ��ر العربي ��ة يف خمتل ��ف املجاالت
مب ��ا يخدم م�صلحة ال�شعب�ي�ن ال�شقيقني" ،و�شددا على
"�أهمية مكافحة جذور االرهاب و التعاون يف جماالت
الإعمار والبناء".
 التفا�صيل �ص3

افتتاحية

 بغداد  /حممد �صباح

املا�ضي .وجل�أت كت ��ل ونواب معار�ضون
اىل ك�س ��ر الن�ص ��اب واالن�سح ��اب م ��ن
اجلل�سات لإجها�ض الت�صويت.
و�أف�ض ��ى اجتم ��اع ب�ي�ن احت ��اد الق ��وى
وائت�ل�اف دول ��ة القانون ح�ض ��ره كل من
نوري املالكي ،نائ ��ب رئي�س اجلمهورية،
و�سليم اجلبوري ،رئي�س جمل�س النواب،
لالتف ��اق عل ��ى متري ��ر (القائم ��ة ب) ،يف
جل�سة �أم�س الإثنني.
واخت ��ار جمل� ��س النواب القائم ��ة باء من
بني  4قوائم عر�ض ��ت للت�صويت ال�سري،
وحظي ��ت مبوافقة � 152صوت ��ا من �أ�صل

.172
الكري ،ع�ضو جلنة
ويقول النائب �شعالن مّ
اخلرباء الربملانية يف ت�صريح لـ(املدى)،
"هن ��اك اتف ��اق �أب ��رم ب�ي�ن كل املكون ��ات
لتمرير الأ�سماء املر�شحة ملجل�س مفو�ضية
االنتخاب ��ات يف (القائم ��ة ب) لأنها ممثلة
لكل �أطياف ال�شعب العراقي".
وت�ض ��م القائمة ب �أ�سم ��اء كل من :ريا�ض
غ ��ازي ،وفار� ��س الب ��دران ،و�أحمد رحيم
ب�ش ��ارة املذخ ��وري ،ومعتم ��د نعم ��ة
عبداملح�س ��ن ،ورزكار حمة حم ��ي الدين،
وغ�س ��ان فرح ��ان حميد ،وك ��رمي حممود

�شبي ��ب التميم ��ي ،لطيف م�صطف ��ى �أمني،
معن عبد حنتو�ش ،وعادل عيدان.
وت�ضم القائمة مر�شح� � ًا عن كتلة االحرار
ال�صدرية ،كان قد �شغل من�صب ًا �سابقا يف
مفو�ضي ��ة االنتخابات .ومل يحالف احلظ
مر�شح توافق عليه كل من املجل�س الأعلى
وتي ��ار احلكم ��ة لتمثيلهم ��ا يف جمل� ��س
املفو�ضني ،بح�سب وثيقة ح�صلت (املدى)
على ن�سخة منها.
ورغ ��م االتفاق على تق ��دمي الـ  36مر�شح ًا
�ضم ��ن  4قوائ ��م� ،إال �أن �أطراف ��ا ناف ��ذة
تالعب ��ت باال�سماء ،خ�ل�ال جل�سة ال�سبت،

الوطن ّية العراق ّية ..
التاريخ يُف�صح ويَف�ضح...
-1�س�ألني دبلوما�سي �أجنبي،
م ��ن دون ق�صد ا�ستفزازي :ه ��ل �صحيح �أنك قيادي
�س� � ّري يف احل ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي؟ �أجبت ��ه
مبت�سم� � ًا :ه ��ذا �ش � ٌ
�رف ال �أ ّدعي ��ه ،لكنن ��ي ال �أتن�صل
م ��ن تاريخي ،ولن �أت ��ردد يف ت�أكي ��د انتمائيّ ،
وكل
مواقف ��ي تنطلق م ��ن موقعي الفك ��ري وال�سيا�سي،
ومن القي ��م الوطنية والإن�سانية الت ��ي ت�ش ّبعت بها
يف ن�شاط ��ي يف احل ��زب واحلرك ��ة الوطني ��ة عل ��ى
امتداد �ستة عقود من عمري ورمبا �أكثـر!..
لك ��نّ احل ��زب ،كم ��ا ق ��ال الدبلوما�س ��ي� ،ضعيف مل
ي�ستط ��ع احل�ص ��ول عل ��ى مقعد ل ��ه يف الربمل ��ان �أو
الوزارة .
قل ��تُ  :ل�س ��تُ يف وارد خو�ض تفا�صي ��ل عما تقول،
وميكن ��ك مناق�ش ��ة الأم ��ر م ��ع قي ��ادة احل ��زب ،و� اّإل
ال�شتبه ��ت ب�صدقيت ��ي فيما ذك ��رت �آنف� � ًا .وما ميكن
قول ��ه به ��ذا ال�ص ��دد �إن احل ��زب با�ستثن ��اء مرحل ��ة
ملتب�س ��ة ،كان ق ��وة ت�أث�ي�ر مق� � ّررة يف احلرك ��ة
الوطني ��ة ويف �أو�س ��اط احلرك ��ة اجلماهريي ��ة،
ونف ��وذه كان مق ��رر ًا ،و�إن كان احل ��زب مقموع� � ًا،
متواري� � ًا يف م ��ا كان ي�س ّم ��ى جم ��از ًا بالأقبي ��ة
ال�سرية .
ظل حمور النقا�ش ،احلزب ال�شيوعي .
المقال كام ً
ال �ص3

البي�شمركة :االتفاقات تق�ضي بان�سحابنا �إىل حدود  2014و2016

ّ
"اخلط الأزرق"
القوات االحتاديّة تكمل انت�شارها عند
11
وخالف حول معرب في�شخابور
 بغداد  /وائل نعمة
وراء امل� ��واق� ��ف ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة
امل�ت���ش�ن�ج��ة ح ��ول �أزم� ��ة �إق�ل�ي��م
ك��رد� �س �ت��ان ،ت�ع�ق��د البي�شمركة
اجتماعات ميدانية مع القيادة االحتادية
لالتفاق على ن�شر القطعات الع�سكرية يف
املناطق الواقعة خارج الإقليم.
وتبدي قيادة البي�شمركة "مرونة وا�ضحة"
لالن�سح ��اب م ��ن مناط ��ق يف نين ��وى يف
حماول ��ة لن ��زع فتي ��ل االزم ��ة الت ��ي اندلعت

من ��ذ اال�سب ��وع املا�ض ��ي .وتو�صلت جوالت
املباحث ��ات بني الطرف�ي�ن اىل قبول اجلانب
الك ��ردي بالع ��ودة اىل ح ��دود � ،2003أو ما
يع ��رف بـ"اخلط االزرق" وه ��و خط عر�ض
 .36ويق ��ول ع�صم ��ت رج ��ب ،القي ��ادي يف
احل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين يف
نين ��وى ،ان "االتفاقي ��ة الت ��ي �أبرم ��ت ب�ي�ن
البي�شمرك ��ة والق ��وات العراقي ��ة قبل عملية
ا�ستع ��ادة املو�ص ��ل� ،أك ��دت بق ��اء الق ��وات
الكردية يف املواقع التي �ستحررها".
وي�ؤك ��د رجب ،يف ت�صري ��ح لـ(املدى) �أم�س،

مو�سكو ّ
حتث بغداد
و�أربيل على ّ
حل
خالفاتهما باحلوار
 بغداد  /املدى
دع ��ا وزي ��ر اخلارجي ��ة الرو�س ��ي �س�ي�رغي
الف ��روف� ،أم� ��س الإثنني� ،إىل ت�س ��وية جميع
امل�ش ��اكل ب�ي�ن بغ ��داد و�أربي ��ل ع�ب�ر احل ��وار
مب�ش ��اركة املجموعات العرقية والطائفي ��ة ،ونفى �إيقاف
عمل البعثة الرو�س ��ية الدبلوما�س ��ية يف كرد�ستان .وقال
الف ��روف ،خ�ل�ال م�ؤمت ��ر �صحف ��ي م ��ع نظ�ي�ره العراقي
�إبراهي ��م اجلعف ��ري�" ،إنن ��ا نتفه ��م �آمال ال�شع ��ب الكردي
يف م ��ا يتعلق بكفاحهم لتعزي ��ز هويتهم و�إدراكهم للذات،
لك ��ن نعتقد �أن ال�صواب هو حتويل ه ��ذه الرغبات وهذه
الآمال �إىل حقيقة عرب احلكومة العراقية فقط والأخذ يف
االعتب ��ار ب�شكل كام ��ل الأهمية التي ميثله ��ا مطلب الكرد
على م�ستوى �إقليمي والأخذ يف االعتبار احلاجة لتفادي
م�صادر �إ�ضافية النعدام اال�ستقرار يف املنطقة".
 التفا�صيل �ص2

ان "عملي ��ة االنت�شار يف املحافظة قد �شهدت
جتاوزات على ح ��دود  ،"2016الفت ًا اىل ان
"اجلي� ��ش العراق ��ي مل يكن موج ��ودا ،قبل
ذلك التاري ��خ ،يف زمار ومناطق يف �سنجار
و�أخرى يف �سهل نينوى".
ويف غ�ض ��ون ذل ��ك ،قالت م�ص ��ادر ع�سكرية
مطلعة ان "القوات العراقية ا�ستطلعت ،قبل
ب�ضعة �أيام ،احل ��دود العراقية ال�سورية من
جهة ربيعة".
وتوقعت امل�ص ��ادر ،التي حتدث ��ت لـ(املدى)
�شريط ��ة ع ��دم الك�ش ��ف ع ��ن هويته ��ا ،ان

يك ��ون هن ��اك حت ��رك عل ��ى احل ��دود رمب ��ا
يه ��دف لل�سيط ��رة عل ��ى املعابر وق ��د يتطور
اىل االنت�ش ��ار يف ق�ض ��اء زاخ ��و ومع�ب�ر
في�شخابور.
وبح�س ��ب اخلط ��ة الع�سكري ��ة ،الت ��ي ل ��دى
الق ��وات االحتادي ��ة ،فان ��ه يج ��ب عل ��ى
البي�شمرك ��ة يف نين ��وى ،الع ��ودة اىل خلف
ج�سر ناحية كلك القريبة من حمافظة اربيل،
وبعد ناحية فايدة الواقعة اىل اجلنوب من
دهوك ،باال�ضافة اىل معرب في�شخابور.
 التفا�صيل �ص2

وزير الداخل ّية من كركوك� :أدعو �إخوتنا الكرد
للعودة �إىل مناطقهم
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تفعيل الرتانزيت يف مطار النا�صرية
ورحالت دولية مبا�شرة له قريب ًا
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َّ
أوالدهن
الفقر يدفع عراق ّيات للتخ ّلي عن �
 بغداد /املدى
ن�ش ��ر تقري ��ر �ص ��ادر ع ��ن
املرك ��ز االعالم ��ي ملجل� ��س
الق�ض ��اء الأعل ��ى� ،أم� ��س
موافق ��ة امل�شرع على حتدي ��د املحكمة
�أم ��ر احل�ضان ��ة مل ��ن تخت ��اره املحكمة
مع مراعاة م�صلحة ال�صغري ،يف حني
ي ��رى ق�ض ��اة �أن ح ��ق ح�ضان ��ة الطفل
يثب ��ت للأم يف حال وق ��وع الفرقة بني
الزوج�ي�ن ،معلل�ي�ن ذل ��ك ب�أنه ��ا �أك�ث�ر
النا� ��س حنو ًا عليه وترفق� � ًا به و�سهر ًا
عل ��ى راحته .وج ��اء يف التقرير الذي

تابعته "امل ��دى"� ،إن "امل�شرع العراقي
�سل ��ك �أي�ض� � ًا اجتاه ًا جدي ��د ًا يف املادة
( )57من قانون الأح ��وال ال�شخ�صية
وه ��و ان ��ه جع ��ل احل�ضان ��ة مبراع ��اة
م�صلح ��ة ال�صغ�ي�ر قب ��ل �أي اعتب ��ار
�آخر ،فاحل�ضانة مقررة للأم ابتدا ًء ثم
ل�ل��أب و�إن مل يوجدا فق ��د ترك امل�شرع
�أم ��ر حتديد القائم ب�أم ��ر احل�ضانة ملن
تخت ��اره املحكمة م ��ع مراعاة م�صلحة
ال�صغ�ي�ر" .وق ��ال قا�ض ��ي حمكم ��ة
الأحوال ال�شخ�صية يف الكرادة �أحمد
جا�سب ال�ساعدي "عند ح�صول النزاع
ب�ي�ن الأم والأب املنف�صلني ال�سيما يف

حال ��ة زواج كل منهم ��ا ف� ��إن املحكم ��ة
هي م ��ن تقيّم من الأ�صل ��ح حل�ضانته،
بع ��د الت�أكد من توف ��ر ال�سكن املنا�سب
واحلال ��ة املادي ��ة للط ��رف احلا�ض ��ن
واحلال ��ة االجتماعي ��ة فحينه ��ا تق ��رر
املحكمة م�صلحة املح�ضون �أين تقع".
بح�س ��ب التقرير و�أ�ض ��اف ال�ساعدي
�إن "املحاكم ت�ستقبل الكثري من ق�ضايا
الن ��زاع ح ��ول ح�ضانة الأطف ��ال ،لكن
يبق ��ى ال ��ر�أي الأخ�ي�ر للمحكم ��ة التي
تختار الطرف الذي يكون هو الأن�سب
لتن�شئته �إجتماعي ًا".
 التفا�صيل �ص4

الرعاية االجتماع ّية تقبل � 328ألف طلب فقط من �أ�صل مليون
 بغداد /املدى
ك�شف ��ت وزارة العم ��ل وال�ش�ؤون
االجتماعي ��ةّ � ،أن ملي ��ون عائل ��ة
قدم ��ت عل ��ى رات ��ب الإعان ��ة
االجتماعي ��ة مل يقبل منهم �س ��وى � 328ألف ًا،
وفيم ��ا �أ�ش ��ارت اىل �إيق ��اف املوافق ��ة عل ��ى
الطلب ��ات الأخرى املقدم ��ة التي تقدر بـ 762
�أل ��ف عائل ��ة� ،أ�ش ��ارت اىل �أن �شم ��ول ه�ؤالء

متوق ��ف عل ��ى ميزاني ��ة الع ��ام املقب ��ل الت ��ي
�ستعط ��ى لل ��وزارة .و�أك ��د املتح ��دث با�س ��م
وزارة العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة عمار
منع ��م يف ت�صريح لـ"امل ��دى"� ،إنه "مت �إيقاف
املوافق ��ة عل ��ى الطلب ��ات اخلا�ص ��ة بالرعاية
االجتماعية" .وب�ّي�نّ منعم �أن "الإيقاف جاء
حتى الع ��ام املقبل حي ��ث �سيتم فت ��ح القبول
م ��ن عدم ��ه عل ��ى املقدم�ي�ن لروات ��ب الرعاية
االجتماعية وفق ًا للموازنة و�إقرارها" .وتابع

�إن ��ه "من املمك ��ن عدم قب ��ول �أي متقدم جديد
يف ح ��ال مل تع � َ�ط ميزاني ��ة �إ�ضافي ��ة لوزارة
العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعية" ،م�ؤك ��د ًا �أن
"االموال التي ت�صرف الآن للم�ستحقني من
الرعاية االجتماعية حم ��ددة" .و�أ�شار منعم
اىل �أن "ملي ��ون عائل ��ة قدم ��ت م�ؤخ ��ر ًا عل ��ى
روات ��ب احلماية االجتماعي ��ة حيث مت قبول
� 328أل ��ف �أ�سرة منهم يف حني مل يتم حتديد
املوافقة على � 672ألف عائلة" .وزاد �أن "من

هذه العوائل بالت�أكيد يوجد ممن ال ي�ستحق
�صرف الرواتب لكن النظ ��ر لهذا الأمر �سيتم
بع ��د �إق ��رار املوازن ��ة ومعرف ��ة ه ��ل توج ��د
ميزانية خا�ص ��ة للم�شمولني اجل ��دد" ،مبين ًا
�أن "الوزي ��ر حممد ال�س ��وداين طالب ب�أهمية
زي ��ادة املخ�ص�ص ��ات اخلا�ص ��ة بال ��وزارة،
للتمك ��ن من تغطية العوائ ��ل املتعففة املقدمة
على طلب احل�صول على الراتب".
 التفا�صيل �ص4
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يف انتظار ..
اجلبوري!
ع�س ��ى �ألاّ يك ��ون رئي�س جمل� ��س النواب� ،س ��ليم اجلب ��وري ،قد ك ّلف
نف�س ��ه كثري ًا وحت ّمل امل�ش� � ّقة قب ��ل �أن ي�أذن ملكتب ��ه الإعالمي بالإعالن
عن عزمه على �إجراء "حوار �ش ��امل" مع القيادات ال�سيا�س ��ية ب�ش� ��أن
امل�شاكل والق�ضايا العالقة "للحيلولة دون ح�صول مزيد من الت�أ ّزم".
متوجب ًا قبل الآن،
حت ُّرك كهذا لرئي�س ال�س ��لطة الأوىل يف البالد كان
ّ
متوجب على طول اخلط �أي�ض� � ًا يف ظروف ع�س�ي�رة كالتي مي ّر
وهو
ّ
به ��ا الع ��راق حالي ًا ،فم ��ن �أوىل واجبات رئي�س ال�س ��لطة الت�ش ��ريعية
ال�سعي ،حتت قبة م�ؤ�س�سته وخارجها ،ل�ضبط ال�صراعات بني القوى
ق�ص ��ر فيه ال�س ��يد
ال�سيا�س ��ية املختلف ��ة ونزع فتيل الأزمات ،وهذا ما ّ
اجلب ��وري يف الواقع منذ توليه من�ص ��به احل ��ايل ،فعلى الدوام كان
يتبدّى لنا بو�ص ��فه جزء ًا من امل�شكلة �أكرث منه جزء ًا من ّ
احلل ،لف�شله
يتوجب
يف ن�س ��يان �أنه بجلو�س ��ه على كر�س ��ي رئا�س ��ة الربملان � مّإنا
ّ
عليه الت�ص� � ّرف مم ِّث ًال لكل العراقيني ولي�س حلزبه وطائفته وقوميته
فح�سب.
ال�س ��يد اجلب ��وري يري ��د الآن �أن يكون ج ��زء ًا من احل � ّ�ل  ..مرحب ًا به
وح ّي ��اه الل ��ه وب ّياه ،لكن هل يع ��رف متام ًا الطريق املف�ض ��ية �إىل ّ
حل
"امل�ش ��اكل والق�ض ��ايا العالق ��ة" الت ��ي يري ��د �إجراء "حوار �ش ��امل"
ب�ش�أنها؟
امل�ؤكد �أنّ ال�سيد اجلبوري و�س ��ائر قيادات القوى والأحزاب والكتل
ال�سيا�س ��ية املتحكم ��ة ب�أقدارن ��ا ومقاديرنا ،يعرفون �أي ��ن تكون هذه
الطري ��ق وكيف مُيكن الو�ص ��ول �إليها ،لكنّ امل�ش ��كلة �أنه ��م ال يريدون
ال�سري على هذه الطريق بالذات ،ل�سبب ب�سيط هو �أنّ الطريق امل�ؤدية
�إىل احلل تحُ ّقق للنا�س م�صاحلهم ،فيما ت�ض ّر بامل�صالح الأنانية لهذه
القيادات ،واجلبوري واحد منها ،و�أحزابها وكتلها التي تعتا�ش على
دوام امل�شاكل وال�صراعات.
علي ��ه �أ�ش � ُّ�ك يف �أنّ ال�س ��يد اجلب ��وري و�ص ��حبه من "حتال ��ف القوى
الوطني ��ة العراقية" الذين عقدوا العزم على �إجراء احلوار ال�ش ��امل،
كما جاء يف بيان املكتب الإعالمي لرئي�س الربملان� ،س ��يقولون للذين
يتح ��اورون معه ��م �إنّ نقط ��ة البداي ��ة توجد يف الد�س ��تور ويف نظام
املحا�ص�صة غري الد�ستوري.
من ��ذ �س ��نتني تقريب ًا كن ��تُ وعدد م ��ن الزميالت والزم�ل�اء الإعالميني
يف لقاء مع ال�س ��يد اجلبوري على مائدة رم�ض ��انية� .س�ؤايل الوحيد
له كان ب�ش� ��أن ا�س ��تحقاق تعديل الد�س ��تور و�إلغاء نظام املحا�ص�ص ��ة
امل�ؤج ��ل منذ ع�ش ��ر �س ��نوات .يومها �أجابن ��ي بلهجة التوكي ��د �أنّ هذا
اال�س ��تحقاق �س ��يكون من �إجنازات الدورة الربملانية احلالية .م�ضت
الآن �س ��نتان على ذلك اللقاء ومل َّ
يتبق على انتهاء والية برملان ال�سيد
مم ��ا وعد به
اجلب ��وري غري �س ��تة �أ�ش ��هر ون ّيف ،ومل يح�ص ��ل �ش ��يء ّ
ال�سيد اجلبوري.
�إنْ فعلها ال�س ��يد اجلبوري وطرح هذه امل�س� ��ألة على َمنْ �س ��يحاورهم
يف قاب ��ل الأيام ،بو�ص ��فها مفتاح ّ
احلل للم�ش ��اكل والق�ض ��ايا العالقة
واملخرج من النفق املعتم الذي �ألقت بنا �إليه الطبقة ال�سيا�س ��ية التي
ينتمي �إليها ال�س ��يد اجلبوري و�ص ��حبه ،و�إنْ �أقنعهم بهذا �سيكون قد
دخل التاريخ بو�ص ��فه رئي�س الربملان الذي َ
حقق اخرتاق ًا كبري ًا عجز
ً
عنه �س ��ابقوه� .أما �إذا مل يفعلها ف�س ��يدخل التاريخ �أي�ضا ولكن ب�صفة
�ص ��احب الوع ��د الذي ال يفي بالوعود ،وب ّياع ال ��كالم الذي لي�س لديه
ب�ضاعة غري الوعود الزائفة.
ُ
كنت وعدد من
منذ �سنتين تقريب ًا
الزميالت والزمالء الإعالميين في
لقاء مع ال�سيد الجبوري على مائدة
رم�ضانية� .س�ؤالي الوحيد له كان ب�ش�أن
ا�ستحقاق تعديل الد�ستور و�إلغاء نظام
المحا�ص�صة الم�ؤجل منذ ع�شر �سنوات

ّ
"اخلط
القوات االحتاد ّية تكمل انت�شارها عند
الأزرق" وخالف حول معرب في�شخابور
وراء المواق��ف ال�سيا�سي��ة المت�شنج��ة حول �أزم��ة �إقليم كرد�ستان ،تعق��د البي�شمركة اجتماع��ات ميدانية مع
القيادة االتحادية لالتفاق على ن�شر القطعات الع�سكرية في المناطق الواقعة خارج الإقليم.
وتب��دي قي��ادة البي�شمركة "مرون��ة وا�ضحة" لالن�سحاب م��ن مناطق في نينوى في محاولة لن��زع فتيل االزمة
التي اندلعت منذ اال�سبوع الما�ضي.

 بغداد  /وائل نعمة
وتو�صلت جوالت المباحثات بين
الطرفين الى قبول الجانب الكردي
بالع ��ودة الى ح ��دود � ،2003أو ما
يعرف بـ"الخط االزرق" وهو خط
عر�ض .36
وي�أت ��ي ه ��ذا التطور بع ��د ايام من
تحذي ��رات �أطلقته ��ا جه ��ات كردية
في نينوى من �سعي بغداد النتزاع
مناط ��ق في نين ��وى بـ"القوة" كما
ح ��دث ف ��ي بل ��دة �ألت ��ون كوب ��ري،
�شمال كركوك.
بالرغ ��م م ��ن التفاهم ��ات االخيرة،
لك ��ن الخ�ل�اف يكمن في احت�س ��اب
بع� ��ض المناط ��ق الغني ��ة بالنف ��ط
�ض ��من الخط "الخ ��ط االزرق" او
خارجه .وتقدمت القوات الكردية
عربة
عل ��ى الخ ��ط �أكث ��ر من م ��رة خالل
ع�سكرية يف
 14عام ��ا ،بع�ض ��ها كان بطل ��ب من
حقل نفطي
�أطراف عراقية ودولية.
بكركوك..
�أ.ف.ب
وكانت بغداد قد اتفقت ،في �إحدى
الم ��رات عل ��ى بق ��اء البي�ش ��مركة
ف ��ي مناطق ق ��رب المو�ص ��ل العام الكرد�س ��تاني ف ��ي نين ��وى ،ان
الما�ضي ،بح�سب م�س�ؤولين كرد" .االتفاقي ��ة الت ��ي �أبرم ��ت بي ��ن
بعد ا�ستفتاء ا�س ��تقالل كرد�ستان ،البي�ش ��مركة والق ��وات العراقي ��ة
ف ��ي ايل ��ول الما�ض ��ي ،طالب ��ت قب ��ل عملية ا�س ��تعادة المو�ص ��ل،
الحكوم ��ة االتحادي ��ة ق ��وات �أك ��دت بق ��اء الق ��وات الكردية في
البي�ش ��مركة بالع ��ودة ال ��ى حدود المواقع التي �ستحررها".
وي�ؤك ��د رج ��ب ،ف ��ي ت�ص ��ريح
ماقبل  10حزيران .2014
لكن بعد عملية االنت�ش ��ار االخيرة لـ(الم ��دى) �أم� ��س ،ان "عملي ��ة
ف ��ي محافظ ��ة كرك ��وك ،ع ��ادت االنت�شار في المحافظة قد �شهدت
الحكوم ��ة لتتح ��دث عن �ض ��رورة تج ��اوزات عل ��ى ح ��دود ،"2016
الفت ��ا الى ان "الجي�ش العراقي لم
العودة لحدود � 19آذار .2003
وكان ��ت الق ��وات االتحادي ��ة ق ��د يكن موجودا ،قبل ذل ��ك التاريخ،
انت�ش ��رت ،اال�س ��بوع الما�ضي ،في ف ��ي زم ��ار ومناط ��ق في �س ��نجار
مناط ��ق متنازع عليه ��ا في كركوك واخرى في �سهل نينوى".
وديالى و�ص�ل�اح الدي ��ن ونينوى وانت�ش ��رت الق ��وات االتحادي ��ة،
على �ض ��وء اتفاق �أبرم مع القيادة خالل االيام الما�ض ��ية ،في ق�ضاء
مخمور وبع�ش ��يقة و�سد المو�صل
الع�سكرية االتحادية.
وعق ��ب االزم ��ة االخي ��رة ،ق ��ال وناحي ��ة العوين ��ات وق�ض ��اء
رئي� ��س �إقلي ��م كرد�س ��تان م�س ��عود �سنجار وناحية ربيعة والمناطق
بارزان ��ي ب� ��أن "خط ��وط التما�س في �سهل نينوى.
م ��ع البي�ش ��مركة �س ��تكون ح ��دود وق ��ال الم�س� ��ؤول الك ��ردي ان
 16ت�ش ��رين االول  ،"2016وه ��ي "تواجد القوات الكردية في تلك
الحدود التي �سبقت عملية تحرير المناط ��ق ج ��اء بفع ��ل ان�س ��حاب
الق ��وات االتحادي ��ة بع ��د ظه ��ور
المو�صل.
داع� ��ش ،وطل ��ب بغ ��داد من ��ا
حدود الخط الأزرق
الم�شاركة لتحرير المو�صل".
ب ��دوره يق ��ول ع�ص ��مت رج ��ب ،و�أ�ش ��ار القيادي ف ��ي الديمقراطي
القيادي في الح ��زب الديمقراطي الكرد�س ��تاني ال ��ى ان "االتف ��اق

قبل تحرير المو�صل كان يت�ضمن
ن�ش ��ر ق ��وات الجي� ��ش والح�ش ��د
الع�ش ��ائري ،لك ��ن م ��ا ح ��دث ان ��ه
ت ��م ن�ش ��ر ف�ص ��ائل م ��ن الح�ش ��د
ال�شعبي".
وتق ��ول الحكوم ��ة االتحادي ��ة،
بح�سب ت�ص ��ريح �سابق للمتحدث
�س ��عد الحديث ��ي لـ(الم ��دى) ،ان
"اتف ��اق تحري ��ر المو�ص ��ل ،ن�ص
على �أن �أي تحرك للبي�ش ��مركة في
تلك المعركة يعتبر م�ؤقت ًا".
وي�ؤكد ع�ص ��مت رجب ،م�س� ��ؤول
الفرع  14في الحزب الديمقراطي،
�أن "البي�ش ��مركة طبق ��ت كل بنود
اتفاقية العودة ال ��ى ماقبل حدود
 2016و ،2014لك ��ن هناك جهات
�سيا�س ��ية واغلبه ��ا تابعة للح�ش ��د
ال�ش ��عبي تريد الرجوع الى الخط
االزرق".
وكان زعي ��م ع�ص ��ائب اه ��ل الحق
قي� ��س الخزعلي قال ،عقب تحرير
المو�ص ��ل في تموز الما�ض ��ي ،ان
"انته ��اء المعرك ��ة في المو�ص ��ل
مهم لكن ��ه لي�س نهائي ��ا" .واعتبر
ان "مرحل ��ة ما بع ��د داع�ش يجب
�أن تتنا�س ��ب مع حجم الت�ضحيات
الت ��ي ت ��م تقديمه ��ا ،ول ��ن ن�س ��مح
للإقلي ��م بتج ��اوز ح ��دود م ��ا قبل

والخدمات تنمو ،وكركوك م�ستقرة الآن
ومناطقه ��ا الجنوبي ��ة والغربي ��ة حررت
ب�أ�س ��رع عملية" ،م�شيرا الى ان "ما حدث
في الحويج ��ة وكركوك لم ي�س ��جل حالة
�إزهاق روح مدن ��ي واحد" ،مطالبا وزير
الداخلي ��ة ب�إعط ��اء ا�س ��تحقاقات كركوك
كاف ��ة � .إل ��ى ذلك دعا تجمع ع ��رب كركوك
الى تبني ر�ؤية جديدة لإدارة المحافظة،
وا�ش ��اد ف ��ي الوق ��ت ذات ��ه باالن�ض ��باط
والأداء المهني العالي للقوات االتحادية
في تنفيذها خطة فر�ض القانون.
وقال ال�شيخ �إ�سماعيل الحديدي ،رئي�س
تجمع عرب كركوك في ت�صريح لـ(المدى)،
�إن "التجم ��ع عقد اجتماع ��ه (االحد) وتم
تقدي ��م التبري ��كات لأهلن ��ا ف ��ي مناط ��ق
جن ��وب غرب كرك ��وك بمنا�س ��بة عودتهم
الى مناطقهم المحررة بعد الق�ض ��اء على
داع�ش في ق�ض ��اء الحويج ��ة" ،داعيا الى
"تبني ر�ؤية جديدة في المحافظة".
وثمن الحديدي "دور المواطنين العرب
الذين ا�س ��تنفروا كل جهودهم في �س ��بيل
حماي ��ة ممتل ��كات الإخ ��وة الك ��رد الذين

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي
جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

ا�ض ��طرتهم ظ ��روف المع ��ارك وخط ��ة
فر�ض القانون �إل ��ى ترك ممتلكاتهم وقام
�إخوتهم بالحفاظ عليها".
ودع ��ا رئي� ��س تجمع ع ��رب كرك ��وك الى
"نب ��ذ التط ��رف ومغ ��ادرة الفكر ال�ش ��اذ
والت�أ�س ��ي�س لبن ��اء مفاهي ��م جدي ��دة من
الت�س ��امح والعفو والت�ض ��حية في �سبيل
حماي ��ة �أرواح وممتل ��كات �ش ��ركائنا في
المحافظة والم�صير والوطن".
و�أ�ش ��اد الحدي ��دي بـ"االن�ض ��باط العالي
الذي اظهرته القوات الم�س ��لحة العراقية
ونظاف ��ة العملي ��ات و�س ��رعة تنفيذه ��ا
والمهنية العالية في �أدائها".
وفي �س ��ياق ذي �ص ��لة ،تظاهر الع�شرات
من �أ�ص ��حاب العقود الملغاة في �ش ��رطة
نف ��ط ال�ش ��مال للمطالب ��ة ب�إعادته ��م
لوظائفه ��م من قب ��ل وزارة النفط  .وقال
مرا�س ��ل (المدى) الذي ح�ضر التظاهرة،
�إن الع�شرات من المتعاقدين الذين �ألغت
وزارة النف ��ط عقوده ��م تظاه ��روا �أم ��ام
مبنى رئا�سة �شرطة نفط ال�شمال ورفعوا
الفتتات تطالب ب�إعادتهم لأعمالهم.

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
 حملة  - 102زقاق 13بناء 141
هاتف7177985 . 7178859 :

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

رئي�س التحرير التنفيذي

 2003الم�سمى بالخط الأزرق".
ويق ��ول ع�ص ��مت رج ��ب ان
"البي�ش ��مركة تج ��اوزت الخ ��ط
االزرق بطل ��ب من اطراف عراقية
والتحالف الدولي الذي قاد عملية
الإطاح ��ة بالنظ ��ام ال�س ��ابق ف ��ي
 ،"2003م�ؤكدا ان "هذه الجهات
طلب ��ت حماي ��ة بع� ��ض المناط ��ق
مثل �سد المو�صل".
وبع ��د ان ��دالع انتفا�ض ��ة ،1991
حدد ق ��رار مجل�س االم ��ن الدولي
رق ��م " 688الخ ��ط االرزق"
كمنطق ��ة �أمنية ت�ش ��مل محافظات
ده ��وك و�أربي ��ل وال�س ��ليمانية،
يمن ��ع دخوله ��ا م ��ن قب ��ل الجي�ش
ال�سابق.
وبح�س ��ب جه ��ات �ش ��يعية ف ��ي
نين ��وى ف ��ان قطعات البي�ش ��مركة
ما زالت ت�س ��يطر عل ��ى مناطق في
المحافظة� ،أبرزها ق�ضاء �شيخان
الغن ��ي بالنف ��ط 60 ،ك ��م �ش ��مال
المو�ص ��ل ،ومناطق اخ ��رى قرب
محافظتي �أربيل ودهوك.
لك ��ن القيادي الكردي ي�ش ��دد على
ان "الق ��وات الكردية التريد �إراقة
الدم ��اء ،و�أن هن ��اك مفاو�ض ��ات
اتفاقات الميدان
مع القوات الع�س ��كرية االتحادية لك ��ن ها�ش ��م البريفكان ��ي ،نائ ��ب
لالتف ��اق عل ��ى و�ض ��ع المناط ��ق رئي� ��س اللجن ��ة االمني ��ة ف ��ي
المتبقي ��ة ف ��ي نين ��وى" ،مبينا ان
"بغداد تريد الو�صول الى منطقة
العمادية ( 90كم عن �ش ��مال �شرق
مدينة دهوك)".
وفي غ�ض ��ون ذلك ،قالت م�ص ��ادر
ع�س ��كرية مطلع ��ة ان "الق ��وات
العراقية ا�س ��تطلعت ،قبل ب�ض ��عة
ايام ،الحدود العراقية ال�س ��ورية
من جهة ربيعة".
وتوقعت الم�ص ��ادر ،التي تحدثت
لـ(الم ��دى) �ش ��ريطة عدم الك�ش ��ف
عن هويتها ،ان يكون هناك تحرك
على الحدود ربما يهدف لل�سيطرة
عل ��ى المعاب ��ر وق ��د يتط ��ور ال ��ى
االنت�ش ��ار في ق�ضاء زاخو ومعبر
في�شخابور.
وبح�سب الخطة الع�سكرية ،التي
ل ��دى الق ��وات االتحادي ��ة ،فان ��ه
يجب على البي�شمركة في نينوى،
العودة الى خلف ج�سر ناحية كلك
القريبة من محافظة اربيل ،وبعد
ناحية فايدة الواقعة الى الجنوب
م ��ن دهوك ،باال�ض ��افة ال ��ى معبر
في�شخابور.

نين ��وى ،يقول ان "تل ��ك المناطق
داخل الخط االزرق ومن �ض ��منها
�ش ��يخان والقو� ��ش ،با�س ��تثناء
في�شخابور".
وينف ��ي البريفكان ��ي ،في ات�ص ��ال
م ��ع (الم ��دى) ام� ��س ،ان يك ��ون
مجل�س نين ��وى ناق�ش التحركات
الع�سكرية االخيرة في المحافظة،
لكن ��ه ي�ؤكد �أن "العودة الى حدود
 2003ق ��د اكتمل ��ت تقريب ��ا ،ول ��م
يتبق منها �إال مناطق قليلة".
وكان جب ��اور ي ��اور� ،أمي ��ن ع ��ام
وزارة البي�ش ��مركة ،ق ��د �أك ��د ف ��ي
لقاء �س ��ابق مع (المدى) اال�سبوع
الما�ض ��ي ،ان "عملي ��ة االنت�ش ��ار
تنف ��ذ م ��ن ط ��رف واحد م ��ن دون
االتفاق مع البي�شمركة".
من جهت ��ه ي�ؤك ��د البريفكان ��ي �أن
"عملية ت�سليم المناطق التجري
وف ��ق اتف ��اق �س ��تراتجي او عل ��ى
م�س ��توى القي ��ادات ،وانم ��ا وفق
ظ ��روف كل منطق ��ة تتق ��دم اليه ��ا
القوات االتحادية".
وي�ؤك ��د الم�س� ��ؤول االمن ��ي ف ��ي
نينوى ان "الحوارات تكون عادة
بي ��ن ق ��ادة المح ��اور الع�س ��كرية
م ��ن ط ��رف البي�ش ��مركة والقوات
االتحادية".

مو�سك��و ّ
حت��ث بغ��داد و�أربي��ل عل��ى ّ
ح��ل
خالفاتهما باحلوار

وزي��ر الداخل ّية م��ن كركوك� :أدع��و �إخوتنا الكرد
للعودة �إىل مناطقهم
راكان �س ��عيد وقائ ��د �ش ��رطة كرك ��وك
خط ��اب عم ��ر وقائ ��د العمليات الخا�ص ��ة
الثانية بجه ��از مكافحة االره ��اب اللواء
معن ال�س ��عدي وح�ض ��رته (الم ��دى) ،ان
"كل االجه ��زه االمني ��ة تعم ��ل م ��ن اجل
حف ��ظ االمن وجئن ��ا هنا لنبعث بر�س ��الة
دعا وزير الداخلية
طيبه لالهل والعوائل الكردية والعربية
قا�سم االعرجي العوائل
والتركمانية والكلدو�آ�ش ��ورية انه يجب
الكردية التي نزحت
ان يتعاي�شوا وت�ستمر المدينة بوجودهم
من كركوك للعودة الى
وت�ستمر الحياة".
وا�ض ��اف االعرج ��ي "�سنحا�س ��ب كل من
مناطقها ،م�ؤكدا ان
يعرق ��ل ا�س ��تقرار المدين ��ة وما �س ��معته
الحكومة ترعى جميع
الي ��وم ان االم ��ور طيب ��ة ،ولك ��ن ندع ��و
العراقيين وال تفرق
�أحبتنا و�إخوتنا الكرد بالقول عودوا الى
بينهم.
كركوك و�إال �س ��اذهب اليك ��م �أقبّل �أيديكم
لتع ��ودوا" ،م�ش ��ددا عل ��ى ان "الحكوم ��ة
ترع ��ى جمي ��ع العراقيي ��ن وال اح ��د م ��ن
 كركوك  /المدى
حق ��ه �أن يق ��وم بالمداهم ��ة والتفتي� ��ش
ف ��ي كرك ��وك �إال وفق القان ��ون ،وال نقبل
وق ��ال وزي ��ر الداخلي ��ة ،خ�ل�ال م�ؤتم ��ر بمحا�سبة احد ب�سبب اختالف �سيا�سي".
�ص ��حفي عقده االحد في مبن ��ى محافظة ب ��دوره ق ��ال محاف ��ظ كرك ��وك وكال ��ة ان
كركوك بح�ض ��ور محاف ��ظ كركوك وكالة "المحافظة ت�ش ��هد تقدم ًا يوما بعد �آخر
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نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

 بغداد  /المدى
دع ��ا وزير الخارجية الرو�س ��ي �س ��يرغي
الف ��روف� ،أم� ��س الإثني ��ن� ،إل ��ى ت�س ��وية
جمي ��ع الم�ش ��اكل بي ��ن بغ ��داد و�أربي ��ل
عب ��ر الح ��وار بم�ش ��اركة المجموع ��ات
العرقي ��ة والطائفي ��ة ،ونف ��ى �إيق ��اف
عم ��ل البعث ��ة الرو�س ��ية الدبلوما�س ��ية
في كرد�ستان.
وقال الفروف ،خالل م�ؤتمر �ص ��حفي مع
نظيره العراقي �إبراهيم الجعفري�" ،إننا
نتفهم �آمال ال�ش ��عب الكردي في ما يتعلق
بكفاحه ��م لتعزي ��ز هويته ��م و�إدراكه ��م
للذات ،لكن نعتقد �أن ال�صواب هو تحويل
ه ��ذه الرغبات وه ��ذه الآمال �إل ��ى حقيقة
عب ��ر الحكوم ��ة العراقي ��ة فق ��ط والأخ ��ذ
ف ��ي االعتبار ب�ش ��كل كام ��ل الأهمية التي
يمثلها مطلب الكرد على م�س ��توى �إقليمي
والأخ ��ذ ف ��ي االعتب ��ار الحاج ��ة لتف ��ادي
م�ص ��ادر �إ�ض ��افية النعدام اال�س ��تقرار في
المنطقة".
و�أ�ض ��اف وزير الخارجية الرو�سي "نود

مدير التحرير

مازن الزيدي

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :

�أن ن�ؤكد مجددا التزامنا باحترام �س ��يادة
ووح ��دة �أرا�ض ��ي الع ��راق ،وااللت ��زام
ب�ض ��رورة ت�س ��وية جميع الم�ش ��اكل التي
تظهر عبر حوار وطني �ش ��امل بم�ش ��اركة
جمي ��ع المجموع ��ات العرقي ��ة والطائفية
وال�سيا�س ��ية م ��ع �أخ ��ذ م�ص ��الحها بعي ��ن
االعتبار".
و�أب ��دى وزي ��ر الخارجي ��ة الرو�س ��ي
ا�ستغرابه من مزاعم متعلقة ب�إيقاف عمل
البعثة الرو�سية الدبلوما�سية في �أربيل.
قائال �إن "البعثة الدبلوما�س ��ية في �أربيل
م�ستمرة في العمل".
وفي �ش� ��أن �آخر� ،أكد الفروف �أن �ش ��ركات
ب�ل�اده تب ��دي اهتمام ��ا بتو�س ��يع عمله ��ا
ف ��ي �إقليم كرد�س ��تان وفي جمي ��ع مناطق
الع ��راق" ،داعي ��ا ف ��ي الوق ��ت نف�س ��ه �إلى
"�إر�ساء الحوار بين بغداد و�أربيل".
وق ��ال الف ��روف �إن "وزي ��ر الخارجي ��ة
وج ��ه
العراق ��ي �إبراهي ��م الجعف ��ري ّ
ل ��ي دع ��وة لزي ��ارة بغ ��داد" ،مبين ��ا
ان ��ه "�س ��يلبي الدع ��وة ف ��ي اق ��رب
وقت".

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان/
دم�شق /بريوت /القاهرة/
قرب�ص

املدير الفني

خالد خ�ضري

ب ��دوره ،ق ��ال الجعف ��ري �إن "الجمي ��ع
يعرف ��ون �أن اال�س ��تفتاء يحم ��ل طابع ��ا
غي ��ر د�س ��توري ،وذل ��ك لأن الم ��ادة  1من
د�س ��تور الع ��راق تن� ��ص عل ��ى �أن العراق
دول ��ة ذات �س ��يادة وموجه ��ة وال يمك ��ن
تجزئته ��ا ،فالد�س ��تور من ��ح �إخوانن ��ا
الك ��رد ح ��ق ت�ش ��كيل �إقليمه ��م الخا� ��ص،
لك ��ن ه ��ذا ال يعن ��ي ح ��ق االنف�ص ��ال ع ��ن
العراق".
و�أ�ض ��اف وزي ��ر الخارجي ��ة �إن "المكون
الك ��ردي �أمام م�ش ��اركة �سيا�س ��ية جديدة
ف ��ي الع ��راق من �أعل ��ى القم ��ة كمواطنين
م ��ن ال�ش ��عب العراق ��ي ب ��دءا من رئا�س ��ة
الجمهوري ��ة �إل ��ى ال ��وزارات ال�س ��يادية
ويتمتعون بحقهم الطبيعي في الموازنة
� ،%17أكثر مما كانوا ي�أخذونه في برنامج
النفط مقابل الغذاء".
وث ّم ��ن الجعف ��ري الدع ��م الرو�س ��ي الذي
قدمت ��ه مو�س ��كو للع ��راق ف ��ي محارب ��ة
الإره ��اب ،قائ�ل�ا �إن ��ه "يحق لرو�س ��يا �أن
تفخر بم ��ا حقق ��ه الجي�ش العراق ��ي لأنها
�ساهمت فيه".
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سياسة

ال��وط��ن� ّي��ة ال��ع��راق � ّي��ة  ..ال��ت��اري��خ يُف�صح و َي��ف�����ض��ح...

