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ال�سن ّية تطوي �صفحة التحالفات ب�سبب
القوى ُ
التظاهرات وت� ّأخر النتائج

الكتل حتاول
لقاء الق�ضاة
املنتدبني �أو
اال ّت�صال بهم

� أط��راف �سيا�س ّي��ة ُتتاج��ر يف املنا�ص��ب احلكوم ّي��ة بدع��م خارجي
 بغداد /محمد �صباح

يمتنع الق�ضاة الت�سعة
المك ّلفون من قبل مجل�س
الق�ضاء الأعلى لإدارة
ّ
الملف االنتخابي عن
لقاء القوائم والكيانات
الم�شاركة في االنتخابات
الت�شريع ّية الأخيرة �أو حتى
التوا�صل معهم عبر الهواتف
المحمولة.
ولأنّ الق�ضاة لم ينتهوا بعد
من عدّ وفرز جميع ال�صناديق
المعتر�ض عليها ،تعطلت
م�شاروات الكتل لت�شكيل
�أكبر كتلة برلمانية ت�أخذ
على عاتقها اختيار رئي�س
للحكومة المقبلة.

وم ��ا ت ��زال الق ��وى ال�شيعي ��ة توا�ص ��ل
لقاءاته ��ا لت�شكي ��ل الكتلة الأكب ��ر ،فيما لم
تختر الق ��وى ال�سنية فريقه ��ا التفاو�ضي
بع ��د اتف ��اق معظ ��م ق ��وى المك ��ون عل ��ى
ت�سمية فريق يفاو�ض الكتل الأخرى� .أما
الك ��رد فقد با�ش ��روا كتاب ��ة �شروطهم قبل
الرج ��وع �إلى بغ ��داد لت�شكي ��ل التحالفات
المقبلة.
ويته ��م �سيا�سي �س ّني ،الق ��وى ال�سيا�سية
بـ"عق ��د �صفق ��ات جانبية لبي ��ع المنا�صب
والمواق ��ع تح ��ت ت�أثي ��ر م ��ن بع� ��ض
ال�شخ�صيات وبدعم من دول خارجية".
وي�ؤك ��د المر�ش ��ح عن تحال ��ف القرار عبد
ذي ��اب العجيل ��ي ف ��ي ت�صري ��ح لـ(المدى)
�أن "المفاو�ض ��ات توقف ��ت بعدم ��ا ف�شلت

الكت ��ل ف ��ي التو�ص ��ل �إلى حل ��ول مر�ضية
ل ��كل المكون ��ات والقوائ ��م الفائ ��زة ف ��ي
االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة" ،معتب ��ر ًا �أن
"الج ��والت ال�سابق ��ة مج ��رد ح ��وارات
وتفاهم ��ات �أولي ��ة بي ��ن ه ��ذه الكت ��ل
والمكونات".
وعلى م ��دار ال�شهرين الما�ضيين خا�ضت
الق ��وى الفائ ��زة في االنتخاب ��ات جوالت
تفاو�ضي ��ة �سعت من خالله ��ا �إلى ت�شكيل
تحال ��ف الكتل ��ة البرلماني ��ة الأكب ��ر عدد ًا
لكنه ��ا ل ��م تتمك ��ن م ��ن ت�سميته ��ا ب�سب ��ب

التقاطع ��ات والخالف ��ات عل ��ى بع� ��ض
المواقع والمنا�صب.
وي�ضي ��ف العجيل ��ي �أن "الح ��وارات
الحقيقية �ستنطلق بعد �إعالن نتائج العد
والفرز اليدوي من قبل الق�ضاة الت�سعة"،
الفت� � ًا �إلى �أن "تحالف الح ��وار ال�سني لم
يتمك ��ن م ��ن ت�شكي ��ل لجنت ��ه التفاو�ضية
الم ��راد ت�شكيله ��ا للتفاو� ��ض م ��ع الق ��وى
الأخرى".
وكان ��ت (الم ��دى) ق ��د نقل ��ت الأ�سب ��وع
الما�ض ��ي م ��ن م�صادره ��ا الخا�ص ��ة ع ��ن

ح ��دوث خالف ��ات عميق ��ة بي ��ن قي ��ادات
تحال ��ف الح ��وار عل ��ى تقا�س ��م بع� ��ض
المواقع والمنا�صب ف ��ي مقدمتها رئا�سة
البرلم ��ان و�سب ��ع وزارات �أبرزها وزارة
الدفاع.
ودع ��ت قي ��ادات تحالف الح ��وار بعد هذا
االجتم ��اع ال ��ى ح�س ��م ت�سمي ��ة �أع�ض ��اء
لجنته ��ا التفاو�ضي ��ة الت ��ي �ستبح ��ث
م ��ع الق ��وى ال�شيعي ��ة ح�ص�صه ��ا م ��ن
ال ��وزارات والمواق ��ع والمنا�ص ��ب ف ��ي
الحكوم ��ة الجديدة� ،إلاّ �أن الخالفات على

المر�شحي ��ن لع�ضوية ه ��ذه اللجنة حالت
دون ت�سمية طاقمها.
وي�ؤك ��د النائ ��ب ال�ساب ��ق �أن "�أغل ��ب
المفاو�ض ��ات بي ��ن القوائ ��م الفائ ��زة
توقف ��ت ،و�أن الكت ��ل تنتظ ��ر ح�سم نتائج
الع ��د والف ��رز الي ��دوي لمعرف ��ة حج ��م
كل كتل ��ة وح ��زب م ��ن �أج ��ل التفاو� ��ض
عل ��ى ت�شكي ��ل الكتل ��ة البرلماني ��ة الأكب ��ر
عدد ًا" ،مبين� � ًا �أن "االحتجاجات في مدن
الجنوب والو�سط �ساهمت في �إيقاف كل
الحوارات �أي�ضا".

واندلع ��ت قب ��ل خم�س ��ة �أي ��ام تقريب� � ًا
احتجاجات عارم ��ة في الب�صرة ومي�سان
وذي ق ��ار والنجف وكرب�ل�اء والعا�صمة
بغ ��داد ن ��ددت ب�س ��وء الخدم ��ات بعدم ��ا
المحتج ��ون مبني ��ي محافظت ��ي
اقتح ��م
ّ
الب�صرة ومي�سان.
ويك�شف الوزير ال�سابق �أن "هناك حراك ًا
لق ��وى �سني ��ة مختلف ��ة تح ��اول ت�شكي ��ل
�واز �إلى تحال ��ف الحوار
تحال ��ف �سني م � ٍ
�إلاّ � ّأن ه ��ذه التحركات مازالت في بدايتها
ول ��م ترت � ِ�ق �إل ��ى م�ستوي ��ات متقدم ��ة من

اجتماع
القوى ال�سنية
يف منزل
اجلبوري..
(�أر�شيف)

م�س�ؤول مح ّلي11.5 :
مدمرة
�ألف بناية َّ
والتعوي�ضات لم
تنطلق بعد

المفاو�ض ��ات والمباحثات بين بع�ض من
الجهات".
ويتوق ��ع العجيل ��ي �أن "يلتئ ��م البرلم ��ان
الجديد في �شهر �أيل ��ول �أو ت�شرين الأول
المقبلي ��ن بع ��د �إعالن نتائ ��ج االنتخابات
وح�سم ال�ش ��كاوى والطعون والم�صادقة
عل ��ى �أ�سم ��اء الفائزين من قب ��ل المحكمة
االتحادية".
وفي هذه الأثناء ي ��رى مر�شح �سني �آخر
"هناك تناف�س كبير بين القيادات ال�سنية
للح�صول على بع�ض المواقع والمنا�صب
ت�س ّب � َ�ب في ف�شل مفاو�ضاتها في الفترات
الما�ضية وعدم ت�سمية اللجنة التفاو�ضية
ورئي�سها و�أع�ضائها".
ومن بين �أهم النقاط الخالفية التي عاقت
التقارب بين القوى ال�سنية هي مر�شحو
رئا�س ��ة البرلم ��ان ووزارة الدفاع؛ فهناك
تناف�س محموم بين محافظ �صالح الدين
و�آخرين للح�صول على حقيبة الدفاع.
ويقول القيادي �س�ل�ام الزوبعي في كتلة
كف ��اءات للتغيير "هن ��اك �صفقات جانبية
تق ��وم بها بع� ��ض م ��ن الأط ��راف ال�سنية
ت�سع ��ى للتفاو�ض مع الكتل ��ة الأكبر عدد ًا
للح�ص ��ول عل ��ى بع� ��ض م ��ن المنا�صب"،
معتب ��ر ًا �أن "بي ��ع المنا�ص ��ب والمواق ��ع
�أ�صبح ُ�س ّنة العملية ال�سيا�سية".
وي�ؤك ��د الزوبع ��ي �أن "عق ��د ال�صفق ��ات
وبيع المنا�صب والمواقع مازال م�ستمر ًا
وموج ��ود ًا ف ��ي �أغل ��ب المكون ��ات ومنهم
الق ��وى ال�سني ��ة" ،مبين� � ًا �أن "م ��ن يدي ��ر
ه ��ذه ال�صفق ��ات م ��ن الق ��وى ال�س ّنية هم
ال�شخ�صي ��ات الت ��ي تظه ��ر ف ��ي ال�ساحة"
على حدة تعبيره.
ويلفت القيادي ف ��ي كتلة كفاءات للتغيير
�إلى �أن "ال�صفقات وبيع المنا�صب ال تقوم
على �أ�سا�س اال�ستحقاقات االنتخابية بل
تدار من بع� ��ض ال�شخ�صي ��ات المدعومة
من قبل دولة خارجية".
ال�سن ّي ��ة ق ��د �أج ��رت �أول
وكان ��ت الق ��وى ُ
لق ��اءات له ��ا لت�شكي ��ل تحالفه ��ا الجدي ��د
ف ��ي مدين ��ة �إ�سطنب ��ول التركي ��ة وركزت
خ�ل�ال اللقاء على اختي ��ار مر�شح لرئا�سة
البرلم ��ان م ��ن بي ��ن �سبع ��ة مر�شحين من
بينه ��م رئي�سا البرلم ��ان ال�سابقان �أ�سامة
النجيفي و�سليم الجبوري.

مو�صل ّيون ي�شكون احلكومة :ت� ّأخرت جهود الإعمار
واملدينة ما تزال �أطال ًال
يقول مو�صليون �إنهم يئ�سوا من وعود الإعمار التي �أطلقتها الحكومة ،خ�صو�ص ًا �أن
الأخيرة لم تنفذ �شيئ ًا رغم مرور عام على التحرير ،ويرغب العديد من المو�صليين
ب�إعادة ترتيب حياتهم ،لكنهم ال يملكون المال الكافي للمبا�شرة بالم�شاريع.

 ترجمة /حامد �أحمد
وف ��ي المقاهي اعت ��اد المو�صليون
عل ��ى ل ��وم الحكوم ��ة ب�سب ��ب عدم
م�ساعدتهم في �إع ��ادة بناء حياتهم
والمبا�شرة بم�شاريع تنموية.
و�أع ��رب مواطن ��ون ع ��ن "رغبتهم
بفعل �أي �شيء من �ش�أنه �أن ي�ساعد
في �إعادة حياتهم �إلى طبيعتها رغم
افتقاره ��م �إلى الم ��ال والمعدات"،
معربين ع ��ن ا�ستيائهم "لأن العالم
والحكوم ��ة العراقي ��ة ل ��م ينف ��ذوا
حملتهم الموع ��ودة ب�إعادة الإعمار
كل هذه المدة".
وتاب ��ع المواطن ��ون حديثه ��م ع ��ن
تراج ��ع االهتم ��ام الحكوم ��ي وهم
واقف ��ون في حي قريب من المدينة
القديمة حيث ال ي ��رى هناك �سوى
ج ��دران محطم ��ة فيه ��ا ثق ��وب
�إطالقات نارية.
وو�س ��ط ه ��ذا الدم ��ار كان ��ت هناك
مجموع ��ة من عمال البناء يقومون
بت�شيي ��د ج ��دران لبي ��ت ي�سكن ��ه
المواط ��ن المو�صل ��ي علي �سعدي.
وق ��ال �سع ��دي �إن البي ��ت "دمر في
الع ��ام  2017عند �سق ��وط عدد من

قذائ ��ف الهاون عل ��ى مناطق غربي
المو�صل".
و�أ�ضاف المواط ��ن المو�صلي ،في
حديث م ��ع وكال ��ة �أنب ��اء �شينخوا

ال�صيني ��ة� ،إن "عائلت ��ي نج ��ت من
الق�ص ��ف ولك ��ن خ�ل�ال هروبه ��م
�أ�صيب ��ت ابنت ��ي البالغة م ��ن العمر
 16عاما ب�إطالق ��ة خالل ا�شتباكات

بي ��ن الق ��وات الأمني ��ة العراقي ��ة
وم�سلحي داع� ��ش" ،مو�ضح ًا "هي
طريح ��ة الفرا�ش حت ��ى الآن� ...أنا
�أي�ضا جرحت خالل هروبي".

وتاب ��ع المواط ��ن �سع ��دي" :كن ��ت
�أتمنى �أن �أم ��وت في بيتي بد ًال من
مواجهة م�أ�س ��اة ابنتي وفقدان كل
�ش ��يء ف ��ي حياتي" .رغ ��م ذلك كان

دمار حلق ب�أحد �أحياء املو�صل�( ..أر�شيف)

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

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

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

�سعدي محظوظ� � ًا عندما ات�صل به
�أحد الأ�شخا�ص متعهد ًا له بت�سديد
كلفة �إعادة �إعمار بيته ،لكنه يرف�ض
الك�شف عن ا�سم الذي �ساعده.
و�أ�ضاف �سعدي قائال "مع الإ�سناد
ال ��ذي تق ��دم ب ��ه ه ��ذا ال�شخ� ��ص
�س�أتمك ��ن �أخي ��ر ًا من �إع ��ادة �إعمار
بيت ��ي ،و�أتمنى �أن تتم �إعادة �إعمار
بي ��وت �أخرى لإعط ��اء �أمل لعوائل
نازحة �أخرى".
ب ��دوره ،ق ��ال رج ��ل كان ي�ش ��رب
الناركيل ��ة ف ��ي �أح ��د مقاه ��ي غرب
المو�ص ��ل�" ،سمعنا بتقارير محلية
�أ�ش ��ارت �إلى تخ�صي� ��ص �أموال من
قب ��ل حكومة بغ ��داد لإع ��ادة �إعمار
المو�صل لكنني ل ��م �ألحظ �أي تقدم
به ��ذا الخ�صو� ��ص" ،مت�سائ ًال "هل
الخب ��ر �صحي ��ح �أو �أن الأم ��وال
المخ�ص�ص ��ة ق ��د �سرق ��ت م ��ن قب ��ل
الم�س�ؤولين الفا�سدين؟".
و�أ�ض ��اف قائ�ل ً�ا "�آالف النا� ��س ال
ي�ستطيع ��ون الرج ��وع لبيوته ��م
لأنه ��م ال يمتلك ��ون المبل ��غ الكافي
لإع ��ادة �إعم ��ار بيوته ��م ،باال�ضافة
�إل ��ى افتق ��ار �أحيائهم �إل ��ى خدمات
البن ��ى التحتي ��ة الأ�سا�سي ��ة م ��ن

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

م ��اء وكهرب ��اء ..النا� ��س ا�ضطروا
هنا �إل ��ى حفر �آب ��ار للح�صول على
الماء".
في هذه الأثناء قال قائممقام مدينة
المو�صل ،زهير مح�سن الأعرجي،
في لقاء م ��ع وكالة �أنب ��اء �شينخوا
ال�صينية� ،إن "حملة �إعادة الإعمار
لم تبد�أ بعد ،و�إن خطة التعوي�ضات
لأ�صح ��اب البي ��وت المدم ��رة ل ��م
تنطلق بعد".
وم�ضى الأعرجي بقوله �إن "�إعادة
�إعم ��ار المو�صل تكل ��ف المليارات
م ��ن ال ��دوالرات ،لأن ن�سب ��ة الدمار
فيها يتراوح بي ��ن � %10إلى %100
بح�س ��ب المناط ��ق  ،مث ��ل مرك ��ز
المدين ��ة القديم ��ة حيث ت ��م تدمير
 11.500بناية فيه" ،م�شير ًا �إلى �أن
"المعارك ال�شر�سة التي دارت في
المو�صل �أدت �إل ��ى تدمير محطات
الطاق ��ة الكهربائي ��ة فيه ��ا وكذل ��ك
البن ��ى التحتية الت ��ي ت�شتمل على
الطرق والج�س ��ور و�أنابيب المياه
والم�ست�شفيات والمدار�س".
و�أ�ضاف �إن "المو�صل قد ُن�سيت من
قب ��ل المجتمع الدول ��ي والحكومة
المركزي ��ة في بغ ��داد �أي�ض ��ا .نحن

املدير الفني

خالد خ�ضري

كم�س�ؤولي ��ن محليي ��ن ومواطنين
من المو�ص ��ل ممتع�ض ��ون من هذا
التجاه ��ل ال ��ذي ال يف�ض ��ي الى �أي
دعم للمدين ��ة .جهود �إعادة الإعمار
وخط ��ط الم�ساع ��دة القادم ��ة م ��ن
الحكوم ��ة المركزي ��ة قليل ��ة ج ��د ًا
ومتقطعة".
وقال الأعرجي �إن "بلدية المو�صل
كان ��ت تمتل ��ك قبل غزوه ��ا من قبل
داع� ��ش  2500عجل ��ة خدم ��ات
ب�ضمنه ��ا �شوكيات وعجالت قمامة
وعربات خدمية �أخرى يعمل عليها
�أكثر م ��ن  11000عامل م�ؤقت� .أما
اليوم ف� ��إن هن ��اك  300عجلة فقط
تعمل لي ��ل نهار مع وج ��ود � 3آالف
عام ��ل فق ��ط ب�أج ��ر يومي ق ��دره 4
�آالف دينار فقط".
و�أ�ض ��اف الأعرج ��ي �إن "معظ ��م
الج�س ��ور ق ��د ت ��م ترميمه ��ا ب�شكل
م�ؤق ��ت ..ج�س ��ر واح ��د فق ��ط وهو
الج�سر الحديدي فقط تم �إ�صالحه
ب�ش ��كل جي ��د" ،م�شي ��ر ًا �إل ��ى �أن
"الن�ش ��اط التج ��اري للمدين ��ة ل ��ن
يعود ك�سابق عهده ما لم يتم ت�أهيل
جميع الطرق والج�سور على نحو
جيد".
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سياسة

الب�صرة تتح ّول �إىل �ساحة حرب ..والنجف ومي�سان
والنا�صرية ُتق ِّلل من ّ
حدة االحتجاجات

