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مراقب :املفو�ض ّية تلج�أ �إىل "الت�صويت امل�شروط" يف �سنجار

بروفة انتخاب ّية للت�أكد من عمل ّية ّ
العد والفرز
�إلكرتون ّي ًا قبل يوم االقرتاع
جمل���س الق�ض��اء يب ِّلغ املفو�ض ّية بع��دم قدرته على الإ�ش��راف يف جميع املراك��ز االنتخاب ّية
 بغداد  /محمد �صباح
جُت ��ري �ش ��ركة �أممي ��ة خمولة من
قب ��ل احلكوم ��ة بروف ��ة انتخابية
عل ��ى �أك�ث�ر م ��ن (� )8آالف جه ��از �إلكرتوين
م�س ��رع للنتائ ��ج لفح� ��ص وتدقي ��ق عملي ��ة
العد والفرز يف الع�ش ��رين من �ش ��هر ني�سان
اجل ��اري للت�أك ��د م ��ن �س�ل�امة نق ��ل النتائ ��ج
والبيانات عرب الأقمار ال�صناعية.
وتندرج هذه الإجراءات احلكومية الأممية
االحرتازي ��ة لتبدي ��د خم ��اوف الكيان ��ات
والقوائ ��م االنتخابي ��ة الت ��ي حتدث ��ت ع ��ن
�إمكانية ف�ش ��ل هذه الأجهزة يف عدم قدرتها

عل ��ى العمل ب�أجواء ال�ص ��يف احل ��ارة التي
تت�صادف مع يوم االقرتاع.
يف غ�ضون ذلك تدر�س مفو�ضية االنتخابات
خي ��ارات عدة حلل م�ش ��كلة ناخبي �س ��نجار
يف مقدمته ��ا اعتم ��اد الت�ص ��ويت امل�ش ��روط
بعد فق ��دان ناخبي الق�ض ��اء مل�ستم�س ��كاتهم
الثبوتي ��ة وبطاق ��ة الناخ ��ب �أثناء �س ��يطرة
داع�ش على املدينة.
باملقاب ��ل �أبل ��غ جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى
مفو�ض ��ية االنتخابات عدم امتالك ��ه �أعدادا
كافية من الق�ض ��اة للتغطية والإ�شراف على
جميع مراكزها وحمطاتها االنتخابية.
ويع�ت�رف ع�ض ��و جمل� ��س مفو�ض ��ية

االنتخاب ��ات ح ��ازم الردين ��ي يف ت�ص ��ريح
لـ(املدى)� ،أم�س"،بوجود رغبات لدى بع�ض
الكت ��ل والكيان ��ات االنتخابية باعتم ��اد �آليّة
الع ��د والف ��رز يدو ّي� � ًا يف املرحل ��ة املقبل ��ة"،
م�شدد ًا على �أن"مفو�ضية االنتخابات �أبلغت
ه ��ذه الق ��وى والربمل ��ان التزامه ��ا بتطبي ��ق
عمل ّي ��ة العد والف ��رز �إلكرتوني ًا يف االقرتاع
املقبل".
وتناقلت و�س ��ائل �إعالم متعددة قبل �أ�سبوع
�أنباء ن�سبتها �إىل م�صادر مطلعة �أ�شارت فيها
�إىل �إمكانية جلوء مفو�ضية االنتخابات �إىل
اخلطة"باء"باعتم ��اد العد والف ��رز اليدوي
بد ًال من الإلكرتوين ا�س ��تجابة لل�ضغوطات

التي مار�س ��تها �أط ��راف برملانية التي عبرّ ت
للمفو�ض ��ية عن تخوفها من حدوث عمليات
تزوير.
وي�ؤكد الرديني �أن"جمل�س املفو�ضني �أ�ص ّر
على ا�س ��تخدام العد والفرز الإلكرتوين يف
العملية االنتخابية املقبلة بعد نقل الأجهزة
الإلكرتوني ��ة �إىل كل مكات ��ب مفو�ض ��ية
االنتخاب ��ات باملحافظ ��ات العراقي ��ة"،
نافي ًا"ت�أث ��ر �أو توق ��ف ه ��ذه الأجه ��زة
الإلكرتونية ب�س ��بب حرارة اجلو كما ي�شاع
من قبل بع�ض اجلهات".
 التفا�صيل �ص3

� 40ألف ّ
ملف ف�ساد �أغلبها مركون على الرفوف

 15عام ًا على �سقوط �صدام وال
�إجنازات ُتذكر
 بغداد /وائل نعمة
م ّرت � 15سنة على م�شهد
�إ�س ��قاط متث ��ال �ص ��دام
الربون ��زي يف �س ��احة الفردو� ��س
و�س ��ط بغ ��داد ،ومن ��ذ ذل ��ك احل�ي�ن
مل تع ��د احلي ��اة اىل ال�س ��احة التي
م ��ا زالت حماط ��ة ب�س ��ياج حديدي
وداخله ��ا �أكوام من ال�ت�راب بعدما
ظ ّل ��ت قاع ��دة التمث ��ال قائم ��ة حتى
العام املا�ضي وتتدىل منها بقية من
قدم التمثال يف رمزية توحي بعدم
االنقطاع متام ًا مع النظام ال�ساقط
واخلراب الذي ت�سبب فيه للعراق.
�سيا�س ��يون رافقوا التغ�ي�رات منذ
بداية"جمل�س احلكم"الذي ت�أ�س�س

بع ��د � 4أ�ش ��هر م ��ن �إ�س ��قاط نظ ��ام
البع ��ث ،ينتابهم �ش ��عور بالإحباط
وانهي ��ار حل ��م التح ��ول �إىل بل ��د
دميقراطي يرعي العدالة وي�ؤ�س�س
دولة املواطن.
وينتق ��د ه� ��ؤالء ال�سيا�س ��يون،
احلكوم ��ات املتعاقب ��ة والق ��وى
ال�سيا�س ��ية املختلف ��ة لإخفاقه ��ا
يف �إدارة دف ��ة احلك ��م باالجت ��اه
ال�ص ��حيح ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن حتمي ��ل
الوالي ��ات املتح ��دة ج ��زء ًا م ��ن
امل�س�ؤولية يف"هدم"الدولة ولي�س
�إ�سقاط ر�أ�س النظام فقط.
كما �أ�ش ��اروا اىل �أن �إدارات ما بعد
 2003ف�شلت يف حما�صرة الف�ساد
و�أ�ض� � ّرت بالوح ��دة الوطنية .كما
دفع ��ت االزمات الداخلي ��ة يف البلد

امل��رور� :إغ�لاق جمي��ع الط��رق الت��ي تتعار���ض م��ع �س�ير الزائري��ن
�أ�صدرت مديرية املرور العامة� ،أم�س الأحد،
بيان� � ًا ب�ش� ��أن غل ��ق بع� ��ض الطرق يف بغداد
تزامن� � ًا مع زيارة الإمام الكاظم ،م�ؤكدة �أن �أي طريق
يتعار� ��ض م ��ع �س�ي�ر الزائرين ف� ��إن الق ��وات االمنية
بالتن�سيق مع املرور �ستغلقه.
وقال ��ت املديري ��ة يف بيان تلقت (املدى) ن�س ��خة منه،
�إنه"�س ��بق �أن نوهن ��ا يف امل�ؤمتر ال�ص ��حفي �أن خطة
عملي ��ات بغداد تق�ض ��ي بعدم غلق الط ��رق ولكن عند
مالحظ ��ة �أن �أي طري ��ق يتعار�ض مع �س�ي�ر الزائرين
ف�إن القوات االمنية بالتن�سيق مع املرور �ستغلقه".
و�أ�ض ��اف �إن"ج�س ��ر ال ��دورة مفت ��وح م ��ن بغ ��داد
اجلدي ��دة باجتاه ال ��دورة ذهابا و�إياب ��ا لكن النزول
اىل تقاط ��ع املع�س ��كر مغل ��ق من اجلهتني وال�ص ��عود
م ��ن طري ��ق حممد القا�س ��م ال�س ��ريع باجت ��اه الدورة
مغلق من اجلهتني �س ��واء الر�س ��تمية او من اجلامعة
التكنولوجي ��ة ،والطريق من �س ��يطرة الل ��ج باجتاه
ج�س ��ر دياىل القدمي والزعفرانية واملع�س ��كر ومن ثم
عقب ��ة بن ناف ��ع باجتاه امل�س ��رح الوطن ��ي وكهرمانة
والتحري ��ر وباجت ��اه اخللف ��اء خم�ص ���ص م�س ��ار
واح ��د للزائري ��ن والآخ ��ر للمركبات ذهاب ��ا و�إيابا"،
مو�ض ��ح ًا"�أما م ��ن �س ��احة التحريات باجت ��اه تقاطع
امل�س ��بح مرور ًا ب�س ��احة عقبة وتقاط ��ع بريد العلوية
فان ��ه يفتح مرة للزائرين ويقط ��ع مرة اخرى لغر�ض
مرور املركبات".
ولف ��ت اىل �أن ��ه"يف جان ��ب الك ��رخ ال يوج ��د قط ��ع
با�س ��تثناء قطوع ��ات مدين ��ة الكاظمية�،أم ��ا مركبات
احلم ��ل ف�س ��يمنع دخوله ��ا اىل بغ ��داد اعتب ��ار ًا م ��ن
ال�ساد�سة �ص ��باحا من اليوم با�ستثناء املركبات التي
حتم ��ل اخل�ض ��راوات وامل ��واد الغذائي ��ة" ،الفتا اىل
�أنه"ب�سبب قطع طريق الف�ضيلية الكمالية
ف�إن حركـــة املـــرور حتولت علـــى منطقـــة
البلديات وهناك زخم �شديد".
ت�صوير  :حممود ر�ؤوف

6
�سالم حربة
يكتب:
دكتاتور ّية
الدميقراط ّية

6
فوزي كرمي
يكتب :احتفاء
ب�صري
بالأوبرا

بج�سام خلالفة باكيتا
�إدارة ال�شرطة ت�ستعني ّ
بغداد  /املدى
اتفق ��ت �إدارة ن ��ادي
ال�ش ��رطة الريا�ض ��ي مع
املدرب ثائر ج�س ��ام لرئا�سة املالك
التدريبي للفريق الأول لكرة القدم
يف الن ��ادي حتى نهاية مناف�س ��ات
املو�س ��م الك ��روي احل ��ايل ب ��د ًال
م ��ن الربازيل ��ي ماركو� ��س باكيتا
الذي متت �إقالته بالرتا�ض ��ي بعد
النتائ ��ج املتوا�ض ��عة الت ��ي حققها
فريق ��ه يف الأدوار اخلم�س ��ة
االخرية من جولة الذهاب لدوري
الكرة املمتاز.
وق ��ال املتح ��دث الر�س ��مي لن ��ادي
ال�ش ��رطة الريا�ض ��ي حت�س�ي�ن
اليا�سري للمدى � :إن �إدارة النادي

 التفا�صيل �ص2

قا�سم ح�سني
�صالح يكتب:
كذبة ني�سان..
بن�سختها
العراق ّية

بغداد /املدى

كلفت امل�شرف على الفريق الكروي
�س ��عد قي� ��س ب�إج ��راء مفاو�ض ��ات
�س ��ريعة م ��ع امل ��درب ثائر ج�س ��ام
م ��ن �أج ��ل التو�ص ��ل �إىل �ص ��يغة
توافقي ��ة ب�ش� ��أن االم ��ور املالي ��ة
والإداري ��ة لعق ��ده حي ��ث تكلل ��ت
بالنجاح التام يف النهاية.م�ش�ي�ر ًا
اىل �أن امل�ل�اك التدريبي امل�س ��اعد
املك ��ون من �أحمد �ص�ل�اح ونوري
عب ��د زي ��د م ��درب حرا� ��س املرمى
ومدرب اللياقة البدنية الربازيلي
لوبيز�سيوا�صلون مهمتهم مبعية
ج�س ��ام بحك ��م معرفته ��م الدقيق ��ة
بجميع الالعبني الذين مت التعاقد
معهم قبل انطالق املناف�سات.
و�أو�ضح �أن اليوم الإثنني �سي�شهد
�إج ��راء �أول وح ��دة تدريبي ��ة

اىل احتالل ��ه م ��ن تنظي ��م داع� ��ش
لأكرث من � 3سنوات.
مقابل ذل ��ك ترى قوى �ش ��يعيةّ � ،أن
البلد مل ي�شهد ا�س ��تقرار ًا �أمني ًا منذ
ع ��ام  ،2003ب�س ��بب اجلماع ��ات
املتطرف ��ة واحل ��رب الطائفية وهو
ما �أثر على م�ستوى الإجنازات.
وتعر� ��ض البل ��د بع ��د  2003اىل
انتكا�سات �أمنية كبرية كان �آخرها
احتالل داع�ش لـ� 200ألف كم مربع،
وهو ما يقرتب من ن�ص ��ف م�ساحة
البل ��د ،ون ��زوح �أكرث م ��ن  5ماليني
ن�س ��مة ،ف�ضال عن ع�ش ��رات الآالف
م ��ن القتل ��ى واجلرحى والأ�س ��رى
وال�سبايا واملفقودين.

للفري ��ق حت ��ت �إ�ش ��راف امل ��درب
ثائ ��ر ج�س ��ام عل ��ى ملع ��ب ال�ب�رج
يف كلي ��ة الرتبي ��ة البدنية وعلوم
الريا�ض ��ة يف اجلادرية حت�ضري ًا
للمب ��اراة املقبل ��ة الت ��ي �س ��تجمع
ال�ش ��رطة مع فريق الديوانية على
ملعب ال�ش ��عب الدويل بالعا�صمة
بغ ��داد يف ال�س ��اعة اخلام�س ��ة
من م�س ��اء ي ��وم الرابع ع�ش ��ر من
ني�سان احلايل يف ختام مناف�سات
الدور الثالث من جولة الإياب يف
مواجه ��ة �س ��تكون البواب ��ة نح ��و
حتقي ��ق االنت�ص ��ارات م ��ن جديد
من �أج ��ل موا�ص ��لة التناف�س على
اللق ��ب ال ��ذي �أ�ص ��بح حم�ص ��ور ًا
ب�ي�ن ال ��زوراء وال�ش ��رطة والقوة
اجلوية.

ك��رة ال��وط��ن��ي بامل�ستوى ال��ث��اين يف ق��رع��ة ك ��أ���س �آ�سيا
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�ضي��اء ناف��ع يكت��ب :ميخائي��ل نعيم��ة
والأدب الرو�ســــــي
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م�س�ؤوالن حمل ّيان ّ
ومر�شحة ينفذون من هجوم هيت
بغداد /املدى
ت�سبب الهجوم الذي ا�ستهدف مقر ًا
حزبي� � ًا يف مدين ��ة هي ��ت الواقع ��ة
غرب ��ي الأنب ��ار ،م�س ��اء ال�س ��بت ،مبقت ��ل ع ��دد
م ��ن املدني�ي�ن وج ��رح �آخري ��ن بينهم مر�ش ��حة
لالنتخابات املقبلة.
و�أكدت قيادة عمليات اجلزيرة والبادية� ،أم�س
الأح ��د ،يف بيان تابعت ��ه (امل ��دى) ان"قوة من
لواء امل�ش ��اة  29يف الفرقة ال�سابعة متكنت من
قتل ثالثة �إرهابيني انتحاريني حاولوا اقتحام
مبنى حركة احلل يف ق�ضاء هيت".
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ذك ��ر مرك ��ز الإع�ل�ام الأمني،
يف بي ��ان تابعته (امل ��دى) �أن"الق ��وات الأمنية

ا�ش ��تبكت م ��ع ع ��دد م ��ن الإرهابي�ي�ن خ�ل�ال
حماولته ��م اقتح ��ام مبن ��ى حرك ��ة احل ��ل يف
هي ��ت مبحافظة الأنبار" ،مبين� � ًا انه"مت قتل 3
انتحاريني خالل اال�شتباك".
و�أ�ض ��اف �أن"القوات الأمني ��ة متكنت من �إنقاذ
رئي� ��س جمل�س هي ��ت ومدير البلدي ��ة و�إحدى
املر�ش ��حات بع ��د �أن كان ��وا حما�ص ��رين داخل
املبنى".
وكان م�صدر �أمني يف االنبار ،قد �أفاد ال�سبت،
ب�أن انتحاري ًا فجر نف�سه م�ساء داخل مقر"حزب
احل ��ل"يف هي ��ت ،مم ��ا �أدى اىل �س ��قوط قتلى
وجرح ��ى بينهم مر�ش ��حة لالنتخاب ��ات املقبلة
عن احل ��زب� .إىل ذلك� ،أعلن املرك ��ز ان القوات
الأمني ��ة يف قي ��ادة عملي ��ات الأنب ��ار عاجل ��ت

�سيارات وبراميل مفخخة يف املحافظة.
وق ��ال الناط ��ق با�س ��م مرك ��ز الإع�ل�ام الأمن ��ي
العمي ��د يحيى ر�س ��ول يف بيان تلق ��ت (املدى)
ن�س ��خة من ��ه �إن القوة"نف ��ذت واج ��ب تفتي�ش
م ��ن حمورين يف منطقة ال�ض ��بعة ب�إ�س ��ناد من
ط�ي�ران اجلي� ��ش وعاجلت  3عج�ل�ات مفخخة
مرتوك ��ة وبرامي ��ل مفخخ ��ة �أي�ض ��ا و�أحرق ��ت
م�ض ��افة لع�ص ��ابات داع� ��ش الإرهابية حتتوي
عل ��ى جتهي ��زات ومالب� ��س وحقائ ��ب و�ألق ��ت
القب�ض على متهم يف املحور الأول".
و�أ�ضاف �إن القوة"عرثت على  4بنادق ودمرت
خ ��زان وق ��ود كان ي�س ��تخدم م ��ن قبل عنا�ص ��ر
داع� ��ش ،وع�ث�رت عل ��ى  3عج�ل�ات حمروق ��ة
و�أخرى مدمرة يف املحور الثاين".

7
ج�سام
عمر ّ
العزاوي يكتب:
تنقيبات
في�سبوك ّية!
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� 15سنة..
تت ّمة خلراب �صدام

 بغداد /وائل نعمة

يول ��د الإن�س ��ان وينمو ويرتعرع ويدخل �إىل املدر�س ��ة فينهي
مرحلة الدرا�س ��ة االبتدائي ��ة ك ّلها ثم املتو�س ��طة ،ويغدو بالغ ًا
م�ؤه�ل� ًا للزواج و�إجن ��اب البنات والبن�ي�نّ .
كل هذا يف خم�س
ع�شرة �سنة.
ويف خم�س ع�ش ��رة �س ��نة يُنهي ال�ص ��بي �أو ال�صبيّة املتخرج/
من املرحلة املتو�س ��طة درا�س ��ته الثانوي ��ة فاجلامعية ويغدو
معلم ًا فيخ ّرج ثماين مراحل درا�سية �أو مهند�س ًا ّ
ي�شق ع�شرات
الط ��رق ويقيم ع�ش ��رات املب ��اين وال�ص ��روح� ،أو طبيب ًا يعالج
�آالف املر�ض ��ى وينقذهم من املوت� ،أو مدير ًا يقود امل�ؤ�س�سات
�أو ال�ش ��ركات� ..أو� ،إذا �ش ��اء واقتدر ،يوا�ص ��ل تعليمه العايل
فين ��ال �ش ��هادة املاج�س ��تري ث ��م الدكت ��وراه وي�ص ��بح خب�ي�ر ًا
رفي ��ع امل�س ��توى يف اخت�صا�ص ��ه وينتمي �إىل نخب ��ة املجتمع
املرموقة.
يف خم� ��س ع�ش ��رة �س ��نة تط ��وّ رت دول ��ة الإم ��ارات العربي ��ة
املتح ��دة م ��ن كيانات قبلي ��ة مت�ش ��رذمة تنتمي ملرحل ��ة ما قبل
الدولة �إىل دولة قوية باقت�ص ��اد يحت � ّ�ل �إحدى املراتب الأوىل
عاملي� � ًا ب�س ��رعة منو فائق ��ة .وكذا احلال بالن�س ��بة ل� �ـ "النمور
الآ�س ��يوية"� ،س ��نغافورة وماليزي ��ا وكوري ��ا اجلنوبية ،التي
انتقلت يف خم�س ع�ش ��رة �س ��نة �أي�ض� � ًا من دول �ش ��به من�س� �يّة
�إىل دول قائ ��دة يف جم ��ال االقت�ص ��اد ورائ ��دة يف جم ��االت
التكنولوجيا والعلوم.
ال�س� � ّر يف جتارب ه ��ذه الدول الأرب ��ع التي ح ّققت ل�ش ��عوبها
الأم ��ن وال�س�ل�ام والرف ��اه ،يكم ��ن يف تواف ��ر القي ��ادة العاقلة
احلكيم ��ة الت ��ي �أدركت حت ّدي ��ات القرن الع�ش ��رين العا�ص ��فة
وعق ��دت العزم على املواجهة واملجابه ��ة ب�إرادة قوية وبروح
وطنية عالية.
ً
هذا ال�س� � ّر هو ما ينق�صنا هنا يف العراق الذي كان م�ؤهال لأن
يُ�صبح يف اخلم�س ع�شرة �سنة املن�صرمة �أقوى و�أغنى و�أكرث
تقدّم ًا من هذه الدول جميع ًا ..نق�ص العقل وغياب احلكمة هما
ما جعال �صدام ح�سني ومن ثم خلفاءه الذين مت ّر اليوم خم�س
ع�ش ��رة �سنة على تو ّليهم مقاليد الأمور ،يعودون بالعراق �إىل
حقبة ما قبل ت�أ�سي�س الدولة العراقية احلديثة ،جلهة التخ ّلف
احل�ض ��اري والرتدّي يف م�س ��توى املعي�ش ��ة (الفق ��ر والبطالة
يبلغان م�ستويات فلكية تتجاوز ن�سبتها الآن  25باملئة !).
جتربة اخلم�س ع�ش ��رة �س ��نة هذه �س ��جّ لت ف�ش�ل ً�ا مدوّ ي� � ًا �آخر
جلماعات الإ�س�ل�ام ال�سيا�سي التي حكمت البالد فانغمرت يف
وح ��ل الف�س ��اد الإداري واملايل بدل �أن تنخ ��رط يف بناء دولة
قويّة ب�شعب مر ّفه.
و�إذ نح ��ن على �أب ��واب انتخابات برملانية جدي ��دة ،فال ميكن
لأيّ �إن�س ��ان عاقل �إال �أن يق ّرر ب�أقل قدر من التفكري ب� ّأن الذين
كان ��وا �س ��بب ًا يف كل ه ��ذا اخل ��راب املحيق بالوط ��ن و�أهله ال
ينبغي التعويل عليهم ومنحه ��م الثقة من جديد  ..لقد �أخذوا
فر�ص ��تهم وزي ��ادة ،وهم الآن ال تن ّم عنهم �أي بادرة بال�ش ��عور
بالذن ��ب واالعرتاف باخلط�أ ،ما يعت�ب�ر دلي ًال قوي ًا على العناد
واملكاب ��رة � ..ص ��دام ح�س�ي�ن كان هو نف�س ��ه عني ��د ًا ومكابر ًا،
ف ��كان �أن قاد الع ��راق �إىل اخلراب  ..وخراب اخلم�س ع�ش ��رة
�س ��نة املا�ض ��ية (الإ�س�ل�امي) هو نتيج ��ة وتتم ��ة وذروة لذاك
اخلراب...
باخت�صار �ش ��ديد ،الإ�سالم ال�سيا�س ��ي �أ ّ
مت يف اخلم�س ع�شرة
�سنة املا�ضية املهمة التي مل تكتمل يف عهد �صدام!
�سجلت
تجربة الخم�س ع�شرة �سنة هذه ّ
ً
ف�شال مدوّ ً
يا �آخر لجماعات الإ�سالم ال�سيا�سي
التي حكمت البالد فانغمرت في وحل
الف�ساد الإداري والمالي بدل �أن تنخرط في
بناء دولة قويّة ب�شعب ّ
مرفه.

بغداد �أنهت التنظيم بعدما ك�شف
قادتها الكبار تكتيكات امل�س ّلحني
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� 40ألف ّ
ملف
ف�ساد لدى هيئة
النزاهة �أغلبها
ّ
الرف
مركون على
دفع ��ت االزمات الداخلي ��ة في البلد
الى احتالله من تنظيم داع�ش لأكثر
من � 3سنوات.مقابل ذلك ترى قوى
�شيعيةّ � ،أن البلد لم ي�شهد ا�ستقرار ًا
�أمني� � ًا من ��ذ ع ��ام  ،2003ب�س ��بب
الجماع ��ات المتطرف ��ة والح ��رب
الطائفية وهو ما �أثر على م�ستوى
الإنجازات.وتعر� ��ض البل ��د بع ��د
 2003الى انتكا�سات �أمنية كبيرة
كان �آخره ��ا احت�ل�ال داع�ش لـ200
�أل ��ف ك ��م مرب ��ع ،وه ��و م ��ا يقترب
من ن�ص ��ف م�س ��احة البلد ،ونزوح
�أكث ��ر من  5ماليين ن�س ��مة ،ف�ض�ل�ا
ع ��ن ع�ش ��رات الآالف م ��ن القتل ��ى
والجرح ��ى والأ�س ��رى وال�س ��بايا
والمفقودين.وت�س ��ببت النزاع ��ات
الم�س ��لحة واالحداث االمنية عقب
�س ��قوط النظام ال�س ��ابق في مقتل
نحو � 400أل ��ف عراقي حتى نهاية
ع ��ام  ،2016بح�س ��ب �إح�ص ��ائيات
بعث ��ة االم ��م المتحدة ف ��ي العراق
(يونام ��ي) .كم ��ا ت�س ��ببت الحرب
االخي ��رة �ض ��د التنظي ��م بمقت ��ل
� 18أل ��ف �ش ��خ�ص وج ��رح � 36ألف ًا
�آخرين ،بح�س ��ب ت�صريحات وزير
الخارحية �إبراهيم الجعفري.

