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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

ّ
تتحدث عن قرب ن�شر القانون
�أنباء غري م�ؤكدة

جنود �أنقرة �أن�ش�أوا  20ثكنة �شمال �أربيل و�أدخلوا د ّبابات ومدافع

احلكومة تتك ّتم على التوغل الرتكي �أم ًال
بتطويق الأزمة دبلوما�س ّي ًا
 بغداد /وائل نعمة
تتك ّت ��م احلكوم ��ة العراقي ��ة على
التوغ ��ل الرتكي يف �شمال البالد،
�أم�ل ً�ا يف التم ّك ��ن م ��ن تطوي ��ق االزم ��ة مع
�أنقرة دبلوما�سي ًا ،بح�سب م�صادر �سيا�سية
مطلعة.
يف املقاب ��ل� ،أك ��د الرئي� ��س الرتك ��ي رج ��ب
طي ��ب �أردوغ ��ان� ،أم� ��س� ،أنّ م�س� ��ؤو ًال
عراقي ًا"�سي ��زور ب�ل�اده لبح ��ث الو�ضع يف
ق�ضاء �سنجار".
وجاءت هذه التط ��ورات بعد � 24ساعة من
�إع�ل�ان �أردوغ ��ان انط�ل�اق عملي ��ة ع�سكرية
يف �سنج ��ار بدعوى مالحق ��ة مقاتلي حزب
العمال الكرد�ستاين (بي كي كي) ،يف وقت
تت�ض ��ارب في ��ه املعلوم ��ات ع ��ن االن�سحاب
الفعلي ملقاتلي احلزب من املدينة.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ،و�صل ��ت ق ��وات عراقي ��ة
مدرع ��ة بالق ��رب م ��ن �سنج ��ار ،وحت ّلق منذ

املجل�س العربي يطالب
بت�سليح �أبنـــاء
"املحافظات املنكوبة"

يومني طائرات غ�ي�ر معروفة جن�سيتها يف
�سم ��اء الق�ضاء ال ��ذي حت ّرر نهاي ��ة ،2015
بعد �أكرث من عام م ��ن �سيطرة"داع�ش"على
املدينة ذات الأغلبية الإيزيدية.
وت�ستق� � ّر الق ��وات الرتكي ��ة من ��ذ �أك�ث�ر من
�أ�سب ��وع يف مناط ��ق تق ��ع �شم ��ال حمافظ ��ة
�أربي ��ل ،بعدم ��ا اقتحم ��ت �أرا�ض ��ي �إقلي ��م
كرد�ست ��ان الع ��راق م ��ن دون مقاوم ��ة م ��ن
اجلانب العراقي ،مع ّززة بالدبابات ومدافع
متو�سطة املدى.
وق ��ال م�س� ��ؤول �سيا�س ��ي ّ
مطل ��ع لـ(امل ��دى)

الربملان يجهل م�ص�ير املوازنة بعد
رف�ض مالحظات مع�صوم
 بغداد  /محمد �صباح

�أم� ��س �إنّ "احلكوم ��ة العراقي ��ة تتكت ��م على تركي ��ا باللجوء اىل القوة يف حال اقتحمت
التواج ��د الرتك ��ي يف �شم ��ال �أربيل،لأنه ��ا القوات العراقية مدينة تلعفر غرب املو�صل،
تعت ��زم ا�ستخ ��دام الو�سائ ��ل الدبلوما�سية ذات الأغلبية الرتكمانية.
لتطويق الأزمة".
وقال الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان،
و�شه ��دت العالق ��ة بني بغ ��داد و�أنقرة خالل �أم� ��س الإثنني ،قبل مغادرته �أنقرة حل�ضور
الأ�شه ��ر املا�ضي ��ة ،حت�سن ًا كب�ي�ر ًا بعد �أزمة قمة ال ��دول الأع�ضاء باالحت ��اد الأوروبي،
دخ ��ول الق ��وات اىل �شم ��ال املو�ص ��ل يف �إنه"تل ّق ��ى معلومات من املخابرات الرتكية
 ،2015و�إن�شاء مع�سكر هناك.
ح ��ول ب ��دء احلكوم ��ة العراقي ��ة عملية يف
و�ساهم ��ت تل ��ك العالق ��ة يف ت�سريع وترية �سنجار" ،معرب ًا عن �أمله يف"�أن تنجح".
العملي ��ات الع�سكري ��ة يف نين ��وى الت ��ي
حتررت نهاية الع ��ام املا�ضي ،بعدما هددت
 التفا�صيل �ص2

م ��ع انته ��اء الم ��دة
الد�ستوري ��ة لم�صادق ��ة
رئي� ��س الجمهوري ��ة عل ��ى قان ��ون
موازن ��ة  ،2018ح�صل ��ت (المدى)
عل ��ى �أنب ��اء غي ��ر م�ؤك ��دة تفي ��د
بو�ص ��ول القان ��ون �إل ��ى جري ��دة
الوقائع العراقية.
وبمج ��رد ن�ش ��ر القان ��ون
في"الوقائع"يعتبر نافذ ًا وهو �أمر
من �ش�أن ��ه �إنهاء الجدل بين مجل�س
الن ��واب ورئي� ��س الجمهوري ��ة

قان��ون �شرك��ة النف��ط
ِّ
يع��زز ثق��ة
الوطن ّي��ة
املحافظات املنتجة
بغداد /املدى
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� ّإن قان ��ون ت�أ�سي� ��س �شركة النف ��ط الوطن ّي ��ة العراقيّة قد
�صدر للم ّرة الأوىل يف عام  1964بهدف تطوير ال�صناعة
النفط ّي ��ة يف ّ
كل مراحله ��ا من التح ّري والتنقيب ع ��ن النفط واملوا ّد
الهيدروكربون ّي ��ة الطبيعيّة �إىل �صناعة املنتجات .ويف عام ،1972
ّ
مت ت�أمي ��م النفط ،وا�ستبعدت ال�شركات الأجنبيّة امل�ستثم ّرة ،ث ّم ق ّرر
الع ��راق يف ني�سان من عام  1987دمج ال�شركة بوزارة النفط ،فيما
ظ ّلت �شركة ت�سويق النفط احلكوميّة"�سومو"منذ ت�أ�سي�سها يف عام
 1998و�إىل الوقت احلا�ضر ،تقوم ب�أعمال نقل النفط وبيعه.
وقال ع�ضو جلنة النفط والطاقة النيابيّة زاهر العبادي� ،إن م�صادقة
رئا�س ��ة اجلمهورية على قانون �شركة النفط الوطنية يعترب �إجناز ًا
مهم ًا يف هذه الدورة الربملانية احلالية.
وي�ضي ��ف العب ��ادي يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)� ،إن"قانون �شرك ��ة النفط
الوطنية �سوف يجعل من ال�صناعة النفطيّة من نواحي اال�ستخراج
والت�صدير و�صناعة املنتجات ب�أيدٍ عراقيّة� ،إذا ما ّ
متت �إدارة ال�شركة
مهني وع�صريّ " ،معت�ب�ر ًا � ّأن"الك ��وادر العراقيّة قادرة على
ب�ش ��كل ّ
ذل ��ك ،بع ��د �أن ّ
مت تهمي�شها منذ عام  ،2003بع ��د �أن حازت ال�شركات
الأجنب ّي ��ة الفر�ص املتاحة كاف ��ة ،م�شري ًا اىل �أن"قان ��ون ال�شركة لن
ي�ؤث ��ر يف ح�ص ��ة االقليم من النف ��ط كونه جزء ًا من الع ��راق و�سيتم
توزيع احل�ص�ص على املحافظات بح�سب قانون املوازنة ،و�ستكون
هناك �إمكانية ملتابعة ومراقبة ال�شركة �أف�ضل من ال�سابق التي �شتت
جهود الدولة مبراقبة �إيرادات الت�صدير النفطي".

املو�صل غارقة يف خم ّلفات
املعارك و�أ�شهر �أحيائها
يتحول �إىل مقربة
ّ
جماع ّية
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غالب ح�سن ال�شابندر
يكتب عن الأخالق
وال�سيا�سة..
الكفاءة

6

ف� ��ؤاد مع�ص ��وم ب�ش� ��أن الم�صادق ��ة
عل ��ى القان ��ون .ويق ��ول مق ��رر
اللجن ��ة المالي ��ة البرلماني ��ة �أحمد
حم ��ه ر�شي ��د لـ(الم ��دى)� ،أم�س� ،إن
لجنت ��ه"ال تعرف �شيئ ًا ع ��ن م�صير
قانون الموازن ��ة االتحادية ب�سبب
الجدلي ��ة القائم ��ة بي ��ن رئا�ست ��ي
الجمهوري ��ة والبرلم ��ان" ،معتبر ًا
ان"المالحظ ��ات التي قدمها رئي�س
الجمهوري ��ة على قان ��ون الموازنة
قانونية".
ور�أى ر�شي ��د �أنه"م ��ن االف�ض ��ل
اللج ��وء ال ��ى المحكم ��ة االتحادية

حريف ي�صنع منقلة �شوي يف منطقة باب ال�شيخ و�سط بغداد  ....ت�صوير  :حممود ر�ؤوف

 التفا�صيل �ص4

�أكد معاجلة �أو�ضاع امل�صارف املتعثـرة و�إجناز نظام توطني الرواتب
م�صدر :م�شروع اجلامعة الأمريك ّية يف بغداد م�ساطحة
حمافظ البنك املركزي :االحتياطي يعاود الزيادة � 50سنة مل�ستثمر م�شتبه بالف�ساد
بغداد /املدى

جن ��ح البن ��ك املرك ��زي
العراق ��ي يف تعزي ��ز
احتياط ��ي الب�ل�اد م ��ن العمل ��ة
ال�صعب ��ة واملع ��ادن الثمين ��ة اىل ما
يزي ��د عل ��ى خم�س�ي�ن ملي ��ار دوالر،
متوقع� � ًا توا�ص ��ل ه ��ذه العملية مع
التح�سّ ��ن يف �أداء البن ��ك والتعايف
م ��ن االو�ض ��اع ال�صعبة الت ��ي م ّرت
به ��ا البالد مع انهي ��ار �أ�سعار النفط
واجتي ��اح تنظيم داع� ��ش الإرهابي
لثلث م�ساحة البالد.
ويف لقاء مع عدد من الإعالميني يف
مق ��ر الإدارة العامة �أم� ��س� ،أو�ضح
حمافظ البنك املركزي علي حم�سن
الع�ل�اق �أن االحتياطي الذي يديره
البنك �أخذ يح ّقق عائد ًا �أكرب من ذي
قبل ،وهو ما يرجع اىل التنويع يف
العملي ��ات املرتبط ��ة ب�إدارتها و�إىل
الربنامج اخلا�ص بتطوير الكادر ما
� ّأهله لأن يدير هذه العمليات بنف�سه
من دون و�سطاء كما كان يجري يف
ال�ساب ��ق ،و�أك ��د �أن االحتياطي بلغ
اليوم  51مليار دوالر.
وكان االحتياط ��ي ق ��د انخف�ض يف

لف�ض النزاع بين رئا�سة الجهورية
والبرلم ��ان ب�ش� ��أن الم�صادق ��ة على
قان ��ون الموازن ��ة االتحادي ��ة لعام
 ."2018ف ��ي غ�ض ��ون ذل ��ك ،تعتبر
الحكوم ��ة � ّأن الخ�ل�اف القائ ��م بين
البرلمان ورئا�سة الجمهورية على
الموازنة"مخال ��ف للد�ستور"الذي
من ��ح رئي�س الجمهوري ��ة �صالحية
التوقيع عل ��ى القوانين خالل فترة
خم�سة ع�شر يوما ،م�شددة على انه
بانتهاء المهلة الد�ستورية �ستكون
الموازنة �سارية المفعول.
 التفا�صيل �ص3

الع ��ام  2016اىل  43ملي ��ار دوالر
يف ظل الظروف التي م ّرت بالعراق
بع ��د انهي ��ار �أ�سعار النف ��ط ،م�صدر
الدخ ��ل الرئي� ��س للب�ل�اد وامل�ص ��در
الوحي ��د تقريب� � ًا للعمل ��ة ال�صعب ��ة،
وكذل ��ك اجتياح داع� ��ش الذي �شمل
ثل ��ث م�ساح ��ة البالد وجنم ��ت عنه
ظ ��روف اجتماعي ��ة واقت�صادي ��ة
و�سيا�سية بالغ ��ة ال�سوء.وقبل ذلك
كان االحتياطي يف حدود 77مليار
دوالر يف العام .2013
و�أعلن الع�ل�اق �أن البنك اهت ّم �أي�ضا
يف ال�سن ��وات االخ�ي�رة بتطوي ��ر
العم ��ل امل�صريف الع ��ام واخلا�ص،
وق ��ال �إنه قد �أُجنزت البنى التحتية
لنظ ��ام ا�ستخدام البطاق ��ات الذكية
ال ��ذي �أ�صب ��ح الآن مه ّي� ��أً للتعام ��ل
ب ��ه حت ��ى ع�ب�ر الهوات ��ف النقال ��ة،
ولف ��ت اىل �أن احلكومة ق ��د وافقت
على �ص ��رف روات ��ب املوظفني عرب
امل�ص ��ارف م ��ن خ�ل�ال ح�ساب ��ات
خا�ص ��ة باملوظف�ي�ن ،م�ش�ي�را اىل
�أن بع� ��ض ال ��وزارات ق ��د با�ش ��رت
با�ستخ ��دام ه ��ذا النظ ��ام ،و�أكد ان
ل ��دى البن ��ك خط ��ة لتحدي ��ث النقد
املتداول وحذف الأ�صفار.

وفيم ��ا �أ�ش ��ار الع�ل�اق اىل �أن البنك
مل تت ��ح له يف ظروف �سابقة فر�صة
�أداء دوره يف حتفي ��ز االقت�ص ��اد
الوطن ��ي ،فان ��ه يعم ��ل الآن يف
ه ��ذا االجت ��اه ،م�ش�ي�را اىل مبادرة
الإقرا�ض التي �أطلقها البنك ور�صد
له ��ا  6ترليونات و 500مليار دينار
لإقرا� ��ض امل�شاري ��ع ال�صناعي ��ة
والزراعي ��ة ،منه ��ا ترلي ��ون و500
مليار دينار للم�شاريع ال�صغرية.
و�أف ��اد حماف ��ظ البنك املرك ��زي ب�أن
البن ��ك جن ��ح �أي�ض ��ا يف معاجل ��ة
�أو�ض ��اع معظم امل�ص ��ارف اخلا�صة
املتع�ث�رة واملتع�س ��رة ،م�ش�ي�ر ًا اىل
�أن بنوك ًا دولية كبرية ت�سعى للعمل
يف العراق ومنوه� � ًا اىل ما �سماها
بوادر لع ��ودة اال�ستثم ��ار االجنبي
اىل العراق.
وبخ�صو� ��ص الدي ��ن اخلارجي �أكد
العالق انه ما ي ��زال �ضمن املقبول،
م�ش�ي ً�را اىل �أن الدي ��ن اخلارج ��ي
معظم ��ه م ��وروث م ��ن النظ ��ام
ال�سابق( 41مليار دوالر) فيما يبلغ
الدين اخلارجي يف ه ��ذا العهد 29
ملي ��ار دوالر والداخل ��ي  42ملي ��ار
دوالر.

نا�شطات بابل ّيات ي� ّؤ�س َ
جتمع ثقايف ن�سوي
�سن �أول ّ
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بغداد /املدى
ك�ش ��ف م�ص ��در ّ
مطل ��ع �أن ال�صفقة
الت ��ي منح ��ت مبوجبه ��ا دائ ��رة
عقارات الدولة لأحد امل�ستثمرين ق�صر �صدام
ح�س�ي�ن يف الر�ضوانية ليك ��ون مقر ًا للجامعة
االمريكي ��ة يف بغ ��داد ،ن�ص ��ت عل ��ى ان يكون
هذا"اال�ستثمار م�ساطحة ملدة خم�سني �سنة.
ويفي ��د امل�صدر ب�أن امل�ستثمر املذكور مفتوحة
يف وجهه ملفات ف�ساد.
وكانت �صحيفة"ال�صباح"�شب ��ه الر�سمية ،قد
نقل ��ت عن مدير ع ��ام الدائرة �أحم ��د الربيعي،
قب ��ل ع�شرة �أي ��ام قول ��ه �إن دائرته"بالتن�سيق
مع اللجن ��ة العليا امل�شكل ��ة يف الأمانة العامة

ملجل�س ال ��وزراء وهيئة اال�ستثمار تعمل على
اال�ستف ��ادة الق�صوى من الق�صور الرئا�سية"،
كا�شف� � ًا عن"تخ�صي� ��ص ق�ص ��ر الر�ضواني ��ة
وامل�ساح ��ة املحيط ��ة ب ��ه لغر� ��ض �إن�ش ��اء
مبن ��ى اجلامع ��ة الأمريكي ��ة و�إقام ��ة م�شاريع
�سرتاتيجي ��ة؛ لال�ستف ��ادة من ه ��ذا املوقع عن
طرق اال�ستثمار".
و�أعلن ��ت وزارة التعلي ��م الع ��ايل والبح ��ث
العلم ��ي ال�شه ��ر املا�ض ��ي �أن الع ��ام الدرا�سي
املقب ��ل �سي�شه ��د افتت ��اح اجلامع ��ة الأمريكية
يف بغ ��داد التي �ست�ضم كلي ��ات العلوم الطبية
والعلوم والآداب والعلوم ال�سيا�سية العاملية
و�إدارة الأعمال.
وه ��ذا الق�ص ��ر يع ��رف با�سم"ق�ص ��ر الراية"،

وكان يُع ّد املقر الرئي� ��س ل�سكن �صدام ح�سني
وعائلته ،كما يع� � ّد حي الر�ضوانية الذي يقع
فيه من �أقرب �أحياء العا�صمة اىل مطار بغداد
ال ��دويل .وهو من �أوائل الأحياء التي دخلتها
القوات الأمريكي ��ة يف  ،2003وي�ضم جممعا
للق�ص ��ور الرئا�سي ��ة ومباين حكومي ��ة كانت
ت�ستخدمه ��ا الأجهزة الأمني ��ة يف زمن النظام
ال�سابق.
وتت�ساءل �أو�س ��اط �أكادميية عن �س ّر منح هذا
امل�ستثم ��ر بال ��ذات �إج ��ازة ب�إقام ��ة جامعة يف
العا�صمة بغداد ،وبالذات اجلامعة االمريكية،
فيما رف�ضت وزارة التعليم العايل يف ال�سابق
منح �إجازات مل�ستثمرين �آخرين بدعوى عدم
وجود عالقة لهم بال�ش�أن الأكادميي.

حتديد موعد �إعالن القائمة النهائ ّية ّ
ملر�شحي انتخابات احتاد الكرة
بغداد  /املدى
ب ��د�أت اللجنة امل�شرفة على انتخابات احت ��اد الكرة برئا�سة
د .حمم ��د قحطان �أعمالها يف فح�ص طلبات ُّ
تر�شح  28ملف ًا
مت تقدميه ��ا من قبل � 28شخ�ص� � ًا قدموا �أوراقه ��م الر�سمية
على من�صب الرئي�س والنائب االول والنائب الثاين وع�ضوية جمل�س
الإدارة حت�ض�ي�ر ًا لالنتخاب ��ات اجلدي ��دة الت ��ي �ستق ��ام ي ��وم احلادي
والثالثني من �شهر �أيار املقبل بالعا�صمة بغداد.
وذكر م�صدر يف احتاد الكرة للمدى �أن اللجنة ت�سلمت ب�صورة ر�سمية
م ��ن �أمني �س ��ر احتاد الكرة د� .صباح حممد ر�ض ��ا �أوراق ّ
الرت�شح التي
قدمه ��ا � 28شخ�ص ًا من ممثلي اجلمعي ��ة العمومية لالحتاد الذين يحق

له ��م امل�شارك ��ة والت�صوي ��ت يف تل ��ك االنتخاب ��ات حيث �ستت ��م درا�سة
ملفاتهم ب�شكل م�ستفي�ض كلاّ ً على حدة بح�سب ال�ضوابط والتعليمات
املوج ��ودة يف النظ ��ام الداخل ��ي لالحت ��اد بالن�سبة لل�ش ��روط الواجب
توافره ��ا يف املر�شحني على وفق امل ��ادة  33التي متت املوافقة عليها
من قبل االحتاد الدويل لكرة القدم.
وتاب ��ع�،إن يوم الأحد املقبل �سي�شه ��د الإعالن عن �أ�سماء املر�شحني من
قبل اللجنة امل�شرفة على االنتخابات،فيما �سيكون اليوم التايل موعد ًا
لت�سل ��م الطعون �إىل جلن ��ة اال�ستئناف بالن�سب ��ة للمر�شحني الذين مت
ا�ستبعادهم ،و�سي�ستمر لغاية اليوم التا�سع من �شهر ني�سان املقبل،على
�أن تعلن القائمة النهائية للرت�شحات يوم العا�شر من ال�شهر ذاته.

ناجح املعموري يكتب:
فروغ فرخزاد ..ال�شعر
يت�صيّد
املتعة،
ويبتكر
احلياة
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�سامي عبد احلميد يكتب:
(الكاباريه ال�سيا�سي)
ال�شــــــكل
واملحتوى
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فالح احلمراين يكتب:
فوز بوتــني يف االنتخابات
الرئا�س ّية
ّ
وحتديات
املرحلـــة
املقبلـــــة
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ُّ
التوغل الرتكي �أم ًال
احلكومة تتك ّتم على
بتطويق الأزمة دبلوما�س ّي ًا

 تعزيزات عراق ّية ت�ص��ل �إىل �سنجار مع حديث �أردوغان عن عمل ّية يف املنطقة الإيزيديّة

م ��ع ت�صاعد الع ّد العك�س ��ي ملوعد االنتخاب ��ات الربملانية يف
�أيار املقبل ،يت�سابق هواة ال�سيا�سة وغواتها وامل�ستثمرون
فيه ��ا ،يف ما بينه ��م برفع ال�صوت مطالب�ي�ن ب�سحب القوات
الأجنبي ��ة (معظمه ��ا �أمريكي ��ة) م ��ن الب�ل�اد بدع ��وى انتفاء
احلاجة �إليها.
لكن هل احلاجة منتفية بالفعل؟
مث ��ل هذا الو�ضع �سب ��ق �أن ع�شناه يف الع ��ام  .2011يومها
�أي�ض ًا ن�شط �سوق املزايدات بني ال�سيا�سيني وهواة ال�سيا�سة
وغواتها وامل�ستثمرين فيها ،رافعني �شعار ا�ستعادة ال�سيادة
الوطني ��ة ،ومل يهد�أوا �إال ب�سحب القوات االجنبية (معظمها
كان �أمريكي� � ًا �أي�ض ًا) ،فيما كان الع ��راق مل يزل يواجه حرب
الإرهاب ال�ضرو�س مع تنظيم القاعدة.
لكنّ
�صب يف
دع ��اة االن�سح ��اب حت ّق ��ق لهم م ��ا �أرادوا ،ذل ��ك ّ
م�صلحة تنظيم القاعدة الذي ّ
ظل ي�ضرب �أينما يريد وحيثما
ي�ش ��اء ،حتى بلغ الأمر ذروته باجتياح داع�ش واحتالله ثلث
م�ساح ��ة البالد .االجتياح تر ّتبت علي ��ه م�آ�س وحمن �ضربت
�أكرث من �ستتة ماليني عراقية وعراقي مل يزل ن�صفهم تقريب ًا
يعي�ش يف خميمات النزوح البائ�سة ،ف�ض ًال عن ع�شرات �آالف
القتلى واجلرحى والأ�سرى وال�سبايا وجمهويل امل�صري.
دع ��اة ال�سيادة ا�ستعادوه ��ا �إ ّذاك من االمريكي�ي�ن لكنهم يف
الواق ��ع قدّموها على طب ��ق من ذهب اىل تنظي ��م القاعدة ثم
وريثه داع�ش.
الدع ��وة اجلدي ��دة� ،إذا م ��ا حت ّق ��ق لأ�صحابه ��ا م ��ا يريدون،
�ستكون هدية جمانية م ��ن ال�سماء لتنظيم داع�ش الذي ّ
يطل
بر�أ�سه من جديد الآن يف �أكرث من موقع ومنطقة من املناطق
التي احت ّلها على مدى �سنوات منذ حزيران .2014
ف�ض�ل�ا ًعن ه ��ذا ،ف� ��إن ع ��ودة داع� ��ش اىل ن�شاط ��ه الإرهابي
تتزامن م ��ع العمليات الع�سكرية لرتكي ��ا الأردوغانية داخل
الع ��راق ،وهي عمليات ل ��ن تنتهي �أبد ًا بط ��رد مقاتلي حزب
العم ��ال الكرد�ست ��اين �أو الق�ض ��اء عليهم ..التجرب ��ة تفيدنا
ب� ��أن الع�سكر ال�ت�رك ال يرتكون منطق ��ة يحت ّلونها  ..قرب�ص
�شاهد و�سوريا �شاهد  ..والعراق هو نف�سه �شاهد ،فمواطئ
الق ��دم الع�سكرية الت ��ي �أقامتها تركي ��ا يف كرد�ستان العراق
يف الثمانينيات م ��ن القرن املا�ضي باالتفاق مع نظام �صدام
مل ت ��زل قائم ��ة حيث هي ،بل �إنه ��ا الآن ازدادت عدد ًا وعديد ًا
و ُعدّة.
�إي ��ران ال يروق لها �أن يبقى جن ��دي واحد يف العراق  ..هذا
�ش�أنه ��ا وم�صلحتها ،لكنّ �ش�أننا نح ��ن العراقيني وم�صلحتنا
�أال نك� � ّرر اخلط�أ ال ��ذي ارتك ��ب يف  .2011ان�سحاب القوات
الدولي ��ة ،وبخا�صة الأمريكي ��ة ،الآن لن يك ��ون يف م�صلحة
�إي ��ران وحدها كم ��ا ترى هي وترى جماعاته ��ا يف العراق..
�إنه يف م�صلحة داع�ش وتركيا يف املقام الأول.
املوق ��ف ال�صحي ��ح �أن ُي�ت�رك �أم ��ر الق ��وات الأجنبي ��ة اىل
احلكوم ��ة وم�صريه ��ا ،فهي َمنْ ميكنها تقدي ��ر مدى احلاجة
�أو عدم احلاجة اىل �أيّ قوات �أجنبية.

 بغداد /وائل نعمة
تتك ّتم احلكومة العراقية على التوغل
الرتك ��ي يف �شم ��ال الب�ل�اد� ،أم�ل� ًا يف
التم ّكن من تطوي ��ق االزمة مع �أنقرة
دبلوما�سي ًا ،بح�سب م�صادر �سيا�سية
مطلعة.
يف املقابل� ،أكد الرئي�س الرتكي رجب
طيب �أردوغ ��ان� ،أم� ��سّ � ،أن م�س�ؤو ًال
عراقي ًا "�سيزور بالده لبحث الو�ضع
يف ق�ضاء �سنجار".
وجاءت هذه التطورات بعد � 24ساعة
م ��ن �إع�ل�ان �أردوغان انط�ل�اق عملية
ع�سكرية يف �سنجار بدعوى مالحقة
مقاتل ��ي ح ��زب العم ��ال الكرد�ستاين
(ب ��ي ك ��ي ك ��ي ) ،يف وق ��ت تت�ضارب
فيه املعلومات عن االن�سحاب الفعلي
ملقاتلي احلزب من املدينة.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ،و�صل ��ت ق ��وات
عراقي ��ة مدرعة بالقرب م ��ن �سنجار،
وحت ّل ��ق من ��ذ يوم�ي�ن طائ ��رات غ�ي�ر
معروف ��ة جن�سيتها يف �سماء الق�ضاء
الذي حت� � ّرر نهاي ��ة  ،2015بعد �أكرث
من ع ��ام م ��ن �سيطرة "داع� ��ش" على
املدينة ذات الأغلبية الإيزيدية.
وت�ستق� � ّر الق ��وات الرتكي ��ة منذ �أكرث
م ��ن �أ�سب ��وع يف مناط ��ق تق ��ع �شمال
حمافظ ��ة �أربي ��ل ،بعدم ��ا اقتحم ��ت

دعاة االن�سحاب ّ
تحقق لهم ما �أرادواّ ،
لكن
�صب في م�صلحة تنظيم القاعدة الذي
ذلك ّ
ّ
ظل ي�ضرب �أينما يريد وحيثما ي�شاء ،حتى
بلغ الأمر ذروته باجتياح داع�ش واحتالله
ثلث م�ساحة البالد.