 فخري كرمي

١

�س�ألني دبلوما�سي �أجنبي،
من دون ق�صد ا�ستفزازي :هل
�سري يف
�صحيح �أنك قيادي ّ
احلزب ال�شيوعي العراقي؟
ً
ٌ
�شرف ال
مبت�سما :هذا
�أجبته
�أدّ عيه ،لكنني ال �أتن�صل من
تاريخي ،ولن �أتردد يف ت�أكيد
انتمائيّ ،
وكل مواقفي تنطلق
من موقعي الفكري وال�سيا�سي،
ومن القيم الوطنية والإن�سانية
التي ت�ش ّبعت بها يف ن�شاطي يف
احلزب واحلركة الوطنية على
امتداد �ستة عقود من عمري
ورمبا �أكثـر !..
ّ
لكن احلزب ،كما قال الدبلوما�س ��ي� ،ض ��عيف
مل ي�س ��تطع احل�ص ��ول عل ��ى مقع ��د ل ��ه يف
الربملان �أو الوزارة .
قل ��تُ  :ل�س ��تُ يف وارد خو�ض تفا�ص ��يل عما
تق ��ول ،وميكن ��ك مناق�ش ��ة الأم ��ر م ��ع قي ��ادة
احل ��زب ،و�إلاّ ال�ش ��تبهت ب�ص ��دقيتي فيم ��ا
ذك ��رت �آنف� � ًا .وم ��ا ميكن قول ��ه بهذا ال�ص ��دد
�إن احل ��زب با�س ��تثناء مرحلة ملتب�س ��ة ،كان
قوة ت�أثري مق� � ّررة يف احلركة الوطنية ويف
�أو�س ��اط احلرك ��ة اجلماهريي ��ة ،ونف ��وذه

كان مق ��رر ًا ،و�إن كان احل ��زب مقموع� � ًا،
متواري� � ًا يف م ��ا كان ي�س� �مّى جم ��از ًا بالأقبي ��ة
ال�سرية .
ظل حمور النقا�ش ،احلزب ال�شيوعي .
�س� ��ألني ثانية :وهل مازال احلزب مو�ضع ثقة
النا�س ،وهل له �صدقية وتوا�صل مع تاريخه؟
�أجبت ��ه� :إنن ��ي ال �أري ��د الته ��رب م ��ن النقا�ش،
لكنن ��ي بكل �ص ��دق �أقول ل ��ك� ،أنا �س ��عيد لعدم
"ا�س ��تيالء احلزب" على ال�سلطة و�إن توفرت
له احلظوظ لتحقيق ذل ��ك ،لأنه ظل مبن�أىً عن
ارتكاباتها وت�ش ��وهاتها وع ��ن التحول اىل ما
�آل ��ت �إليه جميع �أح ��زاب ال�س ��لطة يف خمتلف
املراح ��ل التاريخي ��ةّ � .إن م ��ا يجعلن ��ي فخور ًا
بتاريخ ��ي يف هذا العم ��ر� ،أن ال�ش ��يوعي هذه
االيام م�ض ��رب املثل يف الوطنية ونظافة اليد،
مل ي�س ��قط �أحد ممن تولوا امل�س� ��ؤولية يف �أي
م�س ��توىً حكومي يف ب�ؤرة الف�س ��اد والر�ش ��ى
واجلرمي ��ة املنظم ��ة ،وه ��ذا م ��ا ي�ست�ش ��هد به
املعممون من على املنابر !..
ظل احلوار ممتد ًا يف هذا الإطار .
وق ��د تذك ��رت �أن جانب� � ًا من ��ه تعل ��ق ب� �ـ "�إحلاد
ال�شيوعيني" ،و�آخر حول اجلمع بني وطنيتهم
و�أمميته ��م ،ومل يخ� � ُل احل ��وار من ت�س ��ا�ؤالت
حول الطائفية والقومية و�سواهما مما يتعلق
باحلا�ضر امللتب�س.
�س� ��ألته :ه ��ل �أن ��ت ملح ��د ؟ �أج ��اب ب�أن ��ه
" ال �أدريٌّ ".
م ��ن دون �أن �أتوقف عند ال�أدريت ��ه ،ذ ّكرته ب�أن
مالي�ي�ن النا� ��س يف " الع ��امل االول" � ،أوروبا
و�أم�ي�ركا ،ه ��م ال ديني ��ون �أو ال�أدري ��ون� ،أو
مالحدة ،وه ��م يف الغالب ،وهذا الفت ومثري،
معادون لل�شيوعية واال�شرتاكية كنظام !..
الإحل ��اد ،كما �أك ��دتُ يف �أكرث من م ��رة ،و�أذكر
م ��ن بينه ��ا �أول ح ��وار تلفزي ��وين يف قن ��اة
خليجي ��ة رد ًا عل ��ى مث ��ل ه ��ذا ال�س� ��ؤال ،هو "
مث ��ل الإميان الواع ��ي غري املت ��وارث ،يتطلب
معرفة مو�س ��وعية يف علوم احلياة والأكوان،
الفل�س ��فة والدين املقارن ،وم ��ا وراء الطبيعة،
و�أنا ال �أدعي متكني منها ،ولي�س من العقل �أن
تب�ش ��ر مبا ال تدري  .وال�شيوعيون يف العراق
والعامل الثال ��ث ،ال يتجا�س ��رون على االديان،
والقاعدة العري�ضة لالحزاب ال�شيوعية تعاين

حت�شيد �سيا�سي �شارك
فيه الكرد ملنع الإخالل
بالن�صاب

من �ض ��روب الأمية و�ش ��به الثقافة .ما تتناوله
بع�ض �أحاديث قادة الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي� ،شبه
الأمي�ي�ن يف املع ��ارف غري الدينية ب ��ل الدينية
�أي�ض� � ًا ،حول منظمات �شبابية تب�شر بالإحلاد،
هو قريب من الواقع ،لكن هذا "الإحلاد" ات�سم
بال�س ��ذاجة والتب�سيط ،وهو �شديد النفور من
كل الت ��زام باحلزبية �أو االنتم ��اء .والأهم من
ذل ��ك �إنه من بني ردود االفعال ال�ص ��ارخة �ض ��د
كل املظاه ��ر املرتبط ��ة باملنظوم ��ة ال�سيا�س ��ية
القائم ��ة وبنه ��ج و�سيا�س ��ات و�س ��لوك الطبقة
احلاكم ��ة املتنف ��ذة � .إنه ��ا رد فع ��ل عنيف �ض ��د
القيم واملمار�سات الزائفة التي يلحقها ه�ؤالء،
ومعمم ��ون "م�س ��تقلون" ،بالدي ��ن واملذاه ��ب
وتاري ��خ الإ�س�ل�ام� ،أو هك ��ذا ير ُّد ذوو ال�ش ��ان
يف املرجعيات الديني ��ة على ما تتقاذفه مواقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي م ��ن �ص ��ور و�أق ��وال
وخط ��ب تتمي ��ز �أغلبيتها بطابع جن�س ��ي ،هي
�أكرث تد ّني ًا من �أفالم البورنو.

٢

قادين هذا احل ��وار اىل حديث عن " الوطنية"
و"القومي ��ة " والع ��راق املوح ��د ،حيث ُت َ�ش � ّ�ن
حتت الفت ��ة مهرتئة حمالت تخوين وت�ش ��ويه
يف مواق ��ع و�ش ��بكات م�أج ��ورة معروف ��ة
التبعي ��ة ،و�أ�س ��ماء ب�ل�ا دالالت تختف ��ي وراء
�ألق ��اب م�س ��تعارة و�آخ ��رون ه ��م م ��ن حثال ��ة
النظ ��ام ال�س ��ابق املتحول�ي�ن وبع� ��ض بقايا "

املنرب ال�ش ��يوعي" امل ��وايل للبع ��ث واملنخرط
يف �أجهزت ��ه ،وبينهم قيادات و�ض ��عت نف�س ��ها
حتت ت�ص ��رف البعث �إبان احل ��رب العراقية -
الإيرانية با�س ��م الدفاع عن الوط ��ن ،وهم الآن
يرتدون عباءة االحزاب املت�أ�سلمة وينا�صرون
"القائ ��د ال�ض ��رورة" ،ويعي�ش ��ون يف بل ��دان
اللج ��وء .وال يخل ��و ه ��ذا اخلليط م ��ن " ذوي
النوايا احل�سنة" .
�ديق �أث�ي�ر ،يحاول �أن
وه ��ذه املرة كتب يل �ص � ٍ
ي�س ��تفهم حول مواق ��ف وملاذا تثري التبا�س ��ات
بني هذا " اللملوم" امل�ستثار .
�أكت ��بُ له ،وقد يكون يف م ��ا �أكتب بع�ض النفع
تعمهم اجلهالة و�س ��وء النية واملا�ض ��ي
مل ��ن مل ِ
الأ�سود .
كت ��ب الأ�س ��تاذ حازم �ص ��اغية قبل �س ��نوات ما
معن ��اه �أن احل ��زب ال�ش ��يوعي �إذا كان موح ��د ًا
وقوي ًا ،كان " العراق موحد ًا ومعافى"!
كانت الوطنية العراقية على مر تاريخ العراق،
وقبل �أن يت�شوه العراق باملحا�ص�صة الطائفية
و�إن ��كار مرجعياته الوطنية والدينية ل�ص ��الح
الغ�ي�ر ،تكر� ��س قيم الوح ��دة الوطني ��ة  ،و ُتقر
باحلقوق القومية وحق تقرير امل�صري ارتباط ًا
بالظ ��روف املو�ض ��وعية والذاتي ��ة ،ودائم� � ًا
ارتبطت هذه احلقوق بالدميقراطية للعراق .
ويف �أ�شد مراحل ال�صراع بني الكرد واالنظمة
املتالحق ��ة ،وه ��ي كان ��ت متالزم ��ة مع ن�ض ��ال
العراقي�ي�ن �ض ��د م�س ��تبديهم ،كان احل ��زب

ال�ش ��يوعي يثقف مبتالزمتني �سيا�س ��يتني :يف
بغ ��داد واملناط ��ق العربي ��ة كان التثقيف يركز
عل ��ى �إدان ��ة �ش ��وفينيّة القومي ��ة الكربى ،ويف
املناطق الكردية يدين التع�ص ��ب و�ضيق الأفق
القومي .
ويف كل مراحل احلروب التي �ش ��نتها االنظمة
املتعاقبة على احلك ��م ،و�أبرز تلك املحطات يف
عام  ١٩٦٢حني ت�صاعدت العمليات الع�سكرية
يف كرد�س ��تان ،والتظاهرات اجلماهريية التي
انطلق ��ت ببغداد وامل ��دن العراقية ،كان �ش ��عار
ال�شيوعيني والتقدميني" :ال�سلم يف كرد�ستان
 ..،يا �شعب ط ّفي النريان" !..
وهو �ش ��عار ي�ص ��لح اليوم ليتح ��ور �إىل دعوة
خمل�صة حلوار وطني �ش ��امل ال تنفرد به جهة
بعينها ،وال يقت�ص ��ر هدفه عل ��ى حل اخلالفات
م ��ع الإقليم ،و�إمنا ي�س ��تهدف �إ�ص�ل�اح العملية
ال�سيا�س ��ية الت ��ي كان ��ت م ��ن ب�ي�ن العوام ��ل
احلا�س ��مة الت ��ي ج ّرت الب�ل�اد اىل ماه ��و فيه .
على �أن يجري احلوار حتت �س ��قف الد�س ��تور
م ��ن دون الإخالل به ،ويف �إط ��ار احلفاظ على
العراق الدميقراطي االحت ��ادي املدين وبعيد ًا
ع ��ن الإرادات اخلارجية و�أجنداتها وما تغذيه
من �أحقاد وكراهية وحتري�ض على االنتقام.
يومها اع ُت ِقل عدد من �أبرز املثقفني وال�صحفيني
والك ّت ��اب وحك ��م عليه ��م بال�س ��جن خم� ��س
�س ��نوات .كان بينه ��م الراحل ��ون حميد ر�ش ��يد
و�صالح �س ��لمان وكا�سب ال�س ��عد .يف املحكمة

واملوقف الوطني ال�صادق الذي يريد للعراق �أن يظل حم�صنا �ضد التفكك والت�شرذم،
�إمنا يتمثل يف مواجهة النهج الطائفي وت�صفية رموز الف�ساد وامل�س�ؤولني والطامعني يف
موقف ال يقبل حتت � ّأي م�سوغات �أن يرهن �إرادة البالد
احلكم باالنقالب على �إرادته .وهو ٌ
جهد ممكن لر�أب ال�صدع
لالجنبي ومطامعه و�سرتاتيجياته .والوطنية املخل�صة تبذل كل ٍ
بني جميع القوى واملكونات ،و�إ�شاعة قيم الت�سامح وال�سلم الأهلي والوحدة الوطنية.

تفاهم �س ّني �شيعي ينهي فراغ املفو�ض ّية
ومي ّرر "قائمة توافق ّية"

ّ
ح����ق ال��ت�����ص��وي��ت
 ال�ب�رمل���ان مي��ن��ح ال�ت�رك���م���ان وامل�����س��ي��ح��ي�ين م��ق��ع��دي��ن م���ن دون
 بغداد  /حممد �صباح
بع ��د �ش ��هر م ��ن انته ��اء والي ��ة
مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات ،ح�س ��م
جمل�س الن ��واب � ،أم� ��س ،اختيار
جمل� ��س جدي ��د للمفو�ض ��ية
بالت�ص ��ويت عل ��ى قائم ��ة حظيت
ب�إجماع جميع االطراف.
وعل ��ى م ��دار اال�س ��ابيع املا�ض ��ية
ف�ش ��لت رئا�س ��ة جمل� ��س الن ��واب
بح�س ��م ملف مر�ش ��حي مفو�ضية
االنتخاب ��ات ،التي انتهت واليتها
يف ال� �ـ  25م ��ن �أيل ��ول املا�ض ��ي.
وجل� ��أت كتل ونواب معار�ض ��ون
اىل ك�سر الن�صاب واالن�سحاب من
اجلل�سات لإجها�ض الت�صويت.
و�أف�ضى اجتماع بني احتاد القوى
وائتالف دولة القانون ح�ضره كل
من ن ��وري املالكي ،نائ ��ب رئي�س
اجلمهوري ��ة ،و�س ��ليم اجلبوري،
رئي� ��س جمل�س الن ��واب ،لالتفاق
عل ��ى متري ��ر (القائم ��ة ب) ،يف
جل�سة �أم�س الإثنني.
واخت ��ار جمل�س الن ��واب القائمة
ب ��اء م ��ن ب�ي�ن  4قوائ ��م عر�ض ��ت
للت�ص ��ويت ال�س ��ري ،وحظي ��ت
مبوافق ��ة � 152ص ��وتا من �أ�ص ��ل
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وبعد اعرتا�ضات �ش ��ديدة �أبدتها
�أطراف �سيا�سية لت�سعة مر�شحني
اقرتحته ��م جلن ��ة اخل�ب�راء،
تو�ص ��لت رئا�س ��ة جمل�س النواب
ور�ؤ�س ��اء وممثلو الكتل النيابية
اىل �آلية تق�ض ��ي بتوزيع الأ�سماء
ال� �ـ 36عل ��ى �أربع قوائم ،وت�ض ��م
كل قائمة � 9أع�ض ��اء ،والت�صويت
عليهم باالقرتاع ال�سري.
الكري،
ويق ��ول النائ ��ب �ش ��عالن
مّ
ع�ض ��و جلنة اخل�ب�راء الربملانية
يف ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى)" ،هن ��اك
اتف ��اق �أب ��رم ب�ي�ن كل املكون ��ات
لتمرير الأ�س ��ماء املر�شحة ملجل�س

العبادي يزور �أنقرة وطهران
بعد جولة عرب ّية
 بغداد  /املدى
يعت ��زم رئي� ��س الوزراء حيدر العب ��ادي القيام بجولة �إقليمية ت�ش ��مل �أنقرة ،بعد
ايام من جولة عربية �شملت ال�سعودية وم�صر واالردن.
وقالت �ص ��حيفة (ديلي �صبح) الرتكية ام�س ،نقال عن م�صادر يف رئا�سة الوزراء
الرتكية� ،إن لقاء يلدرمي والعبادي �سيتناول تطوير العالقات الثنائية والتعاون
ب�ي�ن البلدين مبا ي�س ��اهم يف حتقيق الأمن واال�س ��تقرار وال�س�ل�ام يف املنطقة".
وقالت ال�ص ��حيفة �إن اللقاء �سريكز على مناق�ش ��ة اخلطوات الالزم اتخاذها �إزاء
اال�ستفتاء الذي اجراه �إقليم كرد�ستان يف اخلام�س والع�شرين من �سبتمرب�/أيلول
املا�ض ��ي .وتوقعت م�ص ��ادر مطلعة ان ت�ش ��مل جولة العبادي العا�صمة االيرانية
طه ��ران ،يف م�س ��عى من االخ�ي�ر ملوازنة عالق ��ات الع ��راق العربي ��ة واالقليمية.
والتقى العبادي بالرئي�س امل�ص ��ري عبدالفتاح ال�سي�س ��ي ،م�ؤك ��د ًا "�أهمية تعزيز
العالق ��ات مع جمهورية م�ص ��ر العربية يف خمتلف املجاالت مبا يخدم م�ص ��لحة
ال�ش ��عبني ال�شقيقني" ،و�شددا على "اهمية مكافحة جذور االرهاب و التعاون يف
جماالت الإعمار والبناء" .وبارك ال�سي�سي "االنت�صارات املتحققة على ع�صابات
داع�ش االرهابية" ،م�ؤكدا ان "م�صر كانت ومازالت داعمة للعراق يف حربه �ضد
االره ��اب و داعمة خلطوات احلكومة العراقية لب�س ��ط ال�س ��لطة االحتادية" .كما
التقى رئي�س الوزراء يف العا�ص ��مة االردنية عمان امللك عبدالله الثاين باال�ضافة
اىل رئي� ��س وزراء االردن ه ��اين امللق ��ي .ونقل بيان ملكتب العب ��ادي ،عن العاهل
االدين ت�أكي ��د دع ��م ب�ل�اده "لوح ��دة الع ��راق وت�أيي ��ده لالج ��راءات الد�س ��تورية
والقانوني ��ة التي اتخذتها احلكومة العراقية" ،م�ؤكد ًا ان "من ثوابت االردن هو
احلفاظ على وحدة العراق واحرتام د�ستوره".

نيجريفان بارزاين :ا�ستمرار العمل ّيات
ي� ّؤثر على احلوار مع بغداد

جل�سة
جمل�س
النواب..
�أم�س
مفو�ضية االنتخابات يف (القائمة
ب) لأنه ��ا ممثل ��ة ل ��كل �أطي ��اف
ال�شعب العراقي".
وت�ض ��م القائمة ب �أ�سماء كل من:
ريا�ض غازي ،وفار� ��س البدران،
و�أحمد رحيم ب�ش ��ارة املذخوري،
ومعتم ��د نعم ��ة عبداملح�س ��ن،
ورزكار حمة حمي الدين ،وغ�سان
فرح ��ان حمي ��د ،وك ��رمي حمم ��ود
�ش ��بيب التميمي ،لطيف م�صطفى
�أمني ،مع ��ن عبد حنتو�ش ،وعادل
عيدان.
وت�ض ��م القائمة مر�ش ��ح ًا عن كتلة
االحرار ال�ص ��درية ،كان قد �شغل
من�ص ��ب ًا �س ��ابقا يف مفو�ض ��ية
االنتخاب ��ات .ومل يحال ��ف احلظ
مر�ش ��ح تواف ��ق علي ��ه كل م ��ن

طل ��ب رئي�س املحكمة من "املتهمني" �ش ��تم املال
م�صطفى البارزاين للإفراج عنهمّ ،
لكن اجلميع
رف�ض ��وا وهم عرب ،با�س ��تثناء �ش ��خ�ص كردي
قوم ��ي ا�س ��تجاب للطل ��ب ،ف�أفرج ��ت املحكم ��ة
عنه ،و ُزجّ بالآخرين يف �س ��جن نكرة ال�سلمان
ال�صحراوي !..
واملوقف الوطني ال�ص ��ادق الذي يريد للعراق
�أن يظل حم�ص ��نا �ض ��د التفكك والت�شرذم� ،إمنا
يتمث ��ل يف مواجه ��ة النهج الطائفي وت�ص ��فية
رم ��وز الف�س ��اد وامل�س� ��ؤولني والطامع�ي�ن يف
ٌ
موقف ال
احلكم باالنق�ل�اب على �إرادت ��ه .وهو
يقبل حتت �أيّ م�سوغات �أن يرهن �إرادة البالد
لالجنبي ومطامعه و�سرتاتيجياته .والوطنية
املخل�صة تبذل كل جه ٍد ممكن لر�أب ال�صدع بني
جميع القوى واملكونات ،و�إ�شاعة قيم الت�سامح
وال�سلم الأهلي والوحدة الوطنية.
وق ��د ينفع �أن �أ�س ��تذكر مواق ��ف تاريخية ت�ؤكد
�أهميتها اليوم ،وه ��ي مواقف ترتبط باحلرب
العراقي ��ة الإيراني ��ة ،فاحلزب ال�ش ��يوعي َ
دان
احل ��رب منذ حلظ ��ة انطالقها وطال ��ب ب�إيقافها
فور ًا.
ويف مرحلة من مراحلها ،تعالت �أ�صوات داخل
احلزب ومن قوى املعار�ضة تطالب بالقتال من
مواقع اجلي�ش الإيراين �ضد اجلي�ش العراقي،
ّ
لكن اخليار الوطني جت�س ��د يف ال�ش ��عار الذي
ح�س ��مته قي ��ادة احل ��زب" :ننا�ض ��ل لإ�س ��قاط
الدكتاتورية وندين ح ��رب النظام .. ،لكننا لن
ننق ��ل البندقية من كتف اىل كتف ،ولن نت�س ��لل
م ��ن حت ��ت �أرج ��ل الق ��وات الإيراني ��ة ملحاربة
اجلي�ش العراقي" .وجت�س ��د ه ��ذا اخليار مرة
اخ ��رى يف ح ��رب  2003حي ��ث رف ��ع احل ��زب
�شعار ال للحرب  ..ال للدكاتورية.
مل ��ن يريد امتحان وطنيتنا �أن يدقق يف �س ��جل
التاري ��خ ،ليت�أكد �أن الوطنية ل ��دى البع�ض لها
ووالءات ال يجمعها مع الوطنية
مفهوم متغري
ٍ
جامع.
لق ��د كان ا�س ��تفتاء كرد�س ��تان خط� ��أً ،وهو مما
ميك ��ن �أن يدخ ��ل يف باب �س ��وء التقدي ��ر .لكن
هل احلف ��اظ على الوطن له عالقة با�س ��تهداف
ال�ش ��عب الك ��ردي واالنتق ��ام من ��ه؟ و�إذا كانت
مالحقة الف�س ��اد يف كرد�س ��تان م�ش ��روعة ،فهل
الف�ساد يف بغداد "تقيّة"؟!

بغداد  /املدى
املجل� ��س الأعل ��ى وتي ��ار احلكمة
لتمثيلهما يف جمل�س املفو�ض�ي�ن،
بح�س ��ب وثيق ��ة ح�ص ��لت (املدى)
على ن�سخة منها.
ورغ ��م االتفاق على تق ��دمي الـ 36
مر�ش ��ح ًا �ض ��من  4قوائ ��م� ،إال �أن
�أطرافا نافذة تالعبت باال�س ��ماء،
خالل جل�سة ال�س ��بت ،عرب تكرار
�أ�س ��ماء املر�ش ��حني املقربني منها
يف كل القوائم ل�ض ��مان ح�صولهم
على ع�ض ��وية جمل�س املفو�ضني.
واقت�صرت املناف�سة على  15ا�سم ًا
فقط بعد ا�ستبعاد 21مر�شح ًا.
و�ش ��هد يوم الأحد حراكا �سيا�سيا
قادته الكتل الكبرية ،حتى �ساعات
مت�أخرة من الليل ،من اجل �ضمان
متري ��ر هذه ال�ص ��فقة يف جل�س ��ة

الإثنني ،عرب التح�ش ��يد حل�ض ��ور
اك�ب�ر عدد ممكن م ��ن النواب ملنع
االخالل بالن�صاب القانوين.
و�أ�شار ال�ش ��عالن اىل ان "جمل�س
الن ��واب �ص ��وت عل ��ى �إ�ض ��افة
مقعدين للرتكمان وامل�س ��يحيني،
عل ��ى ان يك ��ون احدهم ��ا ام ��ر�أة،
ويح ��ق له� ��ؤالء تق ��دمي امل�ش ��ورة
ومراقبة عمل املفو�ض ��ية من دون
حق الت�صويت".
بدوره ي�ؤكد ائتالف دولة القانون
ان االجتم ��اع ال ��ذي جم ��ع الكتل
ال�س ��نية وال�ش ��يعية ي ��وم االحد،
بح�ض ��ور رئي�س الربمل ��ان ونائب
رئي�س اجلمهورية نوري املالكي،
انته ��ى باالتف ��اق عل ��ى �ض ��رورة
مترير (القائمة باء).

ويق ��ول النائ ��ب جا�س ��م حمم ��د
جعف ��ر ،يف ت�ص ��ريح لـ(امل ��دى)
ام� ��س ،ان "االجتم ��اع �س ��اهم
ب�ش ��كل كب�ي�ر وفع ��ال بتمري ��ر
مر�ش ��حي مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات
والت�ص ��ويت عليه ��م" ،م�ؤك ��دا ان
"املجتمعني اتفقوا على ح�ض ��ور
جميع نوابهم من اجل الت�صويت
على القائمة املتفق عليها".
وي�ؤكد ع�ض ��و كتلة دولة القانون
"م�ش ��اركة بع�ض الن ��واب الكرد
يف جل�سة الإثنني الذين �ساهموا
اي�ضا يف مترير القائمة باء" ،الفتا
اىل ان "كت ��ل التحال ��ف الوطن ��ي
اتفقت على توزيع ح�ص�ص ��ها يف
جمل�س املفو�ض�ي�ن اعتم ��ادا على
عدد مقاعد كل كتلة".

ورغ ��م من ��ح مقع ��د للمك ��ون
الرتكم ��اين� ،إال ان اجلبه ��ة
الرتكماني ��ة تعلن رف�ض ��ها تقدمي
اي مر�ش ��ح ل�ش ��غل املقعد "طاملا ال
يح ��ق ل ��ه الت�ص ��ويت يف جمل�س
املفو�ضني اجلديد".
ويق ��ول رئي� ��س اجلبه ��ة �أر�ش ��د
ال�ص ��احلي ،يف حدي ��ث لـ(املدى)
ام� ��س ،ان "الكت ��ل وزع ��ت مقاعد
املفو�ض ��ية الت�س ��عة عل ��ى ا�س ���س
املكونات والطوائف حيث ح�صل
املكون ال�شيعي على خم�سة مقاعد
واملك ��ون ال�س ��ني عل ��ى مقعدين،
وكذلك املكون الكردي ح�صل على
مقعدي ��ن �أي�ض ��ا" .وي�ؤك ��د "انن ��ا
كرتكمان نرف�ض املحا�ص�ص ��ة وال
نقبل بها".

�أك ��د رئي�س وزراء حكومة �إقليم كرد�س ��تان ،نيجريفان بارزاين� ،أم�س الإثنني� ،أنه
�س ��يتم حل امل�ش ��اكل العالقة بني بغداد و�أربيل عن طريق احل ��وار .وقال بارزاين،
يف م�ؤمتر �ص ��حفي عقده يف �أربي ��ل �أم�س" ،نحن نتطلع اىل حل امل�ش ��اكل العالقة
م ��ع احلكوم ��ة العراقية عن طري ��ق احلوار� ،إال ان ا�س ��تمرار العمليات الع�س ��كرية
(يف املناطق املتنازع عليها) قد ي�ؤثر على �آلية احلوار الذي ن�أمل ا�ستئنافه ب�أقرب
وقت ،فنحن نريد حوار ًا جدي ًا مع بغداد" .و�أ�ضاف رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان
�إن "عدد النازحني من كركوك وطوزخورماتو منذ بدء الأزمة و�صل اىل  150الف
مواطن ،ونحن لدينا ات�ص ��االت مع االمم املتحدة لتقدمي امل�س ��اعدات الالزمة لهم،
وال نن�سى اي�ضا ان ن�شكر اهايل كرد�ستان ملا قدموه من دعم لإخوانهم النازحني".
وا�ض ��اف "�إننا بحاجة الآن اىل توحيد �صفوفنا والعمل مع ًا ،وهكذا �سوف نخطو
خط ��وات مهمة ونتجاوز هذه املرحلة" .يف غ�ض ��ون ذلك� ،أ�ص ��در املدعي العام يف
�إقليم كرد�س ��تان مذكرة اعتقال بحق � 11شخ�ص ��ية عراقي ��ة بينهم برملانيون وقادة
يف ف�صائل احل�شد ال�شعبي.
وت�ضم القائمة �أ�س ��ماء :النائب �إ�سكندر وتوت ،والنائب الرتكماين ح�سن توران،
والنائبة حنان الفتالوي ،والنائب ال�شبكي حنني قدو ،والنائبة �سمرية املو�سوي،
وعن نينوى عبدالرحمن اللويزي ،والنائب حممد الكربويل  ،والنائب عن كركوك
حممد متيم ،والنائب الرتكماين نيازي �أوغلو ،باال�ض ��افة اىل زعيم ع�ص ��ائب اهل
احلق قي�س اخلزعلي ،وقائد ف�صيل بابليون ريان الكلداين.

4

محليات
مجرد كالم
 عدوية الهاليل

�إنعا�ش
يبدو �إن املثل املعروف ( الغاية تربر الو�س ��يلة ) ميكن �أن يتما�ش ��ى
كث�ي�را مع بع�ض ال�س ��لوكيات ال�سيا�س ��ية ل ��دى احلكومات  ،وحني
تك ��ون الغاي ��ة �س ��ليمة واله ��دف ي�ص ��ب يف م�ص ��لحة البل ��د فاليهم
ما�ستكون عليه الو�سيلة امل�ستخدمة يف حتقيق تلك الغاية ..
يف �س ��نغافورة التي تعد حاليا مثاال لدولة معا�ص ��رة تخطت حدود
القومي ��ة والديني ��ة والعرقية مثال  ،جل�أت احلكومة اىل ا�س ��تخدام
اللغ ��ة االنكليزي ��ة كلغ ��ة ر�س ��مية للبل ��د على الرغ ��م م ��ن كونها لغة
امل�س ��تعمر بهدف جتنب ن�شوب �ص ��راعات طائفية واثنية تقود اىل
تخريب خطوات اال�س ��تقالل والبناء مع من ��ح الأعراق والقوميات
حق ا�س ��تخدام لغاتها يف �ش� ��ؤونها الثقافي ��ة والتوثيقية  ،ذلك �إنها
تتك ��ون م ��ن اثنيات مهاج ��رة متنوع ��ة الثقافات والترتب ��ط برابط
تاريخ ��ي كالدي ��ن �أو اللغة �أو الذاك ��رة اجلمعية �أو الع ��رق لذا كان
احل ��ل االمث ��ل ه ��و ا�س ��تخدام اللغ ��ة االنكليزي ��ة لتوحيده ��م بع ��د
�أن طالب ��ت االكرثي ��ة ال�ص ��ينية واملجموع ��ات الهندي ��ة واملاالوي ��ة
با�ستخدام لغاتها الثالث مما حرك االثنيات االخرى للمطالبة بعدم
اهمال لغاتها وثقافاتها  ،وهذا يعني ا�ستخدام �سبع لغات او ثماين
لغات ر�سمية مرة واحدة  ،وهكذا بررت الغاية ا�ستخدام الو�سيلة ،
وجنحت �سيا�سة �سنغافورة ...
ويف العراق  ،هناك حماوالت �سيا�س ��ية جديدة ال�س ��تخدام و�سائل
خمتلفة نوعا ما عن و�سائلنا املعروفة لتحقيق غايات جديدة �أي�ضا ،
فمن يتابع �أخبار رئي�س الوزراء وزياراته املتالحقة لعدد من الدول
العربية واالجنبية �سيدرك حتما انه يبحث عن حلول لأزمات البلد
مبد يده اىل دول حملت �س ��مة �ص ��انعة االره ��اب او الداعمة له بعد
ان وجد ان غايته ت�س ��تحق ا�س ��تخدام كل الو�س ��ائل غري التقليدية
مادامت �س ��تنه�ض بالبل ��د وتعيد الي ��ه توازنه االقت�ص ��ادي وترفع
�أ�س ��عار نفطه ف�ضال عما �ستوفره له من دعم �سيا�سي وحماية �أمنية
تقي ��ه خط ��ر االره ��اب وتبعد عن ��ه التدخ�ل�ات العربي ��ة واالقليمية
ومتنحه القوة املادية واملعنوية ملواجهة �أزماته الداخلية ..
يف ال�س ��نوات الأخرية  ،حتول العراق اىل �س ��احة مرعبة ملن يفكر
�أن يط�أ �أر�ض ��ه بهدف التعاون االقت�ص ��ادي او الثقايف او �أي جمال
�آخر  ،وفقدت الدول االخرى الثقة بحكوماته املتكالبة على منا�صبه
والالهية عن انقاذه بال�سعي وراء م�صاحلها اخلا�صة فكان البد ان
تعم ��د احلكومة احلالية اىل مد ج�س ��ور الثقة م ��ن جديد مع العرب
والع ��امل عرب ن�س ��يان املا�ض ��ي و�إزال ��ة ماعلق ب�ص ��ورة العراق من
غب ��ار التهم اجلاه ��زة كاالره ��اب والطائفية فهي المتثل �ش ��عبه بل
وفدت �إليه من اخلارج ووجدت لها �أذانا �ص ��اغية واح�ض ��انا دافئة
يف الداخل ..ي�س ��تحق االمر اذن ان نتبع املثل القائل ( الغاية تربر
الو�س ��يلة) لتلميع �صورة العراق وانعا�شه قبل �أن يحت�ضر �..ألي�س
كذلك ؟!!..
في ال�سنوات الأخيرة  ،تحول العراق
الى �ساحة مرعبة لمن يفكر �أن يط�أ
�أر�ضه بهدف التعاون االقت�صادي او
الثقافي او �أي مجال �آخر
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"�إن مديري ��ة بلدي ��ات كرك ��وك
التابع ��ة ملديري ��ة البلدي ��ات
العام ��ة �إح ��دى ت�ش ��كيالت
ال ��وزارة با�ش ��رت بتوف�ي�ر جمي ��ع
االحتياج ��ات م ��ن تخ�صي�ص ��ات و�آليات
م ��ن �أج ��ل اال�س ��راع يف �إع ��ادة العوائ ��ل
النازح ��ة اىل الق�ض ��اء� ،إن احلمل ��ة
�س ��تبد�أ م ��ن مركز ق�ض ��اء احلويجة ومن
ث ��م االنتق ��ال اىل النواح ��ي التابع ��ة لها
الريا�ض – العبا�سي – الزاب – وناحية
�آن �أو�سي الر�ش ��اد ،ن�ؤك ��د على �ض ��رورة الإ�س ��راع
وزير االعمار والبلديات يف تقدمي اخلدمات و�إع ��ادة الإعمار يف
املناطق املت�ضررة يف حمافظة كركوك".
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"جمل� ��س حمافظ ��ة كرب�ل�اء عقد
جل�س ��ته طارئة بح�ض ��ور جميع
الأع�ض ��اء وكذل ��ك بح�ض ��ور
املحاف ��ظ وقائ ��د �ش ��رطة املحافظ ��ة وقائ ��د
عملي ��ات الرافدي ��ن� ،إن املجل� ��س �ص ��وّ ت
وبالأغلبي ��ة املطلق ��ة عل ��ى اخلط ��ة الأمنية
اخلا�ص ��ة بزي ��ارة االربع�ي�ن والت ��ي مت
مناق�ش ��تها م ��ن كاف ��ة الوج ��وه ومعاجل ��ة
الثغرات �إذا وجدت وت�ص ��حيحها بالتنفيذ
ح�سني الي�ساري عل ��ى الأر� ��ض م ��ن قب ��ل اجله ��ات الأمني ��ة
ع�ضو جمل�س كربالء كذل ��ك مت ا�س ��تعرا�ض الأع ��داد والقواط ��ع
واالط ��واق الأمني ��ة للمحافظ ��ة و�أ�س ��ماء
ال�ضباط امل�س�ؤولني عن هذه الأماكن".

ب�سب��ب التق�ش��ف 762 ..عائل��ة مه��ددة ب�إيق��اف الإعان��ة االجتماعية
 ال��ع��م��ل :ق��ب��ول امل��ت��ق��دم�ين اىل ال��رع��اي��ة ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى تخ�صي�ص الأم������وال ل���ل���وزارة
بغداد /عامر م�ؤيد
ك�ش ��فت وزارة العمل وال�ش� ��ؤون
االجتماعية� ،إن مليون عائلة قدمت
عل ��ى رات ��ب االعان ��ة االجتماعية
مل يقب ��ل منه ��م �س ��وى � 328ألف ًا،
وفيما �أ�شارت اىل �إيقاف املوافقة
عل ��ى الطلب ��ات الأخ ��رى املقدم ��ة
والت ��ي تقدر ب� �ـ � 762أل ��ف عائلة،
�أ�ش ��ارت اىل �أن �ش ��مول ه� ��ؤالء
متوق ��ف على ميزانية العام املقبل
التي �ستعطى للوزارة.
و�أكد املتحدث با�سم وزارة العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية عمار منعم
يف ت�ص ��ريح لـ"امل ��دى"� ،إن ��ه "مت
�إيق ��اف املوافق ��ة عل ��ى الطلب ��ات
اخلا�صة بالرعاية االجتماعية".
وب�ّي�نّ منع ��م �إن "االيق ��اف ج ��اء
حتى العام املقبل حيث �سيتم فتح
املقدمني
القب ��ول من عدم ��ه عل ��ى
عوائل اثناء
ً
لرواتب الرعاية االجتماعية وفقا
مراجعة
للموازنة و�إقرارها".
دوائر احلماية
االجتماعية
وتابع �إنه "م ��ن املمكن عدم قبول
�أي متق ��دم جدي ��د يف ح ��ال مل
تع � َ�ط ميزاني ��ة �إ�ض ��افية ل ��وزارة احلماي ��ة االجتماعي ��ة حي ��ث مت
العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعية" ،قب ��ول � 328أل ��ف ا�س ��رة منهم يف
م�ؤكد ًا �إن "االموال التي ت�ص ��رف ح�ي�ن مل يتم حتدي ��د املوافقة على
الآن للم�س ��تحقني م ��ن الرعاي ��ة � 672ألف عائلة".
االجتماعية حمددة".
وزاد �إن "م ��ن ه ��ذه العوائ ��ل
و�أ�ش ��ار منع ��م اىل �أن "ملي ��ون بالت�أكي ��د يوج ��د ممن ال ي�س ��تحق
عائل ��ة قدمت م�ؤخ ��ر ًا على رواتب �ص ��رف الراتب له لكن النظر لهذا

الأمر �س ��يتم بع ��د �إق ��رار املوازنة
ومعرفة هل توجد ميزانية خا�صة
للم�ش ��مولني اجل ��دد" ،" ،مبين� � ًا
�إن "الوزي ��ر حمم ��د ال�س ��وداين
طالب ب�أهمية زيادة املخ�ص�ص ��ات
اخلا�ص ��ة بال ��وزارة ،للتمك ��ن
م ��ن تغطي ��ة العوائ ��ل املتعفف ��ة

املقدمة على طلب احل�ص ��ول على
الراتب".
و�أكم ��ل منع ��م �إن "هن ��اك زي ��ادة
�أ�صبحت على مبالغ راتب الإعانة
وفق قانون رقم  11ل�سنة ،"2014
م�ؤكد ًا �إن "�إيقاف ال�شمول براتب
االعان ��ة االجتماعي ��ة هو ب�س ��بب

ال���ف���ق���ر ي����دف����ع �أم�����ه�����ات ل��ل��ت��خ��ل��ي ع����ن �أوالده��������ن
 # حم��اك��م ت��ر���ص��د ت��ن��ام��ي ال���ن���زاع���ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة ب�����س��ب��ب ���س��وء الأو�����ض����اع االق��ت�����ص��ادي��ة

 بغداد /املدى
وج ��اء يف التقري ��ر ال ��ذي تابعته
"امل ��دى"� ،إن "امل�ش ��رع العراقي
�س ��لك �أي�ض� � ًا اجتاه� � ًا جدي ��د ًا يف
امل ��ادة ( )57من قان ��ون الأحوال
ال�شخ�ص ��ية وه ��و ان ��ه جع ��ل
احل�ض ��انة مبراع ��اة م�ص ��لحة
ال�ص ��غري قب ��ل �أي اعتب ��ار �آخ ��ر،
فاحل�ض ��انة مق ��ررة ل�ل��أم ابت ��دا ًء
ثم ل�ل��أب و�إن مل يوج ��دا فقد ترك
امل�ش ��رع �أم ��ر حتديد القائ ��م ب�أمر
احل�ضانة ملن تختاره املحكمة مع
مراعاة م�صلحة ال�صغري".
وق ��ال قا�ض ��ي حمكم ��ة الأح ��وال
ال�شخ�ص ��ية يف الك ��رادة �أحم ��د
جا�س ��ب ال�س ��اعدي "عند ح�صول

نفاد االموال".
و�أ�ض ��اف �إن "الزي ��ادة الت ��ي
و�ض ��عتها ال ��وزارة اختلف ��ت م ��ن
جن� ��س اىل �آخر حي ��ث �أن الراتب
املعط ��ى للم ��ر�أة �أكرث م ��ن الراتب
املقدم للرجل خا�ص ��ة مع �صعوبة
عمل الأوىل".

المختصر

ال�����ق�����������ض�����اء ي�������واف�������ق ع�����ل�����ى م�����ن�����ح احل�����������ض�����ان�����ة ل��ل���أ������ص�����ل�����ح ب���ي���ن الأب�������وي�������ن

ن�شر تقرير �صادر عن
المركز االعالمي لمجل�س
الق�ضاء الأعلى� ،أم�س
موافقة الم�شرع على
تحديد المحكمة �أمر
الح�ضانة لمن تختاره
المحكمة مع مراعاة
م�صلحة ال�صغير ،في حين
يرى ق�ضاة �أن حق ح�ضانة
الطفل يثبت للأم في
حال وقوع الفرقة بين
الزوجين ،معللين ذلك
ب�أنها �أكثر النا�س حنواً
عليه وترفق ًا به و�سهراً
على راحته.

"�إن الوزارة �أطلقت ا�س ��تمارة
التق ��دمي االلك�ت�روين اىل
اجلامع ��ات والكلي ��ات الأهلية
للع ��ام الدرا�س ��ي � ،2018 / 2017إن
مدة التقدمي خم�س ��ة ع�ش ��ر يوم� � ًا ابتدا ًء
من تاريخ �إطالق الإ�ستمارة� ،أن الطالب
�س ��يتاح له التقدمي لثالث ��ة خيارات فقط
و�أن قبول ��ه �س ��يكون وف ��ق اخلي ��ارات
املثبت ��ة يف ا�س ��تمارة التق ��دمي وعل ��ى
حيدر العبودي �أ�س ��ا�س املفا�ض ��لة يف املجم ��وع املعدل،
املتحدث با�سم وزارة �إن التق ��دمي يت ��م ع ��ن طري ��ق البواب ��ة
التعليم االلكرتوني ��ة لدائ ��رة التعلي ��م اجلامعي
الأهلي".

وبني �إن الراتب ال�سابق كان 105
�آالف لك ��ن يف الوق ��ت احل ��ايل مت
�ص ��رف مبلغ � 175أل ��ف دينار �إذا
كان �ص ��احب الأ�س ��رة رجل ولديه
� 4أطفال".
ولفت اىل �أن "املر�أة اذا كانت هي
املقدمة و�ص ��احبة الأ�سرة ومتلك
� 4أطفال ف ��ان الراتب اخلا�ص بها
�سي�صبح � 225ألف".
وتاب ��ع �إن "الوزارة تطمح اىل �أن
تك ��ون الزيادة �أك�ب�ر لكن اجلميع
يع ��رف ب ��ان الأزم ��ة املالي ��ة التي
ع�صفت بالبالد حتول دون ذلك".
ه ��ذا وتطال ��ب �أم عل ��ي وه ��ي �أم
لثالث ��ة �أطف ��ال وزوجه ��ا ت ��ويف
م�ؤخ ��را يف حديثه ��ا لـ"امل ��دى"،
�أن "يك ��ون مو�ض ��وع الرعاي ��ة
االجتماعي ��ة يف �أوىل اهتمام ��ات
احلكومة".
وبينت �إن "�إيقاف �شمول الطلبات
اجلدي ��دة للح�ص ��ول عل ��ى رات ��ب
االعان ��ة االجتماعي ��ة �أمر خاطىء
ك ��ون �أغل ��ب العوائ ��ل تنتظر هذا
الراتب بفارغ ال�صرب".
و�أ�ش ��ارت اىل �أنه "من ال�ضروري
�أن تك ��ون له ��ذا املل ��ف ميزانيت ��ه
اخلا�ص ��ة والتي بالإمكان التحكم
به ��ا م ��ن قب ��ل ال ��وزارة لأن �أغلب
فقراء العراق يعتا�ش ��ون على هذا
الراتب الذي هو بالأ�ص ��ل ال ي�سد
كافة االحتياجات".