م ّرت � 15س ��نة على م�ش ��هد �إ�سقاط
تمثال �ص ��دام البرونزي في �ساحة
الفردو�س و�س ��ط بغداد ،ومنذ ذلك
الحين لم تعد الحياة الى ال�س ��احة
الت ��ي م ��ا زال ��ت محاط ��ة ب�س ��ياج
حديدي وداخلها �أكوام من التراب
بعدما ظ ّل ��ت قاعدة التمث ��ال قائمة
حتى العام الما�ض ��ي وتتدلى منها
بقية م ��ن ق ��دم التمثال ف ��ي رمزية
توح ��ي بع ��دم االنقط ��اع تمام ًا مع
النظ ��ام ال�س ��اقط والخ ��راب الذي
ت�سبب فيه للعراق.
�سيا�س ��يون رافق ��وا التغيرات منذ
بداي ��ة "مجل� ��س الحك ��م" ال ��ذي
ت�أ�س ���س بعد � 4أ�ش ��هر من �إ�س ��قاط
نظ ��ام البع ��ث ،ينتابه ��م �ش ��عور
بالإحب ��اط وانهي ��ار حل ��م التحول
�إل ��ى بلد ديمقراط ��ي يرعي العدالة
وي�ؤ�س�س دولة المواطن.
وينتق ��د ه� ��ؤالء ال�سيا�س ��يون،
الحكوم ��ات المتعاقب ��ة والق ��وى
ال�سيا�س ��ية المختلف ��ة لإخفاقه ��ا
ف ��ي �إدارة دف ��ة الحك ��م باالتج ��اه
ال�ص ��حيح ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن تحمي ��ل
الوالي ��ات المتح ��دة ج ��زء ًا م ��ن
الم�س� ��ؤولية ف ��ي "ه ��دم" الدول ��ة
والمر
الحلو
ّ
ولي�س �إ�سقاط ر�أ�س النظام فقط .يق ��ول يون ��ادم كنا ،ع�ض ��و مجل�س
كما �أ�ش ��اروا الى �أن �إدارات ما بعد الحك ��م ال�س ��ابق ،وه ��و الإدارة
 2003ف�شلت في محا�صرة الف�ساد الم�ؤقت ��ة الثاني ��ة الت ��ي ت�أ�س�س ��ت
و�أ�ض� � ّرت بالوح ��دة الوطنية .كما في تم ��وز  ،2003بع ��د �إدارة بول

بريمر ،الحاكم المدني للعراق� ،إنه
"في ذكرى �س ��قوط �صدام يختلط
الحلو بالمر ،تخل�ص ��نا من طاغية،
لكن الم� � ّر �أن القي ��ادات الحالية لم
تكن على قدر الم�س�ؤولية".
ت�ش ��كلت في الع ��راق بع ��د مجل�س
الحك ��م 5 ،حكومات ،اثنت ��ان منها
م�ؤقت ��ة وانتقالي ��ة برئا�س ��ة �إي ��اد
ع�ل�اوي و�إبراهي ��م الجعف ��ري ،ثم
دورتان لن ��وري المالكي ،وواحدة
حتى الآن لحيدر العبادي.
ويتحدث كنا ،وهو �إحدى القيادات
الم�س ��يحية في الجمعية الوطنية،
�أول مجل�س ت�ش ��ريعي ت�أ�س�س بعد
�س ��قوط �ص ��دام بين عام ��ي 2004
و ،2005ث ��م نائ ��ب لث�ل�اث دورات
انتخابية متتالية ،في �ش ��هادته مع
(الم ��دى) �أم� ��س ،عن فت ��رة ما بعد
�س ��قوط النظ ��ام" :ل ��م نذهب نحو
الديمقراطي ��ة والعدال ��ة والبح ��ث
ع ��ن ازدهار البلد ،بل ان�ش ��غلنا في
�ص ��راعات داخلي ��ة �أو�ص ��لتنا ال ��ى
فترة احتالل داع�ش".
و�أ�ش ��ار �إلى �أن يوم �سقوط النظام
كان "يوم� � ًا مهم ًا ،لك ��ن الحكومات
المتعاقب ��ة ل ��م ت�س ��يطر عل ��ى دف ��ة
الحكم ،وذهبت ف ��ي اتجاهات غير
مقبولة و�أ�ض ��رت بوحدة المجتمع
العراقي".
ويدع ��و النائ ��ب الم�س ��يحي بع ��د
 15عام� � ًا عل ��ى تغيير النظ ��ام الى
"مراجع ��ة المواق ��ف ال�س ��ابقة،

ومحا�س ��بة ال�ش ��عب للم�س� ��ؤولين
والطلب بك�ش ��ف الفا�س ��دين" ،كما
دع ��ا ال ��ى "ا�س ��تغالل االنت�ص ��ار
�ض ��د داع� ��ش ،و�إح ��داث تغيير في
االنتخابات المقبلة".
وبح�س ��ب تخمينات لجنة النزاهة
ف ��ي البرلم ��ان ،بل ��غ حجم الف�س ��اد
خ�ل�ال ال�س ��نوات الما�ض ��ية 100
م�ست�شر في
مليار دوالر ،والف�س ��اد
ٍ
غالبي ��ة القطاع ��ات� ،إال �أن الحج ��م
الأكبر منه يتركز في قطاع النفط.
و ُتركن غالبية ملفات الف�س ��اد التي
يت ��م تحويله ��ا �إل ��ى المحاك ��م على
ّ
الرف بح�س ��ب لجنة النزاهة ،التي
تق ��در وج ��ود � 40ألف ملف ف�س ��اد
ل ��دى هيئ ��ة النزاه ��ة ،فيما ل ��م يتم
ح�سم �سوى عدد قليل منها.
م� ّؤ�س�سات �شكل ّية
ب ��دوره ي�ؤكد مح�س ��ن ال�س ��عدون،
النائ ��ب الك ��ردي المخ�ض ��رم ،ف ��ي
ت�صريح لـ(المدى) �أم�س� ،أن القوى
ال�سيا�س ��ية بعد " 2003ا�ستطاعت
�أن تج ��ري انتخاب ��ات وتحاف ��ظ
عل ��ى الت ��داول ال�س ��لمي لل�س ��لطة،
كما ت�ش ��كلت م�ؤ�س�س ��ات ت�شريعية
ورئا�سية ،لكنها ظلت واجهات من
دون �إدارة حقيقية".
وانتقد ال�س ��عدون ،وهو نائب عن
الحزب الديمقراطي الكرد�ستاني،
ف�ش ��ل الحكوم ��ات المتعاقب ��ة ف ��ي
"�إدارة الملف االمني واالقت�صادي،

وال�ش ��لل ال ��ذي �أ�ص ��اب الزراع ��ة
وال�ص ��ناعة ،والعم ��ران ،و�ض ��عف
اال�ستثمار ،با�س ��تثناء كرد�ستان"،
ولف ��ت ال ��ى � ّأن "النظ ��ام التوافقي
والبرلمان ��ي ل ��م يكن حال ��ة مفيدة
للعراق .كنت �أتمنى حكم ًا رئا�سي ًا،
ينتخب فيه الرئي�س من قبل ال�شعب
ولديه �صالحيات وا�سعة".
وي ��رى النائب الك ��ردي� ،أنه خالل
ال�س ��نوات الما�ض ��ية "ل ��م ي� ��أت
رئي�س وزراء يعمل لكل العراقيين
بغ� ��ض النظر عن انتماءاتهم ،وفي
المقاب ��ل لم يقتن ��ع العراقيون ب�أي
رئي� ��س حكومة ،وظل ��ت طوال تلك
االعوام الحكومات �ضعيفة".
ويبدو ال�سعدون مت�ش ��ائم ًا للفترة
المقبل ��ة� ،إذ ي�ض ��يف قائ�ل�ا" :ل ��ن
يتغيّر �شيء في ال�سنوات المقبلة،
فنظام االنتخابات نف�س ��ه والقوى
ال�سيا�س ��ية المر�ش ��حة ه ��ي ذاتها،
فيم ��ا ملف ��ات الف�س ��اد ال�ض ��خمة ما
زالت مخفية".
تحدّ يات االقت�صاد
والف�ساد
�إلى ذلك يقول النائب ظافر العاني،
والقي ��ادي في كتلة الق ��رار بزعامة
نائ ��ب رئي� ��س الجمهورية �أ�س ��امة
النجيف ��ي� ،إن ما حدث بعد ،2003
ه ��و �أن "القوى ال�سيا�س ��ية من كل
الجه ��ات ل ��م ت�س ��تطع �أن ت�ؤ�س ���س
دول ��ة بالمعنى الحرف ��ي ،وما زال

الأمر يدور حول ال�سلطة".
وي�ؤك ��د العان ��ي ف ��ي حدي ��ث م ��ع
(الم ��دى) �أم� ��س� ،أن "الع ��راق قبل
 ،2003كان بلد ًا من دون حريات،
هدمته الحرب بعد ذلك ،و�أ�ض ��حت
الحريات فو�ضى" .و�أ�شار الى �أنه
ال معن ��ى لوجود حري ��ات من دون
دولة تحميها.
ال�سني" ،االحتالل
ويحمّل النائب ُ
االمريك ��ي" م ��ا ج ��رى للب�ل�اد منذ
 15عام� � ًا ،ويعتق ��د �أن االخير جاء
ب�أجن ��دة تتعل ��ق بتهدي ��م الع ��راق
ولي�س فق ��ط لإزالة ر�أ� ��س النظام.
و�أ�ش ��ار ال ��ى �أنه "بع ��د عملية هدم
الدولة �س ��نحتاج ال ��ى وقت طويل
لإعادة البناء".
كذل ��ك انتق ��د العان ��ي "النخ ��ب
ال�سيا�سية في العراق ،التي جاءت
من �أقبية المعار�ضة ،فهي ما زالت
تعم ��ل بنف� ��س العقلي ��ة ال�س ��لبية
المعار�ض ��ة ،ولم ت�س ��تطع �أن تجد
حالة من الت�ضامن في ما بينها".
لك ��ن رغ ��م ذل ��ك ي�ؤ�ش ��ر النائ ��ب
بع� ��ض الإيجابي ��ات الت ��ي حدث ��ت
ف ��ي ال�س ��نوات االرب ��ع االخي ��رة،
خالل فترة رئا�س ��ة حي ��در العبادي
للحكوم ��ة� ،إذ يق ��ول" :م ��ن خ�ل�ال
�ش ��راكتنا االخي ��رة م ��ع العب ��ادي
ا�ستطعنا �أن نخلق نموذج ًا جديد ًا
للحي ��اة ال�سيا�س ��ية ،وابتع ��دت
ال�س ��لطة عن ال�سيا�سات االنتقامية
والفئوي ��ة" ،معتبر ًا ما جرى خالل
ال�س ��نوات االخي ��رة "ب ��ادرة �أم ��ل
يمكن �أن تن�ض ��ج" ف ��ي االنتخابات
المقبلة.
مقاب ��ل ذلك يرف�ض �ص ��ادق اللبان،
القيادي في ائتالف دولة القانون،
تقييم فترة الـ� 15س ��نة الما�ض ��ية،
م ��ن دون ق ��راءة االح ��داث الت ��ي
رافقت تلك الفترة.
ويق ��ول اللبان لـ(الم ��دى) �أم�س �إن
"البالد لم ت�ش ��هد ا�س ��تقرار ًا طول
الفترة الما�ضية ،فدخلت في حرب
طائفية ثم ج ��اءت محاربة القاعدة
ثم داع�ش ،يجب �أخذ هذه الم�شاكل
بعين االعتبار".
ويج ��د اللب ��ان ،وه ��و مر�ش ��ح في
قائم ��ة الن�ص ��ر التابع ��ة لحي ��در
العب ��ادي� ،أن "تل ��ك الح ��روب �أدت
الى ان يكون البلد �أر�ض� � ًا خ�ص ��بة
للف�س ��اد ،و�أثرت ب�ش ��كل كبير على
م�س ��توى الإنجازات والخدمات".
و�أ�ش ��ار النائ ��ب ال ��ى �أن "هن ��اك
نجاح ��ات ف ��ي مج ��االت التعلي ��م
وال�ص ��حة وقطاعات �أخ ��رى ،لكن
دون الطموح".
واعتبر اللبان انه في الفترة المقبلة
�س ��يواجه البل ��د تحدي االقت�ص ��اد
ومحاربة الف�س ��اد ،اللذين يتوجب
عل ��ى القي ��ادة المقبل ��ة �أن تح�س ��ن
الت�صرف في هذين الملفين.

خرباء ع�سكريّون :داع�ش اعتمد �سرتاتيج ّيات قتال ّية ُد ِّر�ست ل�ض ّباط �صدام

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

ً 15
عاما على �سقوط �صدام
وال �إجنازات تذكر

حلظة ا�سقاط
متثال �صدام
ح�سني و�سط
بغداد..
(�أر�شيف)

 ترجمة :حامد �أحمد
وتباي ��ن ال ��والءات بي ��ن �أولئ ��ك الذي ��ن �آن ��ذاك ه ��و حل جمي ��ع االجه ��زة االمنية
خدموا في القوات الم�سلحة للبالد.
للب�ل�اد .ه ��ذا التح ��رك المثي ��ر للج ��دل
بينم ��ا كان ��ت الق ��وات العراقي ��ة تقات ��ل و�أول الق ��رارات الت ��ي اتخذه ��ا الحاك ��م �أدى ال ��ى نتائ ��ج عك�س ��ية �ض ��د الق ��وات
داع�ش �أدرك اللواء الرك ��ن المتقاعد عبد االميرك ��ي المدن ��ي للب�ل�اد ب ��ول بريمر ،االميركي ��ة حيث دفع الكثير من عنا�ص ��ر
الكريم خل ��ف حقيقة م ّرة وه ��ي �أنها كما
لو �أنهم كانوا يقاتلون �ض ��د زمالء له من
�ضباط الجي�ش ال�سابق .
التكتي ��كات الحربي ��ة الت ��ي ا�س ��تخدمها
�إرهابي ��و تنظي ��م داع� ��ش الت ��ي تب ��د�أ
م ��ن اال�س ��لوب ال ��ذي يتبعونه ف ��ي حفر
الخن ��ادق ال ��ى طريق ��ة بنائه ��م للدفاعات
القتالي ��ة ،ه ��ي نف�س التكتي ��كات الواردة
ف ��ي كرا� ��س تدري ��ب الق ��وات الم�س ��لحة
العراقية ال�س ��ابقة التابعة لنظام �ص ��دام
ح�سين .
وقال لواء الجي�ش المتقاعد خلف "لديهم
خبرات و�أ�س ��اليب موروث ��ة عن الجي�ش
العراقي ال�س ��ابق كما لو �أنه ��م يعرفوننا
 ".عندما �أ�س ��قط الغزو االميركي للعراق
نظام �ص ��دام ح�س ��ين في  2003قبل 15
جنود داخل مقام النبي يون�س يف املو�صل بعد حتريره
عاما ت�سبب ذلك بتفكك المجتمع العراقي

فخري كرمي
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االجه ��زة االمني ��ة والع�س ��كرية المنحلة
الى االلتحاق بالمجاميع الم�س ��لحة التي
قامت با�ستهدافهم وا�س ��تهداف منت�سبي
االجهزة االمنية الجديدة .
ويقول الباحث فنار حداد ،المخت�ص في
ال�ش�أن العراقي من معهد ال�شرق االو�سط
�إن "الخبرات الع�سكرية للجي�ش العراقي
ال�س ��ابق كان ��ت حيوية لتهيئة وت�ش ��كيل
مجاميع التمرد الم�سلحة ".
وي�ش ��ير الباح ��ث حداد ال ��ى �أن ،المعرفة
المكت�س ��بة م ��ن خب ��رة الجي� ��ش العراقي
ال�س ��ابق وظف ��ت لعم ��ل تخريبي �ض ��من
�ص ��فوف المجاميع الم�س ��لحة الإرهابية
حيث بدا ذلك وا�ضحا عند اجتياح داع�ش
لمناطق وا�سعة من العراق و�سوريا عام
. 2014
وكان م ��ن بي ��ن قي ��ادات تنظي ��م داع� ��ش
�ض ��باط �س ��ابقون من جي�ش نظام �صدام
الذي ��ن ا�س ��تخدموا خبراته ��م الحت�ل�ال
�أرا� ٍ��ض من �أج ��ل �إقامة "دول ��ة الخالفة"
الخا�صة بهم .

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

و�أ�س ��تنادا ال ��ى الجي� ��ش االميرك ��ي ف�إن
�ض ��ابط الحر� ��س الجمه ��وري ال�س ��ابق
فا�ض ��ل �أحم ��د الحيال ��ي ،كان الم�س ��اعد
الثان ��ي لزعي ��م تنظي ��م داع� ��ش� ،أبو بكر
البغدادي ،لحين مقتله خالل غارة جوية
للتحال ��ف ق ��رب المو�ص ��ل ف ��ي ت�ش ��رين
االول ع ��ام . 2015وبينما كان م�س ��اعد ًا
للبغدادي كان الحيالي م�س� ��ؤوال عن نقل
اال�س ��لحة والمتفجرات والعجالت ونقل
اال�شخا�ص بين العراق و�سوريا.
�ض ��ابط �س ��ابق �آخ ��ر يدع ��ى �س ��مير عبد
محم ��د الخليف ��اوي ،و�ص ��فته مجلة دير
�شبيغل اال�سبوعية االلمانية على انه كان
من �أهم الخبراء ال�س ��تراتيجيين لتنظيم
داع�ش .
وبا�س ��تخدامه لال�سم الم�س ��تعار (حجي
بك ��ر) �س ��اعد �ض ��ابط ا�س ��تخبارات
الق ��وة الجوي ��ة ال�س ��ابق بابت ��كار خطط
ا�س ��تخدمها التنظي ��م لال�س ��تحواذ عل ��ى
�ش ��مالي �س ��وريا قب ��ل ان يقت ��ل م ��ن قبل
ق ��وات مقاوم ��ة ب�س ��وريا ف ��ي .2014

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

ويقول ه�شام الها�شمي ،الخبير العراقي
في �ش� ��ؤون المجاميع الم�سلحة� ،إن هذه
لم تك ��ن �أمثل ��ة منعزلة بينما ع ّب� ��أ داع�ش
�أجهزته الع�س ��كرية واالمنية ب�ضباط من
جي�ش �صدام ال�سابق .
وعندما �شنت القوات الحكومية معركتها
ال�س ��احقة �ض ��د داع�ش ،ا�س ��تعانت اي�ضا
ب�ضباط متمر�سين من الجي�ش ال�سابق .
وق ��ال الها�ش ��مي ان ق ��ادة �أ�سا�س ��يين
ب�ض ��منهم قيادي ��ون في وح ��دات النخبة
من ق ��وات مكافحة االرهاب هم باال�ص ��ل
�ض ��باط �س ��ابقون في جي�ش �ص ��دام تمت
�إعادة �ض ��مهم ل�صفوف القوات الم�سلحة
الم�شكلة بعد . 2003
وا�س ��تطاعت القوات العراقية الم�س ��لحة
الهيمن ��ة بقوته ��ا عل ��ى م�س ��لحي داع� ��ش
بم�س ��اعدة الغط ��اء الج ��وي لطي ��ران
التحال ��ف بع ��د خو�ض ��ها حرب� � ًا دموي ��ة
طويل ��ة اعتبرت من �أعن ��ف معارك المدن
منذ الحرب العالمية الثانية.
الت�ش ��ابه بي ��ن تكتي ��كات الطرفين �أعطت

املدير الفني

خالد خ�ضري

بغ ��داد �أرجحي ��ة رئي�س ��ة �س ��محت له ��ا
ب�إع�ل�ان الن�ص ��ر عل ��ى داع�ش عن ��د نهاية
العام الما�ضي.
و�أ�ض ��اف الها�ش ��مي بقوله "لقد انت�ص ��ر
الجي� ��ش لأنه عرف ب�أن داع�ش ا�س ��تخدم
�أ�ساليب القوات الخا�صة ال�سابقة ل�صدام
وكان قادر ًا على التنب�ؤ بتحركاته ".
واعتب ��ر �إلح ��اق الهزيم ��ة بداع� ��ش نقطة
تحوّ ل كبرى بالن�س ��بة للق ��وات العراقية
التي تراجعت ب�شكل متخبط �سابق ًا �أمام
زحف داع�ش في . 2014
وبالن�س ��بة لل ��واء ال�س ��ابق خل ��ف ف� ��إن
الن�ص ��ر يع ��ود في ج ��زء منه عل ��ى الأقل
للخبرة القتالية المكت�س ��بة لل�ضباط قبل
الغزو االميركي للعراق .
وقال اللواء خل ��ف �إن "القوات العراقية
عرف ��ت طبيع ��ة المعرك ��ة والظ ��روف
الجغرافي ��ة للأر� ��ض ..لق ��د �أدركن ��ا كيف
يقات ��ل العدو وكل هذه الأمور مت�أتية من
�أفعال انعكا�سية مطلوبة في الجي�ش".
 عن :وكالة AFP
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سياسة

بروفة انتخاب ّية للت�أكد من عمل ّية ّ
العد والفرز �إلكرتون ّي ًا
قبل يوم االقرتاع

 جمل���س الق�ضاء يب ِّلغ املفو�ض ّية بعدم قدرته على الإ�ش��راف يف جميع املراكز االنتخاب ّية
 بغداد /حممد �صباح
جُتري �شركة �أممية خمولة من قبل احلكومة
بروفة انتخابية على �أكرث من (� )8آالف جهاز
�إلك�ت�روين م�س ��رع للنتائج لفح� ��ص وتدقيق
عملي ��ة الع ��د والفرز يف الع�ش ��رين من �ش ��هر
ني�سان اجلاري للت�أكد من �سالمة نقل النتائج
والبيانات عرب الأقمار ال�صناعية.
وتندرج هذه الإج ��راءات احلكومية الأممية
االحرتازي ��ة لتبدي ��د خم ��اوف الكيان ��ات
والقوائ ��م االنتخابي ��ة الت ��ي حتدث ��ت ع ��ن
�إمكانية ف�ش ��ل هذه الأجه ��زة يف عدم قدرتها
عل ��ى العمل ب�أج ��واء ال�ص ��يف احل ��ارة التي
تت�صادف مع يوم االقرتاع.
يف غ�ض ��ون ذلك تدر�س مفو�ضية االنتخابات
خيارات عدة حلل م�ش ��كلة ناخبي �سنجار يف
مقدمته ��ا اعتم ��اد الت�ص ��ويت امل�ش ��روط بعد
فقدان ناخبي الق�ضاء مل�ستم�سكاتهم الثبوتية
وبطاق ��ة الناخ ��ب �أثناء �س ��يطرة داع�ش على
املدينة.
باملقابل �أبلغ جمل�س الق�ضاء الأعلى مفو�ضية
االنتخاب ��ات ع ��دم امتالك ��ه �أع ��دادا كافية من
الق�ض ��اة للتغطي ��ة والإ�ش ��راف عل ��ى جمي ��ع
مراكزها وحمطاتها االنتخابية.
ويعرتف ع�ضو جمل�س مفو�ضية االنتخابات
حازم الرديني يف ت�ص ��ريح لـ(املدى)� ،أم�س،
"بوجود رغبات لدى بع�ض الكتل والكيانات
االنتخابي ��ة باعتم ��اد �آل ّي ��ة الع ��د والف ��رز
يدو ّي� � ًا يف املرحل ��ة املقبلة" ،م�ش ��دد ًا على �أن
"مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات �أبلغ ��ت هذه القوى
والربمل ��ان التزامه ��ا بتطبي ��ق عمل ّي ��ة الع ��د
والفرز �إلكرتوني ًا يف االقرتاع املقبل".
وتناقلت و�س ��ائل �إعالم متعددة قبل �أ�س ��بوع
�أنباء ن�سبتها �إىل م�صادر مطلعة �أ�شارت فيها
�إىل �إمكانية جلوء مفو�ض ��ية االنتخابات �إىل
اخلط ��ة "ب ��اء" باعتماد العد والف ��رز اليدوي
بد ًال من الإلكرتوين ا�س ��تجابة لل�ض ��غوطات
الت ��ي مار�س ��تها �أطراف برملاني ��ة التي عبرّ ت
للمفو�ض ��ية ع ��ن تخوفها من ح ��دوث عمليات
تزوير.
وي�ؤكد الرديني �أن "جمل�س املفو�ض�ي�ن �أ�ص ّر
على ا�س ��تخدام العد والف ��رز الإلكرتوين يف
العملي ��ة االنتخابية املقبل ��ة بعد نقل الأجهزة
الإلكرتوني ��ة �إىل كل مكات ��ب مفو�ض ��ية
االنتخاب ��ات باملحافظ ��ات العراقي ��ة" ،نافي� � ًا
"ت�أث ��ر �أو توقف هذه الأجه ��زة الإلكرتونية
ب�سبب حرارة اجلو كما ي�شاع من قبل بع�ض
اجلهات".