�أرا�ضي �إقليم كرد�ست ��ان العراق من
دون مقاوم ��ة من اجلان ��ب العراقي،
مع ّززة بالدباب ��ات ومدافع متو�سطة
املدى.
وق ��ال م�س� ��ؤول �سيا�س ��ي ّ
مطل ��ع
لـ(امل ��دى) �أم� ��س � ّإن "احلكوم ��ة
العراقي ��ة تتكت ��م عل ��ى التواج ��د
الرتكي يف �شمال �أربيل ،لأنها تعتزم
ا�ستخ ��دام الو�سائ ��ل الدبلوما�سي ��ة
لتطويق الأزمة".
و�شه ��دت العالقة بني بغ ��داد و�أنقرة
خالل الأ�شهر املا�ضية ،حت�سن ًا كبري ًا
بعد �أزم ��ة دخول الق ��وات اىل �شمال
املو�ص ��ل يف  ،2015و�إن�شاء مع�سكر
هناك.
و�ساهم ��ت تل ��ك العالق ��ة يف ت�سريع
وت�ي�رة العملي ��ات الع�سكري ��ة يف
نين ��وى الت ��ي حت ��ررت نهاي ��ة العام
املا�ضي ،بعدما هددت تركيا باللجوء
اىل القوة يف ح ��ال اقتحمت القوات
العراقية مدينة تلعفر غرب املو�صل،
ذات الأغلبية الرتكمانية.
وق ��ال الرئي� ��س الرتكي رج ��ب طيب
�أردوغان� ،أم�س الإثنني ،قبل مغادرته
�أنق ��رة حل�ضور قمة ال ��دول الأع�ضاء
باالحت ��اد الأوروب ��ي� ،إن ��ه "تل ّق ��ى
معلوم ��ات م ��ن املخاب ��رات الرتكي ��ة
حول ب ��دء احلكوم ��ة العراقية عملية

يف �سنج ��ار" ،معرب ًا عن �أمله يف "�أن
تنجح".و�أ�ضاف �أردوغان� ،أن تركيا
�ست ّتخذ "كل ما يلزم" �إذا ف�شلت عملية
احلكومة العراقية يف �سنجار ،وذلك
وفق ًا لوكالة "الأنا�ضول" الرتكية.
كما ك�شف الرئي�س الرتكي �أن "مدير
املخاب ��رات الرتك ��ي �سيجتم ��ع م ��ع
م�س�ؤول عراقي اليوم (�أم�س الإثنني)
لبحث العملي ��ة الع�سكري ��ة العراقية
يف منطق ��ة �سنجار ال�شمالية ،و�إنهاء
وجود املتمردين الذي �أ�س�سوا قاعدة
هناك".
و�أعل ��ن �أردوغ ��ان� ،أول م ��ن �أم� ��س
الأح ��د� ،أن ب�ل�اده �أطلق ��ت عملي ��ة
ع�سكري ��ة يف ق�ض ��اء �سنج ��ار �ض ��د
م�سلحي حزب العمال الكرد�ستاين".
يف املقاب ��ل نف ��ت قي ��ادة العملي ��ات
امل�شرتك ��ة العراقي ��ة ،بع ��د وقت قليل
م ��ن ت�صريح ��ات �أردوغ ��ان ،عب ��ور
�أي ق ��وات �أجنبي ��ة ع�ب�ر احلدود اىل
نينوى و�سنجار ،و�أكدت �أن الو�ضع
االمني يف هذه املناطق حتت �سيطرة
القوات العراقية.
وكانت �أنقرة قد طالبت �أكرث من مرة
ب�إخراج ح ��زب العم ��ال الكرد�ستاين
م ��ن �سنج ��ار ،وه ��ددت يف منا�سبات
عدة ّ
ب�شن هجوم �ضد مقاتلي احلزب
يف هذه املنطقة.

الأمني ��ة العراقي ��ة لكونه ��ا خطوة
ت�سه ��م ف ��ي �إع ��ادة اال�ستق ��رار
الحقيق ��ي للمناط ��ق المنكوبة في
ظ ��ل الأزمة المالي ��ة واالقت�صادية
و�صعوب ��ة توفي ��ر فر� ��ص عم ��ل
ومالكات جديدة".
و�أ�ض ��اف العا�ص ��ي� ،إن ��ه "لو كان
قد اعتمد هذا المطلب قبل �أحداث
حزيران العام  2014لما كانت تلك
المدن قد �سقطت بيد �إرهاب داع�ش
�أو تعر�ض ��ت للتدمي ��ر والمعان ��اة

الت ��ي طال ��ت ماليي ��ن النازحين"،
م�ش ��دد ًا عل ��ى "�أهمي ��ة �أن يك ��ون
له ��والء المتطوعين م ��ردود مالي
يحفزه ��م عل ��ى م ��ا يقوم ��ون ب ��ه
م ��ن واجب وطن ��ي عراقي مقد�س
ي�سهم في حفظ �أمن العراق ومنع
ع ��ودة الإره ��اب له ��ذه المناط ��ق
الت ��ي ي�ستغل داع�ش فيها الثغرات
والم�ساح ��ات الوا�سعة والم�شاكل
الأمني ��ة والخدمي ��ة والإداري ��ة
و�أزم ��ة الن ��زوح و�صعوب ��ة عودة

قوة من مقاتلي الع�شائر يف االنبار�( ..أر�شيف)

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

تعزيزات ع�سكريّة
ويقدر حم�سن ال�سعدون ،النائب عن
احل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين
يف ت�صريح لـ(امل ��دى) �أم�س �أن "عدد
مقاتلي حزب العمال الكرد�ستاين يف
�سنج ��ار يبل ��غ نح ��و  2000مقاتل".
لك ��ن ال�سع ��دون ،وه ��و نائ ��ب ع ��ن
نين ��وى ،نف ��ى االنب ��اء الت ��ي حتدثت
ع ��ن ان�سح ��اب الـ(ب ��ي ك ��ي ك ��ي ) من
�سنجار.
و�أعل ��ن ح ��زب العم ��ال الكرد�ستاين،
اجلمع ��ة املا�ضي ��ة� ،أن قوات ��ه ق ��ررت
االن�سح ��اب م ��ن املدين ��ة .ويخو� ��ض
احل ��زب �صراع ��ا م�سلح ��ا م ��ع الدولة
الرتكي ��ة منذ الع ��ام  ،1984وت�صنف
�أنق ��رة وحلفا�ؤه ��ا الغربيون احلزب
كـ"منظمة �إرهابية".
وت�ش � ّ�ن تركيا با�ستم ��رار غارات على
ق ��رى ومواقع ي�سيط ��ر عليها احلزب
داخ ��ل �إقلي ��م كرد�ست ��ان الع ��راق كان
�آخره ��ا اخلمي�س املا�ضي ،على ق�ضاء
جومان التاب ��ع ملحافظة �أربيل ،االمر
ال ��ذي �أودى بحي ��اة �أربع ��ة مدني�ي�ن
و�إحل ��اق �أ�ض ��رار كب�ي�رة مبمتل ��كات
ال�سكان املحليني.
وكان املتحدث با�س ��م حكومة الإقليم
�سف�ي�ن دزيي ،قد طالب ح ��زب العمال
بعد الغارة االخ�ي�رة ،بـ"االبتعاد عن

قوات تركية
يف مناطق
�شمال اربيل
االحد

املجل�س العربي يطالب بت�سليح �أبناء
"املحافظات املنكوبة"

عمل ّيات تطهري
ملالحقة داع�ش
يف ّ
تلعفر
وال�سعديّة
طال ��ب المجل� ��س العرب ��ي ف ��ي
محافظ ��ة كركوك� ،أم� ��س الإثنين،
الوالي ��ات المتح ��دة الأميركي ��ة
واالتح ��اد الأوروب ��ي بتدري ��ب
وت�سلي ��ح �أبن ��اء المحافظ ��ات
"المنكوب ��ة" ف ��ي الع ��راق تالفي ًا
لع ��ودة الإره ��اب �إل ��ى المناط ��ق
المحررة.
وقال رئي�س المجل�س عبد الرحمن
من�ش ��د العا�ص ��ي ف ��ي بي ��ان تلقت
(المدى) ن�سخة منه�" ،إننا نتوجه
بدعوتن ��ا للوالي ��ات المتح ��دة
الأميركي ��ة بالدرج ��ة الأول ��ى
واالتح ��اد الأوروب ��ي ب�ض ��رورة
تدري ��ب وتجهي ��ز وت�سلي ��ح �أبناء
المحافظ ��ات المنكوب ��ة وه ��ي
نين ��وى و�ص�ل�اح الدي ��ن والأنبار
وديالى ف�ضال عن ق�ضاء الحويجة
ونواحيه ��ا التابع ��ة لمحافظ ��ة
كرك ��وك ب�أع ��داد منا�سب ��ة لحف ��ظ
الأم ��ن و�ضمان ع ��دم عودة داع�ش
مجدد ًا ،ودعم القطعات الع�سكرية
العراقية تحت �إ�شراف الم�ؤ�س�سة

Email: info@almadapaper.net

جنود �أنقرة �أن�ش�أوا
 20ثكنة �شمال
�أربيل و�أدخلوا
د ّبابات ومدافع

 عدنان ح�سني

 بغداد /المدى
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النازحين �إليها في ظل بنى تحتية
محطمة و�أحياء �سكنية مدمرة".
ف ��ي غ�ض ��ون ذل ��ك� ،أعلن ��ت قيادة
الح�ش ��د ال�شعبي� ،أم� ��س الإثنين،
عن تنفيذ عملية دهم وتفتي�ش في
�سل�سلة جب ��ال العيا�ضي ��ة �شمالي
ق�ضاء تلعفر.
وذك ��رت قي ��ادة الح�ش ��د ف ��ي بيان
تلق ��ت (الم ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه ،ان
"ق ��وة من الل ��واء  40في الح�شد
ال�شعبي نفذت عملية دهم وتفتي�ش
ف ��ي �سل�سل ��ة جب ��ال العيا�ضي ��ة
�شمالي تلعفر بعد ورود معلومات
بت�سل ��ل مجموعة �إرهابية الى تلك
المنطقة".
و�إلى الجنوب من كركوك� ،أعلنت
هند�س ��ة المي ��دان ف ��ي الح�ش ��د
ال�شعب ��ي� ،أم� ��س ،ا�ستمراره ��ا
بتفكيك الألغام والعبوات النا�سفة
والمخلف ��ات الحربية ف ��ي منطقة
الحراريات التابعة لق�ضاء بيجي،
م�ؤكدة �أنها فككت المئات منها.
وق ��ال �إع�ل�ام الح�ش ��د ال�شعبي في
بي ��ان �إن�" ،أبطال هند�سة الميدان
تمكن ��وا م ��ن تفكي ��ك المئ ��ات م ��ن

يونامي قلقة على �أو�ضاع املدنيني يف املنطقة

الألغ ��ام والعب ��وات النا�سف ��ة
والمخلف ��ات الحربي ��ة التي كانت
مزروع ��ة ف ��ي حق ��ول مفخخة في
منطقة الحراريات التابعة لق�ضاء
بيجي �شمال تكريت".
و�أ�ض ��اف البي ��ان �إن" ،العم ��ل
م�ستمر في تطهير ومعالجة جميع
االرا�ض ��ي المح ��ررة م ��ن االلغ ��ام
والحقول المفخخة لإعادة الحياة
من جديد في المناطق المح َّررة".
�أعلن ��ت ق ��وات الح�ش ��د ال�شعب ��ي
ف ��ي ديال ��ى ،انط�ل�اق عملي ��ة دهم
وتفتي�ش لأوكار داع�ش في ناحية
ال�سعدية �شمال �شرقي بعقوبة.
وذك ��رت الق ��وات ف ��ي بي ��ان تلقت
(المدى) ن�سخة منه �أن "قوات من
اللواءي ��ن  ،110و 23ف ��ي الح�شد
ال�شعبي انطلقت� ،صباح الإثنين،
بعملي ��ة ده ��م وتفتي� ��ش لأوكار
داع�ش في ناحي ��ة ال�سعدية �شمال
�شرقي بعقوبة".
و�أ�ضاف ��ت �أن "الق ��وات انطلق ��ت
بنا ًء عل ��ى معلوم ��ات ا�ستخبارية
تفيد بوج ��ود عنا�صر من التنظيم
الإجرامي داع�ش في الناحية".

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

الق ��رى واملناط ��ق الآهل ��ة بال�س ��كان،
حفاظ ًا على �أرواح املواطنني".
ودان ��ت وزارة اخلارجي ��ة العراقية،
اخلمي� ��س املا�ض ��ي ،ا�ستم ��رار
االعت ��داءات والتج ��اوزات عل ��ى
احل ��دود العراقي ��ة م ��ن قب ��ل القوات
الرتكية.
وقالاملتحدث الر�سمي با�سم الوزارة
�أحم ��د حمج ��وب ،يف بي ��ان �صحفي،
�إن ال ��وزارة "ت�ؤكد موقفه ��ا الراف�ض
لتواجُ ��د �أي ق ��وات عل ��ى االرا�ض ��ي
العراقية �أو حماول ��ة القيام بعمليات
ع�سكري ��ة من قب ��ل �أي دول ��ة من دول
اجلوار".
وكان وزي ��ر اخلارجي ��ة العراق ��ي
�إبراهيم اجلعفري ق ��د �أبلغ ،الأربعاء
املا�ض ��ي ،وكي ��ل وزي ��ر اخلارج َّي ��ة
الرتك َّي ��ة �أحم ��د يلدز ،رف� ��ض العراق
القي ��ام بعملي ��ات ع�سكري ��ة عل ��ى
�أرا�ضي ��ه وخرق احل ��دود ،فيم ��ا دعا
يل ��دز �إىل الإ�س ��راع بعق ��د اجتم ��اع
اللجنة املُ�ش َ
رتك ��ة الرتكـيَّة-العراقـيَّة
يف �أنقرة يف الفرتة املقبلة.
يف غ�ض ��ون ذلك ك�شف حمم ��ا خليل،
قائممقام �سنجار ،عن و�صول قطعات
من ��ذ ليل ��ة �أول م ��ن �أم� ��س الأحد ،من
ثكنات ع�سكريّة ترك ّية
الل ��واء � 92ضمن الفرق ��ة  15التابعة وكان ��ت (املدى) ق ��د ك�شف ��ت الثالثاء
للجي� ��ش العراق ��ي اىل املنطق ��ة املا�ض ��ي ،نق�ل ً�ا ع ��ن ن ��واب ك ��رد ،عن
توغ ��ل ق ��وات تركي ��ة بعم ��ق  15ك ��م
يف الإقلي ��م ،وبات ��ت قريب ��ة مب�ساف ��ة
 100ك ��م عن �أربي ��ل ،وهو �أم ��ر نفته
احلكومة العراقية.
واعت�ب�ر �سريوان عب ��د الل ��ه ،النائب
عن احل ��زب الدميقراطي يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �أن "التوغ ��ل الرتك ��ي يف
الإقليم وراءه �أطماع تو�سعية ولي�س
ملالحقة حزب العمال فقط".
ويتف ��ق داود جن ��دي عل ��ى �أن �أنق ��رة
لديه ��ا �أه ��داف �أخ ��رى ،ق ��د تك ��ون
لل�ضغط على الوالي ��ات املتحدة التي
تدع ��م ق ��وات كردي ��ة يف �سوري ��ا� ،أو
الهروب من امل�شاكل الداخلية.
وي�ؤك ��د جن ��دي �أن "تركي ��ا �أن�ش� ��أت
�أكرث م ��ن  20ثكن ��ة يف مناطق �شمال
�أربيل ،وجلب ��ت معها دبابات ومدافع
متو�سط ��ة امل ��دى" ،كم ��ا ك�ش ��ف �أن
املع�سك ��ر ال ��ذي تتمركز في ��ه القوات
الرتكية يف بع�شيقة� ،شمال املو�صل،
من ��ذ " 2015م ��ا زال ي�ض ��م قوات من
كومون ��دو (كي ��م �أوزول) بالرتكي ��ة،
ومدافع متو�سطة املدى".

احلدودي ��ة ب�ي�ن الع ��راق و�سوري ��ا
والقريبة من الق�ضاء.
وق ��ال خلي ��ل ،وه ��و ع�ض ��و احل ��زب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين ،يف
ات�ص ��ال مع (امل ��دى) �إن "قوات حزب
العم ��ال مازالت يف �سنج ��ار ،وهناك
مروحيات غري معروفة الهوية حتلق
فوق �سنجار منذ �أول من �أم�س".
ب ��دوره يق ��ول داود جن ��دي ،ع�ض ��و
اللجن ��ة االمنية يف جمل� ��س حمافظة
نين ��وى� ،إن "الق ��وات العراقية التي
و�صل ��ت اىل �سنج ��ار يرافقه ��ا ل ��واء
ع�سكري مدرع" ،وقال يف ات�صال مع
(املدى) �أم�س ،ان "قوات حزب العمال
قد غادرت الق�ضاء اىل اجلبال".
وك�ش ��ف جندي ،وه ��و �إيزيدي �ضمن
ح ��زب االحتاد الوطن ��ي الكرد�ستاين
يف نين ��وى� ،أن "القوات املتبقية هي
عنا�ص ��ر من وح ��دات حماية �سنجار،
وه ��ي ق ��وات �إيزيدية ر�سمي ��ة تابعة
اىل احل�ش ��د ال�شعب ��ي" ،مبين� � ًا �أن
"قوات النخبة يف حزب العمال التي
ت�ض ��م جن�سيات متع ��ددة يبلغ عددها
 2000عن�صر قد �أخلت الق�ضاء".

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

نائبة �إيزيديّة :يجب احلفاظ على الأمن
ّ
اله�ش يف �سنجار
 بغداد /المدى
�ش ��ددت النائب ��ة الإيزيدي ��ة في ��ان
دخي ��ل� ،أم� ��س الإثني ��ن ،عل ��ى
�ض ��رورة ع ��دم ت ��رك ف ��راغ �أمني
في �سنجار عل ��ى خلفية ان�سحاب
حزب العمال الكرد�ستاني.
ودع ��ت دخي ��ل ،منظم ��ة االم ��م
المتح ��دة ف ��ي الع ��راق (يونامي)
ال ��ى الحفاظ عل ��ى "االمن اله�ش"
في المنطق ��ة و�أطرافها ،فيما �شدد
ممث ��ل الأمين الع ��ام لبعث ��ة الأمم
المتح ��دة ف ��ي الع ��راق (يونامي)
يان كوبيت� ��ش على ع ��دم ال�سماح
لأي ط ��رف بالإخالل ف ��ي الو�ضع
الأمن ��ي والإن�سان ��ي لأهال ��ي تلك
المنطقة.
وقالت دخيل ف ��ي بيان �صدر عنها
عق ��ب لقائه ��ا كوبيت� ��ش� ،إن "قلق
االم ��م المتح ��دة م�ستم ��ر ح ��ول
�أو�ض ��اع الإيزيديي ��ن في �سنجار،
رغم �إعالن العمال الكرد�ستاني بدء
ان�سحاب ��ه من المنطق ��ة" ،م�شددة
على �ضرورة "ا�ستمرار االهتمام

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

ب�أكث ��ر من � 10آالف عائلة �إيزيدية
تقطن في جب ��ل �سنجار و�أطرافه،
باالخ� ��ص بعد �إع�ل�ان تركيا نيتها
الب ��دء بالهجوم على مقرات حزب
العمال الكرد�ستاني".
ولفت ��ت دخي ��ل ال ��ى �أن االع�ل�ان
الترك ��ي ج ��اء "رغم �إع�ل�ان حزب
العم ��ال الكرد�ستان ��ي ا�ستع ��داده
لالن�سح ��اب من المنطق ��ة" ،مبينة
�أن "الحفاظ على �سالمة المدنيين
هي م�س�ؤولية الجميع".
ودع ��ت دخيل الى �ض ��رورة "عدم
ت ��رك ف ��راغ �أمن ��ي ف ��ي المنطق ��ة،
لتفوي ��ت الفر�صة عل ��ى من يرغب
بالعب ��ث ب�أم ��ن المنطق ��ة ل�صال ��ح
�أط ��راف م�شبوهة ال تري ��د الخير
لأه ��ل �سنجار وال لبقية المكونات
التي حاربت الدواع�ش وبقاياهم
م ��ن الخون ��ة" ،م�ؤك ��دة �ض ��رورة
"وجود خطط �أممية خا�صة بهذا
ال�ش� ��أن للحفاظ عل ��ى االمن اله�ش
ف ��ي �سنج ��ار و�أطرافه ��ا ،وينبغي
�أن تتزام ��ن مع ا�ستم ��رار مالحقة
بقايا ع�صاب ��ات داع�ش الإرهابية،

املدير الفني

خالد خ�ضري

لتقديمه ��م للق�ض ��اء ك ��ي ينال ��وا
عقابهم المحتوم".
م ��ن جانب ��ه� ،أع ��رب كوبيت�ش عن
�أمله في ان "ت�شهد منطقة �سنجار
المزيد من اال�ستق ��رار" ،مبين ًا �أن
"قلق االمم المتحدة م�ستمر حول
�أو�ض ��اع الإيزيديي ��ن ف ��ي منطقة
�سنجار".
و�شدد كوبيت�ش ،على �ضرورة �أن
"تكون هناك خطط بديلة لتقديم
مختلف �أ�ش ��كال الدع ��م الإن�ساني
والإغاث ��ي لآالف العوائ ��ل
الت ��ي تعي� ��ش ف ��ي جب ��ل �سنج ��ار
و�أطراف ��ه" ،الفت ًا الى �أن "�أو�ضاع
ه� ��ؤالء العائدي ��ن لمناطقه ��م ال
تحتمل المزيد من اال�ضطراب".
و�أك ��د ممث ��ل الأمين الع ��ام لبعثة
الأم ��م المتح ��دة في الع ��راق� :أنه
"ينبغ ��ي العم ��ل عل ��ى تكري� ��س
عودتهم لمناطقهم و�إنعا�ش �آمالهم
ف ��ي التم�س ��ك بال�س�ل�ام ،وع ��دم
ال�سم ��اح لأي ط ��رف بالإخ�ل�ال
بالو�ض ��ع الأمن ��ي والإن�سان ��ي
لهم".
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سياسة

الربملان يجهل م�صري املوازنة بعد رف�ض مالحظات مع�صوم

ّ
تتحدث عن قرب
�أنباء غري م�ؤكدة
ن�شر القانون يف جريدة الوقائع
 بغداد /حممد �صباح

مع انتهاء املدة الد�ستورية
مل�صادقة رئي�س اجلمهورية
على قانون موازنة ،2018
ح�صلت (املدى) على �أنباء
غري م�ؤكدة تفيد بو�صول
القانون �إىل جريدة الوقائع
العراقية.
ومبجرد ن�شر القانون يف
"الوقائع" يعترب نافذاً وهو
�أمر من �ش�أنه �إنهاء اجلدل
بني جمل�س النواب ورئي�س
اجلمهورية ف�ؤاد مع�صوم
ب�ش�أن امل�صادقة على القانون.

وكانت مدي ��رة جريدة الوقائع العراقية
�ش ��ذى الطائي ،ق ��د رجح ��ت ،الأحد� ،أن
يت ��م ن�ش ��ر قان ��ون املوازن ��ة االحتادي ��ة
الأ�سبوع احلايل.
وقال ��ت الطائ ��ي يف ت�صري ��ح �صحفي،
"نحن جهزنا قانون املوازنة االحتادية
العامة لعام  2018وبانتظار �إ�شعار من
رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة يدعون ��ا لن�شره"،
مرجح ��ة �أن "ي�صل الإ�شع ��ار خالل هذا
الأ�سبوع".
ولفت ��ت اىل �أن "امل ��ادة  73من الد�ستور
البن ��د ثالث ًا� ،أ�ش ��ارت اىل �أنه بالرغم من
عدم م�صادقة رئي�س اجلمهورية ،ميكن
�أن يت ��م الن�ش ��ر بعد م ��رور  15يوم ًا� ،إال
�أن ه ��ذا االمر مرتبط ب�إ�شعار من رئا�سة
اجلمهورية يدعونا للن�شر".
و�أ�ضاف ��ت الطائي "�إنن ��ا ن�شرنا قوانني
�سابق ��ة مل ي�ص ��ادق عليه ��ا رئي� ��س
اجلمهوري ��ة ،كم ��ا هو الأم ��ر يف قانون
البطاق ��ة املوح ��دة حيث مت ن�ش ��ره بعد
م�ضي  15يوم ًا".
ويل ��زم الد�ستور يف مادت ��ه (/)37ثالث ًا
رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة بامل�صادق ��ة عل ��ى

القوان�ي�ن التي ي�س ّنها جمل� ��س النواب،
وتع� � ّد م�صادق ًا عليه ��ا بعد م�ضي خم�سة
ع�شر يوم ًا من تاريخ ت�سلمها.
وكان جمل� ��س الن ��واب ق ��د �ص ��وت يف
الثال ��ث م ��ن �شه ��ر �آذار اجل ��اري عل ��ى
قان ��ون املوازنة االحتادي ��ة لعام 2018
بع ��د مقاطع ��ة الكت ��ل الكرد�ستانية التي

حمالت طوع ّية لتنظيف ال�شوارع
واجلامعات ُت ّ
غطي على الإهمال احلكومي
 ترجمة /حامد �أحمد
بعد �أ�شه ��ر من طرد م�سلح ��ي داع�ش مل ت�سجل
التفات ��ة من قبل احلكومة جله ��ود �إعمار مدينة
املو�ص ��ل ــ وهي من �أك�ث�ر املناطق دمار ًا ب�سبب
داع�ش.
ويق ��ول حمم ��د �شعب ��ان ،وهو �ضاب ��ط يف قوة
الدفاع امل ��دين يعمل �شرق املو�ص ��ل ،ل�صحيفة
الغاردي ��ان" :حتى ل ��و عملنا يومي� � ًا على مدى
ال�ست ��ة �أ�شه ��ر القادم ��ة ل ��ن نتمك ��ن م ��ن �إنه ��اء
كاف �أو معدات ".
مهمتنا ،لي�س لدينا �إ�سناد ٍ
وبعد �شهر واحد من توقف املعارك كان �شعبان
وزم�ل�ا�ؤه ينت�شلون يومي ًا ما يق ��ارب  30جثة
من حت ��ت االنقا�ض .ويقول �شعب ��ان �إن مزيد ًا
من اجلثث ما تزال مدفونة حتت الأنقا�ض على
طول �ضفاف نهر دجلة.
و�أ�ش ��ار ال�ضابط يف ق ��وة الدفاع املدين اىل �أن
فريقه يقوم ب�إزالة االنقا�ض ب�إيديهم .وي�ضيف
ال�ضاب ��ط الذي مل يت�سلم �أج ��ور عمله بعد "�إنه
عمل �شاق".
�أف ��كار �إعادة �إعم ��ار املو�صل بعي ��دة عن �أذهان
الرج ��ال املكلف�ي�ن بانت�ش ��ال اجلث ��ث املدفون ��ة

اعرت�ض ��ت عل ��ى تخفي�ض ح�ص ��ة �إقليم
كرد�ستان من املوازنة.
وبد ًال من �أن ي�صادق رئي�س اجلمهورية
عل ��ى املوازنة� ،أعاد القانون اىل جمل�س
الن ��واب مبين� � ًا وج ��ود  31نقط ��ة في ��ه
تتقاطع مع الت�شريعات النافذة وهو �أمر
مل ي�سبق لرئي�س اجلمهورية �إجراءه.