الب�ص��رة :احتج��از رئي���س اللجن��ة
الأمنية بتهم ف�ساد
�أف ��ادت م�ص ��ادر �ص ��حافية ،ام� ��س االثن�ي�ن ،ب� ��أن حمكم ��ة
حتقي ��ق ق�ض ��ايا النزاهة ق ��ررت احتج ��از رئي� ��س اللجنة
الأمني ��ة مبجل�س حمافظة الب�ص ��رة جبار ال�س ��اعدي على
ذمة التحقيق ب�س ��بب وجود �شبهات ف�س ��اد تتعلق بتعامله
مع �إحدى �شركات القطاع اخلا�ص.
وقالت امل�ص ��ادر ان "حمكمة النزاهة يف حمافظة الب�صرة
ا�ستقدمت رئي�س اللجنة االمنية يف جمل�س املحافظة جبار
ال�س ��اعدي يوم الأحد و�أمرت بحجزه بق�ضية ف�ساد تتعلق
ب�أخذ عمولة من �إحدى ال�ش ��ركات" م�ضيفا� ،إن "ال�ساعدي
مايزال يف ال�سجن حتى اللحظة".
وتابع �إن "ال�س ��اعدي هو ع�ض ��و عن كتل ��ة حزب الدعوة -
تنظيم الداخل وكان ي�ش ��غل من�ص ��ب مدي ��ر الأمن الوطني
يف الب�صرة قبل �أن ير�شح ملجل�س املحافظة".

� 150ألف نازح يف النجف
�أك ��د ع�ض ��و جمل� ��س حمافظ ��ة النج ��ف اال�ش ��رف زه�ي�ر
اجلبوري� ،إن النازحني يف املحافظة بلغ عددهم � 150ألف
ن ��ازح ومن حمافظات خمتلفة ،م�ش�ي�را اىل �أن بع�ض ��هم ال
ينوي الرجوع اىل مناطقهم اال�صلية لأ�سباب �شخ�صية.
و�أ�ض ��اف اجلب ��وري يف ت�ص ��ريح �ص ��حايف �إن "بع� ��ض
النازح�ي�ن ال يرغب ��ون برتك النج ��ف� ،س ��يما اولئك الذين
ارتاح ��وا يف املحافظ ��ة وعلم ��وا فيها ووج ��دوا الأمان"،
م�ش�ي�را اىل �أن "البع� ��ض االخ ��ر ال يري ��د ت ��رك املحافظ ��ة
ب�س ��بب حاالت الث�أر و�ض ��ياع �أغلب �أموالهم وهو �أمر البد
�أن تتو�ص ��ل من خالله احلكومة املحلية اىل طريقة لإقناع
النا�س بالعودة اىل منازلهم".

حمكمة يف
بغداد..
ار�شيف
النزاع بني الأم والأب املنف�صلني
ال�س ��يما يف حالة زواج كل منهما
ف� ��إن املحكم ��ة هي م ��ن تق ّي ��م من
الأ�صلح حل�ضانته ،بعد الت�أكد من
توف ��ر ال�س ��كن املنا�س ��ب واحلالة
املادية للطرف احلا�ض ��ن واحلالة
االجتماعية فحينها تقرر املحكمة
م�ص ��لحة املح�ض ��ون �أي ��ن تقع".
بح�سب التقرير
و�أ�ض ��اف ال�س ��اعدي �إن "املحاكم
ت�ستقبل الكثري من ق�ضايا النزاع
حول ح�ضانة الأطفال ،لكن يبقى
ال ��ر�أي الأخ�ي�ر للمحكم ��ة الت ��ي
تخت ��ار الط ��رف الذي يك ��ون هو
الأن�سب لتن�شئته �إجتماعي ًا".
�أم ��ا يف حال ��ة وف ��اة الطرف�ي�ن
يو�ض ��ح ال�س ��اعدي �إن "ه ��ذه

احل ��االت ن ��ادرة عل ��ى الرغ ��م من
وجودها ب�سبب ظرف البالد لكن
القان ��ون عاجلها ب�أن هناك �أقارب
م ��ن الدرج ��ة الأوىل والثانية هم
من يتول ��ون ح�ض ��انة الطفل� ،أما
�إذا ثب ��ت للمحكم ��ة ع ��دم وج ��ود
حا�ض ��ن قري ��ب ي ��ودع الطفل يف
دور الدولة".
ويرى قا�ضي الأحوال ال�شخ�صية
�أن "حاالت التنازع على ح�ض ��انة
الأطف ��ال كثرية يف املحاكم ،وهي
مرتابطة مع كرثة حاالت الطالق
والوفاة لكن حل هذه امل�شكلة يقع
عل ��ى عات ��ق املحكمة الت ��ي توكل
ح�ض ��انة الطفل �إىل الطرف الذي
ميلك �سكن ًا وظرف ًا منا�سب ًا".
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن الن ��زاع �إال �أن

ال�ساعدي يذكر �أن "املحاكم ت�شهد
كث�ي�را من ح ��االت تن ��ازل الأم �أو
الأب عن احل�ض ��انة ب�سبب �ضعف
احلال ��ة االقت�ص ��ادية والو�ض ��ع
امل ��ادي ولي� ��س رغب ��ة بالتخل ��ي
عن الطف ��ل" ،م�ست�ش ��هدا ب�إحدى
الدع ��اوى املنظ ��ورة �أمام ��ه لأم
تنازل ��ت ع ��ن ح�ض ��انة �أطفاله ��ا
الث�ل�اث كونه ��ا ال متل ��ك مكان ��ا
لل�س ��كن �أو �أي مدخ ��ول يوفر لهم
�أب�سط �سبل احلياة.
و�أفاد ب�أن "املحاكم عاجلت �أي�ضاً
حالة وقوع �ض ��رر على املح�ضون
الطفل من �أي ط ��رف من الأزواج
املنف�ص ��لني �أو من قبل �أزواجهم،
�إذ يح ��ق للط ��رف الآخ ��ر تق ��دمي
م ��ا يثب ��ت ع ��دم �أهلية احلا�ض ��ن،

وللمحكم ��ة �أن تت�أكد وتتثبت قبل
�أن ت�ص ��در قرارها بعدم �صالحية
الط ��رف احلا�ض ��ن ومتن ��ح ح ��ق
احل�ضانة للآخر".
م ��ن جانبه ي ��رى القا�ض ��ي كاظم
عبد جا�سم الزيدي �إن "احل�ضانة
مهم ��ة خط�ي�رة لأنه ��ا تت�ض ��من
م�س� ��ؤولية حفظ �إن�س ��ان يف دور
التكوين والن�ش ��وء وهو يف �أ�شد
احلاجة �إىل الرعاية والعناية".
و�أ�ض ��اف الزيدي� ،إن "احلا�ض ��ن
يلع ��ب دور ًا كب�ي�ر ًا يف حي ��اة
املح�ض ��ون لذل ��ك و�ض ��ع امل�ش ��رع
العراقي �ش ��روط ًا للحا�ضن وهي
البلوغ والعقل والأمانة والقدرة
عل ��ى تربية املح�ض ��ون والأم هي
الأحق بح�ض ��انة الول ��د وتربيته

ح ��ال قيام الزوجي ��ة وبعد الفرقة
ما مل يت�ض ��رر املح�ض ��ون من ذلك
وال ت�س ��قط ح�ض ��انتها بزواجه ��ا
من �أجنبي".
ويف حالة فقدانها �أحد ال�ش ��روط
ي�ؤكد الزيدي �إن "احل�ضانة تنتقل
�إىل الأب �إال �إذا اقت�ض ��ت م�صلحة
ال�صغري خالف ذلك وعندها تنتقل
احل�ضانة �إىل من تختاره حمكمة
الأحوال ال�شخ�ص ��ية مما يقت�ضي
النظر �إىل م�صلحة املح�ضون يف
�ض ��مه �إىل �أحد �أقارب �أمه �أو �أبيه
بالدرج ��ة الأوىل و�أن م�ص ��لحة
املح�ضون هي �أهم ما يجب النظر
�إلي ��ه يف دع ��وى احل�ض ��انة لأن
احل�ض ��انة ت ��دور وج ��ود ًا وعدم ًا
مع م�صلحة ال�صغري املح�ضون".

"الرافدي��ن" يعل��ن ع��ن �سلف��ة
للمتقاعدين
�أعلن م�ص ��رف الرافدي ��ن� ،أم�س االثنني ،عن �إطالق �س ��لف
املتقاعدي ��ن والبالغة ثالث ��ة ماليني دينار ع�ب�ر فروعه يف
بغداد واملحافظات.
وق ��ال امل�ص ��رف يف بيان� ،إن ��ه "تقرر من ��ح املتقاعدين من
حامل ��ي �أدوات الدفع االلكرتوين (البطاقة الذكية) املفعلة
ح�ص ��را �س ��لفة قدره ��ا ثالثة مالي�ي�ن دينار وفق �ض ��وابط
و�شروط".
و�أ�ض ��اف املكت ��ب ان "ال�ش ��روط تقت�ض ��ي تق ��دمي كفي ��ل
�ض ��امن م ��دين م ��ن موظف ��ي دوائ ��ر الدولة التق ��ل خدمته
عن ال�س ��نة والتقب ��ل الكف ��االت املتقابلة" ،م�ش�ي�را اىل ان
"مبل ��غ الق�س ��ط ال�ش ��هري لل�س ��لفة يبلغ اثنان وت�س ��عون
�ألف دينار وبفائدة  ٧باملئة �س ��نويا حتت�س ��ب على �أ�سا�س
الق�س ��ط املتناق� ��ص وت�س ��دد ب�أق�س ��اط ثابت ��ة مع �أق�س ��اط
ال�سلفة".
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اقتصاد

حتذير من "م�آ�سي" ترتتب على زيادة ال�سكان يف غياب �إدارة اقت�صادية منا�سبة
 بغداد  /زهراء اجلا�سم
ت�ش�ي�ر امل�س ��وحات الأولي ��ة اىل �أن
ن�س ��بة الزيادة ال�سكانية يف العراق
تبل ��غ �س ��نويا  ،%3م ��ا يعن ��ي والدة
نح ��و ملي ��ون �ش ��خ�ص يف ال�س ��نة،
و�ض ��خ مثل ه ��ذا الع ��دد تقريبا اىل
قوة العمل ،وهو ما يع ّد منو ًا هائ ًال
تتطلب مواجهته وتلبية احتياجاته
خطط ًا تنموية �شاملة بح�سب خبري
يف ال�ش�أن االقت�صادي الذي حذر من
�أن االدارة االقت�صادية يف البلد "اذا
ما بقيت على هذا النهج فاننا �سوف
جنني امل�آ�س ��ي" .من ناحيتها ت�شدد
اللجن ��ة الوطنية العليا لل�سيا�س ��ات
ال�س ��كانية التابع ��ة للأمان ��ة العامة
ملجل�س الوزراء عل ��ى �أهمية �إجراء
م�س ��وحات دقيقة لتحدي ��ث بيانات
ال�س ��كان ،ومراقب ��ة مع ��دالت النمو
احلا�صلة .يقول رئي�س هذه اللجنة
الأم�ي�ن العام ملجل�س الوزراء مهدي
العالق يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة
من ��ه� ،إن اللجن ��ة ناق�ش ��ت مراجع ��ة
نتائ ��ج امل�س ��وحات ال�س ��ابقة الت ��ي
�أجرته ��ا وزارة التخطيط بالتعاون
م ��ع ال�ص ��ندوق �ص ��ندوق الأمم
املتحدة لل�سكان ،ومت حتديث خطط
التع ��اون الت ��ي ج ��اءت يف الوثيقة
الوطنية لل�س ��كان مبا يتما�ش ��ى مع
معطيات التح ��والت الدميوغرافية
التي ح�ص ��لت بعد احت�ل�ال داع�ش،
كما متت الإ�ش ��ارة اىل �أهمية تنفيذ
م�س ��ح اح�ص ��ائي للح�ص ��ول عل ��ى
�أحدث الآليات التي ت�س ��هم ب�أن�ش ��اء
منظوم ��ة �ش ��املة ت�ض ��م اجلوان ��ب
ال�صحية ،االجتماعية ،االقت�صادية،
الدميوغرافي ��ة وغريه ��ا ،وتنفي ��ذ
خمرج ��ات و�أن�ش ��طة ال�سيا�س ��ة
الوطني ��ة لل�س ��كان ،و�أهمي ��ة �إجراء
م�سح دقيق يبني عدد املهاجرين اىل
اخل ��ارج .ويع ��رف �ص ��ندوق الأمم

املتحدة لل�س ��كان [ ،]UNFPAب�أنه
وكالة �إمنائية دولية بد�أت عملياتها
يف  ،1969تعم ��ل عل ��ى تدعيم حق
كل ام ��ر�أة ورجل وطف ��ل يف التمتع
بحي ��اة تت�س ��م بال�ص ��حة وبتكاف� ��ؤ
الفر� ��ص ،ويقوم بدع ��م البلدان يف
ا�س ��تخدامها للبيان ��ات ال�س ��كانية
الالزمة ل�سيا�س ��ات برام ��ج مكافحة
الفق ��ر وللربام ��ج الت ��ي ِ ّ
متك ��ن م ��ن
ً
�أن يك ��ون كل حم ��ل مرغوب� �ا ،وكل
والدة م�أمون ��ة ،وحماي ��ة ال�ش ��باب
من فريو�س نق�ص املناعة الب�ش ��رية
(الإي ��دز) ،واملعامل ��ة االن�س ��انية
للن�س ��اء .اخلبري االقت�ص ��ادي عامر
اجلواه ��ري يق ��ول يف حدي ��ث
اىل(املدى) �إن �أهم �ش ��يء بالن�س ��بة
للمُخط ��ط ه ��ي خط ��ط التنمي ��ة يف
املوازن ��ات العام ��ة وم ��اذا يجب �أن

تت�ض ��من ،وي�ض ��يف :نعم �إن ��ه لأمر
جي ��د ان يرف ��ع رئي� ��س ال ��وزراء
الي ��وم وخ�ل�ال زيارت ��ه االقليمي ��ة
�ش ��عار" ال�س�ل�ام والتنمي ��ة" وه ��ذا
�أكرث �ش ��يء متطور يف العامل ،لأننا
عندم ��ا نق ��ول التنمي ��ة امل�س ��تدامة،
فاملق�ص ��ود التنمي ��ة ال�ش ��املة الت ��ي
ت�ض ��م كل القطاع ��ات ،وامل�س ��تدامة
التي ت�ض ��من دميومته ��ا وتطورها،
الأم ��ر ال ��ذي يج ��ب �أن نرك ��ز علي ��ه
ولي�س فقط على اح�صاءات و�أرقام،
فه ��ذه يج ��ب �أن ت�ت�رادف مع خطط
واجراءات عملية حقيقية للنهو�ض
بالواقع االقت�ص ��ادي للبلد .ي�ضيف
اجلواهري :امل�ش ��كلة تكم ��ن يف �أن
احلكوم ��ة حتى الآن مل ت�س ��تطع �أن
حت�س ��م مو�ض ��وعة موازن ��ة 2018
وبنف�س الوقت هي تعمل على خطط

التنمية الوطنية اخلم�سية للأعوام
 2018حت ��ى  ،2022وهنا يجب �أن
نعرف ماذا �س ��نعمل فهل نعتمد على
االيرادات املحلية �أم علينا �أن نعتمد
على ال�ش ��راكات االقت�صادية ونرتك
القرو� ��ض ،لأنها حتميالت نحن يف
غنى عنها ،خا�صة و�إننا حتى نواجه
عملي ��ة التغي�ي�ر الدميغ ��رايف يف
املناطق التي احتله ��ا تنظيم داع�ش
االرهاب ��ي يف وق ��ت �س ��ابق ،وعلى
جمال� ��س املحافظ ��ات ه ��ي الأخرى
يف تل ��ك املحافظ ��ات �أن تن�س ��ق مع
احلكوم ��ة االحتادية لو�ض ��ع خطط
تنموية م�ستقبلية لتنمية االقت�صاد
وامت�ص ��ا�ص البطال ��ة ،والتعتم ��د
فق ��ط عل ��ى الإعم ��ار .وي�ؤك ��د� :إن
ملف مواجه ��ة النمو ال�س ��كاين هو
مل ��ف اقت�ص ��ادي بامتي ��از ،ويج ��ب

�أن يك ��ون لدين ��ا �أ�ش ��خا�ص �أكف ��اء
لإدارته بال�شكل ال�صحيح ،فالإدارة
االقت�ص ��ادية يف البل ��د �إذا م ��ا بقيت
على هذا النهج �سوف جنني امل�آ�سي،
لأن الع ��راق الي ��وم ب ��كل حمافظاته
وحتى العا�صمة يحتوي على بطالة
مبئات �آالف من ال�ش ��باب والرجال،
ويجب و�ض ��ع اخلط ��ط التي تطبق
ب�إجراءات عاجل ��ة ،و�أن تكون لهذه
اخلط ��ط �أولوي ��ات� ،أهمه ��ا العم ��ل
على زيادة الطرق ال�س ��ريعة خا�صة
تلك الت ��ي ت�ص ��ب وترتب ��ط بالقناة
اجلافة كخطوط ال�سكك واخلطوط
الربية ،والعمل على �إن�شاء م�شاريع
اال�س ��كان ،وهنا يفرت�ض باحلكومة
العراقي ��ة التع ��اون م ��ع القط ��اع
اخلا�ص املحلي ومنظمات املجتمع
امل ��دين االقت�ص ��ادية واالحت ��ادات

املهنية للبدء مب�شروع �أو م�شروعني
�وة للداخ ��ل
ك ��ي نعت�ب�ره مث ��ال ق � ٍ
واخل ��ارج ،لأن �أي م�ش ��روع ينف ��ذ
البد له �أن يحرك االقت�صاد العراقي
ويح�س ��ن م ��ن بيئة اال�س ��تثمار غري
ال�ص ��احلة يف الوق ��ت احلا�ض ��ر،
وه ��و �أمر البد ل ��ه �أن يحرك القطاع
اخلا� ��ص والع ��ام ،وتبق ��ى املبادرة
بي ��د احلكوم ��ة �س ��واء نف ��ذت ه ��ي
امل�شاريع �أو قامت مب�شاركة القطاع
اخلا�ص ،املهم التحرك الآن.
وملعرفة �آخر م�س ��ح لتبيان ن�سبة
ارتفاع النمو ال�سكاين يف العراق
مل يت�س ��ن لن ��ا احل�ص ��ول عل ��ى
ت�ص ��ريح م ��ن وزارة التخطي ��ط،
ليت ��م اعتم ��اد �آخ ��ر م�س ��ح �أجرته
نهاية العام املا�ضي والذي �أعلنت
فيه عن ارتفاع ن�س ��بة الذكور يف
العراق اىل  ،%51م�ش�ي�رة اىل �أن
عدد ال�س ��كان يف ع ��ام  2016بلغ
 37.883.543ن�س ��مة ،و�أك ��دت
ال ��وزارة� :إن "اجله ��از املرك ��زي
للإح�ص ��اء يعم ��ل عل ��ى اع ��داد
ر�ؤية تنموية م�س ��تقبلية ل�س ��كان
العراق يف �ض ��وء ن�س ��ب الزيادة
ال�س ��نوية لل�س ��كان" ،م�شرية اىل
ارتف ��اع يف ن�س ��بة ال�س ��كان م ��ن
الفئ ��ة العمري ��ة (� )64-15س ��نة
اىل  %58للع ��ام  . 2016يذك ��ر
�أن الع ��راق مل يتمك ��ن م ��ن اجراء
التع ��داد ال�س ��كاين خ�ل�ال الفرتة
املا�ض ��ية نتيجة عدم االتفاق بني
احلكوم ��ة و�إقليم كرد�س ��تان على
بع�ض املواد اخلا�صة باال�ستمارة
واال�ض ��طرابات الأمني ��ة الت ��ي
اعقب ��ت ذل ��ك يف بع� ��ض املناط ��ق
وكان ع ��دد �س ��كان الع ��راق يف
تع ��داد ع ��ام  12 1979ملي ��ون
ن�سمة ،ثم ارتفع �إىل 16.3مليون
ن�سمة يف تعداد عام  ،1987واىل
 22مليون ن�سمة عام .1998

مال وأعمال

 االقت�صادية الربملانية تدعو
الرافدين والر�شيد ملنح قرو�ض
مي�سرة للطالب

االعالم ��ي تلقت (املدى) ،ن�س ��خة منه� ،إن ��ه "تقرر منح
املتقاعدي ��ن وم ��ن حامل ��ي �أدوات الدف ��ع االلكرتوين (
البطاق ��ة الذكي ��ة ) املفعلة ح�ص ��ر ًا �س ��لفة قدره ��ا ثالثة
ماليني دينار وفق �ضوابط و�شروط ".
و�أ�ض ��اف املكتب �إن "ال�ش ��روط تقت�ض ��ي تق ��دمي كفيل
�ض ��امن مدين م ��ن موظفي دوائر الدول ��ة التقل خدمته
عن ال�س ��نة والتقبل الكفاالت املتقابلة" ،م� ً
شريا اىل �أن
"مبلغ الق�س ��ط ال�ش ��هري لل�سلفة يبلغ اثنان وت�سعون
�أل ��ف دين ��ار وبفائ ��دة  ٧باملئ ��ة �س ��نويا حتت�س ��ب على
�أ�س ��ا�س الق�س ��ط املتناق�ص وت�س ��دد ب�أق�س ��اط ثابتة مع
�أق�ساط ال�سلفة".

النقل كاظم فنجان احلمامي ومتابعة مدير عام ال�شركة
العامة للخطوط اجلوية العراقية مريان فريد با�ش ��رت
ال�ش ��ركة بتفعيل رحالت االرتباط الرتانزيت من مطار
النا�ص ��رية اىل مطار بغداد الدويل لأغرا�ض ال�سفر اىل
خمتلف بلدان العامل".
وبينّ فريد بح�س ��ب البيان� ،إن "�أ�سعار التذاكر �ستكون
ثابتة بالن�س ��بة لتذكرة القطاع الداخلي واخلارجي �أما
الهدف من هذه اخلطوة فهو ت�س ��هيل حركة امل�س ��افرين
يف املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة وتقلي ��ل عام ��ل الوق ��ت يف
�سفرهم".
و�أ�ش ��ار البي ��ان اىل �أن ��ه "وم ��ن املرتق ��ب �أن تنف ��ذ يف
امل�س ��تقبل القريب رحالت مبا�ش ��رة من مطار النا�صرية
ال ��دويل اىل خمتل ��ف مطارات دول الع ��امل بعد االنتهاء
من �أعمال التو�س ��عة والتطوير التي تعمل عليها وزارة
النقل يف هذا املرفق احليوي.

دعا رئي�س جلنة االقت�ص ��اد واال�ستثمار النيابية جواد
البوالين� ،أم�س االثنني ،م�ص ��ريف الرافدين والر�ش ��يد
اىل منح قرو�ض مي�سرة للطالب.
وقال البوالين يف ت�ص ��ريح �ص ��حفي "ندعو م�ص ��ريف
الرافدي ��ن والر�ش ��يد ملن ��ح قرو� ��ض مي�س ��رة للطلب ��ة
وتخفيف الأعباء املالية عن كاهل عوائلهم" ،و�أ�ض ��اف
�إن "اال�س ��تثمار يف ر�أ� ��س امل ��ال الب�ش ��ري و�إعداد جيل
علم ��ي قادر على خدمة البلد م�س ��تقب ًال مهم يف بناء اي
بلد".
 تفعيل الرتانزيت يف مطار
و�أعل ��ن م�ص ��رف الرافدي ��ن يف  23ايلول املا�ض ��ي عن
النا�صرية ورحالت دولية
منح قرو�ض مي�س ��رة للطلبة والأ�ساتذة والباحثني من
الدرا�سات العليا ،من �أجل تغطية كلف البحوث العلمية
مبا�شرة له قريب ًا
التي تقدمها تلك ال�شريحة املهمة يف املجتمع.
إطالق �س ��لف �أعلنت �شركة اخلطوط اجلوية العراقية تفعيل رحالت  نائب يك�شف عن مد �أنابيب
عل ��ى �ص ��عيد �آخ ��ر �أعل ��ن امل�ص ��رف ع ��ن �
املتقاعدي ��ن البالغة ثالثة مالي�ي�ن دينار عرب فروعه يف االرتباط ملطار النا�ص ��رية الدويل ،وذكر بيان لل�ش ��ركة نفطية عرب ال�سعودية اىل م�صر
بغ ��داد واملحافظ ��ات .وق ��ال امل�ص ��رف يف بي ��ان ملكتبه تلقت (املدى) ن�سخة منه "بتوجيه مبا�شر من قبل وزير ك�ش ��ف النائ ��ب ع ��ن التحال ��ف الوطن ��ي ،جا�س ��م حممد

ت������ع������زي������ة
يتقدم العاملون يف جريدة املدى ببالغ
احلزن والأ�سى بالتعزية للزميل

(�سعيد جليل هاتف)
لوفاة والده املربي الفا�ضل

(جليل هاتف الكناين)
الرحمة للفقيد وللزميل وعائلته
ال�صرب وال�سلوان
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
العاملون
يف جريدة املدى

م � /إعـــادة �إعـــالن

مناق�صة ا�ستريادية رقم :
 2017 / 17 -1م /د جتهيز عوازل كارتونية وورقية وقطنية ملعمل محوالت التوزيع والقدرة.
أ -الكلفة التخمينية للمناقصة هو ( )127394دوالر (مائة وس��بعة وعش��رون ألف وثالثمائة
وأربعة وتسعون دوالر فقط) واصل مخازن الشركة.
ب -مق��دار مبلغ التامين��ات األولية للمناقصة ه��و ( )3822دوالر (ثالث��ة آالف وثمامنائة واثنان
وعشرون دوالر الغيرها) واملطلوب تقدميها مع العطاء.
ج -ان س��عر بيع مس��تندات للمناقصة ه��و ( )100000دينار عراقي (فقط مائ��ة ألف دينار ال
غيرها) غير قابل للرد إال في حال إلغاء املناقصة من قبل شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط
دون تعويض ملقدمي العطاءات.
(معلنة للمرة الثانية) تاريخ الغلق ()2017/11/21
مناق�صة ا�ستريادية رقم:
 2017 / 18 -2م /د جتهيز حديد راديتر بكمية ( )100طن بالرقم الرمزي .B /R002
أ -الكلف��ة التخمينية للمناقصة هو ( )105000دوالر (مائة وخمس��ة آالف دوالر فقط) واصل
مخازن الشركة.
ب -مقدار مبلغ التامينات األولية للمناقصة هو ( )3150دوالر (ثالثة آالف ومائة وخمسون دوالر
ال غيرها) واملطلوب تقدميها مع العطاء.
ج -ان س��عر بيع مس��تندات للمناقصة ه��و ( )100000دينار عراقي (فقط مائ��ة ألف دينار ال
غيرها) غير قابل للرد إال في حال إلغاء املناقصة من قبل شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط
دون تعويض ملقدمي العطاءات.
(معلنة للمرة األولى) تاريخ الغلق ()2017/11/22
يس��ر (وزارة الصناعة واملعادن  /شركة ديالى العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي
اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم على املناقصات أعاله مبوجب الوثائق القياس��ية للمادة مع مالحظة
ما يأتي:
أوال -عل��ى مقدمي العطاء املؤهل�ين والراغبني في احلصول على معلوم��ات إضافية االتصال
(ش��ركة ديالى العامة) وعبر املوقع االلكتروني ( )www.dialacompany.comوخالل ايام الدوام
الرسمي من األحد إلى اخلميس من الساعة السابعة والنصف صباحا ً وحتى الساعة الثانية
بع��د الظهر مس��ا ًء وكما موضح��ة بالتعليمات ملقدم��ي العطاءات على ان يتم اس��تخدام
مناذج صيغة العطاء املوجود في القس��م الرابع (من��اذج العطاء) ويجب ان يتم تعبئة النموذج
بالكام��ل دون أي تغيي��ر في ش��كله ولن تقبل اي بدائ��ل كما ويجب تعبئ��ة جميع الفراغات
باملعلومات املطلوبة.
مالحظة :تعفى الش��ركات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او متثيل رس��مي او وكيل
جتاري مسجل في العراق من تقدمي وصل شراء مستندات املناقصة.
ثانياً -متطلبات التأهيل املطلوبة ( :كما مبينة في وثائق العطاء).
ثالثاً -يتم تس��ليم العطاءات إلى العنوان اآلتي (ش��ركة ديالى العامة  /طريق بغداد بعقوبة
اجلديد – قرب تقاطع القدس) وان آخر موعد لتس��ليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا ً
من تاريخ غلق املناقصة وان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي (مقر ش��ركتنا  /غرفة جلنة
فتح العروض) في الس��اعة التاس��عة صباح �ا ً ليوم فتح املناقصة وف��ي حالة مصادفة يوم
الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقدمي العطاء ويعتبر
موعد الغلق ..مع التقدير .

عبد الودود عبد ال�ستار حممود
املدير العام  /ورئي�س جمل�س االدارة

جعفر ،عن مد �أنابيب نفطية عرب ال�س ��عودية اىل م�ص ��ر
ومن الأرا�ض ��ي العراقية اىل مين ��اء العقبة يف الأردن،
وقال جعفر يف ت�ص ��ريح �صحفي ان" هناك نقلة نوعية
يف العالق ��ات ب�ي�ن العراق وال�س ��عودية ،وهن ��اك طلب
�سعودي ب�إحلاح لتقوية العالقات ،بني البلدين".
و�أ�ض ��اف �إن" جمل�س التن�س ��يق العراقي -ال�س ��عودي،
�سي�ص ��ب عمله يف تقوية العالقات االقت�ص ��ادية �س ��واء
يف فتح معابر �أو �إيجاد �ش ��راكة بني ال�شركات العراقية
وال�سعودية وتفعيل العمل يف نطاق النفط".
وتاب ��ع �إن" الع ��راق بع ��د ق�ض ��ائه على داع� ��ش و�إدارته
للبلد رغم اقت�ص ��اده ال�صعب ا�ص ��بح له �ش�أن يف الت�أثري
عل ��ى دول املنطقة" ،م�ش�ي�ر ًا اىل" وج ��ود طلبات كثرية
من عدة دول لتقوية العالقات مع العراق وهذه ر�س ��الة
ب� ��أن العراق قادر على ا�س ��تقطاب احلركة االقت�ص ��ادية
وال�سيا�سية ومنوذجا للق�ضاء على داع�ش".
و�أك ��د �إن" التجرب ��ة العراقي ��ة يف دحره ��ا لداع� ��ش
وب�إدارتها القت�ص ��اد البل ��د جتربة جيدة لتب ��ادل قواعد
بيانات بني الدول" ،كا�ش ��فا عن" مد �أنابيب نفطية عرب
ال�سعودية اىل م�صر ومن الأرا�ضي العراقية اىل ميناء
العقبة يف الأردن.

خارج الحدود

Out o f B o r d e r s

امريكا
نوبل تبيع �أن�شطة �سوائل النفط
لفيتول وتتوقع خ�سائر
وافق ��ت نوبل جروب لتجارة ال�س ��لع الأولية على بيع �أن�ش ��طة جتارة النفط
الت ��ي ترك ��ز عل ��ي االمريكت�ي�ن لفيت ��ول مقاب ��ل  580ملي ��ون دوالر يف �إطار
ا�س�ت�راتيجية خلف� ��ض الدي ��ن يف حني حذرت من خ�س ��ائر كب�ي�رة يف الربع
الثالث.
وت�أتي خطوة يوم الأثنني بعدما �أوردت رويرتز يف وقت مت�أخر من م�س ��اء
اجلمع ��ة �أن فيتول �أكرب �ش ��ركة جتارة نف ��ط يف العامل تقرتب من التو�ص ��ل
التفاق ل�شراء وحدة �سوائل النفط من نوبل املدرجة يف �سنغافورة.
وتتجة نوبل للرتكيز على الأن�ش ��طة يف �آ�سيا و�أن�شطة جتارة الفحم والغاز
الطبيعي امل�سال وال�شحن.
وتلغي نوبل وظائف تبيع �أ�صوال خلف�ض الدين ونيل دعم املقر�ضني بعد �أن
عان ��ت من �أزمات على مدى عامني ويف متوز وافقت على بيع �أن�ش ��طة الغاز
والكهرباء الأ�صغر حجما ملركوريا.
وقالت نوبل �إن �إجمايل ح�صيلة بيع �أن�شطة �سوائل النفط �ستبلغ  1.4مليار
دوالر وبعد خ�ص ��م الديون البالغة نحو  863مليون دوالر ت�ص ��ل احل�صيلة
النقدية لنحو  580مليون دوالر.
وحذرت نوبل من �أنها تتوقع خ�س ��ارة �ص ��افية بني  1.1مليار و 1.25مليار
يف ثالثة �أ�ش ��هر حت ��ى نهاية �أيلول مقارنة مع خ�س ��ائر �ص ��افية  1.75مليار
دوالر يف الربع الثاين من العام.

لندن
الدوالر ي�سجل �أعلى م�ستوى يف � 3أ�شهر
مقابل الني بعد فوز �آبي

�س ��جل الدوالر �أعلى م�س ��توى يف ثالثة �أ�ش ��هر مقابل ال�ي�ن �أم�س االثنني مع
مراهن ��ة امل�س ��تثمرين عل ��ى �أن الفوز امل ��دوي للحزب احلاك ��م يف اليابان ما
ي�شري �إىل ا�ستمرار ال�سيا�سات �شديدة التي�سري لرئي�س الوزراء �شينزو �آبي
والتي دفعت الني للهبوط.
وارتفع الدوالر ما ي�ص ��ل �إىل ن�صف نقطة مئوية مقابل العملة اليابانية �إىل
 114.10ين بعد ظهور نتائج االنتخابات اليابانية لي�س ��جل �أعلى م�س ��توى
منذ  11متوز .ونزل من هذه امل�س ��تويات املرتفعة يف التعامالت املبكرة يف
لندن ولكنه يظل مرتفعا  0.3يف املئة خالل يوم االثنني.
ومقاب ��ل �س ��لة من �س ��ت عمالت رئي�س ��ية �س ��جل ال ��دوالر �أعلى م�س ��توى يف
�أ�س ��بوعني ون�ص ��ف الأ�س ��بوع وكان ق ��د �س ��جل �أف�ض ��ل �أيامه يف �ش ��هر يوم
اجلمعة.
ون ��زل الي ��ورو  0.3يف املئ ��ة �إىل  1.1754دوالر موا�ص�ل ً�ا اخل�س ��ائر التي
من ��ي بها يوم اجلمعة وبلغ ��ت  0.6يف املئة ونزلت العملة املوحدة من �أعلى
م�س ��توى يف عام�ي�ن ون�ص ��ف العام الذي �س ��جلته يف الثامن م ��ن �أيلول عند
 1.2092دوالر بعد �أن تراجع ��ت التوقعات بتبني البنك املركزي الأوروبي
�سيا�س ��ات مت�ش ��ددة يف ظل تكهن ��ات ب�أنه لي� ��س يف عجلة من �أمره لت�ش ��ديد
ال�سيا�سات املي�سرة.

�أوروبا

اال�سهم تفتح دون تغري يذكر وال�سوق
أداء �ضعيف ًا
الإ�سبانية ت�سجل � ً
فتحت الأ�س ��هم الأوروبية دون تغري يذكر �أم�س االثنني ،و�سجلت البور�صة
الإ�سبانية جمدد ًا �أداء �أ�ضعف من نظرياتها مع ا�ستمرار الأزمة يف كتالونيا.
وزاد امل�ؤ�ش ��ر �س ��توك�س  600للأ�س ��هم الأوروبية  0.1باملئة بينما �إنخف�ض
م�ؤ�ش ��ر البور�صة الإ�سبانية �آيبك�س  0.5باملئة� ،إذ ت�سببت البنوك يف معظم
خ�س ��ائر امل�ؤ�شر مع هبوط �س ��هم بي.بي.يف�.إيه  1.2باملئة وبنك �سانتاندير
 0.8باملئة.
وحترك ��ت بور�ص ��ات �أوروبية �أخ ��رى يف اجتاهات خمتلف ��ة ،حيث تراجع
امل�ؤ�شر فاينن�ش ��ال تاميز  100الربيطاين  0.1باملئة بينما ا�ستقر امل�ؤ�شران
كاك  40الفرن�سي وداك�س الأملاين �إىل حد كبري.
وكان �س ��هم �س ��يكيوريتا�س الأف�ض ��ل �أدا ًء من امل�ؤ�ش ��ر �س ��توك�س ب�ص ��عوده
 4.2باملئ ��ة بعد �إعالن نتائ ��ج الربع الثالث� ،أعقبه �س ��هم جمموعة جي.كيه.
�إن الربيطانية للهند�س ��ة بارتفاعه  3.3باملئة بعد تقرير عن درا�ستها تق�سيم
املجموعة �إىل �شركتني مدرجتني.

وزارة املوارد املائية  /الهي�أة العامة لل�سدود واخلزانات
�إعالن جتميد قطع ارا�ضي رقم ( )5ل�سنة 2017
مل�شروع ناظم ابو �صخري يف حمافظة النجف  /ق�ضاء املناذرة  /ناحية امل�شخاب
إحلاقا ً باعالنات جتميد اراضي ناظم ابو صخير املرقمة ( )1لسنة  2011وملحقه لسنة  2011و( )2لسنة  3 ، 2012لسنة
 4 ، 2012لسنة .2013
وعمال ً بأحكام الفقرة ( )1من املادة (الثالثة) من قانون تنفيذ مش��اريع الري رقم  138لس��نة  1971املعدل بالقانون رقم
 184لس��نة ( 1985التعديل األول) والقانون رقم  88لس��نة ( 1987التعديل الثاني) واستنادا ً إلى الصالحيات اخملولة لنا
من قبل وزير املوارد املائية.
تعلن هذه الهيأة عن ش��مول القطعة  3مقاطعة  25جاير آل فرعون ومبس��احتها الكلية ( )14دومن و( )3اولك و 50م2
الواقعة ضمن اعمال انش��اء تنفيذ مش��روع ناظم ابو صخير في محافظة النجف  /قضاء املناذرة  /ناحية املش��خاب
وتعتبر بحكم املستملكة ألغراض املشروع اعتبارا ً من تاريخ نشر االعالن استنادا ً ألحكام الفقرة ( )1من املادة (الثانية)
م��ن قانون تنفيذ مش��اريع الري آنف الذكر فعلى ذوي العالق��ة (اصحاب قطعة األرض املذك��ورة آنفا ً والداخلة ضمن
املش��روع االمتناع عن زراعة احملاصيل وغرس االش��جار واقامة املنشأت عليها وبخالفه ستقوم هذه الهيأة بقطع ورفع
واتالف ما يزرع او يغرس بها او يقام عليها من منش��أت دون احلاجة إلى أي اجراء قانوني وال يس��تحق اخملالف اي تعويض
عما يلحق به من اضرار جراء ذلك استنادا ً الحكام الفقرة ( )4من املادة (التاسعة) من القانون املذكور آنفاً.
لذا تدعو هذه الهيأة ذوي العالقة مراجعة جلان الكش��ف والتقدير التي ستشكل في محافظة النجف وخالل عشرة
أي��ام من تاريخ نش��ر هذا االع�لان لغرض التبليغ مبوعد الكش��ف على اراضيهم فيما يخص املنش��آت واملغروس��ات
واملزروعات وفق القانون.
اما فيما يخص قطعة األرض فيقدم صاحبها او صاحب حق التصرف فيها طلبا ً مرافق معه صورة قيد قطعة األرض
لغرض املباشرة باستمالكها وفق القرار  183لسنة  2002والقرارات والقوانني النافذة.
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روبوتات �صغرية تقوم ب�إجراء عمليات جراحية كربى
تنب���أ العدي��د من كت��اب اخلي��ال العلمي ب�أن��ه �سي�أتي ي��وم تكون
في��ه م�ست�شفي��ات امل�ستقب��ل ب��دون ب�ش��ر تقريب�� ًا� ،إذ �سيختف��ي
اجل��راح الب�شري وفريق التمري�ض ،ورمب��ا �أطباء التخدير
منها
ّ
والعم��ال واملدي��رون ،ليحل حمله��م الروبوت (الإن�س��ان الآيل)،
ال��ذي �سيت��وىل كل ه��ذه امله��ام منف��رداً ،ليج��ري اجلراح��ات

ق ��د يك ��ون ل ��دى اجل ّراح�ي�ن الب�ش ��ريني
م�ش ��اكل يف ت�شغيل الروبوت ،كما يقول
ريان ديكر الذي ي�ض ��يف" .ميكنك تخيل
�إذا كان هناك �ش ��يء حا�سم يحدث ،لذلك
ف� ��إن هناك مرحلة يف العملية �س�ي�راقب
فيها اجل ّراح عن كثب عمل الروبوت".
من �أهم ما ينق�ص الروبوتات
املتوافرة الآن
* روبوت بحا�سة مل�س ويتميز الروبوت
اجل� � ّراح مبهارة فائق ��ة وتقنيات ر�ؤية
متقدم ��ة وق ��درة ميكانيكي ��ة عالي ��ة،
ولكنه يفتقد خا�ص ��ية مهم ��ة جد ًا وهي
«حا�س ��ة اللم� ��س» .وللتغل ��ب عل ��ى هذا
النق� ��ص ،يق ��وم الباحث ��ون بجامع ��ة
جون ��ز هوبكن ��ز الأمريكي ��ة ،بتطوي ��ر
نظم و�أدوات جراحة روبوتية ،مزودة
بحا�س ��ة اللم� ��س ،والت ��ي �ست�س ��اعد
الأطب ��اء يوم� � ًا م ��ا يف التعام ��ل م ��ع
املر�ض ��ى ب�ص ��ورة دقيقة و�آمنة و�أكرث
فاعلية ،وهو ما �س ��يعد خط ��وة واعدة
يف �أدوات اجلراح ��ة الروبوتي ��ة y
عالية التقنية املزودة بها غرف عمليات
امل�س ��تقبل� ،إذ تق ��ول الباحثة �ألي�س ��ون
�أوكامورا� ،أ�ستاذة الهند�سة امليكانيكية
واملهتمة بدرا�سة التداخل بني الإن�سان
والآل ��ة ،ب� ��أن هدفه ��م ه ��و فه ��م مق ��دار
الق ��وة لدى الروب ��وت عن ��د تفاعله مع
املري� ��ض ،وذل ��ك با�س ��تخدام حمركات
يزود بها الروب ��وت الرئي�س master

 robotال ��ذي يتحك ��م في ��ه اجل ��راح،
للح�ص ��ول على ق ��درات م�س ��اوية لتلك
الت ��ي مت تطبيقه ��ا على املري� ��ض ،لأننا
نري ��د للج ��راح �أن يح� � ّ�س كم ��ا ل ��و كان
يج ��ري اجلراحة على املري�ض بنف�س ��ه
ولي�س با�س ��تخدام الروبوت كو�سيط.
وهن ��اك ن ��وع ممي ��ز م ��ن الروبوت ��ات
ه ��و الروب ��وت الثعب ��ان ،فق ��د متك ��ن
الباحثون م ��ن جامعة جونز هوبكنزا،
م ��ن تطوي ��ر روبوت على �ش ��كل ثعبان
 ، snake-like robotلإج ��راء
عملي ��ات جراحي ��ة عل ��ى درج ��ة عالي ��ة
م ��ن امله ��ارة والدقة يف منطق ��ة احللق
ال�ضيقة ،وهذا يعد �إجناز ًا واعد ًا ،ففي
الوقت احلا�ضر يجب على اجلراح عند
�إجراء عملية جراحي ��ة مبنطقة احللق
�أن يدخ ��ل ادوات غ�ي�ر مرن ��ة وكامريا
يف هذا املمر ال�ض ��يق ويحركها يدوي ًا،
وكبدي ��ل �س ��يقوم الروبوت ب ��كل هذه
امله ��ام� ،إذ ميكن ��ه الدخ ��ول يف احلل ��ق
م ��زود بق�ض ��يبني مثبت عل ��ى ر�أ�س كل
منهم ��ا �آالت عل ��ى �ش ��كل م�ست�ش ��عرات
(الم�س ��ات) ميكنه ��ا التحرك ب�س ��هولة،
كم ��ا ميك ��ن ثنيه ��ا بي�س ��ر عل ��ى �ش ��كل
حرف  .sوميك ��ن للطبيب اجلال�س يف
غرف ��ة الت�ش ��غيل �أن يح�ص ��ل من خالل
عد�س ��ات خا�ص ��ة� ،أن ي ��رى �ص ��ورة
ثالثي ��ة الأبع ��اد ملوق ��ع العملي ��ة ،كم ��ا
ميكنه ت�ش ��غيل �أدوات التحكم لتوجيه
الروبوت .وهذا النموذج مت ت�ص ��نيعه

العلـم
جديد ِ

عن ديلي ميل

م ��ن مع ��ادن غ�ي�ر مغناطي�س ��ية ،بحيث
ميكن ا�س ��تخدامه ب�ش ��كل �آم ��ن بالقرب
م ��ن �أدوات الت�ص ��وير املغناطي�س ��ية.
ويوفر جمال اجلراحة الروبوتية عدة
مزايا ،حيث ي�س ��تطيع الروبوت القيام
بح ��ركات دقيق ��ة يف م�س ��احة �ص ��غرية
ج ��د ًا ،دون �أن ترتع� ��ش �أ�ص ��ابعه،
مثلم ��ا يحدث يف حالة ا�ص ��ابة الطبيب
بالإره ��اق والتعب ،فالروبوت اجلراح
ل ��ه �أيا ٍد ح�سا�س ��ة جد ًا ،وميك ��ن لأذرعه
التح ��رك بحذر داخل ج�س ��م الإن�س ��ان،
مع اح ��داث �أقل الأ�ض ��رار املمكنة على
اخلاليا والأن�س ��جة الب�ش ��رية الكثرية
الت ��ي يحتك بها اثناء اج ��راء العمليات
اجلراحية ،كما �أن اجلراحة الروبوتية
تقل ��ل م ��ن درج ��ة الأمل الت ��ي يعانيه ��ا
املري� ��ض خ�ل�ال العملي ��ات اجلراحي ��ة
التقليدي ��ة الت ��ي يق ��وم به ��ا الأطب ��اء
الب�ش ��ر ،وبالت ��ايل يقل ��ل الروبوت من
خطورة امل�ض ��اعفات ويزيد من �سرعة
�ش ��فاء املر�ض ��ى ،كما �أن ا�ض ��افة حا�سة
اللم�س للروبوتات� ،سي�س ��هل وي�س ��رع
من امتام اج ��راء الروبوتات للعمليات
اجلراحي ��ة .اما العملي ��ة الواعدة فهي
�إجراء جراحة روبوتية عرب القارات..
ويف الف�ض ��اء �أي�ض� � ًا جدي ��ر بالذكر �أن
جم ��ال اجلراح ��ة الروبوتي ��ة قد �ش ��هد
قف ��زة عمالق ��ة يف كان ��ون االول م ��ن
ع ��ام ،2001حي ��ث متك ��ن العلم ��اء من
ا�ستخدام الروبوت لإجراء �أول عملية

 تع ّلم مثل �آين�شتاين!