بد�أت مفو�ضية االنتخابات الأ�سبوع املا�ضي
بنق ��ل الأجهزة الإلكرتونية امل�س� � ّرعة للنتائج
البال ��غ عددها � 59.8ألف جه ��از �إىل خمازنها
يف املحافظ ��ات متهيد ًا لإي�ص ��الها �إىل املراكز
واملحط ��ات االنتخابية ،و�س ��جلت العا�ص ��مة
بغ ��داد احل�ص ��ة الأك�ب�ر م ��ن ه ��ذه الأجه ��زة
بح�ص ��ولها على �أكرث من � 12ألف جهاز تليها
حمافظتا نينوى والب�صرة.
ويلف ��ت امل�س� ��ؤول �إىل �أن "مفو�ض ��ية
االنتخابات �س ��تجري يف الع�ش ��رين من �شهر
ني�س ��ان اجلاري اختبار ًا وجترب ��ة انتخابية
على (� )8آالف جهاز للت�أكد من جدية عملها قبل
موع ��د االق�ت�راع" ،م�ؤكدا �أن "اال�س ��تعدادات
متوا�ص ��لة من قب ��ل طواقم املفو�ض ��ية لإنهاء
كل امل�س ��تلزمات والتح�ض�ي�رات اللوج�ستية
للعملية االنتخابية املقبلة".
وح� �دّد جمل� ��س ال ��وزراء قبل �أك�ث�ر من ثالثة
�أ�ش ��هر موع ��د االنتخاب ��ات الربملانية يف 12
�أيار املقب ��ل مبدي� � ًا التزامه بتوف�ي�ر الأجواء
الآمنة والالزمة لإج ��راء االنتخابات املتمثلة
يف �إع ��ادة النازح�ي�ن اىل مناطقه ��م وح�ص ��ر
ال�سالح بيد الدولة.
وع�ب�ر الكث�ي�ر م ��ن الكيان ��ات والقوائ ��م
االنتخابية عن خ�ش ��يتها من �إمكانية التالعب
بنتائ ��ج االنتخاب ��ات م ��ن خ�ل�ال اجلماع ��ات
امل�س ��لحة التي باتت تهدد الناخبني لإرغامهم
على الت�ص ��ويت ل�ص ��الح قوائمها االنتخابية
ومر�شحيها.
وي�شري ع�ض ��و جمل�س مفو�ضية االنتخابات
�إىل �أن "عملي ��ة الإ�ش ��راف الق�ض ��ائي عل ��ى
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة املقبل ��ة �س ��يقيد م ��ن
حم ��اوالت البع� ��ض التالع ��ب �أو التزوي ��ر"،
الفت ًا �إىل ان "هناك ثمانية �آالف مركز اقرتاع
و�أكرث من � 56ألف حمطة انتخابية".
وكان جمل� ��س الن ��واب ق ��د �ص ��وت يف �ش ��هر
ت�ش ��رين الأول املا�ض ��ي عل ��ى ق ��رار ي�س ��مح
ملجل�س الق�ض ��اء الأعلى بتن�س ��يب ق�ضاة يف
مراكز االق�ت�راع يوم االنتخابات للإ�ش ��راف
على عملية الت�ص ��ويت والعد والفرز ل�ضمان
�سري العملية االنتخابية.
وينقل ع�ض ��و جمل�س املفو�ض�ي�ن ،ما دار من
مباحثات مع جمل�س الق�ض ��اء الأعلى ب�ش� ��أن
كيفية توزيع الق�ضاة على املراكز االنتخابية
قائ�ل�ا �إن "جمل� ��س الق�ض ��اء �أبل ��غ مفو�ض ��ية
االنتخاب ��ات بع ��دم امتالك ��ه �أع ��داد ًا كافي ��ة
من الق�ض ��اة لتغطي ��ة كل املراك ��ز واملحطات
االنتخابية" ،منوه ًا �إىل �أن "جمل�س الق�ضاء
الأعل ��ى ال ميتل ��ك �س ��وى �أل ��ف وث�ل�اث مئ ��ة

موظفون
يجرون عملية
العد والفرز..
(�أر�شيف)
قا�ض".
ٍ
�أم ��ا يف م ��ا يخ� ��ص عملي ��ة نق ��ل البيان ��ات
والإح�ص ��ائيات بوا�س ��طة القمر ال�ص ��ناعي
ال ��ذي �س ��يكون م�ص ��دره يف مدين ��ة دب ��ي
الإماراتية و�إمكانية حدوث عمليات هاكرز،
يو�ض ��ح الردين ��ي �أن "البيان ��ات م�ش ��فرة
مب�ستويات عالية جدا من خالل قيام ال�شركة
امل�صنعة بو�ضع برنامج ت�شفريي يتطلب فك
رم ��وزه وقت� � ًا ق ��د ي�ص ��ل �إىل (� )200س ��اعة
م ��ن �أج ��ل املحافظ ��ة عل ��ى �س�ل�امة البيانات
والإح�صائيات".
وي�ض ��يف الرديني ان "عملي ��ة نقل البيانات
والإح�ص ��ائيات تت ��م ع�ب�ر برام ��ج م�ش ��فرة
بدرجات عالية م�ؤمنة ب�ش ��كل كبري متنع اي
عملية هاكرز للنتائج واملعلومات" كا�شف ًا �أن
"�إعالن النتائج النهائية �س ��يكون يف اليوم
التايل ملوعد االنتخابات".
وا�س ��ت�أجرت مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات قم ��ر ًا
�ص ��ناعي ًا لنقل بيانات الناخبني من املحطات
االنتخابي ��ة يف عم ��وم الع ��راق �إىل املرك ��ز
الوطني الواقع يف العا�صمة بغداد بفرتة ال
تتجاوز ال�ساعة الواحدة.
كم ��ا �س� � ُتدخل مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات للمرة

الأوىل �أجه ��زة �إلكرتوني ��ة يف �س ��باق
االنتخاب ��ات بعدم ��ا تعاق ��دت م ��ع �إح ��دى
ال�ش ��ركات الكورية اجلنوبية ل�شراء � 59ألف
جهاز م�س� � ّرع للنتائج بلغت كلفتها ما يقارب
 97مليون دوالر.
وتتخوف �أغلب الكيانات من دخول الأجهزة
الإلكرتوني ��ة حي ��ز التنفي ��ذ كونه ��ا �س ��تح ّد
كث�ي�ر ًا من فر�ص تالعبه ��ا وتزويرها بنتائج
االنتخابات التي �ستعطي لكل كيان �أ�صواته
احلقيقية.
وم ��ن املفرت� ��ض �أن ي�ش ��ارك نح ��و � 7آالف
مر�ش ��ح يف االنتخاب ��ات الت�ش ��ريعية املق ��رر
�إجرا�ؤه ��ا يف � 12أي ��ار املقب ��ل ،يتناف�س ��ون
على  329مقعد ًا ،مبعدل  21مر�ش ��ح ًا للمقعد
الواحد.
م ��ن جانب ��ه ي�ش ��دد املن�س ��ق الع ��ام ل�ش ��بكة
�ش ��م�س ملراقب ��ة االنتخاب ��ات هوك ��ر جيت ��و،
على "�ض ��رورة التزام مفو�ضية االنتخابات
بتطبيق نظ ��ام العد والف ��رز الإلكرتوين يف
العملي ��ة االنتخابية املقبلة ل�ض ��مان �س�ل�امة
نتائ ��ج االق�ت�راع ب�ش ��كل خ ��ال م ��ن التالعب
والتزوير".
ويبني جيتو يف ت�صريح لـ(املدى) �أن "هناك

م�ش ��كلة تواجه مفو�ض ��ية االنتخابات تتمثل
يف عدم قراءة الأجهزة الإلكرتونية ب�صمات
 %9م ��ن الناخب�ي�ن الذي ��ن ميتلك ��ون بطاقات
بايو مرتية ب�س ��بب معاناة ه� ��ؤالء الناخبني
م ��ن داء ال�س ��كري" ،م�ؤك ��د ًا �أن "�أي ناخب ال
تقر�أ الأجهزة الإلكرتونية ب�ص ��ماته �س ��يمنع
من الت�صويت".
ويلف ��ت اىل �أن "هن ��اك ث�ل�اث بطاق ��ات يحق
حلامليها امل�شاركة يف االنتخابات الربملانية
املقبل ��ة ،الأوىل الباي ��و مرتي ��ة ،والثاني ��ة
بطاق ��ة االنتخاب ��ات ال�س ��ابقة الت ��ي حتتوي
عل ��ى ب�ص ��مة ،والثالث ��ة منح ��ت ملوالي ��د 97
و ،98و 99و 2000الت ��ي حتت ��وي عل ��ى
ب�ص ��مة الناخب والت�ص ��ويت يكون فيها ملرة
واحدة".
وي�ش�ي�ر املراق ��ب لل�ش� ��أن االنتخاب ��ي �إىل �أن
"هناك نوع ًا رابع ًا من البطاقات االنتخابية
يج ��ري احلدي ��ث عن ��ه يف �أروق ��ة مفو�ض ��ية
االنتخابات خم�ص�ص� � ًا لأهايل �س ��نجار التي
�س ��تعتمد فيها على الت�صويت امل�شروط كون
�أن �أه ��ايل الق�ض ��اء تلفت م�ستم�س ��كاتهم بعد
�سيطرة تنظيم داع�ش على املدينة".
ومبوج ��ب الت�ص ��ويت امل�ش ��روط �س ��يقوم

التقى م�سعود بارزاين ورئي�س حكومة الإقليم يف �أربيل

�شبكة االعالم العراقي
ق�سم العقود واملناق�صات
�شعبة التعاقد
العدد4433 :
التاريخ2018/4/5 :

�أهايل �س ��نجار بتدوين �أ�س ��مائهم يف �سجل
خا�ص بنا ًء على وثيقة ت�ؤكد �أنهم من �س ��كان
الق�ضاء ،ثم ي�صوتون ورقي ًا.
وتعم ��ل الأجه ��زة الإلكرتوني ��ة امل�س� � ّرعة
للنتائج بنظامي الطاقة الكهربائية وال�شحن
الذي يكفيها لأكرث من ع�شر �ساعات.
كم ��ا تداركت مفو�ض ��ية االنتخابات م�ش ��كلة
الإنرتن ��ت الت ��ي تتطلبه ��ا ه ��ذه الأجه ��زة
لنق ��ل بياناته ��ا و�إح�ص ��ائياتها م ��ن مراك ��ز
االنتخابات �إىل العا�ص ��مة بغداد با�ستئجار
قم ��ر �ص ��ناعي لنق ��ل البيان ��ات االنتخابي ��ة
ب�سرية تامة من دون �أي هاكرز .
ويتح ��دث جيت ��و �أن "هن ��اك �أقالما خا�ص ��ة
موج ��ودة يف املراكز واملحط ��ات االنتخابية
ي�س ��تخدمها الناخ ��ب ل�ل��إدالء ب�ص ��وته يف
ورقة االقرتاع التي يتطلب ا�س ��تعمالها بدقة
يف الت�أ�ش�ي�ر على احلقل املق�صود" ،متوقعا
"ارتفاع ن�سبة الأخطاء يف هذه العملية يف
كل حمط ��ة �أو مركز انتخابي �إىل نحو % 10
".
وبلغ عدد الناخبني الذين ّ
يحق لهم امل�شاركة
يف انتخابات �أي ��ار املقبل حوايل  24مليون
ناخب بعد �إ�ضافة �أربعة مواليد وهم مواليد

 97و ،98و 99و.2000
ويح ��ذر جيت ��و من "حدوث عملي ��ات تزوير
يف مرحل ��ة جم ��ع نتائ ��ج االنتخاب ��ات الت ��ي
�س ��يتم نقلها �إلكرتوني ًا عرب القمر ال�ص ��ناعي
بنظ ��ام حممي يعتم ��د على الك ��ودات" ،الفتا
�إىل �أن "البا�س ��ورد موزع على جميع �أع�ضاء
مفو�ضية االنتخابات".
وي�ش�ي�ر �إىل �أن "فت ��ح ه ��ذه الك ��ودات �أو
(ال�س�س ��تم) يتطل ��ب ح�ض ��ور خم�س ��ة م ��ن
�أع�ض ��اء جمل�س املفو�ض ��ية من �ضمنهم مدير
الدائرة االنتخابية ورئي�س جمل�س مفو�ضية
االنتخابات" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "نقل البيانات
م ��ن املحافظ ��ات �إىل بغ ��داد يت ��م ع�ب�ر ه ��ذه
الكودات �أو ال�س�ستم".
ويلفت جيتو �إىل �أن "هناك �أربعة مهند�س�ي�ن
ي�ش ��رفون عل ��ى الدات ��ا �س ��نرت يف جتمي ��ع
البيانات م ��ن املراكز واملحط ��ات االنتخابية
بح�ض ��ور �أع�ض ��اء مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات"،
م�ؤك ��د ًا �أن "فت ��ح نظ ��ام (ال�س�س ��تم) من �أجل
التالع ��ب به ��ذه النتائ ��ج غ�ي�ر ممك ��ن ك ��ون
البا�س ��ورد موزع� � ًا عل ��ى �أع�ض ��اء جمل� ��س
املفو�ضية".
ويك�ش ��ف املراق ��ب لل�ش� ��أن االنتخاب ��ي ،ع ��ن
"مفاو�ضات يجريها رئي�س جمل�س الوزراء
بالتعاون مع الأمم املتحدة للتعاقد مع �شركة
�أجنبي ��ة دولي ��ة لفح� ��ص وتدقي ��ق الأجه ��زة
امل�س ��رعة للنتائ ��ج وعملي ��ة والع ��د والف ��رز
الإلكرتوني ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن الت�أك ��د م ��ن نظام
الك ��ودات و�إمكانية حماي ��ة نقل البيانات من
خالل �إج ��راء عملية انتخابي ��ة جتريبية قبل
مواعيد االقرتاع".
وتعاق ��دت مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات عل ��ى
م ��دار ال�س ��نوات املا�ض ��ية م ��ع �ش ��ركتني
�إ�س ��بانية وكوري ��ة جنوبية ل�ش ��راء الأجهزة
االلكرتونية امل�س ��رعة للنتائج حيث �س ��تقوم
ال�ش ��ركة الدولية بتدقي ��ق كل هذه التعاقدات
للت�أكد من �سالمتهم انتخابيا".
ويلف ��ت اخلب�ي�ر يف ال�ش� ��أن االنتخاب ��ي اىل
�أن "اجلمي ��ع يتنظ ��ر نتائ ��ج ه ��ذه ال�ش ��ركة
الدولي ��ة التي �س ��تتحقق م ��ن �إمكانية وقدرة
الأجه ��زة االلكرتوني ��ة والنظ ��ام االنتخابي
الذي �س ��تعمل به مفو�ضية االنتخابات خالل
الفرتات القليلة املقبلة".
وب�ّي�نّ جيت ��و �أن "مفو�ض ��ية االنتخاب ��ات
وال�ش ��ركة الكوري ��ة عقدتا اتفاقا م ��ع �إحدى
ال�ش ��ركات (الرثيا) على ا�س ��تغالل ما ن�سبته
 %70م ��ن قدرته ��ا يف ي ��وم االق�ت�راع لنجاح
العملية االنتخابية".
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م  /ن�شر اعالن مناق�صة عامة رقم ( )1ل�سنة ( 2018جتهيز بليت حراري)

 -1يسر (شبكة االعالم العراقي) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة (الشركات) لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز بليت حراري
وبكلفة تخمينية قدرها ( )221.375.000مائتان وواحد وعشرون مليون وثالثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار عراقي ال غير.
 -2تتوف��ر لدى (ش��بكة االعالم العراقي) التخصيص��ات املالية ضمن املوازن��ة اجلارية االحتادية وينوي اس��تخدام جزء منها
لتجهيز بليت حراري.
 -3بامكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق للعطاء (باللغة العربية) مراجعة (شبكة االعالم العراقي قسم العقود
واملناقسات الكائن في بغداد /الصاحلية /قرب فندق املنصور) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة البالغة ()250.000
(مائتان وخمسون ألف دينار عراقي ال غير) ،وملقدمي العطاء الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات مراجعة العنوان
املبني في اعاله.
 -4تس��لم العط��اءات إلى العنوان اآلتي (ش��بكة االعالم العراقي  /التش��ريفات الكائن في بغ��داد  /الصاحلية  /قرب فندق
املنصور) ويكون تقدمي العطاءات لغاية (الساعة الثانية عشر بعد الظهر من يوم االربعاء املوافق  ، )2018/4/25وسوف ترفض
العطاءات املتأخرة عن املوعد املقرر.
 -5تفتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في نفس الزمان والتاريخ اعاله ويجب ان تتضمن
العطاءات ضمان للعطاء (التأمينات االولية) والبالغة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية على شكل (خطاب ضمان مصرفي
او صك مصدق) ومببلغ ( 2.213.750دينار) (مليونان ومائتان وثالثة عشر ألف وسبعمائة وخمسون دينار عراقي ال غير) وسيتم
اعتماد الوثائق القياسية اخلاصة باخلدمات غير االستشارية في جميع مراحل املناقصة.
 -6س��يتم اس��تبعاد أي عطاء غير مس��توفي الحد املعايير املطلوبة ضمن الوثائق القياس��ية اخلاصة باملشروع مما يقتضي
مراعاة ذلك عند التقدمي.
 -7ال ميكن ملقدمي العطاء اضافة او حذف او تعديل على كل من (تعليمات ملقدمي العطاءات ،الشروط العامة للعقد) اما
االقسام املطلوبة يتم ملئها من قبل الشركة هي (القسم الرابع) اضافة إلى تقدمي الوثائق املطلوبة واحملددة في ورقة بيانات
العطاء مع االشارة إلى االعمام ذي العدد  8959/7/4املؤرخ في  2017/4/26الصادر من وزارة التخطيط.
 -8يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.
E-mail: contract@imn.iq

اجلبوري :م�شاركة البي�شمركة يف �أمن
كركوك حت ِّقق اال�ستقرار
 بغداد /املدى
التقى رئي�س جمل�س النواب �سليم
اجلب ��وري� ،أم� ��س الأح ��د ،رئي�س
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين
م�سعود بارزاين يف اربيل.
وق ��ال مكت ��ب اجلب ��وري يف بيان
تلق ��ت (امل ��دى) ن�س ��خة من ��ه ان
الأخ�ي�ر "التق ��ى يف اربيل رئي�س
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين
م�س ��عود ب ��ارزاين وق ��دم تعازيه
بوفاة املغفور له دلوفان بارزاين
�س ��ائال امل ��وىل القدي ��ر �أن يتغم ��د "الأم ��ور تتج ��ه نحو ح ��ل جميع
الفقي ��د بوا�س ��ع رحمته وي�س ��كنه امل�ش ��اكل العالق ��ة ب�ي�ن اجلانب�ي�ن
ف�سيح جناته".
مادام ب ��اب احل ��وار مفتوح ًا على
ويف �س ��ياق مت�ص ��ل� ،أك ��د رئي�س كل ال�سبل".و�أ�ش ��ار اجلب ��وري
جمل�س النواب �س ��ليم اجلبوري� ،إىل �أن ��ه "ال ميك ��ن �أن ن�ض ��ع
�أم�س الأحد� ،أن التعاون امل�شرتك خارط ��ة �سيا�س ��ية يف الع ��راق
بني اجلي�ش العراقي والبي�شمركة قب ��ل �إج ��راء املباحث ��ات" ،داعي� � ًا
كفي ��ل بتحقي ��ق اال�س ��تقرار يف "جميع الأطراف ال�سيا�س ��ية �إىل
كركوك واملناطق املتنازع عليها� .ض ��رورة البح ��ث يف التفاهم ��ات
وق ��ال اجلب ��وري ،يف ت�ص ��ريح الت ��ي حت�ص ��ل يف مرحلة م ��ا بعد
�ص ��حفي م ��ن �أربيل عل ��ى هام�ش االنتخابات ،حت ��ى ال تطول فرتة
زيارت ��ه رئي� ��س جمل� ��س وزارء ت�ش ��كيل احلكوم ��ة ويح ��دث نوع
الإقلي ��م نيجريف ��ان ب ��ارزاين م ��ن الفراغ".وو�ص ��ل اجلبوري،
للتعزي ��ة بوف ��اة �ش ��قيقه" :نح ��ن �ص ��باح يوم �أم� ��س �إىل �أربيل ،يف
ما�ض ��ون يف التن�سيق بخ�صو�ص زي ��ارة �س ��يلتقي خاللها ع ��دد ًا من
كرك ��وك ،والأم ��ن ال يتج ��ز�أ ،وال كبار م�س� ��ؤويل �إقليم كرد�س ��تان.
ميك ��ن �أن تتعدد مفا�ص ��ل احلفاظ وكان يف ا�س ��تقبال اجلب ��وري
عل ��ى الأم ��ن ،و�إمن ��ا التع ��اون مبط ��ار �أربي ��ل ال ��دويل ع ��دد من
امل�ش�ت�رك بني اجلي� ��ش االحتادي م�س� ��ؤويل الإقلي ��م منه ��م رئي� ��س
والبي�ش ��مركة والق ��وات الأمني ��ة دي ��وان رئا�س ��ة �إقلي ��م كرد�س ��تان
كفي ��ل بتحقي ��ق اال�س ��تقرار يف ف�ؤاد ح�سني ،ونائب رئي�س برملان
كركوك واملناطق املتنازع عليها" .كرد�ستان جعفر �إميينكي.
وب�ش� ��أن العالق ��ات ب�ي�ن �أربي ��ل ويف �س ��ياق �آخ ��ر ،دع ��ا رئي� ��س
وبغ ��داد ،ق ��ال رئي� ��س الربملان �إن الربملان �س ��ليم اجلب ��وري ،القائد

اجلبوري وبارزاين خالل اللقاء
الع ��ام للق ��وات امل�س ��لحة حي ��در
العب ��ادي اىل �إع ��ادة النظ ��ر بنقل
قائ ��د �ش ��رطة دياىل ،بعد �س ��اعات
م ��ن ت�ص ��ريحات ب�ش� ��أن نقله اىل
الب�صرة.
وق ��ال اجلب ��وري يف ت�ص ��ريح
�ص ��حفي تلقت (املدى) ن�سخة منه
"نظ ��ر ًا جلهوده الكبرية ولدوره
الب ��ارز يف القي ��ام بواجبات ��ه يف
حف ��ظ �أم ��ن وا�س ��تقرار حمافظ ��ة
دي ��اىل ،ندع ��و القائ ��د الع ��ام
للق ��وات امل�س ��لحة اىل �إع ��ادة
النظر مبو�ض ��وع نقل قائد �شرطة
دياىل".
و�أ�ضاف ان "هذا االمر له �أثر بالغ
يف تعزي ��ز ال�س ��لم االهل ��ي وب ��ث
ر�س ��ائل اطمئن ��ان لأه ��ايل املدينة
الت ��ي تعي� ��ش فرحة الن�ص ��ر على
الإرهاب".
ي�ش ��ار �إىل �أن رئي� ��س جمل� ��س
حمافظ ��ة دي ��اىل عل ��ي الدايني قد
�أعلن ،ال�س ��بت ( 7ني�سان ،)2018
عن �ص ��دور قرار بنقل قائد �شرطة
املحافظة �إىل الب�صرة.