املو�صل غارقة يف خم ّلفات املعارك و�أ�شهر �أحيائها يتح ّول �إىل مقربة جماع ّية

حت ��ت االنقا� ��ض .الع ��دد احلقيق ��ي للخ�سائ ��ر
باالرواح ،خالل املعركة التي �شنت �ضد داع�ش
يف املو�ص ��ل غري معروف ولك ��ن تقرير لوكالة
اال�سو�شييت ��د بر�س �أ�شار اىل �سقوط ما يقارب
ع�شرة �آالف مدين ،يف حني ذكرت االمم املتحدة
�سقوط  2521مدن ّي ًا ك�أدنى رقم لعدد ال�ضحايا.
لق ��د حتولت املدينة القدمي ��ة يف املو�صل ،التي
كان ��ت مرة ُتع� � ّد املركز االقت�ص ��ادي� ،إىل مدفن
للموتى.
متطوعون يف كل �أنح ��اء املدينة بد�أوا ب�أعمال
تنظي ��ف �ش ��وارع ومكتب ��ات عام ��ة وجامعات،
وذل ��ك لإنعا�ش املدينة التي عان ��ت من االهمال
والقمع حتت حكم تنظيم داع�ش .
التق ��دم يف جهود �إع ��ادة الإعم ��ار بطيء وهذا
احل ��ال مل يختلف عن بقية املناطق يف العراق،
�إذ �إن �أج ��زاء م ��ن الرم ��ادي والفلوجة وجميع
منطق ��ة �سنجار ما تزال مهدمة بعد �سنوات من
طرد تنظيم داع�ش منها.
اخلط ��ر يكم ��ن الآن يف �أن ن�ش ��وة الف ��رح
با�سرتجاع املو�صل م ��ن داع�ش قد تف�سد �إذا مل
يتبعها عودة �سريعة لالمن والبيوت والوظائف
واملدار�س وتدقيق �شامل مبلفات ف�ساد و�ضعف

جل�سة اليوم هي
الأخرية للربملان
احلايل

وكان ��ت (امل ��دى) ق ��د ن�ش ��رت يف عددها
ال�ص ��ادر بتاري ��خ 2018/03/7
ن�سخة م ��ن الكتاب ال ��ذي �أر�سله رئي�س
اجلمهوري ��ة �إىل الأمان ��ة العامة ملجل�س
النواب /الدائ ��رة الربملانية ،يتكون من
�ست �صفحات تتحدث عن وجود الكثري
من "الأخط ��اء الد�ستوري ��ة والقانونية

واملالية" التي ارتكب ��ت من قبل جمل�س
النواب.
م ��ن �أب ��رز امل ��واد التي اعرت�ض ��ت عليها
رئا�س ��ة اجلمهورية امل ��ادة ( )2املتعلقة
بتخ�صي� ��ص ( )3تريليون ��ات دين ��ار
الحتياط ��ي الطوارئ الت ��ي تع ّد خمالفة
لقان ��ون الدي ��ن الع ��ام رق ��م ( )95الذي

جل�سة �سابقة ملجل�س النواب�( ..أر�شيف)
خ ��وّ ل احلكوم ��ة ب�إع ��داد موازن ��ة c4
وامل�ؤرخ يف .2008/3/10
كما تن�ص امل ��ادة (/4ثاني ًا) من القانون
عل ��ى تخويل حمافظات الإقليم باملناقلة
للأم ��وال �ضم ��ن املوازن ��ة ،وه ��ذا في ��ه
خمالف ��ة للد�ست ��ور بح�سب ن� ��ص املواد
( 117و 120و )121حي ��ث �إن التعامل

م ��ع �إقليم كرد�ستان يج ��ب �أن يكون من
خ�ل�ال حكومة �إقلي ��م كرد�ست ��ان ولي�س
التعامل مع حمافظات الإقليم
ور ّد الربمل ��ان عل ��ى اعرتا�ض ��ات رئا�سة
اجلمهوري ��ة ،قائ�ل�ا ان ��ه لي� ��س م ��ن
�صالحي ��ات رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة �إعادة
القوانني والق ��رارات املقرة اىل جمل�س
النواب.
ويق ��ول مق ��رر اللجنة املالي ��ة الربملانية
�أحم ��د حمه ر�شي ��د لـ(امل ��دى)� ،أم�س� ،إن
جلنته "ال تعرف �شيئ ًا عن م�صري قانون
املوازن ��ة االحتادي ��ة ب�سب ��ب اجلدلي ��ة
القائم ��ة ب�ي�ن رئا�ست ��ي اجلمهوري ��ة
والربمل ��ان" ،معت�ب�ر ًا ان "املالحظ ��ات
الت ��ي قدمه ��ا رئي� ��س اجلمهوري ��ة على
قانون املوازنة قانونية".
ور�أى النائب الك ��ردي �أنه "من االف�ضل
اللج ��وء اىل املحكم ��ة االحتادي ��ة لف�ض
النزاع ب�ي�ن رئا�سة اجلهورية والربملان
ب�ش� ��أن امل�صادق ��ة عل ��ى قان ��ون املوازنة
االحتادية لعام ."2018
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ،تعت�ب�ر احلكوم ��ة �أنّ
اخل�ل�اف القائم ب�ي�ن الربمل ��ان ورئا�سة
اجلمهوري ��ة عل ��ى املوازن ��ة "خمال ��ف
للد�ستور" الذي منح رئي�س اجلمهورية
�صالحي ��ة التوقيع عل ��ى القوانني خالل
ف�ت�رة خم�سة ع�ش ��ر يوما ،م�ش ��ددة على
انه بانته ��اء املهل ��ة الد�ستورية �ستكون
املوازنة �سارية املفعول.
وقال املتح ��دث الر�سمي با�سم احلكومة
�سعد احلديثي لـ(امل ��دى)� ،أم�س" ،هناك
ن�صو� ��ص د�ستوري ��ة تعط ��ي لرئي� ��س
اجلمهوري ��ة �صالحي ��ة التوقي ��ع عل ��ى
قان ��ون املوازن ��ة خ�ل�ال ف�ت�رة خم�س ��ة
ع�ش ��ر يوم ًا ابت ��دا ًء من تاري ��خ �إقرارها
يف الربملان" ،م�ش ��دد ًا على �أنه "بانتهاء
ه ��ذه املهلة م ��ن دون امل�صادق ��ة �ست�أخذ
املوازن ��ة �شكله ��ا القان ��وين وت�صب ��ح
�سارية املفعول".
و�أ�ضاف احلديثي �إن "احلكومة تنتظر
ح�س ��م اخل�ل�اف الدائ ��ر ب�ي�ن رئا�ست ��ي
اجلمهوري ��ة والربملان م ��ن �أجل �إ�صدار
التعليم ��ات اخلا�ص ��ة بتنفي ��ذ م�ش ��روع
قانون املوازنة" ،مو�ضح ًا �أن "الت�صرف
باملوازن ��ة قبل نهاي ��ة اخلالف ��ات ب�ش�أن
القان ��ون �أمر م�ت�روك ملجل� ��س الوزراء
ال ��ذي يحتاج �إىل درا�سته قبل اتخاذ �أي
قرار".

م�ؤ�س�سات حملي ��ة ،وكذلك ت�سوي ��ة وتعوي�ض
نف�س ��ي ملا مت فقدانه .الت�أخ�ي�ر احلا�صل ب�إعادة
الإعمار يع ��زى ب�شكل رئي�س اىل ال�س�ؤال الذي
يقول من الذي �سي�سدد فاتوة تكاليف الإعمار؟
خالل م�ؤمتر املانح�ي�ن الذي انعقد يف الكويت
ال�شهر املا�ضي ح�صل العراق على ما يقارب 30
مليار دوالر تعهدات مالية مل�شاريع �إعادة �إعمار
املدن املت�ضررة يف حني كان قد طلب من حلفائه
م�ساعدته مببلغ  88مليار دوالر� .سيتطلب ذلك
من احلكومة العراقية ان تتحمل تغطية اجلزء
االكرب من نفقات �إعادة االعمار .
وتقول ليز غراند ،ممثلة برنامج التنمية التابع
ل�ل�امم املتح ��دة يف الع ��راق ،ان جم ��رد اع ��ادة
اال�ستقرار لغرب املو�ص ��ل لكي تتمكن العوائل
الت ��ي نزحت خالل احلرب م ��ن العودة �ستكلف
بحدود  700مليون دوالر .
و�أ�ضاف ��ت غران ��د بقوله ��ا ان ��ه "�ضعف م ��ا كنا
نتوقع ��ه لأن الدمار الذي حلق يف مناطق غرب
املو�صل خالل املراحل االخرية من املعركة كان
كب�ي�را وعلى نط ��اق �أ�شمل بكث�ي�ر مما وقع يف
�شرق املو�صل ".
م ��ن جان ��ب �آخر م ��ا ي ��زال هناك �أك�ث�ر من 2.3

مليون عراقي مهجر داخلي ًا ب�ضمنهم ما يقارب
� 700أل ��ف �شخ�ص م ��ن املو�ص ��ل .ال�سالم فقط
ال يكف ��ي بالن�سب ��ة له ��م للع ��ودة اىل بيوته ��م.
�إنه ��م بحاج ��ة ملن ��ازل يعي�ش ��ون فيه ��ا وتعلي ��م
وتوف�ي�ر فر�ص عمل حي ��ث غالبيتهم لي�س لديه
ق ��درة ت�سديد مبلغ �إيج ��ار بيت عو�ض ًا عن بيته
املت�ضرر .
وحت ��دث �أحم ��د �صال ��ح اجلب ��وري ،م�ساع ��د
مدي ��ر بلدي ��ة املو�صل ،م ��ن مكتب ��ه القريب من
جامع ��ة املو�ص ��ل اىل الغاردي ��ان ،قائ�ل�ا �إن
"املدينة القدمية دمرت ب�شكل كامل ،ال �أعرف
ك ��م �ست�صل كلف ��ة �إعادة �إعم ��ار املو�صل ولكنها
�ستكون مبليارات ال ��دوالرات" ،م�شري ًا اىل �أن
احلكومة مدينة لبلدي ��ة املو�صل وحدها مببلغ
 7مالي�ي�ن دوالر ب�ضمنه ��ا رواتب غ�ي�ر م�سددة
لعمال تنظيف ال�شوارع.
الع ��راق ال ��ذي يعاين م ��ن �أزمة هب ��وط �أ�سعار
النف ��ط كان ق ��د خ�ص� ��ص  337ملي ��ون دوالر
لأغرا� ��ض �إع ��ادة الإعم ��ار .وي�أم ��ل �أن ت�شج ��ع
اال�ستثم ��ارات الأجنبي ��ة ـ� �ـ يف جم ��ال �إع ��ادة
الإعمار والنق ��ل ــ القطاع اخلا�ص النا�شئ لديه
ب� ��أن ي�أخ ��ذ دوره بتحم ��ل بع�ض الع ��بء الذي

يجب ُّ
تدخل
العبادي لوقف
بع�ض املمار�سات
الأمن ّية يف الب�صرة

التغيري
الدميوغرايف ُيهدِّ د
امل�سيحيني يف بغداد
واملو�صل وكرد�ستان

تعاني ��ه احلكومة .لك ��ن النائ ��ب االول ملحافظ
نينوى عبد القادر �سنجاري ،يقول انه ال مكان
لهذه الآمال من ان تتحقق و�سط هذه الظروف،
م�ؤكدا بقوله "لقد مت تدمري كل معامل املو�صل،
واملعام ��ل التي مل يلحقه ��ا التدمري قد مت نهبها،
�إذ ًا كيف �سنتمكن م ��ن �إعادة التوجه ال�صناعي
والتجاري للمدينة من جديد؟".
الف�س ��اد امل�ست�ش ��ري يف القط ��اع الع ��ام للعراق
يعرقل �أعمال �إعادة الإعمار �أي�ضا .ففي ت�شرين
الث ��اين املا�ضي مت عزل حماف ��ظ نينوى نوفل
حم ��ادي ،لأ�سباب تتعل ��ق بالف�ساد ولكنه رف�ض
مغادرة املن�صب.
ويق ��ول �س ��كان حملي ��ون م ��ن �أه ��ايل املو�صل
�إن ع ��دم اال�ستق ��رار ال�سيا�س ��ي ال ��ذي ي�سب ��ق
االنتخاب ��ات يف �أي ��ار وكان ��ون االول املقبل قد
حوّ ل االهتمام بعيد ًا عن �إعادة الإعمار .
ويقول �سجاد جياد ،املدير الإداري ملركز البيان
البحثي للدرا�سات يف بغداد ،انه عندما يتوجه
العراقيون ل�صناديق االقرتاع ف�إنهم يريدون ان
ي�شاه ��دوا �سيا�سيني قد تعهدوا ملحاربة الف�ساد
ولي�س فقط حلماية نظام ينتفعون منه .
وي�ضي ��ف جي ��اد بقول ��ه "�أعتق ��د انه ق ��د حتقق

خرباء التحالف
الدويل جوا�سي�س
لبلدانهم

بع� ��ض التق ��دم ،ولك ��ن الغالبي ��ة العظم ��ى م ��ن
النا� ��س تنتظر ر�ؤية حت ��رك ملمو�س نحو هذا
االجت ��اه وعلى احلكوم ��ة ان تتحرك بقوة �ضد
الف�ساد ،املواطنون يريدون ان يلم�سوا تقدم ًا،
و�أعتقد ان �صربهم قد نفد ".
ويق ��ول عل ��ي ناظ ��م 29 ،عام ��ا ،وه ��و اح ��د
املتطوعني الذي ��ن نزلوا اىل ال�شارع للم�ساعدة
يف جهود تنظيف املو�ص ��ل ،ان "هذه مدينتي،
�إذا �أن ��ا ال �أتوج ��ه لتنظيفه ��ا فم ��ن �سيقوم بذلك
�إذ ًا؟ لق ��د بد�أنا العمل ،لأن احلكومة بطيئة جدا
وفا�سدة ويقولون ب�أنه لي�س لديها �أموال كافية.
لق ��د قمنا مبعظم اعمال التنظي ��ف ب�أنف�سنا� .إذا
انتظرنا ال�سلطات احلكومي ��ة ف�ستبقى املدينة
على حالها ".
كما قال �سهيل م ��زر ،منظف �شارع متطوع كان
يعم ��ل خباز ًا يف غ ��رب املو�صل قب ��ل �أن ينتقل
اىل اجلان ��ب ال�شرقي" :ن�أمل م ��ن احلكومة �أن
تعتني بنا .وننتظر جهود �إعادة �إعمار اجلانب
الغرب ��ي من املو�صل� ،إنه اجلانب الأكرث �أهمية
ويعترب مركز املو�صل ،واذا مل يح�صل الإعمار
ف�إن ذلك قد ي�ؤدي اىل عودة داع�ش من جديد".
 عن :الغارديان

نرف�ض جتديد
عقد ال�شركة
املك ّلفة بحماية
مطار بغداد

علي البديري

جوزيف �صليوا

ح�سن خالطي

كاظم ال�ص ّيادي

كامل الغريري

�أك ��د النائ ��ب ع ��ن ح ��زب الدع ��وة تنظي ��م الداخ ��ل ،علي
البدي ��ري� ،أن جل�سة جمل�س الن ��واب التي �ستعقد اليوم
الثالث ��اء ه ��ي االخ�ي�رة م ��ن عم ��ر ال ��دورة الت�شريعي ��ة
احلالي ��ة ،مبين ًا ان ��ه على وفق املعطي ��ات املوجودة ف�إن
�أغل ��ب النواب لن يح�ض ��روا اجلل�سة .وق ��ال �إن "جل�سة
جمل� ��س الن ��واب لي ��وم الثالث ��اء �إذا ح�صل فيه ��ا ن�صاب
وم ��ررت بع�ض القوان�ي�ن ف�إنها تعت�ب�ر االخرية من عمر
الدورة الت�شريعية احلالية" .وتابع �إنه "وفق ًا للمعطيات
املوج ��ودة ،يف م ��ا يتعل ��ق بان�شغال الن ��واب بحمالتهم
االنتخابية ف�إنهم لن يح�ضروا اىل الربملان ،حتى لو كان
االمر يتعلق بالت�صويت على قوانني �ضرورية ومهمة".
يذك ��ر �أن رئي�س جمل�س النواب� ،سلي ��م اجلبوري ،دعا،
ال�سبت املا�ضي� ،أع�ضاء الربملان حل�ضور جل�سة الثالثاء
املقبل ،لإقرار جملة من القوانني املعدّة للت�صويت.

ك�ش ��ف رئي�س كتلة ال ��وركاء النيابي ��ة جوزيف �صليوا،
ع ��ن وجود حماوالت يقوم بها البع�ض من �أجل التغيري
الدميغ ��رايف عن طري ��ق �شراء �أرا� ��ض وممتلكات �أبناء
املك ��ون امل�سيح ��ي يف �سه ��ل نين ��وى وبغ ��داد و�إقلي ��م
كرد�ستان.
وقال �صليوا �إن "املناطق التي يتواجد بها �أبناء املكون
امل�سيحي يف �سه ��ل نينوى تعاين يف جميع امل�ستويات
االمنية واخلدمية" ،مبين� � ًا �أن "هناك �أموا ًال تر�صد من
دول ك�ب�رى بغية �ش ��راء االرا�ضي يف تل ��ك املناطق من
�أجل التغيري الدميغرايف".
و�أ�شار اىل �أن "اال�ستهداف ملمتلكات امل�سيح و�أرا�ضيهم
ال يقت�ص ��ر عل ��ى �سه ��ل نين ��وى ب ��ل هن ��اك حي ��ف وظلم
وا�سته ��داف يح�ص ��ل يف العا�صم ��ة بغ ��داد و�أي�ض ��ا يف
بع�ض مناطق �إقليم كرد�ستان".

ح� � ّذر النائب ع ��ن حمافظة الب�صرة ح�س ��ن خالطي ،من بع�ض
املمار�سات غ�ي�ر ال�صحيحة لبع�ض �أفراد القوات االمنية التي
تق ��وم بتنفي ��ذ �أوام ��ر اعتق ��االت تتعل ��ق بق�ضاي ��ا قدمية متت
ت�سويتها م�سبقا.وقال خالطي �إنه "يف الوقت الذي ت�شهد فيه
البالد بوادر مرحلة جديدة من اال�ستقرار االمني واالقت�صادي
ت�ب�رز يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة بع� ��ض الق�ضايا املحوري ��ة التي
تتطل ��ب معاجل ��ات �سريع ��ة وتدخ�ل�ا مبا�ش ��ر ًا ا�ستثنائي� � ًا من
قب ��ل رئي�س جمل�س ال ��وزراء وقد تلقينا ه ��ذه الق�ضايا ب�شكل
منا�ش ��دات يومية م�ستمرة".وتابع خالطي "تتكرر با�ستمرار
ال�ش ��كاوى واملنا�ش ��دات نتيج ��ة بع� ��ض املمار�س ��ات غ�ي�ر
ال�صحيح ��ة لبع� ��ض �أفراد الق ��وات االمنية التي تق ��وم بتنفيذ
�أوام ��ر اعتقاالت تتعلق بق�ضايا قدمية مت ��ت ت�سويتها م�سبقا
ومن ��ذ �سن ��وات عديدة وميك ��ن ان تنته ��ي ملفاته ��ا الق�ضائية
ب�أ�سلوب مغاير لأ�سلوب املداهمات والرتويع للعوائل".

�شدّد النائب عن ائت�ل�اف دولة القانون كاظم ال�صيادي،
عل ��ى �ضرورة خ ��روج الق ��وات االجنبية م ��ن االرا�ضي
العراقية وعدم ال�سماح له ��م ببناء �أية قواعد م�ستقبلية
داخل البلد ،م�شري ًا اىل �أن �أغلب امل�ست�شارين واخلرباء
االجانب عبارة عن جوا�سي�س و�أذرع ملخابرات دول.
وقال ال�صيادي �إن "اخلرباء وامل�ست�شارين الع�سكريني
االجان ��ب املتواجدي ��ن عل ��ى االرا�ض ��ي العراقي ��ة ه ��م
باالغلب عب ��ارة ع ��ن جوا�سي� ��س و�أذرع ملخابرات دول
تريد التدخ ��ل بال�سيا�سة العراقية وفر�ض الإرادات هنا
وهن ��اك" ،مبين ًا �أن "ه� ��ؤالء عبارة ع ��ن مرتزقة تابعني
لدولهم".و�أ�ض ��اف ال�صي ��ادي �إن "الق ��وات والقي ��ادات
الع�سكري ��ة العراقي ��ة �أثبت ��ت خ�ل�ال ال�سن ��وات الث�ل�اث
املا�ضي ��ة باحل ��رب �ض ��د زمر داع� ��ش الإرهابي ��ة قدرتها
وكفاءتها يف �إدارة املعركة وم�سك االر�ض".

ج� �دّد ع�ض ��و يف جلن ��ة االقت�ص ��اد واال�ستثم ��ار النيابية،
رف�ضه لتمري ��ر عقد �شركة  G4Sاالمني ��ة املكلفة بحماية
مط ��ار بغ ��داد ،مبين ًا �أن ذلك ج ��اء �إثر خمالف ��ات يف بنود
العقد.وق ��ال ع�ض ��و اللجنة النائب كامل ن ��واف الغريري
"�شخ�صن ��ا ع ��دد ًا م ��ن املخالف ��ات يف بن ��ود عق ��د �شركة
 G4Sاالمني ��ة املكلفة بحماية مطار بغ ��داد" ،مبين ًا �أن
"وزارت ��ي النق ��ل والتخطيط املعنية ب� ��أوراق ال�شركات
ال متتل ��كان �أولي ��ات عن ال�شركة على م ��دى � 8سنوات من
تعاقده ��ا حلماي ��ة املطار".و�أ�ضاف الغري ��ري �إن "G4S
�أر�سل ��ت طلب متدي ��د العقد اىل وزارة النق ��ل عرب الربيد
االلكرتوين وهذا خمالف لقانون التعاقدات احلكومية"،
م�ش�ي�را اىل ان "وزارة النقل جتاهل ��ت تو�صيات اللجان
املكلف ��ة من قبل جلنة العطاءات ب�ش�أن التدقيق والتحقيق
حول العطاءات التي قدمت من بقية ال�شركات".
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�إقرار قانون �شركة النفط الوطنية ..ودعوات لتعديل فقراته

دكاكني انتخابية
م ��ع كل دورة انتخابية ،تزدهر جتارة الدكاك�ي�ن االنتخابية التي
تق ��دم معرو�ضاتها للزبائن من وعود مغلفة بال�سيلوفان وب�ضائع
مغري ��ة لع ��راق جدي ��د تتحق ��ق في ��ه الأمني ��ات بلم�س ��ة �سحرية..
وت�ستقط ��ب ه ��ذه الدكاك�ي�ن �أي ��ا ٍد عامل ��ة ت ��روّ ج للمر�شح�ي�ن وما
�إن تنته ��ي احلم�ل�ات االنتخابية حت ��ى تنفجر فقاعته ��ا ال�ضخمة
وتتناث ��ر ه ��ذه الأيدي دون �أن حت�صل على مقاب ��ل مادي �أو تنفيذ
للوعود اجلميلة من فر�ص تعيني و�سواها ..
اىل جان ��ب هذه الدكاكني التي تعلن ع ��ن ب�ضاعتها ب�شكل �صريح،
هناك دكاكني �أخرى تتخذ من الثقافة ب�ضاعة لها ،فتعلن عن كونها
م�ؤ�س�س ��ات ثقافي ��ة وحت ��اول �أن ت�ستقط ��ب بع� ��ض ال�شخ�صي ��ات
املعروف ��ة يف ع ��امل الثقافة واالع�ل�ام وتلتقط �ص ��ور ًا لتعلن عنها
عرب �صفحات التوا�صل االجتماعي فرياها متابعو تلك ال�صفحات
ويت�ص ��ورون �أنهم �أمام م�ؤ�س�سات ثقافي ��ة حقيقية ،بينما هي يف
حقيقتها ت�ض ��م من اليفقه يف الثقافة �شيئ� � ًا ،واليعرف ماذا يعني
الإع�ل�ام ،ومن يدخل يف دهاليزها اكرث ف�أك�ث�ر ،قد يكت�شف �سوق ًا
خفي ��ة لل�سم�س ��رة يف كل �ش ��يء ب ��دء ًا بال ��ذمم وال�ضمائ ��ر ولي�س
انتها ًء بالب�شر ..
يف بداي ��ة الت�سعينات وخالل فرتة احل�صار االقت�صادي� ،شاهدت
خالل �أح ��د ا�ستق�صاءاتي ال�صحفية ّ
عطار ًا عج ��وز ًا يلف التوابل
ب�أكيا� ��س ورقي ��ة كان يقتطعه ��ا م ��ن جم�ل�ات ثقافي ��ة متخ�ص�ص ��ة
ور�صين ��ة ..ازعجني ذل ��ك ،ف�س�ألته ع ��ن ال�سبب و�إن ��ه ب�إمكانه �أن
ي�ستخ ��دم �أكيا�س ًا عادية عو�ض� � ًا عنها ،فا�شتكى من احل�صار ُ
و�شح
ال ��ورق وكان البدي ��ل الأي�س ��ر لدي ��ه هو �ش ��راء املج�ل�ات الثقافية
املرجتع ��ة للمكتب ��ات ب�أثمان زهي ��دة ليحوّ له ��ا اىل �أكيا�س ورقية
تف ��وح بعط ��ر ق�صائد وق�ص� ��ص �شعرائن ��ا و�أدبائنا قب ��ل �أن ت�ضم
(الهي ��ل) و(القرنف ��ل) يف جوفه ��ا ،وعندما الح ��ظ انزعاجي قال:
"عمي ما �أدري هاي الأوراق غالية عليكم"...نعم  ..مل يكن يدري
وهو �صادق يف ذل ��ك ..لكن امل�صيبة الأعظم يف من يدري ويدري
�أن ��ه يدري وي�صر على ا�ستهجان الثقافة والفكر وكل �شيء جميل
وراق يف احلي ��اة ليحوّ له اىل ب�ضاعة عند الطلب� ،سواء كان ذلك
ٍ
به ��دف خدم ��ة املر�شحني لالنتخاب ��ات �أو لرتوي ��ج ب�ضاعة فا�سدة
للم�س�ؤول�ي�ن ..ميك ��ن �أي�ض� � ًا �أن ن�شه ��د تكرمي ًا �أو �أك�ث�ر لأ�صحاب
تل ��ك الدكاكني الثقافية يف مهرجان ��ات �أعدّت لهذا الغر�ض ،وغالب ًا
مايج ��ري تلميع واجهاتها ب�أ�سماء ب ّراق ��ة ومعروفة يف الأو�ساط
الأدبي ��ة والإعالمي ��ة ،لكنْ من يت ��م تكرميه حق ًا ه ��م ُمدّعو الثقافة
واملتمرغون يف ترابها من �أجل �أهداف �أبعد...
يف حرب ��ه �ضد الف�ساد ،ق ��ال رئي�س الوزراء العب ��ادي� ،إن احلرب
�ض ��د الف�س ��اد �أ�صع ��ب م ��ن احلرب �ض ��د داع� ��ش ..ف� ��إذا كان ر�أ�س
احلكومة يخ�شى مقارعة الف�س ��اد ل�صعوبة التعامل مع الفا�سدين
واملف�سدي ��ن ،كي ��ف �سنحل ��م �إذن مبقارع ��ة ف�س ��اد الفك ��ر وت�شويه
الثقافة ،ونحن نعي� ��ش يف �سوق مفتوحة لبيع ب�ضائع فا�سدة يف
دكاكني مُعدّة لهذا الغر�ض..
في بداية الت�سعينات وخالل فترة
الح�صار االقت�صادي� ،شاهدت خالل
�أحد ا�ستق�صاءاتي ال�صحفية ّ
عطاراً
عجوزاً يلف التوابل ب�أكيا�س ورقية
كان يقتطعها من مجالت ثقافية
متخ�ص�صة ور�صينة..