جراحي ��ة ع ��ن بعد ع�ب�ر الق ��ارات ،فقد
متكن فريق من الأطباء املوجودين يف
نيوي ��ورك ،من اجراء عملي ��ة جراحية
روبوتي ��ة ناجح ��ة ع�ب�ر الأطل�س ��ي
ال�ستئ�صال مرارة مري�ضة موجودة يف
مدينة �سرتا�س ��بورغ الفرن�سية ،وعلى
بع ��د � 14ألف كيلومرت ،بوا�س ��طة ذراع
روبوت ��ي يعم ��ل عن بع ��د ،و�أطلق على
العملي ��ة «ليندب�ي�رغ» operation
.lindbergh
وق ��د ا�س ��تمرت العملي ��ة  45دقيق ��ة،
و�أخرجت املري�ض ��ة من امل�ست�شفى بعد
يوم�ي�ن من اجراء اجلراح ��ة ،حيث قام
اجلراح املوجود يف نيويورك بتحريك
�أذرع نظ ��ام روبوتي ي�س ��مى «زيو�س»
 ،zeusمن ت�صميم �شركة «كومبيوتر
مو�ش ��ن»computer motion
بوالي ��ة كاليفورني ��ا الأمريكي ��ة ،للقيام
بالعملية للمري�ضة .وكان االت�صال بني
الآلة الروبوتية واجلراح يتم من خالل
خدمة فائقة ال�سرعة عرب �ألياف ب�صرية،
قدمته ��ا خ�ب�رة وح ��دات عدي ��دة تابعة
ل�ش ��ركة «فران� ��س تيليك ��وم» ،حيث بلغ
الت�أخ�ي�ر الزمني ب�ي�ن حركة اجلراحني
وعودة �ص ��ور الفيديو املعرو�ض ��ة على
ال�شا�ش ��ة �أقل من خم� ��س الثانية ،اذ بلغ
ح ��وايل 155مليثاني ��ة ،بينم ��ا الف ��رق
الزمن ��ي املقبول يف مث ��ل هذه احلاالت
يقدر بثل ��ث الثاني ��ة �أي  330مليثانية.
وقال الربوف�س ��ور الذي �أجرى العملية
�إن امل�س ��افة التي مل تكن تتعدى ب�ض ��عة
�أمت ��ار ب�ي�ن املري� ��ض واجل ��راح داخ ��ل
غرفة العملي ��ات ،مل يتخيل �أحد �أنها قد
ت�ص ��بح ع ��دة �آالف م ��ن الكيلوم�ت�رات،
وهذا ما حدث بالفعل بف�ضل الإجنازات
التكنولوجية لكل من �شركة «كومبيوتر
مو�ش ��ن» ،الت ��ي �أنتج ��ت الروب ��وت
الرقم ��ي املنا�س ��ب ،و�ش ��ركة «فران� ��س
تيليك ��وم» ،التي جنحت يف ا�س ��تخدام
نظام فائق ال�س ��رعة وم�ض ��غوط ،وذلك
لتقليل الزمن بني اعطاء الأمر باحلركة
وعودت ��ه للظهور على �شا�ش ��ة الفيديو،
ه ��ذا الزمن ال ��ذي كان قلي�ل ً�ا لدرجة �أن
الإن�س ��ان ال ي�ش ��عر ب ��ه تقريب� � ًا .وق ��ال
ماري�س ��كو �أي�ض� � ًا �إن العملية عبارة عن
ث ��ورة يف علم اجلراحة ،و�أنها تر�س ��ي
الأ�س ��ا�س لعوملة اجلراح ��ة ،مما يجعل
من املمكن ت�ص ��ور �أن ب�إمكان �أي جراح
�إج ��راء عملية على مري�ض يف �أي مكان
يف الع ��امل ،وبالت ��ايل جع ��ل اجلراحني
واالخت�صا�ص ��يني يف متن ��اول الأي ��دي
مل�س ��اعدة اجلراح�ي�ن املوجودي ��ن يف
مناط ��ق العمليات الع�س ��كرية الذين قد
يفتق ��دون للخ�ب�رة الطبي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا عن
�إمكاني ��ة تطوير ه ��ذه التقنية اجلديدة
لأغرا�ض التعليم والتدريب التي ت�شمل
املناطق النائية يف دول العامل الثالث.
 عن موقع �سبيكرتوم

ه��ل ت�ت�م�ن��ى �أن ت�ستطيع التعلم
وال� �ت ��ذ ّك ��ر �أك �ث��ر يف وق� ��ت �أق� ��ل؟
تبقى م��رك��ز ًا ،ومتت�ص املعلومات
ك ��إ� �س �ف �ن �ج��ة ب �� �ش��ري��ة؟ ف� � ��إذا ك�ن��تَ
تتطلع �إىل ( )1ت�صعيد ق��درات��ك
التعلمية )2( ،حت�سني ذاكرتك على
الفور )3( ،التقاط مهارات جديدة
على نحو م ��ؤث��ر ،و( )4واجتياز

اختبارات مادية ومتفوقة ــ جتد
الأج��وب��ة �أم��ام��ك مت��ام � ًا .وخطو ًة
خطوة �ستكون لديك طرق وعادات
لتدريب دماغك .وكتاب (تعلم مثل
�آين�شتاين) هذا هو مر�شدك امليداين
املرب َهن عليه ال�ستخدام عقلك �إىل
�أمت �إمكاناته كالعامل البارز �ألربت
�آين�شتاين .ولقد در�س بيرت هولينز
ال�سايكولوجيا والأداء الب�شري
لأكرث من ع�شر �سنني .وميثل كتابه
ال�صادر حديث ًا هذا الطرق املثبتة
التي ا�ستخدمها لي�صبح خبري ًا يف
جماالتٍ متعددة :تع ّلم �أ�سرع ووفر
عليك وق �ت � ًا ث�م�ي�ن� ًا ،اكت�شف كيف
ت�ضاعف �سرعة قراءتك فتنهي �أي
كتاب يف �أقل من �ساعة ،طوِّ ر تركيز ًا
ال ثغرات فيه ،تع ّلم تقنيات الذاكرة
التي ي�ستخدمها كبار اخل�براء ...
و�أخ�ير ًا ،ف��إن تع ّلم كيف تتع ّلم هو
�أحد �أثمن املهارات التي �ستمتلكها
على الإط�لاق لأنها تفتح �أمامك كل
�شيء تريده يف احلياة!

يطورون
 ال�صينيون
ّ
"الروبوت املرن"
جن�ح��ت ج��ام�ع��ة خ �ف��اي للتكنولوجيا ب��ال�ت�ع��اون م��ع معهد بحوث
تكنولوجيا النانو التابع للأكادميية ال�صينية للعلوم ب�سوت�شو
م��ؤخ��ر ًا ،فى تطوير روب��وت قافز يتحرك عرب الإ��ش��ارات ال�ضوئية،
ويحاكي "فقرات �أ�صابع" الإن�سان .ومتت �صناعة هذا "الروبوت
املرن" من قطع غيار النانو اجل��دي��دة ،وميكن �أن يقفز �إىل ارتفاع
يزيد عن طوله بـ  5مرات ،ويتقلب فى الهواء .وقد جنح فريق البحث
امل�شرف على تطوير هذا الروبوت يف ابتكار نوع جديد من املحركات
الذكية الرقيقة واملرنة ،من خالل �أنابيب الكربون النانوية ،والتي
ميكنها التحرك حتت ت�أثري ال�ضغط الكهربائي املنخف�ض و�أ�شعة
ال�شم�س .وي�ستطيع املحرك حتويل ال�ضوء والكهرباء واحل��رارة
والرطوبة وغريها من �أنواع الطاقة اخلارجية �إىل حركة ميكانيكية،
دون احلاجة �إىل معالج طاقي ،وهو ما �أثار اهتمام الأو�ساط العلمية
بهذا االخرتاع ،كما جاء يف �صحيفة ال�شعب ال�صينية.

 فرا�شات �أمريكا ال�شمالية
م��ا ك��ل عا�شق للطبيعة ،ت�ق��ول �ساندرا
�أ َك ��رم ��ان ،ي�ستمتع بال�سري يف �أر���ض
عجائب �شتائية .ف�أولئك الذين ّ
بف�ضلون
ال�سبات حتى الربيع ،رمبا يكون كتاب
ف��را��ش��ات ه��و ال�ه��دي��ة املنا�سبة لق�ضاء
الوقت يف الأي��ام املعتمة داخ��ل املنزل.
فعلى امتداد معظم القرن التا�سع ع�شر،
رام�سي بيل الثاين يدر�س
راح تيتيان َ
وي�صوّ ر ك��ل ن��وع م��ن رتبة احل�شرات
ا�ستطاع العثور عليه .وق��د ظل كتاب
(فرا�شات �أم�يرك��ا ال�شمالية) ه��ذا غري
م �ن �� �ش��ور م���دة �� 130س�ن��ة ب �ع��د م��وت
الفنان ،وها هو ينال حقه يف الن�شر الآن.
وتتك�شف جمموعة التخطيطات ،والألوان املائية ،واللوحات الزيتية
عن عني بيل املتنبّهة وموهبته يف الإم�ساك باللون ال�صحيح بال�ضبط
يف خطوط النمر على دودة الفرا�شة �أو اللون الباهت الذي يف اجلانب
التحتي من اجلناح .وت�شهد مالحظاته املكتوبة ب�ش�أن �سلوك وموطن
مئات الأنواع على االحرتام الثابت لدى امل�ؤرخ الطبيعي ملو�ضوعه.

 ترجمة  /حامد �أحمد

موبايل هواوي الدفرتي �سيكون جاهزاً لطرحه يف الأ�سواق العام املقبل

يطري
قريب ًا ..الطعام
ُ
مبا�شرة �إىل فمك

قريب� � ًا لن يحتاج الب�ش ��ر �إىل تن ��اول الطع ��ام ب�أيديهم� ،إذ
�س ��يكون الغذاء ق ��ادر ًا عل ��ى التحليق فى اله ��واء بالقرب
م ��ن �أفواهنا ،بعد �أن اكت�ش ��ف جمموعة م ��ن الباحثني فى
جامعة �سا�سك�س� ،إمكانية �ضبط املوجات ال�صوتية عالية
الرتدد ميكن �ض ��بطها جلعل الأطعم ��ة اللذيذة قادرة على
الطفو.
ووفق� � ًا للموق ��ع االلك�ت�روين ل�ص ��حيفة "ديل ��ي مي ��ل"
الربيطانية ،ق ��ال العلماء� ،إن هذه التجربة جتعل الطعام
�أك�ث�ر حالوة� ،إال �أن الطعام يجب �أال يكون �أكرب من حجم
البازالء.
وقال ��ت الدكت ��ورة ماريان ��ا �أوبري�س ��ت ،الت ��ي تعم ��ل
يف اجلامع ��ة ،ل�ص ��حيفة التامي ��ز�" :إنه ��ا �أ�ش ��به ب�ش ��يء
�ست�ستخدمه عندما تريد تذوق �شيء �سريع".
ومت القيام بهذه التجربة بعد حما�صرة عن�صر يف قف�ص
املوجات ال�صوتية ،مما جعله بدون وزن.
وق ��ال الباح ��ث � ، Thanh Viأي�ض� � ًا م ��ن جامع ��ة
�سا�س ��ك�س� ،إن عملية طريان الطعام جتعل مذاقه خمتلف ًا،
فالأطعم ��ة احلل ��وة ت�ص ��بح �أكرث كثاف ��ة� ،أما الطع ��ام املر
ي�ص ��بح لطيفا جد ًا" .وميكن اال�ستعانة بهذه التجربة يف
عدد من احلاالت ،ومن �أبرزها عند �إقناع الأطفال بتناول
اخل�ض ��راوات �أو ال ��دواء املر .وق ��ال الدكتور Thanh
�" :Viإذا حولت الأمر �إىل مرح ،و�أ�ص ��بح الدواء يطري
يف الهواء ،بالت�أكيد �سيتناولونه ويفكرون يف تناوله".

إصدارات جديـدة
في مجال العلم والتكنولوجيا

الدقيق��ة دومنا حاجة �إىل �أي م�ساعدة من الب�شر .والآن مل يعد
هذا ال�سيناريو �ضمن باب اخليال العلمي ،فقد مت بالفعل �إجراء
جراح��ات للمر�ض��ى عن بع��د بوا�سطة الروب��وت .ومت يف �سبيل
حتقيق ذلك ت�سخري تقنيات االت�صاالت الف�ضائية ،وبتوجيهات
من الكومبيوتر ونظم املعلومات والتكنولوجيا احلديثة.

 ترجمة � /أحمد الزبيدي
وبع ��د �أن ح � ّ�ل الروبوت حمل الإن�س ��ان
يف العديد من جماالت احلياة يف الدول
املتقدم ��ة ،ف�إن العديد من املراكز العلمية
يف ه ��ذه ال ��دول ت�ش ��هد الي ��وم �س ��باق ًا
حمموم� � ًا لتطوي ��ر روبوت ��ات جت ��ري
اجلراح ��ات وتتوىل العناية باملر�ض ��ى،
م ��ا ق ��د يُحق ��ق يف امل�س ��تقبل املنظ ��ور
�أن حت ��ل الروبوت ��ات حم ��ل الأطب ��اء
اجل ّراح�ي�ن .ول ��ذا �س ��يكون املري�ض هو
ال�ش ��خ�ص الوحيد يف غرف ��ة العمليات،
حيث �س ��يتم ا�س ��تبدال �أنظمة روبوتية
باجلراح�ي�ن واملمر�ض�ي�ن و�أخ�ص ��ائي
التخدي ��ر .والأم ��ر هنا لي�س ترف� � ًا تقني ًا
�أو متادي� � ًا يف الإ�س ��راف التطبيق ��ي
للتكنولوجي ��ات املتط ��ورة ب�ل�ا مربر �أو
حاجة ،بل ّ
لعل واح ��د ًا من �أهم تعليالت
احلاج ��ة اىل �إجراء مث ��ل هذه التغريات
ه ��و �أن اجلراحني ق ��د ترتع� ��ش �أناملهم
�أحيان� � ًا� ،إما نتيجة للتع ��ب �أثناء �إجراء
عملي ��ة جراحي ��ة دقيقة من الن ��وع الذي
ي�ستغرق وقت ًا طوي ًال� ،أو نتيجة لإ�صابة
اجلراح نف�س ��ه بح ��االت م ��ن االرتعا�ش
املتع ��دد الأ�س ��باب .وه ��و م ��ا ق ��د ميث ��ل
خطر ًا على حي ��اة املري�ض �أو دقة القيام
باخلط ��وات اجلراحية تل ��ك .وما يقوم
العلم ��اء حالي ًا به م ��ن تطوير روبوتات
طبي ��ة تتمي ��ز بالدق ��ة التام ��ة يف �إجراء
العمليات اجلراحية� ،إمنا هو يف الواقع
حماولة للحد من �آثار امل�ش ��كلة الب�شرية
تلك وو�سيلة للتغلب عليها .ولذا �ستعمل
الروبوتات الكومبيوترية حتت �إ�شراف
طبيب ذي كفاءة عالية يف كل من املهنية
اجلراحي ��ة والتعام ��ل م ��ع الروبوت ��ات
الطبية.
فقد قام بع�ض الروبوتات بعمل �أف�ض ��ل
يف اجلراح ��ة م ��ن اجلراحني الب�ش ��ري
الذي ��ن منحوا نف� ��س املهم ��ة .وال يدّعي
خمرتعوه ��ا� ،أن الروبوت ��ات ميك ��ن
ا�س ��تبدالها يف غرف ��ة العملي ��ات يف �أي
وقت قريب .و بد ًال من ذلك ،ف�إن امل�س� ��ألة
تتعل ��ق بالوق ��ت واجلهد جلع ��ل مفهوم
"عمل الروبوتات الذاتي حتت الإ�شراف
الب�شري اكرث ات�ساع ًا".
ويق ��ول ج ��راح االطف ��ال امل�ش ��هور بيرت
كي ��م� ،إنن ��ا نط ��ور اك�ث�ر ف�أك�ث�ر فك ��رة
ا�س ��تخدام الروبوتات" .على الرغم من
ان ��ه لي�س لدينا احل ��ق يف القيام بذلك".
وي�صف ريان ديكر ،وهو كبري مهند�سي
فريق عمل يقوم بتطوير روبوت �صغري
قادر على اجراء عمليات جراحية داخل
االمعاء عم ��ل هذا الروب ��وت  ،ب�إنه مثل
�إ�ص�ل�اح خرط ��وم حديق ��ة ،وق ��د ق ��دم
الروب ��وت الكث�ي�ر م ��ن امل�س ��اعدة .ويف
حوايل  40يف املائة من وقت العمليات،
و يف  ٪60من وقت عمليات �أخرى ،قام
الروبوت باملهام متام ًا من تلقاء نف�سه.

 ترجمة  /عادل العامل

�إذا كان ع ��ام  2017متيّز بطرح موبايالت تكاد تكون
ب ��دون اط ��ار تقريب ًا وذات �شا�ش ��ات ب�أحج ��ام ،18:9
ف�إن العام � 2018س ��يتميّز مبوبايالت دفرتية فولدبل
ثنائية ال�شا�ش ��ة قابلة للطي .هذا ما �سيتميز به العام
املقبل من الن�س ��خ اجلديدة من اجهزة املوبايل ،وذلك
اذا م ��ا حتقق ��ت ت�ص ��ريحات مدي ��ري �أك�ب�ر �ش ��ركتني
لت�صنيع الهواتف الذكية يف العامل ،ومت تنفيذها على
�أر�ض الواقع� .ش ��ركة �سام�س ��وجن كانت قد ك�ش ��فت
م�ؤخ ��ر ًا عن نيتها الت ��ي طال انتظاره ��ا بطرح هاتف
نقال دفرتي قاب ��ل للطي ،ك�أول ظهور له العام املقبل.
�أما الآن ،ف�إن املدير التنفيذي ل�شركة هواوي لت�صنيع
الهواتف النقالة ،ريجارد يو ،يقول بان �شركته تعمل
�أي�ض� � ًا على ت�صنيع منوذج جديد من الهواتف الذكية
الدفرتي ��ة ذات ال�شا�ش ��تني الت ��ي م ��ن امل�ؤم ��ل طرحها

يف ال�س ��وق ع ��ام  2018كذل ��ك  .ت�ص ��ريحات م ��دراء
ال�ش ��ركتني ع ��ن الهوات ��ف الدفرتية ذات ال�شا�ش ��تني،
ج ��اءت يف اعق ��اب ك�ش ��ف �ش ��ركة  ZTE Axonعن
فكرته ��ا بطرح هاتف نق ��ال ذكي دفرتي يك ��ون عملي ًا
و�س ��يكون متوف ��ر ًا يف الأ�س ��واق قريب� � ًا ولكنه لي�س
مب�ستوى الطموح  .وكانت �شركة لينوفو Lenovo
ال�ص ��ينية العمالقة لت�ص ��نيع احلوا�سيب ال�شخ�صية،
قد طرح ��ت ماهو م�ش ��ابه لذل ��ك خالل جه ��از التابلت
القاب ��ل للطي ال ��ذي ميكن حتويل ��ه ملوبايل من خالل
�شا�ش ��ة ا�ضافية مقابلة .وهو �شبيه مبا �صنعته �شركة
 ZTE Axonولكن الفرق انها ت�س ��تخدم �شا�شة
عر� ��ض م�س ��تمرة واحدة بد ًال من اثنت�ي�ن  .من ناحية
اخرى ،ف�إنه من املتوقع �أن تطرح �سام�سوجن ن�سختها
اجلدي ��ة من الهاتف الدفرتي ،حيث �س ��تكون �شا�ش ��ة

العر� ��ض الثاني ��ة خمب� ��أة يف الداخل بد ًال ع ��ن كونها
يف �ص ��فحة واحدة � .إن ما �أراد مدير �ش ��ركة هواوي
التنفي ��ذي قوله ،ه ��و �أنهم �سي�س ��تخدمون �شا�ش ��تني
يف جهازهم املقبل ،و�س ��يكون حاجز ًا فا� ً
صال بينهما.
و�إن هدفهم هو التو�ص ��ل ل�ص ��نع هاتف دفرتي بدون
حاج ��ز فا�ص ��ل� ،أي �أنه يظه ��ر للعيان ك�شا�ش ��ة كبرية
واح ��دة بد ًال م ��ن اثنتني قابلتني للط ��ي  .ويف الوقت
الذي حققت فيه �ش ��ركة هواوي مكانتها اخلا�ص ��ة يف
ت�ص ��نيع الهوات ��ف الذكية بني كربيات ال�ش ��ركات يف
العامل ،ف�إنها ت�س ��عى لإدخ ��ال مبتكراتها اجلديدة يف
ه ��ذا املج ��ال ،وهذا ما �س ��تحققه يف هاتفه ��ا الدفرتي
املقبل ،الذي من �ش� ��أنه �أن يعزز ا�سمها التجاري اكرث
يف �سوق الهواتف الذكية.
عن موقع �سال�ش كري

�أل���ع���اب ال��ف��ي��دي��و احل��دي��ث��ة ال�������ص���ادرة ه����ذا الأ���س��ب��وع
من املحتمل �أن ي�صبح هذا الأ�سبوع الأكرب
خالل هذا العام يف ا�ص ��دار �آخر �ص ��يحات
�ألعاب الفيديو ال�ش ��هرية  .ال�سبب الرئي�س
لذلك هو �أن املوعد الت�أريخي املحدد يف 27
ت�ش ��رين الأول هو اليوم الذي �ص ��درت فيه
�أك�ب�ر ثالث �ألع ��اب فيديو �ش ��هرة يف العامل
مرة واحدة وجميعها ت�س ��عى يف التناف�س
ال�س ��تقطاب انتب ��اه حمبي الع ��اب الفيديو
 .و�س ��يكون اال�س ��بوع املقب ��ل حاف�ل ً�ا بهذه
الألع ��اب الت ��ي ت�ش ��تمل على اك�ث�ر الألعاب
ت�شويق ًا مل�ستخدمي الكومبيوتر ال�شخ�صي
 .بالن�س ��بة مل�س ��تخدمي �أجه ��زة  PS4و
جه ��از  Xbox Oneلألع ��اب الفيدي ��و،

ف�إنه ��م ح�ص ��لوا عل ��ى لعب ��ة دي�س ��تني – 2
و�أكملوا جميع مراحلها الآن� ،أما بالن�سبة
مل�س ��تخدمي الكومبيوت ��ر ال�شخ�ص ��ي ،ف�إن
�أح ��دث الألع ��اب �ست�ص ��در هذا اال�س ��بوع،
و�سيق�ض ��ي امل�س ��تخدم وقت ًا طوي ًال للجمع
بني كل هذه اللعب املثرية .
ويف مقابلة �أجرتها �ص ��حيفة التلغراف مع
ديفد �شو ،مدير برنامج �ألعاب الكومبيوتر
يف �ش ��ركة بنجي الهند�س ��ية ،ف� ��إن من بني
االلع ��اب اجلديدة مل�س ��تخدمي الكومبيوتر
ال�شخ�ص ��ي ه ��ي لعب ��ة دي�س ��تني –  2التي
تاتي بعد طرح ن�س ��ختها االقدم دي�س ��تني-
 1و�س ��يطر�أ على اللعبة حتديثات م�ش ��وقة

كث�ي�رة حيث حقق ��ت �ش ��عبية وا�س ��عة هذا
العام � .أما الإ�صدار اجلديد للعبة امل�شهورة
الأخرى مل�س ��تخدمي الكومبيوتر ف�سيكون
م ��ع لعب ��ة (ه ��دن اجين ��دا) الت ��ي �س ��تطرح
ه ��ذا اال�س ��بوع ،وه ��ي لعب ��ة جماعي ��ة من
فري ��ق يقرر فيه ��ا الالعبون ح�ص ��يلة نهاية
اللعبة ،فيما اذا �ستعمل على حترير رهينة
�أو م�ص ��احبة �ص ��ديق يف مغام ��رة تك ��ون
نتيجته ��ا النجاة �أو امل ��وت  .اللعبة الثالثة
امل�ش ��وّ قة ه ��ي الإ�ص ��دار اجلدي ��د ل�سل�س ��لة
مغام ��رات (ا�سا�س ��ن غري ��د اوريغنز) التي
�س ��تطرح يف  27ت�ش ��رين االول احل ��ايل،
وهي مغامرات حربي ��ة مع الفراعنة ،حيث

�ستعمل على اغتيال اخل�صوم وتقوي�ضهم،
ومت ادخ ��ال حتديث ��ات عل ��ى جمري ��ات
اللعب ��ة الت ��ي �س ��تكون جاه ��زة لتطبيقه ��ا
عل ��ى الكومبيوتر ال�شخ�ص ��ي � .أم ��ا اللعبة
ال�ش ��هرية الأخ ��رى ،فهي لعبة (االودي�س ��ة
�س ��وبر ماري ��و) وه ��ي لعب ��ة ت�ش ��ويقية
ب�شخ�صيات ثالثية الأبعاد ،حيث يقرر فيها
ال�ش ��يطان ب ��وزر خط ��ف ام�ي�رة النهر لكي
يحظ ��ى بها كزوجة وي�س ��افر بطل الق�ص ��ة
ماريو من عامل اىل عامل يف الأودي�س ��ة عن
طريق �سفينة طائرة مع �صديق جديد يدعى
كابي ،وتتخلل اللعبة حتديثات جديدة يف
ن�س ��ختها احلديث ��ة  .اللعب ��ة الأخ�ي�رة هي

لعب ��ة (وولفين�س ��تني )2 -الت ��ي �س ��تطرح
يف  27ت�ش ��رين االول ،وميك ��ن لعبه ��ا على
اجه ��زة ايك�س بوك� ��س  ، 1-وب ��ي ا�س 4-
وكذلك على الكومبيوتر ال�شخ�ص ��ي  .وهي
تطوير للن�سخة ال�سابقة من اللعبة ،وتدور
احداثها يف الوالي ��ات املتحدة خالل ازمنة
متعاقب ��ة �ض ��من حرب احللف ��اء يف احلرب
العاملي ��ة الثانية مع زحف ق ��وات االحتالل
النازية يف كل انحاء العامل تقريب ًا  .ويقوم
فيه ��ا الالعب مبواجهة املئ ��ات من املقاتلني
النازي�ي�ن من على منت ا�س ��لحة فتاكة لدحر
القوات النازية .
عن �صحيفة التلغراف
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عربي ودولي

�أ�سبوع حا�سم يف كاتالونيا و«كل ال�سيناريوهات» مطروحة للرد على مدريد
 رئي�س وزراء �إ�سبانيا يبعث ر�سالة تهدئة ل�شعبه :لم نعلق الحكم الذاتي لكتالونيا

سـاعة

لندن

 مدري��د  -كتلوني��ا /
�أ.ف.ب BBC -
بدا القادة اال�ستقالليون في كاتالونيا
متحفظي ��ن ف ��ي ك�ش ��ف نواياه ��م ف ��ي
بداية �أ�سبوع حا�س ��م بعد الإجراءات
ال�ص ��ارمة الت ��ي اتخذته ��ا الحكوم ��ة
الإ�س ��بانية ال�ستعادة ال�س ��يطرة على
منطقة تهدد باالنف�صال.
وعق ��د ق ��ادة الكت ��ل البرلماني ��ة ف ��ي
كاتالوني ��ا اجتماع ��ا (االثنين) لدعوة
الن ��واب �إل ��ى دورة جدي ��دة بكام ��ل
الأع�ض ��اء ،في جل�س ��ة يمكن �أن ت�شكل
فر�ص ��ة لإعالن اال�س ��تقالل من جانب
واحد.
وق ��ال جوردي تورول الناطق با�س ��م
الحكوم ��ة االنف�ص ��الية الكاتالوني ��ة:
«يج ��ب �أن نتخ ��ذ الق ��رارات ب�أكب ��ر
ق ��در م ��ن الوح ��دة» ،مدين� � ًا تدابي ��ر
مدري ��د الت ��ي اعتبره ��ا «انقالب ��ا على
الم�ؤ�س�س ��ات ف ��ي كاتالوني ��ا» .و�أك ��د
�أن «كل ال�س ��يناريوهات» مطروح ��ة
للت�صدي لذلك .و�أعلن رئي�س الوزراء
الإ�س ��باني ماريان ��و راخوي ال�س ��بت
�إج ��راءات تت�ض ��من �إقال ��ة رئي� ��س
كاتالوني ��ا كارلي� ��س بوت�ش ��يمون
وجمي ��ع �أع�ض ��اء حكومت ��ه ،الذي ��ن
�أثاروا �أ�س ��و�أ �أزمة �سيا�س ��ية ت�شهدها
�إ�س ��بانيا منذ ع ��ودة الديمقراطية في
.1977
ويتوق ��ع �أن يق ��ر مجل� ��س ال�ش ��يوخ
الإ�س ��باني الإجراءات بحل ��ول نهاية
الأ�س ��بوع المقب ��ل .ويمتل ��ك ح ��زب
راخوي المحافظ (الحزب ال�ش ��عبي)
الأغلبي ��ة ف ��ي المجل� ��س فيم ��ا تدع ��م
�أحزاب كب ��رى �أخرى جهوده في منع
انف�ص ��ال جزء من البالد .و�ست�سيطر
مدريد بموجب الإجراءات المقترحة
على وزارات المنطقة .و�أثار التحرك
غ�ضب االنف�صاليين ونزل نحو ن�صف
مليون متظاهر ال�س ��بت �إلى �ش ��وارع
بر�ش ��لونة فيم ��ا اته ��م بوت�ش ��يمون
رئي� ��س ال ��وزراء الإ�س ��باني ب�ش ��ن
"�أ�سو�أ هجوم على م�ؤ�س�سات و�شعب
كاتالوني ��ا من ��ذ مرا�س ��يم الديكتاتور
الع�س ��كري فرن�شي�س ��كو فرنك ��و" .
ورغم االنق�س ��ام العميق في �أو�س ��اط
الكاتالونيي ��ن ب�ش� ��أن االنف�ص ��ال ع ��ن
�إ�س ��بانيا ،تبقى م�س� ��ألة الحكم الذاتي
ق�ض ��ية ح�سا�س ��ة ف ��ي المنطق ��ة الت ��ي
ت�ض ��م  7.5ملي ��ون ن�س ��مة وتداف ��ع
ب�شرا�س ��ة عن لغتها وثقافتها وتتولى
�إدارة جهاز �شرطتها وقطاعي التعليم
وال�ص ��حة .وكان رئي� ��س كاتالوني ��ا
كارلي�س بوت�شيمون �أعلن �أن ت�سعين
ف ��ي المائ ��ة م ��ن الذي ��ن �ش ��اركوا في
اال�ستفتاء �ص ��وتوا ل�صالح االنف�صال
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ع ��ن �إ�س ��بانيا ،م�ؤك ��دا �أن ن�س ��بة
الم�ش ��اركة ف ��ي الت�ص ��ويت بلغت 43
في المائة.
ويقول م�ؤيدو انف�ص ��ال كاتالونيا �إن
الإقلي ��م الغني يمك ��ن �أن يزدهر �إذا ما
م�ض ��ى في خطت ��ه ،لكن المعار�ض ��ين
يقولون �إن كاتالونيا �أقوى كجزء من
�إ�سبانيا و�إن االنف�صال يمكن �أن ي�ؤدي
�إلى كارثة اقت�صادية و�سيا�سية.
وفي �سياق مت�صل �أ�صدرت الحكومة
الإ�س ��بانية بيان ��ا ح ��ول لق ��اء رئي�س
الحكوم ��ة ماريان ��و راخ ��وي م ��ع
ال�ص ��حفيين ،بع ��د االجتم ��اع غي ��ر
العادي لمجل�س الوزراء فى العا�صمة
مدري ��د ،وال ��ذى يخ� ��ص الو�ض ��ع فى
�إقليم كتالوني ��ا ،بعد فترة غير طويلة
من ا�ستفتاء ا�ستقالل الإقليم� ،إذ بعث
"راخ ��وي" ر�س ��الة تهدئ ��ة للجمي ��ع،
�سواء من الإ�سبانيين �أو الكتالونيين.
و�أك ��د رئي�س ال ��وزراء الإ�س ��باني �أنه
ل ��ن يت ��م تعلي ��ق الحك ��م الإقليم ��ي �أو
الذات ��ي ف ��ي كتالوني ��ا ،ولك ��ن �س ��يتم
�إيق ��اف ه� ��ؤالء الأ�ش ��خا�ص الذي ��ن
و�ض ��عوا ه ��ذا الحك ��م الذات ��ي خارج
�إط ��ار القان ��ون والد�س ��تور والنظ ��ام
الأ�سا�س ��ي ،و�إن اختف ��ت الحكوم ��ة
الإقليمية �ستتم ا�س ��تعادتها بناء على
ال�ش ��رعية القانوني ��ة والتعاي�ش بين
جميع مواطنى كتالونيا ،ولي�س فقط
االنف�صاليين.
وتحدث "راخ ��وي" لل�ص ��حفيين عن

الم ��ادة  155ولم ��اذا ت ��م تطبيقه ��ا،
و�أهداف الحكوم ��ة من هذا التطبيق،
و�أه ��م التدابير التى �س� � ُترفع لمجل�س
ال�شيوح واللجنة التي �س ُت�ش ّكل كجهة
مخت�ص ��ة للتعام ��ل م ��ع هذه الم�س� ��ألة
ف ��ى الأ�س ��بوع المقب ��ل ،و�أك ��د رئي�س
الوزراء الإ�س ��باني �أن "م ��ا حدث من
قبل م�س� ��ؤولي حكومة كتالونيا حدث
ب�ش ��كل انفرادي و�ض ��د القان ��ون ،في
�آلي ��ة ت�س ��عى للمواجهة ،لقد ب ��د�أ ذلك
بمحاولة �إجب ��ار الحكومة على قبول
ا�ستفتاء ا�س ��تقالل كتالونيا؛ ا�ستفتاء
كان الجمي ��ع يعرف ��ون �أن الحكوم ��ة
ال يمك ��ن �أن تقبل ��ه ،و�أي�ض ��ا رف�ض ��ه
مجل�س ال�ش ��يوخ ،ومن خ�ل�ال المادة
 2-152م ��ن الد�س ��تور ال يمك ��ن نق ��ل
�ص�ل�احية الدعوة لال�س ��تفتاء ب�ش� ��أن
اال�س ��تقالل ف ��ي كتالوني ��ا ،ولذلك فقد
ب ��د�أت كتالونيا اتخاذ قرارات �أحادية
الجانب" .و�أو�ض ��ح رئي� ��س الوزراء
الإ�س ��باني خالل اللق ��اء� ،أن "ما حدث
ف ��ي برلم ��ان كتالوني ��ا يوم ��ى  6و7
�أيل ��ول الما�ض ��ي كان �أب ��رز ما ي�ش ��ير
�إل ��ى ه ��ذه العملي ��ة غي ��ر المنح ��ازة
وغي ��ر الديمقراطي ��ة ،ف ��ي اليومي ��ن
المذكورين انتهاك ب�شكل لم ي�سبق له
مثيل لتاريخ الديمقراطية الإ�سبانية،
وحق ��وق ن ��واب المعار�ض ��ة ،وف ��ي
رب ��ع ال�س ��اعة تمت �ص ��ياغة م�ش ��روع
قانون ل ��م يعر�ض على الن ��واب ،وتم
تعدي ��ل �إج ��راء وقت الت�ص ��ويت على

التعدي�ل�ات ليتقل� ��ص �إل ��ى ال �ش ��يء،
وكان النقا� ��ش ال يلي ��ق مطلق ��ا بنظام
ديمقراط ��ي ،وف ��ي غ�ض ��ون �س ��اعات
قليلة تم انتهاك م ��ا كانت الأغلبية في
كتالونيا قد وافقت عليه ب�ش�أن النظام
الأ�سا�س ��ي للحكم الذات ��ي في الإقليم،
وتم تمرير قانون اال�ستفتاء" ،م�ؤكدا
�أنه تمت الموافقة �أي�ضا على ما ي�سمى
"قانون العملية االنتقالية" ،وهو كما
ق ��ال الذين �أعدوه يعتبر �ش ��كال م�ؤقتا
للد�س ��تور الكتالون ��ي يت ��م العم ��ل به
حت ��ى تت ��م الموافق ��ة على الد�س ��تور
النهائي لكتالونيا.
و�أ�ض ��اف راخوي�" :أوقفت المحكمة
الد�س ��تورية كل ه ��ذا ،ولك ��ن ه ��ذا لم
يع � ِ�ن �ش ��يئا لحكوم ��ة كتالوني ��ا ،لق ��د
و�ض ��عت نف�س ��ها ف ��وق القان ��ون ،ولم
ت�ش ��عر �أن عليه ��ا االلت ��زام بق ��رارات
المحكم ��ة الد�س ��تورية ،وق ��د بذل ��ت
محاولة لإج ��راء ا�س ��تفتاء رغم حظر
المحكم ��ة الد�س ��تورية؛ كان الق�ص ��د
من ��ه �إعط ��اء قيم ��ة ل�ش ��يء حظرت ��ه
المحكمة الد�س ��تورية ،والذي عالوة
عل ��ى ذل ��ك ،وكما يعل ��م الجمي ��ع ،عُقد
دون �أي �ض ��مان ديمقراطي ،وفي 10
ت�شرين االول اعتمد برلمان كتالونيا
الق ��رارات الت ��ي تعرفونه ��ا جميعا".
وتابع "راخوي" حديثه لل�صحفيين،
بح�س ��ب بيان الحكوم ��ة ،قائال" :لدي
انطباع ،بعد �أن �ش ��هدت كيف تطورت
الأح ��داث ف ��ي الأيام الأخي ��رة ،يمكن

لل�ش ��خ�ص �أن يفك ��ر دون خ ��وف م ��ن
الوقوع في الخط�أ ،ما يعطى انطباعا
ب� ��أن البع� ��ض هن ��اك ف ��ي كتالوني ��ا
�أرادوا �أن ن�ص ��ل �إل ��ى ه ��ذه الحال ��ة،
وه ��ي تطبيق الم ��ادة  ،155ل ��ن �أ�ؤكد
ذل ��ك ب�ش ��كل قاط ��ع ،ال �أري ��د �أن �أوجه
انتق ��ادا ،ولكن لدىّ هذه القناعة ،لأنه
ال يمكن �أن تجعل الأمور �أكثر �س ��وءا
مم ��ا ح ��دث ،حتى بالن�س ��بة لم�ص ��الح
�أولئك الذين �أرادوا �أن ن�صل �إلى هذه
الحالة ،وهذا م ��ا فعله حكام كتالونيا
�أنف�سهم خالل الفترة الأخيرة".
و�أك ��د رئي� ��س الوزراء الإ�س ��بانى� ،أن
الحكوم ��ة ا�ض ��طرت لتطبي ��ق المادة
 155م ��ن الد�س ��تور ،رغم �أن ��ه لم تكن
رغبتن ��ا وال نيتن ��ا ،الم ��ادة  155مادة
د�س ��تورية ،ولكنه ��ا تطب ��ق فق ��ط في
ظ ��روف ا�س ��تثنائية ،وف ��ي الحقيق ��ة
كان ��ت حكوم ��ة فيليب ��ي جونزالي� ��س
عل ��ى و�ش ��ك تطبيق هذه الم ��ادة ،لكن
ل ��م يت ��م ذل ��ك لأن الأم ��ور ع ��ادت �إلى
ال�شرعية� ،أما الآن وفي هذه المنا�سبة
ل ��م يك ��ن ممكن ��ا التخل ��ي ع ��ن تطبيق
الم ��ادة  ،155لأن ��ه ال توج ��د حكومة
في �أي بلد ديمقراط ��ي يمكن �أن تقبل
تجاهل القان ��ون وانتهاكه �أو تغييره
دون �آلي ��ات �ش ��رعية ،م ��ن �أجل فر�ض
معايير على الآخرين ،هذا هو ال�سبب
ف ��ي �أنن ��ا بد�أن ��ا تطبي ��ق ه ��ذه المادة
الت ��ي توج ��د مثيالته ��ا ف ��ي عديد من
الد�س ��اتير الأوروبية الأخرى ،ومنها

الد�ستور الإ�سباني الذي �صوّت عليه
كل الإ�س ��بان .وبح�س ��ب "راخ ��وي"،
ف� ��إن هناك �أربعة �أه ��داف لهذا القرار،
ه ��ي� :أوال الع ��ودة �إل ��ى ال�ش ��رعية؛
وثاني ��ا ا�س ��تعادة الحي ��اة الطبيعي ��ة
والتعاي�ش الذي ل�س ��وء الحظ تدهور
كثيرا ف ��ي كتالونيا؛ وثالثا موا�ص ��لة
االنتعا� ��ش االقت�ص ��ادي ،وه ��ذه ه ��ي
حياة النا�س مع العمل ،مع المرتبات،
م ��ع �إتاحة فر� ��ص العم ��ل للنا�س ،مع
االنتعا�ش االقت�ص ��ادي الذي هو الآن
في خطر وا�ضح في كتالونيا ،ب�سبب
القرارات الهوج ��اء و�أحادية الجانب
الت ��ي اعتم ��دت؛ واله ��دف الرئي�س ��ي
الرابع ه ��و �إجراء انتخابات في حالة
طبيعية.
و�ش ��دد "راخوي" على الم�ض ��ي قدما
ف ��ي �إيقاف رئي� ��س حكوم ��ة كتالونيا
وممار�س ��ة مه ��ام الحكوم ��ة م ��ن قبل
�أجه ��زة تعينه ��ا الحكوم ��ة المركزية،
و�ستوا�ص ��ل �إدارة "كتالوني ��ا" وف ��ق
الم ��ادة  71م ��ن النظ ��ام الأ�سا�س ��ي
لال�س ��تقالل الذات ��ي ،العمل بو�ص ��فها
الكي ��ان الإداري العادي الذي يمار�س
المه ��ام التنفيذي ��ة طبق ��ا للنظ ��ام
الأ�سا�س ��ي والئحته التنظيمية لإقليم
كتالونيا ،كما �أكد ا�س ��تمرار البرلمان
الكتالون ��ي ف ��ي ممار�س ��ة واجبات ��ه،
ولكن ل�ضمان �أن يتم ذلك مع االحترام
الكامل للنظام الأ�سا�سي للحكم الذاتي
والد�ستور .

افتتح زي جينبينغ م�ؤخراً اجتماع ًا تاريخي ًا للحزب ال�شيوعي ال�صيني في بكين بخطاب ا�ستمر مدة ثالث �ساعات
ون�ص��ف تقريب ًا يُع��د م�ؤ�شراً لـ "لعهد جديد"" في ال�سيا�س��ة ال�صينية .وقد بدا زي عاطفي ًا ف��ي عدة نقاط ،و�أبدى
الح�ض��ور ا�ستح�سانهم ف��ي الوقفات المنا�سبة .و�أدن��اه النقاط الأهم وما يمكن مراقبته خ�لال �سنوات زي الخم�س
القادمة كقائد لل�صين:

تطلعات زي جينبينغ �إىل �صني جميلة رفيعة امل�ستوى
 ترجمة  /عادل �صادق

الواليات المتحدة اتفاقية باري�س للمناخ.
كما �أنه ر�سم خارط ًة لم�ستقبل طويل الأمد
فيما يتعلق بنه�ض ��ة ال�ص ��ين على الم�سرح
العالم ��ي ،متنبئ� � ًا �أنه بحدود ع ��ام 2050
"�س ��يقف البل ��د بفخ ��ر بين �أم ��م العالم ..
وي�ص ��بح قوة عالمية متقدمة" .ويت�ضمن
ج ��زء م ��ن الخطة ق ��وات ع�س ��كرية عالمية
الم�س ��توى يمكنها �أن تقاتل وتنت�ص ��ر في
الحروب.