 اعتق��االت تط��ول متظاهري��ن ك�س��روا الب��اب الرئي���س ملبن��ى حمافظ��ة كرب�لاء
 بغداد /وائل نعمة
يف عزل ��ة �شبه تام ��ة بعد انقط ��اع خدمة
الإنرتنت يف عموم الب�ل�اد لليوم الثاين
عل ��ى الت ��وايل ،ا�ستخدمت ق ��وات �أمنية
قادم ��ة م ��ن بغ ��داد "العن ��ف املف ��رط"
لتفريق احتجاج ��ات �أمام مبنى حمافظة
الب�ص ��رة ،م�ستخدم ��ة الر�صا�ص احلي،
مما ت�سب ��ب بوقوع عدد م ��ن الإ�صابات،
املحتج ��ون املتجمع ��ون �أم ��ام
فيم ��ا ر ّد
ّ
املبن ��ى احلكوم ��ي با�ستخ ��دام احلجار،
و�سط �شلل تام باحلركة يف املدينة التي
حتولت �إىل "�ساحة حرب".
باملقاب ��ل ا�شتبك ��ت عنا�ص ��ر م ��ن حماي ��ة
الأح ��زاب ومكات ��ب احل�ش ��د ال�شعبي يف
النجف التي �أُحرقت مقراتها قبل يومني
مع متظاهرين مطالبني بتوفري الكهرباء
واخلدمات ،مما ت�سبب �أي�ضا بوقوع عدد
من اجلرحى يف �صف ��وف املدنيني ،فيما
اليزال املط ��ار الذي اقتحم ��ه املحتجون
اجلمعة املا�ضية خارج نطاق اخلدمة.
يف غ�ض ��ون ذل ��ك ان�ضم ��ت كرب�ل�اء �إىل
دائ ��رة املحافظات الغا�ضبة ،حيث حاول
حمتج ��ون اقتح ��ام مبن ��ى املحافظة بعد
ك�سر الب ��اب الرئي�س ،لكن قوات مكافحة
ال�شغب التي كانت م�ستعدة لتلك الأحداث
من ��ذ ليلة اجلمع ��ة املا�ضي ��ة ،منعت تقدم
املتظاهرين اىل داخل املبنى ،فيما �أحرق
جمهولون و�س ��ط الليل �سي ��ارات يعتقد
�أنها تابعة لعنا�صر حزبية.
�إىل ذل ��ك ع ��اد اله ��دوء �إىل مي�س ��ان بع ��د
ا�شتب ��اكات عنيف ��ة و�إح ��راق ع ��دد م ��ن
�ان تابعة لأح ��زاب يف املدين ��ة� ،إلاّ � ّأن
مب � ٍ
املحتجني ك ّثفوا م ��ن التظاهرات بعد �أن
ّ
ب ��د�أوا بالتجم ��ع �أمام الدوائ ��ر اخلا�صة
باحلكومة املحلية يف ال�صباح وامل�ساء.
كذل ��ك احل ��ال يف ذي قار ،حي ��ث انتقلت
التظاهرات من الأطراف ويف ال�ساحات
العام ��ة� ،إىل �إقام ��ة االحتجاج ��ات �أم ��ام
دي ��وان املحافظ ��ة ،و�س ��ط انت�ش ��ار كبري
للقوات االمنية خوف� � ًا من حدوث �أعمال
�شغ ��ب �أو حم ��اوالت اقتح ��ام مق ��رات
الأحزاب ال�سيا�سية.
وكان ��ت وثيق ��ة م�سرب ��ة قد ك�شف ��ت يوم
ال�سب ��ت املا�ض ��ي ،ع ��ن توجي ��ه قي ��ادة
العملي ��ات امل�شرتكة التي ت ��دار مبا�شرة
من قب ��ل العب ��ادي� ،إىل كل م ��ن وزارتي
الدفاع والداخلي ��ة ،و�أجهزة املخابرات،
وال�شرط ��ة ،ومكافحة الإره ��اب ،و�أركان
اجلي� ��ش ،والق ��وات الربي ��ة وغريها من
الت�شكي�ل�ات ،لإعالن حالة الإن ��ذار (ج)،
وهو �أعلى درجات الطوارئ على خلفية
التظاهرات.
ودفع ��ت الأح ��داث الت ��ي رافق ��ت
االحتجاج ��ات الأق ��وى يف جن ��وب
الع ��راق منذ ع ��ام � ،2003إىل �أن ي�سحب
رئي�س الوزراء حي ��در العبادي ،بح�سب
م�ص ��ادر �أمنية� 9" ،أف ��واج ع�سكرية" من

متظاهرون
يف �ساحة
التحرير..
(�أر�شيف)
مناط ��ق تو�صف بـ"ال�ساخن ��ة" ،و�أخرى
كان ��ت حمتلة م ��ن قبل داع� ��ش ،ون�شرها
يف املحافظ ��ات الت ��ي اندلع ��ت فيه ��ا
التظاهرات لل�سيطرة على الأو�ضاع.
داع�ش يف الب�صرة!
وردّت نهار �أم�س ،قوات جاءت من بغداد
ب�ش ��كل عني ��ف عل ��ى متظاهري ��ن قرروا
االعت�ص ��ام �أمام مبن ��ى حمافظة الب�صرة
الت ��ي يديره ��ا �أ�سعد العي ��داين الذي فاز
م�ؤخ ��ر ًا ق ��ي االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة
ع ��ن ائت�ل�اف الن�ص ��ر بزعام ��ة رئي� ��س
احلكوم ��ة .و�أك ��د النائ ��ب ال�ساب ��ق ع ��ن
الب�ص ��رة من�صور التميم ��ي يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �أن "القوات الوافدة مل تتفاهم
مع املتظاهري ��ن و�إمنا �أطلقت الر�صا�ص
والغ ��از امل�سيل للدموع ب�ش ��كل مبا�شر"،
مو�ضح� � ًا �أن "�أعدادهم وطريقة تعاملهم
وك�أنهم قادمون ملقاتلة داع�ش"!.
و�أ�شار النائب ال�سابق �إىل �أن ،رد القوات
ت�سب ��ب ب�سق ��وط ع ��دد م ��ن امل�صابني يف
�صف ��وف املتظاهري ��ن ،فيم ��ا �أو�ض ��ح �أن
"املحتجني ا�ستخدموا احلجار يف الرد
عل ��ى القوات" .وعقب �إطالق النار تفرق
املتظاه ��رون قبل �أن يتجمع ��وا بعد ذلك
يف ال�شارع املجاور للمحافظة.
وو�ص ��ف التميم ��ي الو�ض ��ع يف و�س ��ط
الب�ص ��رة ب�أن ��ه "�ساحة ح ��رب" ،كما قال

�إن "احلرك ��ة قد �شل ��ت بالكام ��ل" .ومنذ
م�س ��اء اجلمعة املا�ضي ��ة مل تنم الب�صرة،
التي دخلت فيه ��ا االحتجاجات الأ�سبوع
الث ��اين ب�سبب انقط ��اع الكهرب ��اء و�شح
مي ��اه ال�ش ��رب يف �أج ��واء �شدي ��دة احلر
ت ��كاد تك ��ون الأعل ��ى يف الع ��امل .وق ��رر
املتظاهرون ن�صب خي ��م االعت�صام �أمام
مبن ��ى املحافظة ،م ��ا يعني قط ��ع الطرق
وتعطل احلياة العامة.
وتتقا�سم مناط ��ق الب�صرة االحتجاجات
عل ��ى م ��دار ال� �ـ� 24ساع ��ة ،فيم ��ا الي ��زال
املحتج ��ون يغلق ��ون منف ��ذي �سف ��وان
عل ��ى احل ��دود الكويتي ��ة وال�شالجم ��ة
عل ��ى احل ��دود الإيراني ��ة ،كم ��ا عطل ��وا
من ��ذ اجلمع ��ة العم ��ل يف مينائ ��ي �أم
ق�ص ��ر اجلنوب ��ي وال�شم ��ايل .وجت ��ري
التظاه ��رات ق ��رب حق ��ول النف ��ط و�أمام
مق ��رات ال�ش ��ركات العامل ��ة مب�سافة تقل
عن الكليو مرت الواحد.
وح ��ذر م�س�ؤول ��ون م ��ن خط ��ر توق ��ف
عملي ��ات ا�ستخ ��راج النف ��ط  ،ل ّأن توقفه
�سيعن ��ي �صعوب ��ة ا�ستئنافه م ��رة �أخرى
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن احتم ��ال اح�ت�راق النف ��ط
اخل ��ام .وتعمل يف الب�ص ��رة ،التي تنتج
يومي� � ًا  3.4ملي ��ون برميل نفط ،عدد من
ال�ش ��ركات الأجنبي ��ة يف جم ��ال البرتول
�أبرزها (لوك �أوي ��ل ،و�شل) ،حيث تتابع
تل ��ك ال�ش ��ركات الو�ض ��ع برتق ��ب �شديد،

فيم ��ا مل ي�سجل حتى الآن توقف �أي منها
عن العمل �أو �إجالء العاملني فيها.
و�أث ��ار رئي�س ال ��وزراء حي ��در العبادي،
الذي و�صل اجلمعة املا�ضية �إىل الب�صرة
قادم� � ًا م ��ن بروك�س ��ل عا�صم ��ة بلجي ��كا،
غ�ض ��ب �س ��كان املحافظ ��ة بعدم ��ا �أجرى
لقاءات ��ه بقادت ��ه الع�سكري�ي�ن ب ��د ًال م ��ن
خماطب ��ة اجلمهور ،بالإ�ضاف ��ة اىل قوله
ب�أن ��ه �سيُن�ش ��ئ حمط ��ات لت�صفي ��ة املياه
لكنها �ستعمل بعد � 3سنوات!
وهاجم ال�سكان الغا�ضبون مكان اجتماع
العب ��ادي مع زعماء الع�شائر يف الب�صرة
يف فن ��دق �شرياتون و�س ��ط املدينة ،فيما
�أ�ش ��ارت �أنب ��اء �إىل ه ��روب العب ��ادي من
الب ��اب اخللف ��ي للمبنى .وكان ��ت اللجنة
الوزاري ��ة التي �شكلها رئي� ��س احلكومة
حل ��ل �أزمة الب�ص ��رة ،مل ت�شرع حتى الآن
بفت ��ح مكاتب ال�ستقب ��ال تعيني � 10آالف
موظف كم ��ا وع ��دت ،كما مازال ��ت املياه
ال�صاحل ��ة لل�ش ��رب �شحيح ��ة والكهرباء
تقطع لعدة �ساعات يومي ًا.
بوابة حمافظ كربالء
على ّ
�إىل ذل ��ك �شه ��دت كرب�ل�اء ،لأول م ��رة
من ��ذ انط�ل�اق التظاه ��رات ي ��وم اجلمعة
املا�ضي ��ة ،ح ��دوث ح ��االت عن ��ف ب�ي�ن
متظاهرين وعنا�ص ��ر �أمنية .وقال عقيل
امل�سع ��ودي ،رئي� ��س اللجن ��ة االمنية يف

املحافظ ��ة �إن "املتظاهري ��ن حاول ��وا
اقتح ��ام مبن ��ى املحافظ ��ة لك ��نّ الق ��وات
الأمنية منعتهم".
واجت ��از املحتج ��ون الب ��اب الرئي� ��س
للمبنى وتقدموا عدة �أمتار قبل �أن جترب
وحدات مكافح ��ة ال�شغب املحتجني على
الرج ��وع �إىل ال ��وراء .ويدي ��ر املحافظة
عقي ��ل الطريح ��ي وه ��و حم�س ��وب على
رئي� ��س ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي ،فيما
كانت املدينة ق ��د �شيعت قبل �أ�سبوعني 3
م ��ن �أبنائها خطفهم داع� ��ش على الطريق
ال�سري ��ع ق ��رب كرك ��وك و�أعدمه ��م بعد 3
�أيام.
وب�ّي�نّ امل�س� ��ؤول املحل ��ي يف ات�صال مع
(املدى) �أم�س �أن "القوات الأمنية اعتقلت
نح ��و  15متظاه ��ر ًا يف كرب�ل�اء كان ��وا
يحملون زجاج ًا فيه وقود وينوون حرق
ديوان املحافظة" ،فيما �أكد �أن ال�سلطات
الأمنية رف�ضت "التفاو�ض مع املحتجني
الذين تعهدوا ب�إيق ��اف التظاهر يف حال
الإفراج عن املعتقلني".
ونف ��ى امل�سع ��ودي علم ��ه بانتم ��اءات
جار
املعتقلني م�ؤك ��د ًا � ّأن التحقيق معهم ٍ
حت ��ى الآن ملعرف ��ه الأ�سب ��اب واجله ��ات
التي تق ��ف وراء "نواياهم التخريبية".
وتو�سعت االحتجاج ��ات يف املدينة بعد
منت�ص ��ف لي ��ل ال�سب ��ت وفج ��ر اجلمعة،
حي ��ث قام املتظاه ��رون ب�إحراق عدد من

�إطارات ال�سيارات و�إغالق طرق و�أنفاق
رئي�سة ،فيم ��ا قال امل�س� ��ؤول املحلي "مت
�إحراق عجلة مدنية من دون �أرقام وفيها
�ستائر ،بالإ�ضافة اىل عجلتني كانتا قرب
الك ��راج الرئي� ��س يف املدين ��ة ،فيما ُقتل
متظاهر بعد خالف ن�شب مع رفاقه".
وج ��رت تل ��ك الأح ��داث بعدم ��ا ان�سحب
املحتجون يف ال�ساعة العا�شرة من م�ساء
ال�سب ��ت ،حي ��ث موع ��د انته ��اء ت�صري ��ح
التظاه ��رة وتفرق �آخ ��رون يف ال�شوارع
والتوج ��ه مبجامي ��ع ت�ض ��م كل واح ��دة
ب�ي�ن  50اىل � 60شخ�ص ًا باجتاه الدوائر
احليوي ��ة يف املحافظ ��ة ،فيم ��ا كان ��ت
الق ��وات ،بح�س ��ب امل�سع ��ودي ،تخ�ش ��ى
الهجوم على �أحد امل�صارف الذي يقع يف
بوابة دخول مبنى ديوان املحافظة.
ا�شتباكات النجف
�أما يف النج ��ف ،فقد الت ��زم املتظاهرون
بع ��د احتجاج ��ات ي ��وم اجلمع ��ة ،الت ��ي
�شهدت �إحراق عدد م ��ن مكاتب الأحزاب
ال�سيا�سي ��ة واقتح ��ام مط ��ار املدين ��ة،
بالبقاء قرب �ساح ��ة الع�شرين يف و�سط
املحافظ ��ة ،لكنّ فري ��د الإبراهمي النائب
ال�ساب ��ق ع ��ن النجف يق ��ول �إن "عنا�صر
تابعة لأحزاب �سيا�سية �أطلقت الر�صا�ص
عل ��ى املحتج�ي�ن" ،فيما كان �أق ��رب نقطة
ملقر حزب ��ي تبعد �أكرث م ��ن كيلو مرت عن

مكان جتمع املتظاهرين.
وكان اقتح ��ام املتظاهري ��ن ملطار النجف
و�إحاطته ��م بطائ ��رة �إيراني ��ة يف املدرج
الرئي�س ،قد �سبب ب�إغالق املالحة ب�شكل
تام يف املطار ،بح�سب ما�أكده م�س�ؤولون
باملحافظ ��ة ،فيم ��ا هاج ��م املحتجون بعد
ذل ��ك من ��زل رئي� ��س جمل� ��س �إدارة مطار
النجف ونائبه و�أحرقوهما.
واعت�ب�ر النائ ��ب ال�ساب ��ق يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى) �أم� ��س �أن "اقتح ��ام املطار كان
ب�سب ��ب غ�ض ��ب النجفي�ي�ن م ��ن تعط ��ل
امل�شاري ��ع الت ��ي كان ��ت م ��ن املفرت�ض �أن
تن�ش� ��أ من �إيرادات املط ��ار الذي مل ت�سلم
من ��ذ  ."2009وكانت احلكوم ��ة املحلية
يف النج ��ف قد ا�ستخدمت يف عام 2008
ميزانية تنمية الأقاليم (مبالغ خم�ص�صة
مل�شاري ��ع خدمي ��ة للأري ��اف والق ��رى)
لإن�ش ��اء املطار وهي بح ��دود  116مليار
دينار ،ومل تعدها حتى الآن �إىل ميزانية
املحافظة.
و�أك ��د الإبراهيم ��ي �أن "هن ��اك اتهام ��ات
حول بع� ��ض �أع�ض ��اء جمل� ��س املحافظة
باحل�ص ��ول عل ��ى �إي ��رادات مبا�ش ��رة من
املط ��ار ،وه ��ي بن�سب ��ة  %80من جمموع
الأع�ضاء" ،كم ��ا �أكد �أن "ه�ؤالء الأع�ضاء
لديه ��م �سفرت ��ان جمانيتان عل ��ى ح�ساب
املط ��ار يف كل عام مقاب ��ل ال�سكوت على
الف�س ��اد" .وف�شل رئي�س ال ��وزراء حيدر
العبادي منذ �سن ��ة تقريبا يف �ضم املطار
اىل �سلط ��ة احلكوم ��ة ،كما منع ��ت �إدارة
املط ��ار �أكرث من مدي ��ر مت تعيينه من قبل
العبادي �أو حتى دخول القوات الأمنية.
�إىل ذلك ،قال عدنان جا�سم ع�ضو جمل�س
حمافظة مي�سان يف ات�ص ��ال مع (املدى)
�أم� ��س �إن "االحتكاكات مازالت موجودة
بني املتظاهرين والق ��وات الأمنية لكنها
�أقل م ��ن الي ��وم االول" .و�أ�ش ��ار اىل � ّأن
املحتجني نوعان "جمموعة لديها مطالب
حقيقية و�أخ ��رى تريد العبث باملمتلكات
العام ��ة" ،مبين� � ًا �أن االحتجاج ��ات ق ��د
تو�سعت و�أ�صبحت نهارية وم�سائية.
وا�ض ��رم املتظاه ��رون يف املحافظة يوم
اجلمع ��ة ،النار يف مقرات حزب الدعوة،
وبدر ،واحلكمة ،واملجل�س الأعلى ،ومقر
حتال ��ف الفت ��ح بزعامة ه ��ادي العامري،
فيم ��ا اته ��م م�س� ��ؤول هن ��اك "مند�س�ي�ن"
حتركه ��م �أجن ��دات �سيا�سي ��ة لتخري ��ب
الو�ضع يف املحافظة.
وب ��د�أت التظاه ��رات �أك�ث�ر ان�ضابط ًا يف
ذي قار� ،إذ قال نعم ��ان الإبراهمي ،وهو
ع�ض ��و اللجن ��ة االمني ��ة يف املحافظة �إن
"االحتجاج ��ات يف مرك ��ز النا�صري ��ة
هادئ ��ة وال توجد فيها عمليات تخريب".
و�أك ��د امل�س� ��ؤول املحل ��ي يف ت�صري ��ح
لـ(املدى) عرب الهات ��ف� ،أم�س� ،أن "اليوم
�صباح� � ًا ب ��د�أت تظاه ��رات جدي ��دة �أمام
مبنى املحافظ ��ة مع انت�شار كبري للقوات
الأمنية".