�إن قانون ت�أ�سي�س �شركة
النفط الوطن ّية العراق ّية
للمرة الأولى في
قد �صدر
ّ
عام  1964بهدف تطوير
ال�صناعة النفط ّية في
ّ
التحري
كل مراحلها من
ّ
والتنقيب عن النفط
والموادّ الهيدروكربون ّية
الطبيع ّية �إلى �صناعة
المنتجات .وفي عام
تم ت�أميم النفط،
ّ ،1972
وا�ستبعدت ال�شركات
الم�ستثمرة،
الأجنب ّية
ّ
قرر العراق في ني�سان
ّ
ثم ّ
من عام  1987دمج ال�شركة
بوزارة النفط ،فيما ظ ّلت
�شركة ت�سويق النفط
الحكوم ّية "�سومو" منذ
ت�أ�سي�سها في عام 1998
و�إلى الوقت الحا�ضر،
تقوم ب�أعمال نقل النفط
وبيعه.

 بغداد /فادية اجلواري
وق ��ال ع�ضو جلنة النف ��ط والطاقة
النياب ّي ��ة زاه ��ر العب ��ادي� ،إن
م�صادق ��ة رئا�س ��ة اجلمهورية على
قان ��ون �شرك ��ة النف ��ط الوطني ��ة
يعترب �إجناز ًا مهم ًا يف هذه الدورة
الربملانية احلالية.
وي�ضي ��ف العب ��ادي يف حدي ��ث
لـ(امل ��دى)� ،أن "قان ��ون �شرك ��ة
النف ��ط الوطنية �س ��وف يجعل من
ال�صناع ��ة النفط ّي ��ة م ��ن نواح ��ي
اال�ستخ ��راج والت�صدي ��ر و�صناعة
املنتج ��ات ب�أي ��ا ٍد عراق ّي ��ة� ،إذا م ��ا
ّ
مهني
مت ��ت �إدارة ال�شرك ��ة ب�ش ��كل ّ
وع�ص ��ريّ " ،معت�ب�ر ًا � ّأن "الكوادر
العراق ّي ��ة ق ��ادرة عل ��ى ذل ��ك ،بع ��د
�أن ّ
مت تهمي�شه ��ا من ��ذ ع ��ام ،2003
بعد �أن حازت ال�ش ��ركات الأجنبيّة
الفر� ��ص املتاحة كاف ��ة ،م�شري ًا اىل
�أن "قان ��ون ال�شرك ��ة ل ��ن ي�ؤثر يف
ح�ص ��ة االقلي ��م م ��ن النف ��ط كون ��ه

ال�شركة
�ستكون
لها موازنة
خا�صة من
االيرادات
النفطية
ج ��زء ًا م ��ن العراق و�سيت ��م توزيع
احل�ص�ص على املحافظات بح�سب
قان ��ون املوازن ��ة ،و�ستك ��ون هناك
امكاني ��ة ملتابعة ومراقب ��ة ال�شركة
اف�ض ��ل م ��ن ال�سابق والت ��ي �شتت
جه ��ود الدول ��ة مبراقب ��ة اي ��رادات
الت�صدير النفطي ".
ويتابع ع�ضو جلنة النفط والطاقة
النيابي ��ة� ،أن "�شرك ��ة النف ��ط
الوطني ��ة �ستع ��زز ثق ��ة املحافظات
املنتج ��ة للنفط باحلكوم ��ة ويعزز
ثقة املواط ��ن بالدولة ،الفت ًا اىل �أن
"قان ��ون الب�ت�رو دوالر هو �ضمن
قان ��ون ( )21املعدل وهو بعيد عن
قان ��ون �شركة النف ��ط الوطنية ،يف
ح�ي�ن �أن االخري �أ�ض ��اف تعديالت
متكن اال�ستفادة من ايرادات النفط
للمحافظات املنتجة من خالل عمل
�شرك ��ة النف ��ط الوطنية مب ��ا ي�سهم
يف رف ��ع امل�ست ��وى االقت�ص ��ادي
لتلك املحافظ ��ات التي تعاين �شح ًا
و�أزمة مالية ".
ويلف ��ت العب ��ادي اىل �أن "قان ��ون
�شركة النفط الوطنية ينظم عملية
االنت ��اج والتوزي ��ع والبيع وينظم
عملي ��ة متابع ��ة �ش ��ركات ج ��والت
الرتاخي� ��ص ،ويعط ��ي م�ساح ��ة
م ��ن املركزي ��ة ،لأن �شرك ��ة �سوم ��و
و�شركات االنت ��اج املتمثلة ب�شركة
نف ��ط الب�ص ��رة وذي ق ��ار ومي�سان
والو�س ��ط وال�شمال و�شركة احلفر

العراقية ،وال�شركات اال�ستثمارية ،النفط ،التي �س ��وف متار�س عملها
جمي ��ع ه ��ذه ال�شركات ه ��ي داعمة ب�ش ��كل م�ستق � ّ�ل ،وبال ّت ��ايل ،ف�إ ّن ��ه
و�سان ��دة لل�شرك ��ة وحت ��ت مظل ��ة يف احل ��االت الت ��ي تتع ّر� ��ض له ��ا
واحدة ".
ال�شرك ��ة �إىل م�ش ��كالت يف �أوق ��ات
وي�ؤكد ع�ضو جلنة النفط والطاقة الأزم ��ات واخلالفات مث ��ل جتميد
النيابي ��ة� ،أن "ال�شرك ��ة �ستك ��ون �أمواله ��ا املنقول ��ة وغ�ي�ر املنقول ��ة
له ��ا موازنة خا�صة م ��ن االيرادات ب�سبب �أح ��كام ق�ضائيّة دوليّة ،ف� ّإن
النفطي ��ة ولها �صالحي ��ات وا�سعة الوزارة و�شرك ��ة �سومو �سوف لن
وامل�س� ��ؤول عنه ��ا �سيك ��ون بدرجة تت�أثرا بذل ��ك ،ال�سيّما � ّأن الت�سويق
وزي ��ر وترتب ��ط �إداري� � ًا ومالي� � ًا ال ��ذي تقوم به �سوم ��و ،هو ع�صب
بوزارة النفط وجمل�س الوزراء" .اقت�ص ��اد العراق ،ويج ��ب �أن يبقى
وم ��ن جهته يقول اخلب�ي�ر النفطي بعيد ًا عن مهام ال�شركة الوطنيّة".
حم ��زة اجلواه ��ري� ،إن "اق ��رار ويلف ��ت اخلب�ي�ر النفط ��ي اىل� ،أن
قانون �شركة النف ��ط الوطنية البد "قان ��ون �شرك ��ة النف ��ط الوطني ��ة
منه ك ��ون االنتاج النفطي و�صل ملا �أهم ��ل متام� � ًا مو�ض ��وع النفط يف
يقرب الـ 5ماليني برميل ،وال�شركة الإقلي ��م ،ومل يتناول الطريقة التي
�ستقلل من الأعب ��اء املفرو�ضة على �س ��وف تتعام ��ل فيه ��ا ال�شرك ��ة مع
وزارة النفط ،بخا�صة يف ما يتع ّلق العق ��ود النفطيّة ال�سابقة واحلاليّة
مب�شاري ��ع ال�صناعة اال�ستخراجيّة الت ��ي �أبرمه ��ا الإقلي ��م ،مبين� � ًا �أن
الت ��ي �شغلت به ��ا و�ش ّت ��ت جهدها ،اخلالف ��ات ب�ي�ن املرك ��ز واالقلي ��م
وكان من ال�ضروريّ تر�شيق عملها ح ��ول النف ��ط� ،أح ��د االعرتا�ضات
ب�إع ��ادة اقرار قانون �شركة النفط الت ��ي ج ��اءت عل ��ى قان ��ون �شرك ��ة
الوطنيّة ".
النف ��ط الوطني ��ة والت ��ي ال يح ��ل
وي�ضي ��ف اجلواه ��ري يف حديث اال�ش ��كاالت ب�ي�ن الطرف�ي�ن ،مبين� � ًا
لـ(امل ��دى)� ،أن "عم ��ل �شركة النفط �أن �إق ��راره خط ��وة جي ��دة ،لكن ��ه
الوطني ��ة �سيح ��دد بالعملي ��ات يبق ��ى بحاج ��ة اىل تعديل كي يحل
اال�ستخراجي ��ة وا�ستثمار احلقول نقاط اخلالف ب�ي�ن �أربيل وبغداد،
والرقع النفطي ��ة وجمع وت�صدير و�أي�ض� � ًا حمافظ ��ات املنتجة للنفط
النف ��ط ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن ،وزارة وقانون (البرتو دوالر)".
النف ��ط و�شركة الت�سوي ��ق �سومو ،يذكر �أن رئي� ��س اجلمهورية ،ف�ؤاد
�ستكون ��ان يف من� ��أى ع ��ن �شرك ��ة مع�صوم� ،صادق يوم �أم�س الأحد،

نا�شطات بابل ّيات ي� ّؤ�س�سن �أول جتمع ثقايف ن�سوي
 بابل� /إقبال حممد
يف الأي ��ام الأخرية ق ��ررت جمموعة من
النا�شط ��ات يف حمافظة احللة ،ت�أ�سي�س
�أول جتم ��ع ثقايف ن�سوي غ�ي�ر م�س ّي�س
�أو تابع اىل �أيّ جهة حزبية حتت عنوان
(ن ��ادي ع�شتار الثقايف للق ��راءة) ،ي�أخذ
على عاتقه زيادة وع ��ي املر�أة ومتكينها
ثقافي ًا من خ�ل�ال ت�شجيعها على القراءة
وتنظيم احللقات النقا�ش ّية املو�سعة عن
�أهم الكتب التي حت ّرك ال�ساكن وت�ساعد
يف بناء جيل جديد.
ع ��ن هذا امللتق ��ى قالت النا�شط ��ة املدنية
روان �س ��امل ح�سني ،لـ(امل ��دى)ُ :يقال �إن
اجله ��ل متع ��ة ال�شعوب املُح ّب ��ة للخراب
واخلرافة ،ولأننا ال نريد �أن نكون �شركاء
يف تخري ��ب الوع ��ي� ،أعلن ��ت جمموع ��ة
م ��ن النا�شط ��ات احلل ّي ��ات ع ��ن ت�أ�سي�س
جتم ��ع ثق ��ايف ن�سوي غ�ي�ر م�س ّي� ��س �أو
تاب ��ع اىل �أي جهة حزبي ��ة حتت عنوان
(ن ��ادي ع�شت ��ار الثقايف للق ��راءة) ي�أخذ
على عاتقه زيادة وع ��ي املر�أة ومتكينها
ثقافي ًا من خ�ل�ال ت�شجيعها على القراءة
وتنظيم احللقات النقا�شية املو�سعة عن
�أهم الكتب التي حترك ال�ساكن وت�ساعد
يف بناء جيل جديد خالٍ من عقد املا�ضي
ومتم ��رد عل ��ى ثقاف ��ة القب ��ح والتجهيل
التي حت � ّ�ط من كرام ��ة امل ��ر�أة وتبعدها
ع ��ن دوائر �صناعة القرار على �أن يكون
�سالحه ��ا الكتاب وعقيدته ��ا الفكر النيرّ ،
�آمل�ي�ن �أن يكون هذا التجمع نقطة �ضوء
جاذب ��ة ل ��كل الن�س ��اء اللوات ��ي يحلم ��ن
بعراق مزدهر �آخر.
و�إ�ش ��ارت الإعالمية والنا�شط ��ة املدنية
ريام الربيعي ،لـ(املدى) ،نحن جمموعة
من الفتيات البابل ّي ��ات املهتمات بال�ش�أن
الثقايف� ،أعل ّن ��ا ت�أ�سي�س �أول نا ٍد ن�سوي
للقراءة غ�ي�ر م�س ّي�س وغري تابع اىل �أي
جهة �سيا�سي ��ة ،ي�أخذ عل ��ى عاتقة زيادة
وعي امل ��ر�أة ور�صد التح ��والت الثقافية
والفكرية التي تدع ��م املر�أة وت�شجيعها
على القراءة وحب الكتاب.

وب ّين ��ت �أن ت�أ�سي� ��س ه ��ذا الن ��ادي
لغر� ��ض ت�سلي ��ط ال�ض ��وء عل ��ى الثقافة
الن�سوي ��ة وت�شجيعه ��ا ودعمها و�إي�صال
�ص ��ورة وا�ضحة ع ��ن الثقاف ��ة الن�سوية

ملتقى
البابلي ��ة ،و�أي�ض ًا ليكون الن ��ادي
ً
للن�س ��اء البابل ّي ��ات لتب ��ادل الآراء
والأفكار وعر�ض م ��ا ميلكن من مواهب
و�إمكان ��ات ،بغية ت�شجيعه ��ن ودعمهن،

ويف امل�ستقب ��ل �ستك ��ون لن ��ا خط ��وات
�أخ ��رى ون�شاط ��ات عديدة �إن �ش ��اء الله،
لكنن ��ا ارت�أين ��ا �أن ن�أخ ��ذ م ��ن الق ��راءة
منطلق ًا لنا ،كون الكلم ��ة هي الر�صا�صة

الأجن ��ع لإ�صاب ��ة �أق�ص ��ى الأه ��داف.
النا�شط ��ة املدني ��ة والكاتبة ن ��ور الهدى
كن ��اوي� ،أك ��دت يف حدي ��ث لـ(امل ��دى)،
�أن ن ��ادي ع�شت ��ار الثق ��ايف املنبث ��ق من
مهرج ��ان "ع�شتار تقر�أ" ال ��ذي عقد قبل
ف�ت�رة ه ��و اجلامع ال ��ذي �سيحت ��وي كل
حالو ّي ��ة قارئة ومث ّقف ��ة تطمح مبجتمع
ينب� ��ض بالوع ��ي واملحب ��ة وال�س�ل�ام،
جمتمع ينب ��ذ الطائفية واجلهل ويهم�ش
دور امل ��ر�أة الفعّال ،تلك امل ��ر�أة العراقية
البطل ��ة التي �صمدت بق ��وة بكل حروب
العراق يف الوقت الذي ُطحن الكثري من
رجال العراق ،و�س� �دّت هي كل الثغرات
يف كل امل�ؤ�س�س ��ات ور ّب ��ت �أجي ��ا ًال غ�ي�ر
�شاكية من �سوء احلال.
وب ّين ��ت كن ��اوي ،ح ��ان الوق ��ت لرن ّب ��ي
جي�ل ً�ا يح�ت�رم امل ��ر�أة وي�شجعه ��ا ب ��كل
خطوة ،م ��ن خالل هذا الن ��ادي �سنجعل
كل انث ��ى فخورة بنف�سه ��ا ،فالأنوثة هي
رمز احلب وال�صم ��ود والعطاء كما يدل
عليها ا�سم نادي "ع�شتار".
م ��ن جانبها ب ّين ��ت اجلامعية والنا�شطة
املدني ��ة عب�ي�ر علي ��وي� ،أن اله ��دف م ��ن
ت�أ�سي� ��س الن ��ادي املول ��ود م ��ن رح ��م
مهرج ��ان "ع�شت ��ار تق ��ر�أ" ال ��ذي �أقمناه
قب ��ل �أي ��ام ،ه ��و ت�شجي ��ع الن�س ��اء عل ��ى
القراءة ون�ش ��ر الوعي الثقايف الن�سوي
من خالل جتمع ��ات �أو جل�سات تعقد كل
�أ�سبوع�ي�ن ومناق�ش ��ة الكت ��ب التي متت
قراءتها ون�ش ��ر ملخ�صات عن كل كتاب.
ه ��ذه الطريقة ت�سهّل قراءة وفهم الكتاب
ب�ش ��كل �أ�سرع ،ونتمن ��ى �أن ي�ضم النادي
�أك�ب�ر ع ��دد م ��ن الن�س ��اء باعتب ��ار املر�أة
ن�صف املجتم ��ع واملُع ّد للن�ص ��ف الآخر،
لأنها �إذا قر�أت كتاب ًا هذا يعني قراءة كل
فرد يف عائلتها .
وتابعت ،ممكن يف امل�ستقبل القريب �أن
ندير دورات ملحو الأمية �أو بازارات �أو
معار� ��ض للر�سم �أو النحت �أو املو�سيقى
لت�سليط ال�ضوء على املبدعات البابل ّيات
ب�صورة خا�ص ��ة ،والعراقي ��ات ب�صورة
عامة.

على قانـ ��ون �شركة النفط الوطنية
العراقية.
وقال ��ت رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة يف
بيان تلق ��ت (املدى) ن�سخة منه� ،إن
"رئي�س اجلمهورية ف�ؤاد مع�صوم
�ص ��ادق عل ��ى قانـون �شرك ��ة النفط
الوطنية العراقية".
و�أ�ضاف ��ت �أن "هذا القان ��ون الذي
�ص ��وّ ت علي ��ه جمل�س الن ��واب يف
وق ��ت �ساب ��ق ،ا�ستن ��اد ًا �إىل �أحكام
البند (�أو ًال) من املادة ( )61والبند (
ثالث ًا) من املادة ( )73من الد�ستور،
�ش� � ّرع لغر� ��ض �ضم ��ان ا�ستك�شاف
وتطوير و�إنتاج وت�سويق املوارد
النفطي ��ة يف احلق ��ول والأرا�ض ��ي
املخ�ص�ص ��ة له ��ا مبوج ��ب القانون
نيابة عن الدولة العراقية ولزيادة
الإنتاج وتطوير ال�صناعة النفطية
والغازي ��ة واملراف ��ق واملن�ش� ��آت
ذات العالق ��ة و�أ�سالي ��ب العم ��ل
عل ��ى �أ�سا� ��س الكف ��اءة واملرون ��ة
والتناف�سي ��ة لتعظي ��م الإي ��رادات
ل�صال ��ح ال�شع ��ب العراق ��ي ،وعلى
وف ��ق املعايري الدولية املعرتف بها
مما يتطل ��ب ت�شكيل �شرك ��ة النفط
الوطني ��ة العراقي ��ة ك�شرك ��ة عامة
مملوك ��ة بالكامل للدول ��ة وتعك�س
مفهوم ملكية ال�شعب للنفط والغاز
وا�ستح ��داث ت�شكيالت متخ�ص�صة
�ضم ��ن هيكله ��ا التنظيم ��ي مب ��ا
يتنا�سب ودورها يف �إدارة وتطوير

احلقول النفطية والغازية املنتجة
واملكت�شفة لالرتقاء ب�صناعة النفط
والغاز وتطوي ��ر خمتلف قطاعات
الطاقة الأخرى يف العراق".
و�أ�ش ��ارت اىل �أن "ه ��ذا القان ��ون
�أر�س ��ل للن�ش ��ر يف اجلري ��دة
الر�سمية".
العراقي ،قد
النواب
�س
�
�
وكان جمل
ّ
�ص ��وّ ت يف � 5آذار م ��ن عام ،2018
على م�شروع قانون "�شركة النفط
الوطن ّي ��ة" ،ال ��ذي ّ
ينظ ��م عمل ّي ��ات
�إنت ��اج النفط وت�صدي ��ره وتوزيع
عوائ ��ده ب�ش ��كل ع ��ادل يف خمتلف
مناطق العراق.
وين� �ّ�ص م�ش ��روع القان ��ون يف
فقرات ��ه عل ��ى توزي ��ع ن�سب ��ة م ��ن
واردات النف ��ط عل ��ى العراق ّي�ي�ن
املقيم�ي�ن يف العراق ،م ��ن �ضمنهم
الك ��رد يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان ،يف
ح ��ال قام ��ت �سلط ��ات الإقلي ��م
بت�سلي ��م كميّات النف ��ط املنتجة يف
حقول ��ه �إىل �شرك ��ة ت�سويق النفط
احلكوميّة "�سومو".
وكان ��ت جلن ��ة النف ��ط والطاق ��ة
الربملانية� ،أك ��دت يف وقت �سابق،
�أن ال�صيغ ��ة احلالية لقانون �شركة
النف ��ط الوطنية ،الت ��ي مت ت�س ّلمها
من رئا�سة جمل� ��س الوزراء جاءت
منقو�ص ��ة ،مبين ��ة �أن القان ��ون ال
ميثل طموح ��ات ال�صناعة النفطية
يف العراق.

عيادات متن ّقلة هدية
كويتية �إىل العراق

 بغداد /املدى
ت�س ّلم الع ��راق �أم�س ،ثالث عيادات
طبي ��ة متنقل ��ة مه ��داة م ��ن دول ��ة
الكوي ��ت ،لتقدمي خدم ��ات الرعاية
ال�صحي ��ة الأولي ��ة اىل العوائ ��ل
النازح ��ة والعائ ��دة اىل املناط ��ق
املح ��ررة يف حمافظ ��ات نين ��وى
و�صالح الدين والأنبار.
ج ��رى الت�سلي ��م خ�ل�ال احتفالي ��ة
�أقامته ��ا ال�سف ��ارة الكويتي ��ة يف
بغ ��داد ،بح�ض ��ور رئي� ��س جمل�س
النواب �سليم اجلبوري وعدد �آخر
من امل�س�ؤول�ي�ن وال�سفري الكويتي

ل ��دى الع ��راق� ،س ��امل غ�ص ��اب
الزمانان.
و�ستق ��وم جمعي ��ة اله�ل�ال الأحمر
الكويتي ��ة بالتع ��اون م ��ع منظم ��ة
املوحدة
اجلمعية الطبية العراقية ّ
للإغاث ��ة والتنمي ��ة بت�شغي ��ل
و�إدارة ه ��ذه العي ��ادات يف الوقت
احلا�ضر.
ت�أت ��ي ه ��ذه املب ��ادرة �ضم ��ن حملة
"الكوي ��ت بجانبكم" التي تنظمها
ال�سف ��ارة الكويتي ��ة بالتع ��اون مع
مكت ��ب �إدارة الأزم ��ات املدني ��ة يف
مكت ��ب رئي� ��س ال ��وزراء ووزارة
ال�صحة والبيئة.
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رياضة

غال على �س��وريا مل�ص��احلة جماهريه
منتخبنا يبحث عن فوز ٍ

بعبارة أخرى
 علي رياح

 ق��ط��ر ينتظر ه��دي��ة ع��راق��ي��ة للظفر بلقب ب��ط��ول��ة ال�صداقة
 بغداد  /حيدر مدلول
يبح ��ث منتخبن ��ا الوطني لك ��رة القدم عن
�ال يف املواجه ��ة الناري ��ة العربي ��ة
ف ��وز غ � ٍ
م ��ع �شقيق ��ه ال�سوري يف ال�ساع ��ة ال�سابعة
من م�س ��اء اليوم الثالثاء عل ��ى ملعب جذع
النخل ��ة باملدين ��ة الريا�ضي ��ة يف حمافظ ��ة
الب�ص ��رة يف اختت ��ام مناف�س ��ات بطول ��ة
ال�صداق ��ة الدولية الثالثية التي اقيمت ملدة
�ست ��ة �أيام بعد ا�سبوع واح ��د من قرار رفع
احلظر اجلزئ ��ي عن مالعب م ��دن الب�صرة
وكربالء و�أربيل الذي اتخذه جمل�س الفيفا
يف اجتماعه الأخري بالعا�صمة الكولومبية
بوغوت ��ا يوم ال�ساد�س ع�ش ��ر من �شهر �آذار
احلايل.
و�سيلع ��ب منتخبنا �أم ��ام خيار واحد رغم
�أن ��ه ا�صبح خ ��ارج دائ ��رة املناف�سني للظفر
بلقب بطول ��ة ال�صداقة ،لكنه �سريفع �شعار
الف ��وز وح ��ده يف مباراة �سوري ��ا والتي ال
تقب ��ل الق�سمة على �إثنني من اجل م�صاحلة
جماه�ي�ره الكبرية الت ��ي يتوقع ح�ضورها
ب�أك�ث�ر من � 65أل ��ف متفرج م ��ن �أجل �إمالء
مدرجات ملع ��ب جذع النخل ��ة قبل �ساعات
م ��ن موع ��د انط�ل�اق املب ��اراة وتعوي� ��ض
�ضي ��اع النق ��اط الت ��ي نز ّفه ��ا يف املب ��اراة
الأوىل بعد خ�سارت ��ه من املنتخب القطري
( )3-2ب�شكل و�ضعه يف املركز الأخري يف
ترتي ��ب املنتخب ��ات امل�شارك ��ة يف البطولة
بدون ر�صي ��د من النق ��اط ،متخلف� � ًا بفارق
 4نق ��اط ع ��ن املنتخ ��ب القط ��ري املت�صدّر
ونقط ��ة واحدة عن املنتخب ال�سوري الذي
ج ��اء يف املرك ��ز الثاين بالرغ ��م �أن الأخري
لن يكون لقمة �سائغة و�سيلعب بقوة حتى
اللحظ ��ات الأخ�ي�رة كم ��ا و�صفه ع ��دد من
م�س� ��ؤويل االحت ��اد ال�سوري لك ��رة القدم
م ��ن اجل ني ��ل ثالث نقاط غالي ��ة وبفارق
�أكرث من هدفني �أمال يف احراز اللقب.
وي�سود تفا�ؤل كبري داخل �أجواء العبينا
الذين ي�ص ��رون على �ضرورة حتقيق ما
يطلب ��ه منه ��م جمل� ��س ادارة االحت ��اد
املتواج ��د حالي ًا يف مدين ��ة الب�صرة من
�أج ��ل م�صاحل ��ة اجلماه�ي�ر الريا�ضية
الت ��ي تنتظ ��ر �أن يهدوه ��ا انت�ص ��ار ًا
ثمين� � ًا يعي ��د االعتبار �إليهم ب� ��أن �أبناء
الرافدي ��ن ه ��م �أه ��ل للم�س�ؤولي ��ة
لك ��ي يعي ��د ال�ص ��ورة احلقيقي ��ة ع ��ن
م�ستوى الك ��رة العراقية التي حتتل
مراكز متقدم ��ة على �صعيد اخلارطة
الآ�سيوية خالل الفرتة الأخرية.