نهو�ض ال�صين
على الم�سرح العالمي
فق ��د �أدل ��ى زي بتعليق ��ات ح ��ادة عدي ��دة
موجهة �إل ��ى الرئي� ��س الأميرك ��ي ،طارح ًا
نف�س ��ه باعتباره ترامب الم�ض ��اد من خالل
تندي ��ده ب�سيا�س ��ة العزل ��ة ومنا�ص ��رته
التعاون بين ال�شعوب� " .إذ لي�س هناك من
بلد يمكنه التراجع �إلى جزيرته الخا�ص ��ة،
ال�صين ال تهتم ب�أنظمة
فنح ��ن نعي�ش ف ��ي عالم م�ش ��ترك ونواجه
الديمقراطية الغربية
م�ص ��ير ًا م�ش ��ترك ًا" ،كما قال ،مبدي ًا �إ�شارة
غي ��ر مبا�ش ��رة واحدة ف ��ي الأق ��ل لمغادرة وح� � ّذر زي الح ��زب ال�ش ��يوعي ب�أنه

يواج ��ه ت�ش ��كيلة م ��ن التحدي ��ات،
�أكثره ��ا لفت� � ًا للمالحظ ��ة الف�س ��اد،
قائ�ل ً�ا �إن ال�ص ��ين ل ��ن ت�ستن�س ��خ
�أنظم ��ة �سيا�س ��ية في بل ��دان �أخرى.
وتعليقاته هذه �إ�ش ��ارة وا�ضحة �إلى
�أن قادة ال�ص ��ين ال يهتمون للمفاهيم
الغربية الخا�صة بالديمقراطية .وقد
�أ�ص ��بح زي ،في ال�س ��نوات الخم�س
الما�ض ��ية ،معروف� � ًا بالرجل القوي،
ول ��م يكن ليحرج ��ه ذلك ،ويق ��ول �إن
الح ��زب �س ��ينفذ �إل ��ى كل جوان ��ب
الحياة في ال�ص ��ين ،من القانون �إلى
االبتكار التكنولوجي.

بيكين والأقاليم
المتطلعة لال�ستقالل
وكان زي �ش ��ديد ًا ،فيما يتعلق با�ستقالل
تاي ��وان ،وهون ��غ كونغ �ض ��من ًا ،وحظي
كالمه با�ستح�س ��ان الح�ض ��ور .ومن ذلك
قول ��ه " �إنن ��ا ل ��ن نت�س ��امح ف ��ي ذل ��ك مع
�أحد في ف�ص ��ل بو�ص ��ة واحدة من �أر�ض
ال�صين .فالدم �أثخن من الماء ".وقد �أخذ
كل من تايوان
ارتياب ال�صين يتزايد في ٍ
وهون ��غ كون ��غ في ه ��ذا الإط ��ار .و�أعلن
زي ع ��ن الدف ��ع بالدعاي ��ة نح ��و الأقاليم
م ��ن �أج ��ل " تقوي ��ة �ص ��فوف الوطنيين
الذين يحبون بلدنا ".و كانت محاوالت

مماثلة في الما�ضي قد لقيت نجاح ًا قلي ًال
في الت�أثير �إيجاب ًا على الجيل الأ�صغر.
زي ي�سعى لتهدئة المخاوف
ب�ش�أن االقت�صاد
وعم ��ل زي عل ��ى تهدئ ��ة الخ ��وف م ��ن
�أ�سعار ال�سكن المت�ص ��اعدة التي ت�صيب
ال�صيني العادي ،ويعد العقار ا�ستثمار ًا
َّ
مف�ض�ل ً�ا في بلد يُنظر �إل ��ى نظامه المالي
بارتي ��اب .فق ��ال� " ،إن المن ��ازل للعي�ش،
ولي�س للم�ض ��اربة" ،مُطلق� � ًا بذلك مقول ًة
�ست�صبح �شعار ًا من دون �شك.
كم ��ا تعه ��د بتحوي ��ل ال�ص ��ين �إل ��ى "بلد
للمبتكرين" ،مر ّكز ًا على ف�ض ��اء الأر�ض،
والأنترن ��ت ،والنق ��ل .ووع ��د بزي ��ادة
منافذ و�صول ال�سوق بالن�سبة لل�شركات
الأجنبية ومعدل تبادل العملة.
الحزب ال�شيوعي يريد "�صين ًا جميلة"
وكج ��زء م ��ن حديث ��ه ع ��ن جعل ال�ص ��ين
بلد ًا عظيم ًا ،ق�ض ��ى زي وقت� � ًا طوي ًال في
معالج ��ة ق�ض ��ايا البيئ ��ة .وتعه ��د ببن ��اء
"�ص ��ين جميل ��ة" ذات بيئ ��ة نظيف ��ة،
و�ش ��ركات تكنولوجية عالية الم�ستوى،
وحكومة �س ��ريعة اال�س ��تجابة .فالحزب
ال�ش ��يوعي يحت ��اج �إل ��ى " تلبي ��ة طلبات
ال�ش ��عب المتنامية با�س ��تمرار م ��ن �أجل
بيئ ��ة جميلة  ..و�س ��وف يتمتع ال�ش ��عب
ال�صيني برخاء و�سعادة �أعظم".
عن The Guardian /

اعت�ب�ر وزي ��ر الدول ��ة الربيط ��اين
ل�ش� ��ؤون التنمي ��ة الدولي ��ة روري
�س ��تيوارت� ،أن الطريق ��ة الوحي ��دة
الت ��ي يج ��ب �أن تتعام ��ل به ��ا بالده
م ��ع املئ ��ات م ��ن م�س ��لحي "داع�ش"
الربيطاني�ي�ن يف مناط ��ق ال�ص ��راع
يف ال�شرق الأو�سط ،هي قتلهم.
وق ��ال �س ��تيوارت يف ت�ص ��ريحات
تناقلتها و�سائل الإعالم الربيطانية،
�إن القت ��ل يج ��ب �أن يك ��ون "ال ��رد
الوحي ��د" ،جتاه من "حتلل ب�ش ��كل
�أ�سا�س ��ي من �أي من �أن ��واع الوالء"
لربيطاني ��ا ،من �أجل االن�ض ��مام �إىل
تنظيم �إرهابي.
وتاب ��ع" :لق ��د كان ��وا ك�أع�ض ��اء يف
داع� ��ش متفان�ي�ن م ��ن �أج ��ل دول ��ة
اخلالف ��ة" ،التي �أعلنه ��ا عام 2014
�أبوبك ��ر البغ ��دادي قائ ��د التنظي ��م
املتط ّرف .و�أ�ضاف �ستيوارت" :هم
م�ؤمن ��ون بعقيدة الكراهي ��ة املقيتة

مانيال

مب ��ا يف ذل ��ك قت ��ل �أنف�س ��هم وقت ��ل
الآخرين وحماولة ا�ستخدام العنف
والوح�ش ��ية ،من �أج ��ل دولة تعي�ش
يف القرن ال�سابع �أو الثامن".
و�أو�ضح الوزير الربيطاين" :علينا
�أن نك ��ون جادي ��ن يف حقيق ��ة �أن
ه� ��ؤالء خطر داهم علينا ،وللأ�س ��ف
ف�إن الطريق الوحيد للتعامل معهم،
جميعا تقريبا ،هو قتلهم".
ويق ��در جه ��از اال�س ��تخبارات
الربيطاني ��ة ع ��دد املواطن�ي�ن الذين
�س ��افروا من �أجل االلتحاق بتنظيم
"داع� ��ش" من ��ذ ع ��ام  ،2014بنحو
� 850شخ�ص ًا ،هم بني �آالف الأجانب
ممن يقاتلوا يف ال�شرق الأو�سط.
وي�ش ��كل م�س ��لحو داع�ش من الدول
الغربية �صداعا يف ر�أ�س حكوماتهم،
التي تعترب عودتهم فر�صة �إما لن�شر
الفك ��ر املتط� � ّرف �أو لتنفي ��ذ عمليات
�إرهابية يف بالدهم الأم.

بعد �ألف قتيل ..الفلبني تعلن
نهاية معارك مراوي
�أكد وزير الدفاع الفلبيني ،االثنني ،انتهاء � 5أ�ش ��هر من املعارك �ضد تنظيم
داع�ش الإرهابي يف جنوبي البالد.
و�أو�ض ��ح دلفني لورنزانا لل�ص ��حفيني ،عل ��ى هام�ش اجتم ��اع �أمني �إقليمي
يف مدين ��ة كالرك ب�ش ��مال الفيليبني "نعلم انته ��اء كل العمليات القتالية يف
مراوي" ،حيث قتل �أكرث من �ألف �شخ�ص يف املواجهات.
وت�ش ��ن ف�صائل مت�ش ��ددة يف جنوب الفلبني منذ �س ��بعينيات القرن املا�ضي
قت ��اال للمطالب ��ة بحكم ذات ��ي �أودى بحي ��اة �أكرث من � 100ألف �ش ��خ�ص يف
منطقة (مينداناو) اجلنوبية ،التي ت�ضم مدينة (مراوي) .
وكان ��ت منطقة مينداناو تتمتع بحكم ذات ��ي يف �أجزاء من اجلنوب منذ �أن
وقع ��ت جبهة (مورو) للتحرير الوطني اتفاقا مع مانيال يف عام � ،1996إال
�أن االتفاقية ف�شلت مع ا�ستمرار العنف والتمرد.
وكان تنظي ��م داع�ش ،دعا املقاتلني املوالني لفكره املت�ش ��دد �إىل التوجه �إىل
الفلب�ي�ن يف يوني ��و  ،2016يف ح ��ال كانوا غ�ي�ر قادرين عل ��ى التوجه �إىل
�سوريا

واشنطن

املخابرات الأمريكية تك�شف �سيناريوهات
املوت املفاجئ لكيم جوجن �أون
ك�ش ��ف مدير وكال ��ة اال�س ��تخبارات
الأمريكي ��ة ،ماي ��ك بومبي ��و� ،أم� ��س
الأح ��د ،ع ��ن ردة فع ��ل ب�ل�اده ف ��ى
ح ��ال امل ��وت املفاجئ لزعي ��م كوريا
ال�شمالية كيم جوجن �أون.
ونقل ��ت الن�س ��خة الإيطالي ��ة م ��ن
"�س ��بوتنيك" ت�ص ��ريحات �أدىل بها
بومبيو ل�ص ��حيفة "�س ��اوث ت�شاينا
مورنين ��غ" ال�ص ��ينية ،ق ��ال فيه ��ا:
"�إن ��ه فى ح ��ال موت زعي ��م كوريا
ال�ش ��مالية ،ف�س� ��ألتزم ال�ص ��مت ولن
�أ�صدر �أي تعليق".
وج ��اء ت�ص ��ريح بومبي ��و ردًا عل ��ى

�س� ��ؤال وج ��ه له ح ��ول ما �س ��يحدث
�إن مت قت ��ل زعي ��م كوريا ال�ش ��مالية،
ويف �س ��ياق احل ��وار ذات ��ه �أ�ش ��ار
بومبيو �إىل ما ت�شهده مهامه كمدير
اال�س ��تخبارات الأمريكية من تغيري
فى الفرتة احلالية.
وكان بومبي ��و �ص ��رح ب�أن ��ه عل ��ى
الواليات املتحدة اال�س ��تعداد لتلقي
�ض ��ربة �ص ��اروخية م ��ن كوري ��ا
ال�ش ��مالية ،ويعتق ��د بومبين ��و ب� ��أن
احتمال قيام كوريا ال�شمالية بهجوم
�صاروخي على الواليات املتحدة قد
ازداد يف ال�سنوات الأخرية.

بوينس آريس

ماكري يفوز يف االنتخابات الت�شريعية
الأرجنتينية
فاز حتالف «ل ُنغيرّ » برئا�سة الرئي�س الأرجنتيني ماوري�سيو ماكري (الأحد)
يف االنتخابات الت�ش ��ريعية ملنت�ص ��ف الوالية يف الأرجنتني ،وفق ما �أظهرت
نتائ ��ج جزئية ر�س ��مية .وح � ّ�ل حتال ��ف «لنغيرّ » (مي�ي�ن و�س ��ط) يف الطليعة
يف  15م ��ن �أ�ص ��ل واليات الأرجنتني الـ ،24خ�صو�ص� � ًا يف العا�ص ��مة ،وذلك
ا�ستناد ًا �إىل نتائج ن�شرتها ال�سلطات االنتخابيّة.
وخا� ��ض ماك ��ري ال ��ذي �أج ��رى �إ�ص�ل�احات اقت�ص ��ادية ال تتمت ��ع ب�ش ��عبية،
االنتخابات الت�شريعية ملنت�صف واليته من موقع قوة ،يف اقرتاع �ضمنت فيه
الرئي�س ��ة ال�سابقة كري�ستينا كري�ش�ن�ر انتخابها ع�ضو ًا يف جمل�س ال�شيوخ.
وج� � ّد َد الناخب ��ون الأرجنتيني ��ون البالغ عدده ��م حواىل  31مليون ًا ن�ص ��ف
جمل� ��س النواب وثلث جمل�س ال�ش ��يوخ .و�ألقى ماك ��ري بكل ثقله يف احلملة
االنتخابية به ��دف تعزيز موقع حتالفه يف الربملان .ويف لقاء انتخابي ،قال
الرئي� ��س« :نح ��ن يف م�س ��تهل طريق طوي ��ل» ،ملمح ًا بذلك اىل الإ�ص�ل�احات
االقت�صادية امل�ؤملة التي جترى منذ كانون الأول العام .2015
ومن ��ذ انتخاب ��ه قبل �س ��نتني� ،أدخل ماك ��ري تغيريات على ثالث اقت�ص ��اد يف
�أمريكا الالتينية عرب حتريره ،يف �سيا�س ��ة كانت لها �آثار �س ��لبية يف البداية
قبل �أن ينتع�ش النمو الذي بلغت ن�س ��بته  1.6يف املئة يف الن�صف الأول من
 2017ويتوقع �أن تبلغ  3يف املئة هذه ال�سنة.
�أما كري�ش�ن�ر التي مل ترت�شح لالنتخابات الرئا�س ��ية يف العام  ،2015لأنه ال
ي�س ��مح ب�أك�ث�ر من واليتني رئا�س ��يتني متتاليتني ،فقد تر�ش ��حت يف االقرتاع
ال ��ذي �أج ��ري �أم�س ملن�ص ��ب برملاين .ويرى كث�ي�رون �أن تر�ش ��حها ملقعد يف
جمل�س ال�شيوخ مرتبط بامل�شكالت التي تواجهها مع الق�ضاء.

مسرح
كواليس

� سامي عبد احلميد

ما املق�صود مب�صطلح (ميتا م�سرح)؟
يف الآونة الأخرية �أدعى �أحد امل�سرحيني العراقيني ال�شباب ب�أنه يبتدع (امليتا
م�سرح) وراح يب�ش ��ر به ،وعند تفح�صنا لعرو�ضه امل�سرحية ،وجدنا انتماءها
�إىل ما ي�س� �مّى (م�س ��رح اجل�س ��د) �أو (الرق�ص الدرامي) فلم ��اذا �إذن �أدعى هذا
امل�س ��رح املجته ��د واملجدد ذلك االدعاء؟ ذلك هو الذي دفعن ��ي �إىل �أن �أرجع �إىل
مرجع موثوق ليعرفني معنى (ميتا ثياتر).
امليتا ثياتر – هو الدراما �أو العر�ض امل�سرحي الذي يعك�س ذات املمثل ومنزلته
كفنان يف املجتمع .وتتمثل تلك االنعكا�س ��ية �أما بن�ص امل�ؤلف امل�سرحي عندئذ
ن�س ��ميها (ميتا دراما) �أو يف الإنتاج امل�س ��رحي الذي يتواله املخرج وامل�ص� �مّم
ويف كلتا احلالتني تظهر جماليات الذات وفق ًا لل�ش ��روط الفنية وامليتا فيزيقية
ويف اعمال تبتعد عن الواقعية ،و�أو�ضح مثال لها بدعة (امل�سرح داخل امل�سرح)
كم ��ا يف م�س ��رحية (هاملت) ل�شك�س ��بري ،عندما ي�س ��تدعي الأم�ي�ر هاملت فرقة
م�سرحية لتقدم متثيلية �أمام عمه وامه تتناول حدث ًا ي�شابه حدث اغتيال �أبيه.
ومثل ذلك التوجه يقرتب مما ي�س� �مّى (التم�س ��رح) �أي تقدمي �صورة م�سرحية
للواقع � ،ص ��ورة متخيلة ولي�ست �شريحة من الواقع .وكانت التمثيلية املقدّمة
يف م�س ��رحية (هاملت) تعبري ًا عن ذات الأمري نف�س ��ه .وهذا بال�ضبط ما تعنيه
كلمة (مت�س ��رح) وقد �س ��ار امل�س ��رح الأغريق ��ي القدمي االجتاه نف�س ��ه ،وما من
�ش ��ك يف �أن �شك�سبري قد اهتم بالت�س ��طيح املظهري ،ويظهر ذلك يف م�سرحيته
(العا�صفة) حيث يعلق (برو�سبريو) على اجنذابه لل�سحر امل�سرحي .وال عجب
ب�أن تلك امل�س ��رحية ّ
ف�ض ��لها املخرجون املحدثون على غريها ومنهم (�سرتهلر)
الذي قام عام  1978ب�ص ��هر الن�ص والإخراج باهتمامه بال�ص ��نعة االخراجية
وال�سينوغرافية .وكانت ال�شخ�صيات ذات الوعي الذاتي الدرامي وا�ضحة يف
م�س ��رحيات الدراميني الإ�س ��بان املحدثني� ،إذ قام البع�ض منهم ب�ض ّم ان�شغالهم
بالف ��ن الباروكي و�ص ��نعته اىل ثيمات ال ترتبط جمالي ًا مب ��ا هو تقليدي وكان
(كالدي ��رون) منهم ،حيث كتب م�س ��رحيته (احلياة حل ��م) عام  1929وبذلك مت
اعتباره ّ
املب�شر لن�شر امليتا ثياتر يف م�سرح احلداثة.
يف ع�ص ��ر عل ��م النف�س ف�إن االن�ش ��غال ب�آليات الذاتية يفرت�ض �ص ��يغ ًا خمتلفة،
فاملدر�س ��ة الطبيعي ��ة تهت ��م بعرو� ��ض �آلي ��ات االيهام امل�س ��رحي ،وا�ستك�ش ��ف
(�س�ت�رندبرغ) امكانية امل�سرح يف عك�س العمليات الذاتية يف (م�سرحية حلم)
عام  1907وفيها تنبع احلبكة وال�س ��ينوغرافيا من الال وعي للحامل  /امل�ؤلف
يف ثالثيت ��ه املتكونة من (�س ��ت �شخ�ص ��يات تبح ��ث عن م�ؤلف) و(لكل ان�س ��ان
طريقت ��ه) و(الليل ��ة نرجت ��ل) يبن ��ي (بريانديلو) مكون ��ات احداثه امل�س ��رحية
و�شخ�ص ��ياته مبقاب ��ل امل�ؤلف�ي�ن ،واملمثل�ي�ن مبقاب ��ل ال�شخ�ص ��يات ،واملمثلني
مبقابل املتفرجني.
م ��ا يرب ��ط (ميتا ثياتر) للقرن ال�س ��اد�س ع�ش ��ر م ��ع (ميتا ثيات ��ر) �أواخر القرن
التا�س ��ع ع�ش ��ر و�أوائ ��ل الق ��رن الع�ش ��رين ،ه ��و افرتا�ض ��ات النظام املتما�س ��ك
للقيم االجتماعي ��ة التي ميكن مقارنتها باحلقل امل�س ��رحي ،وبكلمة �أخرى ف�إن
(التم�س ��رح) كم�ص ��طلح جمازي ،ي�س ��تلزم �أن تكون احلياة نف�س ��ها مثبتة على
خ�شبة امل�سرح وب�إطار حمدد .وهذا يعني غياب مثل تلك املحددات االجتماعية
التي متثل مناذج امليتاثياتر ملا بعد احلرب العاملية الثانية ،ف�إذا كانت املراوغة
املجازية تكمن يف لب الي�أ�س الالمعقول ،ف�إن الك�شف عن الإمكانات التف�سريية
ه ��و لباق ��ة انتاجاتها والتي ميك ��ن ر�ؤيتها يف ميت ��ا ثياتر كل من (يون�س ��كو)
و(جيني ��ه) و(بيكي ��ت) كان غمو� ��ض املعن ��ى ق ��د مت تطبيق ��ه يف التجري ��ب
ال�ش ��كلي للميتا ثياتر يف م�س ��رح ما بعد احلداثة لكل من املخرجني (ويل�سون)
و(فورم ��ان) و(لوك ��وم) و(باو� ��ش) و(الوبيج) وكان الن�ش ��اط الفردي يف فن
االداء متخذ ًا ج�س ��د الكاتب امل�سرحي واملمثل املوقع الكامل للتم�سرح مفرت�ض ًا
�أن امليت ��ا ثيات ��ر قد ح ��وّ ل موقعه كمجار ،لي�ص ��بح ا�س ��لوب ًا متثيلي ًا رئي�س ��ي ًا ال
يتحدد بحدود النطاق امل�سرحي.
يعب عن ذاته ويك�شف
و�إذا كان هذا امل�س ��رحي العراقي يريد من عرو�ض ��ه �أن رّ
عن مركزه الفني اىل جمهوره ،عندئ ٍذ �سيكون من جملة مبتدعي امليتا ثياتر.

في ع�صر علم النف�س ف�إن االن�شغال
ب�آليات الذاتية يفتر�ض �صيغ ًا مختلفة،
فالمدر�سة الطبيعية تهتم بعرو�ض
�آليات االيهام الم�سرحي.
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مهرجان �شبابي مل�سرح ال�شارع ينتقد �أو�ضاع العراق

علي لفتة �سعيد

يف �أول مهرجان من نوعه �ش ��هدته
مدينة بغ ��داد وحتديد ًا يف �ش ��ارع
املتنب ��ي� ،أقام ��ت وزارة ال�ش ��باب
والريا�ضة مهرجانها الأول مل�سرح
ال�ش ��ارع� ،ش ��اركت فيه خم�س فرق
م�س ��رحية م ��ن ث�ل�اث حمافظ ��ات،
قدم ��ت فيها عرو�ض� � ًا خمتلفة نالت
ا�ستح�سان الع�شرات من املتفرجني
م ��ن مثقف�ي�ن ومتابع�ي�ن للم�ش ��هد
الثقايف الذين عدّوا هذه العرو�ض
مبثابة ّ
دق ناقو�س اجلمال ملواجهة
ّ
الظلمة التي حلت على العراق منذ
عقود طويلة.
املهرجان الذي �أطلق عليه مهرجان
ال�ش ��ارع الأول� ،أُريد ب ��ه كما يقول
امل�ش ��رفون علي ��ه ،التخ ّل� ��ص م ��ن
�س ��يطرة امل�س ��ارح وا�س ��تيعاب
اجلمه ��ور وجعل ��ه مواجه� � ًا للف ��ن
ور�س ��الته ،مثلم ��ا ي�أت ��ي لتنمي ��ة
مواه ��ب ال�ش ��باب وجعل �ص ��وتهم
الفني يف التحدّي و�إعالن م�س ��رح
الرف�ض واملواجهةّ ،
لكل ما ح�ص ��ل
يف الع ��راق� ،س ��واء م ��ن الأحزاب
والكت ��ل ال�سيا�س ��ية� ،أم مما خلفته
ع�ص ��ابات داع�ش من �إرهاب وقتل
وتدم�ي�ر للع ��راق حت ��ت ذريع ��ة
الدين.
خم�س ��ة عرو� ��ض م�س ��رحية رمب ��ا
كان الزم ��ن فيها ال يتعدى الواحدة
منه ��ا رب ��ع �س ��اعة �إال �أن الزم ��ن
ال ��ذي حترك ��ت فيه �أف ��كار العر�ض
امل�س ��رحي رمب ��ا �أخ ��ذت م�س ��احة
جي ��ل كام � ٍ�ل عا� ��ش زم ��ن النظ ��ام
ال�سابق وم�أ�س ��اة �سقوطه وما حل
بالع ��راق احلايل ،لذا فر�ض ��ت لغة
االحتج ��اج هيمنتها على العرو�ض
�رق خمتلف� �ةٍ ،ب ��ل �إن
جميعه ��ا بط � ٍ
بع� ��ض العرو�ض مت ّي ��زت باجلر�أة
يف نقد حت ��ى امل�ؤ�س�س ��ات الدينية
�س ��واء ب�ص ��ورةٍ علنيةٍ �أو بطريقةٍ
غري مبا�ش ��رةٍ  ،من خالل ا�ستخدام
الديكور امل�صاحب لها ..
يق ��ول مدي ��ر املهرج ��ان الدكت ��ور
حمم ��د عمر رئي�س ق�س ��م ال�س ��ينما
وامل�س ��رح� ،إن دورة ه ��ذا املهرجان
�أطلقنا عليها دورة الفنان العراقي
الراحل الدكتور فا�ضل خليل الذي
ت ��ويف قب ��ل �أي ��ام ،ومت في ��ه قراءة
�س ��ورة الفاحت ��ة ،لتب ��د�أ بعده ��ا
العرو�ض �أمام جلنة التحكيم التي
جل�س ��ت على الأر� ��ض والتي كانت
برئا�س ��ة املخ ��رج جب ��ار حميب� ��س
وع�ض ��وية ع�ل�اء ك ��رمي والدكتور
�س ��عد عزيز عب ��د ال�ص ��حاب وعلي
ح�سني حمدان ..و�أ�ضاف �إن الغاية

من ه ��ذا املهرجان هو اخلروج من
�سيطرة امل�سارح ،ف�ض ًال عن �إطالق
الطاق ��ات ال�ش ��بابية الت ��ي ال جت ��د
دعم� � ًا لتق ��دمي عرو�ض ��هم� ،إ�ض ��افة
اىل حماولة الك�ش ��ف عمّا يف ّكر فيه
ال�ش ��باب عرب العرو�ض امل�س ��رحية
الت ��ي �أري ��د لها �أن تك ��ون مالئم ًة..
وبينّ �إن هذه اخلطوة هي حماول ٌة
لت�أ�س ��ي�س ن ��واة جدي ��دة مل�س ��رح
ال�شباب ..
وق ��د تباين ��ت العرو� ��ض لي�س من
حيث امل�س ��توى الذي كان مفاجئ ًا،
بل م ��ن حي ��ث الر�ؤي ��ة الإخراجية
واملعاجل ��ة الفكري ��ة للثيم ��ات
الت ��ي حتمله ��ا �أف ��كار امل�س ��رحيات
الت ��ي انطلق ��ت جميعها مم ��ا يفكر
ب ��ه ال�ش ��باب وم ��ا يعاني ��ه ،فت ��م
ا�س ��قاط هذا الواقع عل ��ى العر�ض
امل�س ��رحي ،يف حماول� � ٍة للخ ��روج
م ��ن عن ��ق زجاج ��ة الكب ��ت ال ��ذي
يعي�ش ��ه جي ��ل ال�ش ��باب ..ورغ ��م
كان ��ت العرو� ��ض ت�ش� � ّع باجلم ��ال
والفك ��ر ،رغم عدم وج ��ود تقنيات
امل�س ��رح م ��ن ديك ��ور و�إ�ض ��اءة � اّإل
مب ��ا ي�ص ��احبها من مو�س ��يقى ب ّثت
ع�ب�ر جه ��از تكبري والبت ��وب وهو
ما يجع ��ل امل�س ��رحيات حتمل لون ًا
جديد ًا يف العر�ض امل�سرحي.
احلرب وم�أ�ساة ال�سيا�سة
العرو� ��ض امل�س ��رحية حمل ��ت بني
ثناياه ��ا تل ��ك العدي ��د من ر�س ��ائل
االحتج ��اج والتم� � ّرد عل ��ى الواقع
ال ��ذي يحي ��ط ويخن ��ق ال�ش ��اب
العراق ��ي ،الباح ��ث ع ��ن حلظ ��ة
االنعت ��اق منه ��ا �س ��واء التخ ّل� ��ص

م ��ن احل ��رب �أو بالتخ ّل� ��ص مم ��ن
ت�س� �بّب ب�إ�ش ��عال احلرائ ��ق ..وهو
الأم ��ر ال ��ذي �أك ��ده الدكت ��ور علي
ح�س�ي�ن احلم ��داين ،و�أ�ض ��اف �إنه
م ��ن اجلمي ��ل �أن يتن ��اول امل�س ��رح
ال�ش ��بابي ق�ض ��ايا الوطن وبجر�أةٍ
رمبا ال ميلكها � اّإل ال�شباب �أنف�سهم،
لأنه ��م ينظ ��رون اىل الأمام حتى ال
يخ�س ��روا اخلطوة التالية ..وهذه
اجل ��ر�أة �س ��واء �أكان ��ت انتق ��اد ًا
للواق ��ع ال�سيا�س ��ي �أم م ��ا �أف ��رزه
االحت�ل�ال والكت ��ل ال�سيا�س ��ية �أم
م ��ا فعل ��ه املواط ��ن ،ج ��اءت لت�أكيد
حقيق ��ة � ّأن ال�ش ��باب ه ��م �ض ��حية
كل املتغ�ي�رات ،م ��ن خ�ل�ال ع ��دم
املمار�س ��ة الفعلي ��ة لدوره ��م يف
بن ��اء الوطن وم ��ا ي�ص ��ادفونه من
انعكا�س ��ات اخل ��راب ال�سيا�س ��ي،
ف�ض�ل ً�ا عن انتقادهم حتى لو�سائل
الإعالم التي �س ��اهمت هي الأخرى
بح�سب العرو�ض الفنية يف ت�أزمي
الو�ض ��ع العراق ��ي ،وهو م ��ا يعني
�إن �أفكار امل�س ��رحيات �س ��واء منها
العرو� ��ض احلوارية االر�س ��طوية
�أو املونودرامي ��ة �أو الراق�ص ��ة
البانتوم ��امي �إنه ��ا ج ��اءت لتق� �دّم
احتجاجه ��ا ،وتقول �إنها حا�ض ��ر ًة
يف �إ�ش ��اعة اجلم ��ال ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
�إ�ش ��اعة مب ��د�أ الرف� ��ض لكمل ما هو
ٌ
زائف وفا�س ٌد يف املجتمع.
فعل ال�صدمة وردها
تن ��وع العرو�ض �س ��اهم يف تنوع
�كار متعدّدة
اطالالت اجلمهور لأف � ٍ
مل تكن حتم ��ل الت�ش ��ابه ..فما بني
عر�ض م�س ��رحية حذائي وانكيدو

وتزيي ��ف و�ص�ل�اة بع ��د منت�ص ��ف �أن عرو� ��ض ال�ش ��باب كان ��ت �أكرث
الوطن واحتجاج ،تنوّ عت الر�ؤى جم ��ا ًال وفل�س ��ف ًة وت�أث�ي�ر ًا وفعالي ًة
الإخراجي ��ة يف ا�س ��تمالة الن� �ّ�ص م ��ن كل العرو� ��ض الت ��ي تقيمه ��ا
ل�صالح املكان /ال�شارع /املتنبي /دائ ��رة ال�س ��ينما وامل�س ��رح املل ّفقة
بي ��ت املحاك ��م العراقي ��ة الق ��دمي التي ال ت�س ��هم يف �إ�ش ��اعة الثقافة،
املح�ت�رق ..وا�س ��تمالة الذائق ��ة وزوّ رت امل�س ��رح العراق ��ي مم ��ا
والتعام ��ل م ��ع خا�ص ��يتي العق ��ل �س ��اهمت تل ��ك العرو� ��ض بعزوف
والعاطف ��ة يف �إنتاج
وحدات قابلةٍ اجلمه ��ور العراق ��ي ..و�أف ��اد ب� ��أن
ٍ
لتو�ص ��يل الر�س ��الة اىل اجلمه ��ور اجلمهور الآن حا�ض� � ٌر والعرو�ض
ال ��ذي ه ��و جه ��و ٌر مث ّق ��ف ..ولكن مبتك ��ر ٌة م ��ن قب ��ل ال�ش ��باب ،حيث
اجلام ��ع ال ��ذي يجمع الن�ص ��و�ص قد ّم ��وا �أف ��كار ًا وعرو�ض� � ًا مبتكرة
يف الأف ��كار ه ��و الرف� ��ض ل � ّ
�كل ما يف ا�س ��تغالل الف�ض ��اء املكاين من
أر�ض و�ش ��بابيك حمرتقة
ه ��و �س ��ائد يف الواق ��ع العراق ��ي �أعمدةٍ و� ٍ
احل ��ايل ،والبح ��ث عن �ض ��وء من وج ��دران مت�آكل ��ة ،و�إن امل ��كان يف
خ�ل�ال فع ��ل ال�ص ��دمة وردّة الفعل �شارع املتنبي وك�أنه جاء متنا�سق ًا
الت ��ي منحتها ال�ص ��دمة التي كانت مع الر�ؤي ��ة الإخراجية وما يبحث
عميق ًة على واقع ال�ش ��باب ..لكنها عننه ال�شباب ..وهذه الفرق الفنية
يف جان ��ب �آخ ��ر كما الفن ��ان جبار التي رمبا �س ��يكون لبع�ض ��ها قول
حميب� ��س رئي� ��س جلن ��ة التحكي ��م يف مهرجان ��ات عربية مل حت�ص ��ل
كان ��ت ردّة فع ��ل عل ��ى العرو� ��ض على دعم يف ال�س ��ابق فكانت تقدم
امل�س ��رحية الت ��ي تقدمه ��ا اجلهات عرو�ض ��ها ب�ص ��مت يف املحافظات
املعروف ��ة يف الع ��راق ،والت ��ي ومبادرة وزارة ال�ش ��باب �أخرجت
عدّها عرو�ض� � ًا خاملة ..وي�ض ��يف هذه العرو�ض لل�شارع.

التنا�ضح الت�شكيلي بني اللوحة والكوريغرافيا
�ضحى عبد الر�ؤوف املل

تنوعت املفاهيم الكوريغرافية وتقاربت
ال ��ر�ؤى الفني ��ة م ��ع بع�ض ��ها البع� ��ض،
فاختلف ��ت التوظيف ��ات الت�ش ��كيلية يف
هذا املج ��ال� .إال �أن �أهم ما جمع اللوحة
مع الكوريغرافيا ،هي العنا�ص ��ر امل�ؤلفة
خل�صو�صية الت�صميم النابع من ثقافات
ت�شرتك مع الفن واجلمال والقدرة على
الت�ألي ��ف امل ��رن يف الت�ش ��كيل والرق�ص
مبختل ��ف متظهراتهم ��ا ،وف ��ق تفاعالت
ب�ص ��رية مدرو�س ��ة بدقة تتمثل باملعنى
املتجذر يف الطقو�س املرتبطة باحلركة
والأل ��وان ،والف�ض ��اءات املفتوحة على
تخي�ل�ات يت ��م تدوينها ودرا�س ��تها وفق
ر�س ��وم خلط ��ى مدرو�س ��ة موزع ��ة على
عدّة نقاط حركية تت�ش ��كل منها نوع ًا من
و�س ��يلة تعبريية مو�ش ��ومة بت�ش ��كيالت
كوريغرافي ��ة قوي ��ة ح�س� � ّي ًا ،ومبا يكفي
ب�ص ��ري ًا لتكوي ��ن ر�ؤية فني ��ة متوازنة.
لتك ��ون �ض ��من نوت ��ات حتم ��ل طابع� � ًا
تعبريي ًا ت�صويري ًا وانطباعي ًا �صارخ ًا،
يت�ص ��ف بدرام ��ا ب�ص ��رية ذات عالم ��ات
ادائية تتجان�س معها الري�ش ��ة والألوان
التي تظه ��ر خفايا وابع ��اد كوريغرافية
تول ��د من وح ��ي االمتزاج احل�سّ ��ي عند
الفن ��ان ،وي�س ��تطيع من حي ��ث يرتاءى
ل ��ه خلق ف�ض ��اءات وا�س ��عة .لتو�ض ��يح
اله ��دف بالإمي ��اء وااليح ��اء واحلرك ��ة
املبني ��ة عل ��ى الت�أثريات الب�ص ��رية ،وما
يت�ش ��كل م ��ن لوح ��ات م�س ��تقلة ميك ��ن
ل ��كل منه ��ا �أن تك ��ون مو�ض ��وع ًا للوحة
ير�س ��مها فن ��ان بري�ش ��ة كوريغرافي ��ة،

ت�ض ��م يف طياتها املفاهيم العامّة لل�شكل
الفن ��ي ،ومميزات ��ه الت�ص ��ميمية خلل ��ق
تنوع ��ات يف االداء احلرك ��ي �إن كان
باجل�س ��د امل� ��ؤدي �أو بالل ��ون و�أطوال ��ه
املوجي ��ة ال ��ذي يتخ ��ذ �ص ��فة درامي ��ة
مقرتن ��ة بالف�ض ��اء التخ ّيل ��ي� .إن عل ��ى
خ�ش ��بة م�س ��رح �أو على خام ��ة اللوحة،
كم ��ا يف اوب ��را "ق�ص ��ة احل ��ي الغربي"
الت ��ي تروي ق�ص ��ة "رومي ��و وجوليت"
على وق ��ع ايقاعات التينية ومو�س ��يقى
"ليونارد برين�شتاين" ،املخاطبة للح�س
والعق ��ل ،فالرتجمة الب�ص ��رية من خالل
الكوريغرافيا وتنوعاته ��ا امل�ؤثرة على
خلق التجان�س الذي تت�أثر بها الري�ش ��ة

والأل ��وان املتالحم ��ة م ��ع بع�ض ��ها على
م�ساحة حمدودة ،فينح�صر امل�شهد وفق
قيا�سات لها �أطرها الب�صرية واجلمالية
النابعة بب�س ��اطة من مزاجية الت�ص ��ميم
الكوريغ ��رايف يف الت�ش ��كيل وامل�س ��رح
وروحي ��ة االنتق ��ال م ��ن ح ��ال اىل حال
كم ��ا يف لوحات الفنان "ج�ب�ر علوان"،
ببعده ��ا الت�ش ��كيلي والكوريغرايف من
حيث حركة اجل�س ��د يف ف�ضاء اللوحة،
وم ��ا ينت ��ج عنه ��ا م ��ن جتان� ��س ل ��وين
�أو ارتب ��اط ك ّل ��ي بالنق ��اط وتوزيعه ��ا
عل ��ى م�س ��احة اللوحة .لتنطل ��ق �ألوانه
وفق ايقاعات جت�س ��د اهمية الت�ص ��ميم
الكوريغ ��رايف يف الف ��ن الت�ش ��كيلي.

تطلعات ال�شباب
امل�س ��رحيون ال�ش ��باب يع ��دون
املهرجان حمف ��ز ًا معنوي ًا وحتمي ًال
للم�س� ��ؤولية �أي�ض� � ًا ،مثلم ��ا ه ��و
كا�ش ��ف عن املقدرة التي يتمتع بها
الفنانون ال�شباب� ،سواء من كانوا
ممثل�ي�ن �أم خمرج�ي�ن �أم م�ؤلفني..
ويق ��ول الفن ��ان وامل�ؤل ��ف عل ��ي
العب ��ادي� ،إنه ��ا م�س� ��ؤولية للق ��ادم
م ��ن الأي ��ام يف تق ��دمي �أيّ منج � ٍ�ز
م�س ��رحي على �ص ��عيد الت�أليف �أو
الإخ ��راج �أو التمثي ��ل  ..وي�ض ��يف
�أن ه ��ذا املهرج ��ان ج ��اء كبارق ��ة
�أم � ٍ�ل يف ّ
ظل ه ��ذا الظ�ل�ام الثقايف
�ش ��به الدام�س لي�ؤ ّك ��د على دميومة
وحراك امل�س ��رح العراقي ،وي�شري
اىل �أن املهرج ��ان انفتح على ر�ؤىً
وتطلعات ال�ش ��باب امل�س ��رحي ،يف
خطابه ��م الفكري واجلم ��ايل ،بعد
�باب
�أن هج ��ر النا�س امل�س ��رح لأ�س � ٍ
عدي ��دةٍ � ،أ�ص ��بح م�س ��رح ال�ش ��ارع
ملح ًة ،لينزل اىل املتل ّقي
�ض ��رور ًة ّ
ويق ��ف عن ��ده و�أن يطيح بالن�س ��ق
الربجوازي للم�س ��رح �إ�ض ��افة اىل
املتح ّق ��ق م ��ن الف�ض ��اء بالن�س ��بة
للعرو� ��ض جمالي� � ًا ،رمب ��ا ه ��ذه
اجلمالي ��ات ال ميك ��ن حتقيقه ��ا يف
م�سرح العلبة.
و�ش ��هد املهرجان توزيع ال�شهادات
التقديري ��ة ب�ي�ن الف ��رق امل�ش ��اركة
وكذل ��ك مت توزي ��ع ال ��دروع ب�ي�ن
الفائزين ..وكانت النتائج كالآتي:
ح�ص ��ول م�س ��رحية حذائ ��ي لفرقة
كربالء ،على جائزة �أف�ض ��ل �إخراج
للفنان علي العبادي ،و�أف�ضل ممثل
للفنان حم�س ��ن الأزرق ..وح�ص ��ل
مرت�ضى الطائي على جائزة �أف�ضل
ن�ص
ممثل �أي�ض ًا ..وجائزة �أف�ضل ّ
مل�س ��رحية �س ��يزيف للم�ؤل ��ف زي ��ن
العابدي ال�سومري.

امللك لري ..يف �إخراج مملوء باملفاج�آت
ا�ض ��افة اىل التغ�ي�رات الهند�س ��ية
والب�صرية بحرفيتها املعقدة التي ت�شكل
ع� �دّة حتدي ��ات فاعل ��ة يف الكوريغرافيا
املبتكرة للوحة .
تتخط ��ى اال�ش ��كال الكوريغرافية كل ما
هو متوقع ت�ش ��كيلي ًا ،ح ّتى يف اال�سلوب
التكعيبي كما يف لوحة "بابلو بيكا�سو"
الت ��ي متثل اعادة تركيب االن�س ��ان وفق
ر�ؤيت ��ه خا�ص ��ة لوح ��ات الرق� ��ص ،لكن
تبقى الت�س ��ميات الت�ش ��كيلية غري مفيدة
يف ك�ش ��ف الغمو� ��ض احلقيق ��ي الناجت
عن ت�س ��ا�ؤالت ال ميك ��ن ا�ستك�ش ��افها ما
مل تتكاتف اخلطوط املنحنية ،الدائري
اللولب ��ي ،واملائ ��ل �..إل ��خ .لأنها ت�ش ��ي
بالوع ��ي التقن ��ي املتدف ��ق م ��ن االيق ��اع
الل ��وين الداخل ��ي ،املت�أثر ب ��ه الفنان �أو
امل�صمم املنبهر بامل�ساحة ،والتق�سيمات
املدرو�س ��ة ب�ي�ن الفراغ ��ات امل�ؤدي ��ة اىل
خل ��ق احلرية للتعبري ع ��ن احلركة ،مبا
يتنا�س ��ب م ��ع الرق�ص ��ة املو�س ��يقية �أو
اللوني ��ة ،ومبه ��ارات ح�س ��ابية دقيق ��ة،
ل ��كل مفردة �ض ��وئية �أو لوني ��ة �أو نقطة
ينت ��ج عنه ��ا انعكا�س ��ات ب�ص ��رية ت�ؤدي
دوره ��ا الفعّال عل ��ى قما�ش ��ة اللوحة �أو
عل ��ى امل�س ��رح �أو حت ��ى ع�ب�ر العد�س ��ة
الفوتوغرافية" كما يف م�سرحية "دون
كيخ ��وت" ولوح ��ات الفن ��ان العراق ��ي
"جرب علوان" ليحاك ��ي الظل احلركة،
ويبقى ال�ض ��وء لعب ��ة االبي� ��ض املخفي
جلم ��ع الطاق ��ة الب�ص ��رية وف ��ق حرك ��ة
ال�ض ��وء ،وبر�ش ��اقة للإبقاء على ده�شة
الع�ي�ن وق ��وة الت�ش ��كل الكوريغ ��رايف
يف الت�ص ��ميم الت�ش ��كيلي وقدرت ��ه على
خلق جماليات ايحائية وغري مبا�ش ��رة،
ت�ؤ�س ���س لت�أث�ي�رات ترتك ��ز عل ��ى ابعاد
امل�س ��احة وتطويره ��ا .لت�س ��تقطب

احلوا� ��س وتفت ��ح ف�ض ��اءات التخي ��ل
على م�ص ��اريعها ،فتتكيف اللوحة تبع ًا
للتاويالت واال�ستنتاجات التي حتملها
ري�شة الفنان وفق الكوريغرافيا ومنهج
ال�صياغة ،لر�س ��م الرق�صات النابعة من
املنط ��ق الكوريغرايف الذي بات ي�ش ��كل
احلقائق اجلمالية وقوانينها التي تعزز
قيمة التنا�ض ��ح الت�ش ��كيلي بني اللوحة
والكوريغرافيا و�س ��حر الرق�ص امل�شبع
بفهم احلركة ،وبتفاعل �ش ��ديد تتنا�ضح
م ��ن خالله احلرك ��ة والألوان وال�ض ��وء
والظل واخلط وال�ش ��كل .لتت�شكل بنية
اللوح ��ة م ��ن الكوريغرافيا وت�ض ��افرها
الب�ص ��ري يف خلق م�ض ��امني ت�شكيلية
تتفرع عنها املفاهيم الفنية الأخرى.
تتخط ��ى الكوريغرافي ��ا �أبع ��اد امل ��ادة
اللوني ��ة يف اللوحة الت�ش ��كيلية وتعرب
جمال الفن وجوانبه املتعددة كالوحدات
احلركية ال�ص ��غرية  ،ومنها اىل �أمناط
التكوين التي تنطوي على اهمية املكان
والزمان ،والنقاط املت�ص ��لة واملنف�صلة.
اذ ت�ستند الري�ش ��ة اىل االح�سا�س الك ّلي
مبجموع ال�شخو�ص ،والتفكر بامل�سافات
الفا�ص ��لة ع�ب�ر احلرك ��ة ون�ش� ��أة تع ��دد
الأ�ش ��كال على اخلامة .لإبراز اال�ص ��ول
ال�شكلية يف ت�شكيل تتناغم معه احلركة
الب�صرية ،وبتخيالت لإيقاعات االلوان
وتعدد ا�صواتها يف تزامن تن�صهر معه
الر�ؤية التي تنقلنا اىل م�س ��احة اللوحة
 .هذا الف ��ن الكوريغرايف يف الت�ش ��كيل
ه ��و املنه ��ج امل ��كاين والزم ��اين ال ��ذي
تتك ��رر فيه املفردة االيقاعية للحركة يف
ال�ش ��كل الب�صري واملكمل للمنهج الفني
بكوريغرافيت ��ه وت�ش ��كيله ،وتط ��وره
ويدعونا �إىل التفكر يف ف�ض ��اء احلركة
والنمط التكويني الراق�ص يف اللوحة.