اعالنات
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تش��كلت محكمة جنايات النزاهة في بغداد بتاريخ  2017/11/29برئاس��ة القاضي الس��يد ( جمعة عبد داود ) وعضوية القاضيني الس��يدين ( عقيل عبد الزهرة جنم وراضي علي عجر ) املأذونني بالقضاء باسم الشعب وأصدرت
قرارها األتي -:
املتهم الهارب � /ألربت �أدور �إ�سماعيل وكيله املحامي عبد الهادي �صالح العامري .
أحال السيد قاضي محكمة التحقيق اخملتصة بقضايا النزاهة مبوجب قرار اإلحالة املرقم (  ) 964في  2017/8/31املتهم ( ألبرت أدور إسماعيل ) هاربا على هذه احملكمة ألجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق إحكام املادة ( 340
) من قانون العقوبات وفي اليوم املعني للمحاكمة تشكلت احملكمة بحضور السيد نائب املدعي العام ولم يحضر املتهم أعاله بالرغم من تبلغه بصحيفتني محليتني األولى املوقف الرابع بالعدد (  ) 1379في  2017/10/3والثانية
الكلمة احلرة بالعدد (  ) 1377في  2017/10/3وانتدبت له احملكمة احملامي عبد الهادي صالح للدفاع عنه وبوشر باحملاكمة الغيابية العلنية بتدوين هوية املتهم وتالوة قرار اإلحالة وتلت أقوال املمثل القانوني لوزارة اخلارجية املدونة
إمام الس��يد قاضي التحقيق علنا كما تلت كافة محاضر الدعوى ووجهت احملكمة التهمة وفق إحكام املادة (  ) 340من قانون العقوبات واس��تمعت جلوابه عنه بريء كونه هارب ثم اس��تمعت احملكمة ملطالعتي االدعاء العام
ووكيل الدفاع وافهم ختام احملاكمة ووضعت القضية موضع التدقيق واملداولة وأصدرت احملكمة قرارها األتي -:
القرار -:
لدى التدقيق واملداولة من خالل س��ير التحقيق االبتدائي واحملاكمة الغيابية العلنية اجلارية هذا اليوم تبني للمحكمة بان وقائع هذه الدعوى تتلخص انه بتاريخ  2004/9/25مت تعني املتهم الهارب ( ألبرت أدور إس��ماعيل ) س��فيرا ً
للعراق في دولة الفاتيكان مبوجب األمر الوزاري املرقم (  ) 2339في  2004/9/25اس��تنادا ً للمرس��وم اجلمهوري رقم (  )27في  2004/9/22وقد مت مطالبته من قبل الدائرة اإلدارية واملالية في وزارة اخلارجية لتقدمي ش��هادته الدراس��ية
أو قرار تقييم معادلة الش��هادة بعدة كتب مذكورة بالتحقيق االداري املرفق مع األوراق ولم يتم تقدميه الش��هادة وانه مت احالتة على التقاعد في  2012 /5/ 16وانه قام بإحداث إضرار عمدا ً بأموال ومصالح اجلهة التي يعمل بها
من خالل مخالفته لش��روط التعني عن طريق اس��تالم الرواتب واخملصصات واطلعت احملكمة على أقوال املمثل القانوني لوزارة اخلارجية حيث أفاد إن املتهم الهارب ( ألبرت أدور إس��ماعيل ) لم يقدم معادلة لش��هادته الدراس��ية
الفعلية وانه يطلب الشكوى واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بحقه واطلعت احملكمة على التحقيق اإلداري باألمر الوزاري (  /3خاصة  ) 10631 /في  2014/10/13والذي يبني فيه ان املتهم اضر عمدا ً بأموال الدولة لعدم تقدميه
شهادة دراسية خالفا للقانون وإحالته إلى احملكمة اخملتصة واطلعت احملكمة على محضر التضمني بالرقم (  / 7 / 9 -1نزاهة  ) 3562 /في  2017/7/16واملتضمن قرار اللجنة بتضمني املتهم الهارب ( ألبرت أدور إسماعيل ) مبلغ
قدره (  ) 873,201,790ثمامنائة وثالث وس��بعون مليون ومائتان وواحد إلف وس��بعمائة وتس��عون دينار وهو مجموع ماتقاضاه املتهم كونه س��فير في الفاتيكان والتأمني الصحي لفترات مذكورة في قرار التضمني املذكور أنفا
واطلع��ت احملكم��ة على كتاب منع الس��فر للمتهم الهارب وكتاب حجز األموال املنقولة والغير منقولة للمتهم علي��ه وجدت احملكمة وبعد التأمل في األدلة املعروضة أعاله وقرينة هروب املتهم هي أدله كافية ألدانته لذا قررت
احملكمة إدانة املتهم الهارب ( ألبرت أدور إس��ماعيل ) وفق أحكام املادة (  ) 340عقوبات وحتديد عقوبته مبقتضاها وصدر القرار باالتفاق غيابيا قابال ً لالعتراض والتميز اس��تنادا ً ألحكام املادة (  / 149أ  / 182أ ) األصولية وافهم علنا ً
في . 2017/11/29
تش��كلت محكمة اجلنايات اخملتصة بقضايا النزاهة بتاريخ  2017/11/29برئاس��ة القاضي السيد جمعة عبد داود وعضوية القاضيني السيدين عقيل عبد الزهرة جنم وراضي علي عجر املأذونني بالقضاء باسم الشعب وأصدرت
القرار األتي -:
املدان  /ألبرت أدور إسماعيل يلده  /وكيله احملامي املنتدب عبد الهادي صالح العامري .
 -1احلكم غيابيا ً على املدان ألبرت أدور إسماعيل بالسجن ملدة سبع سنوات وفق أحكام املادة ( ) 340من قانون العقوبات .
 -2إصدار أمر قبض وحتري بحق احملكوم عليه أعاله وفق أحكام املادة (  ) 340من قانون العقوبات وعند القبض عليه أو تسليم نفسه إحضاره أمام هذه احملكمة ألجراء محاكمته وجاها ً وعلنا ً .
 -3إعطاء احلق للجهة املتضررة وزارة اخلارجية بالتعويض أمام احملاكم املدنية بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية .
 -4تأييد حجز األموال املنقولة وغير املنقولة العائدة للمحكوم عليه أعاله في مرحلة التحقيق .
 -5احتساب أتعاب محاماة للمحامي املنتدب عبد الهادي صالح العامري مبلغا ً قدره ثالثون إلف دينار تستحصل من خزينة الدولة بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية .
 -6ينشر القرار بصحيفتني محليتني يوميتني .
صدر القرار غيابيا ً باالتفاق قابال ً لالعتراض والتميز استنادا ً ألحكام املواد (  / 149أ و / 182أ ) األصولية وافهم علنا ً في . 2017/11/29

القا�ضي
را�ضي علي عجر
ع�ضو الهيئة
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تش��كلت محكمة اجلنايات اخملتصة بقضايا النزاهة بتاريخ  2017/11/23برئاس��ة القاضي الس��يد جمعة عبد داود وعضوية القاضيني الس��يدين محمود رحيم ثابت وراضي علي املأذونني بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار
األتي -:
املتهم � /شريوان حم�سن حممد �أمني  /وكيله املحامي املنتدب عبد الهادي �صالح العامري .
أحال الس��يد قاضي محكمة حتقيق النزاهة مبوجب قرار اإلحالة املرقم (  ) 945في  2017/8/27املتهم ش��يروان محس��ن محمد أمني هاربا ً على هذه احملكمة ألجراء محاكمة غيابيا ً بدعوى غير موجزة وفق املادة (  ) 340من قانون
العقوبات وفي اليوم املعني للمحاكمة تشكلت احملكمة بحضور السيد نائب املدعي العام فالح حسن رحيم ولم يحضر املتهم بالرغم من تبلغه بصحيفتني محليتني األولى الكلمة احلرة بالعدد (  ) 1373في  2017/9/19والثانية
املوقف الرابع بالعدد (  ) 1376في  2017/9/19وانتدبت احملكمة احملامي عبد الهادي صالح العامري للدفاع عنه وبوشر باحملاكمة الغيابية العلنية ودونت احملكمة هوية املتهم تلي قرار اإلحالة علنا ً في اجللسة وتلت احملكمة أقوال
املمثل القانوني لوزارة اخلارجية املدونة إمام الس��يد قاضي التحقيق علنا ً في اجللس��ة واس��تنادا ً ألحكام املادة (  ) 172األصولية وتلت احملكمة كافة محاضر ومدونات أضبارة الدعوى ووجهت احملكمة التهمة للمتهم وفق املادة (
 ) 340من قانون العقوبات وسجلت اإلجابة أنه بريء كونه هارب واستمعت احملكمة إلى مطالعة االدعاء العام والى الئحة وكيل الدفاع وافهم ختام احملاكمة واختلت احملكمة للمداولة والتدقيق وأصدرت قرارها األتي -:
القرار -:
لدى التدقيق واملداولة ومن خالل االطالع على سير التحقيق واحملاكمة الغيابية العلنية اجلارية هذا اليوم تبني أن وقائع الدعوى تتلخص أنه بالعام (  ) 2014 – 2010فقد نسب إلى املتهم شيروان محسن محمد أمني وزير مفوض
في وزارة اخلارجية ومستقيل حاليا ً باإلضرار ألعمدي بأموال ومصالح اجلهة التي يعمل فيها من خالل استالمه مبالغ خالف االستحقاق وتقدميه شهادة البكالوريوس في علوم احلاسبات غير معادلة وغير مصدقة من قبل سفارة
العراق في لندن وقد عدت الوزارة ذلك تخلفا ً لشروط التعني وأوصت بإقصائه واستعادة كافة املبالغ املصروفة له والبالغة ( ستمائة وأربعة مليون وتسعمائة وأربعة وتسعون إلف وتسعمائة وستة وسبعون دينار عراقي حسب
ماجاء بكتاب وزارة اخلارجية بالعدد (  ) 3562في  2017/7/16واطلعت احملكمة إلى أقوال املمثل القانوني املدونة إمام السيد القاضي التحقيق الذي طلب الشكوى بحق املتهم واطلعت احملكمة على كتاب وزارة اخلارجية  /مكتب
املفتش العام املرقم (  ) 321في  2015/3/12املتضمن إحالة املتهم إلى هيئة النزاهة وتضمني جميع املبالغ املصروفة واطلعت احملكمة على تقرير شعبة التدقيق اخلارجي في هيئة النزاهة املتضمن مجموع املبالغ التي تقاضاها
املتهم شيروان محسن محمد أمني يلغت ( ستة وسبعون مليون وخمسمائة إلف ما تقاضاه بالدينار العراقي ومتقاضاه بالدوالر ( أربعمائة وتسعة وثمانون مليون وأربعه وثالثة وثمانون إلف ) فيكون اجملموع ( ستمائة وأربعة
مليون وتسعمائة وأربعة وتسعون ألف ) واطلعت احملكمة على الكتب واخملاطبات اخلاصة بحجز أموال املتهم املنقولة والغير منقولة ولدى التأمل في الدعوى جتد احملكمة إن االدلة املتحصلة فيها تتمثل بأقوال املمثل القانوني
لوزارة اخلارجية ومحضر التحقيق اإلداري ومحضر التضمني وقرينة هروب املتهم وهي أدلة كافية ألدائه املتهم شيروان محسن محمد أمني وفق أحكام املادة (  ) 340من قانون العقوبات لذا قررت احملكمة إدانته مبوجبها وحتديد
عقوبته مبقتضاها واصدر القرار باالتفاق استنادا ً ألحكام املواد (  / 149أ و  /182أ ) األصولية حكما ً غيابيا ً قابال ً لالعتراض والتميز وافهم علنا ً في .2017/11/23
تشكلت محكمة اجلنايات اخملتصة بقضايا النزاهة بتاريخ  2017/11/23برئاسة القاضي السيد جمعة عبد داود وعضوية القاضيني السيدين محمود رحيم ثابت وراضي علي عجر املأذونني بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار
األتي -:
 -1احلكم على املدان شيروان محسن محمد أمني بالسجن ملدة سبع سنوات وفقا ً ألحكام املادة (  ) 340من قانون العقوبات .
 -2إصدار أمر القبض بحق احملكوم عليه أعاله وفق املادة (  ) 340من قانون العقوبات وإجراء التفتيش األصولي بحقه للقبض عليه .
 -3االحتفاظ للجهة املتضررة وزارة اخلارجية بحق املطالبة بالتعويض إمام احملاكم املدنية بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية .
 -4احتساب أتعاب محاماة للمحامي املنتدب عبد الهادي صالح العامري مبلغ ثالثون إلف دينار تدفع من خزينة الدولة بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية .
 -5تأييد حجز األموال املنقولة والغير املنقولة للمتهم في مرحلة التحقيق .
 -6ينشر القرار في صحيفتني محليتني .
صدر احلكم باالتفاق استنادا ً للمواد (  / 149أ و  / 182أ ) األصولية حكما ً غيابيا ً قابال ً لالعتراض والتميز وافهم علنا ً في . 2017/11/23

القا�ضي
را�ضي علي عجر
ع�ضو الهيئة

القا�ضي
حممود رحيم ثابت
ع�ضو الهيئة

القا�ضي
جمعة عبد داود
رئي�س الهيئة

العدد ( )4171ال�سنة اخلام�سة ع�شرة  -الإثنني ( )9ني�سان 2018
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رياضة

ك��رة الوطن��ي بامل�س��توى الث��اين يف قرع��ة ك�أ���س �آ�س��يا

كلمة صدق
 حممد حمدي

 محترفو �أوروب���ا و�أميركا يغيبون عن مواجهتي لبنان وفل�سطين
املجموعات عل ��ى التتابع ،بحيت ال توجد
منتخب ��ات م ��ن امل�س ��توى واملجموع ��ة
نف�سها.
ومن جهة �أخرى �س ��يغيب العبو منتخبنا
الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم املحرتف�ي�ن يف
الدوري ��ات الأوروبي ��ة واالمريكي ��ة ع ��ن
املبارات�ي�ن الوديت�ي�ن اللت ��ان �س ��يلعبهما
منتخبنا مع نظرييه اللبناين والفل�سطيني
يومي  27ني�س ��ان احل ��ايل و 7ايار املقبل
عل ��ى ملع ��ب كربالء ال ��دويل وملعب جذع
النخل ��ة باملدين ��ة الريا�ض ��ية يف حمافظة
الب�ص ��رة يف اطار حت�ض�ي�راته للم�شاركة
يف بطولة ك�أ�س ا�سيا .2019
وقال م�ص ��در مقرب من احت ��اد الكرة � :إن
�س ��بب ذلك يعود اىل �إقام ��ة تلك املباراتني
يف موعدي ��ن اليقعان �ض ��من �أي ��ام الفيفا
دي الت ��ي �أدرجه ��ا �ض ��من �أجندت ��ه للع ��ام
احل ��ايل بالت ��ايل �س�ت�رف�ض تل ��ك االندية
التي يلعبون يف �ص ��فوفها عدد من العبي
املنتخ ��ب الوطن ��ي حلاجتها املا�س ��ة اىل
خدماته ��م يف املباريات الر�س ��مية �ض ��من
دورياته ��ا ملو�س ��م  2018-2017كم ��ا
هواحل ��ال يف مباراة ال�س ��عودية الودية
التي مل ت�ش ��هد تواج ��د �أي العب حمرتف
با�ستثناء يا�سر قا�سم.
و�أو�ض ��ح �إن الالعب�ي�ن �أحم ��د ابراهي ��م
و�س ��عد عبد االمري املحرتفني يف الدوري
ال�س ��عودي و�س ��عد ناطق وريبني �سوالقا
الذي ��ن يلعب ��ون يف دوري جن ��وم قط ��ر
�سيكونون متواجدون يف مباراتي لبنان
وفل�س ��طني لأنته ��اء مناف�س ��ات دوريهم ��ا
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن املالك التدريب ��ي ملنتخبنا
بقيادة املدير الفني با�س ��م قا�س ��م �سيعتمد
ب�ش ��كل كبري عل ��ى جنوم ال ��دوري املمتاز
الذين �أ�س ��تطاعوا �أن يح�ص ��لوا على ثقته
بعد امل�س ��تويات الرفيعة التي يحر�صون
عل ��ى تقدميه ��ا م ��ع االندية خالل املو�س ��م
الك ��روي احلايل حيث ي�أم ��ل احتاد الكرة
م ��ن منتخبن ��ا الوطن ��ي �أن يح�س ��ن م ��ن
ترتيبه يف الت�ص ��نيف اجلديد ل�ش ��هر �أيار
املقب ��ل ال ��ذي �سي�ص ��در م ��ن قب ��ل االحتاد
ال ��دويل لكرة الق ��دم للمنتخب ��ات العاملية
املن�ضوية حتت لوائه.

 بغداد  /حيدر مدلول
ك�ش ��ف االحتاد الآ�س ��يوي لك ��رة القدم عن
الآلية الر�س ��مية التي �س ��يتم فيه ��ا توزيع
املنتخب ��ات  24امل�ش ��اركة يف نهائي ��ات
بطولة ك�أ�س �آ�س ��يا التي ت�ضيّفها الإمارات
خ�ل�ال الفرتة من  5كان ��ون الثاين ولغاية
� 1شباط املقبلني ،على امل�ستويات الأربعة
قبل �إجراء �سحب القرعة يوم � 4أيار املقبل
يف مدينة دبي.
وذكر من�س ��ق االحتاد الأردين لكرة القدم
ل�ؤي العبادي على ح�سابه الر�سمي مبوقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي (الفي�س ��بوك) �أن
االحتاد الآ�س ��يوي لكرة القدم ،قام ب�إبالغ
االحت ��ادات الوطنية امل�ش ��اركة منتخباتها
بالآلية املتبعة من خالل و�ض ��ع املنتخبات
 12التي كانت قد �ضمنت ت�أهلها للنهائيات
مبا�ش ��رة م ��ن ال ��دور الث ��اين للت�ص ��فيات
املزدوج ��ة اىل بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل
 2018وبطولة ك�أ�س �آ�س ��يا � 2019ض ��من
امل�ستويني الأول والثاين ،وهي الإمارات
البلد امل�ضيّف و�إيران وا�سرتاليا واليابان
وكوريا اجلنوبية وال�س ��عودية وال�ص�ي�ن
و�أوزبك�س ��تان وقط ��ر و�س ��وريا وتايالند
و�أوزبك�س ��تان ،فيما �س ��يكون امل�س ��تويان
ح�ص ��ة املنتخب ��ات
الثال ��ث والراب ��ع م ��ن ّ
 12الأخ ��رى الت ��ي ت�أهل ��ت م ��ن الأدوار
االق�ص ��ائية ،وهي ك ٌل من لبنان وفل�سطني
و ُعم ��ان والهن ��د وفيتنام وقريغيز�س ��تان
والفلب�ي�ن وكوري ��ا ال�ش ��مالية والبحري ��ن
واليمن والأردن وتركمان�ستان.
وتاب ��ع �أن ��ه باالعتم ��اد عل ��ى الت�ص ��نيف
اجلدي ��د ل�ش ��هر ني�س ��ان احل ��ايل ،ال ��ذي
�سي�ص ��در ي ��وم اخلمي� ��س املقب ��ل� ،س ��يتم
توزي ��ع املنتخب ��ات  24املت�أهل ��ة اىل
النهائي ��ات اىل �أربع ��ة م�س ��تويات ،حي ��ث
�سي�ض ��م امل�س ��توى الأول ك ًال م ��ن �إي ��ران
( )727نقط ��ة وا�س�ت�راليا ( )700نقط ��ة
والياب ��ان ( )528نقطة وكوريا اجلنوبية
( )520نقط ��ة وال�س ��عودية ( )445نقط ��ة
والإمارات ( )405فيما �ستكون منتخبات

ال�ص�ي�ن ( )431نقط ��ة و�س ��وريا ()423
نقطة و�أوزبك�ستان ( )381نقطة والعراق
( )381نقطة وقطر ( )339نقطة وتايالند
( )243نقط ��ة يف امل�س ��توى الث ��اين،
و�س ��توقع منتخبات قريغيز�ستان ()424
نقط ��ة ولبن ��ان ( )404نقط ��ة وفل�س ��طني
( )401نقط ��ة وعمان ( )383نقطة والهند
( )354نقط ��ة وفيتن ��ام ( )331نقط ��ة يف
امل�س ��توى الثالث ،فيما �س ��يكون امل�ستوى
الرابع من ح�صة منتخبات كوريا ال�شمالية
( )291نقط ��ة والفلب�ي�ن ( )289نقط ��ة
والبحرين ( )281نقط ��ة والأردن ()272
نقطة واليمن ( )250نقطة وتركمان�ستان
( )242نقطة.
و�أو�ض ��ح ل� ��ؤي� ،أنه وفق� � ًا لنظ ��ام القرعة
�س ��يتم تق�س ��يم املنتخب ��ات  24اىل 6
جمموع ��ات بواق ��ع �أربعة منتخب ��ات لكل
جمموع ��ة تخو� ��ض املناف�س ��ات بطريق ��ة
ال ��دوري املج ّز�أ من مرحلة واحدة �ض ��من
ال ��دور الأول ،حي ��ث يت�أه ��ل �أول وث ��اين

كل جمموع ��ة و�أف�ض ��ل
 4منتخب ��ات حتت ��ل
املرك ��ز الثال ��ث يف تلك
املجموع ��ات اىل الدور
ثمن النهائي يتناف�س  16منتخب ًا ،وتلعب
خالل ��ه  8مباري ��ات �إق�ص ��ائية م ��ن اج ��ل
ا�س ��تخراج  8منتخب ��ات تت�أه ��ل اىل دور
الثماني ��ة تلع ��ب بطريقة خ ��روج املغلوب
وتوا�ص ��ل املنتخبات الفائ ��زة طريقها اىل
ال ��دور ن�ص ��ف النهائي واملب ��اراة النهائية
التي �س ��تجري يوم الأول من �شهر �شباط
املقب ��ل ،ت�س ��بقه قبل ي ��وم مب ��اراة حتديد
املركزين الثالث والرابع.
وب�ّي�نّ �أنه لأجل توزيع املنتخبات  24على
امل�س ��تويات تو�ض ��ع كل  6منتخب ��ات يف
أوان منف�ص ��لة بن ��ا ًء عل ��ى م�س ��توياتها
ٍ �6
م ��ن الأول اىل الراب ��ع يتم �س ��حب الكرات
اخلا�صة باملنتخبات ال�س ��تة يف امل�ستوى
الأول ،لتو�ض ��ع عل ��ى ر�أ� ��س كل جمموعة
ليت ��م بع ��د ذل ��ك �س ��حب الك ��رات م ��ن بقية

جمهورية العراق
جمل�س الق�ضاء الأعلى
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف بغداد الر�صافة  /االحتادية
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م�سميات ا�ستهالكية!
منذ عام  2003وحتى الآن دخلت اىل ال�ساحة الريا�ضية العراقية �أو حاولت
بع�ض ال�شخ�صيات الريا�ضية تكوين منظمات وهيئات مدنية ب�صيغة منظمات
املجتمع املدين ب�أهداف �ش ��تى �إ�س ��وة بدول العامل املتح�ض ��ر ،والأ�ص ��ح انها
حاولت ا�ستن�س ��اخ جتارب عاملية ناجحة كما يف (رابطة املدربني املحرتفني)
و(رابطة الالعبني الرواد) و(جمعية الدفاع عن حقوق الريا�ضيني) و (نقابة
الريا�ض ��يني) وغريها من اال�س ��ماء واملحاوالت التي الزال ��ت تريد النفاذ اىل
ال�س ��احة دومنا ت�أثري يذكر حتى الآن ولأ�س ��باب كثرية لع ��ل �أبرزها التناف�س
املحموم على من�ص ��بي الرئي�س والنائب او تال�ش ��ي الأحالم لعدم ح�ص ��ولها
على التمويل الكايف واملقر املنا�س ��ب ورمبا �أي�ض� � ًا لتج ��ايف االعالم معها �أو
�ض ��عف من ميثلها �إعالمي ًا ومن املمكن �إ�ضافة �سبب �آخر اجده مهم ًا هو ازمة
الثقة بني املنظمة الوليدة وبني من يفرت�ض �إنها متثله.
وقد �س ��معنا والدات جديدة حتى قبل ا�س ��بوع م�ض ��ى ونتمنى م ��ن القلب �أن
يكتب لتجربة واحدة النجاح والت�أثري لت�أخذ دورها املنتظر يف خ�ضم زحمة
االحداث الريا�ضية املريرة التي ي�ستحوذ عليها التهمي�ش وم�صادرة احلقوق
علن ��ا كما يف انتخابات احت ��اد الكرة املقبلة ،ويقين ��ا �إن جميع الإخوة الذين
يحاولون ترجمة الأفكار اىل واقع يحدوهم الأمل يف املرحلة الأوىل ب�أحالم
كبرية �أن تكون جتربتهم هي الإمنوذج الأكمل والأجنح على ال�س ��احة ،ومن
ال�ضروري �أن نذكر هنا ب�أن التجارب العاملية امل�شار اليها تظهر اىل الوجود
نتيج ��ة اختمار الفكرة والعم ��ل اجلمعي معا على �أعلى امل�س ��تويات وبال اي
ا�س ��تثناء والق�ص ��د ان ال تك ��ون الفكرة ولي ��دة جمموعة مغلق ��ة تقرر وتكتب
وت�س ��مي املنا�ص ��ب على قدر اللقاء الذي يجمع اع�ضائها فقط واملقربني منهم
كما الميكن لأي �ش ��خ�ص ين�ش ��د النجاح �أن يختزل الفكرة وامل�ض ��مون بذاته
كون ��ه �ص ��احب املبادرة حي ��ث اليعني ذلك �أب ��د ًا �أن تكون �أن ��ت الرئي�س ومن
يزرع املنا�ص ��ب ويثمن دور هذا وذاك مبنظار �أحادي يعود �إليه �شخ�صي ًا او
مل�شورة املقربني منه
�إن عمل منظمة ريا�ض ��ية با�س ��م املدربني والالعبني واحلكام و�أي ا�س ��م �آخر
الب ��د ان تكون �ش ��رعيتها م ��ن ثقة جميع �أع�ض ��ائها وتواجدهم ب�أية و�س ��يلة
كان ��ت و�أن ترتج ��م �أهدافه ��ا ومواقفه ��ا �أو ًال بعم ��ل يك�س ��بها الهيب ��ة والثق ��ة
ويب�ي�ن ثقله ��ا ال اىل م�ؤمت ��رات ومقار ورحل ��ة البحث عمن ميوله ��ا ويقربها
من امل�ؤ�س�س ��ات الر�س ��مية ،وال ميكن �أبد ًا �أن تبد�أ بالت�ش ��كيك واختيار جانب
الت�ص ��ادم بني الأفراد و�ش ��طب من اليتوافق معهم� ،إننا اليوم �أحوج ما نكون
اىل م�ؤ�س�س ��ات ومنظمات مدنية ريا�ض ��ية تزدان باخلربة والدراية االدارية
والقانوني ��ة مبتعلق ��ات �أمور الالع ��ب واملدرب واحلكم وغريه وتن�ش ��ط يف
املطالب ��ة باحلقوق و�إب ��راز الدور والإ�ش ��ارة �إليه الجمرد �أن تق ��ف للمطالبة
بخجل على �أبواب االحتادات الريا�ضية
�إن اال�س ��ماء التعني �أي �ش ��يء يذكر �إزاء الأفعال والكرثة بالعدد هي الف�ش ��ل
بذات ��ه والتمي ��ز يك ��ون بالن ��وع وت�أث�ي�ره هذا ه ��و املنهج الناج ��ح يف جميع
�ض ��روب احلياة والريا�ض ��ة منها ول ��و كانت لدينا منظم ��ات حقيقية متار�س
عمله ��ا مبهنية ملا �س ��معنا �أبد ًا عن تهمي�ش حقوق �أح ��د وال التالعب مبقدرات
املدرب�ي�ن واته ��ام احل ��كام واعتماد التزوي ��ر ودخول الطارئني اىل �س ��احتنا
الريا�ضية.
�إن اال�سماء التعني �أي �شيء يذكر �إزاء
الأفعال والكثرة بالعدد هي الف�شل
بذاته والتميز يكون بالنوع وت�أثيره
هذا هو المنهج الناجح في جميع
�ضروب الحياة
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�إعـــــــــــــالن