وم ��ن املتوق ��ع �أن يلج� ��أ املدي ��ر الفني
للمنتخ ��ب با�س ��م قا�س ��م اىل �إج ��راء
تغ�ي�رات جوهري ��ة يف الت�شكيل ��ة
الأ�سا�سية التي �ستخو�ض املباراة منذ
البداية وخا�صة �أن ع ��دد ًا من الالعبني
مل يق ّدم ��وا امل�ستوي ��ات املعروف ��ة عنهم
يف املب ��اراة الأوىل م ��ع قط ��ر والت ��ي
دع ��ا امل�ل�اك التدريب ��ي للمنتخ ��ب اىل
ا�ستبداله ��م يف بداي ��ة ال�ش ��وط الث ��اين
بالعب�ي�ن مميّزين (عل ��ي ح�صني وب�شار
ر�س ��ن ومه ��دي كام ��ل) و حار� ��س املرمى
نور �صربي واملداف ��ع علي فائز ميتلكون
اخل�ب�رة و�إحداث نقلة نوعي ��ة تعيد الك ّفة
ل�صال ��ح منتخبن ��ا م ��ن جدي ��د يف مب ��اراة
�سوري ��ا الت ��ي �ستك ��ون يف غاي ��ة الأهمية
لكليهما يف ختام مناف�سات بطولة ال�صداقة

الت ��ي حققت الأهداف املن�شودة من اقامتها
يف مدينة الب�صرة.
ومت ّكن امل�ل�اك التدريب ��ي للمنتخب بقيادة
با�سم قا�س ��م يف �إثر متابعت ��ه ملباراة قطر
و�سوريا التي انتهت بتعادلهما ( )2-2يف
املب ��اراة الثاني ��ة التي اقيمت ي ��وم ال�سبت
املا�ضي ،على ملعب جذع النخلة ،من ر�صد
نقاط اخللل والقوة والأوراق الرابحة التي
يعتمد عليها املدرب الأملاين بريند �ستاجن،
حي ��ث �سي�ستخدم �أ�سلوب ًا جدي ��د ًا ومغاير ًا
فيم ��ا لعبه منتخبنا يف مباراة قطر ،والذي
مت تطبيقه يف الوح ��دة التدريبية الأخرية
التي جرت م�ساء �أم�س االثنني ،تعتمد على
اللعب اخلاطف ال�سريع عن طريق ا�ستغالل
�سرع ��ة اجلناح�ي�ن وكذل ��ك مه ��ارة العب ��ي
الو�س ��ط يف تزوي ��د زمالئه ��م املهاجم�ي�ن

هلل ..يـا نـاخـبــيـن!!
بك ��رات خط ��رة ينت ��ج عنه ��ا ت�سجيل هدف
مب ّكر يعطي الثق ��ة والأف�ضلية لالعبينا يف
فر� ��ض �سيطرته ��م على نظرائه ��م الالعبني
ال�سوري�ي�ن وع ��دم ال�سم ��اح له ��م بالتح ّرك
بحري ��ة يف الهجمات املرتدة التي ي�شنوها
على مرمانا وبخا�صة املهاجم عمر ال�سومة
الذي يجيد لغة ت�سجيل االهداف يف مرمى
اخل�صوم.
وينتظ ��ر املنتخب القطري لك ��رة القدم ب�أن
يقدم له ��م منتخبنا هدية جماني ��ة ب�إ�سقاط
املنتخب ال�سوري من �أجل نيل لقب بطولة
ال�صداقة الدولي ��ة ،حيث �سي�ضمنوا املركز
الأول بر�صي ��د  4نق ��اط بع ��د �أن ح�صل ��وا
عل ��ى اعجاب وثن ��اء اجلماه�ي�ر الريا�ضية
العراقي ��ة الت ��ي تواج ��دت يف املبارات�ي�ن
الأوىل والثاني ��ة ل ��ه على مدرج ��ات ملعب
ج ��ذع النخلة ،نظ ��ر ًا للم�ستوي ��ات الرائعة
الت ��ي قدمه ��ا ع ��دد م ��ن العبي ��ه ويق ��ف يف
مقدمته املهاجم �أحم ��د عفيف الذي يت�صدر
قائم ��ة الهدافني بر�صيد � 3أه ��داف بانتهاء
اجلولة الثانية.
و�سريت ��دي العبو منتخبن ��ا الوطني الزي
الأبي� ��ض الكام ��ل ،وحار� ��س املرم ��ى الزي
الأ�صف ��ر ،فيم ��ا �سيك ��ون ال ��زيّ ال�س ��وري
االحم ��ر الكام ��ل وحار� ��س مرم ��اه ال ��زي
الأ�سود ح�سب ما ج ��اء يف االجتماع الذي
عقدت ��ه اللجنة املنظم ��ة لبطول ��ة ال�صداقة
الدولي ��ة ي ��وم الثالثاء املا�ض ��ي ،بح�ضور
امل ��دراء الإداري�ي�ن ملنتخب ��ات الع ��راق
و�سوري ��ا وقط ��ر وال ��ذي مت في ��ه مناق�ش ��ة
ع ��دد من املوا�ضي ��ع اخلا�ص ��ة مبنتخباتهم
ومواعي ��د ح�ضوره ��م اىل ملع ��ب ج ��ذع
النخل ��ة باملدين ��ة الريا�ضي ��ة يف حمافظ ��ة
الب�ص ��رة ،واالتف ��اق عل ��ى ع ��دد التبديالت
يف كل مب ��اراة ،ف�ض�ل ً�ا عن اعتم ��اد القوائم
النهائية لتلك املنتخبات.
اجلدي ��ر بالذك ��ر� ،أن املدير الفن ��ي ملنتخبنا
الوطن ��ي با�س ��م قا�س ��م ،اخت ��ار القائم ��ة
النهائية خلو�ض مناف�سات البطولة م�ؤلفة
من”ن ��ور �ص�ب�ري وحمم ��د حمي ��د وجالل
ح�س ��ن وحممد كا�ص ��د وعلي فائ ��ز و�أحمد
ابراهي ��م وريبني �سوالق ��ا وم�صطفى ناظم
وعلي فائز ووليد �سامل وعالء علي مهاوي
وم�صطفى حممد وح�سام كاظم و�سعد عبد
الأمري ومهدي كامل وج�سنت مريام و�أحمد
يا�س�ي�ن وبروا ن ��وري وح�سني علي وعلي
ح�صن ��ي ومهن ��د علي كاظ ��م و�أمين ح�سني
وب�ش ��ار ر�س ��ن وعلي عدن ��ان وحممد جبار
�شوكان".

�سيبقى الرابع والع�شرون من �آذار  ،2018يوم �إغالق باب الرت�شيح
النتخاب ��ات احتاد الكرة ،يوم� � ًا م�ش�ؤوم ًا يف تاريخ الكرة العراقية..
يوم� � ًا �ستتوقف عنده الأجيال طوي ًال بكثري من الغ�ضب ،وبقدر �أكرب
م ��ن احل�س ��رة على م ��ا �آلت �إلي ��ه مفردة انتخ ��اب يف الع ��راق ،عندما
حتول ��ت عبارة اال�ستجداء ال�شهرية (لله ..يا حم�سنني) والتي �أدمنـّا
�سماعها يف الأفالم امل�صرية �إىل عبارة �أ�شد ق�سوة على النف�س وهي
(لله ..يا ناخبـيـن)!
االنتخ ��اب عندن ��ا ،يف كل مظاه ��ر احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة واالجتماعية
والنقابي ��ة ث ��م الريا�ضي ��ة ،ل ��ه مدل ��ول اال�ستج ��داء ،بع ��د �أن حتول
ال�صن ��دوق االنتخابي الذي يفرت�ض �أنه تعب�ي�ر وا�ضح عن ممار�سة
دميقراطية� ،إىل عملية فيها ا�ستحواذ و�سيطرة وهيمنة.
وامل�شكل ��ة الأك�ث�ر فداح ��ة �أن الق ��وى ال�ضاغطة باجتاه بق ��اء احلال
عل ��ى ما هو علي ��ه ،تتغنى بامل�شروع الدميقراط ��ي الذي يلقي بظالل
وردي ��ة حامل ��ة واعدة عل ��ى م�ستقبل البل ��د ..هكذا تت�ص ��ور� ،أو هكذا
توهِ من ��ا ،فيما الوقائع تثبت يوم ًا بعد �آخر �أننا نخو�ض االنتخابات
ك ��ي نك ّر�س كل مفردات التهمي�ش والإق�ص ��اء ،و�إال فبماذا نف�سر هذه
ال�صورة احلزينة التي ظهر عليها جنمنا الكروي الكبري ن�ش�أت �أكرم
وه ��و يواجه �سي ًال من العقب ��ات والعراقيل لئ�ل�ا يخو�ض انتخابات
احل�ص ��ول عل ��ى مقعد يف جمل� ��س �إدارة احتاد الك ��رة العراقي الذي
�سينتخ ��ب نهاي ��ة �شهر �أي ��ار املقبل ،فيم ��ا كثريون غ�ي�ره ال يعرفون
�أبجدي ��ة ك ��رة الق ��دم ينال ��ون (الثق ��ة) ..ثق ��ة التكت�ل�ات والتحزبات
وال�صفق ��ات لكي تك ��ون الكرة العراقية حتت �إمرته ��م �إىل ما �شاء �أو
ي�شاء الله؟!
�شع ��رت بح ��زن عمي ��ق و�أنا �أر�ص ��د جنم ًا كروي� � ًا �صن ��ع الفرحة لنا،
ولدي ��ه الكثري م ��ن الأفكار العملي ��ة وامل�شاريع املده�ش ��ة ،وهو يرى
جمع� � ًا من (امل�شجعني) الذي ��ن كانوا يلهث ��ون وراءه اللتقاط �صورة
مع ��ه ،يتحول ��ون �إىل قوى كا�سرة ت ��رى لنف�سها احل ��ق يف �أن تعبث
مب�ص�ي�ر الكرة العراقية ،وجتد لنف�سه ��ا �ألف مربر ومربر للدفاع عن
(كيانها) ..الكيان الذي يعد ن�سي ًا من�سيا �إذا مت جتريدها من ع�ضوية
احتاد الكرة ..فهي يف الأ�صل �شخو�ص قادمة من املجهول الكروي،
وق ��د �صنعت لها ا�سم ًا يف دنيا اللعبة مبجرد و�صولها �إىل �سد احلكم
الكروي!
يف الع ��راق ي�صح ما ترف�ضه الدنيا من حولنا ..نحن ن�ضع الأ�شواك
يف طريق �أهل (ال�صنعة) احلقيقيني القادرين على التغيري للأف�ضل،
فيم ��ا تفتح قوانينا – ب ��كل اال�ستبداد الذي تزرع ��ه – الأبواب �أمام
�ش ��ذاذ االف ��اق للتحك ��م مب�شاعرن ��ا ،فه ��م يف واق ��ع الأم ��ر يتحكمون
باللعب ��ة التي تزرع فين ��ا الفرح يف �أوقات ال�ش ��دة ،وهي التي تبعث
يف �أنف�سنا الأمل حني ي�صيبنا الإحباط!
مل يبق �شيء يف العراق ،مل متتد �إليه يد العبث جهار ًا نهار ًا ..مل يعد
�أي مرفق يف البلد يتـّ�سع للفكر اجلديد الذي يريد االنطالق نحو الغد
بر�ؤية �شفافة وا�ضحة نزيهة ،فقد مت ت�سليم البلد – ّ
بق�ضه وق�ضي�ضه
– �إىل الفكر الل�صو�صي املهيمن الذي مت�سكن حتى متكـّن!
والم�شكلة الأكثر فداحة �أن القوى
ال�ضاغطة باتجاه بقاء الحال على ما هو
عليه ،تتغنى بالم�شروع الديمقراطي
الذي يلقي بظالل وردية حالمة واعدة
على م�ستقبل البلد

رصد واستفهام

كيف تق ّو�ض التثنية معيار الدميقراطية ..جول��ة وديّ��ة مث�يرة ملنتخب��ات موندي��ال رو�س��يا

ومن يراقب الربنامج االنتخابي الكاذب؟!
�إياد ال�صاحلي

* ت�س ّلمت اللجنة امل�شرفة على انتخابات
احت ��اد ك ��رة الق ��دم ملف ��ات املر�شح�ي�ن
لل ��دورة � 2022-2018أم� ��س الأول
الأح ��د بعدما �شه ��دت ال�ساعات الأخرية
وقت� � ًا حرج� � ًا للبع� ��ض بجلب ��ه تثنية من
كيانات غري معتمدة �ضمن الهيئة العامة
لالحتاد البالغ ��ة  53ع�ضو ًا ،الأمر الذي
�أث ��ار لغط� � ًا يف ال�ش ��ارع الك ��روي ع ��ن
ماهية ه ��دف تغي�ي�ر �ش ��روط الرت�شيح
له ��ذه الدورة بالرغم م ��ن حمدودية عدد
�أع�ض ��اء العمومية ،ال�سيم ��ا �إن البع�ض
�أعلنها �صراحة �أن هناك خمطط ًا م�سبق ًا
ي�سته ��دف املر�شحني ا ُ
جل ��دد ممّن لديهم
التاري ��خ امل�ؤث ��ر لنيل �أعل ��ى الأ�صوات،
وبالت ��ايل �إزاح ��ة م ��ن ي ��روم الت�ش ّب ��ث
مم ��ن ق�ضوا �سن ��وات طويلة
باملن�ص ��ب ّ
يف االحت ��اد بع�ضهم مل يغ ��ادره منذ عام
2003؟!
لي� ��س الغر� ��ض م ��ن الت�س ��ا�ؤل الت�شكيك
بذمم متب ّني فكرة وت�ضمني �شرط التثنية
لقبول ملف الرت�شي ��ح لالنتخابات ،لكن
يف ظل هكذا �أجواء تلعب فيها العالقات

ال�شخ�صية دور ًا حا�سم ًا يف منح التثنية
له ��ذا املر�شح �أو منعه ��ا عن �آخر حتى لو
كان �أح ��د �أبناء الن ��ادي و�أكرث عطا ًء من
الرئي�س نف�سه ،كيف ارت�ضت العمومية
�أن َيح � ِ�ر ْم ه ��ذا ال�ش ��رط اللعب ��ة م ��ن
ا�ستقطاب كفاءات م�ؤهلة للقيادة مل جتد
الفر�ص ��ة للح�ص ��ول على تثني ��ة واحدة
فق ��ط لقل ��ة ع ��دد �أع�ضائه ��ا� ،ألمَ ْ يقوّ �ض
ال�شرط �سلف� � ًا معيارية الدميقراطية يف
ح�سم ت�صويت الناخبني وهو ما ت�سري
علي ��ه جمي ��ع امل�ؤمت ��رات االنتخابي ��ة
يف الع ��امل �إال با�ستثن ��اءات حم ��دودة
تعتمده ��ا االحتادات القاري ��ة لبيان ثقة
ّ
باملر�شح قبل تبوّ ئه
االحتادات الوطنية
من�صب ًا يلعب دور ًا كبري ًا يف ر�ؤى الفيفا
ومن مياثله يف ال�سطوة التنفيذية على
م�ستوى �آ�سيا و�أخواتها اخلم�س؟!
* مل يعد خافي ًا على متابعي ال�صراعات
االنتخابي ��ة �أن جمال� ��س �إدارات
االحت ��ادات منتهي ��ة ال�شرعي ��ة تتفاخ ��ر
ب�أنه ��ا �أدّت �أعماله ��ا بتم ّي ��ز ع ��ن بقي ��ة
املجال�س التي �سبقته ��ا ،وهذا بحد ذاته
مي ّث ��ل لها دافع� � ًا لتجدي ��د ح�ضورها يف
ال ��دورة التالي ��ة ،م ��ن دون �أن يتحق ��ق
�ش ��يء مل�صلح ��ة اللعب ��ة عل ��ى �أر� ��ض
الواق ��ع ب�شه ��ادة احادي ��ث �صريح ��ة
ملتخ�ص�ص�ي�ن يف �ألعاب عدة يعون جيد ًا
ّ

�أن م�شاري ��ع الربام ��ج االنتخابي ��ة التي
ت�سب ��ق االنتخابات ما ه ��ي �إال ن�صو�ص
ان�شائي ��ة للدعاي ��ة َب ��رع م�سوّ قوه ��ا يف
خمادعة الهيئات العمومية التي للأ�سف
تبق ��ى نائمة ط ��وال مدة والي ��ة الرئي�س
وجمل� ��س الإدارة وال ت�ستوقفهم ��ا بع ��د
م�ض ��ي �ست ��ة �أ�شه ��ر �أو �سن ��ة �أق�صى حد
لتقول لهم ��ا� :أين وعودكم ب�ش�أن تطوير
املنتخب ��ات وما م�صري م�سابقات الفئات
العمرية ومل ��اذا �أهملتم نقاط� � ًا جوهرية
يف تعديل النظام اال�سا�س طبّلتم لها يف
برناجمكم؟!
مب ��ا �أن الرقاب ��ة بعي ��دة ع ��ن �أولئ ��ك
املخادعني� ،ستبقى براجمهم االنتخابية
م ��ر�آة �أكاذيبه ��م عن وجوده ��م الطارئ،
ومهم ��ا جنح ��وا يف �ش ��راء نفو� ��س
ال�ضعفاء فالزمن كفيل بف�ضحهم!
* مل تزل �أ�صوات كثرية ت�صف الهيئات
العامةلالحتاداتوعلىوجهاخل�صو�ص
الأندي ��ة بال�ضع ��ف واخلن ��وع م ��ع �إنها
القاع ��دة اال�سا�س لبناء �سرتاتيجية تلك
االحتادات عرب �ضخ املنتخبات بالعبني
ومدربني وكفاءات �إدارية يحملون على
عاتقه ��م مهمات حتقي ��ق االجنازات يف
البط ��والت اخلارجية الت ��ي تعد واجبة
عل ��ى �سيا�س ��ة االحت ��ادات وتخ�ض ��ع
اىل التقيي ��م ال�سن ��وي ،وللأ�س ��ف بق ��ي
ممثلو تل ��ك الأندية حمتفظ�ي�ن بحقائب
م�س�ؤولياته ��م برغ ��م انته ��اء �صالحي ��ة
العم ��ل من ��ذ �سن ��ة و�سنت�ي�ن ،وبع� ��ض
ر�ؤ�ساء الأندية مل يغادرها منذ �أكرث من
� 8سن ��وات وه�ؤالء ميتلك ��ون �شبكة من
العالق ��ات الوطيدة وامل�ؤثرة يف اختيار
املر�شحني لالحتادات ،ويكفي وجود 30
نادي ًا مث ًال يف احتاد كرة القدم ،ميثلون
عموميته حل�سم ف ��وز املر�شحني ،فكيف
يجي ��ز الق�ضاء م�شاركة رئي� ��س نا ٍد غري
�شرعي م� �دّد لنف�س ��ه البق ��اء يف من�صبه
ليديل ب�صوت ��ه النتخاب جمل� ��س �إدارة
احتاد �شرعي؟!

متابعة  /املدى
يطمح مدربو املنتخب ��ات التي �ست�شارك
يف بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل  2018برو�سيا
اىل ا�ستغ�ل�ال اجلول ��ة الأخ�ي�رة م ��ن
املباري ��ات الودي ��ة الت ��ي �ستق ��ام الي ��وم
الثالثاء لتجرب ��ة كل الأوراق املتاحة لهم
قب ��ل اعالن قوائم منتخباتهم االولية يف
منت�صف �أيار املقبل ،اىل االحتاد الدويل
لك ��رة القدم التي �سيت ��م تقلي�صها اىل 23
العب ًا يوم الثالث من حزيران املقبل،
وتخو� ��ض املنتخب ��ات الكب�ي�رة جول ��ة
ودي ��ة مثرية حيث ت�شهد ع� �دّة مواجهات
م ��ن العيار الثقي ��ل يف مقدمتها املواجهة
املث�ي�رة والث�أري ��ة ب�ي�ن منتخب ��ي �أملاني ��ا
والربازيل ،كما يح ��ل املنتخب الفرن�سي
�ضيف ًا على نظريه الرو�سي ،فيما ت�صطدم
�إ�سباني ��ا بالتانغو الأرجنتيني وي�ضيف
املنتخب الإنكليزي نظريه الإيطايل.
ويلتق ��ي املنتخبان الأمل ��اين (مان�شافت)
والربازيل ��ي (راق�ص ��و ال�سامب ��ا) م�س ��اء
الي ��وم يف العا�صم ��ة الأملانية برلني بعد

� 4سن ��وات م ��ن الهزمي ��ة الثقيل ��ة  7ـ 1
الت ��ي مُني به ��ا املنتخ ��ب الربازيلي �أمام
(املان�شاف ��ت) يف ال ��دور ن�ص ��ف النهائي
لبطولة ك�أ�س العامل  2014بالربازيل.
ويتطل ��ع كل م ��ن الفريق�ي�ن �إىل نتيج ��ة
جي ��دة يف املب ��اراة ،خا�ص ��ة و�أنها متثل
فر�ص ��ة بالن�سب ��ة للمنتخ ��ب الربازيل ��ي

للث� ��أر بعد � 4سنوات م ��ن هزميته الثقيلة
يف بيلو هوريزونتي.
وبره ��ن املنتخ ��ب الربازيل ��ي جم ��دد ًا
عل ��ى �أنه �سيكون مناف�س� � ًا قوي ًا على لقب
املونديال بعدما �سح ��ق نظريه الرو�سي
 3ـ  0يف عق ��ر داره خ�ل�ال مب ��اراة ودي ��ة
�أخرى يوم اجلمعة املا�ضي.

وي�ستم ��ر غياب النج ��م الكب�ي�ر نيمار دا
�سيلف ��ا عن �صف ��وف املنتخ ��ب الربازيلي
حيث يعاين الإ�صابة يف القدم ،فيما قرر
يواخي ��م لوف املدي ��ر الفن ��ي للمان�شافت
منح راحة ل ��كل من �صانع اللعب م�سعود
�أوزيل واملهاجم توما�س مولر.
وال يتوق ��ع العبو (املان�شاف ��ت) �أن تكون
املباراة نزهة بالن�سبة لهم ،حيث يدركون
متام� � ًا م ��دى تط ��ور م�ست ��وى املنتخ ��ب
الربازيلي.
وخ ّي ��م التع ��ادل عل ��ى �آخ ��ر  3مباري ��ات
خا�ضها (املان�شافت) ،حيث تعادل الفريق
مع املنتخبني الإنكليزي والفرن�سي ود ّي ًا
يف ت�شرين الث ��اين املا�ضي ،ثم تعادل 1
ـ  1م ��ع املنتخ ��ب الإ�سباين ي ��وم اجلمعة
املا�ضي ودي ًا.
ويتطل ��ع (املان�شاف ��ت) �إىل معادل ��ة رقمه
القيا�س ��ي يف ع ��دد املباري ��ات املتتالي ��ة
�سجله من الهزائم وذلك
التي يخلو فيه ��ا ّ
بالف ��وز �أو التع ��ادل يف املب ��اراة لتك ��ون
املباراة  23على التوايل للمنتخب بدون
�أيّ هزمية.

الدبا�س ي�ؤكد اختيار ملعب جذع النخلة ملباريات ن�سور قا�سيون
بغداد  /املدى
قدّم رئي�س وفد منتخب �سوريا لكرة القدم
فادي الدبا�س ،التهاين والتربيكات لل�شعب
العراق ��ي مبنا�سب ��ة رفع احلظ ��ر اجلزئي
عن املالع ��ب العراقية وع ��ودة املنتخبات
الوطني ��ة والأندي ��ة العراقي ��ة للع ��ب على
�أر�ضه ��ا وب�ي�ن جماهريه ��ا م ��ن جدي ��د
وم ��ا لذل ��ك من اهمي ��ة كب�ي�رة تنعك�س
�إيجاب� � ًا عل ��ى النتائج الت ��ي �ستخرج
بها م�ستقب ًال يف اال�ستحقاقات املقبلة
بالبط ��والت وال ��دورات العربي ��ة
والإقليمي ��ة واخلليجي ��ة والقارية
والعاملية التي ت�شارك بها.
و�أ�ض ��اف �أن ��ه معجب ج ��د ًا مبلعب
ج ��ذع النخلة يف املدين ��ة الريا�ضية

يف حمافظ ��ة الب�صرة ،ب�شكل و�صفه ب�أنه
�أح ��د �أبرز املع ��امل الريا�ضي ��ة يف املنطقة
العربية ،م�شي ��د ًا بامل�ستوى الفني العايل
لبطولة ال�صداقة الدولية الثالثية،
وو�صف اجلوانب التنظيمية
ب�أنه ��ا كان ��ت رائعة وعلى
امل�ستوي ��ات،
�أعل ��ى
وال�سيم ��ا �أن احتاد الكرة
العراق ��ي ي�ش ��رف ب�ش ��كل
رئي�س على تنظيمه ��ا بالتعاون مع وزارة
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة العراقي ��ة واجله ��ات
ال�سان ��دة ل ��ه يف حمافظة الب�ص ��رة ،حيث
كان ��ت اول بطول ��ة جت ��ري يف حمافظ ��ة
الب�صرة بعد �أي ��ام من قبل جمل�س االحتاد
الدويل لكرة القدم برفع احلظر عن مالعب
مدن �أربيل والب�صرة وكربالء.

و�أكد الدبا�س ،ب�أن االحتاد ال�سوري لكرة
القدم� ،سيخاطب نظريه االحتاد الآ�سيوي
باللعبة ب�ش� ��أن اعتماد ملعب جذع النخلة
�أر�ض� � ًا مفرت�ض ��ة يخو� ��ض عليه ��ا ن�سور
قا�سي ��ون مبارياته ��م الر�سمي ��ة املقبل ��ة،
عطف� � ًا عل ��ى ما�شاهدت ��ه البعث ��ة ال�سورية
م ��ن حف ��اوة وترحي ��ب وت�شجي ��ع ،وك�أن
املنتخ ��ب يلع ��ب يف العا�صم ��ة ال�سوري ��ة
دم�ش ��ق ولي� ��س يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة،
حي ��ث ميتلك املدرب الأملاين بريند �ستاجن
وع ��دد كبري من الالعب�ي�ن ،عالقات �صداقة
وحمب ��ة م ��ع �أن�صارهم يف الع ��راق نتيجة
لتواجد عدد منهم يف الأندية التي ت�شارك
يف دوري ك ��رة املمت ��از العراق ��ي� ،س ��واء
كانت بالعا�صمة بغ ��داد وبقية املحافظات
الأخرى.
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الأخ�����ل�����اق وال���������س����ي����ا�����س����ة ..ال����ك����ف����اءة
ال �أح ��د ينكر �أهمية الكف ��اءة ،ويف القر�آن الكرمي
نق ��ر�أ قوله تعاىل (يا �أب � ِ�ت ا�ست�أجره ف�إن خري من
ا�ست�أجرت القوي الأم�ي�ن) ،ال ينكرها �أحد ،ولكن
النزاه ��ة ه ��ي الأول ،ه ��ي املعي ��ار الأول ،ذلك �أن
الكف ��اءة ميك ��ن حت�صيله ��ا بالتجرب ��ة ،بالتعليم،
ميك ��ن التعوي� ��ض عنه ��ا مبجرب�ي�ن ،بخ�ب�راء،
بقراءة ،بتوا�صل مع �أهل اخلربة ،ولكن النزاهة
خل ��ق ،وتاريخ ،ودي ��ن ،وم�س�ؤولي ��ة ،هي ق�ضية
�ضمري ،ق�ضية ت�سامل مع احلق ،وان�صياع طوعي
واع م ��ع ال�سم ��و والرفع ��ة ،قلما ت�أت ��ي بالتعليم،
ٍ
لأنه ��ا ق�ضية �ضمريي ��ة ،تتعلق بعقي ��دة الإن�سان،
بتاريخه ،مبحيطه الرتبوي ،بر�ؤيته للأ�شياء.
ال نري ��د �أن نق ��ول �إن الأخ�ل�اق ال تت�أت ��ى ب ��دون
قاع ��دة فكري ��ة غيبي ��ة ،تت�صل بال�سم ��اء ،وتتلون
بلون ميتافيزي ممتد �إىل ت�شوف روحي �صرف،
ل�سنا مع هذا الر�أي بال�ضرورة ،بل نحن من مبد�أ
الأخالق بال ��ذات ،مبد�أ النزاه ��ة بالذات ،ب�صرف
النظر عن �أ�س�سه التي ينبع منها ،نحن نتحدث عن
ق�ضية جتريبية ،ح�سيّة ،حي ��ث نقول �إن النزاهة
ال�سيا�سي ��ة ،والنزاه ��ة االقت�صادي ��ة والنزاه ��ة
يف العالق ��ات ،و النزاه ��ة يف التعام ��ل مع العدو
واملخالف ،ه ��ذه النزاهة لها دور كبري يف تر�شيد
احلك ��م فيم ��ا �إذا كان احلاك ��م مت�صف ًا به ��ا ،تابع ًا
لقواعدها ،ملتزم ًا ب�ضروراتها وم�ستحقاتها.
النزاهة عملية داخلية ،والكفاءة عملية خارجية،
والأم ��ل الكب�ي�ر �أن جتتمع ��ا� ،أن تتفاع�ل�ا� ،أن
تتداخ�ل�ا� ،أن تكون ��ا جناح ��ي احلاك ��م العراق ��ي
اجلديد� ،أو امل�س�ؤول ال�سيا�سي العراقي اجلديد.
النزاه ��ة من ال�صعب �أن ت�أت ��ي ،ولكن الكفاءة من
ال�سه ��ل �أن ت�أت ��ي ،تل ��ك �سجية ،وهذه ع ��ادة ،تلك
جواني ��ة وه ��ذه براني ��ة ،تل ��ك ذات م ��ن الداخل،
وهذه ذات من اخلارج.
ال�شع ��ب العراق ��ي يف حاج ��ة �إىل حاك ��م حمكوم
من الداخ ��ل مب�س�ؤولية ال�ضمري ،حق ًا يحتاج �إىل
حاكم يحمل ذات ًا طهورية ،ذات ًا ر�سولية ،مرتفعة،
لي�س تكرب ًا ،بل لأن الوازع الأخالقي يحتل مكانة
جوهرية من تركيبته النف�سيّة والروحيّة.
ال�شع ��ب العراق ��ي كغريه م ��ن ال�شع ��وب العربية
والإ�سالمي ��ة يت�أث ��ر بالق ��دوة �أكرث مم ��ا يت�أثر يف