ترجمة :عادل العامل
تب�ص ��ر ًا يف
جن ��د البع�ض من �أك�ث�ر الإدراكات ّ
ما يتعل ��ق بـ "امللك لري" ل�شك�س ��بري يف رواية.
�َب� )Dunbar
وذلك ما تت�ض ��منه رواية (دن� رَ
لإدوارد �س ��انت �أوب�ي�ن ،حي ��ث "الأحمق" هنا
كومي ��دي تلفزي ��وين وعجل ��ة الرثوة ت�ص ��بح
كازينو �أ�س ��واق املال ،وهي رواية ت�صور عامل ًا
م ��ن "املرونة الوح�ش ��ية" ،حيث املل ��ك لري هنا
رئي�س �شركة �إعالم عاملية .وامل�شاهد الهلوَ �سية
الداخلية واخلارجية تغذي بع�ضها بع�ض ًا ،كما
تقول �سوزانا كالب Susannah Clapp
يف عر�ض ��ها هذا للم�سرحية ،التي ُتعر�ض الآن
يف م�س ��رح منريفا الربيطاين حتى نهاية �شهر
ت�شرين الأول احلايل.
[ وت�ص ��ور امل�س ��رحية الأ�ص ��لية الت ��ي كتبه ��ا
�شك�سبري االنحدار التدريجي نحو جنون امللك
ل�ي�ر ،بعد �أن يتن ��ازل عن احلكم ،م ��ع احتفاظه
بلقب امللك ،موزع� � ًا مرياثه بني اثنتني من

بنات ��ه الث�ل�اث ا�س ��تناد ًا على متلقهما ل ��ه بينما
يح ��رم ابنته ال�ص ��غرى التي ال تع ��رف الكذب،
رغ ��م حتذي ��ر �أح ��د النبالء ل ��ه من ق ��راره هذا،
فيجلب بذلك عواقب م�أ�ساوية على اجلميع] .
�إن ه ��ذه القابلي ��ة للنف ��اذ �إىل حال ��ة �أخ ��رى ـ� �ـ
الطريق ��ة الت ��ي ينتق ��ل بها ل�ي�ر من ال�س ��يطرة
على خملوق ��ات العامل �إىل كونه مغ ��زو ًا منها ــ
�أمر حا�س ��م لكنه �صعب على امل�سرح .وهي غري
حا�ضرة متام ًا يف �إنتاج جوناثان َمنبي الرائع
هذا :فت�ص ��ميم بول ويلز للم�سرحية ت�سل�سلي
ج ��د ًا بالأحرى يف ت�أثريات ��ه .لكن ميكن القول
�إن الكث�ي�ر من الأم ��ور الأخرى يف امل�س ��رحية
حا�ضر هنا.
هن ��ا يتفت ��ت ل�ي�ر ،ال ��ذي يق ��وم بتمثيل ��ه �إيان
مكال�ي�ن ،تدريجي� � ًا ،كما ل ��و كان منح ��در دوفر
ال�ص ��خري يف حال ��ة م ��ن الت� ��آكل� .إن ��ه فق ��دان
للإميان وك�س ��ب للإن�س ��انية :خط وا�ضح على
نح � ٍ�و جميل ،لكنه لي�س ثابت ًا على الدوام .ففي
البداي ��ة ،يرفع امللك احلاكم وحا�ش ��يته �أذرعهم
عند �أي ��ة حركة من الآله ��ة؛ ويف النهاية ،رجل
يف انتقال لي�س له مراقبون �سماويون.
ويوق ��ف مكالني تنوعه .فه ��و لي�س بحاجة لأن
مغطى بعباءة ال�س ��لطة ،وهكذا
يت ��درج :ي�أتي
ً
ميكن ��ه �أن مي�ض ��ي يف ت�أم ��ل كالم ��ي من دون
أمر ع َر�ض ��ي .لكنه ينتزع
�أن يب ��دو ذل ��ك جمرد � ٍ
االندها�ش ��ات عل ��ى نح � ٍ�و رائ ��ع وك�أنه ��ا �أمور ًا
ب�س ��يطة .ف�أنا مل ي�س ��بق يل �أن �سمعت ال�سطر،
ال ��ذي يقوله ل�ي�ر لكورديليا (ابنته ال�ص ��غرى)
بينم ��ا ي�ؤخ ��ذان �إىل ال�س ��جن ،يق ��ال مبثل تلك
الثق ��ة الهادئ ��ة� " :إنن ��ا �س ��نغني لوحدنا ،نحن
االثن�ي�ن ،مثل طائرين يف القف�ص" .وهو يُلقى
ال ك�أم � ٍ�ل كئي ��ب بل كخط ��ة ثابتة .كم ��ا تنطوي
نحو
امل�س ��رحية عل ��ى �ش ��جارات مقنع ��ة عل ��ى ٍ
ا�س ��تثنائي (ب�إخراج كيت ووت ��رز) ووفرة من
التف�صيالت املحلية.
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ثقافة

مارغريت �آتوود َت�سخر من نوبل ب�صحبة كافكا
تالق ��ي روايته ��ا الثاني ��ة نف� ��س امل�ص�ي�ر،
علي ح�سني
لتتوقف عن كتابة الرواية ،وتتوجه لل�شعر،
فت�صدر ديوانها الأول "لعبة الدائرة" وهي
يف اخلام�س ��ة والع�شرين من عمرها .حتقق
من خالله �أول اع�ت�رف �أدبي ،تعود للرواية
تقرتب الكاتبة الكندية ال�شهرية من الثمانني م ��ن جدي ��د فتكت ��ب "ال�س ��طح" ترجمها اىل
م ��ن عمره ��ا ،ول ��دت ع ��ام  ،1939وورا�ؤها العربي ��ة عبد احلمي ��د فهمي ،جت ��د الرواية
 17رواية و 20ديوان �ش ��عر وخم�س ��ة كتب نا�ش ��ر ًا يتحم�س لطبعه ��ا ،وكان ي�أمل يف �أن
للأطف ��ال وعدد كبري من الق�ص ���صُ ،ترجمت ُتب ��اع الثالثة �آالف ن�س ��خة يف حدود عام �أو
اىل خم�س�ي�ن لغة ،ابتك ��رت لنف�س ��ها طريقة عامني ،لكن املفاج�أة كانت يف انتظار الفتاة
خا�ص ��ة بالكتاب ��ة تق ��ول عنه ��ا" :ال ا�ؤم ��ن الكندي ��ة ،حيث نف ��دت الرواية الت ��ي تعالج
ّ
ً
بالعق ��دة الروائي ��ة ،و�أح ��اول �أن �أمزج بني بع�ضا من الق�ضايا املتعلقة بالهوية وموقف
احلقيقي واخليايل ،واليومي واملجازي  .املجتم ��ع م ��ن امل ��ر�أة ،نق ��ر�أ ق�ص ��ة
ظ ّلت على قائمة تر�ش ��يحات نوبل ،ويف كل امر�أة ،ا�س ��مها غري معروف ،تعود
ع ��ام تتوق ��ع ال�ص ��حف الكندي ��ة� ،أن �آتوود �إيل مدينته ��ا يف كن ��دا ،لتبحث عن
�س ��تنال اجلائ ��زة ،ثم فج� ��أة وبع ��د �أكرث من والدها املفقود .ويف �صحبة كل من
مئة عام ،الإع�ل�ان عام  2013عن فوز كندا،
للمرة الأوىل بنوبل الآداب .لكن املفارقة � ّأن
اجلائ ��زة �أُعطيت مل�ؤلفة مل تتوقعها و�س ��ائل
الإع�ل�ام الت ��ي كان ��ت تنتظ ��ر �أن تف ��وز به ��ا
�آت ��وود ،فذهبت اىل �أقرب �ص ��ديقاتها �آلي�س
مونرو.
�س�ألها �صحايف م�شاغب عن م�شاعرها وهي
ترى اجلائزة تذهب �إىل امر�أة كندية �آخرى،
ف�أجابت مبت�سمة " :لن يذهب مبلغ اجلائزة
بعي ��د ًا ،ف�س�أح�ص ��ل عل ��ى وليم ��ة فاخرة يف
بيت �ص ��ديقتي �آلي� ��س" ،بعده ��ا ويف نف�س
الي ��وم ،تن�ش ��ر عل ��ى توي�ت�ر �ص ��ورة لها مع
�آلي�س مونرو مع عبارة" :االن نحتفل بفوز
اخليال الكندي اجلامح" .
ب ��د�أت الكتاب ��ة يف �س ��ن ال�س ��ابعة ،و�أدركت
مبك ��ر ًا �أنه يج ��ب �أن تكت ��ب الأدب بحرفية،
مل تدخل مدر�س ��ة ح ّتى �سن احلادية ع�شرة،
يف اخلام�س ��ة ع�ش ��رة م ��ن عمره ��ا ،تع�ث�ر
عل ��ى كاتبها املف�ض ��ل "فرانز كاف ��كا" ،قر�أت
ل ��ه كت ��اب "املحاكم ��ة" ،وتتذك ��ر كي ��ف �أ ّنها
ظ ّلت م�س ��تيقظة اىل �ص ��باح الي ��وم التايل،
وعندما جل�س ��ت عل ��ى مائدة الإفط ��ار قالت
لوالدها عامل احل�ش ��رات" :لقد وجدت مهنة
تنا�سبني� ..إنها الكتابة".
جل�س ��ت لتكتب روايتها الأوىل ،اختارت لها
ا�س ��م "الدمية" ترجمتها اىل العربية �سامية
دي ��اب ،ت ��دور فكرته ��ا الرئي�س ��ة ع ��ن الزمن
الذي يريد �أن يعبث مب�ص ��ائر النا�س ،بطلة
الرواية "زينيا" تدرك جيد ًا �أ ّنها �س ��تتحول
يف ي ��وم من الأيام اىل غب ��ار منثور ،مبعرث
يف الريح ،و�ست�صبح ت�أريخ ًا فقط  .جتازف
فرت�سل املخطوط الذي كتبته اىل �إحدى دور
الن�شر ،وبعد �أ�شهر ،كان اجلواب" :الأوراق
غري مفهومة" ،ترتكها جانب ًا لتكتب روايتها
الثاني ��ة "املذنبة" يف ذل ��ك الوقت تعرث على
كاتب مُلهم جدي ��د �إ ّنه جورج �أرويل�" :أدين
جل ��ورج اروي ��ل وكاف ��كا ،ب�أنن ��ي تعلم ��ت
الكتابة من خالل ع�ش ��قي لرواياتهما ،دوم ًا،
مل �أرد �أن �أكون بوق ًا لأيّ مذهب ".

حبيبها وزوجها و�ص ��ديقتها �آ ّنا ،حيث جند
هذه املر�أة تقابل ما�ضيها يف بيت الطفولة،
م�س ��تدعية الأحداث وامل�شاعر بينما حتاول
�أن جتد حلو ًال لألغاز اختفاء �أبيها الغام�ض.
�إال � ّأن املا�ض ��ي بكل م�آ�سيه وذكرياته يتغلب
عليها ،فيقودها اىل م�صحّ ة للمجانني .
عندم ��ا بلغت ال�ساد�س ��ة والأربعني ،ن�ش ��رت
روايته ��ا "ق�ص ��ة اخلادم ��ة" ،ترجمه ��ا اىل
العربي ��ة عب ��د احلمي ��د فهم ��ي ،يب ��دو الأمر
لها �أ�ش ��به باملفاج� ��أة ،فالرواي ��ة التي حتذر
من م�س ��تقبل كارثي ملجتمع ي�س ��وده العقم،
تهيم ��ن عليه طائفة من رجال الدينُ ،تق�س ��م
في ��ه الن�س ��اء اىل
طا ئفت�ي�ن ،

بعد رحيل جون �أ�شبريي

امتد َ
نهج ُه الطليعي َّ
ليعيد تعريف مفهوم ال�شعر
ترجمة� :أحمد فا�ضل
جون �أ�ش ��بريي ال�ش ��اعر الأمريكي
الكبري الذي تويف يف � 3سبتمرب /
�أيلول من ه ��ذا العام عن  90عام ًا
يف هد�س ��ون بوالي ��ة نيوي ��ورك،
حي ��ث ت ��رك عالم ��ة ال متح ��ى على
ال�ش ��عر الأمريك ��ي احلديث ونهجه
الطليع ��ي ليعيد مفهومه من جديد،
ففي عام  1976ح�ص ��ل على جائزة
بوليتزر وجائ ��زة الكتاب الوطني
وجائزة دائرة نقاد الكتاب الوطنية
عن جمموعته ال�ش ��عرية "�ص ��ورة
ال ��ذات يف مر�آة حمدب ��ة" ،فعلى
امتداد جتربته ال�ش ��عرية الطويلة
جع ��ل بع�ض النا�س يغ�ض ��بون منه
ب�س ��بب غمو�ض ق�ص ��ائده التي ال
ميكن ادراكها ب�س ��هولة كما كانوا
يقولون ،حيث ت�ساءلوا ،ملاذا كان
علي ��ه �أن يذه ��ب بعي ��د ًا يف معاقبة
ق ّرائ ��ه مبثل تل ��ك الن�ص ��و�ص غري
املفهومة ،لكن �أ�ش ��بريي كان يعلق
على ذلك قائ ًال:
"يقول ��ون يل �أن ��ه م ��ن ال�ص ��عب
�إدراك �أ�ش ��عاري� ،إال � ّأن ق�ص ��ائدي
تتن ��اول خ�صو�ص ��يتنا و�ص ��عوبة
�أن نفك ��ر بذواتنا فق ��ط ،و�أرى �أنه
بالإم ��كان �إدراكه ��ا �إذا فع�ل ً�ا رغبنا
بذلك".
�أما تلمي ��ذه جون ياو ال ��ذي الزمه
طوي ًال ،ذكر � ّأن م ��ن الغرابة مبكان
عدم فه ��م ق�ص ��ائد �أ�ش ��بريي ،ومن
يق ��ر�أ �س�ي�رته الأدبي ��ة واحلياتي ��ة

ف�س ��وف يفاج�أ ك ��م كان طليعي ًا يف
كتابت ��ه لل�ش ��عر ،حت ��ى �أن زوجته
كان ��ت تقول عن ��ه� ":أن ��ه كان حذر ًا
من كل ما يقوم به من كتابة ،ففي
طفولته كان ��ت �أمه حتذره دائم ًا �أن
ينتب ��ه �إىل كلمات ��ه و�أفعاله ،ومنذ
ذل ��ك احل�ي�ن �س ��ار على ذل ��ك النهج
حماو ًال الت�أكد من كل ما كان يقوم
به حتى يف كتابته.
قبل ب�ض ��ع �سنوات قابلته ولعدّة
مرات خالل ف�ص ��ل ال�صيف ،وكان
خجل ��ه يخف ��ي الكثري م ��ن حياته

اخلا�صة ،حيث قال يل� ،إنه ال يحب
احلديث عن نف�سه ،وكان يحب �أن
يق ��ر�أ كل قارئ ق�ص ��ائده بالطريقة
املختلف ��ة الت ��ي يقر�أه ��ا غ�ي�ره،
�أم ��ا عالقت ��ه بالن ّق ��اد ،فه ��ي عالق ��ة
م�أزومة – كما كان يقول دائم ًا – ،
فالبع�ض منهم جاء بتف�سري ل�شعره
ال معن ��ى ل ��ه ومدعاة لل�ض ��حك يف
كثري من الأحيان و�ضرب مث ًال عن
ذلك قائ ًال�" :ستيفن بول ميلر الذي
كتب مقا ًال عن جمموعتي ال�شعرية
"�صورة الذات يف مر�آة حمدبة"،
قال فيه� ،إن �أ�ش ��بريي كان ي�س ��تند
ن�ص ��ه الطوي ��ل اىل
بالكام ��ل يف ّ
ف�ض ��يحة واترغي ��ت ،قلت ل ��ه لي�س
ل ��ه عالقة مع واترغيت ،والأهم من
ذلك �أو�ض ��حت ل ��ه �أن ��ه كان مكتوب ًا
قبل �أحداثها املروّ عة.
وعندم ��ا كان يتهي�أ لكتابة ق�ص ��يدة
جدي ��دة يق ��ول عنه ��ا �إن تل ��ك
الإرها�ص ��ات دائم ًا ما جترين نحو
البحث عن لقاءات غري حم�س ��وبة
كق ��راءة مقاطع من كت ��اب �أو جولة
يف مدين ��ة �أو يف متج ��ر مل يك ��ن
يرغ ��ب يف دخول ��ه ،مم ��ا ي�س ��مح
للأ�ش ��ياء والأف ��كار �أن تت�ص ��دى له
بلطف مث ��ل زجاجات بال�س ��تيكية
عائمة تتحدى القوارب بالو�صول
�إىل �شاطىء الأمان.
وخ�ل�ال رحلت ��ه الأدبية تل ��ك ،كتب
ثالث م�س ��رحيات مل يكت ��ب بعدها
�أي ��ة واحدة �أخرى ،وال نعلم �س ��بب ًا
واحد ًا جعله يودّع كتابة امل�سرحية
و�إىل الأبد.

�آتوود مع �آلي�س مونرو

� شاكر لعيبي

ّ
ال�شعري ب�صفته
الت�شبيب
فع ًال جمالي ًا

بعد �أكثـر من ثالثني عام ًا على �صدور روايتها "ق�صة اخلادمة" ،تدخل مارغريت �آتوود قائمة ُ
الكتاب
الأكثـر مبيع ًا يف العامل ،الرواية التي َّ
مت حتويلها �إىل م�سل�سل تليفزيوين ،تناولت فيها الكاتبة الكندية
امل�ستقبل اال�ستبدادي للواليات املتحدة ،حيث جُترب الن�ساء على العبودية اجلن�سية ،وقد �أدّ ى انتخاب
دونالد ترامب رئي�س ًا للواليات املتحدة� ،إىل جعل هذه الرواية �أ�شبه بر�ؤية �أقرب للواقع.
جمموع ��ة تخ�ض ��ع لال�س ��تعباد اجلن�س ��ي
لإجناب الأطفال من رج ��ال الدين الأقوياء،
وجمموع ��ة ه � ّ�ن زوج ��ات ه� ��ؤالء الرج ��ال
يعان�ي�ن م ��ن العق ��م ،في�أخ ��ذن الأطف ��ال م ��ن
�أمهاته ��ن .وتق ��ول �آت ��وود" :ت�أث ��رت كثريا
ب�سيمون دي بوفوار ،وباخل�صو�ص كتابها
العظي ��م "اجلن� ��س الآخ ��ر" وال ��ذي ت�س ��لط
فيه ال�ض ��وء على نظرة الرجال اىل الن�س ��اء
جن�س مطلق
عل ��ى اعتبارهن جمرد جن� ��سٌ .
وال �ش ��يء غري ذلك .فاملر�أة ثانوية والرجل
�ض ��روري و�أ�سا�س ��ي .الرجل مطلق واملر�أة
هي الآخر".
يف الرواية جند جمتم ��ع الرجال ينظر اىل
امل ��ر�أة باعتباره ��ا وعا ًء لتفريغ ال�ش ��هوات،
حيث العمّة ليديا التي تقوم بدور املتحدث
الر�س ��مي للحكومة الدينية ،ت�ص� � ّر على � ّأن
الن�س ��اء جمرد �أ�ش ��ياء مكمّلة لعامل الرجل،
اعت�ب�رت الرواية بعد �ص ��دورها من�ش ��ور ًا
اجتماعي ًا وثقافي ًا ونقد ًا للتقاليد والعادات
املوروثة .
ّ
ر�ش ��حت الرواي ��ة جلائ ��زة البوك ��ر ،لكنها
منح ��ت يف ذلك الع ��ام لكينج�س ��لي �أمي�س،
ت�ض ��حك وه ��ي جتي ��ب ع ��ن ع ��دم منحه ��ا
اجلائ ��زة �آن ��ذاك" :قال ��وا �إنن ��ي ال �أزال

تلويحة المدى

�ص ��غرية ،هكذا ت�س�ي�ر الأم ��ور ،كل ما علينا
هو �أن نوا�ص ��ل الكتابة ،ال �شيء غري ذلك"،
بع ��د خم�س ��ة ع�ش ��ر عام� � ًا ،تخط ��ف �آت ��وود
جائزة البوكر عن روايتها "القاتل الأعمى"
ترجمته ��ا اىل العربي ��ة ع ��زة م ��ازن ،وفيه ��ا
نتع ��رف عل ��ى حكاي ��ة �ش ��قيقتني� ،إحداهم ��ا
انتحرت بعد احلرب العاملية الثانية ،نتيجة
مقت ��ل حبيبها يف احل ��رب ،والثاني ��ة امر�أة
م�س� � ّنة ت�س ��تعيد ذكريات طفولتها وعالقتها
غري ال�ش ��رعية بحبيب �شقيقتها� ،إ�ضافة �إىل
زواجها التعي�س من رجل يكربها �س ّن ًا.
عان ��ت �آتوود من نظ ��رة املجتمع له ��ا ،لأنها
مل ت�س ��تقر يف عالقته ��ا الزوجي ��ة الأوىل
وال الثاني ��ة ،وتقول �آت ��وود يف حوار معها
ل�ص ��حيفة الغاردي ��ان �إنها" :م ��ن ذلك اجليل
الذي ��ن قيل �إنهم م ��ن امل�ؤرخني االجتماعيني
والأدباء �أي�ض� � ًا� ،إن على املر�أة الكاتبة ،منح
نف�سها لأدبها ،لأنها غري قادرة على الإم�ساك
بطريف الكتابة والأ�سرة".
قبل �أي ��ام فازت �آتوود بجائ ��زة فرانز كافكا
الدولية لعام  ،2017وقالت خالل املرا�س ��يم
الت ��ي �أُقيم ��ت يف ب ��راغ" :ه ��ذه اجلائ ��زة
خا�ص ��ة جد ًا بالن�س ��بة يل ،لأن �أوّ ل حماولة
�أدبية م�ستقلة كتبتها كانت بوحي من فرانز
كافكا يف اخلم�س ��ينيات .لقد ق ��ر�أت يف تلك
الفرتة� ،س�ي�رة حياة فرانز كافكا ،ف�ض ًال عن
كل �أعماله ،و�أنا اذكرها جيد ًا" .
وعندم ��ا �س ��ئلت ه ��ل لديه ��ا م�ش ��كلة لكونها
الكاتبة الأكرث مبيع ًا ،ومع ذلك ت�أخرت نوبل
عنها حتى الآن؟ قالت" :اجلميع ي�س� ��ألونني
عن جائ ��زة نوبل ،بينم ��ا �أنا لي�س ل ��ديّ �أي
�س ��لطة يف ه ��ذا ال�ش� ��أن� ،أم ��ا بخ�ص ��و�ص
املبيع ��ات ،فهن ��اك �أربعة �أنواع م ��ن الكتب:
كتب جيدة رائجة ،كت ��ب جيدة غري رائجة،
كت ��ب رديئة رائجة ،كتب رديئة غري رائجة.
الن ��وع الأخ�ي�ر بالت�أكيد هو الن ��وع الذي ال
يريد �أحد م ّنا كتابته" .
تنعك� ��س �أهمي ��ة كتاب ��ات مارغري ��ت �آتوود
يف تنوعه ��ا ،ورغم �إ�ص ��رارها على الغو�ص
يف ع ��امل امل ��ر�أة م ��ن خ�ل�ال معظ ��م �أعمالها
الروائي ��ة ،لك ��ن ذل ��ك ال يعن ��ي انف�ص ��الها
ع ��ن احلا�ض ��ر وم�ش ��اغله؛ عالوة عل ��ى �أنها
م�س ��كونة ومن�ش ��غلة باالحتم ��االت الت ��ي
يحمله ��ا امل�س ��تقبل ،مثل ظاه ��رة االحتبا�س
احل ��راري واحل ��روب احلديث ��ة وك ��وارث
البيئ ��ة وظاهرة الفق ��ر وعدم امل�س ��اواة يف
الأجور والأهم حقوق املر�أة .
قال ��ت لل�ص ��حافة يف اخر حوار معه ��ا � ،إنها
�س� � َّلمت خمطوط ��ة رواي ��ة جدي ��دة بعنوان
"القم ��ر ّ
املزخ ��رف" ل� �ـ "م�ش ��روع مكتب ��ة
امل�ستقبل" ،وهو م�شروع فني �أدبي �سيقوم
ن�ص �أدبي خ�ل�ال القرن املقبل،
بجم ��ع ّ 100
ون�ش ��رها يف العام  .2114و�ستكون �آتوود
الكاتب ��ة الأوىل التي ين�ش ��ر عمله ��ا بعد مئة
عام.

�ألي�س الت�ش ��بيب يف ال�شعر هو التغ ّزل بالن�ساء؟ فما عالقة ذلك بالفعل
َ�ش َب َب و(�شبّت النار)؟
ـيب ِ ّ
ال�ش� �عْر هو َت ْرق ُ
ِـيق �أَ َّوله بذكر الن�ساءِ َ .
و�ش َب َّب باملر�أَة قال فيها
َت ْ�ش ِب ُ
َ
ّ
َ
ّ
ْ
َ
َ
ْ
ّ
َ
ـيب
ـيب الن ِ�س ُ
ـيب؛ وهو يُ�ش ِب ُّب بها �أي َين ُ�س ُب بها .والت�ش ِب ُ
ال َغ َزل والن ِ�س َ
بالن�س ��اءِ  .ويف حدي ��ث عبدالرحمن بن �أَبي بكر �أَنه كان ي َُ�ش� � ِب ُّب ب َل ْيلىَ
بنت ا ُ
جلودِيّ يف ِ�ش� �ع ِْره� .أي يُر ّققه بذكرها .وكله مو�ص ��ول ب َت ْ�شبـيب
ِ
ْ
و�شبُوباً،
و�ش َّب النا َر وال َـح ْر َب �أي �أَو َقدَهاَ ،ي ُ�ش ُبّها َ�ش ّب ًا ُ
النار ،وت�أ ِريثِهاَ ،
ا�شتِعالُهاّ ِ .
�باب َّ
َ
و�ش� � َبّتْ هي َت ِ�ش � ُّ�ب َ�ش ّب ًاَ .
النار ْ
ُوب
وال�شب ُ
وال�ش � ُ
و�ش� � َّب ُة ِ
هو ما ُ�ش � َّ�ب بهَّ .
�بوب ،بالفتح ،هو ما يُو َق ُد به النا ُر .وتقول (هذا
ال�ش � ُ
ُوب لكذا) �أَي َيزي ُد فيه و ُي َقوّ يهِ  .الت�ش ��بيب يف ال�ش ��عر هو اتقاده،
َ�ش� �ب ٌ
�أو ت�ص ��عيده �إىل درج ��ة االتق ��اد ،لكننا نعتق ��د �أن ذلك يت�ض ��من معنى
التهييج ،لك�أن الت�ش ��بيب بالن�ساء �ش ��عري ًا يدفع �إىل تهييج امل�ستمعني،
ِّ
�باب ،بالك�س ��ر ه ��و َن�ش � ُ
�اط الف َر� ��س ،و َر ْف� � ُع َي َد ْيه جميع ًاَ .
و�ش � َّ�ب
فال�ش � ُ
َ
ً
ً
ً
ً
ُ
ُ
َ
َ
الفر�سَ ،ي ِ�ش ُّب و َي�ش ُّب ِ�شـبابا ،و�ش ِبـيبا و�شبُوبا َرف َع َيديه جميعا ،ك�أنه
ُ
ّ�ص .و َ�أ ْ�ش� �ـ َب ْي ُته �إِذا هَ َي ّْج َته؛ وكذلك �إِذا َح َرنَ
َي ْن� � ُزو َن َزوان ًا ،و َلعِ � َ�ب و َق َم َ
تقول (ب َِر ْئتُ �إِليك من ِ�ش� �ـبا ِبه َ
ـي�ضه!) .من
�ضا�ضه وع َِ�ض ِ
و�ش� � ِبـيبه ،وعِ ِ
�بوب مبعنى جمي ٌل ،ح�س � ُ�ن ال َو ْجهِ  ،ك�أَنه �أُوقِد؛ قال
هنا يقال رجل َم ْ�ش � ٌ
�بوب �أَ�ض � َ�حى ك�أَنه  -على ال َّر ْح ِل مِ ـ َمّا َم َّنه
ذو الرمة ( ِ�إذا الأَ ْروَ عُ الـ َم ْ�ش � ُ
ال�س�ي ُ�ر�َ ،أ ْح َم � ُ�ق) ،وقال العجاج (من ق َر ْي ٍ�ش ِ ّ
�بوب َ�أغ ّر) .ورج ٌل
كل َم ْ�ش � ٍ
َ
ُ
ُوب �إِذا كان َذكِ َّـي الف َ�ؤادِ�َ ،شهْم ًا .تقول َ
َ
(�ش� � َع ُرها َي�ش ّب ل ْونها) �أي
َم ْ�ش� �ب ٌ
ُ
َ
ْ
ـي�ص ��ه [ك�أنه على ال�ض ��د منه،
ي ُْظ ِه ُره وي َُح ِ ّ�س� �نه ،ويُظ ِه ُر حُ ْ�س� �نه وب َِ�ص َ
َ
َ
َ
كونرتا�س ��ت َ .]contraste
َ
و�ش َّب َل ْونَ املر�أةِ خمار �أ ْ�سود ل ِب َ�س ْته �أي
َ
فح َّ�س َنها ،لأنَ ال�ض ّد يزيد يف �ضدّه ،و ُي ْبدي ما
زاد يف بيا�ضها ولونهاَ ،
ِـي منه ،ولذلك قالو (و ِب ِ�ض ِدّها َت َت َب نَّ ُ
ي الأَ ْ�شياء) قال رجل جاهلي من
َخف َ
لون َّ
طيـئ ( ُم ْع َل ْنكِ ٌ�س�َ ،ش � َّ�ب َلـها لونها  -كما َي ُ�ش � ُّ�ب البدر ُ
الظالم) يقول
ُوب له ��ذا �أَي يزيد
كم ��ا َي ْظ َه ُر لون الب ��در يف الليلة املظلمة .وهذا َ�ش� �ب ٌ
فيه ،وي َُح ِ ّ�س� � ُنه .ك�أن املت�ض ��ادات ُتو ِق ُد و ُت ْ�ش ��عِ ل وترفعَ ،ت ُ�ش � ّ�ب ،جمال
ببدَة �س ��وداء،
�أ�ض ��دادها ،ويف احلدي ��ث عن م َُط � ِ ّ�رف َ�أن النبي ا ْئ َت َز َر رُ ْ
َ
بيا�ضه ،وجعل ُ
فجعل َ�سوادُها َي ُ�ش ُّب َ
ْ
بيا�ضه َي ُ�ش ُّب َ�سوادَها؛ �أي َيزهاه
َ
ً
وي َُح ِ ّ�س� � ُنه ويوقده .ويف رواية �أنه لب�س مِ ْد َرعة �سوداء ،فقالت عائ�شة
ُ
(ما �أَ ْح َ�س� � َنها عليك! َي ُ�ش � ُّ�ب �س ��وادُها َ
وبيا�ضك �س ��وادَها) �أَي
بيا�ض ��ك،
َ
َ
ت ِ ّ�س ُنه وي َُح ِ ّ�س ُنها .ورجل َم ْ�شبُوب �إِذا كان �أ ْبي�ض الو َْجه �أ ْ�س َود َّ
حُ َ
َال�شعَر،
و�أَ ْ�ص� �لُه من َ�ش َّب النار �إذا �أَوقدها ،ف َتلأْلأَتْ ِ�ضـياء ونور ًا .ويف حديث
�أُم �سلمة ،حني ُت ُو ِ ّف َـي �أَبو �سلمة ،قالت :جعلتُ على وجهي َ�ص رِب ًا ،فقال
النبي ( ِ�إنه َي ُ�ش ُّب الوجهَ ،فال َت ْف َعلِـيه)؛ �أَي ُي َل ِ ّو ُنه وي َُح ِ ّ�س ُنه .ويف حديث
عمر يف اجلواهر التي جاءته من فتح نهاوند ( َي ُ�ش ُّب ُ
بع�ضها بع�ض ًا).
الفعل �إذنْ من الأفعال التي ت�ص ��ف فكرة (الت�ض ��ادّ) الذي ي َُح ِّ�س ��ن قوة
اللون الآخر و�شدّة �إ�ضاءته .فلماذا ال ن�ستخدمه يف املباحث اجلمالية
والفنون الت�شكيلية؟
ه ��ل الفع ��ل متقعّر �إىل ح� � ّد ال ميكن ا�س ��تخدامه اليوم؟ ه ��ل من بدائل
ا�صطالحية له �سوى (الت�ضادّ) العا ّم العري�ض ،وملاذا تتوقف مدار�س
الفنون الت�شكيلية املحلية وعلم اجلمال بن�سخته العربية عاجزة �أمام
ا�شتقاقات مفيدة ،منها ما جند لها �أ�صو ًال يف املعجم؟
�أظ ��نّ �أن الإ�ش ��كالية ه ��ي م�ش ��كلة املُ�س ��تخدِ مِ ني ولي�س املعجم بنف�س ��ه
ال ��ذي يقدّم الكثري من املفردات الدقيقة ذات الظالل التي تغطي حقو ًال
ومعارف معا�ص ��رة ،لو كان هنا د�أب مُماثِل لد�أب م�س ��تخدمي املعاجم
الأوربية الراهنة.
الفعل �إذنْ من الأفعال التي ت�صف فكرة
ُح ِّ�سن قوة اللون الآخر
(الت�ضادّ ) الذي ي َ
و�شدّ ة �إ�ضاءته .فلماذا ال ن�ستخدمه
في المباحث الجمالية والفنون
الت�شكيلية؟

يا�سني الن�صري يناق�ش العالقة بني الثقافة وال�سلطة
زينب امل�شاط

املعرف ��ة والثقاف ��ة غالب� � ًا م ��ا
تو�ضعان يف ك ّفة ميزان واحدة،
ال�سلطة وت�ستقر يف الك ّفة
لت�أتي ُ
املعاك�سة ،وهنا ُتخلق املُفا�ضلة،
ال�س ��لطة
والعالقة العك�س ��ية بني ُ
وكل من "الثقافة واملعرفة" هذه
اجلدلية بحاجة �إىل طاولة نقا�ش
وا�س ��عة ،انطلق من�ب�ر العقل يف
احتاد الأدب ��اء للمبادرة بالبحث
يف ه ��ذه املو�ض ��وعة ،م ��ن خالل
حما�ضرة حتمل عنوان "الثقافة،
املعرفة ،ال�س ��لطة" قدّمه ��ا الناقد
والكات ��ب يا�س�ي�ن الن�ص�ي�ر يف
االحت ��اد العام للأدب ��اء والك ّتاب
يف العراق ،م�س ��اء يوم الأربعاء
املا�ضي على قاعة اجلواهري..
قدّمت اجلل�سة الناقدة والروائية
عالي ��ة طال ��ب قائل� � ًة "ي�س ��حبنا
يا�س�ي�ن ن�صري اىل �س ��احة فكرية
جاذبة ليناق�ش مو�ضوع الثقافة
وال�سلطة واملعرفة"ُ .م�شرية �إىل
�أقاوي ��ل تذك ��ر منه ��ا �أن "الدولة
كلما تفتح مدر�س ��ة تغلق �سجن ًا،
يف الع ��راق كانت لدينا �س ��جون ًا
معلن ��ة و�أخ ��رى �س ��ر ّية� ،إال �أن
اليوم ال�س ��جون باتت قابعة يف

�أرواحن ��ا ،جت� � ّردت م ��ن كونه ��ا
تقب ��ع خل ��ف ج ��دران ،و�أ�س ��وار
ل ُتبنى داخل كل فرد م ّنا ،لنمار�س
ال�سجن على ذواتنا".
م ��ن ه ��و املثق ��ف وم ��ا عالقت ��ه
بال�سلطة ،تذكر طالب "�أن املثقف
بوق ال�س ��لطة ح�ي�ن يح ��اول �أن
ٌ
معار�ض
يكون م�س ��تفيد ًا ،وه ��و
ح�ي�ن ال يفك ��ر بالفائ ��دة بل يبقى
�ص ��وت ًا معار�ض� � ًا ،ه ��ل هنال ��ك
عالقة عك�سية �أو عدم توافق بني
االثن�ي�ن ،ه ��ل املعرفة وال�س ��لطة
لهما �إ�ش ��كاالت مع بع�ضهما ومن
ه ��و املثق ��ف الع�ض ��وي" .ه ��ذه
املو�ض ��وعات �س ��تكون حم ��ور
نقا�ش الن�صري يف حما�ضرته.
كيف يت�ش ��كل املثق ��ف والثقافة،
وكي ��ف تت�ش ��كل العالق ��ة بينهما

وب�ي�ن ال�س ��لطة ،يذك ��ر الناق ��د
والكاتب يا�س�ي�ن الن�ص�ي�ر" ب�أن
هنال ��ك حق ��و ًال ثالث ��ة م�ش�ت�ركة
ومنف�ص ��لة وه ��ي "الثقاف ��ة،
املعرفة ،ال�سلطة" وجميعها تقع
�ض ��من �ش ��بكة اجتماعية تتغلغل
يف بني ��ة املجتمع ��ات ،فهنال ��ك
�ص ��راع حقيق ��ي ب�ي�ن ال�س ��لطة
واملثق ��ف والثقاف ��ة ،وهن ��ا ال
ميك ��ن احلدي ��ث ع ��ن مثق ��ف من
دون حديث عن ثقافة ،وال ميكن
احلديث عن الثقافة واملثقف من
دون التط ��رق اىل الطبقات التي
تنتج ثقافة ومثقف ًا".
احلدي ��ث ع ��ن املثق ��ف والثقاف ��ة
مرتب ��ط باحلدي ��ث ع ��ن مدين ��ة
من حي ��ث اللغ ��ة وااليدولوجيا،
وال�ص ��راع الطبقي واالجتماعي

بكل معانيه ،ي�ش�ي�ر الن�صري �إىل
�أن "احلديث عن الثقافة واملثقف
وال�س ��لطة حديث م�ش ��تبك ،فهذه
املكون ��ات قدمي� � ًا وحديث ًا ،متثل
الن� ��ص احلي ��وي ،والثقاف ��ة
هنا ميك ��ن ت�ش ��بيهها بال�ش ��جرة
وجذرها هي العالقات املا�ض ��ية
للمعرفة والثقافة".
ال ميك ��ن احلدي ��ث ع ��ن املثق ��ف
وعن داللة الثقافة �إال يف عالقتها
يف الطبيع ��ة ،وي�ؤك ��د الن�ص�ي�ر
هُ ن ��ا �إنن ��ا "نتجاهل كث�ي�ر ًا دور
الطبيعة ،التي التزال حتى الآن
تتحكم يف بع�ض جوانب الثقافة
واملثقفني والنتاج الثقايف ،وهي
موجودة مع تغري دورها".
ال ميك ��ن احلدي ��ث ع ��ن مثل ��ث
"ال�س ��طلة واملعرف ��ة والثقاف ��ة"

دون احلديث عن الثقافة واملدينة
ومفاهي ��م الزم ��ن والت�أري ��خ،
فكما يذكر الن�ص�ي�ر� ،أنّ ال�س ��لطة
املعرفية القانونية امل�ؤ�س�ساتية،
ه ��ي الت ��ي ت ��دمي العالق ��ة ب�ي�ن
الأج ��زاء الثالث ��ة التي نناق�ش ��ها
�رم اخللل
يف حما�ض ��رتنا ،وت � مّ
ومتهّد لوجود �أبنية جدلية �أعمق
بني الثقافة واملجتمع� ،أي تكوين
وعي معريف والبحث يف الوعي
املعريف ب�شكل تف�صيلي".
يف املداخ�ل�ات الت ��ي �ش ��هدتها
اجلل�س ��ة� ،أ�ش ��اد الناق ��د فا�ض ��ل
ثام ��ر بال ��دور التثقيف ��ي ال ��ذي
يلعبه الن�ص�ي�ر الي ��وم من خالل
ه ��ذه املحا�ض ��رات الت ��ي يقدمها
وق ��ال "اهتمام ��ات الن�ص�ي�ر
لي�س ��ت باجلدي ��دة ،فكتب ��ه التي
خا�ص ��ة
ال تفارق ��ه وه ��ي كتابات ّ
باالنرتبولوجي ��ا ،جعل ��ت من ��ه
رج�ل ً�ا معرفي� � ًا ،خ�صو�ص� � ًا فيما
نالحظه يف الفرتة االخرية ،بد�أ
يقر�أ به ّمة �أح�س ��ده عليها ،ونحن
نحتاج اىل هذا االجتاه".
�أكد ثامر �أنّ الن�ص�ي�ر "ا�س ��تطاع
�أن يغو� ��ص ويلتق ��ت اللآل ��ئ من
ه ��ذا البح ��ر ،فه ��ذه املحا�ض ��رة
الرابع ��ة الت ��ي ا�س ��معها له وهو
يحاول �أن يقدّم ،م�شاركة املثقف
الأدي ��ب يف احلي ��اة الثقافي ��ة
واالجتماعي ��ة وال�سيا�س ��ية،
ومو�ض ��عة هذه الأ�شياء بطريقة
معرفي ��ة ت�ؤ�س ���س للم�س ��تقبل
ح ّتى لقراءاتنا الوا�سعة يف هذا
احل�ض ��ور ،حفر الن�ص�ي�ر عميق ًا
و�أخذ لنا لآلئ".
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الف�شل يف �إن�شاء �سردية للهويات والذاكرة امل�ؤ�س�سة للمخيال ال�سيا�سي العراقي
ه ��ل ميك ��ن جم ��ع خلي ��ط م ��ن القومي ��ات
والإثني ��ات والطوائ ��ف وامللل له ��ا ت�أريخها
اخلا� ��ص و�أن�س ��اقها الثقافي ��ة وذاكرته ��ا
ال�سيا�سية اجلماعية و�أ�ساطريها و�شهدا�ؤها
الكازرم�ي�ن يف كي ��ان �سيا�س ��ي واحد خللق
�ش ��عب متجان� ��س يف اخل�صو�ص ��يات
والهويات؟
هل ا�س ��تطاعت النخب ال�سيا�س ��ية العراقية
�أن ت�ؤ�س ���س حم ��ددات ثقافي ��ة واقت�ص ��ادية
و�سيا�س ��ية و�أ�س ��طورية للمخيال ال�سيا�سي
والذاك ��رة العراقية؟ (الأ�س ��طورة هنا لي�س
باملعن ��ى النابي ،و�إمن ��ا بو�ص ��فها منظومة
رمزية – �سيا�س ��ية مبنية بوا�سطة خطابات
موح ��دة قادرة على التعبئة االجتماعية� ،أي
تو�ص ��يف الأفراد الفاعلني االجتماعيني من
�أجل العمل االجتماعي والتنمية الب�شرية)
امللك  :ك�شف ح�ساب
�سو�سيولوجي
يط ��رح امللك في�ص ��ل الأول م�ؤ�س ���س الدولة
العراقي ��ة احلديث ��ة ( )1933 -1885يف
مذك ��رة �س ��ريّة الع ��ام ( 1932اليوج ��د يف
العراق �شعب عراقي بعد ،بل توجد تكتالت
ب�ش ��رية خيالية ،خالية م ��ن �أية فكرة وطنية
مت�ش ��بعة بتقالي ��د و�أباطي ��ل ديني ��ة اليجمع
بينهم جامعة) ويرى �أن البالد العراقية هي
من جملة البلدان التي ينق�ص ��ها �أهم عن�صر
من عنا�ص ��ر احلي ��اة االجتماعي ��ة (الوحدة
الفكري ��ة وامللية والدينية) .وعلى الرغم من
حم ��اوالت النخ ��ب امللكي ��ة العراقية جتاوز
ه ��ذه امل�ش ��كلة ع�ب�ر �إ�ش ��راك العنا�ص ��ر غري
العربي ��ة يف قيادة الدول ��ة العراقية� ،إال �أنها
ف�شلت يف خلق ذاكرة وهوية م�شرتكة وذلك
ل�سببني كما يحدد ذلك �سليم مطر يف (الذات
اجلريحة).
 -1تداخ ��ل امل�ش ��كلة القومي ��ة مع امل�ش ��كلة
الطائفي ��ة والديني ��ة ،لأن النخب ��ة امللكي ��ة
ورثت عن الدولة العثمانية م�شكلة التكوين