تشكلت محكمة اجلنايات الرصافة  /هـ  3بتاريخ  2013/3/17برئاسة القاضي السيد ( علي حسني يونس ) وعضوية القاضيني السيدين ( أحمد محمد خلف و محمود رحيم ثابت ) املأذونني بالقضاء باسم الشعب
وأصدرت القرارها األتي -:
املتهم  /ماجد ح�سن �إبراهيم ح�سن  /وكيله املحامي املنتدب غازي البياتي .
أحال قاضي حتقيق النزاهة مبوجب قرار اإلحالة املرقم (  ) 982في  2012/11/27املتهم الهارب ( ماجد حسن إبراهيم ) على هذه احملكمة ألجراء محاكمته غيابيا ً بدعوى غير موجزة وفق إحكام املادة (  / 316عقوبات)
وفي اليوم املعني للمحاكمة تشكلت احملكمة وبحضور السيدة املدعي العام ولم يحضر املتهم بالرغم من تبليغه بصحيفتني محليتني يوميتني وانتدبت له احملكمة محاميا للدفاع عنه وبوشر باحملاكمة الغيابية
العلنية ودونت هوية املتهم الهارب وتلي قرار اإلحالة علنا ً كما تلت احملكمة أقوال املمثل القانوني استنادا ً للمادة (  / 172األصولية) وتلت سائر احملاضر واملستندات التحقيقية ووجهت التهمة للمتهم وفق أحكام
املادة (  / 315الشق الثاني  /عقوبات ) وسجلت له إجابة بريء لهروبه ثم قدمت السيدة املدعي العام مطالعتها ثم قدم احملامي املنتدب ألئحته ثم اختلت احملكمة إلصدار القرار وأصدرت قرارها األتي -:
القرار -:
من سير التحقيق واحملاكمة الغيابية العلنية اجلارية تبني لهذه احملكمة أن في عام (  ) 2003وعندما كان املتهم الهارب ( ماجد حسن إبراهيم ) يعمل بصفة محاسب في السفارة العراقية في بلغاريا قام باختالس
مبالغ مالية بالدوالر األمريكي والدينار العراقي وقام بترك عمله في السفارة وطلب اللجوء إلى دولة بلغاريا دونت أقوال املمثل القانوني لوزارة اخلارجية وطلب الشكوى ضد املتهم كما اطلعت احملكمة على صحيفتي
املوقف الرابع بالعدد (  ) 861في  2013/1/13وصحيفة العراق اليوم بالعدد (  ) 1800في  2013/1/13واملتضمن تبليغ املتهم وعدم حضوره كما اطلعت احملكمة على كتاب وزارة اخلارجية  /الدائرة القانونية بالعدد ()781
ف��ي  2013/10/23كم��ا اطلعت على كتاب مجلس القضاء األعلى  /رئاس��ة االدعاء العام بالع��دد (  )14059في  2012/7/3والكتب واإلجابات اخلاصة بحجز أموال املتهم الهارب ( ماجد حس��ن إبراهيم ) وتعذر القبض
علية عليه فأن األدلة املتوفرة في القضية هي أقوال املمثل القانوني والكتب واملس��تندات املبرزة في الدعوى وقرينة هروب املتهم على ارتكابه الفعل املس��ند إليه لذا فأن األدلة كافية ومقنعة لتجرمي املتهم ( ماجد
حسن إبراهيم حسن ) عن التهمة املوجهة له وفق إحكام املادة (  / 315الشق الثاني  /عقوبات ) قررت احملكمة جترميه مبوجبها وحتديد عقوبته مبقتضاها وصدر القرار باالتفاق استنادا ً للمادة (  / 182أ  149 /و / 254ب)
األصولية حكما ً غيابيا ً قابال ً لالعتراض والتميز وافهم علنا في . 2013/3/17
تشكلت محكمة اجلنايات الرصافة  /هـ  3بتاريخ  2013/3 /17برئاسة القاضي السيد ( علي حسني يونس ) وعضوية القاضيني السيدين ( أحمد محمد خلف ومحمود رحيم ثابت) املأذونني بالقضاء باسم الشعب
وأصدرت احملكمة ألقرارها األتي -:
اجملرم  /ماجد حسن إبراهيم حسن  /وكيله احملامي املنتدب غازي البياتي .
 -1احلكم غيابيا ً على اجملرم ماجد حسن إبراهيم حسن بالسجن ملدة خمس عشرة سنة استنادا ً للمادة (  / 315الشق الثاني  /عقوبات ) .
 -2إصدار أمر قبض وحتري بحق احملكوم عليه أعاله وفق املادة (  / 315الشق الثاني  /عقوبات ) بغية القبض عليه وتنفيذ احلكم الغيابي بحقه استنادا ً للمادة (  / 149ج  /األصولية ) .
 -3االحتفاظ للجهة املشتكية بحق املطالبة بالتعويض إمام احملاكم املدنية بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية .
 -4تأييد احلجز على األموال املنقولة وغير املنقولة للمحكوم الواقع في مرحلة التحقيق .
 -5احتساب مبلغ خمسون إلف دينار للمحامي املنتدب غازي البياتي تدفع له من خزينة الدولة وبعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية .
 -6ينشر احلكم الغيابي الصادر في صحيفتني محليتني يوميتني .
وصدر القرر باالتفاق استنادا ً ملادة (  / 182أ و  149و  / 254ب  /األصولية ) حكما ً غيابيا ً قابال ً لالعتراض والتمييز وافهم علنا ً في . 2013/ 3/17

القا�ضي
حممود رحيم ثابت
ع�ضو الهيئة

القا�ضي
�أحمد حممد خلف
ع�ضو الهيئة

القا�ضي
علي ح�سني يون�س
رئي�س الهيئة

آراء وأفكار

دكتاتورية الديمقراطية..
الدميقراطية تعني حكم ال�شعب لنف�سه وامل�شاركة الفاعلة
يف ت�ش ��كيل القرار ال�سيا�سي و�صياغة الأنظمة والقوانني
الت ��ي ت�س ��هم يف بناء النظ ��ام االجتماعي وتر�ص�ي�ن القيم
العلمي ��ة والثقافي ��ة والأخالقي ��ة والد�س ��تورية يف عموم
املجتمع ،لكن يبقى ال�س� ��ؤال ،ه ��ل �أن الدميقراطية مفهوم
واحد ال يتغري يف كل املجتمعات ،وهل �أن ما يح�ص ��ل يف
جمتمعنا من �ش ��كل حكم ه ��و دميقراطي �ض ��من املقايي�س
والأط ��ر ال�سيا�س ��ية املتع ��ارف عليه ��ا..؟ الدميقراطية يف
العامل املتمدن لي�س ��ت نف�سها يف العامل املتخلف ،هناك يف
العامل املتح�ضر الكل مت�ساوون �أمام القانون اغلبية دينية
�أم عرقي ��ة �أم �أقليات ،وحتى الفرد الواحد رغم املالحظات
الكثرية عل ��ى الدميقراطية الليربالية والت ��ي تقف �أحيان ًا
باملر�ص ��اد �أم ��ام حري ��ة الف ��رد وخيارات ��ه ال�سيا�س ��ية �إذا
كان ��ت تعار�ض وب�ش ��كل حقيقي طبيعة النظ ��ام الليربايل
القائم ،لك ��ن تبقى الدميقراطية يف الغرب مل ّبية لكثري من
املتطلبات االجتماعية وللحقوق ال�شخ�صية قانونية كانت
�أم نف�سية..
يف املجتمع ��ات الإ�س�ل�امية ومنه ��ا الع ��راق التعام ��ل م ��ع
الدميقراطية بكونها �ش ��ك ًال من �أ�ش ��كال احلكم ال�سيا�س ��ي
فيه ��ا كثري من الإ�ش ��كاليات واللب�س ،وه ��ي غالب ًا ما تكون
اداة لتحقي ��ق م�ص ��الح الأغلبية ال�سيا�س ��ية دينية كانت �أم
قومي ��ة وحق ��وق االقليات تدخل �ض ��من املزاج ال�سيا�س ��ي
وح�س ��ب موق ��ف االقليات ووالئه ��ا اىل االكرثي ��ة فهي قد
حت�ص ��ل على البع�ض م ��ن حقوقها وقد حت ��رم منها نهائي ًا
وحت ��ى الد�س ��تور والذي ه ��و احلكم والفي�ص ��ل القانوين
ب�ي�ن اجلمي ��ع ،ف�إن تف�س�ي�ر فقرات ��ه يدخل �ض ��من الأهواء
والأمزج ��ة وامل�ص ��الح الفئوي ��ة واحلزبي ��ة والتعام ��ل مع
كل الق�ض ��ايا يت ��م مبكيال�ي�ن والدميقراطية الت ��ي ال متتلك
امل�ؤ�س�س ��ات الد�س ��تورية من اجل تطبيقها ،غالب ًا ما تكون
مل ّبي ��ة حلاجات الطائف ��ة الكبرية �أو القومي ��ة الأكرث عدد ًا
وغالب� � ًا يف املجتمع ��ات الت ��ي ي�س ��تقوي فيه ��ا الإ�س�ل�ام
ال�سيا�س ��ي ومنه ��ا العراق ،ال يوجد اح�ت�رام للدميقراطية
وال اىل معايريه ��ا االن�س ��انية والوجودية ب ��ل تعترب �أدا ًة
م ��ن �أج ��ل الو�ص ��ول لل�س ��لطة م�س ��تغلني غفل ��ة الكثري من
النا� ��س وجهله ��م وتخديره ��م بالأوه ��ام واخلرافات التي
تع�ش ���ش يف عقوله ��م والذين يقادون عل ��ى الدوام من قبل
فت ��اوى املرجعي ��ات الديني ��ة وتوجي ��ه املجتمع م ��ن �أجل
انتخ ��اب قائم ��ة ديني ��ة مل ّبي ��ة لتطلعاتهم ونظامه ��م الذي
يبغ ��ون وحترمي كل م ��ن يخرج ع ��ن �إرادتهم ،وقد ي�ص ��ل
الأم ��ر اىل ف ��ك االرتب ��اط ال�ش ��رعي بزوجاتهم �إن ع�ص ��وا
هذا الأمر ،كذلك ف�إن املرجعية تعتمد على انقياد الع�ش ��ائر
وانبطاحها �أمام �س ��لطتها الدينية القاهرة بتوجيه ابنائها
بالرتغي ��ب �أو بالرتهيب بانتخاب العنا�ص ��ر التي ت�ش�ي�ر
�إليه ��ا ال�س ��لطة الدينية ،وهذا ما �س ��اعد يف �ص ��عود طبقة
�سيا�س ��ية فا�س ��دة يف الع ��راق من ��ذ قرابة اخلم�س ��ة ع�ش ��ر
عام ًا ،هذا الأمر ح�ص ��ل يف معظم البلدان الإ�س�ل�امية ويف
تل ��ك التي ح�ص ��ل فيها م ��ا ي�س ��مى بالربيع العرب ��ي� ،إذ �أن
الدميقراطية ال�شكلية امل�شوّ هة �ساهمت يف ا�ستبداد الكتل
الطائفية الكبرية وقامت هذه الكتل بعدم التق ّيد بالأعراف
وال�سلوكيات الدميقراطية وتر�س ��يخ الدكتاتورية منهج ًا
يف �إدارتها لل�س ��لطة ال�سيا�س ��ية يف البل ��د وقمع احلريات
و�س ��ن القوانني من خالل جمل�س نواب طائفي يقيد حرية
التعبري ويق�ص ��ي دور الفرد يف �أن يكون له دور و�ص ��وت
فاعلني يف احلياة ال�سيا�س ��ية ومالحقة الن�ش ��طاء املدنيني
املعار�ضني واغتيالهم وزجهم يف ال�سجون و�سن القوانني
التي تعمل على متزيق الن�سيج االجتماعي وزرع الفوارق
االجتماعية بني الأفراد ح�س ��ب االنتماء الديني والطائفي
والعرق ��ي والع ��ودة باملجتمع اىل ع�ص ��ر العبودية والرق
وخلق التمايز الكبري بني الرجال والن�ساء ،وهذا ما جتلى
يف املحاوالت امل�ستميتة لأحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي ،ومنذ
�س ��نني ،لت�ش ��ريع قانون الأحوال ال�شخ�صية اجلعفري يف
الع ��راق ،من اجل جعل امل ��ر�أة جارية و�س ��ب ّية عند الرجل
وادعائه ��م ب� ��أن ه ��ذا القان ��ون ُم�س ��ن م ��ن �ص ��لب العقيدة
اال�سالمية ،والدين اال�سالمي من كل ه�ؤالء براء..
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�سالم حربة

الدميقراطي ��ة تتنا�س ��ب طردي� � ًا مع تط ��ور املجتمع ،فحني
يك ��ون املجتم ��ع م�س ��لح ًا بالعل ��م ومر�ص ��و�ص بنيان ��ه
بامل�ؤ�س�س ��ات االقت�ص ��ادية وال�سيا�س ��ية والقانوني ��ة
والثقافي ��ة ،ف� ��إن الدميقراطي ��ة تنتع� ��ش وتت�أل ��ق وت�أخ ��ذ
بي ��د البلد نحو �ش ��واطىء املدنية والتح�ض ��ر� ،أما اذا كان
املجتم ��ع متخلف ًا وتنق�ص ��ه قواعد البن ��ى التحتية وقادته

�إن هكذا ديمقراطية مم�سوخة
كفيلة ب�أن تمنحه اليقين على �أن
ال�سلطة �سوف لن يعطيها الى �أي
كيان �آخر طائفي ًا كان �أو عرقي ًا..
الديمقراطية �أحيان ًا تكون وبا ً
ال
على ال�شعب كالدكتاتورية� ،إن لم
تتوفر لها الأر�ضية المنا�سبة و�آليات
تطبيقها ب�شكل حقيقي .الحكومات
المتعاقبة على ادارة �ش�ؤون البلد
منذ  2003وحتى يومنا هذا ،تعلم
يقين ًا �أن النظام الديمقراطي
الحقيقي ال يخدمها وهي ال تمتلك
برنامج ًا �سيا�سي ًا لبناء بلد،

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

كذبة ني�سان ..بن�سختها العراقية
ال�سيا�س ��يون ال ميلك ��ون �س ��وى املحا�ص�ص ��ة الطائفي ��ة
والتوافقات نظام ًا �سيا�سي ًا لإدارة �ش�ؤون البلد ،فاقر�أ على
الدميقراطية ال�سالم وت�صبح مط ّية للو�صول اىل ال�سلطة
من قبل ل�صو�ص املال العام وع ّرابي املحا�ص�صة الطائفية
واالثني ��ة م ��ن خ�ل�ال التزوي ��ر و�ش ��راء الذمم الرخي�ص ��ة
ويعمل ��ون ح�ي�ن ينف ��ردوا بال�س ��لطة على تغذي ��ة الإرهاب
واجبار املجتمع على حتم ��ل الويالت واالزمات والعذاب
املر..
لق ��د ادعى نظام �ص ��دام الدكتاتوري يف ال�س ��ابق على �أنه
نظ ��ام دميقراط ��ي ،فهن ��اك انتخاب ��ات للمجل� ��س الوطني
ومبايع ��ة جماهريية للقائد الأوحد ،لكنه �س ��لوك �ص ��وري
ال ميت اىل الدميقراطية ب�ش ��يء ،ال�سيا�سة ير�سمها القائد
ال�ض ��رورة واحل ��زب الواحد،كم ��ا يح�ص ��ل يف العراق ما
بع ��د  ،2003واملعرت� ��ض حتى مع نف�س ��ه م�ص�ي�ره املوت
واالغتي ��االت واملالحق ��ة يف املن ��ايف ..الدميقراطي ��ة يف
عاملنا اال�س�ل�امي ت ��كاد تكون واح ��دة ،و�إن اختلفت بع�ض
مالحمها بني بلد و�آخر� ،إذ يحاول بع�ض �سيا�سيي العراق
�أن ي�ص ��وّ روا االنتخاب ��ات عل ��ى �أنه ��ا عر� ��س دميقراط ��ي
ويذه ��ب املواط ��ن مدفوع� � ًا بهويت ��ه الفرعي ��ة ولي�س ��ت
الوطنية ،ويت�صوّ ر املطبلون �أنه بكامل حريته لالنتخاب،
لكن ما يح�ص ��ل بعد ذلك من تزوير ومناورة و�ضحك على
الذقون ومن تثبي ��ت �أقدام لكتل طائفية وعرقية دليل على
�أن الدميقراطي ��ة هنا عرجاء وذر للرماد يف العيون ،حتى
قد جتر�أ �أحد ال�سيا�س ��يني الفا�شلني بالت�صريح علن ًا ب�أننا،
م ��ا ننطيها ،لأن ��ه يعلم �أن بي ��ده احلل والرب ��ط للكثري من
احللق ��ات (الدميقراطي ��ة) والق�ض ��اء م�س ��ي�س وخامت يف
�أ�صبعه..
�إن هك ��ذا دميقراطية مم�س ��وخة كفيلة ب� ��أن متنحه اليقني
على �أن ال�سلطة �سوف لن يعطيها اىل �أي كيان �آخر طائفي ًا
كان �أو عرقي� � ًا ..الدميقراطي ��ة �أحيان� � ًا تك ��ون وب ��ا ًال على
ال�ش ��عب كالدكتاتورية� ،إن مل تتوفر لها الأر�ضية املنا�سبة
و�آلي ��ات تطبيقه ��ا ب�ش ��كل حقيق ��ي .احلكوم ��ات املتعاقبة
عل ��ى ادارة �ش� ��ؤون البلد من ��ذ  2003وحت ��ى يومنا هذا،
تعل ��م يقين� � ًا �أن النظ ��ام الدميقراطي احلقيق ��ي ال يخدمها
وه ��ي ال متتل ��ك برناجم ًا �سيا�س ��ي ًا لبناء بل ��د ،ولذلك ف�إنها
تعم ��ل على التحايل وااللتفاف عل ��ى العملية الدميقراطية
م ��ن �أجل التموي ��ه على القوى املراقبة لل�ش� ��أن ال�سيا�س ��ي
�سواء كانت داخلية �أو خارجية ،من �أن عربة الدميقراطية
�سائرة اىل �أمام ،لكن حقيقة الأمر �أن احلياة مرتاجعة لأن
الدميقراطي ��ة لوحدها كمفهوم ال تبني بل ��د ًا ،بل يجب �أن
تبنى م�ؤ�س�سات �سيا�سية وتعليمية وقانونية واقت�صادية
وثقافية تق ��وّ ي من كيان الدميقراطي ��ة الفت ّية ،و�أن يكون
ال�ش ��عب واعي� � ًا للعملي ��ة الدميقراطي ��ة ومت�س ��لح ًا به ��ا
ويعتربه ��ا الطري ��ق الوحيد نحو احلي ��اة الكرمية ودولة
املواطنة والعدالة االجتماعية..
أمي،
�
ماليني
�بعة
�
س
�
فيه
بلد
كيف ُتبن ��ى الدميقراطي ��ة يف
ّ
وهن ��اك تراج ��ع يف امل�س ��توى الثق ��ايف والعلم ��ي وعقول
الكثري م ��ن النا�س يغزوه ��ا اجلهل والتحجر واالقت�ص ��اد
ريع ��ي �أح ��ادي اجلان ��ب يعتم ��د على انت ��اج النف ��ط فقط،
وهن ��اك م ��وت لل�ص ��ناعة والزراع ��ة وتف�ش ��ي الف�س ��اد
واملح�سوبية واملن�س ��وبية ويد امليلي�شيات مطلقة بالكامل
ت�ص ��ول وجتول يف ال�شوارع و�أمام �أنظار القوى الأمنية
رادع �أو خوف ويدها فوق �س ��لطة القانون ..العراق
دون ٍ
�إن بقي هكذا ،ف�إنه ذاهب اىل قعر الهاوية ال حمال ،وعليه
يج ��ب �أن ي�أخذ زمام املبادرة الوطنيون ال�ش ��رفاء من �أجل
الوقوف بوجه اال�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي الذي يدفع بالبلد اىل
الع ��دم ،وعلى ال�ش ��عب �أن يتعظ ،خا�ص ��ة والع ��راق مقبل
على انتخابات بعد ما يقرب من �ش ��هر� ،إن اخلا�سر من هذا
اللف والدوران هو الع ��راق والعراقيون ويجب الوقوف
بوج ��ه كل امل�ؤامرات والكالم املج ��وّ ف الذي يطلقه ه�ؤالء
الطائفيون الل�صو�ص والذين يحاولون ت�سويق �أكاذيبهم
يف كل حمل ��ة انتخابية� ،إذ مل يج ��ن العراقي �إال مزيد ًا من
الهزائم وقد بد�أ بالرتحم على النظام الدكتاتوري البعثي،
ف�إية دميقراطية هذه التي �أ�سو�أ من الدكتاتورية..؟



د .قا�سم ح�سين �صالح

تتع ��دد الروايات يف �أ�ص ��ل (كذبة ني�س ��ان) ..فالرواية
العربية ،وفق ًا لل�صديق الدكتور هاين احلديثي ،ترى �أن
م�ص ��درها يعود اىل �س ��قوط الأندل�س حني فر امل�سلمون
اىل �أعايل اجلبال خمتبئني بها من جيو�ش الإ�سبان ،فتم
�إي�ص ��ال كذبة لهم �أن ال�سفن املغربية تر�سو على �شواطئ
البح ��ر لنقلهم ،و�ص� �دّق ه� ��ؤالء فنزل ��وا اىل ال�س ��واحل
وهناك كان ��ت اجليو�ش بانتظاره ��م لتوقع اكرب جمزرة
بالت�أري ��خ بحقه ��م ي ��وم واحد ني�س ��ان ..و�ش ��اعت هكذا
و�ص ��رنا منار�س ��ها ع ��ن دون ق�ص ��د .فيما ي ��رى باحثون
�أجانب �أنها تعود �إىل القرونالو�س ��طى ،حني كان �ش ��هر
ني�س ��ان (�أبريل) يف تلك الفرتة وقت ال�ش ��فاعة للمجانني
و�ض ��عاف العق ��ول،فيطل ��ق �س ��راحهم يف �أول ال�ش ��هر،
وي�ص� � ّلي العق�ل�اء م ��ن �أجلهم ،فن�ش� ��أ عيد با�س ��مهم (عيد
جميع املجانني) �أ�س ��وة بالعيد امل�شهور با�سم عيد جميع
القدي�سني.
غري �أن �أكرث الروايات �ش ��يوع ًا ت ��رى �أن (الكذبة) بد�أت
يف فرن�سا ،بعد تبني التقومي املعدّل الذي و�ضعه �شارل
التا�سع ( )1564بو�صفها �أول دولة تعمل بهذا التقومي،
حي ��ث كان االحتفال بعيد ر�أ�س ال�س ��نة يبد�أ يف � 21آذار
وينته ��ي يف الأول م ��ن ابريل -ني�س ��ان ،وعندما حتول
عيد ر�أ�س ال�سنة اىل الأول من كانون الثاين ،ظل بع�ض
النا�س يحتفلون به يف الأول من ني�سان كالعادة .ويرى
باحث ��ون �آخرون �أن (كذبة ني�س ��ان) تقليد �أوروبي قائم
على امل ��زاح ب�إطالق ال�ش ��ائعات �أو الأكاذيب ،لأن ف�ص ��ل
الربي ��ع يب ��د�أ يف ني�س ��ان وم ��ع الربي ��ع يحل ��و للنا�س
املداعب ��ة واملرح ..فا�س ��تلطفوها و�ص ��ارت ع ��ادة املزاح
م ��عالأ�ص ��دقاء وذوي القرب ��ى يف ذلك الي ��وم رائجة يف
فرن�س ��ا ومنها انت�ش ��رت �إىل البلدان الأوروبية ..و�صار
الكذب فيها مباح ًا يف هذا اليوم لدى �ش ��عوبها با�ستثناء
ال�ش ��عبني اال�سباين لكونه يوم ًا مقد�س� � ًا ديني ًا ،والأملاين
لأن ��ه يوافق يوم ميالد الزعيم الأملاين (ب�س ��مارك) .ويف
بريطانيا ،و�شعبها من ا�شهر �شعوب العامل كذب ًا يف اول
ني�س ��ان ،حملالربيد عام (� )1860إىل مئات من �س ��كان
لن ��دن بطاقات خمتومة ب�أختام م ��زوّ رة حتمل دعوة �إىل
م�ش ��اهدة احلفلة ال�سنوية "لغ�س ��ل الأ�سود البي�ض" يف
ب ��رج لندن ،ف�س ��ارع جمه ��ور غفريمن ال�س ��ذج �إىل برج
لندن مل�شاهدة احلفلة املزعومة.
يف الع ��راق ،كن ��ا ق ��د تابعن ��ا كذب ��ة ني�س ��ان يف ع ��ام
 2016فوجدن ��ا �أنها كانت تك�ش ��ف ع ��ن حاجات ودوافع
�سيكولوجية تعبرّ عن �شخ�صية الفرد العراقي ..بع�ضها
مقالب طريفة ال�س ��يما بني �أ�ص ��دقاء �ش ��باب (ين�ص ��بون)
عل ��ى احدهم ،غالب ًا م ��ا تكون عاطفي ��ة ،ك�أن يقلد �أحدهم
�ص ��وت فتاة تبدي له �إعجابها به وولعها فيه ..في�صدّق،
ويطل ��ب منه ��ا اللق ��اء ،في�أت ��ي اىل امل ��كان ال ��ذي فيه من
حاك ��وا ل ��ه املقل ��ب! .وتوزع ��ت �أغل ��ب (كذبات ني�س ��ان)
العراقية حينذاك ،بني مقالب حتمل �أخبار ًا مفزعة (�ش� � ّد
حيل ��ك اخي ..ت ��رى الوالد انط ��اك عم ��ره� ،أو..اخوك..
دعمته �س ��يارة و�أخذوه للم�ست�شفى� ،أو ا�سرع ميعود...
ترى �صار حريق مبنطقتكم ،)...و�أخرى �سيا�سية حتمل
�أي�ض� � ًا خ�ب�ر موت من يكره ��ون� ،أو مفارقات ال حت�ص ��ل