ُي ِّ
خطط مل�ضاعفة �إنتاج حقل النا�صرية النفطي خالل العامني املقبلني

يو�سع اال�ستثمار يف حقوله اجلنوب ّية المت�صا�ص غ�ضب املتظاهرين
العراق ِّ
 بغداد /فادية اجلواري
بالتزامن م ��ع تظاه ��رات ت�شهدها
حمافظ ��ات يف الو�سط واجلنوب
و�سجل ��ت موج ��ات عن ��ف ،تعكف
احلكوم ��ة عل ��ى حماي ��ة املواق ��ع
النفطية ومراكز ال�شركات العاملة
يف ه ��ذه املحافظ ��ات ،كما حتاول
تو�سع ��ة جم ��ال اال�ستثم ��ار يف
احلق ��ول النفطية لزي ��ادة الإنتاج
من جهة ،وت�شغيل �أكرب عدد ممكن
م ��ن �س ��كان املحافظ ��ات املحتج ��ة
لتقليل غ�ضب املتظاهرين من جهة
�أخرى.
ويعت�ب�ر العراق ث ��اين �أكرب منتج
للخام يف منظمة البلدان امل�صدرة
للب�ت�رول (�أوبك) بع ��د ال�سعودية،
ويعتم ��د عل ��ى مبيع ��ات النفط يف
�أكرث من  90باملئة من موازنته.
وتبل ��غ الطاق ��ة الإنتاجي ��ة للعراق
يف الوق ��ت احل ��ايل نح ��و 4.8
ملي ��ون برمي ��ل يومي ��ا يف ح�ي�ن
ي�ص ��ل الإنت ��اج الفعل ��ي �إىل نح ��و
 4.4مليون برميل.
و�أعلن ��ت �شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار،
التعاق ��د مع �شركة فل ��ود الإيطالية
ال�ستكم ��ال مراحل �إنتاج الغاز يف
حق ��ل النا�صري ��ة النفط ��ي ،وذل ��ك
لأول مرة من ��ذ ت�شغيل احلقل عام

 ،2007فيما توقعت �إجناز ن�صب
املعدات وبدء الت�شغيل التجريبي
خالل مدة �شهرين.
وذك ��ر بي ��ان لل�شرك ��ة تابعت ��ه
(املدى) �أنها "ت�ستعد لإنتاج الغاز
امل�صاح ��ب لأول م ��رة م ��ن حق ��ل
النا�صري ��ة النفط ��ي وذل ��ك �ضمن
�إط ��ار اال�ستثم ��ار الأمثل للرثوات
الطبيعية وتعظيم املوارد ،واحلد
من ح ��رق الغاز امل�صاح ��ب للنفط
اخلام".و�أو�ضح ��ت �أنها "با�شرت
بالتعاون مع �شرك ��ة غاز اجلنوب
بتنفي ��ذ م�ش ��روع ا�ستثم ��ار غ ��از
النا�صرية املعجل من خالل التعاقد
مع �شركة فلود الإيطالية".
و�أ�ش ��ار البي ��ان اىل �أن "امل�شروع
ي�سته ��دف ا�ستثم ��ار غ ��از املرحلة
االوىل ال ��ذي ي�ش ��كل الن�سب ��ة
الأكرب من جمم ��ل الغاز امل�صاحب
يف حق ��ل النا�صري ��ة النفط ��ي".
ورج ��ح البي ��ان "ا�ستكم ��ال ن�صب
املع ��دات خالل ال�شهرين القادمني،
لتب ��د�أ بعده ��ا عملي ��ات الت�شغي ��ل
التجريب ��ي" ،مبين� � ًا �أن "م�ل�اكات
�شركة نفط ذي قار ا�ستكملت مطلع
العام احلايل م ��د �أنبوب  14عقدة
لنق ��ل الغ ��از امل�صاح ��ب من حمطة
ع ��زل غ ��از النا�صري ��ة �إىل �أنبوب
الت�صدي ��ر الوطني".ولفت اىل �أن

"�إنت ��اج الغ ��از �سيعزز من قدرات
الب�ل�اد يف ت�صدي ��ر الغ ��از ال�سائل
والغازول�ي�ن الطبيع ��ي و�سيعظ ��م
م ��ن التنمية امل�ستدام ��ة ويزيد من
ثق ��ة امل�ستثمرين مل�شاري ��ع الطاقة
والبرتوكيماويات والأ�سمدة".
و�أ�شار البي ��ان اىل �أن "التقديرات
الأولي ��ة ل ��وزارة النفط تفي ��د ب�أن
الع ��راق ميتل ��ك احتياطي� � ًا كب�ي�ر ًا
م ��ن الغاز ،باال�ضاف ��ة اىل �أن نحو
 %70م ��ن الغ ��از العراق ��ي هو غاز
م�صاح ��ب ال�ستخ ��راج النف ��ط،
ويح ��ل الع ��راق باملرتب ��ة احلادية
ع�ش ��ر من ب�ي�ن دول الع ��امل الغنية
بالغاز".
وكان جمل� ��س ال ��وزراء ق ��د وافق
ر�سمي� � ًا يف (اخلام�س م ��ن كانون
الث ��اين  ،)2016عل ��ى ت�أ�سي� ��س
�شركة نفط ذي قار.
وم ��ن جهت ��ه �أعل ��ن ع�ض ��و جلن ��ة
الطاق ��ة النيابي ��ة يف الربمل ��ان
املنتهي ��ة واليت ��ه زاه ��ر العب ��ادي،
"ا�ستم ��رار امل�ساع ��ي احلكومي ��ة
لرف ��ع �إنت ��اج �شرك ��ة نف ��ط ذي قار
م ��ن  200ال ��ف برمي ��ل اىل 500
ال ��ف برمي ��ل يومي� � ًا" ،م�شريا اىل
ان "هن ��اك م�ساعي �أخ ��رى لإحالة
م�شروع م�صف ��ى نفط ذي قار على
�إحدى ال�شركات االجنبية".

وقال العبادي يف حديث لـ(املدى)،
ان "جه ��ودا حكومي ��ة تب ��ذل لرفع
�إنت ��اج �شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار م ��ن
خ�ل�ال ا�ستثمار حقل اب ��و عامود،
اىل جانب وجود احتياطي نفطي
كبري ي�ص ��ل اىل  30ملي ��ار برميل

يف عم ��وم املحافظة".وبني ع�ضو
الربمل ��ان املنتهية واليت ��ه ان "تلك
اجله ��ود بذل ��ت يف ه ��ذا االجت ��اه
بالتن�سي ��ق م ��ع وزير النف ��ط ،من
�أج ��ل الإ�سراع يف �إحال ��ة امل�صفى
ال ��ذي �سي�سهم يف تطوير �إمكانات

املحافظ ��ة وا�ستثم ��ار ج ��زء م ��ن
�إنت ��اج �شرك ��ة نف ��ط ذي ق ��ار لرفد
االقت�ص ��اد الوطن ��ي بامل�شتق ��ات
النفطية املختلفة".
وب ��دوره ،ق ��ال اخلب�ي�ر النفط ��ي
عمرو ه�شام� ،إن "هناك م�ستثمرين

ُك�ث�ر و�ش ��ركات تقدم ��ت ال�ستثمار
م�صفى ذي قار" ،مبين ًا �أن "ق�ضية
ا�ستثمار م�صف ��ى ذي قار ،هو �أمر
م ��ازال قائم ��ا ول ��ه �أهمي ��ة كب�ي�رة
للمحافظة والبالد".
و�أ�ض ��اف ه�ش ��ام يف حدي ��ث

عامل يف �أحد احلقول النفطية اجلنوبية�( ..أر�شيف)

لـ(امل ��دى)� ،إن "ا�ستثم ��ار م�صف ��ى
املحافظ ��ة� ،ستك ��ون له م ��ردودات
مالية و�إيرادات حقيقية للمحافظة
بالإ�ضاف ��ة اىل الإي ��رادات الت ��ي
تدخ ��ل اىل املوازن ��ة االحتادي ��ة
للدول ��ة عل ��ى �أن يت ��م اختي ��ار
�صائب لل�شركات الت ��ي �ست�ستثمر
امل�صفى".
ويذك ��ر ان وزارة النف ��ط قالت �إن
الع ��راق يخط ��ط لزي ��ادة الإنت ��اج
م ��ن حق ��ل النا�صري ��ة النفطي �إىل
� 200أل ��ف برمي ��ل يومي ��ا من 90
�أل ��ف برميل يوميا خ�ل�ال العامني
القادم�ي�ن من دون طل ��ب امل�ساعدة
من ال�شركات العاملية.
ومل تك�ش ��ف ال ��وزارة ع ��ن جدول
زمني حمدد لتحقيق زيادة الإنتاج
من احلقل الواقع يف حمافظة ذي
قار.
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م وزارة
النف ��ط عا�ص ��م جه ��اد ،يف بي ��ان
تلق ��ت (امل ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن
"خطط التطوير ت�شمل ا�ستخدام
 50ملي ��ون ق ��دم مكعب م ��ن الغاز
امل�صاح ��ب لإنتاج النفط لإمدادات
حمط ��ات الكهرب ��اء يف املحافظة،
وحق ��ل النا�صري ��ة ال ��ذي ج ��رى
اكت�شاف ��ه يف ع ��ام  1973هو �أكرب
حقل نفطي يف ذي قار".
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�أطفال الت�سول تختطفهم جتارة تديرها ع�صابات
 حتقيق /املدى
عد�سة /حممود ر�ؤوف

ال�ت��ي حتمل انعكا�سات احل��روب
و�سوء االدارة والتخطيط ملوارد
الدولة من غياب الر�ؤى واخلطط
القانونية البعيدة امل��دى خا�صة
يف اجلانب ال��ذي يتعلق بتحديث
وتطوير الت�شريعات التي متنع
هذه الظاهرة وتكافح انت�شارها،
و�إجبار االجهزة التنفيذية متابعة
ت �ل��ك ال �ت �� �ش��ري �ع��ات وال� �ق ��وان�ي�ن
وت�ن�ف�ي��ذه��ا� .أم ��ا ال��دي�ن�ي��ة فح�سب
نظرية "�أنتَ ان�ط��ي وال �ل��ه كفيل
بذلك"� .أو عدم رد ال�سائل واملحتاج
كما �أو�صى الدين .والب�أ�س بذلك
من جانب ان�ساين .لكن اىل متى
ي�ستمر العمل وف��ق ه��ذه ال��ر�ؤي��ة
وامل �ن �ظ��ور� .أل �ي ����س م��ن الأف �� �ض��ل
�إن �� �ش��اء ور����ش ع�م��ل �أو م��دار���س
مهنية لتطوير وحت�سني كفاءة
االطفال املت�سولني و�إعادة ت�أهيلهم
ودجم �ه��م باملجمتع .والأم� ��ر هنا
يقع على عاتق احلكومة واجلهات
املعنية باالمر ،ومنظمات املجمتع
امل��دين ،وامل�ؤ�س�سة الدينية التي
مت�ل��ك امل ��ال وال�سلطة يف ال��وق��ت
احلا�ضر.
ت�ش�ي�ر درا�س ��ة �أعده ��ا باحث ��ون
عراقي ��ون خ�ل�ال جول ��ة ميداني ��ة
ع ��ن الت�س ��ول وحقيقت ��ه وخفاي ��اه
يف املجتم ��ع العراق ��ي اىل �أن نحو
 %90من املت�سول�ي�ن لديهم اخلربة
والق ��درة عل ��ى العمل م ��ن دون مد
الي ��د وطل ��ب امل�ساعدة م ��ن النا�س
و�إن  %10املتبق�ي�ن ه ��م فق ��ط م ��ن
يحتاجون اىل امل�ساعدة فع ًال ،و�إن
ن�سبة  % 50من الت�سعني يتاجرون
بالأطف ��ال ويت�سولون به ��م ،ت�شكل
الن�س ��اء الن�سبة الأعلى منهم .الأمر
الذي ي�شري هن ��ا اىل �أهمية الوعي
يف مكافح ��ة ه ��ذه الظاه ��رة ومنع
املتاجرة بالأطفال.

و�سط �شارع الربيعي
يقف �أحمد ( 16عام ًا)
 ،تارك ًا للدرا�سة يتيم
الأبوين ي�سكن عند
�أخيه الأكرب يف �أحد
�أطراف بغداد .يحمل
ً
متنقال
�أحمد كي�سه
بني جهتي ال�شارع �أينما
توقف ال�سري .يطرق
زجاج نوافذ ال�سيارات
التي غالب ًا ما تكون
حديثة .من ا�ستجاب
منهم وفتح النافذة
يعطيه الهدية كما
ي�سميها هو.

هدي ��ة �أحم ��د عب ��ارة ع ��ن ح ��رز �أو
دع ��اء يلف ��ه بطريق ��ة متقن ��ة ج ��د ًا
بقطعة قما�ش خ�ض ��راء �أو بي�ضاء،
وي�ضعه ��ا على (د�شب ��ول) ال�سيارة
وهو يقول" :ربي يحفظك ويحفظ
عائلت ��ك وبيت ��ك و�سيارت ��ك ،ه ��ذا
احلرز والدعاء هدية �أنتَ ت�ستاهل
�إيب�ي�ن مالك ح�ل�ال ".وح�سب قوله
ف�إن هناك م ��ن يقبلها ومن يرف�ضها
وه ��م قليل ��ون ج ��دا� .أحم ��د يجمع
يومي ًا قرابة  50الف دينار� .صايف
الأرباح كما ي�سميه .بعد ا�ستقطاع
ثمن قطعة القما� ��ش وورقة الدعاء
الت ��ي ي�ش�ت�ري كمية منها م ��ن �أحد
املكتبات مع �أجرة زوجة �أخيه التي
تتقن عمل احلرز �أو احلجاب.
االبت ��كارات مل تتوق ��ف عن ��د ه ��ذه
احلد ،فق ��د ا�ستغل بع� ��ض االطفال
املطب ��ات (الط�س ��ات) وم ��ا �أكرثها
يف �شوارعنا ،والتي جتربال�سائق
عل ��ى االبط ��اء .اذ ي�سارع ��ون اىل
عر� ��ض ب�ضاعته ��م والت ��ي غالب ًا ما
تك ��ون (علكة  /جكلي ��ت  /حام�ض
حلو).
الإرهاب والت�سول
الوقت ي�شري اىل الظهرية � /ساعات
الذروة واالختناق املروري ،خا�صة
منطقة الباب ال�شرقي ،ما �أن تخرج
م ��ن النفق حت ��ى ت�صط ��دم بفتاتني
تتحدث ��ان اللهج ��ة ال�سوري ��ة .على
مقرب ��ة منه ��ن رج ��ل مع ��اق وابنته
يلوح بيده بجواز ال�سفر ال�سوري.
بعد ال�ساع ��ة الثالثة ت�أتي جمموعة
اخ ��رى ت�أخ ��ذ مكانهم وه ��ذه املرة
م ��ن املهجرين �أو النازحني .وطبع ًا
يف ال�صب ��اح كان امل ��كان من ح�صة
�أ�شخا�ص �آخرين.
�إح ��دى الفتات�ي�ن تق ��ول :مل يك ��ن
�أمامن ��ا �سوى ه ��ذا احلل جمربون
ول�سن ��ا خم�ي�رون فاحل ��ال �صع ��ب
والعم ��ل للرج ��ال وان وج ��د ف�ل�ا
ي�س ��د احلاج ��ة .وع ��ن امل�شاك�سات

�أو امل�ضايق ��ات الت ��ي يتعر�ضن لها
قال ��ت :يف الب ��دء كنا ن�سم ��ع كالم ًا
كثري ًا وترمى علين ��ا �أرقام هواتف
وم ��ا �شاب ��ه لك ��ن مب ��رور الوق ��ت
تال�شت.
القانون العراقي
م ��ن العوام ��ل امل�ؤث ��رة يف معاجلة
ظاه ��رة الت�سول واالنح ��راف عند
الأطف ��ال الو�ض ��ع القان ��وين الذي
تتبن ��اه الدول ��ة للح ��د م ��ن ه ��ذه
الظاه ��رة ،م ��ن خ�ل�ال ا�ستخ ��دام
الأ�سلوب الأوف ��ق ولي�س املعاجلة،
فق ��د ثب ��ت �إن الت�شريع ��ات وحدها
ال تف ��ي باملعاجل ��ة م ��ا مل ت�سبقه ��ا
ا�ستع ��دادات تعبوي ��ة �شعبي ��ة
و توعي ��ة مفهوم ��ة .و�أثره ��ا
االجتماع ��ي ال�سلبي عل ��ى اجلميع
ك ��ي ميك ��ن للت�شريع ��ات �أن تفع ��ل
فعله ��ا بعد ذل ��ك الت�شري ��ع الوحيد
للح ��د من ه ��ذه الظاه ��رة وكان يف
ع ��ام  1969م ��ن قان ��ون العقوبات
العام املرقم  111املعدل واملت�ضمن
امل ��واد التالي ��ة :امل ��ادة ـ 1 /290ـ
يعاق ��ب باحلب� ��س م ��دة ال تق ��ل عن
�شه ��ر واح ��د وال تزي ��د عل ��ى ثالثة
�أ�شه ��ر كل �شخ� ��ص �أمت الثامن ��ة
ع�شرة من عمره وج ��د مت�سو ًال يف
الطريق العام والأ�سواق والأحياء

ال�سكنية وتك ��ون العقوبة احلب�س
م ��دة ال تزيد عل ��ى �سن ��ة �إذا ت�ص ّنع
املت�سول الإ�صابة بجروح �أو عاهة
�أو ا�ستعم ��ل �أي ��ة و�سيلة �أخرى من
و�سائ ��ل اخل ��داع لك�س ��ب �إح�س ��ان
اجلمه ��ور �أو ك�ش ��ف ع ��ن ج ��رح �أو
عاه ��ة �أو يف اال�ستج ��داء  2 .ـ �إذا
كان مرتك ��ب ه ��ذه الأفع ��ال مل يت ��م
الثامن ��ة ع�ش ��رة م ��ن عم ��ره تطبق
ب�ش�أن ��ه �أحكام م�س�ؤولي ��ة الأحداث
يف حالة ارتكاب خمالفة .
امل ��ادة ـ  /291يجوز للمحكمة بد ًال
من احلكم عل ��ى املت�سول بالعقوبة
املن�صو� ��ص عليه ��ا يف امل ��ادة
ال�سابق ��ة� ،أن ت�أم ��ر ب�إيداعه مدة ال
تزي ��د ع ��ن �سن ��ة دار ًا للت�شغيل من
كان ق ��ادر ًا على العم ��ل �أو ب�إيداعه
ملج� ��أ �أو دار ًا للعج ��زة �أو م�ؤ�س�سة
خريي ��ة معرتفا به ��ا �إذا كان عاجز ًا
عن العمل وال مال لديه يقتات منه،
متى كان التحاق ��ه باملحل املالئم له
ممكن ًا � .أم ��ا املادة ـ  292فقد ن�صت
على ،يعاق ��ب باحلب�س مدة ال تزيد
عل ��ى ثالثة �أ�شه ��ر وبغرامة ال تزيد
عل ��ى خم�س�ي�ن دين ��ارا �أو ب�إح ��دى
هات�ي�ن العقوبت�ي�ن ،كل م ��ن �أغرى
�شخ�ص� � ًا مل يت ��م الثامن ��ة ع�ش ��رة
من عم ��ره عل ��ى الت�س ��ول ،وتكون
العقوب ��ة احلب�س م ��دة ال تزيد على