الطائف ��ي للنخ ��ب احلاكم ��ة ،فل ��م يكن هدف
النخ ��ب امللكي ��ة توحي ��د خمتلف العنا�ص ��ر
العراقي ��ة عل ��ى �أ�س ��ا�س التنوع اللغ ��وي �أو
االقليمي ،بل على �أ�سا�س التكوين الطائفي،
م ��ا �أدى اىل ع ��زل العنا�ص ��ر ال�ش ��يعية
والرتكماني ��ة والكردي ��ة (الفيلي ��ة) وق ��د
ا�س ��تمرت �آليات العزل ال�سيا�س ��ي يف ع�صر
اجلمهوريات الع�سكرتارية.
 -2ب ��روز تي ��ار قوم ��ي (احلرك ��ة القومي ��ة
العربي ��ة) منذ اخلم�س ��ينيات وا�س ��تحواذه
على ال�س ��لطة ال�سيا�سية منذ �ستينات القرن
املا�ض ��ي ،لذا مار�س �سيا�س ��ة عن�ص ��رية �ضد
الأق ��وام غ�ي�ر العربي ��ة (الك ��رد ،الرتكمان،
الآ�ش ��وريني ،االيزيدي ��ة ،امل�س ��يحيني التاريخي ��ة وحمي ��ط جغ ��رايف �سيا�س ��ي
ال�سريان).
�ض ��اغط� ،إ�ضافة اىل ازمات الي�سار العراقي
التقلي ��دي وعدم تك ��ون الطبقة الربجوازية
ع�صيان تكون الدولة
الوطني ��ة و�ص ��عود الفئ ��ات الريفي ��ة
� ّإن الع ��راق الميث ��ل حالة منف ��ردة من حيث بايديولوجيته ��ا القومي ��ة الر ّث ��ة والت ��ي
التنوع القومي �أو الطائفي �أو الإثني ،وهو تت�س ��م بالنزاع ��ات ال�ش ��وفينية .انت ��ج بناء
�أقل تنوع من �أمم �أخرى ،ا�ضافة اىل ذلك �إن دولة توتاليتارية تلغ ��ي االختالف والتعدد
التماث�ل�ات اللغوي ��ة �أو العرقي ��ة �أو الدينية والتن ��وع القوم ��ي والإثن ��ي والطائف ��ي
�أو الطائفي ��ة ،التق ��دم ع�ب�ر ذاتها �ض ��مانات ومتار� ��س العن ��ف واالق�ص ��اء للجماع ��ات
لوحدة دولة ما وا�س ��تمرارها .الذي ح�ص ��ل املختلفة (الدينية وال�سيا�س ��ية) هذه الدولة
يف الع ��راق ه ��و ع ��دم توف ��ر اال�ش�ت�راطات ولدت من رحم الو�س ��ط العلم ��اين القومي،
الت�أريخية لقيام دولة حديثة ،وهذه امل�س�ألة تق ��وم بنيتها عل ��ى حاكمية احل ��زب الواحد
التكم ��ن يف التكوينات االجتماعي ��ة �أو �أنها واال�س ��تبداد والتفرد واحتكار �آليات العنف
دولة ن�ش�أت عرب ت�أثريات �سيا�سية �أو كونها وايديولوجية قومية وم�ؤ�س�سات الع�شرية
حديثة التكوين ،و�إمنا امل�س� ��ألة وجود ازمة (ماقبل الدولة).
بنيوية �سيا�سية ن�ش�أت مع و�صول امل�ؤ�س�سة
ف�شل ت�آكل الوالءات
الع�س ��كرية اىل ال�سلطة ال�سيا�سية وتفاقمت
مع �ص ��عود انقالب الع ��ام  1968ذي الأبعاد يطرح حنا بطاطو فر�ض ��ية يف غاية الأهمية
التهمي�شية القومية الفا�شية (تهمي�ش العرب حيث يقول� :إن التوجهات القومية للدولة يف
ال�ش ��يعة والك ��رد والرتكم ��ان والآ�ش ��وريني حقبة ما قبل البعث ،ا�س ��تطاعت �أن تتعاي�ش
وااليزيدية والعرب ال�س� � ّنة م ��ن املنحدرات مع ال ��والءات القدمي ��ة (ال ��والءات الطائفية
والقومي ��ة والديني ��ة� )..آن ��ذاك وتعمل على
احل�ضرية ،املو�صل ،بغداد ،الب�صرة).
وم ��ن ث ��م � ّإن ظه ��ور ه ��ذه الدول ��ة القومي ��ة ت� ��آكل وتفتيت تلك الوالءات .هذه الفر�ض ��ية
ال�شمولية يف �أحد �أطوار الت�أريخ ال�سيا�سي �أثبت ��ت عقمه ��ا يف ت�أريخية الدول ��ة العراقية
للع ��راق نتيج ��ة لأزمة ت�ش ��كيل نظ ��ام البنى احلديث ��ة خ�ل�ال ا�ص ��طدامها م ��ع مفه ��وم

القفز من اخلرائط ممنوع
العراق امل�س ��تقر يف دولة تت�س ��ع لكل
مكوناته ��ا حاج ��ة عربي ��ة و�إقليمي ��ة
ودولية� .ش ��طب ال�ض ��لع العراقي من
املثلث الرتك ��ي  -العراقي  -الإيراين
�أ�ض ��عف مناعة ال�س ��احة العربية �أمام
الأدوار غ�ي�ر العربي ��ة .لذل ��ك ال ب� � ّد
م ��ن العراق لإع ��ادة قدر م ��ن التوازن
ول�ضبط �شهيات الأدوار التي ت�سببت
يف زعزعة اال�ستقرار.
ع� رّّب�ت زي ��ارة رئي�س ال ��وزراء حيدر
العبادي �إىل الريا�ض عن توق العراق
ال�ستئناف دوره الطبيعي .عبرّ ت يف
الوقت نف�سه عن االحت�ضان ال�سعودي
والعربي لهذا التوق .الدعم الأمريكي
لهذا التوجه كان حا�ض ��ر ًا ووا�ضح ًا.
�إطالق «جمل�س التن�سيق ال�سعودي -
العراقي» يعد بت�أ�سي�س العالقات على
قاع ��دة امل�ص ��الح املتبادل ��ة والأرقام.
ال�ش ��راكة يف احل ��رب عل ��ى الإره ��اب
والتطرف ت�سهل فتح الأبواب وا�سعة
للت�شاور والتعاون.
ال ب� � ّد من العراق .رمبا �أخط�أت �أربيل
يف تقدي ��ر الأهمي ��ة ال�س�ت�راتيجية
للعراق املوحّ د وامل�س ��تقر حني ذهبت
بعيد ًا يف اال�ستفتاء و�أ�شركت املناطق
املتنازعة في ��ه .لهذا جاءتها الر�س ��الة
قا�سية :القفز من اخلريطة ممنوع.
ال ي�ست�سيغ العامل القفز من اخلرائط.
يعت�ب�ره مغام ��رة خط ��رة .يخ�ش ��ى
التالع ��ب بوح ��دة ال ��دول وحدودها.
لهذا ين�صح بالبحث عن حلول داخلها
مهما ت�أخرت ومهما كان الثمن .يف�ضل
متاعب الزواج عل ��ى الطالق و�أثمانه
الباهظ ��ة .وعل ��ى رغ ��م ذل ��ك جت ��رع
الع ��امل يف العق ��ود الأخ�ي�رة جتارب
كان يتمن ��ى تفاديه ��ا .قف ��زت �أريرتيا
من احل�ضن الإثيوبي .وانكف�أ جنوب
ال�س ��ودان �إىل ا�س ��تقالله ومتزقات ��ه.
وتبدّد �أف ��راد العائلة اليوغو�س�ل�افية
وك�أن املاري�ش ��ال تيت ��و �أرغمه ��م على
العي�ش حتت �س ��قف واحد .واختارت
ت�شيكو�س ��لوفاكيا �أ�س ��لوب الط�ل�اق
املخملي .وكان م�سعود بارزاين ي�أمل
يف طالق من هذا النوع ،متنا�سي ًا �أنه
ال يقي ��م يف �أوروب ��ا ،و�أن ��ه لي� ��س من
عادة �أهل ال�ش ��رق الأو�سط التخاطب
باملخمل.
راودتني هذه الأفكار ال�ش ��هر املا�ضي
و�أنا �أجول يف مدينة كركوك .املدينة
الت ��ي حتولت عق ��دة يف حياة العراق
يف العق ��ود املا�ض ��ية ،والتي ت�س ��بب
التنازع عليه ��ا ب�أكرث من حرب و�أكرث
من م�أ�س ��اة .اخت�ص ��رت كركوك م�أزق
الك ��رد والع ��راق مع� � ًا .ال ي�س ��تطيع
الكرد ن�س ��يانها �أو التن ��ازل عنها .وال
ت�س ��تطيع بغداد ال�س ��ماح لها بالفرار

 يو�سف مح�سن
الع�ص ��رنة و�إعادة بناء الأمة -الدولة� ،سواء
كان ذل ��ك يف حقب ��ة اجلمهوري ��ات �أو الدولة
الفا�شية البدوية.
اللوياثان البعثي �أو �شيطنة
الت�أريخ
�إذ ا�ستطاع حزب البعث العراقي الهيمنة على
ال�س ��لطة ال�سيا�سية يف ت�ش ��كيلة اجتماعية-
اقت�ص ��ادية مفكك ��ة ونظام الدول ��ة يقوم على
احت ��كار ال�س ��لطة للزعام ��ات الفردي ��ة ومنو
العنف ال�سيا�سي� .أمام هذا الن�سق التاريخي
للمجتم ��ع العراق ��ي ،ب ��د�أت الدول ��ة القومية
بقي ��ادة البع ��ث العراق ��ي بتخط ��ي ال�ش ��كل
التقليدي و�ص ��ياغة ت�ش ��كيلة جديدة تتطامن
مع الت�أطريات القانونية والوظائفية للدولة
البعثي ��ة .حي ��ث مت دم ��ج م�ؤ�س�س ��ات احلزب
والدول ��ة يف كي ��ان واح ��د يرم ��ز اىل الهوية
ال�سيا�س ��ية وم ��ع انهي ��ار الزعام ��ة القومي ��ة
النا�ص ��رية وارتف ��اع ا�س ��عار الب�ت�رول العام
 1973نتيج ��ة �أزم ��ة الطاقة ،متكن ��ت الدولة
البعثي ��ة العراقي ��ة من �ص ��ناعة نظام مركزي
�ص ��ارم ي�س ��تند اىل �ش ��بكة معقدة م ��ن نظام
القراب ��ات والرواب ��ط القبلي ��ة واجلي� ��ش
وم�ؤ�س�سات ال�شرطة والأمن الوطني والدمج
الق�سري للهويات الفرعية.

ا�س ��تطاع ه ��ذا النم ��وذج للدولة يف �ص ��وره
الأولي ��ة� ،أن يحق ��ق الهيمن ��ة وال�س ��يطرة
ال�ش ��املة عل ��ى املج ��االت االقت�ص ��ادية
وال�سيا�س ��ية والثقافي ��ة وتنفيذ �سل�س ��لة من
االجراءات ح�س ��بت من قبل الي�سار العراقي
بو�ص ��فها امل�س ��ار احلقيق ��ي لال�ش�ت�راكية
(الإ�صالح الزراعي .ت�أميم الرثوات الريعية)
وب�س ��بب �أزمة التكوي ��ن املجتمعي للمجتمع
العراق ��ي منذ ع�ش ��رينات القرن املا�ض ��ي ،مل
ت�ستطع اجلماعات العراقية ان تبلور تنظيم ًا
م�ؤ�س�س ��اتي ًا �سيا�س ��ي ًا ق ��ادر ًا ،عل ��ى حتجي ��م
الدول ��ة ال�ش ��مولية القومية ،ف�ض�ل� ًا عن قوة
الدولة الريعية وه�شا�ش ��ة الطبقة الو�س ��طى
العراقية وعدم و�ض ��وح م�ش ��روعها الفكري،
ات�س ��عت الهيمن ��ة ال�سيا�س ��ية والع�س ��كرية
واالقت�صادية للدولة الفا�شية العراقية ومنو
النزاعات العدوانية الع�س ��كرية وا�س ��تخدام
�سيا�س ��ة االق�ص ��اء واال�س ��تبعاد للتنوع ��ات
الثقافية واحتكار ال�سلطة .بعد انهيار الكتلة
ال�س ��وفييتية دخلت الدولة الوطنية العراقية
يف الط ��ور الأخ�ي�ر م ��ن �أزماته ��ا الدوري ��ة،
وبخا�ص ��ة بعد تبلور ايديولوجية التو�س ��ع
الر�أ�سمايل النيوليربايل ،اذ مت تفكيك الدولة
العراقية العام  2003وبداية ع�ص ��ر الهيمنة
املركزية لل�سلطة ال�سيا�سية.

التالعب االيديولوجي باملا�ضي
خ�ل�ال احلقب ��ة البعثي ��ة 2003 – 1963
مار�س ��ت الدولة ب ��كل م�ؤ�س�س ��اتها التالعب
الثق ��ايف من خالل ال�س ��يطرة عل ��ى الذاكرة
الت�أريخي ��ة وحماول ��ة خل ��ق الت ��وازن بني
القم ��ع اخلارج ��ي والقمع الداخل ��ي .حيث
�سعت اىل احياء االحداث املعا�صرة ولكنها
رك ��زت ب�ش ��كل �أ�س ��ا�س عل ��ى حقب ��ة ماقب ��ل
احلداثة ،وخ�صو�ص ًا فرتات االمرباطورية
العبا�س ��ية وح�ض ��ارات بالد ما بني النهرين
القدمي ��ة واملجتم ��ع العرب ��ي يف الع�ص ��ر
اجلاهلي (الأ�ص ��ح علمي ًا ما قبل الإ�س�ل�ام).
فمن ��ذ نهاي ��ات �س ��بعينات الق ��رن املا�ض ��ي،
اطلق �صدام ح�سني م�شروع ًا ر�سمي ًا لإعادة
كتاب ��ة الت�أري ��خ واع ��ادة (قومن ��ة) الرتاث
الثقايف .حيث مت تخ�ص ��ي�ص م ��وارد مالية
�ض ��خمة لن�ش ��ر املق ��االت والكت ��ب واحي ��اء
الرتاث الفلكلوري وتو�سيع البحث الأثري
وت�ش ��ييد الن�ص ��ب وتكليف الفنانني ب�إقامة
التماثي ��ل وتنظي ��م امل�ؤمت ��رات الدولي ��ة
واالقليمي ��ة بخ�ص ��و�ص ت ��راث الع ��راق
احل�ض ��اري ،ومت جتنيد املثقف�ي�ن والك ّتاب
واملفكري ��ن الع ��رب والأجان ��ب ،للكتاب ��ة
حول هذا امل�س� ��ألة ،حيث ا�ستطاعت الدولة
البعثي ��ة �إع ��ادة انتاج الأ�س ��اطري كو�س ��يلة
للهيمن ��ة ال�سيا�س ��ية وخا�ص ��ة يف ف�ت�رة
الك ��وارث الوطني ��ة كاحل ��رب العراقي ��ة –
الإيراني ��ة  1988 – 1980وح ��رب اخلليج
 1991واالنتفا�ضة العراقية وتربير القمع
الوح�شي لعرب اجلنوب والكرد يف ال�شمال
�ضمن منظورات قومية �شوفينية فا�شية.
مع العلم �إن الدول ��ة التوتاليتارية البعثية،
قامت على بنية �سيا�س ��ية معق ��دة ومركبة.
حي ��ث �ش� �يّدت نظام� � ًا مت�ش ��ابك ًا م ��ن البنى
القرابي ��ة وااليديولوجية الريعية واحلزب
اجلماه�ي�ري الواح ��د واالقت�ص ��اد املركزي
املخط ��ط والهيمن ��ة عل ��ى و�س ��ائل الإع�ل�ام
واجلي�ش والأجهزة البولي�سية (خمابرات،

�أم ��ن وطن ��ي ،ا�س ��تخبارات) �إ�ض ��افة اىل
التالعب بامل�ؤ�س�سات االجتماعية التقليدية
الأهلية و�سيطرة نظام الع�صبية ال�سيا�سية،
مم ��ا من ��ح ه ��ذه الدول ��ة درج ��ة عالي ��ة م ��ن
ال�ض ��بط والق�س ��وة اجلاحم ��ة و�ص ��لت اىل
مرحل ��ة الإب ��ادات اجلماعي ��ة للمكون ��ات
الدينية والقومية املناوئة.
امل�أمت اجلنائزي العراقي
فامل�س� ��ألة العراقي ��ة ت� ��ؤرخ لالنهي ��ارات
الت�أريخي ��ة امل�س ��تمرة (للدول ��ة الد�س ��تورية
الدولة الع�سكرية ،دولة احلزب الواحد ،دولة
اال�ستعارة الدميقراطية التي تعد خليط ًا من
عنا�صر الالدولة والقبائل والطوائف وامللل)
وهنا تكمن هزمية اال�ستعارة امل�ستعادة �أمام
خطاب النخب ال�سيا�س ��ية ل�صعوبة االم�ساك
مب�صدر اال�س ��طورة �أو البحث عن ت�أطريات
مرجعي ��ة – تاريخي ��ة نتيج ��ة الرتقيع ��ات
والتحوي ��رات التي طالت (امل� ��أمت اجلنائزي
العراقي) يف ت�أريخه احلديث ،حيث �إن هذه
التحوي ��رات تط ��ول الذاكرة ال�ش ��عبية لكون
ت�أري ��خ املجتمع يعم ��ل وفق ان�س ��اق بنيوية
خ ��ارج الإرادات الذاتي ��ة للأف ��راد ،ويف هذا
احلق ��ل تكم ��ن دينامي ��كات الن ��زاع الآن يف
العراق تتطلب العودة اىل قراءة ال�س ��رديات
الكربى الت�أريخي ��ة للدولة الوطنية العراقية
حت ��ى االنهي ��ار ال�ش ��امل تتو�ص ��ل اىل فه ��م
املنح ��ى ال�سيا�س ��ي للحق ��ل االيديولوج ��ي
العراق ��ي (تفكك الي�س ��ار التقليدي ،ال�س ��بات
امل�س ��تدمي للتيارات الليربالي ��ة ،منو وتبلور
اال�صوليات الدينية بو�صفها �أزمة اجتماعية
�ش ��املة وت�ش ��كل الهوي ��ات الفرعي ��ة القومية
والعرقي ��ة وظه ��ور الطائفي ��ة ال�سيا�س ��ية
العراقي ��ة الت ��ي تتنا�س ��ل نتيج ��ة ا�س ��تمرار
ا�ش ��تغال نظام البن ��ى التقليدية و�أزمة تبلور
م�ؤ�س�س ��ات الدولة احلديث ��ة وهيمنة الرموز
الأ�س ��طورية يف الفك ��ر ال�سيا�س ��ي العراق ��ي
اجلديد).

مع ّوقات التخطيط ال�سرتاتيجي يف العراق
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نظم مركز امل�شروعات الدولية اخلا�صة (�سايب ) CIPEبالتعاون مع املعهد العراقي للإ�صالح
االقت�صادي واحتاد رجال الأعمال العراقيني ،الأ�سبوع املا�ضي ندوة يف بغداد عر�ض فيها
الدكتور منقذ عبد اجلبار البكر ورقة �سيا�سة بعنوان "�ضعف التخطيط ال�سرتاتيجي يف
العراق" ،و�شارك العديد من الأكادمييني وخرباء االقت�صاد واملال يف مناق�شتها .هنا الق�سم
الثاين من اال�ستنتاجات التي خل�صت �إليها الورقة.
مواجه��ة �ضع��ف التوا�صل ب�ين املخطط�ين والأدوات
التنفيذي��ة يف ال��وزارات واملحافظ��ات� :إن �ض ��عف

 غ�سان �شربل *
م ��ن اخلريط ��ة لتك ��ون ن ��واة دول ��ة
كردية م�س ��تقلة .ويف العقود املا�ضية
اختلف ��ت ال ��دول املج ��اورة للع ��راق
على كل �ش ��يء با�س ��تثناء من ��ع الكرد
من الفرار م ��ن اخلرائط التي وزعوا
عليها قب ��ل مائة عام .ال قدرة للمنطقة
على احتمال متزيق اخلرائط.
التم ��رد عل ��ى التاري ��خ �أ�س ��هل بكث�ي�ر
من التم ��رد على اجلغرافي ��ا .التاريخ
رواي ��ات وحكاي ��ات وث ��ارات ميك ��ن
تلوينه ��ا والتحاي ��ل عليه ��ا و�إع ��ادة
تف�س�ي�رها .اجلغرافيا مالمح قا�س ��ية
وثابت ��ة مربم ��ة الأح ��كام .وت ��زداد
�ص ��رامة اجلغرافيا حني يقيم املتمرد
ب�ي�ن قوميات و�إثني ��ات ولغات ودول
هي يف النهاية وريثة �إمرباطوريات.
دول تعام ��ل خرائطه ��ا كثياب �ض ��يقة
فكيف توافق على خ�س ��ارة املزيد من
�أر�ضها وثرواتها وهيبتها؟
القفز من اخلريطة ممنوع خ�صو�ص� � ًا
يف هذا اجلزء من العامل ،حيث تتجاور
برامي ��ل البارود مع �آب ��ار كثرية .هذا
يف�س ��ر الدعم الدويل والإقليمي الذي
ح�ص ��لت عليه احلكوم ��ة العراقية يف
عملي ��ة ا�س�ت�رجاع كرك ��وك واملناطق
املتنازع عليها .وا�ض ��ح �أن ثمة رهان ًا
دولي� � ًا و�إقليمي ًا على �ض ��رورة ترميم
الدول ��ة العراقي ��ة .ترميم ح�ض ��ورها
الكامل داخل اخلريطة .هناك �ش ��عور
ب� ��أن ع ��ودة الع ��راق دول ��ة طبيعي ��ة
وفاعل ��ة حاج ��ة �إقليمي ��ة ودولي ��ة
لإعادة قدر من الت ��وازن بني مكونات
ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،خ�صو�ص� � ًا بعدما
ذهبت �إيران بعي ��د ًا يف االنقالب على
احل ��دود الدولي ��ة وتغي�ي�ر عوا�ص ��م
ومواقع دولها.
واجه ��ت حكوم ��ة العب ��ادي حت ��ى
ال�س ��اعة امتحان�ي�ن كبريي ��ن هم ��ا
ا�س�ت�رجاع املو�ص ��ل وا�س�ت�رجاع
كرك ��وك .واالمتحان ��ان خمتلف ��ان
متام ًا .يف الأول مل يكن هناك من حل
غري اقت�ل�اع تنظيم داع�ش والق�ض ��اء
على الإرهابي�ي�ن املحليني ومن معهم

م ��ن املقاتل�ي�ن اجلوال�ي�ن .وكان ��ت
ق ��وات البي�ش ��مركة �ش ��ريكة فاعل ��ة
يف ه ��ذه املعركة.ا�س�ت�رجاع كرك ��وك
ال ي�ش ��به �أب ��د ًا ا�س�ت�رجاع املو�ص ��ل.
�إنه ن ��زاع قدمي ب�ي�ن �أبن ��اء اخلريطة
نف�س ��ها ،والنج ��اح في ��ه يج ��ب �أال
يتحول �أب ��د ًا �إىل هزمية ملكون تدفعه
�إىل الع ��ودة للعي� ��ش م ��ع امل ��رارات
والكم ��ون يف انتظ ��ار فر�ص ��ة للث�أر.
رمب ��ا له ��ذا ال�س ��بب ي�ض ��اعف الدع ��م
العرب ��ي والدويل م�س� ��ؤولية حكومة
العبادي ،فالنج ��اح العراقي احلقيقي
�س ��يكون يف ا�س ��تعادة الك ��رد ال يف
ا�س ��تعادة كركوك وحدها.وا�س ��تعادة
الك ��رد تب ��د�أ بالع ��ودة �إىل ن�ص ��و�ص
الد�س ��تور وروح ��ه� .أي بالع ��ودة �إىل
منطق الدولة وامل�ؤ�س�سات وال�شراكة
الوطني ��ة .ولي� ��س �س ��ر ًا �أن ما يحدث
يف الع ��راق الآن ما كان ليحدث لو �أن
احلكومات املتعاقبة التزمت مبا جاء
يف املادة  140من الد�ستور العراقي،
والت ��ي ح ��ددت �آلي ��ة ملعاجلة م�ش ��كلة
املناطق املتنازع عليها.
بعث ��ت حكوم ��ة العب ��ادي بر�س ��الة
قاطع ��ة �إىل �أربيل مفادها �أن القفز من
اخلريطة ممن ��وع .لكن املطلوب فع ًال
ه ��و �أن ينت�ص ��ر م�ش ��روع الدول ��ة يف
العراق ال �أن يه ��زم الكرد فيه .ولعلها
فر�ص ��ة �س ��انحة ليقظة عراقية �شاملة
تتي ��ح تب ��ادل الق ��در ال�ض ��روري م ��ن
التنازالت لي�ش ��عر ال�ش ��يعي وال�سني
والك ��ردي ب�إمكان العي� ��ش جمدد ًا يف
دول ��ة تت�س ��ع للجميع .دول ��ة القانون
وامل�ؤ�س�س ��ات .دول ��ة ي�ص ��نع قراره ��ا
يف بغداد ل�صالح كل مواطنيها .دولة
�س ��يدة ت�س ��هم يف �إعادة الت ��وازن �إىل
هذا اجلزء احل�سا�س من العامل.
القفز من اخلريطة ممنوع .تلقى كرد
العراق ر�س ��الة قا�س ��ية .تلقتها �أي�ض� � ًا
كل جماع ��ة �أو �أقلية حتل ��م مبالذ �آمن
ي�ش ��بهها وعل ��ى قاعدة اال�س ��تقالة من
اخلريطة التي تنتمي �إليها.
* رئي�س حترير "ال�شرق الأو�سط"

يف الع��راق و�إع��داد خط��ة �سرتاتيجي��ة للحكوم��ة
االلكرتونية:

ت�ش ��كيل جلنة لإدارة تنفيذ احلكومة االلكرتونية يف مكتب
رئي�س الوزراء يتم اختيار اع�ض ��ائها وفق �ش ��روط مرجعية
تع ��د لهذا الغر� ��ض تتوىل �إدارة �سيا�س ��ات تنفي ��ذ احلكومة
االلكرتوني ��ة وتقييمها ب�ش ��كل دوري وتقود �أجندة التحول
اىل احلكوم ��ة االلكرتوني ��ة يف الع ��راق وت�س� �هّل التن�س ��يق
والتوا�صل والتعاون بني الأطراف املعنية وحل الإ�شكاالت
التي تربز اثن ��اء العمل� .إعداد خطة �س�ت�راتيجية للحكومة
االلكرتوني ��ة على غرار اخلط ��ة ال�س�ت�راتيجية التي �أعدتها
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لل�سنوات املقبلة.
اختيار القيادات العليا والو�سطى :اعتماد معايري اختيار
القي ��ادات مبني على �أ�س ��ا�س النزاهة واجل ��دارة واالندفاع
والتعلم امل�س ��تمر ور�ص ��د وتقييم الأداء يف العمل من خالل
�إبرام عقود ادارة الأداء ويف حالة ف�ش ��لهم يف حتقيق االداء
املطلوب يتم ا�ستبدالهم .ونقرتح �أن تقوم وزارة التخطيط
ب�إدارة العملية وبالتن�سيق مع املحافظات حلني تويل دائرة
اخلدمة املدنية هذا الن�ش ��اط�.إقرار م�ش ��روع قانون اخلدمة
املدني ��ة وت�ش ��كيل دائ ��رة اخلدم ��ة املدنية :حتدي ��ث و�إقرار
م�ش ��روع قانون اخلدم ��ة املدنية ب�أ�س ��لوب مهني جديد وفق
اف�ضل املمار�س ��ات وت�أ�سي�س جمل�س ودائرة اخلدمة املدنية
التي تقوم ب�إعادة هيكلة القطاع العام وو�ضع و�صف وظيفي
للعامل�ي�ن يف وظائ ��ف اخلدمة املدني ��ة والتحول ب�أ�س ��لوب
تدريج ��ي وربط الهي ��اكل التنظيمية بتحقي ��ق الأهداف يف
م�ستوياتها وحتديثها مبا يخدم العملية التنموية.

التوا�ص ��ل ب�ي�ن اجله ��ات املخطط ��ة واجله ��ات املنف ��ذة يف
ال ��وزارات واملحافظ ��ات ي� ��ؤدي اىل ف�ش ��ل اخلط ��ط يف
حتقي ��ق النتائ ��ج .وبغي ��ة الإ�س ��راع يف ايج ��اد حل ��ول لهذه
اال�ش ��كالية نقرتح اختيار طليعة م ��ن املوظفني يف الوزارات
واملحافظات من امل�ؤمنني بالتغيري والإ�ص�ل�اح تتميز بالهمّة
والعزمي ��ة واالندفاع وااللت ��زام لتكون عوام ��ل للتغيري يف
اجله ��ات التنفيذي ��ة وحلقة التوا�ص ��ل مع جه ��ات التخطيط
وتقوية �إدارة االداء والر�ص ��د والتقيي ��م ونقرتح قيام هيئة
امل�ست�ش ��ارين واملحافظ ��ات ب� ��إدارة الن�ش ��اط حالي� � ًا ووحدة
ادارة االداء الحق ًا.
تنمية الق��درات� :إن متطلب ��ات تنمية الق ��درات هائلة يف
العراق ،ويجب �أن تت�ش ��ارك يف ه ��ذه العملية جميع اجلهات
املحلي ��ة واملنظم ��ات الدولية وه ��ي عملية تتطل ��ب تخطيط ًا
طوي ��ل الأم ��د ولغر� ��ض ت�س ��ريع النتائج نق�ت�رح تبني ثالثة
م�س ��ارات متوازي ��ة� ،أحدهم ��ا اختي ��ار طليعة م ��ن املوظفني
املتميزي ��ن يف ال ��وزارات واملحافظ ��ات وبع ��دد ال يزي ��د عن
ثالث ��ة ل ��كل جه ��ة لإخ�ض ��اعهم يف دورات مك ّثفة للموا�ض ��يع
ذات الطل ��ب احلرج ك�إدارة امل�ش ��اريع والتخطي ��ط والقيادة
لت�أهيله ��م ليكون ��وا عوام ��ل للتغي�ي�ر يف جهاته ��م وامل�س ��ار
الث ��اين يرك ��ز على تدري ��ب نخبة م ��ن املوظف�ي�ن ذوي الأداء
اجلي ��د يف تنمية امكاناته ��م التي يحتاجونه ��ا لأداء مهامهم
بكف ��اءة وفاعلية وامل�س ��ار الثالث تدريب بقي ��ة املوظفني يف
ريادة الأعمال �أو تعزيز قدراتهم يف املجاالت التي يحتاجها
القط ��اع اخلا�ص �أو تعزيز قدراته ��م املهنية ليكونوا م�ؤهلني
للتحول للقطاع اخلا� ��ص .ويجب �أن تكون هذه االختيارات
�شفافة وعادلة ونزيهة وتتوىل وزارة التخطيط واملحافظات
ذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

�إع��داد �سرتاتيجي��ة اخلروج م��ن الأع��داد الهائلة يف
القط��اع الع��ام� :إع ��داد �س�ت�راتيجية للخروج م ��ن الأعداد

�إع��داد قان��ون التنمي��ة ال�صناعي��ة ب�أ�سل��وب جديد:

حتديث قانون التنمية ال�ص ��ناعية الذي يجب �أن يتوافق مع
م�ش ��روع قانون املدن ال�صناعية ،و�أن يكون حمور ًا وحمرك ًا
ل ��روّ اد الأعم ��ال يف تدريبه ��م وم�س ��اعدتهم يف املج ��االت
القانونية واالقت�صادية واملالية و�أن يت�ضمن �صندوق تنمية
لتمويل امل�ش ��اريع ال�صغرية واملتو�سطة وت�سهيل ال�ضمانات
وو�ض ��ع حوافز ت�شجيعية ال �أن يكون ن�سخة تقليدية حمدثة
للقان ��ون ال�س ��ابق ويف هذا ف�إن م�س ��اعدة املنظم ��ات العاملية
�ض ��رورية .نق�ت�رح قي ��ام وزارة ال�ص ��ناعة واملع ��ادن ب�إعادة
النظر مب�شروع القانون وبالتن�سيق مع املحافظات.
�إقامة من�صة ح��وار بني القطاعني العام واخلا�ص :من
�أجل �أن يكون للقطاع اخلا�ص دوره املهم يف ر�سم ال�سيا�سات
االقت�صادية وامل�شاركة قي القرار وتطوير الأعمال وم�شاريع
القوانني ب�شفافية والتوافق حول اف�ضل املمار�سات التنموية
الت ��ي ينبغي على القطاعني العم ��ل عليها .يتم اختيار ممثلي
القطاعني بعناية فائقة ومن ا�ص ��حاب القرار وامل�ش ��هود لهم
بالنزاه ��ة والكفاءة واملهنية و�أن تكون لهم �ص�ل�احية اتخاذ
الق ��رار يف م ��ا يخ�ص عم ��ل القطاعني الع ��ام واخلا�ص .و�إن
ي�ص ��در ت�شكيل هذه املن�صة بقرار ورعاية من رئي�س جمل�س
الوزراء مبا�شرة .وميكن تعميم ذلك على املحافظات.

 د .منقذ البكر
ت�شكي��ل جلن��ة توجيهي��ة لال�ستثم��ار و�إع��داد
�سرتاتيجية اال�ستثمار يف العراق�:إن �ض ��عف التوا�صل

والتن�س ��يق والتع ��اون ب�ي�ن هيئ ��ات اال�س ��تثمار الوطني ��ة
واملحافظ ��ات وال ��وزارات احلكومية ظاهرة م�س ��تفحلة يف
الع ��راق ،و�إن وج ��ود جهة علي ��ا يف مكتب رئي� ��س الوزراء
متثل فيها هذه اجلهات ت�ضمن ت�سهيل التوا�صل والتن�سيق
وتقوي ��ة التعاون وحل اال�ش ��كاالت التي ت�ب�رز اثناء العمل
�ض ��روري لإيج ��اد فر�ص ا�س ��تثمارية وجذب امل�س ��تثمرين.
اعداد �سرتاتيجية ترويج اال�ستثمارات مبنية على م�شاريع
ا�س ��تثمارية يحتاجها العراق وح�سب الأولويات على املدى
القريب واملتو�س ��ط والبعيد ،ي�شارك فيها ا�صحاب امل�صلحة
وتك ��ون متنا�س ��قة ومرتابط ��ة مع خط ��ة التنمي ��ة الوطنية،
وكذلك مع ال�سرتاتيجيات الوطنية الأخرى مل�ضاعفة القيمة
املت�أتية من اال�ستثمار.

ت�شكي��ل جلن��ة توجيهي��ة للحكوم��ة االلكرتوني��ة

الهائل ��ة ت�أخ ��ذ بنظر االعتب ��ار التوازن بني ج ��ذب املوظفني
الأكف ��اء النزيه�ي�ن واملبدع�ي�ن وابقائه ��م يف اخلدمة بتقدمي
احلواف ��ز والرتقيات له ��م وبني ت�ش ��جيع الآخرين على ترك
الوظيف ��ة العامة م ��ن خالل تقلي ��ل اغراءاته ��ا ومنافعها لهم
واعتماد �س ��ياقات عمل �ص ��حيحة لقيا� ��س الأداء و انعكا�س
ذلك على الرتقيات وتوفري مغريات لهم للخروج من الوظيفة
العام ��ة ،ونق�ت�رح قيام دائ ��رة اخلدمة املدنية عند ت�ش ��كيلها
ب�إعداد ال�س�ت�راتيجية وبالتن�س ��يق م ��ع املحافظات.حتويل
املركز الوطن ��ي للتطوي ��ر الإداري يف وزارة التخطيط �إىل
مرك ��ز التطوير الإداري للتم ّي ��ز� :إن متطلبات بناء القدرات
الهائل يتطلب جهود ًا ا�ستثنائية غري تقليدية وتطور ًا كبري ًا
يف ا�س ��اليب التدريب ،وخرباء يتمتعون بالكفاءة واملقدرة
وا�س ��تغالل �أمث ��ل للإمكان ��ات واخل�ب�رات املتي�س ��رة داخ ��ل
وخ ��ارج الع ��راق .مما يتطلب اع ��ادة هيكلة املرك ��ز الوطني
للتطوي ��ر الإداري وحتويل ��ه اىل املرك ��ز الوطن ��ي للتطوير
الإداري للتم ّي ��ز .يق ��وم املركز اجلديد مبهم ��ات بناء قدرات
القيادات العليا والو�سطى وت�أهيل املر�شحني اجلدد .ا�ضافة
اىل بن ��اء امكان ��ات وق ��درات تنظيمي ��ة وادارية له ��م ويدير
وين�س ��ق ويتع ��اون م ��ع اجله ��ات التدريبية داخلي� � ًا وعاملي ًا
واملنظم ��ات العاملية ،ونقرتح قي ��ام وزارة التخطيط ب�إدارة
الن�ش ��اط والبدء بت�ش ��كيل ان�ش ��طة تدريبي ��ة يف املحافظات
بالتن�سيق مع وزارة التخطيط.
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المدى الرياضي
بعبارة أخرى
 علي رياح

 م��ت��خ�����ص�����ص��ون :احل����ل يف ت��غ��ي�ير ال��ع��ن��ا���ص��ر والأ����س���ل���وب ال��ف��ن��ي

(الك ّرا�س)�..صداع يف الر�أ�س!
لنعرتف ب�شجاعة �إن االمكانيات متوا�ضعة
بدني� � ًا ومهاري� � ًا وخططي� � ًا ،و�أمتن ��ى م ��ن
الكاب�ت�ن قحط ��ان �أن يعي ��د ح�س ��اباته يف
بع� ��ض الالعبني ،كم ��ا يجب �أال نغف ��ل �أبد ًا
�أن ��ه ال يوجد دع ��م للفئ ��ات العمرية ،وهي
الأ�س ��ا�س طبع� � ًا ،والدلي ��ل ال يوجد دوري
لهم ليت�س ��نى للمدربني االختيار الأمثل من
خالله.
و�أ�ش ��ار اىل �أن املرحل ��ة القادم ��ة تتطل ��ب
و�ض ��ع منه ��اج لتطوي ��ر الفئ ��ات العمري ��ة
واالهتم ��ام بالقاع ��دة واعطائه ��ا الأولوية
للإعداد الر�ص�ي�ن واالبتعاد ع ��ن العالقات
واملح�س ��وبية والرتكي ��ز عل ��ى املواه ��ب
احلقيقية بعيد ًا عن النتائج ب�ش ��عار نتبناه
ه ��و البن ��اء ولي�س احل�ص ��ول عل ��ى ك�أ�س،
وباعتق ��ادي ل ��و انتجن ��ا ثالث ��ة العبني من
منتخ ��ب النا�ش ��ئني ورح ّلناه ��م اىل بقي ��ة
املنتخبات مثل ال�شباب والأوملبي فهذا هو
االجناز الذي ال يقدّر بثمن!

 بغداد /حممد حمدي
�ش� � ّكلت م�ش ��اركة منتخبن ��ا الوطن ��ي
للنا�شئ�ي�ن الأخ�ي�رة يف الهن ��د �صدم ��ة
للجماه�ي�ر الريا�ضي ��ة بع ��د هزميت�ي�ن
ثقيلت�ي�ن ُمن ��ي بهما املنتخب م ��ن انكلرتا
وم ��ايل يف الوق ��ت الذي كنا نع ��وّ ل عليه
بظه ��ور �أك�ب�ر لبطل الق ��ارة الآ�س ��يوية،
�أ�س ��باب كث�ي�رة للإخف ��اق طرح ��ت عل ��ى
مدى الأيام املا�ضية مل ي�شرتك بها مدرب
املنتخ ��ب قحطان جثري �س ��وى بجانبني،
الأول يكم ��ن يف قل ��ة الدع ��م للفري ��ق م ��ا
ت�سبب ب�ض ��عف الإعداد وال�س ��بب الآخر
التالع ��ب يف �أعم ��ار الالعب�ي�ن للف ��رق
الأخرى.
(املدى) نقلت اال�سئلة املثارة من ال�شارع
اىل املتخ�ص�ص�ي�ن وحاورتهم عن �أ�سباب
اخل�سارة وخرجت باحل�صيلة التالية:

الو�صول اىل املونديال �إجناز
الالع ��ب ال ��دويل ال�س ��ابق وم ��درب فريق
االت�ص ��االت حالي� � ًا ويل كرمي ب�ّي�نّ بالقول
� :إن ت�أه ��ل العراق للنهائي ��ات يف ظل هذه
الظروف ال�ص ��عبة يعد �إجن ��از ًا بحد ذاته،
والتواج ��د يف بطول ��ة ت�ض ��م خ�ي�رة فرق
الع ��امل هو �ش ��يء �آخر بالت�أكي ��د لأن الفرق
امل�ش ��اركة متثل مدار�س خمتلف ��ة والت�أهل
اىل الدور  16فيها هو غاية املنال بالن�سبة
لفرقن ��ا ومت ّكنا من حتقي ��ق نتائج �إيجابية
�أم ��ام املك�س ��يك وت�ش ��يلي واخل�س ��ارة من
انكل�ت�را ،و�إن كان ��ت كبرية ،لك ��ن للمباراة
ظروفه ��ا ،وه ��ذا حال ك ��رة الق ��دم حيث مل
نق ��دم به ��ذه املب ��اراة امل�س ��توى املطلوب،
وبالت ��ايل كان لزام� � ًا علين ��ا �أن نواج ��ه
منتخب م ��ايل القوي وقد مل�س ��تم الفوارق
بيننا وبينهم.
وتابع � -ص ��حيح هن ��اك فرق ب�ي�ن العراق

رئي�س جمل�س النواب يذلل
العقبات �أمام الأوملبية
 بغداد /املدى
�أك��د رئي�س جمل�س النواب �سليم
اجلبوري �أن املجل�س حري�ص جد ًا
على تذليل جميع العقبات التي
تعرت�ض عمل اللجنة الأومل�ب�ي��ة
ال��وط �ن �ي��ة واالن ��دي ��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة
� �س��واء م��ا يتعلق بالت�شريعات
�أو ا��س�ت�ع��دادات ال�ف��رق املختلفة
للبطوالت املقبلة.وقال اجلبوري
خ�لال لقائه رئي�س
ال � � �ل � � �ج � � �ن� � ��ة
الأومل� � �ب� � �ي � ��ة
رعد حمودي
ون�� ��ائ� � �ب�� ��ه
ف�لاح ح�سن
�أن دع� � ��م

الريا�ضة والريا�ضيني م�س�ؤولية
وطنية ينبغي الإلتفات لها لغر�ض
مواكبة الواقع الريا�ضي العراقي
وال �ت �ح � ّدي��ات ال �ت��ي ت��واج��ه عمل
االن��دي��ة وامل�ؤ�س�سات الريا�ضية
والعمل على �إيجاد حلول ناجعة
لها .
و�أ�ش ��اد بالإجن ��ازات الت ��ي حققها
العبون ��ا وريا�ض ��يونا خ�ل�ال
م�شاركاتهم بالدورات واملناف�سات
الأوملبي ��ة املحلية والدولية ،م�ؤكد ًا
حر�ص ��ه عل ��ى تلبي ��ة احتياجاته ��م
ومتطلباته ��م وت�س ��هيل املعوق ��ات
التي تعرت�ضهم.
م��ن ج��ان�ب��ه ث� ّم��ن رئ�ي����س اللجنة
الأوملبية رعد حمودي ونائبه فالح
ح�سن دعم ورعاية احلكومة
ال �ع��راق �ي��ة ل�ل�ق�ط��اع
الريا�ضي ال��ذي
ي �ه��م ��ش��ري�ح��ة
وا���س��ع��ة من
امل � �ج � �ت � �م� ��ع
العراقي .