مهما يكون!.
يف ه ��ذا العام ( )2018ذكرت (الر�ش ��يد نيوز) �أن �أبرز
ما تداول ��ه العراقيون يف هذا اليوم ( 1ني�س ��ان)( :خرب
زيارة ويل العهد ال�سعودي حممد بن �سلمان �إىل طهران،
عقب تظاهرات �شهدتها بغداد �ضد زيارة ابن �سلمان �إىل
العا�ص ��مة .بينم ��ا كت ��ب الأ�س ��تاذ يف علم النف�س قا�س ��م
ح�س�ي�ن �صالح ،يف هذا اليوم �أن حمطة  CNNالعاملية
ن�شرت خرب ًا عاج ًال ين�ص على �إ�صدار الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب �أمر ًا لل�س ��فارة الأمريكي ��ة يف بغداد برفع
الكتل الكونكريتية املحيطة باملنطقة اخل�ضراء).
ومل تخ ��ل م�ش ��اركة العراقي�ي�ن يف (كذب ��ة ني�س ��ان) م ��ن
الطرف ��ات ،بينها �أن �ص ��احب مكتبة ودار ن�ش ��ر املعقدين
فار�س الكامل ،ن�ش ��ر على �ص ��فحته ال�شخ�صية يف موقع
في�س ��بوك ،ر�سالة درامية حمبوكة عن خرب اعتزاله مهنة
الن�ش ��ر وبي ��ع الكتب ،ذيّله ��ا باعتذار �إىل �أ�ص ��دقائه ممن
قر�أوا الر�سالة لأنها "كذبة ني�سان").
وما ال ينتبه له كثريون� ،أن ني�سان ك ّذب على العراقيني
كث�ي�ر ًا ،بدء ًا من ع ��ام (2003م�س ��تثنني مي�ل�اد الرئي�س
القائد يف  28ني�س ��ان) ،فحني مت ت�شكيل جمل�س احلكم،
ظن العراقيون �أن ه�ؤالء ال�سيا�س ��يني �س ��يعملون خلدمة
العراق ،وانك�شفت الكذبة بعد �سنة يف كتاب برمير (عام
يف العراق) بقوله �إن ال�شيعة جاءوا يطالبون بحقوقهم
وك ��ذا فع ��ل ال�س� � ّنة والك ��رد ،ومل يطال ��ب �أح ��د بحق ��وق
العراقيني.
ومن كذبات ني�سان يف ن�سختها العراقية� ،أن قادة اغلبية
الأح ��زاب يف العراق ي�ص ��فون احزابهم ب�أنها �سيا�س ��ية،
فيما هي تنظيمات دينية مذهبية واثنية ال متتلك برامج
وطنية بقدر ما تهمها م�ص ��احلها لدرجة �أن املحا�ص�ص ��ة
عندن ��ا ك�س ��رت الرق ��م القيا�س ��ي يف عدد ال ��وزارات بني
بلدان العامل قيا�س ًا بعدد ال�سكان ،ليتقا�سموا فيما بينهم
ث ��روة البلد ع�ب�ر حكومات ما �ش ��هد الع ��راق يف ت�أريخه
�أف�سد و�أف�شل منها.
ومن كذبات ني�س ��ان العراقية ت�أكيد النائب علي العالق
يف مداخلته بجل�سة الربملان (االثنني � 28آذار  )2016ب�أن
"ال�سيد العبادي م�ستعد �أن يعلن غد ًا حكومة تكنوقراط
م�س ��تقلة� ،إن وافقت الكتل ال�سيا�سية" ،وعلقنا يف حينه
ب�أن ت�ش ��كيل كابينة جديدة مطعّمة بتكنوقراط..ممكن..
لكن �أن يُقال �أن املحا�ص�ص ��ة انته ��ت يف العراق ب�أمان..
فتلك �أقوى كذبات الأول من ني�سان!
وم ��ن كذبات ني�س ��ان ه ��ذا العام رف ��ع �ش ��عار (الأغلبية
ال�سيا�س ��ية للق�ض ��اء عل ��ى املحا�ص�ص ��ة والطائفية) فيما
اثبت ��ت الأح ��داث ب�أنه ال ميك ��ن لزعيم طائف ��ي �أن يكون
دميقراطي� � ًا ،لأن ��ه ي�ؤمن ب� ��أن طائفته ف ��وق اجلميع و�أن
مرجعيته لها تعلو على مرجعيته للنا�س والوطن.
على �أن �أقبح و�أوجع هذه الكذبات يف ن�سختها العراقية،
يوم هزج العراقيون ب�ساحة الفردو�س معتربين التا�سع
من ني�س ��ان  ،2003يوم (التحرير) تب�ّي�ننّ لهم بعدها �أنه
كان بداية خلم�س ع�ش ��رة �س ��نة من الفواج ��ع والتدمري،
قابل ��ة للتمدي ��د يف م�س ��تقبل لي� ��س له ��م فيه ح ��ق تقرير
امل�صري!.

حتت �أنظار الهيئة العامة للآثار والرتاث العراقية

ت����ن����ق����ي����ب����ات ف���ي�������س���ب���وك���ي���ة!

مل �أتفاج� ��أ حني قر�أت ور�أيت ما تناقلته و�س ��ائل
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي خلرب اكت�ش ��اف جم�س ��م
�أثري منحوت لث ��ور جمنح يف �أحد تلول مدينة
نين ��وى الأثرية واملع ��روف بتل النب ��ي يون�س،
العتق ��ادي ب� ��أن �أر�ض بالد الرافدي ��ن تطفو على
بحر م ��ن الآثار غري املكت�ش ��فة ،ب ��ل تفاج�أت من
الطريق ��ة الت ��ي ّ
مت ��ت من خالله ��ا اكت�ش ��اف هذا
الأثر ،ل ��ذا هممت بالتح ��ري والتعقيب على هذا
اال�ستك�ش ��اف بال�س ��طور التالية ،متمني� � ًا �أن تتم
ق ��راءة تل ��ك ال�س ��طور بعلمي ��ة وحيادية و�س ��عة
تهجم،
�ص ��در بعيد ًا عن �أي انفع ��ال �أو انتقاد �أو ّ
مع مالحظة �أن املن�شور هو (�+أكادميي).
اكت�ش ��اف الأثر يف موقع ّ
م�شخ�ص �سابق ًا كموقع
�أث ��ري �أمر طبيعي ،لك ��ن �إن كان املوقع لي�س فيه
ت�ص ��ريح �إقامة تنقيبات �آثارية �أو حتى ت�صريح
ج� ��س �آث ��اري (م�س ��ح �آث ��اري) فهن ��ا الأم ��ر غري
الطبيع ��ي يف املو�ض ��وع .ل ��ذا تب ��ادر اىل ذهني
العدي ��د م ��ن الأ�س ��ئلة ح ��ول املو�ض ��وع ومنها:
ه ��ل كان لل�س ��يدات وال�س ��ادة ،الذي ��ن �أ�ض ��اءوا
نفق� � ًا بعم ��ق  40م�ت�ر ًا يف التل الأث ��ري ودخلوا
وا�ستك�ش ��فوا م ��ا يحوي ��ه الت ��ل� ،أي ت�ص ��ريح
�آث ��اري �أو �أمن ��ي للقي ��ام به ��ذا اال�ستك�ش ��اف!؟
وهل عملية اال�ستك�ش ��اف ه ��ذه قانونية؟ هل مت
منحه ��م ت�ص ��ريح م ��ن ال�س ��لطة الآثاري ��ة بذلك؟
هل عملية ن�ش ��ر ال�ص ��ور واملعلومات ومتناقلها
وم�ش ��اركتها مبا�ش ��ر ًة عل ��ى و�س ��ائل التوا�ص ��ل
االجتماعي والقنوات الإعالمية عملية �صحيحة
وقانوني ��ة؟ و�أخ�ي�ر ًا ه ��ل �إث ��ارة هذا املو�ض ��وع
وهذه الأ�س ��ئلة من قبلنا �سيكون مبثابة حماربة
للجهد واخلروج عن امل�ألوف ،ومدعاة لل�سخرية

وتهجم وتدخل يف �ش� ��ؤون لي� ��س لنا عالقة بها،
ّ
بنظر البع�ض؟
ثم حاولت �أن �أُجيب بعقالنية عن كل تلك الأ�سئلة
�أعاله بعد الإط�ل�اع على املعلومات والت�أكد منها
م ��ن امل�ص ��ادر الر�س ��مية ،وق ��راءة بن ��ود ومواد
قان ��ون الآثار وال�ت�راث العراقي رقم  55ل�س ��نة
2002م (ال ��ذي �أع ��دهُ) نافذ ًا حالي� � ًا ،والذي يعد
الف�ص ��ل يف هذا املو�ض ��وع؛ وعلي ��ه ظهرت لدي
الأجوبة التالية التي �أحببت �أن ا�شارككم هي:
�أو ًال ،يف م ��ا يخ� ��ص مو�ض ��وع ت�ص ��ريح العمل
والتما� ��س م ��ع الأث ��ر ،فبموج ��ب امل ��ادة  3م ��ن
القان ��ون امل�ش ��ار �إلي ��ه ،مين ��ع الت�ص ��رف بالآثار
والرتاث واملواقع الت�أريخية �إال وفق �أحكام هذا
القان ��ون ،ومبوجب املادة  6م ��ن نف�س القانون،
ف�إن ��ه يح ��ق لل�س ��لطة الآثاري ��ة اخ�ل�اء املناط ��ق
االثري ��ة والرتاثي ��ة وحمرماتها (يق�ص ��د حميط
املواقع اجلغرايف) من الأ�شخا�ص والأموال يف
حالة وجود خطر .ومبوجب املادة  8من القانون
يحق لل�سلطة الآثارية (ح�صر ًا) �أن تقوم بامل�سح
الآث ��اري للمواق ��ع االثرية وحتديده ��ا وحتديد
معثوراته ��ا (�أي موجوداتها) ،واملادة  15بكافة
فقراته ��ا متن ��ع �أي متا� ��س م ��ع املواق ��ع الأثرية
ّ
ّ
امل�شخ�ص ��ة وعدم التالعب بها
امل�شخ�ص ��ة وغري
حت ��ى على م�س ��توى زرع �أو قلع �أ�ش ��جار منها!،
وتدعمه ��ا يف ذل ��ك امل ��ادة  17من نف� ��س القانون
بخ�ص ��و�ص احلي ��ازة والتعام ��ل وا�ستك�ش ��اف
الآث ��ار ومواقعه ��ا و�ض ��رورة التبليغ الر�س ��مي
بها ،واملادة  22الفقرة (ب) منها متنع �أي �ص ��نع
لقوال ��ب �أو من ��اذج للآثار املكت�ش ��فة ،وتو�ض ��ح
املادة رقم  29التايل( :تخت�ص ال�س ��لطة الآثارية



بالقيام ب�أعمال التنقيب عن الآثار يف العراق ولها
�أن جتيز للهيئ ��ات العلمية والعلماء واجلامعات
واملعاهد العراقية والعربية والأجنبية التنقيب
عن الآثار بعد ت�أكد ال�سلطة الآثارية من مقدرتها
وكفاءتها العلمية واملالية) ،وتن�ص املادة  31من
القان ��ون �أن يتم التنقيب ب�إ�ش ��راف هيئة ت�ش� � ّكل
من قب ��ل الوزي ��ر (�أي ال�س ��لطة الآثاري ��ة) ،فيما
و�ضحت املادة  32ال�شروط العلمية والأكادميية
واملوافق ��ات والت�ص ��ريحات وااللتزام ��ات التي
توج ��ب على من يتعامل م ��ع الآثار توفريها قبل
�أي عملية تدخل مع الآثار.
بعد الإطالع على حمتويات هذه املواد القانونية
�أعاله يتو�ض ��ح عدم قانونية عملية اال�ستك�شاف
الآث ��اري الت ��ي ق ��ام بها ال�س ��ادة وال�س ��يدات يف
املوق ��ع� ،إذ عملية �أخذ الت�ص ��ريح للعمل الآثاري
�ص ��عبة جد ًا كم ��ا هو مع ��روف ،وعملي ��ة منحها
يتم لبعثات �أو هيئات علمي ��ة �آثارية تتوفر فيها
�ش ��روط و�ض ��حها القان ��ون ،و�إذا م ��ا كان هناك

عمر ج�سام العزاوي

ت�ص ��ريح م ��ن جه� � ٍة م ��ا للمجموع ��ة الت ��ي قامت
باال�ستك�ش ��اف فه ��و ت�ص ��ريح غ�ي�ر قان ��وين وال
يج ��وز �أي�ض� � ًا ا�س ��تناد ًا للقانون املو�ض ��ح �أعاله
و�سيكون مانحه مو�ضع م�س�ألة قانونية.
�أم ��ا بخ�ص ��و�ص عملي ��ة درا�س ��ة وا�ستن�س ��اخ
ونق ��ل املعلوم ��ات وت�ص ��وير الآث ��ار اجلدي ��دة
وامل�ستك�ش ��فة بدون الت�صاريح املو�ضحة �أعاله،
فه ��ي عملية غري �ص ��حيحة وال حتت ��اج الرجوع
اىل �أي ��ة قوان�ي�ن يف ذل ��ك وه ��ي معروف ��ة ب�ي�ن
علم ��اء الآثار واملنقبني ،وهن ��ا �أود �أن �أذكر مثا ًال
ح ��ول هذه النقطة بالتحدي ��د� ،إذ �أن هناك نتائج
لتنقيبات ح�صلت يف �سبعينيات القرن املا�ضي،
مل يت ��م الك�ش ��ف عنه ��ا لغاي ��ة االن! لك ��ون عملية
الن�ش ��ر حتت ��اج لدرا�س ��ات متعمق ��ة و�ص ��حيحة
وهي لي�س ��ت عبارة عن ت�ص ��ريح مبا�ش ��ر ب�شكل
�آين غري مدرو�س ،فكيف بالذي ينظر يف ن�صف
�أث ��ر م�س ��تخرج بطريقة غ�ي�ر علمية �أن ي�ص ��رح
مبعلومات للإعالم ب�شكل مبا�شر؟! ،و�إذا ما عدنا

للقان ��ون الآث ��اري ،فامل ��ادة رق ��م  35تن�ص على
�أن( :تك ��ون الآثار املكت�ش ��فة �أثن ��اء التنقيب من
الأموال العام ��ة وكذلك املعلومات امل�ستح�ص ��لة
من نتائج التنقيب مبا يف ذلك ال�صور واخلرائط
واملخطط ��ات الت ��ي ال يج ��وز الت�ص ��رف به ��ا �أو
ن�ش ��رها داخ ��ل الع ��راق �أو خارج ��ه �إال مبوافقة
ال�س ��لطة الآثارية التحريرية) ،و�أي�ض� � ًا تو�ض ��ح
املادة رقم  36ب�ص ��ورة وا�ض ��حة جد ًا التايل (ال
يجوز ا�ستثمار ال�صور الفوتوغرافية واملتحركة
للمواقع الأثري ��ة واملناطق الرتاثي ��ة جتاري ًا �أو
�إعالمي ًا �إال مبوافقة ال�سلطة الآثارية).
وعلي ��ه جند �أن عملية ن�ش ��ر �أو نقل �أو تو�ض ��يح
املعلوم ��ات للموقع غ�ي�ر امل�ستك�ش ��ف �آثاري ًا بعد
ه ��ي عملي ��ة غ�ي�ر قانوني ��ة وخمالف ��ة �ص ��ريحة
ت�ستحق الوقوف عندها ،ويجب �إيقافها و�إيقاف
�أي ت�صريحات �أو ن�شر ملعلومات ب�شكل �شخ�صي
لأيّ موقع �أو منرب �إعالمي �أو الكرتوين.
و�إذا م ��ا �أتين ��ا لل�س� ��ؤال الت ��ايل ،هل �إث ��ارة هذا
املو�ض ��وع وه ��ذه الأ�س ��ئلة م ��ن قبلن ��ا �س ��يكون
مبثابة حمارب ��ة للجهد واخلروج ع ��ن امل�ألوف،
وتهجم وتدخل يف �ش� ��ؤون
ومدع ��اة لل�س ��خرية ّ
لي�س لنا عالقة بها؟
فنعم �أعلم ب�أن الأ�ص ��وات ال�سوداء �ستنعق على
هذا املن�شور خ�صو�ص ًا �إذا ما فعلت العزة بالإثم
فعله ��ا ،وانتف�ض ��ت الأقالم غري املخت�ص ��ة وغري
الواعي ��ة واملدركة خلطورة هذه الأفعال� ،أو من
�أ�صحاب املقوالت التالية (هي خربانة!� ،أو بقت
عل ��ى ه ��ذه� ،أو �أنتم حتاربون اجله ��د املميز....
وغريها) لكنني هنا ال �أجتمل ول�س ��ت يف طرف
الغ�ض عن الب�ص ��ر �أم ��ام هكذا ت�ص ��رفات ،لأننا

يف مو�ض ��ع م�س� ��ؤولية علمية واكادميية كوين
خمت�ص� � ًا ب�ش ��هادة علمية بعلم الآثار و�ش ��هادات
�أخ ��رى بتخ�ص ���ص �إدارة ال�ت�راث الثقايف وهو
نف� ��س تخ�ص ���ص �إطروحت ��ي للدكت ��وراه الت ��ي
�أكمله ��ا خ ��ارج الع ��راق ،ف�ض�ل� ًا عن امل�س� ��ؤولية
الوظيفي ��ة ك ��وين تدري�س ��ي ًا يف كلي ��ة الآث ��ار/
جامعة املو�ص ��ل ،انتها ًء مب�س�ؤوليتي الإن�سانية
والقانوني ��ة والأخالقي ��ة ،كله ��ا حتت ��م عل � َّ�ي �أن
�أُ�ش � ّ�خ�ص اخلط� ��أ خ�صو�ص� � ًا �إذا م ��ا كان �ض ��من
تخ�ص�صي العلمي والوظيفي.
�إن م ��ا ح�ص ��ل م ��ن ا�ستك�ش ��اف داخل ت ��ل النبي
يون� ��س وغ�ي�ره ،ه ��و فع ٌل غ�ي�ر قان ��وين وغري
علم ��ي وال يحق لأيّ جهة غري ال�س ��لطة الآثارية
�أن تتبن ��اه �أو تعلن عنه �أو تقوم به؛ و�إ ّال حتول
الأم ��ر اىل تقليعة بني ال�ش ��باب املت�أثر بو�س ��ائل
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي واملتعط� ��ش لل�ش ��هرة،
وتعود حق ��ب القرنني الثامن والتا�س ��ع ع�ش ��ر،
حي ��ث كان ��ت ب�ض ��عة �ش ��خو�ص غ�ي�ر خمت�ص ��ة
ت�ص ��ول وجتول يف املواق ��ع الأثري ��ة بحث ًا عن
الكن ��وز وال�ش ��هرة وبدعم جمعي ��ات ومنظمات
ومراك ��ز معروف ��ة الأهداف والغاي ��ات اخلبيثة
متخذ ًة من فرمانات ال�س ��لطات الفا�سدة وقتذاك
حج� � ًة للقي ��ام ب�أعم ��ال النب�ش يف مواق ��ع الآثار
وب�أوجه تب�ّي�ننّ للنا�س وللداعم�ي�ن ،ب�أن عمليات
النب� ��ش تلك ه ��ي تنقيبات وا�ستك�ش ��اف وبحث
ع ��ن احل�ض ��ارات ال�س ��ابقة؛ وه ��ذا بالطبع ما ال
ميك ��ن �أن يتك ��رر ب� ��أيّ �ش ��كل م ��ن الأ�ش ��كال يف
زم ��ن عل ��م الآثار احلديث� ،إذ يكف ��ي ما عبثت به
يد الإره ��اب بتخريب ونب� ��ش وتفجري وتدمري
ملوروثنا الثقايف ب�أنواعه.
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ميخائيل نعيمة واالدب الرو�سي
د� .ضياء نافع

عا�ش ميخائيل نعيمة � 99سنة
ب�أكملها� ,إذ ولد في القرن
التا�سع ع�شر عام  1889وتوفي
في القرن الع�شرين عام 1988
 ,و�أ�صدر الع�شرات من الكتب
ذات المو�ضوعات المختلفة
والمتنوعة من ق�صة وم�سرحية
ورواية و�شعر ومقاالت في النقد
االدبي والت�أمالت الفل�سفية وعلم
االجتماع وال�سير الذاتية وغيرها
 ,وذلك لأن ثقافته كانت متنوعة
جداً ومو�سوعية بكل معنى الكلمة
 .تتناول مقالتنا عالقة ميخائيل
نعيمة برو�سيا فقط و�أدبها وفكرها
 ,وتحاول �أن تجد جواب ًا عن �س�ؤال
محدد  ,غالبا ما يدور في �أو�ساطنا
الأدبية حوله  ,وهو – هل ت�أثرت
نتاجات نعيمة باالدب الرو�سي
ب�شكل خا�ص  ,والفكر الرو�سي
ب�شكل عام  ,وذلك باعتبار
رو�سيا و�أدبها هي ( الحب الأول !)
بالن�سبة لميخائيل نعيمة ؟ .

در� ��س نعيم ��ة يف املدار� ��س الرو�س ��ية
 ,الت ��ي كان ��ت منت�ش ��رة يف فل�س ��طني
و�س ��وريا ولبن ��ان يف نهاي ��ة الق ��رن
التا�س ��ع ع�ش ��ر وبداية القرن الع�ش ��رين,
والت ��ي كان ��ت تنظمه ��ا وت�ش ��رف عليه ��ا
اجلمعية االرثذوك�س ��ية الفل�سطينية يف
رو�س ��يا (توقف ��ت ه ��ذه املدار� ��س نتيجة
للح ��رب العاملي ��ة االوىل وث ��ورة اكتوبر
اال�شرتاكية عام  , ) 1917وهي مدار�س
ديني ��ة تب�ش�ي�رية جماني ��ة ( مث ��ل ح ��ال
املدار�س الكاثوليكية �أو الربوت�ستانتية
م ��ن الدول الغربية)  ,وكان �ض ��من مواد
تلك املدار�س مادة اللغة الرو�س ��ية طبع ًا,
وعادة ما ير�سلون اخلريجني املتميزين
فيه ��ا للدرا�س ��ة الحق ًا يف رو�س ��يا  ,وهذا
ما حدث بالن�س ��بة مليخائيل نعيمة �أي�ض ًا
� ,إذ مت �إر�س ��اله للدرا�س ��ة يف منطق ��ة
بولتاف ��ا يف �أوكراني ��ا  ,والت ��ي كان ��ت
�ض ��من االمرباطوري ��ة الرو�س ��ية  ,حيث
در�س نعيمة يف (ال�س ��يمناريا الروحية)
خم� ��س �س ��نوات ( حت ��ى ع ��ام ,)1911
و(ال�س ��يمناريا الروحي ��ة) ه ��ذه ه ��ي
مدر�س ��ة علي ��ا ديني ��ة �أرثذوك�س ��ية كانت
موج ��ودة يف بولتاف ��ا  ,وت ��رك رو�س ��يا
و�سافر اىل �أمريكا ر�أ�سا ,حيث عا�ش من
ع ��ام  1911اىل ع ��ام  , 1932واكت�س ��ب
هناك اجلن�س ��ية االمريكي ��ة  ,ودر�س يف
كلية القانون وتخ ّرج فيها  ,وبد�أ ن�شاطه
االدب ��ي م ��ن امري ��كا ع ��ام  ,1914وهذا
كله يعني � ,إن نعيمة و�ص ��ل اىل رو�س ��يا
عندم ��ا كان �ص ��بي ًا عمره � 16س ��نة لي�س
اال  ,وتركه ��ا بعمر� 22 - 21س ��نة  ,و�إنه
التحق باجلامعة يف امريكا بعد درا�سته
برو�س ��يا  ,ولكن بع�ض امل�ص ��ادر ت�شري ,
اىل �أن ��ه در� ��س يف ( جامع ��ة بولتافا ! ),
و�إن ��ه اطلع هن ��اك على نتاج ��ات االدباء
الرو� ��س وجمم ��ل الأدب الرو�س ��ي ,وكل
ذل ��ك طبع� � ًا  ,معلوم ��ات غ�ي�ر دقيق ��ة � ,إذ
مل تك ��ن ه ��ذه جامع ��ة باملعن ��ى العلم ��ي
املتعارف عليه عاملي ًا .