�ست ��ة �أ�شهر والغرام ��ة التي ال تزيد
ع ��ن مئ ��ة دين ��ار �أو �إح ��دى هات�ي�ن
العقوبت�ي�ن �إذا كان اجلاين وليا �أو
و�صيا �أو مكلف ًا برعاية �أو مالحظة
ذلك ال�شخ�ص.
م ��ع �أن هذ املواد القانونية عاجلت
م�شكل ��ة الت�س ��ول واال�ستجداء من
عدة جوانب اجتماعية وعقابية �إال
�أنه ��ا مل تطبق ب�شكل فعلي لأ �سباب
ع ��دة تق ��ف يف مقدمته ��ا الظ ��روف
الآني ��ة الت ��ي مي ��ر به ��ا البل ��د من ��ذ
احل ��رب االوىل اىل يومنا هذا .مع
غياب الأجهزة الرقابية والتنفيذية
املتابعة والأوام ��ر اخلا�صة ح�سب
الظ ��روف الآني ��ة وامل�ستعجلة� ،إال
�أن �صعوبة تفعيله ��ا ب�سبب �ضعف
الأجه ��زة التنفيذية وع ��دم اجلدية
يف التنفي ��ذ جع ��ل من ه ��ذه املواد
ح�ب�ر ًا عل ��ى ورق ،كم ��ا �أن عملي ��ة
التقادم عل ��ى ه ��ذه القوانني وعدم
�س ��ن قوان�ي�ن وتعليم ��ات مواكب ��ة
لتطور هذه الظاهرة �أفرغها من كل
فاعلي ��ة �أو �أهمي ��ة ،وم ��ا زالت هذه
املعاجلات تخ�ض ��ع للظروف الآنية
يف تفعيله ��ا �أو العك�س ما �أدى �إىل
انت�شار ظاهرة الت�سول ب�شكل غري
م�سبوق ،وقد �ساهم تعاطف الر�أي
العام مع ظاهرة الت�سول يف �إخفاق
تفعي ��ل ه ��ذه القوانني باعتب ��ار�أن
التعر�ض لهم عمل غري �أن�ساين.
وجه خري
البع� ��ض م ��ن الن�س ��اء جتده ��ن
ويف ح ��ر بغ ��داد القائ ��ظ �صيف� � ًا
يحمل ��ن طف ًال ويتخ ��ذن منه و�سيلة
لال�ستج ��داء والت�س ��ول وهو لي�س
طفله ��ا .الطري ��ق م ��ن النج ��ف اىل
بغ ��داد انق�ض ��ى بقراب ��ة �ساع ��ة

فقدان جواز �سفر

فقدان
فقدت مني الهوية املرقمة
 12194الصادرة عن البنك
املرك��زي العراق��ي باس��م
(نضال إس��ماعيل جاسم)
فعل��ى م��ن يعثـ��ر عليها
تسليمها إلى جهة اإلصدار
مع فائق التقدير

فقدان جواز �سفر

فقد مني جواز سفر صادر من
جوازات املنصور باسم (منى
جلي��ل داود التميمي) ورقمه
( .)A 13595064يرج��ى مم��ن
يعث��ر عليه تس��ليمه جامع
حي دراغ  /املنصور او االتصال
على الرقم ()07807547532
وله مكافأة كبيرة وشكراً.

فق��د مني جواز س��فر صادر
م��ن جوازات املنصور باس��م
(عص��ام ابراهي��م هاش��م
اللب��ان) ورقم��ه (86745563
 .)Aيرج��ى مم��ن يعث��ر عليه
تس��ليمه جام��ع ح��ي دراغ
 /املنص��ور او االتص��ال على
الرق��م ( )07807547532وله
مكافأة كبيرة وشكراً.

فقـــــــدان

�إعـــــالن

�إعـــــالن

فقداملدعو(معتصم
علي خل��ف) بتاريخ
 2006/5/29عل��ى
من لدي��ه معلومات
يرج��ى تبلي��غ مركز
شرطة الدورة.

قدم املدعي (س�لام ناجي مهاوش)
طلبا ً يروم فيه تبدي��ل (اللقب) من
(اجلحيش��ي) إلى (املعم��وري) فمن
لديه اعتراض على الدعوى مراجعة
ه��ذه املديري��ة خالل م��دة أقصاها
(خمس��ة عش��ر يوماً) وبعكس��ه
س��وف ينظر بالدع��وى وفق أحكام
امل��ادة ( )22م��ن قان��ون البطاق��ة
الوطنية رقم ( )3لسنة .2016
اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
مدير اجلن�سية العام  /وكالة

قدم املدعي (مثن��ى ناجي مهاوش)
طلبا ً يروم فيه تبدي��ل (اللقب) من
(اجلحيش��ي) إلى (املعم��وري) فمن
لديه اعتراض على الدعوى مراجعة
ه��ذه املديري��ة خالل م��دة أقصاها
(خمس��ة عش��ر يوماً) وبعكس��ه
س��وف ينظر بالدع��وى وفق أحكام
امل��ادة ( )22م��ن قان��ون البطاق��ة
الوطنية رقم ( )3لسنة .2016
اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
مدير اجلن�سية العام  /وكالة

ون�ص ��ف وب�ض ��ع دقائ ��ق ب�سي ��ارة
(البهبه ��ان) .وم ��ن الع�ل�اوي اىل
�ساح ��ة الن�ص ��ر ب�ساع ��ة ون�ص ��ف،
و�س ��ط ح ��ر قائظ �إذ ت�ش�ي�ر ال�ساعة
اىل الواح ��دة ظه ��ر ًا .و�س ��ط ج�سر
ال�سن ��ك بني �صفي ال�سي ��ارات تقف
�إم ��راة تدف ��ع بعربة �أطف ��ال جتل�س
بداخله ��ا طفلة بعم ��ر �أربع �سنوات
تقريب� � ًا .كان ��ت ت ��دور به ��ا ب�ي�ن
ال�سيارات .بعد ن�صف �ساعة تقربي ًا

و�صل ��ت ال�سيارة اىل �ساحة الوثبة
وبامل�صادف ��ة قب ��ل دخ ��ول التك�سي
اىل النفق �شاهدت امل ��ر�أة والطفلة
يعربن اىل جهة ال�ش ��ارع الأخرى.
ترجلت من ال�سي ��ارة .املر�أة تدخل
الزقاق بعد دقائق تخرج منه بدون
الطفل ��ة .حدي ��ث لدقائ ��ق ت�ب�ن �إنها
ت�ست�أج ��ر الطفلة يومي� � ًا مببلغ 25
�أل ��ف دينار .حيث و�صفتها بـ (وجه
خ�ي�ر مرزوق ��ة) .علم� � ًا �أن �أرباحها

اليومي ��ة ماب�ي�ن ( 70اىل � ) 80ألف
دينار.
ارت �ب �ط��ت ظ��اه��رة ال�ت���س��ول عامة
وت�سول الأطفال خا�صة باملنظومة
ال �� �ش��ام �ل��ة ل�ل�م�ج�م�ت��ع ب�ج��وان�ب�ه��ا
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
وال� ��� �س� �ي ��ا�� �س� �ي ��ة وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة
والأخ�لاق�ي��ة والدينية .كل جانب
ه �ن��ا ي�ت�ح�م��ل ج�� ��زء ًا م ��ن تف�شي
وانت�شار هذه الظاهرة االقت�صادية

وزارة الدفاع
دائرة امل�ست�شار القانوين العام  /املحكمة الع�سكرية الثانية
(رزمة )2018/1
�إعالن حكم غيابي

إلى احملكومني الغائبني املدرجة أسمائهم أدناه والساكنني في العناوين املؤشرة ازاءهم ملا كنتم مدانني وفق املواد املبينة أزاء اسم كل منكم من قانون العقوبات
العسكري رقم  19لسنة  2007املعدل وقانون العقوبات رقم  111لسنة  1969وتعديالته في القضايا املؤشرة ازاء اسمائكم ومبا ان محل اقامتكم مجهول لذا اقتضى
تبليغكم في الصحف احمللية ولكم احلق في متييز القضايا خالل مدة ثالثون يوما ً بالنسبة للمخالفات وثالثة أشهر بالنسبة للجنح وستة أشهر بالنسبة للجنايات
اعتبارا ً من تاريخ النشر وفي حال انقضاء املدة املذكورة دون أن تقدموا انفسكم إلى محكمتنا أو إلى أي مركز شرطة ودون ان تعترضوا عليه خالل املدة املذكورة فان
احلكم الغيابي باالدانة والعقوبات االصلية والفرعية يكون مبنزلة احلكم الوجاهي استنادا ً ألحكام املادة (/243أ) ق أ ج رقم  23لسنة .1973
املادة القانونية

رقم
الدعوى

مدة احلكم

1

ج /1علي عباس كاظم عيسى الساعدي

بغداد -بغداد اجلديدة – م – 701ز – 3د15

(/33اوال) و( /62ثانيا/
ثالثا أ) من ق ع ع

2018/17

احلبس البسيط ثالثة أشهر وفق املادة ( 33أوالً)
واحلبس البسيط ملدة شهر واحد وفق املادة ( /62ثانياً)
وتضمينه مبلغا ً قدره ( )183000دينار

2

ج /1علي كاظم ربيع عطية

بغداد -ابو دشير – م – 752ز – 54د125

(/33اوال) و( /62ثانيا/
ثالثا أ) من ق ع ع

2018/35

3

ع /محمد راضي كنبار هادي الساعدي

بغداد – م الصدر – حي اكد – م – 80 – 770د 230

(/33اوال) من ق ع ع

2018/23

ت

عنوان ال�سكن

اال�سم الكامل للمتهم الغائب

4

ر ع  /حسني علي عبد احلسني يوسف املنكوشي

كربالء املقدسة – العباسية الشرقية

(/33اوال) من ق ع ع

2018/21

5

ع /رحيم سلمان حسن جامل ال بو عيسى

بابل – املدحتية – حي احلسني

(/33اوال) من ق ع ع

2018/215

6

ج ط  /نور الدين فاضل عباس جاسم القرطاني

البصرة – العروبة م – 1ز – 1د98

(/33اوال) من ق ع ع

2018/218

7

ح ج  /منتضر عالوي حايف خيدور العبيدي

القادسية – عفك – م – 3ز – 14د285

(/33اوال) من ق ع ع

2018/219

8

ع /أمير كرمي رحيم حميد الناصري

كربالء املقدسة – احلر – حيدرية احلر – م – 15ز3

(/33اوال) و( /62ثانيا/
ثالثا أ) من ق ع ع

2018/164

9

ج ط  /حسني جواد حسني محمد السلطاني

بابل – احملاويل – النيل – م – 419ز – 25د664

(/33اوال) من ق ع ع

2018/126

10

ج ط  /حيدر دعير حمد مطشر الزيدي

بغداد – الوشاش – السالم -م – 619ز – 88د49

(/33اوال) من ق ع ع

2018/127

11

ج ط  /علي حسني صباح جديع الشمري

احلبس البسيط ثالثة أشهر وفق املادة ( 33أوالً)
واحلبس البسيط ملدة شهر واحد وفق املادة ( /62ثانياً)
وتضمينه مبلغا ً قدره ( )100000دينار
احلبس البسيط ملدة ثالثة أشهر وفق املادة ( 33أوالً)
احلبس البسيط ملدة ثالثة أشهر وفق املادة (/ 33
أوالً)
ايقاف اجراءات وقفا ً نهائيا ً
احلبس البسيط ملدة ثالثة أشهر وفق املادة (/33أوالً)
احلبس البسيط ملدة ثالثة أشهر وفق املادة (/33أوالً)

احلبس البسيط ثالثة أشهر وفق املادة ( /62ثانياً)
وتضمينه مبلغ قدره ( )100000دينار
احلبس البسيط ملدة ثالثة أشهر وفق املادة (/33أوالً)
احلبس البسيط ملدة ثالثة أشهر وفق املادة (/33أوالً)

املوصل – البعاج حي القادسية الثانية – م711
– ز – 9د71175

(/33اوال) من ق ع ع

2018/129

احلبس البسيط ملدة ثالثة أشهر وفق املادة (/33أوالً)

12

 12ج ط /عباس فتحي عاشور جمشيد آل
محمد

نينوى – احلمدانية – مخمور – قرية عمركان –
قرب مدرسة عمر كان

(/33اوال) من ق ع ع

2018/130

احلبس البسيط ملدة ثالثة أشهر وفق املادة (/33أوالً)

13

ر ع /سالم صوب اهلل عثمان بردان املالكي

ميسان – الصدر – حي املستخدمني – م30
– ز – 3د59

(/33اوال) من ق ع ع

2018/131

احلبس البسيط ملدة ثالثة أشهر وفق املادة (/33أوالً)

14

ج ط /وليد توفيق محمد غايب ابراهيم

نينوى – النداء – حي املعلمني

(/33اوال) من ق ع ع

2018/132

احلبس البسيط ملدة ثالثة أشهر وفق املادة (/33أوالً)

15

ن ض/صالح مهدي برباز مطر الغزالي

كربالء املقدسة – العباسية – حي الهادي – م27
– ز – 15د 4/17

(/33اوال) من ق ع ع

2018/134

احلبس البسيط ملدة ثالثة أشهر وفق املادة (/33أوالً)

16

ج ط /علي جبار فرمان حسني البو يوسف

بابل – احللة – منطقة الرشيدية – م – 1ز19
– د701

(/33اوال) من ق ع ع

2018/135

احلبس البسيط ملدة ثالثة أشهر وفق املادة (/33أوالً)

17

ج ط /حافظ مصطاف عبود خلف

ديالى – بني سعد – قرية دحيلة – م – 28ز28
– د 51

(/33اوال) من ق ع ع

2018/136

احلبس البسيط ملدة ثالثة أشهر وفق املادة (/33أوالً)

18

ن ع  /فالح حسن علي فاضل الغنامي

البصرة الهارثية – بني مالك الشرقية

(/33اوال) من ق ع ع

2018/137

احلبس البسيط ملدة ثالثة أشهر وفق املادة (/33أوالً)

19

ج ط /عاصم يوسف حسني حمو الزري

نينوى – قضاء تلعفر – ناحية الرمانة – قرية
كاريز – قرب جامع بالل احلبشي

(/33اوال) من ق ع ع

2018/138

20

ج ط  /زمن حسن محمد جواد عبد اهلل احلميري

النجف االشرف – حي القدس الثانية – د663

(/33اوال) و( /62ثانيا/
ثالثا أ) من ق ع ع

2018/206

21

ع  /مهند خليل ابراهيم حسني العزي

بغداد – االعظمية – م – 328ز – 5د15

(/33اوال) و( /62ثانيا/
ثالثا أ) من ق ع ع

2018/208

22

ع /مثنى عموش خنجر لفته املياحي

واسط – العزه -

(/33اوال) و( /62ثانيا/
ثالثا أ) من ق ع ع

2018/207

23

ع /فارس جرو سهيل عطوان اكشتومي

النجف االشرف – الكوفة – العباسية – م9
–  – 3د75

(/33اوال) و( /62ثانيا/
ثالثا أ) من ق ع ع

2018/148

24

ج ط /مهند احمد ماجد محمد عمر العباسي

املوصل – االمين – م – 622ز – 7د 9

(/33اوال) من ق ع ع

2018/139

25

ج /1سالم ذياب درب صباح اللهيبي

نينوى –كوبر – قرية ابو جرده

(/33اوال) و( /62ثانيا/
ثالثا أ) من ق ع ع

2018/186

26

ج ط /عباس زعالن تريجي عناد السالم

ذي قار – الغراف

(/33اوال) و( /62ثانيا/
ثالثا أ) من ق ع ع

2018/180

27

ن ض /خليل جبر علي بديوي اخلزعلي

ذي قار – سيد دخيل – حي العسكري – م – 6ز21
– د232

(/33اوال) و( /62ثانيا/
ثالثا أ) من ق ع ع

2018/146

28

ع /مروان عقيل عبد االمير جبر الزرفي

النجف االشرف – الكوفة

(/33اوال) و( /62ثانيا/
ثالثا أ) من ق ع ع

2018/165

29

ع /نهاد عباس دفار كحيط البدري

ذي قار – البطحاء – الشاطي – م – 1ز – 5د 863

(/33اوال) و( /62ثانيا/
ثالثا أ) من ق ع ع

2018/145

احلبس البسيط ملدة ثالثة أشهر وفق املادة (/33أوالً)
احلبس البسيط ثالثة أشهر وفق املادة ( 33أوالً)
واحلبس البسيط ملدة شهر واحد وفق املادة (/62
ثانياً) وتضمينه مبلغا ً قدره ( )100000دينار
احلبس البسيط ثالثة أشهر وفق املادة ( 33أوالً)
واحلبس البسيط ملدة شهر واحد وفق املادة (/62
ثانياً) وتضمينه مبلغا ً قدره ( )100000دينار
احلبس البسيط ثالثة أشهر وفق املادة ( 33أوالً)
واحلبس البسيط ملدة شهر واحد وفق املادة (/62
ثانياً) وتضمينه مبلغا ً قدره ( )72.600دينار
احلبس البسيط ملدة ثالثة اشهر وفق املادة (/62
ثانيا) وتضمينه مبلغ قدره ( )100000دينار
احلبس البسيط ملدة ثالثة اشهر وفق املادة (/33اوالً)

احلبس البسيط ثالثة أشهر وفق املادة ( 33أوالً)
واحلبس البسيط ملدة شهر واحد وفق املادة (/62
ثانياً) وتضمينه مبلغا ً قدره ( )100000دينار
احلبس البسيط ثالثة أشهر وفق املادة ( 33أوالً)
واحلبس البسيط ملدة شهر واحد وفق املادة (/62
ثانياً) وتضمينه مبلغا ً قدره ( )100000دينار
احلبس البسيط ثالثة أشهر وفق املادة ( 33أوالً)
واحلبس البسيط ملدة شهر واحد وفق املادة (/62
ثانياً) وتضمينه مبلغا ً قدره ( )100000دينار
احلبس البسيط ثالثة أشهر وفق املادة ( 33أوالً)
واحلبس البسيط ملدة شهر واحد وفق املادة (/62
ثانياً) وتضمينه مبلغا ً قدره ( )200000دينار
احلبس البسيط ثالثة أشهر وفق املادة ( /62ثانياً)
وتضمينه مبلغا ً قدره ( )100000دينار