 غالب ح�سن ال�شابندر
الفك ��رة ،تل ��ك حقيقة ،ولي�س هنا جم ��ال حتليلها،
ولكنها ظاهرة ال لب� ��س فيهاّ ،
ولعل كان ذا جتربة
عميقة ذاك الذي ق ��ال (النا�س على دين ملوكهم)،
ف�إن الق ��دوة م�سار خطري يف عموم التاريخ الذي
مر عل ��ى �شعبن ��ا العراق ��ي ،خا�صة الي ��وم ،حيث
النا�س تتطلع �إىل العدالة و احلق واخلري.
�إن الد�ست ��ور الع ��ادل ال يعني بال�ض ��رورة حاكم ًا
ع ��اد ًال ،فق ��د يك ��ون هن ��اك د�ست ��ور جمي ��ل فائ ��ق
امليزان ،ولكن هن ��اك حاكم ّ
يخل بهذا امليزان بكل
�صل ��ف وبالدة ،وعليه ف� ��إن �إقامة العدل ال يحتاج
�إىل قانون عادل بل �إىل حاكم عادل �أي�ض ًا.
�إن احلاك ��م املتخلق ب�أخ�ل�اق احلكماء والطيبني،
لي� ��س �ض ��رورة لإقامة حك ��م الع ��دل وح�سب ،بل
ه ��و �ضرورة ل�صن ��ع املجتمع الع ��ادل ،العادل يف
مواقف ��ه و�سيا�سته وت�صرفاته ،ف�إن القدوة تخلق
املجتمع ،تغ�ّي�رّ املجتمع ،ت�صنع ��ه باجتاه فكرها
وخريها و�شرها وجمالها وقبحها...
ينقل عن الر�سول (�ص) قوله( :كما تكونوا يولىّ
عليكم) ،هل يف ذلك داللة على �أن احلكام منظومة
حكمية اجتماعية؟.
نعم ،بكل ت�أكيد.
�إن ح� � ّكام اجلور يخلقون جمتمع� � ًا معقد ًا ،بارد ًا،
متخلف ًا ،رغ ��م �أن حتت و�سائدهم د�ساتري جميلة،
وقوانني رائعة و�شفافة..
�إن ح� � ّكام الع ��دل ،ح ��كام اخللق الرفي ��ع يخلقون

�سعودية محمد بن �سلمان

� سليم �سوزة
ب ��ات وا�ضح ًا �أن ويل العه ��د ال�سعودي حممد بن
�سلمان �صار ي�شعر باحلرج ال�شديد من الوهابية،
وه ��و ال ��ذي يج ��ول دول الغ ��رب الي ��وم يتن�صل
م ��ن وهابيته ويق ��ول �إن "دعم الدول ��ة ال�سعودية
له ��ا جاء بطل ��ب م ��ن الغ ��رب ملواجه ��ة ال�سوفيت
وقته ��ا" ،ح�س ��ب خرب قن ��اة اجلزي ��رة الآن حلظة
كتابة هذه املقالة.
ب ��دا ب ��ن �سلمان ،من ��ذ اللحظ ��ة الأوىل الت ��ي عُينّ
فيه ��ا ولي� � ًا للعهد ،وك�أن ��ه ي�ؤ�س�س لعق ��د جديد مع
امل�ؤ�س�س ��ة الديني ��ة ،يح ��اول في ��ه �إع ��ادة �صياغة
العالقة بينها وبني امل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية مبا ي�سمح
ل�شيء من التحول نحو التحديث اخلجول .يرى
الكث�ي�ر من املراقب�ي�ن ،ومنهم ك ّت ��اب غربيون� ،أن
حلظ ��ة القطيعة م ��ع الوهابية بات ��ت و�شيكة و�أن
بن �سلمان ينقلب على ميثاق �آل �سعود الت�أريخي
ملحم ��د بن عب ��د الوه ��اب تدريجي ًا ،حماول� � ًة منه
ل�صناع ��ة �سعودي ��ة �سيا�سي ��ة بعي ��دة ع ��ن �سلطة
امل�ؤ�س�سة الدينية �أو تدخالتها يف �سيا�سة الدولة
العامة ،اخلارجية منها على وجه اخل�صو�ص.
رغ ��م �أن امل�ؤ�س�س ��ة الوهابي ��ة يف ال�سعودي ��ة هي
جزء م ��ن �شرعية ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة ولي�س لها
ا�ستقاللي ��ة ع ��ن الق ��رار ال�سيا�س ��ي ال�سع ��ودي،
�إلاّ �أنه ��ا كان ��ت متتلك ق ��در ًا من الإزع ��اج لل�سلطة
ال�سيا�سية .فه ��ي �أ�شبه بالو�صي على الدولة حني
يتعلق الأمر بالإ�صالحات كحرية املر�أة وحتديث
اخلطاب الديني واملوق ��ف من التاريخ واالنفتاح
على فن ��ون الغن ��اء واملو�سيقى وغريه ��ا .كما �أن
بع� ��ض �شخ�صياته ��ا الدينية مت ��ردت �أحيان ًا على
ال�شرعي ��ة ال�سيا�سي ��ة لآل �سع ��ود� ،أ�سامة بن الدن
�أمنوذج ًا.
الي ��وم ،حتى ه ��ذا الإزعاج غري موج ��ود جتاه ما
يق ��وم ب ��ه بن �سلم ��ان من ت�سفي ��ه للوهابي ��ة �أمام
الع ��امل .فه ��ل جن ��ح ب ��ن �سلم ��ان يف حتيي ��د هذه
امل�ؤ�س�س ��ة متام ًا و�إنهاء معادل ��ة الدين -ال�سيا�سة
احلاكم ��ة على القرار ال�سعودي؟ ما هي اجتاهات
ال�سعودية اجلدي ��دة يف ظل م�شروع "التحديث"
الذي يعمل عليه ويل العهد ال�شاب هذا؟
باعتق ��ادي ،من املبكر الق ��ول �إن ال�سعودية اليوم
تخل�صت من �أعباء امل�ؤ�س�سة الدينية �أو ا�ستطاعت
حتييده ��ا بالكام ��ل ل�صالح امل�ؤ�س�س ��ة ال�سيا�سية.
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الأم ��ر �أن حممد ب ��ن �سلمان يحاول ف ��ك االرتباط
بامل�ؤ�س�س ��ة الديني ��ة ليخل ��ق اجتاه ��ات جدي ��دة
للدول ��ة مت ّكن ال�سعوديني من لعب �أدوار �سيا�سية
(غري دينية) �أكرب يف املنطقة .مبحاولته اجلريئة
هذه ،يحاول تدجني تلك امل�ؤ�س�سة بالكامل و�إعادة
توظيفها ل�صالح ال�سيا�سة ال�سعودية اجلديدة يف
كامل منطقة ال�شرق الأو�سط امللتهبة.
امل�شكلة �أن االجتاهات ال�سعودية اجلديدة هذه ال
يحددها بن �سلمان وح ��ده وال الداخل ال�سعودي
ب�ش ��كل عام ،و�أمن ��ا ث ّمة عوامل خارجي ��ة لها دور
كب�ي�ر يف �صناع ��ة ال�سعودي ��ة كدولة له ��ا �سيا�سة
معين ��ة .امل�شروع الإي ��راين ،الق�ضي ��ة ال�سورية،
املل ��ف العراقي� ،أزمة قط ��ر ،امل�شكلة اليمنية ،كلها
لديه ��ا دور كب�ي�ر يف ع ��دم ال�سم ��اح لإب ��ن �سلمان
التن�صل من امل�ؤ�س�سة الدينية بالكامل ،فهو يعرف
�أنه بحاجة لها يف تعبئة ال�شباب ال�سعودي ديني ًا
حني تف�شل �سيا�سته ال�سعودية "امللكية اخلال�صة"
يف مث ��ل هك ��ذا تعبئة .فف ��ي الكثري م ��ن الأحايني
عندم ��ا ج ��رى احلدي ��ث ع ��ن النزاع ��ات احل ��ادة
يف املنطق ��ة ،ا�ستخ ��دم حمم ��د ب ��ن �سلم ��ان ذات
اخلط ��اب ال�سعودي الديني الق ��دمي الذي يحاول
هو اخلال�ص منه ب�أيّ �ش ��كل من الأ�شكال .حتدث
ملجموع ��ة رجال دي ��ن �سعوديني قب ��ل �أ�شهر كيف
�أن ال�سعودي ��ة مازالت متثل �صم ��ام �أمان "الدين
ال�صحيح" يف مواجهة امل�شاريع الدينية الأخرى
[تق ��ر�أ �إيران ال�شيعية] ،يف ح�ي�ن ينتقد هو نف�سه
ه ��ذا "الدين ال�صحي ��ح" حني يلتق ��ي مب�س�ؤولني
غربي�ي�ن .ل ��ذا �أقول م ��ن ال�صعب على ب ��ن �سلمان
االنقالب على امل�ؤ�س�سة الوهابية الدينية وي�صنع
قطيعة تامة معها �إلاّ بحدود ما ي�سمح به ال�صراع
مع �إيران يف املنطقة.
رمبا يح ��اول ويل العهد تقليم �أظفار رجال الدين
املت�شددين يف اململكة ،لكنه بالنهاية غري قادر على
التخل� ��ص من معادلة الدين يف الق ��رار ال�سيا�سي
ال�سع ��ودي �إلاّ بح ��دود معينة كي ي�ضم ��ن توازن ًا
ّ
ه�ش ًا ب�ي�ن الدين وال�سيا�سة .الأمر كله يعتمد على
م ��دى جناح م�ش ��روع ب ��ن �سلمان م ��ع الأمريكان
و�إلاّ �ستكون له ع ��ودة للدين وحا�ضنته الوهابية
ح�ي�ن ي ��درك ال �شيء ق ��د حتقق من تل ��ك املليارات
ال�سعودية املهدورة على ترامب و�إدارته.

جمتمع� � ًا مفتوح� � ًا� ،شجاع� � ًا ،متحف ��ز ًا يف �سبيل
اخلري ،رغم �أن ما يف حوزته من د�ساتري وقوانني
ظاملة جمحفة متخ ّلفة.
كلمة احلاك ��م تنفذ عرب كل و�سائ ��ل الإعالم ،تقر�أ
وتف�سر من قب ��ل الآالف ،ت�صل
م ��ن قبل املالي�ي�نّ ،
كل �أذن ،ت�ص ��رف احلاكم مر�صود للنقد ومر�صود
للتقلي ��د ،ومر�ص ��ود لال�ستغ�ل�ال ،لبا� ��س احلاكم
مر�صود للمح ��اكاة والت�شبّه ،فه ��و حاكم� ،أي هو
قدوة ،هو قوة� ،سلطة� ،إمكانية� ،أمر ونهي ،بيان،
وبالت ��ايل ،ال ميكن �أن نعزل تاريخه ،وبالتايل ما
ي�ص ��در منه قد يقلب فك ��رة ،وقد ي ��زرع فكرة ،قد
يخل ��ق قيمة ،ق ��د يح ��ذف قيم ��ة ،لأن كل كلمة من
كلماته ،وكل ت�صرف من ت�صرفاته تقرتن مبركب
هائ ��ل م ��ن املمكن ��ات والق ��درات والت�ص ��ورات
والذكري ��ات ،تنف ��ذ �إىل حا�س ��ة ال�سم ��ع ،وحا�سة
الب�ص ��ر ،لتقب ��ع يف غ ��رف التحلي ��ل ،ولتقب ��ع يف
غرف الأم ��اين والرغبات ،هن ��اك يتحول احلاكم
�إىل بنية من الواقع املعقد...
النا�س على دين ملوكهم...
كلم ��ة لي�س ��ت جزافية ،ورمبا جاءت م ��ن معاينة،
م ��ن معاي�ش ��ة ،ومثله ��ا ال ت�أت ��ي من ت�أم ��ل نظري
ميتافيزي جمرد ،بل من واقع ملمو�س ،من واقع
معيو�ش.
�إن الدعوة �إىل حتكيم حاكم �أخالقي ق�ضية قدمية،
�ض ��رب يف علم ��اء وفال�سفة الإغري ��ق ،ولي�س من

�ش ��ك �أن مدين ��ة الفاراب ��ي الفا�ضلة لي�س ��ت بعيدة
عن هذا املنحى ،وهي يف هذه الت�صورات حاجة
نظري ��ة ،فيم ��ا نحن نتح ��دث عن حاج ��ة واقعية،
عن حاجة تت�ص ��ل مبعا�شنا ،بدمائنا ،نريد حاكم ًا
�أخالقي� � ًا باملعن ��ى ال�شعب ��ي ال ��دارج ،حي ��ث نفهم
الأخ�ل�اق بهذه املع ��ادالت الب�سيط ��ة� ،أي الأخالق
الت ��ي نع ّل ��م عليه ��ا �أوالن ��ا ،ونربّي عليه ��ا بناتنا،
احلب وال�صدق والعدالة وال�شجاعة...
�إن التوكي ��د على احلاكم املتخل ��ق باخللق الرفيع
�أدب �شعب ��ي� ،أدب تراث ��ي� ،أدب علم ��ي بلح ��اظ
طبيع ��ة �شعوب ال�ش ��رق ،ال�شعوب الت ��ي ما زالت
حتتفظ بجذوتها الروحي ��ة ،ننطلق من تقديرات
واقعية.
كانوا يقولون
كان ك ّتابنا ومفكرونا يكتبون عن �شروط احلاكم
ولي� ��س عن �شروط احلكوم ��ة �إ ّال ما ندر ،ورمبا
ذل ��ك لأن احلكومة كانت ت�ستند �إىل ال�شريعة ،ال
نقا� ��ش يف ذلك بينهم ،ولك ��ن م�شكلة احلاكم هي
التي كانت ت�شغل فكرهم ونظرهم ،ف�شدّدوا على
�شروط احلاكم ،هل ي�شرتط فيه العدل؟
هل ي�شرتط في ��ه اللون؟ هل ي�ش�ت�رط فيه ن�سب
خا�ص؟ وبالتايل ،ف� ��إن حديثنا عن حاكم ملتزم
بالأخ�ل�اق ال يخرج عن ه ��ذه الدائ ��رة الرتاثية
املهم ��ة ،وم ��رة �أخ ��رى نق ��ول �إن ذل ��ك ال يعن ��ي

�إهم ��ال الد�ستور ،م ��ن حيث ه ��و د�ستور ين�ص
عل ��ى �أ�صال ��ة الف ��رد العراق ��ي ،وعل ��ى حريات ��ه
املتعددة ،وعلى امل�س ��اواة والعدل ،وغريها من
القي ��م الد�ستورية احلديثة التي ت�ؤكد على قيمة
الإن�سان وكرامته وع ّزته وحريته.
ولكن نقول �إن احلاكم �أو ال�سيا�سي امللتزم اليوم
يع ��د مكم ًال للد�ستور النا�ضج احليوي النا�شط،
ومل ��اذا نذهب بعيد ًا ،وه ��ذه جتارب حيّة تك�شف
ع ��ن �أهمي ��ة هذا ال ��ذي نق ��ول ،ف�إن هتل ��ر و�صل
�إىل احلك ��م فحرف الدميقراطية ع ��ن كل قيمها،
بل �ضرب بها عر� ��ض احلائط ،وب�سبب رعونته
كان ��ت الأهوال التي �ش ّيب ��ت الولدان ،دمّر كل ما
يف �أوروبا من خ�ي�ر ورفاهية ،كان هتلر حاكم ًا
غ�ي�ر �أخالقي ،النازي ��ة يف جوهر م ��ن تكوينها
لي�ست �أخالقية ،لي�س ��ت �إن�سانية ،فانظروا ماذا
فع ��ل ال�ت�ردي الأخالقي الكريه يف ح ��ال النا�س
والب�شر والطبيعة واحلياة والت�أريخ.
لق ��د باع خلفاء الوطن بني �أح�ضان جوار ،وباع
�سيا�سي ��ون الوط ��ن ب�ي�ن �أح�ض ��ان �صويحبات
جمي�ل�ات ،ب�ي�ن قن ��اين اخلم ��ور املعتق ��ة عل ��ى
موائ ��د حتيط به ��ا جميالت ،يعدل ��ون الد�ستور
بكلم ��ة ت�صدر من �شفاه مغري ��ة ،يتحايلون على
الد�ستور بطل ��ب غانية تعرف كيف تهز امل�شاعر
الغريزية لتحكم وت�أمر...
�أمل يح�ص ��ل ه ��ذا يف تاريخ الإ�س�ل�ام والرومان

والإغريق والع�صر احلديث؟
لقد كانت ف�ضيح ��ة كلنتون خطرية لي�س ب�سبب
عالقة كلنتون ال�شخ�ص بهذه اجلميلة بل ب�سبب
عالق ��ة كلنت ��ون احلاكم به ��ا ،هذه ه ��ي الزاوية
الت ��ي كانت حمل تقييم ل ��كل العملية ،لو مل يكن
كلنت ��ون رئي�س ًا ملا كانت هذه ال�ضجة ،وملا كانت
ه ��ذه الف�ضيحة بقامو� ��س ال�صحاف ��ة والق�ضاء
الأمريكيني.
لق ��د جت�س� ��س نك�س ��ون عل ��ى غرمائ ��ه �أو عل ��ى
خمالفي ��ه يف ق�ضي ��ة االنتخاب ��ات ف�سقط� ،سقط
ق�ضائي ًا و�سيا�سي ًا وتاريخي ًا ،ملاذا هذا ال�سقوط
املريع؟ اجلواب يت�صل بقيم يقولون �إنها حتتل
يف �ضمائره ��م مكانة مقدّ�سة ،فالتج�س�س خيانة
على م�ست ��وى ال�شخ�ص العادي ،فكيف بها على
م�ستوى حاكم الوالي ��ات املتحدة الأمريكية ،مل
يقول ��وا �إن هذا خمال ��ف للتقالي ��د الدميقراطية
�أو ًال ،ب ��ل خمال ��ف للأخ�ل�اق ث ��م التقالي ��د
الدميقراطية.
اخليان ��ة الأخالقي ��ة يف جزئي ��ة م ��ن جزئي ��ات
احلي ��اة ال متنع م ��ن اخليانة الكل ّي ��ة ،من خيانة
الوطن ،خيانة الد�ستور ،خيانة ال�شعب ،خيانة
املواطن ،ذل ��ك �أن امل�س�ؤولية الأخالقية وحدة ال
تتجز�أ.
الق�س ��م عل ��ى الوف ��اء بالد�ست ��ور �إمنا ه ��و عمل
�أخالق ��ي ،ظاه ��رة �أخالقي ��ة ،لأن مو�ضوع ��ه
الرئي� ��س لي�س الق�سم مبا هو ق�سم ،وال املق�سوم
ب ��ه ،ب ��ل مو�ضوع الق�س ��م هو الوف ��اء� ،أي هناك
ق�س ��م على االلت ��زام الأخالقي ،هن ��اك ق�سم على
الوفاء والإخال�ص ،وه ��ذه قيم �أخالقية قبل كل
�شيء ،لي�ست د�ستورية بل �أخالقية.
�إن الق�س ��م عل ��ى الوف ��اء والإخال� ��ص للوط ��ن
وال�شعب والوظيفة نهج يت�صل بفل�سفة الأخالق
قبل كل �شيء ،يت�صل بهذه املنظومة مما ن�سمّيه
مبكارم الأخالق.
�إن ال َق�س ��م ي�ش�ي�ر �إىل �ض ��رورة اختي ��ار احلاكم
امللتزم بالأخالق ،ال�سيا�س ��ي ال�صادق ،الرئي�س
امل�شه ��ود ل ��ه بال�ص ��دق والأمان ��ة وال�صراح ��ة
وال�شجاعة.
هذه هي فل�سفة الق�سم بالعمق.

فوز بوتين في االنتخابات الرئا�سية وحتديات املرحلة املقبلة
حق ��ق فالدمي�ي�ر بوت�ي�ن ف ��وز ًا �ساحق� � ًا يف
االنتخابات الرئا�سية التي جرت يف رو�سيا
الأح ��د املواف ��ق  19مار� ��س� /آذار ،2018
وح�صل بع ��د �إح�ص ��اء  99.84م ��ن �إجمايل
الأ�ص ��وات عل ��ى  .%76.66وم ��ن املق ��رر �أن
تظه ��ر النتائ ��ج النهائي ��ة لالنتخاب ��ات بع ��د
ع�ش ��رة �أي ��ام .و�ص � ّ�وت ل�صال ��ح بوت�ي�ن 56
ملي ��ون ناخ ��ب .و�ص � ّ�وت ل�صاحل ��ه جمي ��ع
الع�سكريني الرو�س املرابطني يف �سوريا.
ووفق ًا ملعطي ��ات اللجنة املركزي ��ة ،فقد �أدىل
ب�صوته  %67.98م ��ن الناخبني الذين ّ
يحق
له ��م االق�ت�راع ،وظه ��رت �أنه ��ا ن�سب ��ة عالية
ج ��د ًا ،و�أعل ��ى مم ��ا كان ��ت امل�شارك ��ة يف عام
 .)%65.34( 2012وميك ��ن �أن ترتفع ن�سبة
االقبال على االق�ت�راع نظر ًا ال�ستمرار ورود
بروتوك ��والت الناخبني الرو�س املقيمني يف
الدول االجنبية.
ويف�سر ارتفاع ن�سبة الإقبال على االنتخابات
ومن ��ح بوت�ي�ن ه ��ذه الن�سب ��ة العالي ��ة م ��ن
الأ�ص ��وات ،بالعام ��ل اخلارج ��ي ،حي ��ث �أن
مواطن ��ي رو�سي ��ا �أرادوا �أن ي ��ردّوا به ��ذه
الطريق ��ة عل ��ى احلمل ��ة الغربي ��ة املت�صاعدة
�ضد رو�سيا ،من خالل العقوبات والتهديدات
الع�سكرية وال�ضخ الإعالمي الرامي لت�شويه
�سمعة رو�سيا� .إن �سكان رو�سيا �أكدوا دعمهم
للرئي� ��س بوتني و�سيا�ست ��ه يف املواجهة مع
الغرب.
و�شغ ��ل املرتب ��ة الثاني ��ة مر�ش ��ح احل ��زب
ال�شيوع ��ي الرو�س ��ي مدي ��ر تعاوني ��ة "
لين�ي�ن" الزراعية باف ��ل غرودينني ()%11.9
والثال ��ث زعي ��م احل ��زب الدميقراط ��ي
الليربايل فالدميري جرينوف�سكي ()%5.66
و�شغل ��ت املرتب ��ة الرابع ��ة مقدم ��ة الربام ��ج
التلفزيوني ��ة واملعار�ض ��ة لنظ ��ام الرئي� ��س
بوت�ي�ن ذات التوج ��ه الدميقراط ��ي الغرب ��ي
ك�سين ��ا �سوبت�ش ��اك ( )%1.67واملرتب ��ة
اخلام�سة ،زعيم حزب " يابلوكا" ذو التوجه
الدميقراط ��ي  /االجتماع ��ي جريج ��وري
يافلين�سكي (.)%1.04
وح�صل املر�شحون الباقون على �أقل من %1
 :بوري�س تيتوف (حزب الإمناء) ـ %07.76
مك�سيم �سورياكني (حزب �شيوعيو رو�سيا)
ـ  %0.68و�سريغ ��ي بابورين (حزب االحتاد
العام لل�شعب) ـ .%0.65
وعلى الرغم من �أن املعطيات الر�سمية ذكرت
ع ��دم وج ��ود انته ��اكات ميك ��ن �أن ت�ؤث ��ر يف
النتائج النهائية لالنتخاب ��ات� ،إال �أن رئي�سة
جلنة االنتخابات املركزية "�أيلال بانفيلوفا"
قال ��ت ب�إنه �سيتم �إلغاء نتائج االنتخابات يف
 5اق�سام انتخابية يف ثالث مناطق ،من بينها
مدين ��ة "لوبريت� ��س" الواقع ��ة يف �ضواحي
مو�سكو .كما انتقد مر�شح احلزب ال�شيوعي
جرودين�ي�ن وزعي ��م احل ��زب الدميقراط ��ي
اللي�ب�رايل جرينوف�سك ��ي �س�ي�ر احلمل ��ة
االنتخابية ،الت ��ي بر�أيهم ،مل يح�صل خاللها
املر�شحون للرئا�س ��ة على الفر�صة املتكافئة.

 د .فالح الحمراني

*

ولكنهم كما يب ��دو لن يتقدموا ب�شكاوى على
اعتبار نتائجها غري م�شروعة.
ووع ��د الرئي�س بوتني خالل كلمة له يف مقر
حملت ��ه االنتخابية بعد �إع�ل�ان النتائج ،ب�أنه
�سيلتقي �شخ�صي ًا مع كل مر�شح ويبحث معه
امللح ��ة .ويف ردّه على �س� ��ؤال من
الق�ضاي ��ا ّ
قب ��ل �أح ��د ال�صحافيني "ه ��ل �سيتغري بوتني
يف الف�ت�رة الرئا�سية اجلدي ��دة" ،رد " �إن كل
�شيء يج ��ري ،وكل �شيء يتب ��دل ...جميعنا
نتغي".
ويف ردّه عل ��ى �س�ؤال ب�ص ��دد �آفاق العالقات
م ��ع االحت ��اد الأوروب ��ي على خلفي ��ة ق�ضية
ت�سمي ��م عمي ��ل املخاب ��رات الربيطانية عقيد
املخاب ��رات الع�سكري ��ة الرو�سي ��ة �سابق� � ًا

�سريغ ��ي �سكريب ��ال يف مدين ��ة �سالزب ��وري
الربيطانية ،قال بوتني� :إن رو�سيا م�ستعدة
للتغل ��ب على جميع ال�صعوبات يف العالقات
م ��ع ال�ش ��ركاء الأجانب .ونف ��ى �أي�ض ًا تورط
رو�سيا يف عملية الت�سميم.
وق ��ال �إنه �سيفكر يف طبيع ��ة التغريات التي
�س ��وف يجريه ��ا عل ��ى الت�شكيل ��ة احلكومية
و�سيعل ��ن عنها بعد �أن تت ��م مرا�سيم تن�صيبه
ر�سمي� � ًا .ومن املقرر ووفق� � ًا لأحكام القانون
الرو�س ��ي� ،أن تعل ��ن احلكوم ��ة الرو�سي ��ة
ا�ستقالته ��ا ،ويقوم الرئي�س املنتخب بتعيني
رئي�س وزراء ويك ّلفه بت�شكيل احلكومة.
وال�س�ؤال امله ��م يكمن يف هل �سيكلف بوتني
مرة �أخ ��رى رئي�س ال ��وزراء احلايل دمرتي

�إن التحدى الجاد الذي يواجه بوتين في المرحلة
المقبلة يكمن في تحقيق تطلعات الماليين
و�صوتت له على �أمل �أن يقوم
التي منحته ثقتها
ّ
بتح�سين الأحوال المعي�شية المتدهورة ويجتث
الفقر الم�ست�شري ويح�سن الخدمات العامة ويوفر
ال�ضمانات االجتماعية لل�شرائح الأكثر فقراً
والأ�ضعف وبخا�صة المتقاعدين الذين يت�س ّلمون
�أجوراً بخ�سة.