�سعد جا�سم
ل�ست ذئب ًا
( ُ�أنا عااااا�شق )
هكذا �أ�صرخُ
أن�شج ح َّد النزيف
و�أَحيان ًا � ُ
كلّما تغيب َني عني
�سوف متوت َني غد ًا
�أَو �أَ�شع ُر �إنكِ
َ
أموت
�أو مّربا �أنا الذي َ
�سوف � ُ
احت�ضار
بال
ٍ
أ�صابعك الذابلة
وبال مل�سةٍ من � ِ

ياااااااه ياالله
أر�ض
ملاذا ت�ضيقُ بنا ال ُ
ت�صبح قرب ًا رخامي ًا
حتى تكا َد �أَ ْن َ
لكلِّ واحدٍ م ّنا
قبل �أَ ْن نبد�أَ
َ
َ
الغياب
ة
رحل
ِ

)  ,اما عن تول�س ��توي  ,فق ��د كتب نعيمة
ما ي�أت ��ي يف كتاب ��ه ( الغرب ��ال اجلديد )
 ( ...عظيم هو تول�ستوي النه م ّثل يف�شخ�صه  ,ويف �أدبه  ,ويف حياته طبيعة
ال�ش ��عب الذي �أجنبه ..و�س ��يبقى عظيم ًا
لأن ��ه كاتب عظيم  ,ولأن ��ه حاول �أن يحيا
حي ��اة العظماء من امل�ص ��لحني واالنبياء
 ( )..املجموعة الكاملة  /بريوت  /جملد
� / 1979 / 7ص .) 375
�إن ه ��ذه اال�ست�ش ��هادات الت ��ي اوردناها
( والت ��ي ال تتحم ��ل طبيع ��ة املقال ��ة
ا�ست�ش ��هادات كث�ي�رة �أخ ��رى مماثل ��ة
موجودة يف نتاجات نعيمة ) حول االدب
الرو�سي �ص ��حيحة ودقيقة ومو�ضوعية
بال �أدنى �ش ��ك  ,وهي تعني – فيما تعنيه
– �إن ميخائي ��ل نعيمة ق ��د در�س االدب
الرو�س ��ي بعمق ومن م�صادره الأ�صيلة,
وان ��ه واحد م ��ن االدباء الع ��رب القالئل
الذي ��ن يعرف ��ون خ�ص ��ائ�ص ه ��ذا االدب
و�أهميت ��ه وقيمت ��ه � ,إال �أن ه ��ذا ال يعني
بتات ��ا � ,إن نتاجاته مت�أث ��رة به كما يقول
البع� ��ض م ��ن الباحثني الع ��رب  ,ولهذا ,
فان اجلواب عن ال�س� ��ؤال الذي طرحناه
يف بداية املقالة ي�صبح وا�ضح ًا .
لق ��د اخت ��ط ميخائي ��ل نعيم ��ة ا�س ��لوبه
ومو�ضوعاته ومكانته يف االدب العربي
احلدي ��ث بنف�س ��ه ونتيج ��ة لعبقريت ��ه
الذاتي ��ة ومواهب ��ه  ,بل �إن ��ه حاول طرح
نف�س ��ه عاملي ًا ( ي�ش�ي�ر البع�ض اىل رغبته
ال�ش ��ديدة والكامنة يف �أعماقه للو�صول
اىل مكان ��ة رفيقه ج�ب�ران خليل جربان !
ولكن هذا ال�ش ��يء يتطل ��ب االثبات طبع ًا
وب�شكل مو�ضوعي ودقيق ) .
نختت ��م مقالتن ��ا هذه بالإ�ش ��ارة اىل خرب
ي ��كاد �أن يك ��ون جمهو ًال للق ��راء العرب ,
وهو �إقامة متثال ن�صفي مليخائيل نعيمة
يف بولتاف ��ا ب�أوكراينا عام  , 2011ويف
امل ��كان ال ��ذي در�س في ��ه هن ��اك  ,والذي
حت � ّ�ول االن اىل االكادميي ��ة الزراعي ��ة ,
وهو �أول متثال له خارج وطنه لبنان .

في عدد �آذار من مجلة الثقافة الجديدة
ُتفتتح ملفات فالح عبد الجبار

غابة ا�سمها :البالد

الهاج�س
ذات
ِ
�إِ َّن ُه ُ
الذي �صا َر يراودين
كلَّ ليلةٍ
َ
عي�ش احليا َة
كما لو �أنني �أ ُ
كحالةِ فوبيا
�أو كقيامةٍ ممكنةِ احلدوث
يف فو�ضى الزمان
خرائب املكان
ويف ِ
نتنف�س فيهِ
الذي بالكادِ
ُ
هوا َء اللهِ القليل
ال َبلْ ال�شحيح جد ًا

ال توج ��د لدين ��ا معلومات تف�ص ��يلية عن
طبيع ��ة املناه ��ج ومفرداته ��ا يف ه ��ذه
املدر�س ��ة الديني ��ة االرثذوك�س ��ية العليا,
التي در�س فيها نعيمة � ,إال ان ا�سمها يدل
بال �شك �أن الدرا�سة ومفرداتها كانت يف
�إط ��ار املفاهيم الدينية م ��ن وجهة النظر
االرثذوك�س ��ية  ,وهناك م�ص ��ادر تتحدث
�أن نعيمة مل يكمل درا�س ��ته هناك ب�س ��بب
حب فا�ش ��ل مع امر�أة رو�س ��ية متزوجة ,
وان جمل�س املدر�س ��ة الدينية هذه رف�ض
ا�س ��تمراره بالدرا�سة  ,وكل هذه النقاط
التق�ص ��ي والتدقيق يف �س�ي�رة
تقت�ض ��ي
ّ
حي ��اة نعيمة حتما  .لقد كت ��ب نعيمة يف

كتابه الذي يحمل عنوان ًا طريف ًا – ( �أبعد
من مو�س ��كو ومن وا�شنطن) ما ي�أتي( -
...وم ��ن �ش ��عر بو�ش ��كني ولريمونتوف
ونكرا�س ��وف �أطللت على الك�آبة العميقة
يف النف� ��س الرو�س ��ية  ,وم ��ن رواي ��ات
تورغينيف ا�س ��تطعت �أن �أدخل ق�ص ��ور
ال�ش ��رفاء � ,أما بيلين�س ��كي – �س ّيد النقاد
الرو� ��س ب�ل�ا من ��ازع  -فق ��د ك�ش ��ف يل
ع ��ن مواطن ال�ص ��دق واخل�ي�ر واجلمال
يف العم ��ل الأدب ��ي  ,وم ��اذا �أق ��ول ع ��ن
ت�ش ��يخوف – �س� � ّيد الق�صا�صني الرو�س
وغري الرو� ��س  ( )....املجموعة الكاملة
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ثقافة

د� .ضياء نافع

�أَو الهروب �إىل الأعايل ؟
رغ َم ق�سوةِ هاج�سي
وفجيعتي ال�سوداء
تنا�سيت
يحدث ان
ْمل ْ
ُ
عا�شق
ب�أنني ٌ
أكن ذئب ًا
ومل � ْ
كنت
حتى عندما ُ
�أَ ُ
عي�ش يف غابةٍ
ا�سمها  :البالد
اوتاوا2018-

ت�ض ��من الع ��دد اجلدي ��د ملجل ��ة الثقاف ��ة
اجلدي ��دة واخلا� ��ص ب�ش ��هر �آذار لع ��ام
 2018مو�ض ��وعة االنتخاب ��ات العراقي ��ة
وثقاف ��ة االنتخ ��اب حي ��ث ج ��اء يف كلم ��ة
الع ��دد " انتخابات  ...2018تفا�ؤل الإرادة
وت�ش ��ا�ؤم العق ��ل" �إن حمدودي ��ة ما حتقق
م ��ن منجزات على خمتلف اال�ص ��عدة خالل
ال ��دورة احلالية للربمل ��ان ،والدورات التي
�سبقتها اي�ضا مما يلقي على الربملان القادم
�أعباء ا�ضافية اىل جانب احلالية فاملواطن
ال يزال حما�صر ًا باخلدمات العامة املرتدية
وع ��دم توف ��ر ال�س ��كن ،والف�س ��اد امل ��ايل
واالداري امل�ست�ش ��ري يف مفا�ص ��ل الدول ��ة
وتف�ش ��ي البطالة وخ�صو�ص� � ًا بني ال�شباب
والن�س ��اء وتعاظ ��م الفق ��ر والتميي ��ز وعدم
االن�صاف و�ضعف الكفاءة وغريها الكثري
م ��ن املظاهر امل�ص ��احبة لنهج املحا�ص�ص ��ة
الطائفية االثنية.
وت�ض ��من العدد اي�ض ًا مو�ض ��وعات خا�صة
بالراحل فالح عبد اجلبار ت�ض ��منت كلمات
النع ��ي للراح ��ل� ،إ�ض ��افة اىل مق ��ال لكاظم
حبي ��ب ع ��ن "فال ��ح عبد اجلب ��ار االن�س ��ان
الطي ��ب واملنا�ض ��ل ال�ش ��جاع والع ��امل
الر�ص�ي�ن" حي ��ث ذكر حبي ��ب �إن فالح رحل
يف غري وقته والتزال عطاءاته مل تن�ضب.
كما كتب ال�ش ��اعر �إبراهيم اخلياط عن عبد
اجلبار قائ ًال �إن فالح عبد اجلبار حتدث عن

املواجهة التي و�صلت ذروتها بني اال�سالم
ال�سيا�س ��ي وح ��زب البعث يف ع ��ام 1977
ولعدة اعوام ا�س ��تمرت وال�س ��بب العوامل
الت ��ي منها مقت ��ل � 15ألف جن ��دي من مدن
اجلن ��وب يف املواجه ��ات واملع ��ارك م ��ع
احلركة امل�سحلة الكردية ،احلملة الق�سرية
لتبعي ��ث اجلامع ��ات العراقي ��ة ،واجلف ��اف
الذي نتج عن ان�ش ��اء �س ��د الطبقة ال�سوري
و�ضعف املوارد الزراعية وم�ستوى التزود
باملياه وحماولة ال�س ��لطة يف منع ال�شعائر
الكربالئية وغريها من اال�سباب.
كما ت�ض ��من ملف الراح ��ل فالح عبد اجلبار
مق ��ا ًال لل�ص ��حفي والكات ��ب عدنان ح�س�ي�ن
بعن ��وان "املوت املعلن لفال ��ح عبد اجلبار"
ذاك ��ر ًا �إن هذا املوت ال يلي ��ق برجل اليزال

يف ذروة �ش ��بابه البحث ��ي ويف عنف ��وان
ن�ضوجه الفكري وثمة ما كان يف االنتظار
ليكتم ��ل وينج ��ز يف م�ش ��روع مع ��ريف /
اكادميي متميز.
كم ��ا ت�ض ��من الع ��دد مق ��االت عدي ��دة منه ��ا
التجديد يف اال�شرتاكية ك�ضرورة تاريخية
يف �شروط الع�صر لكرمي مروة ،ونوق�شت
مو�ض ��وعة اال�س ���س املرجعية والو�ض ��عية
للدول ��ة املدني ��ة م ��ع امكاني ��ات قيامه ��ا يف
الع ��راق – املقوم ��ات والتحدي ��ات والت ��ي
عر�ض ��ها حاك ��م حم�س ��ن حمم ��د الربيع ��ي
ذاكرا ان احلراك ال�ش ��عبي الذي ح�صل يف
بع� ��ض ال ��دول العربية ولد ا�ش ��كاالت لهذه
الدول واعتربه البع�ض م�ؤامرة وتخطيط
خارج ��ي لتفكي ��ك الدولة العربي ��ة اىل دول
�ص ��غرية ،فكان ��ت البداية من م�ص ��ر وليبيا
وتون� ��س وامت ��دت حت ��ى اليمن و�س ��وريا
والعراق وغريها.
كم ��ا حت ��دث الع ��دد اجلدي ��د للمجل ��ة ع ��ن
م ��رور  25عام ًا على رحيل ال�ش ��هيد �س�ل�ام
ع ��ادل الذي كان قائد ًا �ش ��يوعيا ب ��ارز ًا� ،أما
املو�ض ��وعات املرتجمة التي تناولها العدد
فكان ��ت ح ��ول �ض ��رورة يوتيوبي ��ا ممكنة
التحقيق كجزء من املارك�س ��ية والتي كتبها
توما� ��س ميت�ش ��ر وترجمها ر�ش ��يد عويلب
ذاك ��را �إن املارك�س ��ية لي�س ��ت فك ��ر الواق ��ع
املحدد و�إمنا اي�ض ��ا هي فك ��ر املمكن كجزء
من هذا الواقع والعامل الذي ت�صوغه فكري ًا
يحوي تاريخي ًا امل�ستقبل باعتباره امكانية
تاريخية ،ا�ض ��افة اىل ما ت�ض ��منه العدد من
ن�صو�ص �شعرية وق�ص�صية.

البرج العاجي
 فوزي كرمي

احتفاء ب�صري بالأوبرا
يف متح ��ف "ﭭِكتوريا و� رَألبت" ،الذي يحتل ركن ًا بالغ ال�ض ��خامة
يف مطل ��ع "�ش ��ارع املعار� ��ض" ،مقابل الركن ال�ض ��خم ال ��ذي يحتله
"املتح ��ف الطبيع ��ي" ،ثمة معر�ض مثري يف العنوان ،ومتوا�ض ��ع
يف املحت ��وى ،بالن�س ��بة يل عل ��ى الأق ��ل .معر�ض عن ف ��ن "الأوﭘرا،
عاطف ًة و�س ��لط ًة و�سيا�س ��ة" .مثري يف العنوان لأنه عن ٍّ
فن مو�سيقي
�ص بالفنون الب�ص ��رية ،يُحيط به عَرب م�ش ��اغل جدية
يف كالريي ُخ ّ
ثالثة .ولعله �أول معر�ض عن فن الأوﭘرا الذي �أحبه ،ويحبه ع�شاق
املو�س ��يقى .وهو متوا�ضع املحتوى لأنه ال يُغني العارف بهذا الفن
ب�إ�ضافة يطمع بها ،وبجديد يحتفي به.
املعر� ��ض يتوزع على �س ��بع قاعات تن�ص ��رف كل منه ��ا �إىل مرحلة
م ��ن مراح ��ل تاريخ هذا الف ��ن ،و�إىل �أوب ��را واحدة م ��ن كل مرحلة،
�ماعتي �أذن ،وعرب
ُقدمت يف مدينة �أوربية بعينها .يدخل الزائر ب�س �
ْ
جتواله ي�ص ��غي ،وبت�سجيل �صوتي عايل احلِ رفية� ،إىل منتخب من
مو�س ��يقى العمل ،و�إىل �شيء من تعليق نافع .حوله ،ويف كل قاعة،
يت�أم ��ل الزائ ��ر ك َّل ما يخ� ��ص الأوبرا واملدينة واملرحل ��ة ،من كلمات
م�ؤثرة ُخ ّطت على اجلدران ،ومعلومات وافية عن العمل ،ولوحات
وفوتغراف لدور العر�ض ،و�أك�س�س ��وار لعرو�ض �أوبرالية ،و�أزياء
لرجال ون�ساء املرحلة.
املو�س ��يقى جتعل الزائر كمن يطوف يف الهواء يف جتواله .يبد�أ
مع الأوبرا املبكرة ،ومع واحدة و�ضعها املو�سيقي "مونتيـﭭيردي"
يف �آخ ��ر حيات ��ه ( 1567ـــ  ،)1643يف عز �س ��لطان مدينة البندقية.
�إن �أوب ��را "تتويج ﭘوﭘي ��ا"  L’Incoronazione di Poppeaمن
�أن�ض ��ج �أعماله ،مع �أن �أوبرا "�أورفيو" املبكرة من �أ�شهرها ،تتحدث
ع ��ن طموح ع�ش ��يقة االمرباطور "نريون" �إىل اعت�ل�اء عر�ش روما.
نتطلع �إىل التفا�صيل املحيطة ،حملقني مع �صوت "الثنائي الأخري"
من �أحلان الأوبرا الذي ي�ؤديه كل من نريون و ﭘوﭘيا:
"ال �ش ��يء �س ��يحول بينن ��ا بع ��د الي ��وم/.مل �أع ��د �أمل ��ك قلب� � ًا يف
�ص ��دري /:لقد �س ��رقته من ��ي /،بفعل الوم�ض ��ة اخلفي ��ة يف العينني
الآ�سرتني."..
بعد مدينة ﭭيني�سيا ندخل لندن على �أثري افتتاحية �أوبرا "رينالدو"
للمو�س ��يقي الأملاين الأ�ص ��ل ،االنكليزي االنتاج "هاندل" Handel
( 1685ـــ  .)1759من املو�س ��يقى املبكرة �إىل مرحلة الباروك :كانت
العا�صمة التجارية ال�ضخمة ت�ستقبل الأوبرا امل�ستوردة من �إيطاليا
باحتف ��اء ،وتقدمه ��ا بفخامة .ثمة عينة طريفة مل�ش ��هد م�س ��رحي من
"رينالدو" مُعد للزائرين ،تغني فيه احلوريات ،بينما نراقب �سفينة
تع�ص ��ف بها الأم ��واج .يف مرحلة هاندل القرن الثامن ع�ش ��ر برزت
ظاه ��رة املغني النج ��م ،املقت�ص ��رة تقريب ًا على طبقة "كا�س�ت�راتو"،
الناجتة عن عملية �إخ�ص ��اء لل�ص ��بي قبل �س ��ن البل ��وغ ،واالحتفاظ
ب�ص ��وته ال�صبياين الذي ي�ض ��اهي �صوت ال�س ��وبرانو .من �أعالمه
فرينيلل ��ي ( Farinelliثمة فيلم رائع عن حياته �أخرجه الفرن�س ��ي
 Gérard Corbiauعام .)1994
�إذا كان ��ت �أوب ��را املرحل ��ة املبكرة والباروك تتمت ��ع بهذا الهاج�س
ال�ش ��هواين امللته ��ب ،فالهاج�س ال�سيا�س ��ي ،االجتماع ��ي يُطل علينا
جريئ� � ًا م ��ن �أوب ��را "زواج ﭭيـ ��كارو" Le Nozze di Figaro
ملوت�س ��ارت يف مدين ��ة ﭭيين ��ا� .أحداثه ��ا ال�ض ��احكة تنط ��وي عل ��ى
وم�ض ��ات من قيم ع�صر التنوير التي جند جذورها يف كتابات جان
رو�س ��و� .أوبرا هجائية �ض ��د امتيازات االر�ستقراطية النفعية
جاك ّ
املبتذلة.
نع ��ود يف القاع ��ة الرابعة �إىل �إيطالي ��ا� ،إىل مدينة ميالن لنحتفي
بـﭭي ��ردي  1813( Verdiــ� �ـ  )1901يف ح ّم ��ى ح ��رب كاليب ��اردي
لتوحي ��د �إيطالي ��ا .املعر� ��ض ينتخ ��ب من ��ه �أوب ��را "نبوخذ ُن ّ�ص ��ر"
 ،Nabuccoومنها ُن�ص ��غي �إىل ن�ش ��يد الأ�س ��رى ال�ش ��هري من يهود
باب ��ل .ث ��م �إىل الأمل ��اين "ﭭاك�ن�ر" ( 13ــ� �ـ  ،)1883معا�ص ��ر ﭭي ��ردي
ولك ��ن يف باري�س(القاع ��ة اخلام�س ��ة) ،حي ��ث عُر�ض ��ت ل ��ه �أوب ��را
ت ْنهاوزر � Tannhäuserأول مرة .مع "ﭭاكرن" يتوا�ص ��ل الهاج�س
ال�ش ��هواين ال ��ذي ن�س ��معه يف مقطوع ��ة "ﭭينو�س ��بريك" (ميك ��ن
اال�ص ��غاء له ��ا يف اليوتيوب  .)Venusberg Musikثم يت�ص ��اعد
مع ريت�شارد �شرتاو�س ( 1864ـــ  )1949يف �أوبرا "�سالومي" التي
عُر�ض ��ت يف مدينة دريزدن .الهاج�س ال�شهواين هنا وليد �شبكة من
م�ؤثرات املدر�س ��ة "التعبريية" ،ومدر�س ��ة التحليل النف�سي ،وتيار
"الفامينيزم" .يف القاعة ال�ساد�سة هذه جند حولنا �شواهد ب�صرية
م ��ن كل ه ��ذا .ثم يُختم ه ��ذا الهاج�س يف القاعة ال�س ��ابعة والأخرية
بتمرد املر�أة على �س ��طوة الرجل كلي ًا ،يف �أوبرا Lady Macbeth
 of Mtsenskللرو�س ��ي �شو�س ��تاكوﭭت�ش ( .)1975 -06هل كانت
الأوب ��را وعر�ض ��ها يف مدين ��ة لينينـك ��راد ت�ش ��كل �إدانة ،ال ل�س ��طوة
الرجل فقط ،بل للقمع ال�سيا�سي ال�ستاليني �آنذاك؟
المعر�ض يتوزع على �سبع قاعات
تن�صرف كل منها �إلى مرحلة من
مراحل تاريخ هذا الفن ،و�إلى
�أوبرا واحدة من كل مرحلة،
ُقدمت في مدينة �أوربية بعينها.

���ش��ب��ي��غ��ل الأل���م���ان���ي���ة ت��ك��ت��ب ع���ن رواي������ة "�إثم �سارة" ب��ع��د ����ص���دوره���ا ب��خ��م�����س��ة �أي����ام
ترجمة /املدى
كان عليه �أن ميوت ،لكي ت�ستطيع هي احلياة� .إنه
ال�س� �مّ ،الذي حطمها .هاهي تقف عند ر�أ�س ��ه وهو
على فرا�ش ��ه يف امل�ست�ش ��فى ،كان قد وقع �ض ��حية
هج ��وم عليه .ال�ش ��خ�ص ال ��ذي �أطلق الن ��ار عليه
جمهول� ،أنه يرقد يف الكوما ،الغيبوبة� ،أما �سارة
فرتيد �أن جتهز عل ��ى البقية فيه .يجب �أن يختفي
من الع ��امل .هكذا هو الأمر بب�س ��اطة" .ب�إ�س ��م كل
البن ��ات املجهوالت �ض ��حاياك .لكي �أحرر نف�س ��ي
�إىل الأبد ،طاملا بقي عندي نب�ض يف احلياة".
الرج ��ل ،بكمام ��ة الأوك�س ��جني عل ��ى الوج ��ه ،هو
خالها� :ش ��يخ يو�س ��ف الأحمد .كان �شرطي الدين
الأعل ��ى الذي ي�س ��هر عل ��ى �أن يعي� ��ش النا�س على
قواع ��د ال�ش ��ريعة .ال�ش ��يخ ه ��و رج ��ل متع�ص ��ب،
�أح ��د �أولئ ��ك الذين يُطل ��ق عليهم دعاة ،ي�س ��تطيع
اال�ست�ش ��هاد بالقر�آن وبتعاليم حممد عبدالوهاب،

م�ؤ�س ���س الأيديولوجي ��ة ال�س ��عودية للتط� � ّرف
الإ�س�ل�امي� .إرهاب ��ي العف ��ة هذا ،ي�س ��مح لنف�س ��ه
بقي ��ادة �س ��يارة رول ��ز راي� ��س� .س ��لطته ال تعرف
احل ��دود� ،إنه يحطم حياة الن�س ��اء ،مبا فيها حياة
�إبنة �أخته .وعندما �أبعدت �سارة عن وجهه كمامة
الأوك�س ��جني ،ظنت ،ب�أنه يحدق به ��ا مرة �أخرى،
لكن ال تو�س ��ل ،ال طلب رحمة� .أنه ��ا نظرة القاتل،
الذي �سيُقتل يف تلك اللحظة.
رواية جنم وايل "�س ��اعة �س ��ارة" ه ��ي رواية عن
العدال ��ة يف بل ��د ال يع ��رف العدالة ،بلد ال يُ�س ��مح
للن�س ��اء في ��ه قي ��ادة ال�س ��يارة حت ��ى الآن ،لأنه ��ن
يُعت�ب�رن �أم ��ا غبي ��ات �أو غري منتج ��ات �أو غوالت
جن�س .الواق ��ع غرائبي جد ًا لدرج ��ة �أن الواقعية
نادر ًا ما تكون هي ج ��واب الأدب .بدل ذلك يروي
وايل ق�ص ��ة خيالي ��ة ،غرائبي ��ة ع ��ن �إمر�أة �ش ��ابة،
جت ��ر�ؤ عل ��ى املقاومة ،ق�ص ��ة خرافية� ،أ�س ��طورة،
تبد�أ بامل ��وت ،كحل وحيد يخطر عل ��ى البال� .أنها
ق�صة بنت ا�س ��تثنائية �أعجوبة ،بنت منذ الطفولة
ترف� ��ض حلي ��ب الأم ،لأنها تريد �أن تبقى م�س ��تقلة

وح ��رة .بن ��ت تريد النم ��و ،البلوغ ب�س ��رعة وهي
�أذكى من �أن تر�ض ��ى بحي ��اة التحجب والرفاهية،
الت ��ي يعر�ض ��ها عليها الأب� .س ��ارة هي ا�س ��تحالة
فري ��دة م ��ن نوعها .وح�س ��ب الآخرين ،ع�ص ��يانها
ممك ��ن �أن ي�أت ��ي ل�س ��بب واحد� :إنها م�س ��كونة من
ال�شيطان.
"ه ��ذه البنت جتعلني �أ�ش ��عر باخل ��وف" ،يقول
الأب ع ��ن �إبنت ��ه .ولأن ��ه يري ��د �إنقاذه ��ا ،يخط ��ط
لزواجه ��ا وه ��ي م ��ا ت ��زال مل تبل ��غ  16عام� � ًا م ��ن
العمر ،عقد قرانها على نا�ص ��ر� ،إب ��ن خالها ،الإبن
املنبوذ من قبل ال�ش ��يخ .نا�ص ��ر هو جن�سي مثلي
و�أي�ض� � ًا ب�ش ��كل ما خمرتع ،غريب الأطوار ،يريد
اجناز �ص ��ناعة �إن�س ��ان �آيل� ،إن�س ��ان مبتكر جديد
للمملك ��ة التالفة .ال�ش ��رط الوحيد لل�ش ��يخ لإمتام
ال ��زواج من �إبنه ،هو �أن حت�ص ��ل �س ��ارة قبلها من
هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر على ت�أييد
لعذريته ��ا ،بينما غايته كانت� ،أن ميزق ب�أ�ص ��ابعه
ذاتها غ�شاء بكارة �إبنة الأخت.
الكاتب جنم وايل هو ب�ش ��كل ما �س ��اتااليت الأدب

العربي� ،ص ��وت يربق �شعاعه �إىل العمق يف عامل
اجل ��ور والظل ��م .يف بداية �س ��نوات الثمانينيات