العميد احلقوقي
رئي�س املحكمة الع�سكرية الثانية

العدد ( )4233ال�سنة اخلام�سة ع�شرة  -االثنني ( )16متوز 2018
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رياضة

تناف�س ثالثي مثري على و�صافة كرة املمتاز يف لقاءات الأربعاء
 زاخ������و ي��ن��ت��ظ��ر ه���دي���ة جم���ان���ي���ة م����ن ك����رب��ل�اء ل���ل���ب���ق���اء يف الأ������ض�����واء
 بغداد /حيدر مدلول
�ست�شه ��د مناف�س ��ات ال ��دور التا�سع ع�شر
م ��ن جولة الإي ��اب بدوري الك ��رة املمتاز
تناف�س� � ًا ثالثي� � ًا مث�ي�ر ًا ب�ي�ن ف ��رق القوة
اجلوي ��ة والنفط وال�شرط ��ة حل�سم مركز
و�صي ��ف فري ��ق ال ��زوراء حام ��ل لق ��ب
الن�سخ ��ة احلالي ��ة م ��ن املو�س ��م الكروي
 2018-2017م ��ن �أج ��ل متثي ��ل الك ��رة
العراقي ��ة يف دوري �أبط ��ال �آ�سيا 2019
بع ��د موافق ��ة املكت ��ب التنفي ��ذي لالحتاد
الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم عل ��ى تخ�صي�ص
مقعد ون�ص ��ف ليكون من ح�ص ��ة العراق
ب�ش ��رط تطبيقه ��ا معاي�ي�ر الرتاخي� ��ص
الآ�سيوي ��ة والت ��ي مت اعتماده ��ا من قبل
جلنة املحرتف�ي�ن والواجب تطبيقها على
جميع االحت ��ادات الوطني ��ة التي ي�سمح
لأنديته ��ا امل�شارك ��ة خالل املو�س ��م املقبل
جلميع املناطق .
ويطمح فري ��ق القوة اجلوي ��ة الو�صيف
بر�صيد  81نقطة اىل تعوي�ض اخل�سارة
الأخ�ي�رة التي تلقاها م ��ن فريق ال�شرطة
يف مواجه ��ة فري ��ق نفط الو�س ��ط الثامن
بر�صي ��د  49نقطة بال�ساع ��ة  4:45دقيقة
ع�صر بعد غد الأربعاء ،على ملعب الإدارة
املحلي ��ة يف حمافظ ��ة النج ��ف ،حيث �أن
الفوز �سيكون اخليار الوحيد له من اجل
احت�ل�ال املرك ��ز الثاين بغ� ��ض النظر عن
نتيج ��ة مب ��اراة ال�شرطة الراب ��ع بر�صيد
 80نقط ��ة والكهرب ��اء اخلام� ��س بر�صيد
 58نقط ��ة التي �ستق ��ام يف التوقيت ذاته
على ملعب نادي التاجي ،ونتيجة مباراة
النفط الثالث بر�صيد  81نقطة والزوراء
حام ��ل اللق ��ب بر�صي ��د  88نقط ��ة الت ��ي
�سي�ضيّفه ��ا ملعب ن ��ادي ال�صناعة ،حيث
تتناف� ��س تل ��ك الفرق الثالث ��ة على ن�صف
مقعد �آ�سيوي يف حني ذهب املقعد الكامل
اىل فريق نادي الزوراء .
وبات فريق زاخ ��و التا�سع ع�شر بر�صيد
 24نقط ��ة بحاجة اىل معج ��زة يف اللقاء
ال ��ذي �سيجمع ��ه بال�ساع ��ة  4:45دقيق ��ة
ع�ص ��ر غ ��د الثالث ��اء م ��ع م�ض ّيف ��ه فري ��ق
الديوانية ال�سابع ع�شر بر�صيد  30نقطة
م ��ن �أجل البق ��اء يف دوري الك ��رة املمتاز
باملو�س ��م املقبل ،حي ��ث ين�شد اىل حتقيق
االنت�صار مقابل �أن يقدم له فريق كربالء
�صاحب املركز الأخ�ي�ر بر�صيد  24نقطة

هدي ��ة جمانية بتغلبه على فريق احل�سني
�صاح ��ب املركز الثامن ع�ش ��ر بر�صيد 27
نقط ��ة باملب ��اراة التي �ستجم ��ع الفريقني
عل ��ى ملعب التاجي ،حيث �سريافق فريق
احل�س�ي�ن اىل دوري الدرج ��ة الأوىل
باملو�س ��م املقب ��ل فريق كرب�ل�اء الذي كان

�أول املغادري ��ن على �أث ��ر هزميته الثقيلة
م ��ن قب ��ل فريق احل ��دود برباعي ��ة ،فيما
�ستفتتح ع�صر الي ��وم االثنني ،مواجهات
ال ��دور التا�س ��ع ع�شر م ��ن جول ��ة االياب
بلق ��اء فريق البح ��ري الب�ص ��ري �صاحب
املرك ��ز ال�ساد�س ع�شر بر�صي ��د  35نقطة

ّ
�صفارة �أردنية تقود مباراة الأ�سود
والفدائي يف رام اهلل
 بغداد /املدى
واف ��ق االحت ��اد الأردين لك ��رة
الق ��دم عل ��ى طل ��ب نظ�ي�ره
الفل�سطين ��ي بت�سمي ��ة طاق ��م
حتكيمي دويل �أردين للمباراة
الدولية الودي ��ة التي �ستجمع
منتخبنا الوطني ي ��وم الرابع
من �شهر �آب املقبل مع املنتخب
الفل�سطين ��ي عل ��ى ملع ��ب
في�ص ��ل احل�سين ��ي يف مدين ��ة
رام الل ��ه �ضم ��ن حت�ضرياتهما
للن�سخ ��ة ال�سابع ��ة ع�ش ��رة من
بطول ��ة ك�أ� ��س الأمم الآ�سيوية
الت ��ي ت�ض ّيفها دول ��ة االمارات
العربية املتح ��دة خالل الفرتة
من  5كانون الث ��اين ولغاية 1
�شباط املقبلني .
و�سيت�أل ��ف الطاق ��م التحكيمي
ال ��دويل الأردين م ��ن م ��رادة
زواهرة حكم ًا للو�سط يعاونه
�أمي ��ن عبيدات وعب ��د الرحمن
عقل حكمني م�ساعدين وحممد
عرف ��ة حكم� � ًا رابع� � ًا ،حي ��ث
�سي�صل ��ون اىل مدينة رام الله

الفل�سطيني ��ة قب ��ل � 48ساع ��ة
م ��ن موعد املب ��اراة االحتفالية
الت ��ي ت�شه ��د لع ��ب منتخبن ��ا
الوطن ��ي �أول مب ��اراة له هناك
ك ��رد للجمي ��ل للمب ��ادرات
اجلليل ��ة التي ق ��ام بها االحتاد
الفل�سطين ��ي لك ��رة الق ��دم يف
دع ��م احتاد الكرة ب�ش�أن م�س�ألة
رف ��ع احلظر الك ّلي عن املالعب
العراقي ��ة املفرو� ��ض م ��ن قبل
االحتاد الدويل لكرة القدم من
خ�ل�ال ار�س ��ال منتخب ��ه الأول
اىل الع ��راق وخو� ��ض ث�ل�اث
مباري ��ات ودي ��ة عل ��ى مالع ��ب
فران�س ��و حري ��ري يف مدين ��ة
�أربي ��ل يف اقلي ��م كرد�ست ��ان
وملع ��ب ال�شع ��ب ال ��دويل
بالعا�صمة بغداد وملعب جذع
النخل ��ة يف املدين ��ة الريا�ضية
يف حمافظة الب�صرة .
و�سيدخ ��ل منتخبن ��ا الوطن ��ي
لكرة الق ��دم مع�سك ��ر ًا تدريبي ًا
ق�ص�ي�ر ًا بالعا�صم ��ة الأردني ��ة
عم ��ان ي ��وم الثالثني م ��ن �شهر
مت ��وز اجل ��اري ،بغي ��اب ع ��دد

كبري م ��ن الالعب�ي�ن املحرتفني
يف الدوري ��ات الأوروبي ��ة
والأمريكي ��ة والآ�سيوية )علي
عدنان وب ��روا ن ��وري و�أحمد
يا�سني و�أحمد �أبراهيم و�سعد
ناطق وريب�ي�ن �سوالقا وب�شار
ر�سن وجي�سنت مريام وريبني
�أ�سع ��د وريبني �أ�سع ��د )نتيجة
لإقامة املب ��اراة خ ��ارج �أجندة
�أي ��ام الفيف ��ا دي الت ��ي و�ضعها
االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم
للمباري ��ات الودي ��ة والر�سمية
خ�ل�ال الع ��ام اجل ��اري وكذلك
التح ��اق ع ��دد �آخ ��ر �ضم ��ن
�صفوف املنتخب الأوملبي الذي
ينتظره ا�ستحقاق �آ�سيوي يف
غاي ��ة الأهمية ،حي ��ث �ستكون
�آخ ��ر مهم ��ة ر�سمي ��ة للم�ل�اك
التدريب ��ي بقي ��ادة با�سم قا�سم
ال ��ذي ق ��رر احت ��اد الك ��رة عدم
التجديد ل ��ه بعد انته ��اء عقده
ي ��وم احل ��ادي والثالث�ي�ن م ��ن
�شه ��ر �آب املقب ��ل ،واال�ستعانة
مبدرب �أجنب ��ي يقود منتخبنا
يف نهائي ��ات ك�أ� ��س �أمم �آ�سي ��ا
� 2019سيتم االعالن عن ا�سمه
خ�ل�ال الف�ت�رة القليل ��ة املقبلة
يف �ض ��وء االت�صاالت احلثيثة
الت ��ي جتريها جلنة مت تعيينها
برئا�س ��ة �ش ��رار حي ��در م ��ع
ع ��دد م ��ن املدرب�ي�ن االوروبني
واالمريكي�ي�ن اجلنوبي�ي�ن
الذي ��ن لديه ��م �س�ي�رة ذاتي ��ة
جيدة على �صعي ��د االجنازات
املحلي ��ة والقاري ��ة والعاملي ��ة
التي ح�صلوا عليها خالل فرتة
�سابق ��ة ولديه ��م معرف ��ة دقيقة
ب�شو�ؤن الكرة العراقية .
اجلدير بالذكر� ،أن قرعة ك�أ�س
الأمم الآ�سيوية املقبلة �أوقعت
منتخبنا الوطني يف املجموعة
الرابع ��ة اىل جان ��ب منتخبات
�إيران وفيتنام واليمن.

وم�ض ّيف ��ه فري ��ق احل ��دود الث ��اين ع�ش ��ر
بر�صي ��د  43نقطة يف مهم ��ة جديدة ي�أمل
فيه ��ا املدرب مظفر جبار يف دخول فريقه
�ضمن دائ ��رة الف ��رق الع�ش ��رة الكبار يف
نهاي ��ة املو�س ��م اجلاري .ويطم ��ح مدرب
فريق الطلبة �ص ��ادق �سعدون اىل ايقاف

�سل�سل ��ة النتائج املتوا�ضع ��ة التي حققها
فريقه منذ بداية املو�سم يف اختبار �صعب
م ��ع فري ��ق �أمان ��ة بغداد م ��ن اج ��ل القفز
اىل مرك ��ز جدي ��د يلبي طموح ��ات ادارة
الن ��ادي التي تعي�ش بحال ��ة غري توافقية
م ��ع رابط ��ة امل�شجع�ي�ن نتيج ��ة ابتع ��اد

الفريق الأول لكرة الق ��دم عن دائرة فرق
املربع الذهبي رغم ك�ث�رة املدربني الذين
تعاقب ��وا عل ��ى رئا�س ��ة امل�ل�اك التدريبي.
فيما �سيحت�ضن ملعب االدارة املحلية يف
حمافظ ��ة ال�سماوة مباراة متكافئة جتمع
فري ��ق نفط اجلن ��وب العا�شر بر�صيد 49
نقطة وم�ض ّيف ��ه فريق ال�سماوة اخلام�س
ع�ش ��ر بر�صي ��د  41نقط ��ة يرن ��و فيها كال
الفريق�ي�ن ح�صد النق ��اط الثالث لتح�سني
ترتيبه وال�سيما بع ��د �أن �ضمنا موقعهما
�ضم ��ن الف ��رق الت ��ي ت�ش ��ارك باملو�س ��م
املقب ��ل .ويح ��ل فري ��ق النج ��ف ال�ساد�س
بر�صيد  55نقط ��ة �ضيف ًا ثقي ًال على فريق
نف ��ط مي�س ��ان العا�شر بر�صي ��د  48نقطة
باملباراة التي �ستق ��ام على ملعب مي�سان
االوملبي يف لقاء يتمنى فيه الأول العودة
اىل حمافظت ��ه بانت�صار ي�ضعه يف املركز
اخلام�س بد ًال من فريق الكهرباء.
ويف ال�ش� ��أن ذات ��ه يتقا�س ��م مهاجم فريق
ال�شرط ��ة لكرة القدم عالء عبد الزهرة مع
مهاجم فريق القوة اجلوية �أجمد را�ضي
يو�س ��ف وقائد فريق نف ��ط مي�سان و�سام
�سع ��دون حنيحن �صدارة ه ��دايف دوري
الك ��رة املمتاز بر�صيد  22هدف ًا لكل واحد
منهم بانتهاء الدور الثامن ع�شر من جولة
الإياب متفوقني بف ��ارق هدف واحد على
مهاج ��م فريق نف ��ط الو�سط ع�ل�اء عبا�س
الذي يحتل املركز الثاين ،فيما كان املركز
الثال ��ث م ��ن ح�ص ��ة مهاجم فري ��ق النفط
حمم ��د داود �إث ��ر �إح ��رازه  18هدف ًا وحل
�صانع �ألعاب فريق ال�صناعات الكهربائية

منار طه باملركز الرابع بر�صيد  17هدف ًا.
و�أحرز ك ٌّل من مهاجم فريق ال�شرطة لكرة
الق ��دم مهن ��د علي كاظ ��م ومهاج ��م فريق
النف ��ط لكرة القدم �أمي ��ن ح�سني  16هدف ًا
ليحتال املركز اخلام� ��س ،فيما كان املركز
ال�ساد� ��س م ��ن ن�صي ��ب قائد فري ��ق القوة
اجلوي ��ة لك ��رة الق ��دم حم ��ادي �أحمد بعد
ت�سجيل ��ه  16هدف� � ًا ،وج ��اء مهاجم فريق
النج ��ف لكرة القدم فرحان �شكور باملركز
ال�ساب ��ع بر�صي ��د  14هدف� � ًايف ح�ي�ن كان
املرك ��ز الثامن م ��ن ن�صي ��ب العاجي ابو
بكر كونيه مهاجم فريق الكهرباء بر�صيد
 13هدف� � ًا ،وح ��ل مهاج ��م فري ��ق الزوراء
لك ��رة الق ��دم مهند عب ��د الرحي ��م ومهاجم
فري ��ق نفط اجلن ��وب با�سم عل ��ي باملركز
التا�س ��ع بر�صيد  12هدف� � ًا ،فيما جاء كل
من مهاجم فريق ال�سماوة ح�سني �سلمان
ومهاجم فريق الديوانية حممد حامت يف
املرك ��ز العا�شر بر�صي ��د  10اهداف ،يف
حني كان ��ت ح�ص ��ة املركز احل ��ادي ع�شر
من ن�صيب مهاجم ال�صناعات الكهربائية
ح�سني طعمة بر�صي ��د  9اهداف ،واحرز
كل م ��ن م�صطف ��ى عل ��ي مهاج ��م فري ��ق
الكهرب ��اء وم�صطفى ك ��رمي مهاجم فريق
املين ��اء وح�س�ي�ن يون� ��س نا�ص ��ر مهاجم
فريق ال�سم ��اوة � 8أهداف ليحتلوا املركز
الثاين ع�شر ع�شر ،وتقا�سم كل من اجمد
عط ��وان و�سجاد رع ��د (النجف) وح�سام
ابراهيم واحمد داود وح�سني علي فندي
(احلدود) املرك ��ز الثالث ع�شر ع�شر بعد
ت�سجيلهم � 7أهداف.

ا�ستقبال حا�شد لكري�ستيانو يف قلعة ال�سيدة العجوز
 بغداد /املدى
م ��ن امل�ؤم ��ل �أن ي�ص ��ل �صباح الي ��وم االثنني
اىل مطار تورينو بالعا�صمة الإيطالية قادم ًا
من اليون ��ان النج ��م الربتغ ��ايل كري�ستيانو
رونال ��دو مهاجم فريق يوفنتو� ��س الإيطايل
بع ��د رحيله من فريق ري ��ال مدريد الإ�سباين
يف �صفقة قيا�سية بلغ ��ت قيمتها  112مليون
يورو مل ��دة �أربعة موا�سم ،حي ��ث من املنتظر
�أن يك ��ون يف ا�ستقباله ح�ش ��ود من م�شجعي
النادي الإيط ��ايل و�سيخ�ضع بعدها للفح�ص
الطبي قبل توقيع عقده.
�أعلن نادي يوفنتو�س الإيطايل على ح�سابه

الر�سم ��ي مبوق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
(تويرت) �أن ��ه �سيقدم الربتغ ��ايل كري�ستيانو
رونال ��دو بال�ساعة  1:30ظه ��ر اليوم الإثنني
بتوقي ��ت بغداد ،على ملع ��ب �أليانز �ستاديوم
مبدين ��ة تورين ��و الإيطالية و�سيت ��م تقدميه
م�س ��اء الي ��وم يف �أول م�ؤمت ��ر �صحف ��ي ل ��ه
كالع ��ب ليوفنتو� ��س ،حي ��ث �سي�صب ��ح �أغلى
�صفق ��ة يف تاريخ ك ��رة الق ��دم الإيطالية بعد
�أن ك ّل ��ف اليويف  112مليون ي ��ورو ،براتب
�سن ��وي يبلغ نحو  30ملي ��ون يورو يف عقد
ملدة �أربعة موا�سم.
و�ستح�ص ��ل ثالث ��ة �أندي ��ة للح�ص ��ول عل ��ى
ح�صتها م ��ن �صفقة انتق ��ال النجم الربتغايل

كري�ستيان ��و رونال ��دو م ��ن الن ��ادي امللك ��ي
�إىل يوفنتو� ��س الإيط ��ايل ،مقاب ��ل 105
مالي�ي�ن ي ��ورو وراتب �سنوي ي�ص ��ل �إىل 30
ملي ��ون يورو �أي ما ُيع ��ادل  60مليون يورو
م ��ع ال�ضرائ ��ب ،وه ��ي :نا�سيون ��ال مادي ��را
و�سبورتنغ ل�شبونة الربتغاليان ومان�ش�سرت
يونايت ��د الإنكلي ��زي �إىل جانب ري ��ال مدريد
الإ�سب ��اين .ويكفل قانون �آلي ��ة الت�ضامن يف
لوائ ��ح االحتاد ال ��دويل لكرة الق ��دم للأندية
الت ��ي لعب لها رونال ��دو منذ توقيعه �أول عقد
احرتايف ،احل�صول عل ��ى ح�صة من ال�صفقة
مبقدار  ،%5التي �ستتوزع على الأندية الثالثة
بن�س ��ب متفاوت ��ة ،حي ��ث يتلق ��ى نا�سيون ��ال

ماديرا � 250ألف يورو ،و�سبورتنغ ل�شبونة
 2.25ملي ��ون ي ��ورو ،ومان�ش�س�ت�ر يونايتد
 2.5مليون يورو ،حيث �سيخو�ض رونالدو
�أول مباراة ل ��ه بقمي�ص يوفنتو�س �ضد ريال
مدري ��د يف اخلام� ��س من �شه ��ر �آب املقبل يف
الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكية خ�ل�ال مع�سكر
ال�سيدة العجوز .
و�أثار انتقال النج ��م الربتغايل �ضجة كبرية
ب�ي�ن م�شجع ��ي "ال�سي ��دة العج ��وز" الذي ��ن
ا�ش�ت�روا �أكرث من � 580ألف قمي�ص ()CR7
ال ��ذي �سيحمل نف�س الرقم ال ��ذي كان يرتديه
الالع ��ب بني �صف ��وف امللك ��ي وب�سع ��ر 154
يورو للقمي�ص الواحد .