والياب ��ان فه ��م يعمل ��ون ب�س�ت�راتيجية
م�س ��تقبلية مبعنى لهم نظام وعمل ممنهج
للم�ستقبل يف كل الفئات العمرية وهدفهم
من امل�ش ��اركة ،لي�س النتيجة ،و�إمنا ت�أهيل
الالعب�ي�ن للمنتخ ��ب الياب ��اين له ��ذا تكون
الف ��رق ب�إع ��داد جي ��د ي�ص ��احبه توفري كل
مقوم ��ات النج ��اح ،وللأ�س ��ف نح ��ن نفتقد
للربام ��ج ال�ص ��حيحة والتخطيط ال�س ��ليم
ال ��ذي يو�ص ��لنا اىل النتائ ��ج .و�أ�ض ��اف
كرمي  -الكابنت قحطان جثري من الكفاءات
التدريبي ��ة ال�ش ��ابة الطموح ��ة ،جن ��ح مع
الفري ��ق يف احل�ص ��ول عل ��ى بطولة �آ�س ��يا
وق� �دّم م ��ا لديه وف ��ق االمكاني ��ات املتاحة،
وبالت ��ايل مل نتمك ��ن م ��ن �إع ��داد املنتخ ��ب
جي ��د ًا لبطولة به ��ذا احلجم وال ن�س ��تطيع
�أن نحمّله امل�س� ��ؤولية ،هذه حقيقة معلومة
للجمي ��ع ،لذل ��ك فق ��د ج� �دّد االحت ��اد الدعم
ل ��ه وه ��ذا من ح ��ق االحت ��اد وجلان ��ه ومن

باب ع ��دم املجازفة بتغي�ي�ر مالك جنح مع
الفريق مبالك �آخر عليه �أن يبد�أ من جديد،
وبه ��ذه الثق ��ة والتجدي ��د الب ��د �أن تك ��ون
التجربة املقبلة مثمرة بعد جتاوز �سلبيات
املرحلة املا�ضية.
اختيارات غري موفقة
النجم الدويل ال�س ��ابق ح�سن كمال �أو�ضح
�إن خ ��روج منتخ ��ب النا�ش ��ئني نتيج ��ة
طبيعي ��ة لأن ق ��درات وقابلي ��ات الالعب�ي�ن
حم ��دودة وقد �أعط ��وا كل مالديه ��م لنقطة
معينة وتوقفوا ،ال ن�ستطيع حتميلهم �أكرث
من طاقاتهم.
وتاب ��ع بالقول �إن الكابنت قحطان �أو�ص ��ل
الفريق اىل مرحلة جيدة ،ولكن يُعاب عليه
بع�ض االختي ��ارات غري املوفق ��ة لالعبني،
هناك متميّزون وهناك من ال ي�ص ��لح لهذه
البطولة� ،أ�ص�ل ً�ا ،فالأخط ��اء واردة ،ولكن

دوري الفئات العمرية
ال ��دويل ال�س ��ابق وم ��درب حرا� ��س مرمى
املنتخب ��ات الوطنية الكابنت �ص ��الح حميد
ذ ّك ��ر ب�أهمي ��ة �أن نعرف حجمن ��ا احلقيقي
والفوارق الكبرية بينن ��ا وبني ما موجود
بالع ��امل ،ا�ض ��افة اىل �أن املونديال العاملي
يختل ��ف ع ��ن بطول ��ة �آ�س ��يا ،ول ��كل ح ��دث
و�ض ��عه كما �أن الإعداد �أم ��ر مهم جد ًا كون
�أغلب العبينا ال ينخرطون ب�ش ��كل �أ�سا�سي
يف دوري ّ
منظ ��م ،لذل ��ك يفتق ��دون للكث�ي�ر
ّ
من التجرب ��ة ،وكان الأج ��در �أن تكثف لهم
املع�س ��كرات املغلق ��ة واملباري ��ات الودي ��ة
مب�س ��تويات جي ��دة ،وه ��و م ��ا مل يح�ص ��ل
للفريق وطالب به املالك التدريبي مرار ًا.
و�أو�ض ��ح حمي ��د �إن امل ��درب قحطان جثري
ومالك ��ه التدريبي قد جنحوا ب�ش ��كل كبري
م ��ع املنتخ ��ب برغ ��م �ض ��عف االمكاني ��ات
وما يتوجب علينا الآن  ،ن�س ��يان املا�ض ��ي
و�إعداد الفريق ب�أف�ض ��ل �ص ��ورة لت�صفيات
بطول ��ة �ش ��باب �آ�س ��يا املقبل ��ة ،ويل ثق ��ة
تام ��ة �إن العالج ��ات �س ��تكون متوف ��رة يف
اجلوان ��ب الفني ��ة والإعدادي ��ة �أي�ض� � ًا ،
م�ؤكد ًا على �ض ��رورة وجود دوري للفئات
العمري ��ة ،و�أج ��ده �أهم من ال ��دوري العام
لأن ذلك يعطي فر�ص ��ة للمواهب وي�ض ��يف
طاقات كث�ي�رة وخيارات متع� �دّدة للمدرب
لي� ��س للمنتخب ��ات فقط ،بل لالندية �أي�ض� � ًا
لتجديد الدماء يف �أو�صال فرقها وما يهمّنا
اليوم �أن تكون الفائدة حا�ض ��رة والق�ص ��د
�أن ت�ش � ّ�خ�ص ال�س ��لبيات ل ��دى امل�ؤ�س�س ��ات
الريا�ضية جمتمعة ،فاملنتخب يلعب ل�شعار
الك ��رة العراقي ��ة ولي� ��س لالحت ��اد املعن ��ي
واجلمهور ينتظر منا الكثري.

قب ��ل انطالق املو�س ��م الكروي املا�ض ��ي ،دخلت يف حتدٍ هو �أ�ش ��به
بالره ��ان املعن ��وي مع ع�ض ��و ب ��ارز يف احت ��اد الك ��رة العراقي..
ه ��ذا الع�ض ��و كان يتحدث عن (ك ّرا�س الدوري) يف كل منا�س ��بة..
ال�ص ��حيح �أنه كان يتح ��دث عن الك ّرا�س يف منا�س ��بة �أو بدونها..
فحني ت�س� ��أله عمن �سيت�أهل �إىل نهائي دوري �أبطال �أوروبا يقول
لك  :م�ؤكد �أن بر�شلونة �أو الريال �أو الأثنني معا �سيت�أهالن ،لكننا
ل ��ن نتخل ��ى عن عزمنا يف �إ�ص ��دار ك ّرا� ��س ال ��دوري العراقي لهذا
املو�سم!
و�إذا ت�س ��اءلت ع ��ن �س� � ّر الع ��داء امل�س ��تحكم بني املي�ل�ان واالنرت ،
واملاني ��و والليف ��ر ،يرد عل ��ى الفور :ه ��ذا عداء تاريخ ��ي طويل ،
ونحن كذلك ن�ستعد للمو�سم الطويل بالك ّرا�س!!
وحني ت�س� ��أله عن م�ص�ي�ر كونتي مع ت�شيل�س ��ي يرد م�س ��رع ًا :هذا
املدرب كبري وهو مك�س ��ب للبلوز ،لكننا من جهتنا لن نتوانى عن
(مك�سب) �إ�صدار كرا�س الدوري العراقي بعد غياب طويل!
وعندما تواجهه بكرثة ا�س ��تقاالت املدرب�ي�ن يف الدوري العراقي
يك ��ون جوابه :نعم املدرب �ض ��حية كل مو�س ��م ،غ�ي�ر �أننا يف هذا
املو�س ��م �سن�صدر ك ّرا�س الدوري و�س ��تنتظم املباريات ب�شكل غري
م�سبوق!!
يف مقابل هذه الإجابات التي ال تدور �إال عن الك ّرا�س الذي �ص ��ار
(عقدة) م�س ��تدمية ،كان رهاين له ب�أن الدوري �سيُ�صاب هذه املرة
مبا �أ�ص ��يب به يف املوا�سم الكثرية املا�ضية من تعطيل وت�أجيل..
وكان ر�أيي �أن على االحتاد �أال يجازف �أبد ًا يف �إ�ص ��دار الك ّرا�س،
فاملواعيد �س ��تتغيرّ بعد ثالث ��ة �أدوار �أو �أربعة عل ��ى �أبعد تقدير..
وهذا ما ح�صل بالفعل وكان يجب �أن يح�صل من باب املنطق.
�أما ال�س ��بب الذي ر�أيته وجيه ًا عندي ،فهو �إن هذا االحتاد والذي
�س ��بقه والذي �سبق الذي �سبقه مل يتمكن من تنظيم دوري م�ستقر
ول ��و بن�س ��بة ( )50باملائ ��ة يف موا�س ��م كان البل ��د فيه ��ا يتع ّر�ض
لتح ّدي ��ات �أمنية واقت�ص ��ادية � ّ
أقل �أو �أخف ،فكيف �س ��يكون احلال
ونح ��ن يف ع ��ام  2016حي ��ث مي� � ّر الع ��راق بواح ��دة من �أع�س ��ر
املخا�ضات ال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية؟!
الع�ض ��و االحت ��ادي مل يقبل كالمي..وكان ذلك قبل �ش ��هر كامل من
انط�ل�اق املو�س ��م املا�ض ��ي ،وه ��و الآن يق ��ر�أ كالمي هن ��ا ،و�أرجو
�أن تتب ��دل قناع ��ة االحتاد ويغ� ��ض النظر عن كرا�س ��ه العتيد ،فهو
�إ�صدار ال يعني �سوى الكارثة.
�أدع ��و �ص ��ادق ًا احت ��اد الكرة �إىل ع ��دم املجازفة  ،و�أن ي ��دع الأمور
كما كانت ت�س�ي�ر وعني الل ��ه ترعاها ..ن�ص ��يحتي �أن يدع االحتاد
(الك ّرا� ��س) جانب ًا حتى ي�ش ��اء الباري عز وج ��ل �أن مينح االحتاد
املقبل �أو االحتاد الذي يليه فر�صة طبع كرا�س ي�ساوى ثمنه الذي
يباع به عند بوابات املالعب!!
يف �س ��نوات بعيدة م�ض ��ت ،كان لك ّرا�س ال ��دوري العراقي حظوة
ولهف ��ة عند عموم جمهورنا الريا�ض ��ي ،فقد كان يجد فيه ال�ص ��دق
وامل�ص ��داقية بدرج ��ة كبرية ،يوم كانت ن�س ��بة ما يت ��م االلتزام به
( )80باملائ ��ة� ..أم ��ا اليوم � ،أ�ص ��بحت ه ��ذه الن�س ��بة ( )80باملائة
اليوم ن�سبة الت�أجيالت والتوقفات!!

�أدعو �صادق ًا اتحاد الكرة �إلى عدم
المجازفة  ،و�أن يدع الأمور كما كانت
ت�سير وعين اهلل ترعاها..

غ��ي��اب ال���ع���راق ع���ن ق��رع��ة ك����أ����س �أومل���ب���ي���اد بكني
 بغداد /حيدر مدلول
ت�س� �بّبت الأزمة املالية الت ��ي مي ّر بها احتاد
الك ��رة يف ع ��دم ت�س ��مية ممثل ��ه حل�ض ��ور
مرا�س ��م �س ��حب قرعة بطول ��ة ك�أ�س �آ�س ��يا
حتت  23عام ًا التي ت�ض� �يّفها �صباح اليوم
الثالث ��اء بالعا�ص ��مة ال�ص ��ينية بك�ي�ن التي
�س ��تقام هناك خالل امل ��دة من  28-7كانون
الث ��اين املقب ��ل مب�ش ��اركة  16منتخب� � ًا من
غربي و�شرقي القارة.
وق ��ال م�ص ��در يف احت ��اد الك ��رة لـ(املدى):
�إن جلنة امل�س ��ابقات يف االحتاد الآ�س ��يوي
لكرة القدم و�ض ��عت املنتخ ��ب الأوملبي يف
امل�ستوى الأول يف الت�ص ��نيف الذي �سيتم
عل ��ى �ض ��وئه �إج ��راء ال�س ��حبة اىل جان ��ب
منتخب ��ات الياب ��ان وكوري ��ا اجلنوبي ��ة
وال�صني البلد املنظم اعتماد ًا على النتيجة
يف الن�س ��خة املا�ضية من بطولة ك�أ�س �آ�سيا
حت ��ت  23عام� � ًا الت ��ي �أقيم ��ت بالعا�ص ��مة
القطري ��ة الدوحة والتي �أح ��رز فيها املركز
الثال ��ث ال ��ذي � ّأهل ��ه للم�ش ��اركة يف دورة
االلع ��اب الأوملبي ��ة ال�ص ��يفية الت ��ي �أقيمت
يف ري ��و دي جان�ي�رو الربازيلي ��ة مطل ��ع
�شهر �آب من العام ذاته ،فيما �ض ّم امل�ستوى
الث ��اين منتخب ��ات قط ��ر والأردن وكوري ��ا
ال�ش ��مالية وا�س�ت�راليا وج ��اءت منتخبات

ال�س ��عودية وتايالن ��د و�أوزبك�س ��تان
و�سوريا و�ض� � ّم امل�ستوى الرابع منتخبات
فيتن ��ام وماليزي ��ا وفل�س ��طني وعُمان حيث
�س ��يتم و�ض ��ع منتخبنا الأوملبي على ر�أ�س
�إح ��دى املجموع ��ات الأربع التي ت�ض� � ّم كل

واح ��دة منه ��ا �أرب ��ع منتخبات.وتاب ��ع �إن
امل�ل�اك التدريب ��ي للمنتخ ��ب الأوملبي لكرة
الق ��دم بقي ��ادة عب ��د الغني �ش ��هد �س ��يوجه
دع ��وة ر�س ��مية اىل �أربعة العب�ي�ن يلعبون
يف الدوري ��ات الفرن�س ��ية والدمناركي ��ة

وال�س ��ويدية م ��ن �أجل االلتحاق باملع�س ��كر
التدريب ��ي اخلارج ��ي الأول ال ��ذي �س ��يقام
اعتب ��ار ًا من يوم  5ت�ش ��رين الث ��اين املقبل
بالعا�صمة القطرية الدوحة الذي �سيتخلله
خو� ��ض ث�ل�اث مباري ��ات جتريبي ��ة م ��ع

شريط النجوم
 خطف الفرن�سي مهاجم باري�س �سان
جريمان لكرة القدم كيليان مبابي جائزة
الفت ��ى الذهبي لع ��ام  2017الت ��ي متنحها
�صحيفة توتو �سبورت االيطالية �سنويا.
وتف ��وق مباب ��ي على مواطن ��ه دميبلي مهاجم
فري ��ق بر�ش ��لونة الأ�س ��باين ال ��ذي ح ��ل يف
املركز الثاين واالنكليزي ماركو�س را�شفورد
مهاجم فريق مان�ش�سرت يونايتد الذي �أقتن�ص
املركز الثالث والربازيلي جابرييل خي�سو�س
مهاج ��م فري ��ق مان�ش�س�ت�ر �س ��يتي ال ��ذي جاء
رابع� � ًا وااليط ��ايل دوناروم ��ا حار� ��س مرمى

فري ��ق مي�ل�ان باملركز اخلام�س.وب ��ات مبابي
�أ�ص ��غر العب يف العامل يرت�شح جلائزة الفتى
الذهب ��ي وذلك ببلوغه  18عام ًا و�س ��تة �أ�ش ��هر
متفوق� � ًا بف ��ارق �س ��تة �أي ��ام عل ��ى االنكلي ��زي
مايكل �أوين ال ��ذي كان يدافع عن �ألوان فريق
ليفربول االنكليزي عام .1998
و�أنتقل مبابي من �ص ��فوف فريق موناكو اىل
باري�س �س ��ان جريمان على �سبيل الإعارة ملدة
مو�س ��م واحد م ��ع �أحقية �ش ��رائه يف املو�س ��م
املقبل مقابل  180مليون يورو لي�ص ��بح ثاين
�أغل ��ى العب يف الع ��امل بعد زميل ��ه الربازيلي

املنتخب�ي�ن ال�س ��وري والعُماين و�س ��يفتقد
فيهم ��ا اىل خدم ��ات الالعبني �أمين ح�س�ي�ن
وح�س�ي�ن عل ��ي و�أجم ��د عط ��وان ب�س ��بب
ان�ض ��مامهم اىل �ص ��فوف املنتخب الوطني
الذي �سيلتقي �ش ��قيقه ال�سوري م�ساء يوم
 13ال�شهر ذاته على ملعب كربالء الدويل.
و�أو�ض ��ح ان ��ه م ��ن امل�ؤم ��ل �أن حتت�ض ��ن
العا�ص ��مة الياباني ��ة طوكيو �أو العا�ص ��مة
الكوري ��ة �س ��يئول يف الرب ��ع الأخ�ي�ر م ��ن
كان ��ون الأول املقب ��ل املع�س ��كر التدريب ��ي
الذي �س ��يدخله املنتخ ��ب الأوملبي يف �إطار
حت�ض�ي�راته النهائية قبل دخول مناف�سات
الن�س ��خة الثالث ��ة م ��ن بطول ��ة ك�أ�س �آ�س ��يا
حت ��ت  23عام� � ًا التي يطمح فيه ��ا �أن يكون
مناف�س� � ًا �س ��اخن ًا على اللقب بحكم كونه قد
�أح ��رز الن�س ��خة الأوىل منه ��ا الت ��ي �أقيمت
يف العا�ص ��مة العُماني ��ة م�س ��قط بداية عام
 2014وحل ثالث ًا يف الن�سخة الثانية التي
ج ��رت بالعا�ص ��مة القطري ��ة الدوحة مطلع
الع ��ام املا�ض ��ي برغ ��م �ص ��عوبتها لوج ��ود
رغبة م�شرتكة لدى عدد من املنتخبات التي
حتت ��ل مراك ��ز متقدم ��ة على �ص ��عيد القارة
ح�ص ��تها ال�س ��يما
يف �أن يك ��ون اللق ��ب من ّ
املنتخ ��ب ال�ص ��يني املنظ ��م اىل البطول ��ة
والياب ��ان حامل اللقب وكوري ��ا اجلنوبية
الو�صيف.

تغريدة
نيمار الذي �أن�ض ��م اىل �ص ��فوف باري�س �سان الفرن�سي �أر�سني فينغر �أبدى اعجابه ال�شديد
جريمان مقاب ��ل  222مليون ي ��ورو قادم ًا من بامل�س ��تويات الرفيع ��ة الت ��ي قدمه ��ا الالع ��ب
الربازيل ��ي �آالن �س ��وزا يف املباري ��ات الت ��ي
فريق بر�شلونة اال�سباين.
 دخل نادي ار�س ��نال االنكليزي يف �ص ��راع لعبها يف دور املجموعات والدور  18والدور
�ش ��ر�س مع فريق ريال مدريد اال�سباين للظفر  8من الن�س ��خة احلالية من مونديال النا�شئني
بخدم ��ات �ص ��انع �ألع ��اب املنتخ ��ب الربازيلي حي ��ث �أو�ص ��ى ع ��دد م ��ن الك�ش ��افني الأنكلي ��ز
حت ��ت  17عام� � ًا الآن �س ��وزا خ�ل�ال ف�ت�رة املتواجدين يف الهند بفتح مفاو�ضات �سريعة
االنتقاالت ال�ص ��يفية املقبلة بعد الدور الكبري مع ��ه من �أج ��ل �إقناع ��ه باالنتقال من �ص ��فوف
الذي لعبه يف و�صول منتخبه اىل دور ن�صف فري ��ق باملريا� ��س اىل �ص ��فوف املدفعجية يف
النهائ ��ي لبطول ��ة ك�أ�س الع ��امل اجلارية حالي ًا املريكاتو ال�صيفي ليكون من �أ�صغر الالعبني
يف الهند.وذكرت تقارير �إعالمية انكليزية �أن يف العامل الذي ينتقل للعب يف الربميرليغ.

مبادرة العبي منتخبنا الوطني �سابق ًا عماد حممد
ون�ش�أت �أكرم ب�إقامة مباراة خريية يف ملعب ال�شعب الدويل
يخ�ص�ص ريعها للأطفال (مر�ضى ال�سرطان) يجب �أن تنال اهتمام احتاد
ّ
كرة القدم ال�سيما بعد �أن تكفّلت وزارة ال�شباب والريا�ضة بتوفري كل
م�ستلزمات �إجناحها ،وهي ر�سالة ا�ستثنائية للم�ؤ�س�سات الكروية الدولية
ب�أن العا�صمة بغداد تعد رمز ًا للأمان واال�ستقرار يف العراق ،ومن الظلم
عدم �شمولها بقرار (الفيفا) برفع احلظر اجلزئي اخلا�ص ب�إجراء مباراة
دولية ودية يف الب�صرة وكربالء و�أربيل ،ون�أمل �أن ي�سهم اجلميع يف دعم
مبادرة عماد ون�ش�أت ويف مقدمتهم اجلمهور الريا�ضي الويف بالزحف
املب ّكر اىل ال�شعب وملء مدرجاته و�أن ي�صدح �صوت جموعه بالهتاف
الواحد ( .) Lift the embargo on Iraq
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اقــــرأ
ن�������������س������اء ������ص�����غ��ي��رات
ُت�ص � ّ�ور رواية لويز م .الكوت ن�ساء �ص ��غريات ال�صادرة حديثا عن دار املدى
رب العائلة ال�سيد مار�ش الذي
معاناة عائلة تقطن �إحدى املدن ال�صغرية ،كان ّ
يعمل مب�ش ًرا قد ترك زوجته وبناته الأربع لكي يلتحق باجلي�ش ,حيث جتري
جميع �أحداثها �أثناء تغيبه الذي دام ملدة عام� .أما املقولة التي ت�ضمنتها الق�صة
فهي �أن تلك الفتيات ال�ص ��غريات ال�سن كنّ ب�إر�شاد والدتهن قد ك ّر�سن �أنف�سهن
مل�ساعدة االخرين وتخلني عن التطلع �إىل حياة الرفاهية التي تتطلع �إليها من
هن يف �سنهن ،وكنّ رغم ال�صعوبات ُينجزن ما كان عليهن القيام به من �أعباء
ومن واجبات فر�ضتها عليهن ظروف احلرب وغياب الوالد واملعيل ذلك لأنهن
كن يعتربن ذلك مبثابة ال�سعي للو�صول �إىل جمتمع فا�ضل .

ح

ول العا

لم

م����ت��

يف م���ه���رج���ان ال���ك���وي���ت ال������دويل مل�����س��رح ال�����ش��ب��اب ال��ع��رب��ي
العراق يُ�شارك بعر�ض "" one way
خالل انط�ل�اق فعاليات مهرج ��ان الكويت
الدويل مل�سرح ال�ش ��باب العربي للفرتة ما
ب�ي�ن  15و 26ت�ش ��رين الأول  2017متت
م�ش ��اركة العدي ��د من ال ��دول العربية منها
"املغ ��رب ،العراق ،الإمارات ،ال�س ��ودان،
م�ص ��ر ،االردن� ،س ��لطنة عمان ،فل�س ��طني،
ال�سعودية ،وقطرُ ".قدمت خالل املهرجان
العدي ��د من العرو�ض امل�س ��رحية العربية،
ومن بينه ��ا عر�ض م�س ��رحي عراق ��ي� ،إال
ان االلتفاتة هن ��ا �أن العرو�ض التي ُقدمت
ل�ش ��باب هواة م�سرح الذين مثلوا بلدانهم
عن وزارة ال�ش ��باب والريا�ض ��ة ل ��كل بلد،
ذل ��ك �أن املهرج ��ان مُقام مبنا�س ��بة اختيار
الكويت عا�صمة لل�شباب العربي.
�ش ��ارك الع ��راق يف ه ��ذا املهرج ��ان يف

م�س ��رحية " "one wayت�أليف و�إخراج
ومي�ض كاظم ،مب�ش ��اركة عدد من ال�شباب
كممثلني وهم " ح�سني زاهد ،حممد لواء،
�أحم ��د �س ��عيد ،و�ص ��فاء كاظم،و�آخ ��رون"
العمل �ص ��مم من قبل ال�س ��ينوغراف �أحمد
�شاكر...
العم ��ل امل�س ��رحي مث ��ل الع ��راق يف ه ��ذا
املهرج ��ان حي ��ث ذك ��ر ح�س�ي�ن زاه ��د �أحد
ال�ش ��باب امل�ش ��اركني يف العر�ض لـ" املدى
"� " ،أنن ��ا وم ��ن خ�ل�ال عر�ض م�س ��رحية
 one wayحاولن ��ا �أن ننق ��ل �ص ��ورة
ال�ش ��اب واملواط ��ن العراق ��ي ب�أف�ض ��ل
�ص ��ورة ،ف�ش ��بابنا ورغ ��م م ��ا يعانون ��ه
م ��ن م ��وت ودم ��ار وبطال ��ة �إال �أنه ��م
ا�س ��تطاعوا �إجناز الكثري لإميانهم املُطلق
مبطاحمهم".

�أحمد حلمي يك�شف حقيقة
�إ�صابته مبر�ض ال�سرطان
انت�ش ��رت يف مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي اخب ��ار تفي ��د
بعودة مر�ض ال�س ��رطان للفنان
امل�ص ��ري الكومي ��دي �أحم ��د
حلم ��ي م ��ن جديد بعدما �ش ��في
منه منذ عامني.
و�أث ��ارت ه ��ذه الأخب ��ار ،حزن ًا
�ش ��ديد ًا ،ل ��دى اجلمه ��ور،
وت�سا�ؤالت عن حقيقة ما يرتدد
وذلك عرب ح�ساباته ال�شخ�صية
عل ��ى في�س ��بوك وتوي�ت�ر ،فم ��ا
كان م ��ن حلم ��ي وبعد انت�ش ��ار
ال�ش ��ائعة بفرتة زمنية ب�س ��يطة
�إال �أن خ ��رج جلمه ��وره بن�ش ��ر
�ص ��ورة جديدة ل ��ه وعلق عليها
قائ ًال" :ال ت�ص ��دقوا ال�ش ��ائعات
انت�ش ��ر خرب �أنن ��ي مري�ض هذا
خ�ب�ر غري �ص ��حيح� .أن ��ا احلمد
لل ��ه ل�س ��ت مري�ض� � ًا ،و�أ�ش ��كر
كل النا� ��س الذي ��ن ات�ص ��لوا بي
ليطمئنوا علي".
وكان �أحمد حلمي قد اكت�ش ��ف،
�إ�ص ��ابته مبر�ض ال�سرطان منذ
عامني �أثناء �سفره �إىل �أمريكا،

لو
ُي�ع� ّد م��ن �أه��م ال� ُك� ّت��اب وال ُن ّقاد
للم�شهد االدب��ي العراقي ،عدّه
البع�ض من �أه��م املُ ّ
نظرين يف
جم ��ال ال �ن �ق��د االدب � ��ي ،وي�ج��د
�أهمية النقد االدب��ي ان��ه يقوم
ع �ل��ى ك �� �ش��ف ح �ق �ي �ق��ة ال�ن����ص
م��ن خ�لال ال �ق��راءة والتحليل
م��ن ق �ب��ل ال �ن��اق��د ال���ذي يت�سم

الطقس

لإج ��راء بع� ��ض الفحو�ص ��ات
والتحالي ��ل الطبي ��ة ،برفق ��ة
زوجت ��ه الفنان ��ة من ��ى زك ��ي
لالطمئن ��ان عل ��ى �ص ��حتهما،
ف�ص ��دم حلم ��ي بوج ��ود ورم
�س ��رطاين يف العم ��ود الفق ��ري
ولك ��ن بعد �ش ��هور م ��ن العالج،
�ش ��في الفن ��ان امل�ص ��ري ،م ��ن
املر� ��ض ال�س ��يما و�أن اكت�ش ��افه
كان مبكر ًا ما �س ��اهم يف �سرعة
العالج.

��اب����ع����ة

بدوره �أ�ش ��ار خمرج العم ��ل ومي�ض كاظم
لـ "املدى"�" ،أن فكرة العمل مت حت�ضريها
ب�ش ��كل �سريع ،ب�س ��بب مُفاج�أتنا بانطالق
ه ��ذا املهرج ��ان ".م�ؤك ��د ًا "�أن ال�ش ��باب
امل�ش ��اركني يف العمل بدوره ��م لعبوا دور
املخ ��رج واملمث ��ل وامل�ؤل ��ف ،فل ��وال ه ��ذا
التعاون والتفاهم امل�ش�ت�رك ملا ا�س ��تطعنا
�إجناز كل هذا".
العر� ��ض امل�س ��رحي العراق ��ي� ،إ�ض ��افة
اىل العرو� ��ض العربي ��ة امل�ش ��اركة يف
املهرجان� ،س� � ُتقيّم من ِقب ��ل جلنة التحكيم
اخلا�ص ��ة باملهرجان التي تنظم ��ه الفنانة
ُ�س ��هى �س ��امل �إىل افرادها ،ليت ��م يف ختام
املهرجان يوم اخلمي�س املقبل املوافق 26
ت�ش ��رين االول  2017االعالن عن العر�ض
الفائز.

امل�������ر��������ض مل ي����ق����ت����ل ب�����اب�����ل�����و ن������ي�����رودا؟
خل�ص ��ت جمموع ��ة من 16
خب�ي�ر ًا دولي ًا ا�س ��تعان بهم
الق�ض ��اء يف ت�ش ��يلي �إىل
�أن وف ��اة بابل ��و ن�ي�رودا
احلائز جائزة نوبل للآداب
الت ��ي �أتت بعي ��د انقالب �أوغ�س ��تو
بينو�ش ��يه عام  ،1973مل تنجم عن
ال�سرطان كما ورد يف وثيقة الوفاة
الر�س ��مية .وقال الطبي ��ب �أوريليو
لون ��ا با�س ��م اخل�ب�راء املكلف�ي�ن
حتدي ��د ما �إذا كان نظام بينو�ش ��يه
الديكتاتوري قتل ال�شاعر الت�شيلي
يف م�ؤمتر �ص ��حايف« :امل�ؤكد 100
يف املئ ��ة ه ��و �أن الوثيقة ال تعك�س
حقيق ��ة الوف ��اة» .لك ��ن اخل�ب�راء

ليدي غاغا
تخطف
الأنظار
ب�صورة
"رئا�س ّية"

الذي ��ن �أت ��وا م ��ن كن ��دا والدمنارك
والوالي ��ات املتح ��دة وت�ش ��يلي مل
ينجح ��وا يف حتدي ��د الأ�س ��باب
الفعلية لوفاة نريودا .واكت�ش ��فوا
بكترييا جديدة غري �س ��رطانية هي
قي ��د الدر� ��س يف خمت�ب�رات بكندا
والدمنارك ما �سي�سمح بفهم �أف�ضل
لأ�س ��باب وفاة ن�ي�رودا الذي تعتقد
عائلته �أنه تعر�ض للت�سميم يف عهد
الديكتاتورية (.)1990 - 1973
وكان رف ��ات ال�ش ��اعر احلائز نوبل
الآداب ال ��ذي تويف يف م�ست�ش ��فى
ب�س ��انتياغو ع ��ام  1973بع ��د
�أي ��ام عل ��ى االنقالب �ض ��د الرئي�س
اال�شرتاكي �س ��لفادور �آيندي الذي

حتول ��ت الأنظار بعيدا عن حفل
مو�س ��يقي خريي �أمريكي هدف
�إىل جم ��ع التربع ��ات ل�ض ��حايا
الأعا�ص�ي�ر يف جنوب الواليات
املتحدة ومنطقة الكاريبي ،عندما
ن�ش ��رت املغنية ليدي غاغا على ح�سابها
بتويرت �ص ��ورتها �إىل جانب  5ر�ؤ�س ��اء
�سابقني.
و�شاركت غاغا� ،إىل جانب فرقة جاتلني
ب ��راذرز وروبرت �إي ��رل كني ،يف تقدمي

احلف ��ل بجامع ��ة تك�س ��ا�س �أيه �أن ��د �إم،
بح�ض ��ور �آخ ��ر  5ر�ؤ�س ��اء �أمريكي�ي�ن
�أن�ش� ��أوا منظم ��ة "�أم�ي�ركا واح ��دة" �أو
"وان �أم�ي�ركا" للم�س ��اعدة يف الإغاثة
بعد الأعا�ص�ي�ر .والر�ؤ�س ��اء ال�سابقون
ه ��م جيم ��ي كارت ��ر ،وج ��ورج بو� ��ش
الأب،وبي ��ل كلينت ��ون ،وج ��ورج بو�ش
االبن ،وباراك �أوباما.
ون�ش ��رت غاغا ( 31عاما) ،عرب ح�سابها
على تويرت �ص ��ورة جتمعها بالر�ؤ�س ��اء

كان مقرب� � ًا منه ،مو�ض ��ع معاينات
ع ��دة �أجراها خرباء يف ال�س ��نوات
الأخ�ي�رة .ونب� ��ش الرف ��ات ع ��ام
 2013ودف ��ن م ��رة جدي ��دة يف
ني�س ��ان  2016م ��ن دون �أن ي ��زال
اللغز كلي ًا.
ويف �أي ��ار  ،2014ك�ش ��ف فري ��ق
خ�ب�راء �إ�س ��بان وج ��ود ًا كثيف� � ًا
لبكتريي ��ا املك ��ورة العنقودي ��ة
املذهب ��ة الت ��ي رمب ��ا حقن ��ه به ��ا
عنا�ص ��ر تابعون للنظام .وجاء يف
�شهادة الوفاة التي �أ�صدرها النظام
الع�س ��كري احلاك ��م �أن ال�ش ��اعر
تويف عن � 69س ��نة نتيجة �سرطان
الربو�ستاتة.

ال� �ـ ،5وعلق ��ت عليه ��ا قائل ��ة" :ال �ش ��يء
�أجم ��ل من �أن ي�ض ��ع اجلمي ��ع خالفاتهم
جانب ��ا مل�س ��اعدة الب�ش ��رية يف مواجهة
الكوارث".
وقبيل احلفل �ص ��عد الر�ؤ�س ��اء الـ 5معا
�إىل امل�سرح يف جامعة تك�سا�س ،لت�أدية
الن�ش ��يد الوطني الأمريكي ثم جل�س ��وا
يف ال�ص ��ف الأمام ��ي ملتابع ��ة احلفل ��ة
املو�س ��يقية الت ��ي حمل ��ت عن ��وان "من
�صميم القلب :نداء �أمريكا املوحدة".

حم���م���د �أب�������و خ�������ض�ي�ر� :أمت�����ن�����ى �أن �أك���������ون ب����ح����اراً
بالدراية والثقافة واملنهجية
 .فقد ا�ستخدم �أدوات��ه النقدية
ليقدم ن�صا نقديا يت�سم بالر�أي
امل ��و�� �ض ��وع ��ي جت � ��اه ال �ن ����ص
االدب��ي يحكم فيه ع��ن جودته
�أو �ضعفه ،ال�ن��اق��د حممد �أب��و
خ�ضري ،اع�ت��دن��اه كاتب ًا ناقد ًا
م��ن خ�ل�ال ح��وارات �ن��ا م�ع��ه �إال
�أن �ن��ا �سنتابعه ال �ي��وم ب�شكل
�آخر متام ًا من خالل فقرة "لو"
لـ "املدى":
• لو ُطل َِب منك �أن ت�صطحب
ث �ل�اث� ��ة ك� �ت���ب �إىل ج���زي���رة
�� �ص� �ح���راوي���ة ف� � � ��أي ال �ك �ت��ب
�ستختار؟
و�� �ض ��ع ال�����ص��ح��راء ك �ح��دثجليل وكبري ال يعطي فر�صة
لالختيار� ،س�أكون ُمن�شغ ًال يف
ده�شتي بهذا احل��دث اجلليل،
ف���أن��ا وف ��ق ن �ظ��ري��ات اجل �م��ال

�أ� �ش �ع��ر ب��ال���ض��آل��ة جت ��اه �شيء
جليل كهذا.
• لو عاد بك الزمن �إىل الوراء
ما هو امل�شهد ال��ذي تتمنى �أن
تعي�شه من جديد؟
م�شهد ح�صويل على ال�شهاداتالعليا.
ً
• لو وجدت م�صباحا يحقق
�أم ��ان� �ي ��ك ،وم �� �س �م��وح ل ��ك �أن
ت�ت�م�ن��ى ��ش�ي�ئ� ًا واح� � ��د ًا ،م��اذا
�ستكون هذه الأمنية؟
الأم� �ن� �ي ��ات ك��ث�ي�رة ،بع�ضهام�ستحيلة كعودة الأحبة وعودة
ال�ع�ق��ول ال�ك�ب�يرة ومناق�شتها
وم�شاهدتها.
• لو طلب منك �أن ت�صطحب
معك �إىل م�ك��ان م �ع��زول ثالث
�أغنيات ،فما هي هذه االغنيات
التي �ستختارها؟
�-س�أختار �أ ّي� � ًا م��ن �أغنيات �أم

ت��وق��ع��ت ه��ي��ئ��ة الأن��������واء ال��ج��وي��ة
،ال��ي��وم ال��ث�لاث��اء طق�س ًا ���ص��ح��واً مع
ق��ط��ع م���ن ال���غ���ي���وم ف���ي ال��م��ن��اط��ق
كافة .
وذكرت الهيئة في ن�شرتها اليومية ان

كلثوم ،فجميعها جميلة.
• لو قررت ال�سفر �إىل القمر
وامل��رك �ب��ة ال ت�ستوعب �سوى
ثالثة �أ�شخا�ص فمن �ستختار

الطق�س في المنطقة الو�سطى �صحو
مع قطع من الغيوم ,ودرجات الحرارة
�ستنخف�ض قليال حيث �سي�شهد ت�سجيل
درج���ة ح���رارة  31م��ئ��وي��ة ،وال��ري��اح
�شمالية غربية خفيفة.

للرحلة معك؟
ب��ال�ت��أك�ي��د ��س��أخ�ت��ار زوج�ت��يو�أحد �أطفايل.
• لو طلب منك تعريف احلب
بجملة واحدة فكيف �ستع ّرفه؟
هو الوجود ب ُك ّله.• لو ت�سلمت من�صب رئي�س
الوزراء ليوم واحد وم�سموح
ل��ك �أن ت�ت�خ��ذ ث�لاث��ة ق� ��رارات
فقط ،ماهي هذه القرارات؟
ج �ع��ل ال �ع��راق دول ��ة مدنية،وو���ض��ع ال�ت���ش��ري��ع لإن �� �ص��اف
املر�أة ،والتعليم والثقافة لأخذ
مدياتها.
• ل��و ط �ل��ب م �ن��ك �أن ت�ق��دم
ن���ص�ي�ح��ة ل���ش�خ����ص واح � ��د,,,
م��ن ��س�ت�خ�ت��ار ل �ت �ق��دم ل��ه ه��ذه
ال �ن �� �ص �ي �ح��ة وم�� ��ا ه� ��ي ه ��ذه
الن�صيحة؟
-يقين ًا �أعجز �أن �أظهر خبري ًا

يف الن�صح ،وعمري مل �أُظهر
�أن �أك��ون �أب � ًا ونا�صح ًا وكنت
�أمتنى �أن يكون لهذا ال�شخ�ص
ح�سن ت�صرف.
•لو خريت بني مهنتك احلالية
ومهنة �أخرى ماذا تختار؟
 �أمتنى �أن �أكون بحار ًا.• لو �أتيحت لك الفر�صة �أن
حت ��رر ه ��ذه ال ��زاوي ��ة م��ن هي
ال�شخ�صية ال �ت��ي تتمنى �أن
حتاورها؟
�س�أحاور من الروائيني الكباركونديرا.
• ل��و �أت�ي�ح��ت ل��ك ف��ر��ص��ة �أن
ت�غ�ّي�رّ م�لام��ح وج�ه��ك  ...كيف
تتمنى �أن يكون �شكلك؟
ي �ق �ي �ن��ا �أب� �ح ��ث ع ��ن من ��وذجيختلف عن ت�ضاري�س مكوين
وق � ��د ي� �ك ��ون ال �ت �غ �ي�ير ح�ت��ى
باال�سم .

بغداد18°C - 31°C /

الب�صرة 19°C -32°C /

�أربيل19°C - 29°C /

النجف 20°C -33°C /

املو�صل20°C - 30°C /

وا�سط 22°C -34°C /

كالرك تخطف لقب �أكثـر ن�ساء
العامل �إثارة من بينيلوبي كروز
احتفل ��ت املمثلة الربيطانية �إميليا كالرك ،ام�س الإثنني بعيد
ميالده ��ا ال� �ـ  ،31وق ��د ا�ش ��تهرت �إميليا ب ��دور "كالي�س ��ي" �أو
"دينريي�س تارجرييان" يف م�سل�سل �صراع العرو�ش  ،تلك
ال�شخ�صية كانت �سبب ًا فى توهجها ،وتلقيها �إ�شادة وا�سعة من
قب ��ل النقاد وحبا جارفا من اجلماهري حول العامل ،لدرجة �أنه
متت ت�سمية �أكرث  146طفلة عام  2013با�سم كالي�سي ،تيمنا بها
يف �أكرث من بلدة �أوروبية ،كما ر�ش ��حت عنه ث�ل�ا ث
مرات جلائزة "الإميي" التليفزيوينة،
وفقا ملا ذكره موقع �إنرتنت مويف
داتا بيز .من �ض ��من التتويجات
العاملي ��ة الت ��ي حققته ��ا �إميليا
كالرك� ،أنه ��ا توج ��ت م ��ن قبل
جمل ��ة "�إ�س ��كواير" العاملي ��ة
بلق ��ب �أكرث الن�س ��اء �إث ��ارة فى
عام  ،2015حي ��ث ر�أت املجلة
�أن جنم ��ة ال�سل�س ��لة الدرامية
ال�شهرية "�ص ��راع العرو�ش"
ه ��ي امل ��ر�أة ذات اجلاذبي ��ة
الأكرب يف الع ��امل ،لتحل حينها
"�إميلي ��ا" ب ��دال م ��ن املمثل ��ة
الإ�س ��بانية ال�ش ��هرية بينيلوب ��ي
كروز  41عاما الت ��ي حازت اللقب
يف عام .2014
�إميليا كالرك� ،أدت الدور الرئي�س
يف فيلم الرعب "هجوم تريا�سي"
 ،وقيامها بالتمثيل يف الفيلم
الكوميدي "دوم هيمينجواي"
كما ق��ام��ت ب��دور ��س��ارة كونور
يف �آخ � ��ر ج� ��زء م ��ن ��س�ل���س�ل��ة
اخل� �ي ��ال ال �ع �ل �م��ي ال �� �ش �ه�يرة
"تريميناتور" ،وعرفت �أي�ضا
بدور كويزا كالرك يف فيلم
الرومان�سية "مي بيفور
ي��و " ،ال���ذى ح ��از ال�ع��دي��د
م��ن اجل��وائ��ز العاملية
ون�� � � ��ال � �ش �ع �ب �ي��ة
هائلة.

 عدوية الهاليل

الكاتبة وال�صحفية� ،صدر
ل �ه��ا ح��دي �ث��ا ع��ن دار �أور
ل�ل�ط�ب��اع��ة وال �ن �� �ش��ر ك�ت��اب
ب�ع�ن��وان " لأن �ن��ي امر�أة"
ال �ك �ت��اب يت�ضمن جت��ارب
وحكايات تتغلل يف �صميم
ح �ي��اة امل � ��ر�أة م��ن م�ع��ان��اة
وجن��اح��ات �ضمن جمتمع
ذكوري بحت ،وي�صف قلم
الكاتبة للم�شاعر الدقيقة
للمر�أة كـ "احلب ،الغرية،
اخل� � � ��وف ،القلق ".يف
تركيبة لونية متجان�سة
م� � ��ن ال�� ���� �س� ��رد امل� �ح� �ب ��ب
وال�سل�س.


اّ
املل عبود الكرخي

ال�شاعر ال��راح��ل� ،أع ��ادت
م�ك�ت�ب��ة ال �ن �ه �� �ض��ة ط�ب��اع��ة
دي ��وان ��ه ال �ك��ام��ل ب ��أرب �ع��ة
�أج���زاء ،وي�ع� ّد املُ�ّل�اّ عبود
الكرخي من �أ�شهر ال�شعراء
ال���ش�ع�ب�ي�ين يف ال� �ع ��راق،
وام � �ت� ��از � �ش �ع��ره ب��ال�ن�ق��د
ال�سيا�سي واالج�ت�م��اع��ي
ومب�ن��اق���ش�ت��ه ل�ل�ك�ث�ير من
ال��ظ��واه��ر ال��ت��ي م � � ّر بها
املجتمع العراقي.



�إبراهيم خزعل العبيدي

الناقدُ ،ي�ض ّيفه احتاد ادباء
ب��اب��ل لتوقيع كتابه ال��ذي
يحمل ع�ن��وان " الت�شكيل
اال�� �س� �ت� �ع���اري يف ��ش�ع��ر
�أدي ��ب كمال الدين" وذل��ك
خ�لال حفل �س ُيقام م�ساء
ي��وم غد اخلمي�س يف مقر
االحتاد.
 خالد نعمة ال�شاطي

ال�شاعر وال�صحفيُ ،ت�ض ّيفه
دار الن�شر والثقافة الكردية
خ� �ل��ال ن� � � ��دوة ح� ��واري� ��ة
بعنوان "حماية املواطن
من الإ�شاعة" وذلك �صباح
ال� �ي ��وم ال��ث�ل�اث��اء يف مقر
الدار.