هرب وايل �إىل املانيا .كتبه يكتبها باللغة العربية.
�أغلبها ُن�شرت �أو ًال يف دار ن�شره يف بريوت و�أو ًال
بعده ��ا ُتنق ��ل �إىل اللغ ��ة الأملانية .كات ��ب من جيل
مابعد احلداثة العربية ،والذي يجعل نف�س ��ه ذاته
تظهر يف كتبه وي�س ��رد مبفاتيح ،عروات �شرقية.
قب ��ل كل �ش ��يء وايل �أي�ض� � ًا هو كات ��ب يبحث عن
ك�سر التابوهات�" .س ��اعة �سارة" هي ك�سر للتابو
ب�إمتي ��از� .إمر�أة ،ت�س ��تخدم العادة ال�س ��رية .رجل
جن�س ��ي مثلي ،تتقم� ��ص زوجته �شخ�ص ��ية الولد
�أثن ��اء ممار�س ��ة اجلن�س مع ��ه .وطبع� � ًا يظل �أكرب
ك�سر للتابو� ،أن وايل يخرتع انتفا�ضة الن�ساء.
عام  2010كان وايل قد ق ��ام بجولة �أدبية بدعوة
م ��ن ال�س ��فارة الأملانية يف الريا� ��ض .يف فعالياته
الأدبية جل�س ��ت الن�ساء يف �صالة منف�صلة وع�شن
وايل عل ��ى ال�شا�ش ��ة فق ��ط .وعندم ��ا ك ��ن يطرحن
�أ�سئلتهن عليه ،كان ي�سمع �أ�صواتهن فقط .خم�س
�سنوات عمل وايل على هذه الرواية .لكن النا�شر
يف ب�ي�روت (دار ال�س ��اقي) مل يج ��ر�ؤ عل ��ى ن�ش ��ر
الكتاب� .أخري ًا مت العثور على نا�ش ��ر �ش ��اب ،مبقر

يف بريوت وفرع يف بغداد (دار الرافدين).
رمبا للأمر عالقة ،ب�أن ويل العهد ال�سعودي حممد
بن �سلمان هو الرجل القوي يف اململكة منذ �صيف
العام املا�ض ��ي .ويل العهد ل ��ه  32عام ًا من العمر،
لدي ��ه زوجة واح ��دة وينظر �إليه ب�ص ��فته حمدث ًا.
�سلطة �شرطة الدين ُ�ضيق عليها ،الن�ساء مم�سوح
لهن منذ كانون الثاين املا�ض ��ي دخول مالعب كرة
الق ��دم وقريب ًا �سي�س ��مح لهن ارتياد دور ال�س ��ينما
وقيادة ال�س ��يارة .ويل العه ��د يقول ،على البلد �أن
تهيء نف�س ��ها لع�ص ��ر ما بعد النفط .بدون الن�ساء
م ��ن ال�ص ��عب النج ��اح بذل ��ك� .أم ��ا الدميوقراطية
والإ�صالحات ال�سيا�سية فال حديث عنهن.
دور الن�شر العربية تبيع كتبها يف معار�ض الكتب
يف كل بل ��د عرب ��ي .يف �ش ��هر �آذار �س ��تلتقي دور
الن�ش ��ر يف الريا� ��ض .من يريد عر� ��ض كتبه ،عليه
تق ��دمي قائم ��ة بالكتب قبلها ،الكت ��ب غري املرغوب
ُت�س ��تبعد م ��ن القائم ��ة .بكلمة واح ��دة :كتب جنم
وايل ه ��ي لي�س ��ت معرو�ض ��ة للبي ��ع يف اململك ��ة
العربية ال�سعودية.
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اقــــرأ
ال������ث������ق������اف������ة
ظ ّلت مفردة ( الثقافة ) واحدة من �أكرث املفردات
�إ�شكالية على �صعيد املفهوم والتطبيقات  ،ويف
ه ��ذا الكت ��اب يق ��دم الكاتب الربيط ��ا ّ
ين الذائع
ال�صيت تريي �إيغلتون وهو ناقد ّ
أدبي
�
ر
ومنظ
ّ
وباحث يف حقل الدرا�سات الثقافية و�سيا�سات
الثقاف ��ة يف هذا الكتاب ال�ص ��ادر عن دار املدى
مفهوم� � ًا جدي ��د ًا للثقاف ��ة يرتب ��ط بالدرا�س ��ات
االجتماعية والفل�س ��فية  .ن�شر �إيغلتون العديد
م ��ن الكت ��ب وق ��د ُترج ��م بع�ض ��ها �إىل العربي ��ة
و�ص ��درت ع ��ن دار املدى  ،ومنه ��ا نظرية االدب
 ،وحار�س البوابة  ،واملادية.
ح

ول العا

لم

�شريين عبدالوهاب

زواج بعد � 10أ�شهر
من اجلدل

ط� ��وال � � 10ش �ه��ور  ،ث��ار
اجل � ��دل ع ��ن ع�ل�اق ��ة حب
جتمع بني ح�سام حبيب
و��ش�يري��ن عبد ال��وه��اب
ع �ق��ب م���ش��ارك�ت�ه�م��ا يف
"دويتو" ب�أغنية "كل
م� ��ا �أغني" ال � �ت� ��ي مت
ت�صويرها يف �إ�سبانيا،
مت االع�لان ر�سمي ًا اليوم
حفل زفافهما.
ورغ � � � ��م زي � � ��ادة
الت�أكيد على
�أن هناك
م�شر و ع
زواج بني
ال� �ث� �ن ��ائ ��ي
ح�� ���� �س� ��ام
ح� � �ب� � �ي � ��ب
و�� �ش�ي�ري ��ن
ع�ب��د ال��وه��اب
يف ال � �ف �ت�رة
الأخ�ي�رة� ،إال �أنهما
كانا ينفيان الأمر
دائ � �م� ��ا ح� �ت ��ى مت
الإع� �ل ��ان ر� �س �م �ي � ًا
ع��ن ال ��زواج يف حفل
اق �ت �� �ص��ر ع �ل��ى �أ� �ص��دق��اء
وع��ائ �ل��ة ح���س��ام حبيب
و�شريين.

را�سل
كرو يبيع
مقتنياته
ال�شخ�ص ّية
لت�سديد
نفقات طالقه

� سوار عبد اهلل
املخرج ال�سينمائي الكردي،
يح�ص ��د جائ ��زة اخلنج ��ر
الذهبي عن فيلمه " مواجهة
امل ��وت بقاط ��ع �أ�س�ل�اك"
م�س ��ابقة االف�ل�ام الوثائقية
الق�ص�ي�رة يف مهرج ��ان
م�سقط ال�س ��ينمائي الدويل
ال ��ذي �أقي ��م ب�س ��لطنة عمان
للفرتة م ��ن � 23آذار ولغاية
 31من ��ه و�ش ��ارك فيه 500
فيلم من �أنحاء العامل.
 حممد كه �سا�س
ال�شاعر ،ي�ص ��در له ديوان

زهور ح�سني �سرية و�أغنيات على قاعة �شنا�شيل
 بغداد /املدى
ت��أري��خ من الفن والكثري من املعاناة التي
ا�ستطاعت ُرغمها �أن ّ
ت�شق درب � ًا من النور
ال��ذي هداها نحو طموحها ،الفنانة زهور
ح�سني واح ��دة م��ن �أه��م اال��س�م��اء الطربية
الن�سوية القليلة والنادرة يف العراق والتي
كانت لها �سرية ن�ضالية ال ن ُقول �سيا�سية
بل �سرية ن�ضالية من �أجل اقتنا�ص احلرية
ونيلها واالنت�شار حمليا وعربيا...
احلديث عن �سيدة الغناء البغدادي زهور
ح�سني ك��ان �ضمن جل�سة �أقيمت على قاعة
�شنا�شيل �صباح يوم اجلمعة الفائت يف مقر
املركز الثقايف البغدادي يف �شارع املتنبي
الذي �أقامته رابطة "�آفاق بغداد" ...
افتتحت اجلل�سة مبحا�ضرة للباحث فالح
اخل �ي��اط ال��ذي حت��دث ع��ن ال�ت��اري��خ الفني
وح �ي��اة الفنانة زه ��ور ح�سني وم��ا قدمته
للأغنية البغدادية وعالقتها بامللحنني الذين
رافقوا م�سريتها الغنائية ،وق��ال " ا�سمها
الأ�صلي زهرة عبد احل�سني ولدت يف كربالء
العراق ،بد�أت الغناء عام  1938وبرعت يف
�أداء �أطوار غنائية مهمة مثل الد�شت وكذلك

ا�شتهرت يف �أداء مقام العني�سي واملحبوب
وامل�ستطيل .ب��د�أت مهارتها الفنية عندما
كانت تعمل كـ(مالية) يف الفواحت الن�سائيه
وكذلك يف ال�شعائر احل�سينية وبد�أت تعمل
كمغنية يف مالهي بغداد خالل اخلم�سينيات
وال�ستينيات ،وكانت ماهرة يف �أداء غناء

الرجال يرف�ضون االعرتاف بذكاء الن�ساء
ك�ش ��ف باحثون � ّأن الرج ��ال يعتقدون
�أ ّنه ��م �أذك ��ى م ��ن �أقرانهم ،حت ��ى عند
مقارنته ��م بالن�س ��اء اللوات ��ي تثب ��ت
درجاتهن �أنهن ذكيات.
وركزت الدرا�سة احلديثة على بع�ض
الطرق امل�ستخدمة لتف�سري �سبب دفع
الرجال �إىل مرتب ��ات �أعلى ،باملقارنة
مع الن�س ��اء .كما �أنها تف�س ��ر ملاذا يتم
تهمي� ��ش الن�س ��اء غالب ��ا ،عند طرح موا�ض ��يع
تتعلق بالريا�ض ��يات والهند�س ��ة يف املدر�سة.

وتو�ص ��ل الباحثون يف جامعة والية �أريزونا
(� )ASUإىل ه ��ذا االكت�ش ��اف ،بعد �أن طلبوا
من طالب اجلامعة الت�س ��جيل يف دورة علمية
خمت�صة بتحديد درجة ذكائهم وعلمهم.
وعلى وجه التحديد� ،أوكل �إىل الطالب تقدير
ذكائه ��م اخلا� ��ص مقارن ��ة ب ��كل �ش ��خ�ص يف
الف�صل الدرا�سي ،بالإ�ضافة �إىل الطالب الذين
عملوا معهم ب�شكل مبا�شر.
وعن ��د �إج ��راء املقارن ��ة ب�ي�ن طالب ��ة وطال ��ب،
كالهم ��ا مبع ��دل درج ��ات  ،3.3ف� ��إن الطال ��ب

ط ��رح النجم الأ�س�ت�رايل را�س ��ل
كرو جزء ًا ب�س ��يط ًا من مقتنياته
ال�شخ�صية يف مزاد ،د ّر عائدات
قدرها ثالثة ماليني دوالر تقريب ًا
من �ش�أنها �أن ت�ساعده يف ت�سديد
نفقات طالقه.
و ُن ّظ ��م م ��زاد يف �س ��يدين حت ��ت ا�س ��م
«را�س ��ل كرو :ذي �آرت �أوف ديفور�س»

"�أنفا� ��س رقيق ��ة" وي�ض ��م
الديوان ق�صائد ورباعيات
�ش ��عرية تنث عطر ًا وع�شقا
ًللحبيبة والأر�ض والوطن
م ��ن بينه ��ا �أك�ث�ر م ��ن مئ ��ة
رباعية كتبت بلغة �ش ��عرية
رقيق ��ة وجميل ��ة تقرتب من
احلداثة.
 عبد الر�ضا الفائز
رئي� ��س ق�س ��م هند�س ��ة
احلا�سبات يف كلية العراق
اجلامع ��ة ،يق ��دم ن ��دوة
بعنوان (حمن ��ة الثقافة يف
تخل ��ف العرب وامل�س ��لمني)
وذلك على قاعة ق�صر الثقافة
والفنون يف الب�صرة.
� سوفيان دلكاين
امل�ص ��ور الفوتوغ ��رايف،
ين ��ال املرتب ��ة االوىل يف
الت�ص ��وير الفوتوغ ��رايف
عل ��ى م�س ��توى الع ��راق يف
م�س ��ابقة �أف�ض ��ل م�ص ��ور
عربي فوتوغرايف انطلقت
مب�ش ��اركة  44م�ص ��ور ًا من
 22دولة.

الريف واملدينة مع ًا ".رحلت زهور ح�سني
يف عنفوان �شبابها ويف �أوج �شهرتها يف
الغناء ب�ح��ادث �سيارة ب�ين ب�غ��داد واحللة
يف عام  1964عندما كانت تقود �سيارتها
ومعها �شقيقتها لزيارة �أخيها املوقوف يف
�سجن الديوانية ،ويذكر اخلياط �أن " دار

الإذاع��ة العراقية حتتفظ مبجموعة فقرية
م��ن �أغنياتها ال�ك�ث�يرة ال�ت��ي ذه�ب��ت �أدراج
الرياح عندما كان البث الإذاع��ي حي ًا وعلى
الهواء".
ومل ت ٌكن ه��ذه املو�ضوعة ال��وح�ي��دة التي
قدمتها قاعة �شنا�شيل عن تراث املدينة بغداد
و�شخو�صها حيث ق��دم ال�ب��اح��ث واخلبري
ال�تراث��ي يا�سر العبيدي حما�ضرة �أخ��رى
عن " تاريخ �ساعات بغداد" حتدث خاللها
عن " �أول دخ��ول لل�ساعات ك��ان يف بداية
القرن التا�سع ع�شر وم��ن �أ�شهر ال�ساعات
(�ساعة الق�شلة و�ساعة ال�صحن الكاظمي
و�ساعة ال�صحن ال �ق��ادري و�ساعة الإم��ام
الأعظم)وبينّ �أي�ضا � ّأن هناك �أ�سر ًا تهتم ببيع
وجتارة ال�ساعات �أ�شهرها �أ�سرة ناجي جواد
ال�ساعاتي و�أ�سرة حممد ال�ساعاتي".
واختتمت اجلل�سة بقراءة للمقام العراقي
للقارئ مقداد احل��داد مقام ال�صبا والقارئ
خالد ال�سامرائي مقام النهاوند والقارئ
حممود املندالوي مقام البيات  ،مع جمموعة
�أخ� ��رى م��ن االغ� ��اين ال�تراث �ي��ة وامل �ق��ام��ات
و�أغنيات الراحلة زهور ح�سني التي �أداها
القارئ جمدي ح�سني.

3×1

يقول �إنه �أذكى من  %66من طالب الف�صل� .أما
الطالب ��ة ،فتق ��ول �إنها �أذكى م ��ن  %54فقط من
باقي طالب الف�ص ��ل الدرا�سي.ومن املرجح �أن
الط�ل�اب الذكور �أكرث عر�ض ��ة للقول �إنهم �أكرث
ذكاء م ��ن الأ�ش ��خا�ص الذي ��ن يعمل ��ون معهم،
وذلك مبقدار  3.2مرة مقارنة بالإناث� ،س ��واء
كان �شركا�ؤهم من الذكور �أم الإناث.
ويق ��ول اخلرباء �إن ه ��ذه النتيج ��ة جيدة يف
ما يتعلق بالت�أثري على طريقة �ش ��عور الطالب
جتاه �أنف�سهم وقدراتهم الأكادميية.

(را�سل كرو :فنّ الطالق) ت�ضمن 227
قطعة م ��ن مقتنيات املمثل ،كان الهدف
من ��ه جمع امل ��ال لت�س ��ديد نفقات طالق
را�س ��ل ك ��رو املكلف ج ��د ًا م ��ن زوجته
دانييل �سبن�سر.
وفاق ح�ص ��اد ه ��ذا امل ��زاد توقعات دار
«�س ��وذبيز» ،حمقق� � ًا �إي ��رادات بقيم ��ة
 3.7ملي ��ون دوالر �أ�س�ت�رايل (2.8

مليون دوالر �أمريك ��ي تقريب ًا) .وغ ّرد
املمث ��ل الذي احتفى قب ��ل يومني بعيد
ميالده الراب ��ع واخلم�س�ي�ن« :ال ب�أ�س
به ��ذا املجموع لدوام عمل مدته خم�س
�ساعات».
وبيع ��ت ن�س ��خة كامل ��ة م ��ن العرب ��ة
الرومانية امل�ستخدمة يف الفيلم ب�سعر
� 65أل ��ف دوالر �أ�س�ت�رايل ،يف ح�ي�ن

كان ��ت التقديرات ت�ت�راوح بني  5و10
�آالف دوالر.وذهب ��ت ال ��درع التي كان
ماك�س ��يمو�س (را�سل كرو) ي�ضعها يف
نهاي ��ة الفيلم ب�س ��عر � 125أل ��ف دوالر
�أ�س�ت�رايل ،علم ًا ب� ��أن �س ��عرها الأويل
كان مق ��در ًا ب�ي�ن  20و� 30ألف� � ًا .ومت
�ش ��راء �س ��يف خ�ش ��بي مقدر بني 600
و 800دوالر ،يف مقابل � 20ألف ًا.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

ً 15
عاما..
املهزلة م�ستمرة!!
حتتفل دولة الإمارات العربية مبئوية
ال�شيخ زايد  ،الرجل الذي �أ�س�س
احتادها ودولتها وبنى حداثتها،
رغم انه مل يتخرج من جامعة  ،لكنه
�أخرج بالده من القرن الثامن ع�شر
 ،لي�ضعها اليوم على �أعتاب القرن
احلادي والع�شرين بجدارة .
قد ي�شعر بع�ض القرّاء باحلنق،
ويقولون يارجل تريد منا �أن نتذكر
معك مئوية زايد  ،يف الوقت الذي
نريد منك �أن حتتفل معنا بذكرى
زوال الدكتاتورية  ،هل من املعقول
لكاتب ي ّدعي الي�سار  ،يخ�ص�ص
عموده للحديث عن بالد يقودها
�أمراء � ..أين املارك�سية والعلمانية
والليربالية التي تنادون بها ؟
بالتاكيد �أنا �أق ّدر حجم ال�ضجر الذي
�أ�سببه للقراء يف �أحيان كثرية  ،ولكن
ماذا �أفعل يا�سادة واملدنيّة �أ�صبحت
مثل ثوب ف�ضفا�ض يريد اجلميع �أن
يرتديه ليمار�س لعبة �إهدار �أعمار
النا�س بالأكاذيب  ..يكفي قراءة ماذا
حتقق يف الإمارات منذ تولىّ زايد
احلكم  ،وحتى اليوم لنعرف حجم
امل�أ�ساة التي ع�شناها خالل العقود
م�ضافا �إليها ً 15
ً
عاما من
املا�ضية ،
الدميقراطية " ال�سعيدة " .
�أين نحن يف هذا العامل الذي ترتقي
فيه �سنغافورة  ،وحتقق فيه دولة
�صغرية مثل الإمارات �أعلى درجات
الرفاهية ل�شعبها ؟ لكي ندخل �إىل
اال�ستقرار  ،يجب � ً
أوال �أن نخرج من
عامل موفق الربيعي  ،وخزعبالت
�صالح املطلك  .لأنهم ميتلكون حناجر
�صاخبة  ،لكنهم مل يع ّلمونا ً
يوما
ً
م�صنعا ملاليني العاطلني
كيف نفتح
وطنيا �صادقاً
م�شروعا ً
ً
 ،وكيف نقيم
 ،و كيف ن�ضاعف ثروات هذا البلد .
لكنهم يذ ّكروننا كل � 24ساعة ب�أنهم
�أ�صحاب التغيري  ،و�أي�ضا فر�سان
االغلبية .
ً 15
عاما وجتمعاتنا ال�سيا�سية
ّ
تفرت�ض �أننا جمموعة من املختلني
عقليا .
 15عاما وهذه التكتالت التي تريد
اليوم �أن تغيرّ واجهات دكاكينها
 ،م�صابة بداء ع�ضال يجعلها ترى
هالو�س و�ضالالت على �أ ّنها حقائق.
ً 14
عاما ونحن نعي�ش حلظة يف
جمتمع مغلق ،ودولة تخاف
من افتتاح دار لل�سينما ،
و�أحزاب تغ ّذي نف�سها من
�أموال ال�سحت احلرام  ،فيما
ً
وحيدا يف ال�شارع
املواطن
ينتظر من ي�ؤمِّن له حياته
وحاجياته وين�شر الأمل
والت�سامح .
ً 15
عاما ومل يعط النظام
ال�سيا�سي اجلديد  ،العراقيني
ما ميكن �أن يتع ّلقوا به �أكرث من
م�صطلحات عن االنبطاح والتوازن
والأغلبية والتوافقية
ً 15
عاما �أم�ضيناها معهم يف معارك
طائفية  ،لي�ست بينها معركة واحدة
من �أجل التنمية والأمان والرفاهية
وامل�ستقبلً 15 .
عاما من العمر..
ً
والعمر به كم  15عاما يا�سادة
حتى تريدون م ّنا �أن ن�ستبدل حنان
الفتالوي ماركة دولة القانون  ،بـ
حنان الفتالوي ماركة �إرادة ؟!

حترير الأ�سدي� :أكره كثـرة الكالم
* ث�لاث��ة ع��ي��وب فيك تتمنى
التخل�ص منها؟

احلياة �سعيدة؟

احل��رب العراقية الإي��ران�ي��ة ،احل��دث باربو�س و�أنفا�سي االخرية مذكرات
الثاين اكت�شايف لل�شعر وعوامله التي املخرج لوي�س بونويل.
* ثالث �شخ�صيات ت� َ
أثرت بها؟
�صاغت مني �إن�سان ًا �آخ��ر ،واحل��دث * ث�لاث �أغ��ن��ي��ات حت��ب �سماعها  -امللل والن�سيان والعفوية.
* ثالثة �أ�شياء تعتقد �أنها جتعل � -صعب �أن �أخ �ت��ار �شخ�ص ًا لأين
دائما؟
الثالث هو التقائي بامل�سرح.
 �أغ �ن �ي��ة ذك ��رى اال� �س��ام��ي و�أغ�ن�ي��ة* ثالثة �أماكن حتب زيارتها ؟
 امل�ك��ان االول بيتي حيث �أ�سرتي ليالينا ل ��وردة اجل��زائ��ري��ة و�أغ�ن�ي��ةال�صغرية واملكان الثاين املقهى �أي م�ستحيل �أن���س��ى ال�ل��ي ك��ان لعو�ض
مقهي والثالث �أي مكتبة.
دوخي التي دائما �أتذكر فيها �صديقي
* ثالثة �أ�صدقاء مقربني �إليك؟ �صالح من�سي.
 �صعب �أن اختار �شخ�ص ًا حمدد ًا فكل * ثالث هوايات حتب ممار�ستها؟واح��د من �أ�صدقائي مينحني �شيئ ًا  -ج�م��ع ال�ك�ت��ب ال �ت��ي حت �ت��وي على
ما لكن لو ك��ان علي ل��زام� ًا �أن اختار لوحات عاملية ،و�صيد ال�سمك ،وقيادة
الخرتت الكتاب واخل�شبة والربوفا .ال�سيارة.
 -العائلة اجليدة واملال والأحالم.

م ��ن ج �ي��ل امل �� �س��رح �ي�ين ال �� �ش �ب��اب ،
الذين انطلقوا حماولني �أن ي�ضعوا
ب�صمتهم على خ�شبة امل�سرح العراقي
وينحتوها يف ذاك ��رة امل�ت�ل�ق��ي ،من
خ�ل�ال مناق�شتهم ال��واق��ع ال�ع��راق��ي
ب�صورة جتمع بني الواقعية والهزل،
امل �خ��رج امل���س��رح��ي حت��ري��ر اال��س��دي
ع�ه��دن��اه م��ن خ�لال �أع �م��ال م�سرحية
كثرية قدمها �إال �أننا ال نعرف جوانب
كثرية من �شخ�صيته �سنتعرف �إليها
* ثالثة �أ�شياء حتبّها يف الإن�سان؟
* �آخر ثالثة كتب قر�أتها؟
من خالل فقرة  3x1للمدى:
حياتك؟  -الأعمال الكاملة لل�شاعرة الإيرانية  -ال���ص��دق ،ال��و� �ض��وح ،ال�ت�ف��اين يف
* �أهم ثالثة �أحداث يف
ِ
 -احلدث االول هو فقدان والدي يف فرغ فرخزاد ورواية اجلحيم لهرني العمل.

الطقس

توقعت هيئة الأنواء اجلوية �أنّ طق�س اليوم الإثنني يف املنطقة الو�سطى �سيكون غائم ًا
جزئي ًا يتحول اىل غائم مع ت�س ��اقط زخات مطر رعدية بعد الظهر ،فيما �س ��يكون الطق�س
يف املنطقتني ال�ش ��مالية واجلنوبية غائم ًا جزئي ًا اىل غائم مع فر�صة لت�ساقط زخات مطر
خفيفة لي ًال.

�أت��أث��ر بحزئيات من �شخ�صيات ما
وقد �أختلف مع بقية تفا�صيلها.
* ثالثة �أ�شياء تكرهها يف املر�أة؟

 ال�صوت املرتفع والتعامل اخل�شنوكرثة الكالم.
* �أخطاء ارتكبتها يف حياتك؟

 مل �أ�� �س ��اف ��ر ك� �ث�ي�ر ًا ه � ��ذا �أك�ب�ر�أخطائي.

* ثالثة ي�سكنون قلبك؟

 امل �� �س��رح وت �ي��م حت��ري��ر الأ� �س��ديو�آالء عادل.
* �شخ�صية عاملية هي مثلك يف
احلياة وملاذا؟

 �أع�ت�ق��د بع�ض تفا�صيل الكاتباملغربي حممد �شكري ،وذلك لأنني
ع�شت طفولة بائ�سة مثله.
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