الأوملبي يرفع جاهزيته يف �أربيل لوديتي �إيران
 بغداد /املدى
م ��ن امل�ؤم ��ل �أن يدخ ��ل املنتخ ��ب
االوملبي لكرة القدم مع�سكر ًا تدريبي ًا
بداي ��ة الأ�سب ��وع املقب ��ل يف مدين ��ة
�أربي ��ل يف �إقليم كرد�ست ��ان يف �إطار
حت�ضريات ��ه النهائي ��ة للم�شاركة يف
م�سابق ��ة ك ��رة القدم ب ��دورة الألعاب
االوملبي ��ة الآ�سيوية الت ��ي �ستقام يف
اندوني�سي ��ا خالل الف�ت�رة من � 14آب
ولغاي ��ة  2ايل ��ول املقبل�ي�ن ،وال�سيما
بع ��د �أن اوقعته القرعة يف املجموعة
الثالث ��ة اىل جان ��ب منتخبات ال�صني
وتيمور ال�شرقية و�سوريا .
وذك ��ر م�ص ��در يف احت ��اد الك ��رة
لـ(امل ��دى)� :أن الالعب�ي�ن الثالث ��ة
والع�شري ��ن الذي ��ن مت اختياره ��م
م ��ن قب ��ل املدي ��ر الفن ��ي للمنتخ ��ب
االوملبي عبد الغن ��ي �شهد �سيكونون
متواجدين يف هذا املع�سكر مبا فيهم
العب ��و القوة اجلوي ��ة والنفط الذين
تنتظ ��ر فريقهم ��ا م�شارك ��ة مهمة يف
بطول ��ة الأندي ��ة العربية لك ��رة القدم
من اج ��ل تكثيف الوحدات التدريبية
الت ��ي �ستك ��ون يف غاي ��ة االهمية من
اج ��ل رفع درج ��ة اجلاهزي ��ة وزيادة
االن�سج ��ام فيما بينهم ��ا وال�سيما �أنه
�سيك ��ون التجم ��ع الأول بع ��د نهاي ��ة

املو�س ��م الك ��روي احل ��ايل ال ��ذي من
املق ��رر �أن يك ��ون بع ��د غ� � ٍد الأربع ��اء
موعد انتهائه ب�شكل ر�سمي .
وبينّ �أن املنتخب االوملبي لكرة القدم
�سيلع ��ب مباراتني وديتني مع نظريه
االي ��راين يوم ��ي  25و 28من متوز
احلايل على ملع ��ب فران�سو حريري
اللتني مت االتفاق عل ��ى �إقامتهما بني
احت ��اد الكرة م ��ع نظ�ي�ره االيراين،
حي ��ث �ستوف ��ران للم�ل�اك التدريب ��ي
فك ��رة متكاملة ع ��ن جمي ��ع الالعبني

ويتع ��رف ع ��ن خاللهم ��ا عل ��ى نقاط
اخللل وال�ضعف من �أجل معاجلتهما
ب�ص ��ورة �سريع ��ة خ�ل�ال الوح ��دات
التدريبي ��ة الأخ�ي�رة قب ��ل خت ��ام
املع�سك ��ر  .وك�ش ��ف �أن العبي فريقي
الق ��وة اجلوية والنف ��ط املتواجدين
�ضمن �صفوف االوملب ��ي �سيغادرون
بع ��د انتهاء املب ��اراة الودي ��ة الثانية
م ��ع اي ��ران من اج ��ل االن�ضم ��ام اىل
�صف ��وف فريقهما اللذي ��ن �سيدخالن
يف مع�سك ��ر تدريب ��ي داخل ��ي ،حيث

�سيلتق ��ي فري ��ق الق ��وة اجلوية يوم
الثام ��ن من �شه ��ر �آب املقبل مع فريق
احت ��اد العا�صم ��ة اجلزائ ��ري عل ��ى
ملع ��ب كرب�ل�اء �ضمن جول ��ة الذهاب
ملناف�س ��ات دور  32م ��ن بطول ��ة
ك�أ� ��س الع ��رب لأندية الأبط ��ال ،فيما
�سيواج ��ه فريق النفط ي ��وم احلادي
ع�ش ��ر م ��ن ال�شه ��ر ذات ��ه عل ��ى ملعب
فران�س ��و حري ��ري يف مدين ��ة اربيل
فري ��ق ال�صفاق�س ��ي التون�سي �ضمن
ال ��دور ذاته.و�أ�ش ��ار اىل �أن املنتخب

االوملبي �سيفتق ��د اىل خدمات العبي
النف ��ط والق ��وة اجلوي ��ة يف املباراة
الودي ��ة الثالث ��ة الت ��ي �سيلعبه ��ا م ��ع
نظريه الكوري اجلنوبي بالعا�صمة
�سيئول ي ��وم التا�سع م ��ن �آب املقبل،
حيث �ستكون الربوف ��ة الأخرية قبل
�ش ��د الرح ��ال يف الي ��وم الت ��ايل اىل
العا�صمة االندوني�سي ��ة جاكارتا من
�أجل الدخ ��ول يف مناف�سات م�سابقة
كرة القدم يف دورة الألعاب االوملبية
الآ�سيوي ��ة الت ��ي �سي�ستهلها مبالقاة
نظ�ي�ره ال�س ��وري يوم الراب ��ع ع�شر
م ��ن ال�شه ��ر ذات ��ه ،ويلع ��ب مبارات ��ه
الثاني ��ة مع منتخب تيم ��ور ال�شرقية
ويختتمه ��ا مبواجه ��ة املنتخ ��ب
ال�صين ��ي ،حيث نطم ��ح اىل التواجد
بق ��وة يف دورال�ست ��ة ع�ش ��ر الت ��ي
�ستكون مبثاب ��ة البوابة نحو التقدم
اىل الأم ��ام �أم�ل ً�ا يف بل ��وغ املب ��اراة
النهائية رغم �ضع ��ف االعداد مقارنة
ببقية املنتخبات امل�شاركة وبخا�صة
ف ��رق جمموعتن ��ا الت ��ي دخل ��ت يف
مرحل ��ة اع ��داد مبك ��رة قبي ��ل اجراء
القرع ��ة� ،إال �أن ثقتنا عالية يف املالك
التدريب ��ي والالعب�ي�ن يف نيل اجناز
جديد بحكم �أن االوملبي يعترب �ضمن
منتخبات امل�ستوى الأول على �صعيد
املحفل القاري.
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المدن ّيون و�سيا�سة التحالفات
كتب الأ�ستاذ رزكار عقراوي على �صفحته في (الفي�سبوك) مقا ً
ال
تحت عنوان "�سائرون!! تحالف الفيل والنملة – ال�صدري وال�شيوعي
 الى �أين؟" ،وعنوان المقال بهذه ال�صيغة يحمل معنى ال�سخرية منتحالف غير متوازن في القوى بين ال�شيوعيين وال�صدريين في اطار
�سائرون .ويتبادر الى الذهن على الحال �س�ؤال عن ما الذي جعل هذا
التحالف بهذه ال�صورة؟

غالب ح�سن ال�شابندر

الع ��راق بلد التن ��وع الديني واملذهب ��ي والعرقي،
ومل تك ��ن ه ��ذه الظاه ��رة طارئ ��ة على الع ��راق بل
ه ��ي قدمية ق ��دم الع ��راق ،كل مكون م ��ن مكونات
ال�شعب العراقي ميلك تاريخه الفكري وال�سيا�سي
والرتاث ��ي واللغوي ،فال امل�سلم ��ون طارئون على
الع ��راق ،وال امل�سيحي ��ون ،وال غريه ��م م ��ن امللل
والنح ��ل .كذلك مل يك ��ن عرب الع ��راق غرباء على
اجل�س ��م العراق ��ي ،وال ك ��رده ،وال ترك ��ه ،وال �أي
قومي ��ة من القوميات التي ت�ش ��ارك يف تكوينه...
فه ��ذا هو الع ��راق م ��ن زم ��ن ،م�ساح ��ة مذهلة من
التنوع....
ي ��رى الكثري م ��ن الباحثني وعلم ��اء االجتماع� ،أن
التن ��وع الدين ��ي واملذهبي والعرق ��ي لأي جمتمع
من املجتمعات الب�شرية دليل عافية وقوة ومنعة،
لأن كل نحل ��ة وكل قومي ��ة وكل مذه ��ب عبارة عن
تاري ��خ ،عب ��ارة ع ��ن ثقاف ��ة ،وعب ��ارة ع ��ن خربة،
وبالتايل ،ف�إن وجود كل هذه اخلربات ،وكل هذه
الثقافات ،وجود بع�ضها �إىل بع�ض قد يوفر �أروع
فر�ص ��ة للتالح ��م الفك ��ري ،ويهي ��ئ جم ��ا ًال عظيم ًا
للت ��زود املتبادل بالفك ��ر والتجربة والعطاء ،ومن
ث ��م خلق جمتمع خ�ل�اق ،جمتمع يتح ��دى الفناء،
ويتغلب على اجلدب الفكري والروحي.
احلقيقة �أن هذا التنوع ال ميكن �أن يكون م�صداق ًا
مل ��ا يقوله ه�ؤالء العلماء �إذا مل تتوفر م�صفوفة من
ال�ش ��روط ،وامل�ستلزم ��ات ،فالتن ��وع وح ��ده طاقة
حماي ��دة حتتاج �إىل �أ�سباب م ��ن خارجها ،جتعلها
فعالة ن�شط ��ة ،معطاءة ،ومن �أب ��رز هذه ال�شروط
هي احلرية والعدالة .
احلري ��ة الفكري ��ة والدينية والروحي ��ة ،والعدالة
ت�ساو يف احلقوق
االجتماعي ��ة بكل ما تعنيه م ��ن ٍ
والواجب ��ات ب�ي�ن كل �أبناء الوط ��ن الواحد .ولذا
لي�س غريب ًا �أن يرى بع�ضهم �أن التنوع االجتماعي
يف نط ��اق الوط ��ن الواحد ق ��د يتح ��ول �إىل خطر
يهدد وحدة الوطن ،وقد يكون مدعاة خلق الكثري
م ��ن املتاعب ،مبا يف ذلك ح ��روب �أهلية ،التي هي
من �أ�سو�أ ما ت�صاب بها املجتمعات املتنوعة عرقي ًا
وديني� � ًا ومذهبي� � ًا ،و�أمامن ��ا التجرب ��ة اللبناني ��ة
كمث ��ال ح ��ي على ذلك ،ف ��د حولت احل ��رب الأهلية
لبن ��ان �إىل �آت ��ون ال يط ��اق ،وم ��ا زال اللبناني ��ون
يتوج�س ��ون خوف ًا من عودة تل ��ك احلرب اللعينة،
ب�سبب ما جرته عليهم من ويالت وم�صائب ي�شيب
لها الولدان.
�إن التن ��وع الروحي والدين ��ي والفكري والقومي
يتح ��ول �إىل ق ��وة دافعة �إىل الأمام ،فيم ��ا �إذا �ساد
العدل ب�ي�ن طوائف ��ه وقومياته ومذاهب ��ه ،كما �أن
احلري ��ة للجمي ��ع �ش ��رط �صميم ��ي لتوا�ص ��ل كل
ه ��ذه الطاقات يف م�سرية متوح ��دة ،تهدف البناء
والتقدم يف �شتى املجاالت وامليادين.

ت�أ�صي ��ل العدال ��ة ب�ي�ن الطوائ ��ف والقومي ��ات
واملذاهب ق�ضية حتمية ل ��كل جمتمع متنوع يريد
العي�ش ب�سالم ،ويريد �أن يطور من وجوده ،ومن
هنا نق ��ول ،وبرتكيز� ،إن �سالم ��ة العراق ،وتطور
ال�شع ��ب العراقي ،يعتمد �إىل حد كبري على وجود
نظ ��ام �سيا�س ��ي ع ��ادل ،ي�ؤم ��ن باحلرية ،ف� ��إن كال
البعدي ��ن ،ي�ؤ�س�سان ملجتمع متنوع فاعل وخالق،
وبغري ذلك تنتظرنا الكارثة.
ً
�إن الطائف ��ة املظلوم ��ة اقت�صادي� �ا� ،أو القومي ��ة
املحرومة من حقه ��ا الثقايف� ،أو املذهب املحارب،
كل ه ��ذه املقرتبات تتحول �إىل عالة على الوطن،
�شوك ��ة م�ض ��رة يف جن ��ب املجتم ��ع ال ��ذي تنتمي
�إلي ��ه ،فيم ��ا ل ��و �س ��ادت العدال ��ة االجتماعي ��ة كل
�أبن ��اء الوطن ،عل ��ى اختالف �أديانه ��م ومذاهبهم،
وقومياته ��م ،وفيم ��ا �إذا كان ��ت احلري ��ة م ��ن ح ��ق
اجلميع ،حيث لكل قومية احلق يف �إحياء تراثها،
ولكل مذهب احلرية يف العمل برتاثه وت�صوراته
من دون م�ضايقة �أو ت�سفيه ...يف مثل هذه احلالة
نك ��ون قد وفرنا فر�صة لكل فرد من �أفراد املجتمع
�أن عن�ص ��ر ًا فاع ًال ،بناءً ،ولي� ��س �إىل عن�صر عاطل
عن اخللق والعطاء والإبداع.
هن ��ا ،وم ��ن ه ��ذه النقط ��ة بال ��ذات تتح ��دد بع�ض
مع ��امل القي ��ادات الت ��ي نتطل ��ع �إليه ��ا يف قي ��ادة
العملي ��ة ال�سيا�سية يف الع ��راق ،يف احلكومة� ،أو
يف اجلمعي ��ة الوطني ��ة� ،أو يف الأح ��زاب� ،أو يف
الق�ض ��اء� ،أو يف �أي جمال من جماالت قيادة البلد
و�صنع قراره ال�سيا�سية واالقت�صادي والقانوين،
�أن قي ��ادة الع ��راق يعن ��ي قي ��ادة �أكرث م ��ن انتماء
ديني ،و�أكرث م ��ن انتماء قومي ،و�أكرث من انتماء
مذهب ��ي ...قيادة كل هذا التنوع يف �سياق وحدة
وطني ��ة حقيقية ،ومتا�سك �شعبي قوي ،وبالتايل،
ن ��رى �أن من �أب ��رز ما نحتاجه هن ��ا ،قيادات ت�ؤمن
باحلري ��ة ،ت�ؤم ��ن بالعدالة االجتماعي ��ة ،متزودة
بثقافة وطنية ،ت�سمو فوق كل انتماء �آخر .
�إن التن ��وع االجتماعي �س�ل�اح ذو حدين ،نعمة �أو
نقم ��ة ،وكل ذلك يتوقف على توف�ي�ر هذه املبد�أين
اجلوهري�ي�ن� ،أي احلري ��ة من جه ��ة والعدالة من
جه ��ة �أخ ��رى ،عل ��ى �أن نفه ��م لي�ست احلري ��ة هنا
ه ��ي حرية ف ��رد ،وال العدال ��ة االجتماعية هنا هي
�أن�ص ��اف ه ��ذا وذاك م ��ن �أبن ��اء العراق م ��ن ثروة
الع ��راق ،بل حرية وج ��ود �أكرب ،حري ��ة مكونات،
مكون ��ات عرقي ��ة وديني ��ة ومذهبي ��ة ،تت�ص ��ل
بالتكوي ��ن الثقايف والروح ��ي والديني والرتاثي
واللغ ��وي لهذه املكون ��ات ،حيث يتح ��ول العراق
�إىل ف�سيف�س ��اء متنوعة ظاهر ًا ،كل القوميات وكل
الأدي ��ان وكل املذاه ��ب متار� ��س حقوقه ��ا بحري ��ة
مكفولة ،بحرية واثقة م ��ن نف�سها ،كما �أن العدالة
هنا ت�ستوجب يف بع� ��ض الأحيان �أن�صاف طائفة