ميدفيديف بت�شكيل الوزراء� ،أم �سيطلب ذلك
من �أحد حلفائه الآخرين ،وهل �سيبقى وزير
اخلارجي ��ة �سريغي الف ��روف يف من�صبه �أم
�سيتم اختي ��ار وزير �آخر للخارجية .وجتدر
الإ�ش ��ارة اىل �أن الف ��روف يحظ ��ى باحرتام
الرئي� ��س بوت�ي�ن وفريق ��ه ويتمت ��ع ب�شعبية
وا�سعة و�سط الدوائر الربملانية وال�سيا�سية
والر�أي العام عموم ًا.
حتدي ��ات املرحل ��ة املقبلة ويجاب ��ه فالدميري
بوت�ي�ن يف ف�ت�رة رئا�ست ��ه اجلدي ��دة ع� �دّة
حتدي ��ات ،يف مقدمتها الو�ض ��ع االقت�صادي
اله� ��ش يف البالد وايج ��اد الطرق ال�صحيحة
لتفعيله وحتويل ��ه اىل اقت�صاد منتج ولي�س
قائم ًا على موارد املواد اخلام بخا�صة النفط
والغ ��از كما هو الو�ض ��ع الآن ،ويقت�ضي هذا
منه �إ�ضفاء املزيد من الليربالية على الأن�شطة
االقت�صادية وحتجيم البريوقراطية وت�سهيل
عمل القطاع الع ��ام ورفع القيود التي تخنق
مبادراته .واجلانب الآخ ��ر تطوير القدرات
التكنولوجي ��ة لرو�سيا الت ��ي ت�شعر بتخلفها
الوا�س ��ع ع ��ن الغ ��رب يف املج ��االت كافة ،ما
ع ��دا التكنولوجي ��ات امل�ستخدم ��ة ب�إنت ��اج
الأ�سلحة.
�إن التح ��دى اجل ��اد الذي يواج ��ه بوتني يف
املرحل ��ة املقبل ��ة يكم ��ن يف حتقي ��ق تطلعات
و�صوتت له على
املاليني التي منحت ��ه ثقتها
ّ
�أم ��ل �أن يقوم بتح�س�ي�ن الأح ��وال املعي�شية
املتده ��ورة ويجت ��ث الفق ��ر امل�ست�ش ��ري
ويح�سن اخلدمات العامة ويوفر ال�ضمانات
االجتماعية لل�شرائح الأكرث فقر ًا والأ�ضعف
وبخا�صة املتقاعدين الذين يت�س ّلمون �أجور ًا
بخ�سة.
والتح ��دي الآخ ��ر ه ��و الق�ضي ��ة الأمني ��ة
الوطني ��ة ،وتعبئ ��ة الق ��درات الع�سكري ��ة
وال�سيا�سية وحتقيق وحدة املجتمع ملواجهة
تهديدات الغرب اجلد ّية ،الذي �أحاط رو�سيا
بقواعد ع�سكرية ون�ش ��ر الأ�سلحة يف الدول
املتخام ��ة له ��ا مب ��ا يف ذل ��ك دول البلطي ��ق
وبولن ��دا وروماني ��ا ،وميه ّد ل�ض ��م �أوكرانيا
وجورجيا للناتو.
اىل جان ��ب ذل ��ك �إن الت ��ورط الرو�س ��ي يف
�سوري ��ا وكيفي ��ة التخل� ��ص من ��ه بطريق ��ة ال
تلح ��ق ال�ضرر مب�صاحله ��ا وال ب�سمعتها هو
�أحد التحدي ��ات التي تواجه رو�سي ��ا �أي�ض ًا.
وتعمل رو�سيا ب�شت ��ى الو�سائل على �إجناح
الت�سوي ��ة ال�سيا�سية بني الفرقاء ال�سوريني،
و�ضم ��ان ع ��دم و�صول نظ ��ام م ��والٍ للغرب
ومع ��ا ٍد له ��ا ،واحليلول ��ة دون تنفي ��ذ �أمريكا
خططه ��ا الرامي ��ة لتق�سيم �سوري ��ا مبا يخدم
م�صاحلها� .إن رو�سي ��ا تراهن على الت�سوية
ال�سلمي ��ة التي ي�ش ��ارك فيها الرئي� ��س ب�شار
الأ�سد مرحلي ًا ،ومن ثم و�صول قوى عقالنية
ووطنية مت ّيز بني م�صالح القوى الأجنبية،
التفرط مب�صالح رو�سيا.
*كاتب من العراق يقيم يف مو�سكو
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ثقافة

فروغ فرخزاد ..ال�شعر يت�ص ّيد المتعة ،ويبتكر الحياة
ناجح املعموري

ت�ستدعي حياة ال�شاعرة  ،فروغ
زادة االهتمام والمتابعة ،لما انطوت
عليها من تراجيديا وتنوع االهتمام
االبداعي المتعدد  ،لقد عرفت
�شاعرة ،ور�سامة ،و�سينمائية  .هذا
تنوع وا�ضح  ،لكنه محكوم بعن�صر
مت�شارك ،يوحد بين هذه االهتمام
و�أعني به ال�صورة  ،حيث تت�شكل
ح�سا�سية التجربة الإبداعية  ،لأنها
و�ضعت الثقل على ال�صورة التي
عرفت بدورها التاريخي والح�ضاري
الجوهري ،وما زالت حتى هذه اللحظة،
فال�صورة �أ�صل المعارف والأدب
والفنون .والنوع غير المهتم بال�صورة
ال يجوز ح�ضوره  ،وال يكت�سب حياته ،
ً
م�ستقبال .
مثلما ال يقوى على البقاء

متي ��زت ف ��روغ زادة بطاق ��ة مث�ي�رة عل ��ى الدن ��و من
اليوم ��ي املع ��روف واملت ��داول  ،و�أك�ث�ر ح�ض ��ور ًا ما
جعلت ��ه حم ��ور ًا الن�شغاله ��ا واهتمامه ��ا االبداع ��ي ،
وا�ستهدفت امل�ألوف ال�شائع يف حياة القاعدة الوا�سعة
م ��ن اجلماع ��ات اخلا�ضع ��ة اللزام ��ات �سلط ��ة ثقافية
تنظ ��ر للحياة حمكومة مب ��ا كاره موج ��ود ًا ومقبو ًال
يف املا�ض ��ي  .وحتركت بقوته ��ا االبداعية خلد�ش ما
مع ��روف وخلخلة ال�ساكن والراك ��د  ،مما �أثار �ضدها
حم�ل�ات وا�سعة م ��ن الت�شهري  ،لكنه ��ا مل تهتم بكل ما
�سعت �إلي ��ه اجلماعات النمطي ��ة والظالمية  .من هنا

لعبت دور ًا فاع ًال وبارز ًا لتكون وحدها طرف ًا �ضد تلك
القوة الثقافية وجنح ��ت بتحقيق ا�ستقطابات كربى
يف احلياة .
تفرغ ��ت كلي ًا للفن  ،و�صارت حياتها الق�صرية �صورة
ناه�ض ��ة و�سط �إب ��داع متن ��وع كما قل ��ت  ،وال�صورة
الت ��ي تبتكره ��ا ف ��روغ زادة لي�س ��ت مماثل ��ة ملا عرف
ب ��ه غريها  ،ل�سب ��ب جوهري وهو الع�ي�ن التي ترى ،
وتراقب وتلتق ��ط ما تريده ال�شاع ��رة  ،لأن ما توفره
ه ��ي لل�صورة من مكون ��ات وعالقات م ��ع موجودات
 ،متن ��ح مع� � ًا نوع� � ًا م ��ن ح�ض ��ور ملف ��ت لالنتب ��اه .
وا�ستطي ��ع الق ��ول ب�أن ف ��روغ زادة باحث ��ة عن جمال
احلي ��اة وجتدده ��ا  ،وتنوعه ��ا م ��ن خ�ل�ال ال�صورة .
وكادت �أن تكون جمنونة ال�صورة .
لعب ��ت دور ًا يف اب ��راز امكان ��ات الفن ��ون يف مالحقة
احلياة  ،وال�ساكن  /الراكد فيها  ،ومتيزت اجنازاتها
بقوة ع�صفها ملا ر�أته ثابت ًا وملا عرفت فيه ركود املا�ضي
املتخل ��ف  ،و�إذا مل يك ��ن ال�شعر يف حلظة ما غري قادر
عل ��ى تلبي ��ة �ضروراته ��ا الت ��ي تري ��د  ،تذه ��ب للر�سم
�أو ال�سينم ��ا ولعب ��ت دور ًا يف التمثي ��ل كذل ��ك  .ه ��ذه
الغزارة امللحوظة جعل ��ت فيها �إحدى �أهم ال�شاعرات
يف الع ��امل وبعمر ق�صري مل يتج ��اوز منت�صف عقدها
الثال ��ث  ،حيث توفت يوم �/14شباط 1967/وتركت
خم� ��س جمموع ��ات �شعري ��ة � ،إ�ضاف ��ة �إىل العديد من
االهتمام ��ات االخرى  .من هنا ال يعو�ض فقدانها ابد ًا
 .و�ستظ ��ل هزاتها العنيفة در�س ًا يف التحديث االدبي
والفن ��ي  ،وحازت من خالل فرادته ��ا �أهم املواقع بني
ح�شد ال�شعراء االيرانيني  .باال�ضافة �إىل �إنها تعاملت
مع ال�شع ��ر وال�شعرية نوع ًا من حي ��اة ال يحوز عليها
�إال َم ��نْ هو مغاي ��ر يف ر�ؤيت ��ه وقدرته عل ��ى التعرف
واكت�ش ��اف م ��ا خف ��ي يف املوجودات وظل ��ت عالقتها
بال�شعري ��ة ملمح� � ًا جوهري ًا  ،هو الذي ح ��دد لها �إطار
حياته ��ا ال�صاخب ��ة املن�شغلة باحل�س ّي ��ات واملتع التي
ال تك ��ف عن ممار�ستها لدرج ��ة حتوّ لت هي �أي�ض ًا اىل
�شعري ��ة خا�صة يف ما يجب �أن تك ��ون عليه العالمات

وو�سائل التبادل والتوا�صل مع االخرين .
لقد ان�شغلت فروغ فرخزاد كث�ي�ر ًا با�ستثمار حلظتها
وقط ��ف ثماره ��ا زمنه ��ا بطاق ��ة ق�ص ��وى  .وكان لذلك
ت�أث�ي�ر وا�ضح عرب لغتها ال�شعري ��ة اال�ستعارية وهذا
م ��ا متظهر يل من خالل جمموعته ��ا اخلام�سة لن�ؤمن
م ��ن ببداية ف�صل ال�ب�رد "  ،تك�شف ه ��ذه العنونة عن
ارت ��واء لكنه غ�ي�ر كاف  ،وف�ص ��ل الربد  ،ه ��و تاريخ
املتاعب والتوق ��ف قلي ًال �أو الرتوي بالعالقة مع زمن
يحت ��ارج نوع� � ًا من فهم له  ،ووعي مل ��ا يجب �أن تكون
عليه احلياة بالن�سب ��ة لل�شاعرة  ،لكن هذه العنونة ال
ت�ؤ�ش ��ر الكف كلي ًا ع ��ن هو�سها باملناب ��ع البدئية التي
اعت ��ادت عليها وك�أنها تزاول طقو�سها التي عرفت من
قبل وجتاوز ًا م ��ا قلناه عن دور العنونة يف جتربتها
ال�شعري ��ة  ،فق ��د لعبت ال�شاعرة مبه ��ارة اليقاظ طاقة
ال�شعري ��ة يف ما تق ��ول وتك�س ��ر امللفوظ ��ات امل�ألوفة
الفارغ ��ة م ��ن ال�شحن ��ة ال�ضرورية للغ ��ة  .وعنوان "
الوهم االخ�ضر " .
�أي�ض ًا تختار بعناية من تعايل الن�ص بعنونته وطاقة
ال�شعري ��ة الرا�سخ ��ة عنه بل ��ورة احلل ��م � /ص/220
كن ��ت اموت في ��ك �� � /ص /272الري ��اح �ست�أخذنا مع ًا
� ��ص /312قلب ��ي يح�ت�رق عل ��ى احلديقة � ��ص/374
وح ��ده ال�ص ��وت يبق ��ى � ��ص /384فج ��ر الع�ش ��ق
�ص/142ا�سط ��ورة ّمة�ص/58الط�ي�ر �سيم ��وت  ،ال
تن�سى التحليق �ص//5
ه ��ذه �شاع ��رة خمتلفة عن غريها من ال�شع ��راء  ،لأنها
ت ��رى ال�شع ��ر حا�ض ��ر ًا وراك�ض ًا ون ��از ًال ب�ي�ن كفيها .
تلتقط ��ه وعت�ب�ره حديقته ��ا االبدية  ،وتن ��ام معه هي
مغايرة ع ��ن الآخرين ب�سب ��ب والدة ال�شعر  ،كالرياح
وي�أخذ معه ال�ص ��وت الذي ال ميوت كما قالت فروغ .
�شاعرة امت ��دت وتعلمت من حافظ �شريازي و�سعدي
 ،لكنها �صاغت منها ملحم ًا خا�ص ًا بها  ،لذا متيزت بني
�شع ��راء �إيران وحازت �صوت ًا فريد ًا ومتميز ًا  .جعلت
من ال�شع ��ر حياة له ��ا وطوعته للتعبري ع ��ن تفا�صيل
ثقافتها و�سلوكها الراف�ض ملا هو �سائد .

كواليس

(الكاباريه ال�سيا�سي) ال�شكل والمحتوى
�سامي عبد احلميد
(الكاباري ��ه) �أح ��د الأ�ش ��كال الرئي�س ��ة للعرو� ��ض
احلداثي ��ة و�أ�صل ��ه �أوروبي ولكن االم�ي�ركان �أحدثوا
علي ��ه تنوعات ف�أ�صب ��ح وفق ًا للمنهجي ��ة عر�ض�أً مفرط ًا
منحط� � ًا ،وخط ��ر ًا حمظ ��ور ًا ،ومغالط� � ًا جن�سي ًا .ومت
تخيّله م ��ن قبل الر�سام (تول ��وز لوتريك) يف ابتداعه
للوح ��ات املر�سومة .ومت و�صف ��ه يف روايات الأملاين
(ا�ش ��روود) ،وثم مت�سرحه يف م�سرحية (فان دروتن)
املعنون ��ة (�أن ��ا كام�ي�را) .ويف عم ��ل كل م ��ن (كان ��در
و�أيب) املعن ��ون (الكاباريه املو�سيقية) ومت ت�صويره
�سينمائي ًا يف عمل (جوزيف فون �سرتندبرغ) املعنون
(املالك الأزرق).
باللغ ��ة الفرن�سي ��ة ف�أن كلم ��ة (كاباريه) تعني (حان ��ه) وتعني �أي�ض ًا
عر�ض� � ًا �صغ�ي�ر ًا للت�سلي ��ة يف و�ضع �ألي ��ف قد يك ��ون مرجت ًال ميزج
املو�سيقى والأغنية واملقطوعات التمثيلية التي تع ّلق على الق�ضايا
االجتماعي ��ة واالقت�صادية وال�سيا�سي ��ة �أو امل�سائل الفنية .وت�سري
كلمة (كاباريه) على �أماكن الت�سلية مثل النوادي الليلية.
ب ��د�أ (الكاباريه) احلديث يف باري�س ع ��ام  1881يف حي مومنارت
البوهيمي كمكان طليعي للت�سلية يخ�ص النخبة من اجلمهور .وقد
تنامت �شعبيته ب�سرعة وتكاثرت �أماكنه يف عدد من املدن الفرن�سية
واالملاني ��ة .وق ��ادت عرو�ض ��ه الأليف ��ة اىل ايج ��اد ا�سل ��وب جدي ��د
للتمثي ��ل يرك ��ز عل ��ى مو�ضوعات طبيعي ��ة للحياة اليومي ��ة .انق�سم
الفنان ��ون الفرن�سي ��ون ب�ي�ن الألفة الت ��ي يوفرها م�س ��رح الكاباريه
واال�ستعرا�ض ��ات االخ ��اذة لن ��وادي باري� ��س الليلية مث ��ل (الفوليه
برج�ي�ر) و(موالن روج) وم ��ن (غيل�ب�رت) �إىل (م�ستنغويت) ومن
(جوزف�ي�ن بكي ��ز) �إىل (�أديث بي ��اف) ومن (موري� ��س �شيفاليه) �إىل
(ج ��اك برل)� ،أ�صبح ��ت تقالي ��د الكاباريه الفرن�سي ��ة نخبوية وذات
هوي ��ة وطني ��ة خا�صة و�ص ��ارت مو�ضع جذب لل�س ��واح من خمتلف
�أنحاء العامل.
يف املانيا بد�أ (الكاباريه) عام  1901يف برلني وتبع ذلك قيام (ماك�س
راينه ��ارت) ب�أن�شاء م ��ا �سماه (ال�صوت والدخ ��ان) مب�شاركة ممثلني
م ��ن امل�سرح الأملاين ،وظه ��ور كاباريه �آخر يف ميوني ��خ كان املخرج

(فيدكند) يقدم �أعماله فيه ،ويف رو�سيا عمل (الكاباريه)
على هام�ش املجتمع امل�سرحي وقام املخرج (يفرميوف)
بت�أ�سي� ��س م ��ا �سم ��اه (امل ��ر�آة امللتوية يف مدين ��ة (�سان
بطر�سب ��ورغ) عام  1908وق ��ام امل�ستقبليون بت�أ�سي�س
كاباري ��ه خا�ص بهم .ويف زيوريخ ال�سوي�سرية ت�أ�س�س
(كاباريه فولتري) عام  1916عمل فيه الدادائيون.
رغ ��م �أح ��داث احل ��رب العاملي ��ة الأوىل فق ��د انتع� ��ش
الكاباريه يف العا�صم ��ة الأملانية وارتبطت االعمال فيه
بالثقاف ��ة املعاك�س ��ة و�ضد الأفكار ال�سائ ��دة مما عر�ضها
للرقابة امل�شددة حيث احتوت عرو�ضها على مقطوعات
متثيلية خمتلطة ومبرافقة مو�سيق ��ى اجلاز والأغاين التي تتعر�ض
مل�سائ ��ل اجتماعية .ويف عام  1935مت غل ��ق جميع كاباريهات برلني
ب�أوامر من احلكومة النازية.
يف الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة اعتم ��دت عرو� ��ض الكاباريه على
�أ�ش ��كال فنية متداخل ��ة وكان للأجواق املو�سيقي ��ة املتنوعة دور مهم
يف عرو� ��ض الكاباري ��ه الت ��ي اقتب�س ��ت عنا�ص ��ر عديدة م ��ن م�سارح
(برودواي)� .أما يف انكلرتا فقد كانت عرو�ض الكاباريه �أكرث تهذيب ًا
ول ��و �أنها اقتب�س ��ت الكثري م ��ن عرو� ��ض الكاباريه الأملاني ��ة .ويبدو
وا�ضح� � ًا �أن �أغل ��ب عرو� ��ض الكاباريه يف ال ��دول الأوروبية �أحتوت
على مو�ضوعات �سيا�سية واجتماعية نقدية تتخلل الفقرات الغنائية
واال�ستعرا�ضية.
وم ��ا �سم ��ي (الكاباري ��ه ال�سيا�س ��ي) ه ��و ذل ��ك النوع م ��ن العرو�ض
امل�سرحية التي تتعر�ض �إىل املو�ضوعات ال�سيا�سية بالدرجة الأوىل
وتغلفها بعرو�ض فنية �أخرى كاملو�سيقى والغناء والرق�ص وفنون
الأداء الأخ ��رى ،وال �أعتقد �أن ال�ساح ��ة امل�سرحية يف البالد العربية
قد �شهدت عرو�ض ًا للكاباريه ال�سيا�سي مبوا�صفاتها املذكورة �أعاله
ولكنه ��ا �شهدت م�سرحيات كوميدية تغل ��ب على مادتها املو�ضوعات
ال�سيا�سي ��ة وتوجي ��ه النق ��د لل�سلطة احلاكم ��ة ومثاله ��ا م�سرحيات
ال�سوري (دريد حلام) ومع �أنها توجه نقد ًا الذع ًا � ،إال �أن ال�سلطة مل
ترف ��ع عليها �سوط الرقابة ون ��ادر ًا ما كانت متنع عر�ض البع�ض من
تلك امل�سرحيات بادعاء عدم الوقوف �ضد حرية التعبري.

جعل ال�شعر من فروغ امر�أة راف�ضة  ،متمردة  ،منتقلة
م ��ن مدينة اىل �أخرى  ,ف ��روغ �أنث ��ى نا�ضجة ملتهبة
بالع�ش ��ق م� � ّرة  ،ومنب ��وذة م ��ن البي ��ت الزوجي مرة
اخ ��رى  ،و�شعره ��ا احل ّر املتم ��رد كان حديث املثقفني
والق ��راء م ّرات  ،وه ��ي كا�شفة عن االقنعة يف جمتمع
ب�أنا�س فارغني متخمني ب�سعادات وهمية �ص//7
ا�ستطاع ��ت ف ��روغ بال�شعر ع ��ن التعبري ع ��ن فرديتها
وهو�سه ��ا باحلب والع�شق واحل�سي ��ات وكانت طيلة
حياته ��ا جريئ ��ة و�صادقة وقالت م ��ا مل ي�ستطيع �آخر
م ��ن ب�ي�ن كل ال�شعراء �إي ��ران قول ��ه �أو الت�شجيع على
التفكري به.
امتلكت لغة �شعرية عالية ال�شفافة وال�سمو  ،وجنحت
بنرثه ��ا  ،مثلما تك�شف لنا ذلك من خالل ر�سالتها اىل
زوجه ��ا " برويز " بع ��د انف�صالها ( حني انظر لعيون
كامي عن ��د اال�ستيقاظ افكر ب�سبب وجوده  ،بالع�شق
الذي ك ��وى ج�سدين ��ا وخلقت نطفت ��ه  ،قلبي يحرتق
لأين ال �أري ��د التفك�ي�ر ب ��ك  ،ومن �أج ��ل ن�سيانك تلفت
نف�سي � ،أ�ضعتها  .....لكنك تتجدد كل يوم وي�صبح لك
يف حيات ��ي �ألف معنى � ،أراك يف عيون ابننا وذكراك
بي وال
م�ؤملة  ،حبيبي  ....يف الأيام التي ال احد يفكر ّ
�أحد يهتم لغليان روحي العا�صية � ،أنتَ الوحيد الذي
تدم ��ع عيني لأجل ��ه  ،لأنني �أ�شع ��ر �إن عينك من بعيد
تراقبني وتنظر �إ ّ
يل بقلق وخوف �ص//27
عرف ��ت اكتمال االنث ��ى بوقت مبكر ج ��د ًا  ،ومل تقاوم
ج�سدها  ،ب ��ل ذهبت �إليه بوا�سطة ال�شعر  .وما ي�شبه
اجلن ��ون الذي يتلب�س ال�شعراء بوقت ال يعرفه الآخر
 ،جن ��ون الع�ش ��ق ورهافة االحتياج للآخ ��ر ) الذي مل
جت ��ده قريب ًا منها  .هذا ما ك�شفت عنه ق�صائد ديوانها
االول  .وال ��ذي كان ��ت �أنث ��ى تلتف ��ت ل�ص ��وت ال�شعر
والآخر غري موجود لكنها اقرتبت منه  ،ال يعرف غري
ال�شع ��ر و�سيل ��ة لتقدي�س الت�شارك بينه ��ا وبني الآخر
تخلي ًا .
يجذبني .....يجذب نهري امل ّر لبحاره
بوح�شية ك�شعلة نار راق�صة
يتبقى مني رما َّد يف ال�سرير �ص34
***
م َّد يديك ّ
وقبل �شفتيها املحمومة
�أيها الرج ُل
اليك وجهتها
اليك �صدرها
اليك �أيها الرج ُل �ص//64
***
حني كان ��ت حيات ��ي  ...........ال �ش ��يء �سوى دقات
�ساعة
جدارية
فهمت
يجب
ُ
يجب
ُ
يجب
ُ
�أن �أع�شق بجنون
نافذة واحدة تكفيني
نافذة واحدة  ،للحظة اليقظة والنظرة وال�صمت
الآن نبتة اجلوز كربت
للح ّد الذي ت�ستطيع �أن تق�س ّر للجدار .....
ط ��راوة �أوراقه ��ا اليانع ��ة � ��ص /372ه ��ذا مقطع من
ق�صيدته ��ا ( الناف ��ذة ) يف ديوانها االخ�ي�ر ( فلت�ؤمن
بطليعة املو�سم البارد ) .

تلويحة المدى
� شاكر لعيبي

في �صعوبة ّ
ّ
ال�شعري
الفن
يف �أيّ عم ��ر ُي ��درك املرء �أن ال�شعر ف ��ن �صعب؟ لي�س يف بداي ��ات الكتابة.
ال�شع ��ر ف � ّ�ن �صع ��ب ،لأن ��ه مبعن ��ى م ��ا لي� ��س حم�ض كتاب ��ة .ه ��ل تعرفون
الف ��ارق بني النمر و�صورة النمر؟ �إنه الف ��ارق نف�سه بني ال�شاعر و�صورة
ال�شاع ��ر .وهو �صع ��ب مثلما لغة ال�صمت هي اللغ ��ة العاملية الف�صحى .كم
عل ��ى ال�شاع ��ر الراهن �أن يكون ح�صيف ًا وثاقب ًا لأن يع ��رف �أن (ا�ستعارته)
و(�ص ��وره ال�شعرية) التي يعتربها ،يف خ�ضم جموح ��ه ،فريد ًة ،قد قيلتْ
ُ
والتداخل �إمنا
التنا�ص
م ��ن قبل به ��ذا ال�شكل وذاك .ال نتحدث عن بداه ��ة
ّ
عن الإدراك و�صعوبة الإدراك بعيد ًا عن �أوهام (الذات).
�صع ��ب لأنه ينقب يف ّطيات الوجود .تنظر �إىل الطفل ،فتفهم نظرية جيل
دول ��وز عن (الط ّي ��ات  ،)pliطيّات الوجود ،طيّة �إثر طية ،وطية بعد طية،
ومرتاكمة ،بينما ي�سعى ال�شاعر لفك ت�شابُك الطيات،
ومتجاورة
مرتاكب ��ة
ِ
ِ
ِ
و�شفراته ��ا .تعرف ما كان مُع ّقد ًا من نظرية دولوز ،و�أنت ترى �إىل الطفل
وه ��و يُن ّق ��ب حرفي ًا عن الطيّات ،بد�أب ،يف ّت�ش ع ��ن (العمق وال�سماكة) يف
كل هيئة داكن ��ة ،وغامقة و�سوداء وهو يح�سبها واهم� � ًا طية �أي�ض ًا .هكذا
يح�س ��ب بع�ضنا �أي�ض ��ا ال�سواد والغامق بع�ض ط ّي ��ات الوجود .بالنتيجة
ُعار� ��ض نظري ��ة االنعكا� ��س اجلامد
يغ ��دو الف ��ن م ��ر�آة �سحري ��ة (وه ��ذا ي ِ
املارك�سي ��ة) .ه ��ذا التفتي� ��ش هو عملي ��ة جتريبة كذلك .فه ��ل التجريب يف
ال�شع ��ر خل ��ل �أ�سلوب � ّ�ي ،ر�ؤي ��وي؟ يلوح لن ��ا من تعليق ��ات الك ّت ��اب ون ّقاد
ال�شع ��ر الع ��رب ،وك�أن التجري ��ب يف ال�شعر �أمر غري مري ��ح ،وك�أنه ي ّ
ُحطم
أ�سلوبي ،ويرفع عن �شعر ال�شاعر روحه العميق� ،أو
البحث ال�شخ�ص � ّ�ي ال
ّ
الر�ؤي ��وي �إذا �شئنا .ال�شعر هو بحث �أي�ض� � ًا ،ومثل كل بحث يت�ضمّن ،يف
خفي ،رحبة للتجري ��ب� ،شرط �أن نتفق على معنى مفردة التجريب.
مكان ّ
معنى التجريب يف ثقافتنا ال�شعرية غري متفق عليه ،ولعله يفوح ح�صري ًا
مبعنى اللعب واملجانية وال�شكالنية .هل هذا �سليم؟
الر�صانة الثقافية واالحرتا�س املعر ّ
يف ،ال يقفان حجر عرثة �أمام املغامرة
الوجودي ��ة ،حتى �أن الفك ��ر ي�شخ�ص يف �صلب العملية ال�شعرية .ال يوجد
(خال) من الفكر .ال نتكلم ع ��ن (منهجية) قول الفكر �إمنا
يف الغال ��ب �شعر ٍ
الفكر نف�سه( .املنهجية) ق�ضية �أخرى.
لك ��ن لي�س جمي ��ع ال�شعراء ميتل ��ك م�شروع ًا �شعري� � ًا ،جمالي� � ًا� ،أو ثقافي ًا.
والنتيج ��ة عائمة يف �أذهان بع�ضن ��ا :نرحّ ب مرات ،ل�سبب غام�ض ،مبن ال
ميتلك م�شروع ًا ،وال نرحّ ب مبن ميتلكه ل�سبب �أكرث غمو�ض ًا.
نتكل ��م بالطب ��ع ع ��ن �شع ��راء وع ��ن �شع ��ر .ال ميك ��ن �أن تفكر بر�سّ ��ام دون
م�ش ��روع .الف ��ن الت�شكيل � ّ�ي ُيق ��ر�أ ب�صفت ��ه ن�ص� � ًا ب�صري� � ًا مُر َّكب� � ًا ،من هنا
ه ��ذا التالقي اجلوه ��ريّ  ،ال�صاعق بني الن� ��ص ال�شع ��ري املر ّكب والن�ص
الت�شكيل � ّ�ي املر ّكب .وكالهما ميتل ��كان م�شروع ًا ثقافي ��ا وجمالي ًا .الباحث
ع ��ن ملخ�ص ��ات وتب�سيطات ،من كل نوع ،للن�صو� ��ص واللوحات لن يعرث
على �ضالته.
ً
وبعد؟ ال�شع ��ور بالرتابة هو ِ�ش ْع ٌر خال�ص �أي�ض� �ا�ِ ،شعْر الوجود البطيء.
عندم ��ا يُحبّ بع�ضه ��م ما تكتب ،وال ُيح ��ب �آخرون ما تكت ��ب ،هناك �سبب
جوه ��ريّ للحب وعدم احلبّ  ،للح ��ب والكراهية .يف الظالم تنام الفرا�شة
يف �ألوانه ��ا .وهن ��ا نح ��ن �أبعد م ��ا نكون عن �ص ��ور ال�شاع ��ر النمطية يف
الثقاف ��ة العربية� ،أ�ضف لذلك �أن الثقافة العربي ��ة لي�ست ثقافة (ال�صورة)،
عامي بليغ.
�إنها ثقافة (الت�صويرة) ،والأخري ا�شتقاق ّ
إيطيقي (�أخالق � ّ�ي) ،ال�شاعر املعا�ص ��ر لي�س كائن ًا
�أخ�ي�ر ًا :ال�شعر موق ��ف �
ّ
نذ ًال ،واحلداثة لي�ست النذالة.
الر�صانة الثقافية واالحترا�س
المعرفي ،ال يقفان حجر عثرة �أمام
ّ
المغامرة الوجودية ،حتى �أن الفكر
ي�شخ�ص في �صلب العملية ال�شعرية.
(خال) من
ال يوجد في الغالب �شعر
ٍ
الفكر.