�أو دي ��ن �أو قومية ب�أكمله ��ا ،لأن هناك ظلم ًا طائفي ًا
وقومي ًا للأ�سف ال�شديد .
�إن قيادات �سيا�سية وفكرية ت�ؤمن بهذه اللغة كفيل
�أو من العوام ��ل الرئي�سة التي ميكن �أن ت�سهم يف
خل ��ق �شعب عراقي متما�س ��ك� ،شعب عراقي ي�ؤمن
بالتوحد ،وي�ؤمن بامل�صري الواحد.
�إن قي ��ادات �سيا�سي ��ة متتل ��ك ح�س ًا وطني� � ًا م�شبع ًا
بحب الوط ��ن ،ومل متار�س من قبل �سيا�سة بط�ش
با�س ��م القومي ��ة �أو با�سم الدين ،قي ��ادات �سيا�سية
مت�سلح ��ة بروحي ��ة �سامي ��ة ،تتطل ��ع �إىل املث ��ل
العليا ،رغم �إميانها واعتزازه ��ا بانتمائها الديني
واملذهبي والقومي ،مث ��ل هذه القيادات هي التي
نحتاجه ��ا الي ��وم يف قي ��ادة و�صناع ��ة وتوجي ��ه
وت�صمي ��م العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة يف الع ��راق ،و�إال
�سيكون الطوفان.
ويف احلقيق ��ة اجلم ��ع ب�ي�ن االنتم ��اء القوم ��ي
والدين ��ي واملذهب ��ي من جه ��ة  ،وانته ��اج �سيا�سة
وطنية ،تقوم على حب الوطن ،والعمل على رقيه
م ��ن جهة �أخ ��رى ،تعد م ��ن �أبرز الإ�ش ��كاالت التي
تواجهه ��ا العملية ال�سيا�سي ��ة يف البلدان املتعددة
القوميات والأديان واملذاهب ،فقد كانت احلروب
الأهلي ��ة من �أهم ما ابتلت به ه ��ذه البلدان� ،سواء
يف �أفريقي ��ا و�آ�سي ��ا ،بل وحت ��ى يف بع�ض مناطق
�أوربا ،حيث كانت هناك جم ��ازر التطهري العرقي
والدي ��ن ،ومل يكن ذلك �إال ب�سب ��ب فقدان القيادات
النا�ضج ��ة الت ��ي جعلت م ��ن االنتم ��اءات العرقية
والدينية واملذهبية هي املقيا�س ،ال يعني هذا �أننا
نطال ��ب بقي ��ادات مثالية ،متجردة م ��ن انتماءاتها
العرقي ��ة والدينية واملذهبية ،فذلك مطلب خيايل،
بل تعطيل مل�سرية احلي ��اة ،ولكن نطالب بقيادات
ق ��ادرة على اجلمع بني هذه املقرتبات ،اجلمع بني
م�س�ؤولية الوطن بح�س عايل الهمة ،وبني اعتزاز
بباق ��ي االنتماءات ،وهن ��ا تكمن عبقري ��ة وحنكة
القيادة ال�سيا�سية يف بلد مثل العراق .
�إن مث ��ل ه ��ذه القي ��ادات ال تنبع من ف ��راغ ،بل من
جترب ��ة فكري ��ة م�ضنية ،من جترب ��ة ثقافية عميقة
ووا�سعة ،ولذا ،وتبع ًا ملا قلناه ،ف�إن العراق اليوم
يف �أم� � ّ�س احلاجة ملثل ه ��ذه القي ��ادات ،القيادات
التي متلك ر�صيد ًا عالي ًا من الثقافة واالطالع.
�إن التن ��وع االجتماع ��ي نعمة من الل ��ه تعاىل على
بع�ض البلدان ،وها هي �أوربا ،على عظمة تراثها،
وعل ��ى ما متلك من قدرات علمي ��ة وتقنية هائلة،
ت�سعى خللق جمتمع متعدد الثقافات ،فيما يجي�ش
ال�ش ��رق ،والع ��راق يف املقدم ��ة بثقاف ��ات و�أديان
ومذاهب وقوميات متع ��ددة ،غنية ،عريقة ،ولكن
نحت ��اج �إىل القي ��ادات التي تق ��در القيمة املعنوية
له ��ذا التع ��دد ،لك ��ي نخل ��ق عراق� � ًا جدي ��د ًا ،ميوج
باحلياة النا�ضجة الن�شطة املعطاء .

د .جا�سم ال�صفار

هن ��اك بالت�أكي ��د ا�سب ��اب كث�ي�رة وراء النتائج
املتوا�ضع ��ة الت ��ي حققه ��ا املدني ��ون يف
االنتخاب ��ات ،اذا ما �أخذن ��ا باحل�سبان احلجم
احلقيق ��ي للحرك ��ة املدني ��ة العراقي ��ة واملزاج
ال�شعب ��ي امل ��دين الوا�س ��ع الذي �أرع ��ب اعداء
املدني ��ة و�شجع قوى �أخرى من خ ��ارج التيار
املدين عل ��ى �أن تعق ��د الآمال عل ��ى حتالف مع
الق ��وى املدني ��ة يجلب له ��ا الن�صر امل� ��ؤزر يف
االنتخابات ومينحه ��ا القدرة على التحكم يف
امل�سار ال�سيا�سي بعد االنتخابات.
ويف مقدم ��ة هذه الأ�سباب م ��ن وجهة نظري،
حال ��ة االحب ��اط الت ��ي عان ��ى منه ��ا املدني ��ون
امل�ستقلون نتيجة ل�سيا�سة التحالفات اخلاطئة
الت ��ي تبنته ��ا الق ��وى املدني ��ة ويف مقدمته ��ا
احلزب ال�شيوعي العراقي والتيار االجتماعي
الدميقراطي والت ��ي كانت امل�س�ؤول الأول عن
�شيوع ظاه ��رة املقاطعة املدني ��ة لالنتخابات.
واذا كن ��ا ّ
ن�شخ�ص ب�أن املقاطعة قد ت�سببت يف
ع ��زوف الكثريين من املح�سوب�ي�ن على التيار
املدين ،مبن فيهم �أع�ضاء يف احلزب ال�شيوعي
العراق ��ي والتي ��ار االجتماع ��ي الدميقراطي،
و�أدت اىل تراج ��ع نتائجه ��م االنتخابي ��ة ،ف�إن
علين ��ا �أن ال نغف ��ل عن ال�سبب ال ��ذي كان وراء
�شعبية وات�ساع موقف املقاطعة لالنتخابات.
ن�ش ��رت بالأم� ��س وثيق ��ة للتي ��ار الدميقراطي
�ص ��درت قبي ��ل االنتخاب ��ات الت�شريعية حتت
عن ��وان "نح ��و جتم ��ع وطن ��ي دميقراط ��ي
ومدين وا�سع قادر عل ��ى تعديل ميزان القوى
ال�سيا�سي ��ة وك�س ��ر احت ��كار ال�سلط ��ة" والتي
ت�ضمن ��ت فهما م�شرتك ًا لي�س فقط ملبادئ عملنا
يف التي ��ار الدميقراط ��ي بل ولآلي ��ات حتقيق
ه ��ذه املبادئ يف م�سعانا "النبثاق كتلة وطنية
عاب ��رة للطائفية واالثنية ،م�ؤث ��رة وفاعلة"..
معتربي ��ن ذل ��ك "م�س�ؤولي ��ة ت�أريخي ��ة ب�أعناق
جمي ��ع الق ��وى والأح ��زاب وال�شخ�صي ��ات
والنقابات واالحت ��ادات واجلمعيات واملراكز
الثقافي ��ة ذات التوج ��ه الوطني والدميقراطي
واملدين ،وال ��ذي من �ش�أنه انت�ش ��ال البالد من
�أزمتها الراهنة والعبور بها اىل �شاطئ االمان
واال�ستق ��رار والتق ��دم واالزده ��ار والتنمي ��ة
امل�ستدام ��ة ،وقب ��ل هذا كل ��ه هزمي ��ة االرهاب
والق�ض ��اء على الف�ساد" كم ��ا جاء يف الوثيقة.
وكل ه ��ذا حت ��ت �شع ��ار "كتل ��ة وطني ��ة مدنية

دميقراطي ��ة  ...قائمة انتخابية موحدة عابرة
للطائفية".
ه ��ذا كان قبيل ان�ش ��اء التحالف ��ات االنتخابية
فم ��ا ال ��ذي ج ��رى فيما بع ��د واو�صلن ��ا اىل ما
نحن عليه الآن؟ خا�صة واننا قد خطونا فعلي ًا
باجتاه انت ��اج حتالف عري�ض للق ��وى املدنية
حت ��ت م�سمّى (تقدم) وعقدنا م�ؤمترات فرعية
يف اغل ��ب حمافظات العراق حظي ��ت ب�شعبية
عال من قبل الأو�ساط ال�شعبية
كبرية واهتمام ٍ
والرم ��وز ال�سيا�سي ��ة يف تل ��ك املحافظ ��ات،
وكان له ��ذا التحال ��ف �أن يت�س ��ع لي�شم ��ل قوى
و�شخ�صي ��ات مدني ��ة وديني ��ة متن ��ورة �أخرى
تتف ��ق يف توجهاته ��ا وطروحاته ��ا مع حتالف
(تقدم).
يف عجالة مربكة ومفاجئة حللفائه يف (تقدم)،
غادر احلزب ال�شيوعي العراقي حتالف (تقدم)
ودخل مع قائمة (ا�ستقامة) امل�سنودة من التيار
ال�صدري يف حتالف (�سائرون) ،وبدل من �أن
يخو�ض احلزب ال�شيوع ��ي العراقي مع رفاق
الأم�س يف حتالف (تقدم) جولة حوار تناق�ش
فيها خي ��ارات القوى املدني ��ة �أو ما تبقى منها
للحفاظ على م�ش�ت�ركات تقلل من �آثار التمزق
الذي ح�صل يف التي ��ار املدين ،عر�ض احلزب
ال�شيوعي العراقي عل ��ى حلفائه خيار ًا واحد ًا
وهو التوقي ��ع على وثيقة حتالف (�سائرون).
وم ��ن وجه ��ة نظ ��ري ف�إنه ل ��و ت�س ّن ��ى للحزب
ال�شيوعي العراقي ،حينه ��ا ،اقناع حلفائه يف
(تقدم) بالدخول يف حتال ��ف (�سائرون) لكان
يف ذل ��ك �ضمان ��ة �سيا�سي ��ة للح ��زب ال�شيوعي
العراقي كما �أنه اخليار الأقل �ضرر ًا من تفتت
التيار املدين.
ل�س ��ت هن ��ا ب�ص ��دد التذك�ي�ر مب�ب�ررات قيادة
احل ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي للدخ ��ول يف
حتالف (�سائرون) ،فه ��ي من�شورة على اكرث
م ��ن موق ��ع وجتدونها عل ��ى �صفح ��ة الأ�ستاذ
رائ ��د فهمي �سكرتري اللجن ��ة املركزية للحزب
ال�شيوعي العراقي ،ولكني �س�أحاول ت�سليط
ال�ض ��وء عل ��ى النتيج ��ة الكارثي ��ة مل ��ا ح�صل
وانعكا�ساته ��ا عل ��ى ت�ص ��رف الط ��رف الأخر
يف حتال ��ف (تق ��دم) وهو التي ��ار االجتماعي
الدميقراطي الذي رف�ض الدخول يف حتالف
(�سائرون).
التي ��ار االجتماع ��ي الدميقراط ��ي كم ��ا ه ��و

مع ��روف ،حزب حديث يف ال�ساحة العراقية،
�أعلن ع ��ن ت�أ�سي�سه ر�سمي ًا قبي ��ل االنتخابات
مبا�ش ��رة .وبعد انف ��كاك عقد (تق ��دم) مل يكن
�أمام احلزب �إال ثالثة خيارات� ،أولها املغامرة
بالدخ ��ول لوحده االنتخاب ��ات والتي ما كان
ليحق ��ق فيه ��ا �أي جن ��اح اال مبعج ��زة نظ ��ر ًا
حلداثت ��ه ولكون ��ه مل يكن مهي� ��أ لتحمّل اعباء
االنتخاب ��ات املالي ��ة واللوج�ستي ��ة .واخليار
الث ��اين هو مقاطع ��ة االنتخاب ��ات والتي كان
م ��ن املمكن �أن تو�سع �شعبيت ��ه وتقوي عوده
وتوح ��د �صفوفه ،ولكن ه ��ذا اخليار �سيكون
عل ��ى ح�ساب الق ��وى املدنية الأخ ��رى ،ومنها
احل ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي ،امل�شارك ��ة يف
االنتخاب ��ات .ل ��ذا اخت ��ار التي ��ار االجتماعي
الدميقراط ��ي دخ ��ول االنتخاب ��ات بتحال ��ف
ي�ستعني به يف خو�ض غمار هذه االنتخابات
م ��ع �إمكاناته املتوا�ضع ��ة .فكانت النتيجة �أن
ي�ضع لنف�سه �سيا�سة حتالفات جديدة غري تلك
التي ا�شري �إليها يف وثيقة التيار الدميقراطي
مما �أوقعه يف اخطاء �سرتاتيجية ومبدئية.
ل ��ذا ،تك ��وَ ن التحال ��ف امل ��دين الدميقراط ��ي
اجلدي ��د ،وهو لي�س امت ��داد ًا لتحالف (تقدم)
كم ��ا يكت ��ب البع�ض ،م ��ن التي ��ار االجتماعي
الدميقراط ��ي وخلي ��ط عجي ��ب م ��ن الق ��وى
وال�شخ�صي ��ات امللتب�سة التي حتوم ال�شكوك
حول تاريخها ال�سيا�سي ،وتركيبات ع�شائرية
ال رابط يربطها باملدنية .بع�ضها منغلق على
الإرث الع�شائري ومغرم مبفرداته ك�أن ّ
يف�ضل
�أن جت ��ري خماطبت ��ه ب�صفة "�سم ��و الأمري"،
كت�أكي ��د واعرتاف من املقابل به �أمري ًا لإحدى
الع�شائر العراقية ،وغريه من كان ي�ضع نف�سه
فوق الأحزاب والتيارات ال�سيا�سية .
ويف اخلت ��ام ،عل � َ�ي �أن ا�ؤكد ب� ��أين ل�ست �ضد
التع ��اون وحت ��ى التحال ��ف م ��ع الإخ ��وة يف
التي ��ار ال�ص ��دري حتت اي م�س ّم ��ى وبرنامج
يتف ��ق علي ��ه ،ولكن ��ي ال �أرى �أن يك ��ون ذل ��ك
بال�ضرورة حتال ��ف خلو�ض االنتخابات لأنه
يف ه ��ذه احلالة �سيكون غ�ي�ر مفيد ال للحزب
ال�شيوع ��ي العراقي ومعه الق ��وى والتيارات
املدنية من جه ��ة وال للتيار ال�صدري من جهة
�أخرى ،و�إنه كان من الأجدى للإثنني التفكري
بالتحال ��ف بع ��د �أن ينق�ش ��ع غب ��ار املعرك ��ة
االنتخابية وتت�ضح نتائجها.

التح ّوالت ...في الخا�ص والعام()3 - 1
�إن ت ��وايل �أح ��داث التاري ��خ الب�ش ��ري ،ابت ��دا ًء
م ��ن فعالية حتقي ��ق الهوية الذاتية عن ��د (قابيل
وهابيل) وه ��ي هويات متثل النم ��ط (الزراعي
ـ� �ـ الرعوي) مقاب ��ل (الأنث ��وي) فالزراعي يدعو
للك�ث�رة والنم ��اء واالنت�شار ،مقاب ��ل (الرعوي)
الذي يتم ّي ��ز بنمط حياة غري ثابت ��ة وم�ستقرة،
ال ت�ؤ�س� ��س من خ�ل�ال ترحالها بن ��اء حياة ثابتة
ث ��م ح�ض ��ارة  .ا�ستمر ه ��ذا يف التاري ��خ كما هو
مع ��روف� ،س ��واء م ��ن خ�ل�ال الأف ��راد ممثل�ي�ن
لهوياته ��م� ،أو اجلماع ��ات ذوي الهوي ��ات
املتجان�س ��ة ،.حت ��ى ملحم ��ة (جلجام� ��ش) التي
ا�ستن ��دت اىل جمموع ��ة ركائ ��ز متث ��ل هوي ��ات
مت�صارعة ،بالرغم �أنها تب ��دو �ساكنة م�ست�سلمة
ملجرى احلياة املدنية يف حا�ضرة (اوروك) .
ففي اجلانب الأول ثمة هوية للملك (جلجام�ش)
كم ��ا هو معروف� ،س ��واء يف ت�ش ّكله الألوهي �أو
الب�ش ��ري� ،أو �سلطته املطلقة على رعايا �أوروك.
ثم �سلطة املعب ��د املتمثلة ب�آله ��ة املعبد جميعهم.
وه� ��ؤالء �أي�ض� � ًا مت ّي ��زوا باالخت�ل�اف بينهم يف
الوظائ ��ف واملواق ��ف .ث ��م ع�شت ��ار باعتباره ��ا
متث ��ل �سلط ��ة الألوه ��ة امل�ؤنث ��ة ،و�سي ��دة املعبد
وطق� ��س ال ��زواج املقد� ��س .و(�سي ��دوري) التي
متتل ��ك معرف ��ة �صافية خ ��ارج احلا�ض ��رة ،يلج�أ
�إليه ��ا كل م ��ن خرج م ��ن �أوروك �أو ع ��اد �إليها �أو
م ّر�ض ع�ب�ر مفرتقها (احلانة) .فـ(�سيدوري) لها
هويتها املتمثل ��ة يف حكمتها وقوة فعالية عقلها
 .فق ��د خاطبت جلجام�ش بلغ ��ة حققت �سيادتها،
ولي�س ��ت لغة خماطب ��ة العب ��د �إىل ال�سيّد  .ولعل
(انكيدو) واح ��د من الهوي ��ات املعرفية الوافدة
للحا�ضرة والتي تركزت يف قوله (�إين الأقوى،
�س�أغ�ي�ر امل�صائ ��ر يف �أوروك) كما ل ��و �أنه يقول

(�إين الأعل ��م) �أي�ض� � ًا .كل ه ��ذه الهويات �أحدثت
�صراع� � ًا متفاوت� � ًا من ��ذ دخ ��ول (انكي ��دو) �إىل
احلا�ض ��رة  ،مغيرّ ًا وحتى ق ��رار اغتياله من قبل
رجال املعبد � .أ�سفر هذا ال�صراع باعتدال هوية
املل ��ك ،حم ��وّ ًال فكرة اخلل ��ود من خ ��ارج الإرادة
الإلهية� ،إىل خلق �إن�ساين ،متمثلة مبا �أجراه من
تغيريات يف �سيا�سته يف احلا�ضرة كملك ،ملغي ًا
فكرة اخللود الإلهي� ،إىل خلود بالعمل واملنجز
مب ��ا يوف ��ر احلي ��اة الكرمي ��ة للرعاي ��ا .فالهوية
يف �أب�س ��ط تعريفاته ��ا ،وح�س ��ب (جنكن ��ز) هي
الت�ص ��وّ ر حول من نحن ،وم ��ن الآخرين  .كذلك
ت�صوّ ره ��م حول �أنف�سهم وحوّ ل من جاوروهم .
وه ��ي بذلك حا�صل التفاعل الإن�ساين .وبالتايل
ه ��ي ت�شكيلة له ��ا م�ضام�ي�ن ثقافي ��ة واقت�صادية
و�سيا�سي ��ة ،يح ّركه ��ا �شع ��ور باالعت ��زاز املفرط
بالذاتي ��ة حين� � ًا �أو املعت ��دل العق�ل�اين يف ح�ي�ن
�آخ ��ر  .من ه ��ذا ن�ستنت ��ج ؛ �أن الهوي ��ة العراقية
موج ��ودة وتنوّ عه ��ا مت�أك ��د .وه ��ذا ين�سح ��ب
عل ��ى الأدب والثقاف ��ة والفك ��ر �أي�ض� � ًا ،كم ��ا ذكر
ال�س� ��ؤال .وجودها يعني وجود قواها الب�شرية
 .وكحا�ص ��ل حت�صي ��ل قواها املنتج ��ة لكل هذه
البني ��ات � .إذ ًا نح ��ن ُنقر بوجوده ��ا الفاعل منذ
بدء ح ��راك الإن�س ��ان لتو�سيع رقعت ��ه املعرفية ،
وانتظام البني ��ة االقت�صادية� ،ألتي تب ّنت بنيات
وعرقي ��ات و�أثني ��ات .ه ��ذه جميع� � ًا تنتمي �إىل
هوياتها� ،أي تبحث عن وجودها وتر�سخه عرب
ت�شكي ��ل بنيتها املن َتجة عل ��ى كل ال�صعد غري �أن
من ��ط ال�صراع ي�شتد عند م ��ن تب ّنوا هذه الهوية
ّ
ويخف عن ��د غريها .جمل ��ة �أنه �صراع
�أو تل ��ك،
الوجود والبقاء .
فح�ي�ن نق ��ول �أن الهوي ��ة حتقق ��ت يف واقعن ��ا،