في يوم الم�سرح العالمي ..ثالثة �أعمال م�سرحية عراقية
متابعة :املدى
امل�س ��رح �ش ��غف الواقع ،الف ��ن الذي ا�س ��تطاع �أن
يتخل ��ل �آالمن ��ا وينقلها لنا من خ�ل�ال فعل جمايل
وعمل عظيم ،الب ّد �أن يع ّلق بالذاكرة ،حالة جتعلنا
نبت�سم �أحيان ًا �ساخرين من واقعنا و�أحيان ًا نت�أمل،
وقد نبكي كثري ًا ،نبكي �ضحك ًا ووجع ًا....
� 27آذار م ��ن كل ع ��ام نحتف ��ل بهذا املج ��ال الفني
امله ��م  ،ويف كل عام يكون االحتف ��ال اكرث متيّز ًا،
مب ��ا يقدم ��ه الع ��امل م ��ن �أعم ��ال ،ر�سائ ��ل الي ��وم
العامل ��ي للم�س ��رح لهذا العام كان ��ت خم�س ر�سائل
عاملية االوىل ل ��رام غوغال باجاج الكاتب واملعلم
واملمث ��ل امل�سرح ��ي وال ��ذي ذك ��ر يف ر�سالته "ان
جمي ��ع ا�شكال احلياة متي ��ل اىل البقاء اىل الأبد،
كذل ��ك هي القيم اجلمالية الفني ��ة كامل�سرح� ،إال ان
الق ��وة ال�شيطانية املتمثلة بو�سائ ��ل الإعالم و ّلت
اهتمامه ��ا عن امل�سرح ،ولهذا نراه اليوم لي�س كما
كان بالأم�س".
الر�سالة الثاني ��ة وجهتها الكاتب ��ة وامل�ؤ�س�سة يف
�شركة م�س ��رح زوقاك مايا زبيب ذاك ��ر ًة "امل�سرح
لق ��اء ال مُيك ��ن تكراره �أب ��د ًا يف اي ن�شاط علماين
�آخ ��ر ".اك ��دت زبي ��ب "�إن تواج ��د ًا يف احلف ��ل
امل�سرح ��ي العاملي يع ّد فع�ل ً�ا باعث ًا للمحبة يف ظل
ثقافة اخلوف امل�ست�شرية يف عاملنا اليوم".
عدّه �شرف عظيم له �أن يكتب ر�سالة اليوم العاملي
للم�س ��رح لهذا العام ممثال عن قارة �أوروبا املمثل
واملخ ��رج والكاتب امل�سرحي �سيمون ماك بورين
ذك ��ر يف ر�سالته " اننا نعي� ��ش يف مرحلة ت�صعب
فيها الر�ؤي ��ة بو�ضوح،فنحن حماط ��ون باخليال
�أك�ث�ر من �أي وقت بالتاري ��خ او ما قبل التاريخ ،
وال�ش ��كل الأكرب من اخليال الذي يحيطنا هو ذاك
الذي يعمل على تفريقنا عن احلقيقة".
�سابين ��ا بريمان كاتبة م�سرحي ��ة و�صحفية كتبت
ر�سالتها ع ��ن املك�سي ��ك واالمريكيت�ي�ن ،و�أ�شارت
فيه ��ا اىل وج ��وب ب�ساط ��ة امل�س ��رح ذاك ��ر ًة " �إن
امل�س ��رح كلما كان اب�سط كلما ربطنا بحميمة �أكرب
جتاه املهارة الب�شرية".
الفنانة ليكينغ كتبت ر�سالتها عن افريقيا و�ساحل

الع ��اج وقال ��ت فيه ��ا " يف ه ��ذه ال�سن ��ة اخلا�ص ��ة
واملكر�س ��ة للهيئ ��ة الدولي ��ة للم�س ��رح ي�سع ��دين
وي�شرفن ��ي ان �أمثل قارتي و�أن �أحمل عنها ر�سالة
ال�سالم ر�سالة امل�سرح امل�ساملة".
�أما يف العراق ،فامل�س ��رح اجلريح يوجه ر�ساالت
تتعل ��ق بالآم ��ال ،حي ��ث حتدثت "امل ��دى" لعميد
امل�س ��رح �سامي عب ��د احلميد وال ��ذي �أخربنا "�إنه
رغ ��م ما ي�شه ��ده امل�سرح من وع ��كات و�إيالم كبري
�إال �أن العامل كله لن ينكر �إن امل�سرح العراقي جزء
مهم من امل�سرح العاملي".
كذل ��ك ومنذ �أيام قليل ��ة انطلقت فعاليات مهرجان
يوم امل�سرح العاملي على خ�شبة امل�سرح الوطني..
بح�ضور مدير عام دائرة ال�سينما وامل�سرح �إقبال
نعي ��م ،وق ��د �شه ��د احلف ��ل ح�ض ��ور ًا جماهريي� � ًا
وا�سع ًا
خ�ل�ال احلفل ق ��دم الفن ��ان مازن حمم ��د م�صطفى
عر�ض ًا ت�أريخي ًا حول �أ�صل االحتفاء بيوم امل�سرح
العاملي الذي يواف ��ق � /27آذار من كل عام ،ذاكر ًا
ان " الفنان�ي�ن العراقيني ي�ستع ��دون لالحتفاء به
�أ�س ��وة بزمالئه ��م فن ��اين امل�س ��رح يف جميع بقاع
العامل ،ب�إعتبار هذا اليوم عيد ًا للم�سرحيني".
و�سيق ��دم العامل خالله كل ماهو جديد ومتقن يف
ع ��امل امل�سرح ،وكل ما م ��ن �ش�أن ��ه �أن يرفع م�ستو
ى الفه ��م االن�س ��اين للحي ��اة وفل�سفته ��ا ،وحث ��ه

عل ��ى ايجاد مف ��ازات حياتي ��ة متكنه م ��ن العي�ش
ول ��و باحل ��د االدنى م ��ن املثالية للنهو� ��ض بواقع
املجتمعات.
وت�ضمنت كلمة مدي ��ر امل�سارح يف دائرة ال�سينما
وامل�سرح الفنان ف�ل�اح �إبراهيم  ،دعوة اجلمهور
احلا�ض ��ر "�إىل االبت�سام ��ة لتع ��ادل الفرحة باحلد
امل�سرح ��ي الكب�ي�ر و�إ�شاعة الأمل ،وم ��ن حيث �أن
االبت�سامة ت�ؤدي اىل الألفة و اىل م�ستقبل م�شرق
حاف ��ل بتحقي ��ق الأم ��اين مهم ��ا كان حجمه ��ا...
لي�صف ��ق له جمه ��ور احلا�ضري ��ن ب�ش ��كل تفاعلي
كبري ".
ثم قدم �إبراهيم تهنئ ��ة خا�صة جلميع امل�سرحيني
يف الع ��راق والعامل بهذا الي ��وم ،ودعا قبل ختام
كلمته اىل �إع ��ادة �إحياء املرك ��ز العراقي للم�سرح
وجائزت ��ه الت ��ي كان ��ت ذات ي ��وم حم ��ط �أنظ ��ار
امل�سرحيني يف مناف�ساتهم لأهميتها الكبرية..
وكان ��ت �أوىل العرو�ض امل�سرحي ��ة لالحتفاء بهذا
اليوم هو عر�ض م�سرحية توبيخ للفنان �أن�س عبد
ال�صمد ت�أليف�آ و�إخراج� ��آ وبطولة و�سينوغرافي�آ،
وه ��ي م�سرحية �إميائية نخبوي ��ة� ،إال �أنها مل تكن
بعيدة عن فهم املتلقي الب�سيط.
هذا و�ست�ستمر العرو�ض مل�سرحية اخلا�صة بيوم
العامل ��ي على مدى ثالث ��ة �أيام م ��ن �إنطالقها حتى
يوم اخلتام امل�صادف � 27آذار .2018
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اقــــرأ
�س ّيدات زحل

ي�أت ��ي عم ��ل الروائية لطفي ��ة الدليمي " �س ّي ��دات زحل"
ال�صادرحديث ��ا ع ��ن دار امل ��دى ب�أ�سل ��وب مغاي ��ر له من
املي ��زات واخل�صائ� ��ص م ��ا ي�ستدع ��ي الوق ��وف عنده،
ومتابع ��ة البن ��اء ال�سردي املتجاوز للأمن ��اط التقليدية
ال�سائ ��دة يف كتابة الرواية ،بالإ�ضاف ��ة �إىل املو�ضوعة
الت ��ي �أرادت الكاتب ��ة م ��ن ورائه ��ا تقوي� ��ض الر�ؤي ��ة
املجتمعية املوغل ��ة باال�ستبداد،و�إعطاء الأنوثة دورها
ال ��ذي ت�ستح ��ق يف كتابة مدونة �سردي ��ة يف ظل �سلطة
اخلطاب الذكوري ونزعة التهمي�ش والإق�صاء ..تقرتب
‘�سيدات زحل’ من ال�سرية وتعتمد على تعدد الأ�صوات
التي تع ّد تقنية �أخرى من تقنيّات ال�سرد الروائي.

�أنو�شكا �شارما

الأكثـر جاذب ّية وت�أثرياً
على ال�سو�شيال ميديا

م ��رة جدي ��دة تف ��وز جنم ��ات بولي ��وود ب�ألق ��اب جمالية عل ��ى مواقع
التوا�ص ��ل االجتماعي ،و�آخرهنّ النجمة �أنو�ش ��كا �شارما التي فازت
بلق ��ب النجم ��ة الأك�ث�ر جاذبية وت�أث�ي�رًا على
ال�سو�شي ��ال ميدي ��ا ،بح�س ��ب ا�ستط�ل�اع
�أجرته �شرك ��ة التكنولوجي ��ا العاملية "
 "Score Trendsالت ��ي تتعقب
�أخب ��ار امل�شاه�ي�ر عل ��ى مواق ��ع
التوا�صل االجتماعي.
و�أفادت م�صادر �صحافية �أنّ �شركة
" "Score Trendsالت ��ي
تتخ ��ذ م ��ن الوالي ��ات املتح ��دة
مق� � ًّرا له ��ا ،وتتعق ��ب �أكرث من
 600م ��ن و�سائ ��ل الإع�ل�ام
الرئي�سية عرب لغات خمتلفة،
على �أ�سا�س ظهور امل�شاهري
يف الأخبار.
و�أ�� �ض ��اف ��ت امل� ��� �ص ��ادر �أنّ
ال� ��� �ش ��رك ��ة اع� �ت� �م ��دت يف
ا� �س �ت �ط�لاع �ه��ا ع �ل��ى كمية
الأخبار والبو�ستات التي
ح�صدتها النجمات على
ال�ف�ي����س ب� ��وك ،وت��وي�تر،
وان�ستغرام ،وغ�يره��ا من
و�سائل التوا�صل .
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لعمال الغزل والن�سيج
يف مهرجان االحتاد العام ّ

تقدمي عرو�ض تاريخ ّية وفولكلوريّة لدار الأزياء العراق ّية
 بغداد /املدى
�سابق� � ًا مل يكن للع ��راق �أي م�شاركة
خا�ص ��ة يف م ��ا يتعل ��ق باالزي ��اء
وجمالي ��ات ال ��زي العراق ��ي ،الذي
ب�إمكانن ��ا م ��ن خالل ��ه �أن نتوا�ص ��ل
ثقافي� � ًا م ��ع بل ��دان �أخ ��رى� ،إال
�أنن ��ا الي ��وم وبفع ��ل جدي ��ة ن�شاط
ال ��دار العراقي ��ة للأزي ��اء جن ��د �أن
م�شاركاتها الدولية واملحلية تزداد
يوم� � ًا بعد �آخ ��ر لتق ��دمي كل ما هو
�أف�ض ��ل ،م ��ن خ�ل�ال تق ��دمي ال ��زي
العراق ��ي والرتاث ب�ش ��كل ع�صري
وحداثي�.إ�ضاف ��ة اىل انن ��ا جند �أن
الكثري م ��ن ال�شخ�صي ��ات املعروفة
اجتماعي ��ا حملي ��ا وعربي ��ا ب ��د�أت
ترت ��دي ال ��زي العراق ��ي اخلا� ��ص
مب�صمم�ي�ن عراقي�ي�ن ناقل�ي�ن م ��ن
خالل ذلك ب�صم ��ة امل�صمم العراقي
وت�ألق �إبداعاته.
�ضمن ه ��ذا الن�ش ��اط �شاركت الدار
العراقي ��ة للأزي ��اء يف مهرج ��ان
الأزياء العراقية الذي نظمه االحتاد
الع ��ام لعم ��ال الغ ��زل والن�سيج يف
الثالث والع�شرين من �آذار اجلاري

عل ��ى قاع ��ة ع�شت ��ار �شريات ��ون،
ح�ض ��ر احلف ��ل �شخ�صي ��ات معنية
يف جمال االزي ��اء العراقية ،غ� ً
ضال
عن �إعالميني وفنانني و�شخ�صيات

�سيا�سية واجتماعية ...ويف كلمته
الت ��ي �ألقاها خالل حف ��ل االفتتاح،
�أك ��د رئي�س االحتاد الع ��ام لنقابات
العم ��ال يف العراق ونائ ��ب الأمني

كاظم ال�ساهر يف م�سل�سل الواق واق

�أمل خ�ضيرّ � :أحب الر�سم والطبخ

لكي �أ�ستمر بالعطاء� ،أما االحداث
اجلي ��دة فمنج ��زي عل ��ى ال�صعيد
الفن ��ي وال�شخ�ص ��ي �أع� �دّه جي ��د ًا
فنان ��ة قدم ��ت الكث�ي�ر يف جم ��ال ومهم ًا بالن�سبة يل.
الغن ��اء على وج ��ه اخل�صو�ص �إال * ثالث��ة �أماك��ن حتب�ين
�أنها خا�ضت يف جم ��االت �إبداعية زيارتها؟
�أخ ��رى كث�ي�رة ،كتق ��دمي الربامج،
والتمثي ��ل� ،إ�ضاف ��ة اىل موهبته ��ا
يف الر�س ��م ،وه ��ي م ��ن اال�سم ��اء
الن�سائي ��ة الطربي ��ة القليل ��ة التي
ت�صدرت امل�شهد الغنائي العراقي،
و�ص ��ار النا� ��س ي ��رددون �أغنياتها
يف جل�ساته ��م دائم ��ا ،الفنانة �أمل
خ�ض�ي�ر يف �ضياف ��ة امل ��دى وفقرة
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 هولندا ،تركيا ،الب�صرة .* ثالث �أغنيات حتبني �سماعها �أم ��وري ،وعبا� ��س جمي ��ل ،ه ��م
* ثالث��ة �أ�صدق��اء مقرب�ين دائما؟
كثريون وال ينح�صرون بثالثة .
 �أغني ��ات لأم كلثوم وعبد احلليم * ثالث��ة �أ�شي��اء تكرهينه��ا يف�إليك؟
الرجل ؟
 جمي ��ع م ��ن ح ��ويل �أ�صدقائ ��ي حافظ وعبد الوهاب.وعل ��ى وج ��ه اخل�صو� ��ص * ثالث هوايات حتبني ممار�ستها؟  -اخليان ��ة والكذب ،وع ��دم �صفاء
 �أح ��ب الر�س ��م ،والطب ��خ ،وح ��ل النوايا.جمهوري.
ارتكبتها يف
* ثالث��ة �أخط��اء
الكلمات املتقاطعة.
ِ

* �أه��م ثالث��ة �أح��داث يف
حياتك؟
ِ

� -أن ��ا ال �أذك ��ر االح ��داث ال�سيئ ��ة

 كرمي �شغيدل
ال�شاع ��ر ،ت�ضيف ��ه رابط ��ة النق ��اد
والأكادميي�ي�ن يف حما�ض ��رة بعنوان
( نح ��و نظري ��ة نقدي ��ة ثقافي ��ة) وذل ��ك
�صب ��اح ي ��وم غ ��د الأربع ��اء عل ��ى قاعة
اجلواهري.

 هيثم الزبيدي
الناق ��د ،يُ�ضيّفه ن ��ادي ال�شعر يف االحتاد
الع ��ام للأدب ��اء والك ّت ��اب يف الع ��راق
خ�ل�ال جل�س ��ة للحدي ��ث ع ��ن "م ��ا مل يقله
الن� ��ص" حتدي ��ات الرتجم ��ة ال�شعري ��ة،
ت�شارك ��ه اجلل�سة الناقدة �آم ��ال �إبراهيم.
يق ��دم اجلل�س ��ة ال�شاع ��ر زي ��د القري�ش ��ي
وذلك �صب ��اح يوم ال�سب ��ت املقبل يف مقر
االحتاد.
� سلمان كيو�ش
الكات ��ب ،ت�ضيف ��ه م�ؤ�س�سة بي ��ت احلكمة
للحدي ��ث ع ��ن كتاب ��ه "م�صقول ��ة بطع ��م
احلنظل ...و�سري جنوبية �أخرى" وذلك
�صب ��اح ي ��وم اخلمي� ��س املقب ��ل يف مق ��ر
امل�ؤ�س�سة.
 ح�س�ين ال�سي��د حممد هادي
ال�صدر
ً
الكات ��ب� ،صدر ل ��ه م�ؤخرا كت ��اب بعنوان
" �أطم ��اع و�أوج ��اع " بطبعت ��ه الأوىل .
يتح ��دث الكتاب عما يواجه ��ه العراق من
مطامع و�آالم.

* ثالث��ة عيوب في��ك تتمنني
التخل�ص منها؟

حياتك؟

 م�سريت ��ي طويل ��ة الحت�ض ��رينتلك الأخطاء للأ�سف .

 احلديّة والغ�ضب ال�سريع ،وهذاما �أ�صبت به م�ؤخ ��ر ًا بفعل �ضغط
 الذين ي�سكنون قلبي كثريون.احلياة.
قلبك؟
* ثالثة ي�سكنون
ِ

* ثالثة �أ�شي��اء تعتقدين �أنها
جتعل احلياة �سعيدة؟

العام الحتاد نقابات العمال العرب
�ستار دنبو�س على " �ضرورة �إقامة
اخلطط امل�ستقبلية وال�سرتاتيجية
الفعال ��ة وامل�ؤث ��رة عل ��ى تطوي ��ر

عم ��ل النقاب ��ات وال�سع ��ي حلماية
املنتجات الوطني ��ه مع زيادة وعي
املوطنني ب�شراء املنتج الوطني".
فيم ��ا �أك ��د رئي� ��س النقاب ��ة العامة
لعم ��ال الغ ��زل والن�سي ��ج يف
الع ��راق رحي ��م الغامن ��ي يف كلمته
� ّأن "الطبق ��ة العمالي ��ة ه ��ي النواة
الأ�سا�سي ��ة يف املجتمع التي ت�سهم
بتطوي ��ر اقت�ص ��اده والتطل ��ع �إىل
حياة �أف�ضل".
وق ��د �شه ��د احلف ��ل عر�ض� � ًا للأزياء
ت�ألق ��ت خالل ��ه عار�ض ��ات ال ��دار
العراقية للأزي ��اء بعرو�ضهنّ التي
قدمت في ��ه عرو� ًضا ممي ��زة لأزياء
تاريخي ��ة وفولكلوري ��ة ،وتخل ��ل
احلف ��ل مقاط ��ع �شعري ��ة وعر� ��ض
�أزياء للرجال و�أغاين تراثيه لفرقة
اجلالغي البغدادي.
ح�ض ��ر املهرج ��ان ع ��دد م ��ن
ال�شخ�صي ��ات الر�سمي ��ة ومندوبي
ومرا�سلي ع ��دد من و�سائل الإعالم
املرئي ��ة وامل�سموع ��ة واملكتوب ��ة،
ف�ض�ل�ا ع ��ن جمموع ��ة م ��ن �شركات
القط ��اع اخلا� ��ص الت ��ي عر�ض ��ت
منتجاتها يف بزارات متنوعة.

* �شخ�صية عاملية هي مثلك يف
احلياة وملاذا؟

 يف الواققع ال �أفكر من هو مثلي النقاء والوفاء واالحرتام.أثرت بها؟ و�أنا مثله ،ولكن ��ي �أحب �شخ�صية
* ثالث �شخ�صيات ت� ِ
 فاروق هالل ،عقيل عبد ال�سالم ،عب ��د الوه ��اب فن ّي� � ًا وجم ��ال عب ��دحم�س ��ن فرح ��ان ،حمم ��د ج ��واد النا�صر �سيا�س ّي ًا.

ي�ش ��ارك املُط ��رب كاظ ��م ال�ساهر
يف غن ��اء ت�ت�ر م�سل�س ��ل «ال ��واق
واق» ،واملق ��رر عر�ض ��ه يف
مو�س ��م درام ��ا رم�ض ��ان ،2018
ك�شف ��ت ذل ��ك ال�شاع ��رة ال�سورية
�سه ��ام �شع�ش ��اع ،ع�ب�ر �صفحتها
ال�شخ�صية على موقع ان�ستغرام،
قائل ��ة �إن املط ��رب كاظ ��م ال�ساهر
�سيغن ��ي ت�ت�ر العم ��ل ،و�أنه ��ا
كان ��ت حتر�ص عل ��ى خ�صو�صية
اخلرب ،لكن بع ��د انت�شاره قررت
�أن تع�ب�ر ع ��ن �سعادته ��ا الت ��ي ال
ت�ستطي ��ع �إخفاءها .الواق الواق
م�سل�س ��ل �س ��وري م ��ن بطول ��ة
ر�شي ��د ع�س ��اف ،با�س ��م ياخ ��ور،
�شك ��ران مرجتى� ،أحم ��د الأحمد،
حممد حداق ��ي ،جرج�س جبارة،
جم ��ال العل ��ي ،ح�س�ي�ن عبا� ��س،
�ش ��ادي ال�صف ��دي ،م ��رام عل ��ي،
وائل زي ��دان ،رواد علي ��و� ،أن�س
طيارة ،ونان�سي خوري ،وتدور

�أح ��داث امل�سل�س ��ل ح ��ول حي ��اة
جمموع ��ة م ��ن املهاجري ��ن تغرق
�سفينته ��م قبالة �أح ��د ال�سواحل،
وه ��م يف طريقه ��م �إىل الواليات
املتحدة ،ث ��م يعي�شون يف �إحدى
اجل ��زر املهجورة ،وذلك يف �إطار
كوميدي اجتماعي.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

دبي تخذل
عبعوب
العراق ال يحتاج يف هذه اللحظة
�إىل خطب رنانة خمادعة من عينة
" العراق خط �أحمر "  ،بقدر ما
يحتاج �إىل �شيء من ال�شجاعة
والنزاهة ال�سيا�سية للتعامل مع
خطب ال�سلطان �أردوغان .
وملن ال ي�صدّق عليه قراءة
الت�صريح الذي �أطلقه نائب رئي�س
الربملان همام حمودي  ،الذي
�أخربنا فيه بكل �أريحيّة � ّأن العراق
لن ي�سمح لدولة بانتهاك �سيادته
 .بعدها باغتنا �صاحب الـ " �سبع
�صنائع " والبخت الذي مل ي�ضع
هبا ًء بف�ضل ال�صفقات والعموالت
 ،علي الدباغ من مق ّر �إقامته يف
ا�سطنبول من �أننا �شعب اليحتاج
�إىل االمريكان  ،ملاذا يا�سيادة
اخلبري ؟ لإننا نختلف كثري ًا
عن اليابانيني والأملان  ،فتلك
�شعوب خانعة  ،ارت�ضت بالوجود
االمريكي  ،ون�سي اخلبري
ال�سرتاتيجي �أن الدولة التي
يعي�ش  ،فيها لديها قاعدة ع�سكرية
تقدم اخلدمات للع ّم �سام .
يف كل يوم يباغتنا �أحد
امل�س�ؤولني مبفردات مبتكرة،
مزيدة ومن ّقحة ،من قامو�سهم
الذي ال ين�ضب �أبد ًا مبا فيه من
طرائف وعجائب ،وتتذكرون
معي مقولة �أ�سامة النجيفي
ال�شهرية بعد احتالل املو�صل  ،من
انه �أ�س�س جي� ًشا �سيحرر املو�صل
خالل �سبعة �أيام !
يف مرات كثرية يعاتبني بع�ض
الق ّراء لأنني �أكتب ب�إعجاب
عن مدن مثل دبي و�سنغافورة
وطوكيو ،و�أقول :ت�أملوا
حياتنا،عن ماذا نكتب؟ ت�أملوا
معي ال�سذاجة ال�سيا�سية وغياب
العدل والقانون ،ورائحة الكذب
التي تخرج من �أفواه امل�س�ؤولني،
عن ماذا نكتب؟ عن النجاح
االقت�صادي الكبري الذي حققه
جماعة " حكومة الأغلبية "! عن
الدولة التي �سرق فيها ترليون
دوالر بو�ضح النهار ؟!
يف اجلنوب من الب�صرة ت�ستق ّر
مدينة دبي حيث ي�سابق حكامها
العامل يف التنمية والإعمار
واالزدهار ،وا�سمحوا يل �أن �أنقل
لكم هذا اخلرب  ،فقد �أعلنت �إمارة
دبي قبل �أيام �أن قيمة جتارتها
اخلارجية غري النفطية يف
عام  2017بلغت  354مليار
دوالر � .أنتظر �أن يخرج علينا
ال�سيد نعيم عبعوب  ،لي�شرح يل
هل نظريته عن " الزرق ورق
" التزال �صاحلة لال�ستخدام
الب�شري ؟!
هناك طريقان للم�ستقبل  :طريق
اليابان و�سنغافورة ودبي ،
حيث تتحول املدن التي دمرت
يف احلروب �أو التي كانت
جمرد جزيرة �صغرية �أو ميناء
منعزل � ،إىل مركز للعامل ي�أتي
�إليها ومي ّر بها ماليني الزوار،
ولي�س فيها نهر وال جبل ،وال فيها
دجلة �أو اجلنائن املعلقة و�أور،
وطريق عبا�س البياتي و�صالح
املطلك والزعيمة التي تريد �أن
تدخل الأو�سكار بد ًال من مرييل
�سرتيب يف فيلم بعنوان " املر�أة
التوازنيّة".