جا�سم عا�صي

�إمن ��ا نتعدى وجودها يف االنتم ��اء املادي ،نحو
االنتم ��اء �إىل االنت ��اج الوج ��داين ،ونعن ��ي ب ��ه
الثق ��ايف والأدب ��ي الذي �أكده ال�س� ��ؤال .فا ُ
حلقب
املن�صرمة منذ ت�أ�سي�س الدولة العراقية ،نتلم�س
خاللها وجود مثل هذه الهويات املت�أثرة بثقافات
�أُخ ��رى ،وعوامل فكري ��ة فتحت الذه ��ن الب�شري
وحركت ��ه باجت ��اه التفك ��ر يف حال ��ة مفرو�ض ��ة،
ومعاجلة ما رتبه الزمن ال�سيا�سي واالقت�صادي
و�أ�ضف ��اه عل ��ى م�ستوي ��ات الق ��وى الفاعل ��ة يف
جار وح ��راك املعرفة م�ستمر.
املجتم ��ع .فالزمن ٍ
�إزاء ه ��ذا البد من توفر حالة تتطور �إىل ظاهرة،
تنتج حراك ًا يخ�ص وجود القوى الب�شرية �ضمن
�أزمن ��ة و�أمكن ��ة متنوع ��ة اخل�صائ� ��ص .ولعلن ��ا
يف ه ��ذا ُن ّقر انبث ��اق �أدب احت ��وى تناول وجود
مادي (ب�شري ،اقت�صادي� ،سيا�سي ،اجتماعي)،

ات�ص ��ل مبا�ش ��رة بن ��وع الن� ��ص ،حي ��ث تنوعت
رقع ��ة البني ��ات املحققة للهوي ��ات .وهي هويات
مت�ساحمة مع بع�ضه ��ا  ،لأنها تنتمي �إىل �أم و�أب
واح ��د ،ونق�ص ��د به ��ا (الأدب بتنوعات ��ه ،والفكر
والفل�سف ��ة ،عل ��م االجتم ��اع)  .ه ��ذه الهويات �إن
�صحت الت�سمية ـ� �ـ تعمل على التعبري عن وجود
ّ
الإن�سان ،وتعالج تعقيدات حياته .حيث اتخذت
هذه البنيات اجتاهات خمتلفة ،ب�سبب ت�أثريات
ال�سيا�س ��ة عليه ��ا  .ال�سيا�س ��ة مبعناه ��ا الفئ ��وي
والطبق ��ي .ال نق ��ول �أف�س ��دت م�ساره ��ا ،و�إمن ��ا
�أربك ��ت م�سريته ��ا ،وعمل ��ت على اح ��داث �شرخ
بني ��وي بينها وعلى جدرانه ��ا  .لكنها بقيت عند
البع� ��ض الأك�ث�ر م�صاحب ��ة لأهدافه ��ا احلقيقية،
لأنها ت�أ�س�ست على من ��ط ينحاز للإن�سان ولي�س
�إىل فئة �أو طبقة �أو ع�شرية � .إن �صراع الهويات

الآن مث�ل� ًا يرتك ��ز يف م ��ا �أُ�ستحدث م ��ن هويات
ذات خا�صي ��ة عرقي ��ة و�سيا�سية ،ب ��ل روّ جت لها
ال�سيا�س ��ة لغر�ض الك�سب على ح�ساب الآخرين.
�أي ا�ستفح ��ال �سلط ��ة ك�ب�رى عل ��ى جمموع ��ة
�صغ ��رى ،لغر� ��ض حموّ ه ��ا .يقاب ��ل ه ��ذا ح ��راك
م ��دين معن ��ي ب�إن�ش ��اء الدول ��ة بقوان�ي�ن مدنية.
يف اجلان ��ب الثقايف واملع ��ريف ،ثمة تظافر على
�صعي ��د الفكر لإع ��ادة االعتب ��ار �إىل العق ��ل .هذا
احل ��راك �أنت ��ج �أدب ًا كال�شع ��ر وال�شع ��ر الوطني،
والق�ص ��ة والرواي ��ة ،ث ��م يف عل ��م االجتم ��اع
والدرا�سات التاريخية املتعادلة الأطراف ،وغري
املنح ��ازة لت�شكل معينّ  .فالهوي ��ة وكما يت�ساءل
(ن ��ور الدي ��ن �أفاية) ه ��ل هي �شيء �آخ ��ر غري رد
الفعل �ضد "الآخر" ون ��زوع حامل لت�أكيد "الأنا"
ب�صورة �أق ��وى و�أرحب؟ اجلواب :هي بني بني،
تتخ ��ذ �صورتها وطبيعة وجودها وحراكها وفق
البنى الثقافية واملعرفية املتحكمة فيها ،ا�ستناد ًا
�إىل منط ��ق التاريخ ،باعتباره ال�سند امل�ؤكد على
الدر� ��س املو�ضوع ��ي ل�شكل وج ��ود (الأناويات)
مقاب ��ل وج ��ود (الأخروي ��ات) فهو بذل ��ك وجود
يتخلل ��ه ويح ّركه ال�ص ��راع الدائ ��م يف �صورتيه
اخلفي ��ة واملعلن ��ة  .ت�ؤج ��ج حراك ��ه ال�سلب ��ي
الأح ��داث واال�ضطرابات املختلف ��ة والتقاطعات
يف املجتمع.
ولع ��ل احل ��روب واح ��دة م ��ن �أفع ��ال الت�أجي ��ج
والت�صعي ��د ،كذل ��ك التناح ��ر الطبق ��ي والفئوي
والقوم ��ي واالثن ��ي .من ه ��ذا ميكنن ��ا القول �إن
وجود هوي ��ة ما ،يج ��ري ح�سابها ب� ��إزاء هوية
�أخ ��رى ،تتفاعل معه ��ا ،وتبني ح ��راك وجودها
على �أ�سا�س الوجود الك ّلي للأفراد واجلماعات.
�أن الوج ��ود يف تعقيدات ��ه االقت�صادي ��ة خل ��ق

تعقيدات اجتماعية ومن ثم �سيا�سية ووجودية،
حي ��ث �أ�صبح وج ��ود الأفراد واجلماع ��ات قلِق ًا،
حمكوم� � ًا ب�سلط ��ة الآخ ��ر  .فتم�شي ��ل الهوي ��ة ال
يرتبط بالتفاعالت الفردية ،و�إمنا باملجموعات
االجتماعي ��ة الأك�ب�ر ،واملنتمي ��ة �إىل منظوم ��ة
معينة� .أي �أن الهوية توفرت على قوة اجلماعة ،
وطبيعة �سلطتها على وجود (الأقلية)  .فالهوية
تتمث ��ل يف ال�سردي ��ات التاريخي ��ة للجماع ��ات ،
وه ��ي �إعادة ت�صوير يق ��وم بها ال�س ��رد .م�ؤكدة
بذلك على جان ��ب املعرفة الذاتي ��ة التي تتخطى
مي ��دان ال�س ��رد  .فهي �أي الهوي ��ة ال تعرف ذاتها
مبا�ش ��رة  ،ب ��ل بطريقة غ�ي�ر مبا�ش ��رة من خالل
انعط ��اف العالم ��ات الثقافي ��ة بجمي ��ع �أنواعها
 .والت ��ي يت ��م انتاجه ��ا ا�ستن ��اد ًا �إىل و�ساط ��ات
رمزي ��ة تنت ��ج الفع ��ل ،وم ��ن �ضمنه ��ا املروي ��ات
اليومية (ح�سب بول ريكور) فنحن �إزاء �صراع
اجلماع ��ات االجتماعية مبكوّ ناته ��ا الالحقة يف
ت�شكي ��ل بنيتها للح�صول عل ��ى هوية اجتماعية
�أف�ض ��ل للجماع ��ة املعنية  .وه ��ذا بطبيعة احلال
مرتبط بالوع ��ي �أو عدمه ،لأنه �أ�سا�س ًا ذو عالقة
بالثقاف ��ة واملعرف ��ة � .أي �أن ��ه �ص ��راع ثقاف ��ات،
فالهوي ��ة تعني يف �أ�ش ��د وجوده ��ا وفعالياتها؛
ثقاف ��ة الف ��رد واجلماعة .وه ��ي ما تبن ��ي عليها
ت�صوراتها الالحق ��ة يف بناء املجتمع ،وت�شكيل
الآ�صرة االجتماعية ذات الت�ش ّكيالت التي ت�ؤ�شر
ت�صوّ راته ��ا املتنوعة واملختلف ��ة ،لكنها مت�آخية.
فالهويات تعني جمم ��وع ثقافات ال�شعوب التي
بنتها ع�ب�ر تاريخها  .ي ��زداد ارتف ��اع ت�صعيدها
االيجابي �أو ال�سلبي حني تتعر�ض هذه الهويات
�إىل املح ��و  .فاجلماعة حامي ��ة ملروياتها كما �أكد
( بول ريكور ).
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�ألربتو مانغويل ال�شغوف بالقراءة والكتب
�شكيب كاظم

�إنّ العالم وجد كي ي�صب
في كتاب جميل
ال�شاعر �ستيفان ماالرميه

�إذا كان الحبر ي�سيل من
�أ�سالت قلمي مدراراً على �ضوء
اهلل ونوره نهارا ف�إ ّنه ليكاد
يجف ،حين يبد�أ الليل ي�سدل
�سجف ظالمه على الكون ،لذا
�أخ�ص�ص الليل للقراءة ونهار
اهلل للكتابة ،ف� َّإن مانغويل
يقول (مثل ميكافيلي،
�أجل�س غالب ًا و�سط كتبي في
الليل ،بينما � ّ
أف�ضل � ْأن �أكتب
في ال�صباح .في الليل �أنعم
بالقراءة في ال�صمت المطلق
( )...كل مكتبة هي بمثابة
�سيرة ذاتية) �ص.155

يف كت ��اب (املكتب ��ة يف اللي ��ل) املمت ��ع
واملفيد ،ال ��ذي خ�ص�صه م�ؤلفه لدنيا الكتب
واملكتبات ،الذي يقرر وبتوا�ضع العارفني
لأقداره ��م و�إمكاناتهم العالي ��ة يف الكتابة
والبح ��ث( ،ال لك ��ي �أ�صن ��ف ت�أريخ� � ًا �آخ ��ر
للمكتبات� ،أو �أ�ضيف جملد ًا �آخر للمجموعة
الوا�سع ��ة ب�شكل مرعب يف عل ��م املكتبات،
ب ��ل ك ��ي �أ�سج ��ل فق ��ط وقائ ��ع ده�شت ��ي)
� ��ص ،10ف�إ ّن ��ه يق ��دم معلوم ��ات و�آراء
جدي ��رة بالق ��راءة واال�ستيع ��اب والتفه ��م،
مانغوي ��ل الكات ��ب اليه ��ودي املن�ص ��ف ،ما
كان ��ت ديانته حائ ًال بين ��ه وبني قولة احلق
والإن�ص ��اف ،فلقد كرث اللغط باتهام العرب
امل�سلمني ب�إح ��راق مكتبة الإ�سكندرية التي
كان لبطليمو� ��س ف�ض ��ل تو�سيعه ��ا وزيادة
موجوداتها م ��ن الكتب ،من خالل �إ�صداره
املر�س ��وم احل�ضاري الأني ��ق ،الذي �أوجب
و�ضع احلج ��ز على كل كت ��اب يدخل ميناء
الإ�سكندري ��ة ،مع وعد مقد� ��س ب�إعادته �إىل
�أ�صحاب ��ه بع ��د ا�ستن�ساخه .م ��ع هذا يقول
مانغوي ��ل ف� ��إنَّ مكتب ��ة الإ�سكندرية اختفت
م ��ن الوج ��ود متام ��ا ،وكما ال نع ��رف �شيئ ًا
عن ال�شكل الذي كانت عليه ،ف�إ ّننا ال نعرف
�شيئ ًا م�ؤكد ًا ع ��ن اختفائها ،هل حدث فج�أة
�أم بالتدريج؟
وينق ��ل مانغويل ر�أي ��ا للم� ��ؤرخ الإغريقي
�شب �أيام
بلوت ��ارك مفاده �أنَّ حريقا كب�ي�ر ًا َّ
�إقام ��ة يوليو� ��س قي�ص ��ر يف الإ�سكندري ��ة
�سن ��ة  47قب ��ل املي�ل�اد ،وانت�ش ��رت نريانه
م ��ن تر�سان ��ة الأ�سلحة لت�ص ��ل �إىل املكتبة،
لكن م�ؤرخني �آخري ��ن معا�صرين لبلوتارك
ي�ؤك ��دون �أنَّ الن ��ار �أت ��ت عل ��ى تر�سان ��ة
الأ�سلح ��ة ،ومل ت�ص ��ل �إىل كت ��ب املكتب ��ة،
ب ��ل �إنَّ �سب ��ب فقدان الكت ��ب �أنه ��ا كانت قد
هيئ ��ت لل�شح ��ن �إىل روم ��ا بال�سف ��ن فيم ��ا

ي�شب ��ه �أك�ب�ر �سرق ��ة للكت ��ب يف الت�أري ��خ،
ف�ص ��ادف �أن ا�شتعلت الن�ي�ران يف تر�سانة
الأ�سلح ��ة ،ف�أت ��ت على الكتب املع ��دة لنقلها
�إىل عا�صم ��ة الإمرباطوري ��ة الروماني ��ة،
روم ��ا ،و�أرى �أنَّ املكتب ��ة تعر�ض ��ت لعملية
�سرقة وتهريب نح ��و روما ،وافتعل حادث
احلريق الذي مل يع ��رف فاعله كي تنطوي
�أ�سباب اجلرمية ،لكن بعد �سبعة قرون من
ذلك ي�أتي من يته ��م العرب امل�سلمني بحرق
املكتب ��ة ،ويف مو�ضع ثان من الكتاب ي�ؤكد
مانغويل ر�أي ��ه برباءة العرب امل�سلمني من
جرمية الإحراق قائ�ل ً�ا�( :أ�شرت �سابق ًا �إىل
اخلراف ��ة التي تتحدث ع ��ن اتهام عمرو بن
العا� ��ص ،ب�أمر اخلليفة عم ��ر ب�إحراق كتب
الإ�سكندرية) �ص.102
�إنَّ ال�سب ��ب ال ��ذي دف ��ع امل�صري�ي�ن لإن�ش ��اء
مكتب ��ة الإ�سكندري ��ة ،ه ��و جعله ��ا ذاك ��رة
م�ص ��ر للدنيا ،يف مواجهة امل ��وت والفناء،
فالإن�س ��ان باح ��ث دائ ��ب ع ��ن اخلل ��ود ،لذا
ر�أينا ح�ضارة املومياءات والتحنيط وبناء
الأهرام و�إقامة امل�سالت يف العراق القدمي،
لكن ما درى ه�ؤالء ،وامللك بطليمو�س على
ر�أ�سه ��م� ،أنَّ ذاك ��رة ال ��ورق ،ال تق ��وى على
مقاوم ��ة �ص ��روف الأيّام واللي ��ايل ال�سود،
فال ��ورق ّ
ه�ش �ضعيف �أمام عوامل الطبيعة
و�س�ي�رورة الزم ��ان ،فف ��ي ح�ي�ن م ��ا زالت
الأهرام قائم ��ة واملومي ��اءات كذلك ،ذهبت
مكتبة الإ�سكندرية الت ��ي يراد لها �أنْ تكون
حافظ ��ة لذاكرة الدنيا ،مكتب ��ة الإ�سكندرية
و�أوراقها م ��ا كانت قادرة على حفظ نف�سها
بله حفظ ذاكرتها!
الأمريكي ��ون اجلنوب ّي ��ون الالتيني ��ون،
حمب ��ون للعرب وامل�سلم�ي�ن ،و�أرى �أنَّ ذلك
ن ��اجت عن ك ��ون بلدانه ��م م ��ن امل�ستعمرات
الإ�سباني ��ة والربتغالية ،وغ�ي�ر خاف على
الدار�سني مكوث العرب يف ربوع �إ�سبانية
�أك�ث�ر من �سبعة قرون ،تركوا فيها ح�ضارة
�شاخ�ص ��ة ما زال ��ت ،لذا نق ��ل الإ�سبان وهم
يتوجه ��ون �إىل تلك الأ�صقاع ،ما ت�أثروا به
من �إبداع ��ات احل�ضارة العربية الإ�سالمية
�إذ وجدن ��ا ه ��ذه الظاه ��رة ،وا�ضح ��ة يف
كتابات مبدع ��ي �أمريكا الالتينية ،و�ألربتو
مانغويل لي�س ِبدْع ًا يف هذه الظاهرة ،و�إذ
ر�أيناه ينزه العرب من جرمية �إحراق مكتبة
الإ�سكندرية ف�إ ّنه يذكر العديد من منجزات
هذا الفكر قدميا وحديث� � ًا ،واقف ًا عند كتاب
الفهر�ست البن الندمي حممد بن �إ�سحق (ت
 380هـ) وا�صفا عمله ب�أنه �أف�ضل موجز
منلك ��ه من عامل املعرفة العربية يف القرون
الو�سط ��ى ،فه ��و يجم ��ع يف جمل ��د واح ��د
(الذاك ��رة والبيانات املف�صلة) وهو (مكتبة
قائمة بذاتها) تراجع ال�صفحة .52
كم ��ا يذك ��ر اب ��ن �سين ��ا واب ��ن خِ َّل ��كان
وال َق ْل َق َ�شن ��دي ،وجني ��ب حمف ��وظ م ��ن
املحدث�ي�ن لكن الذي �أو ّد ت�أكيده �أنَّ املرتجم
كان ينق ��ل �أ�سم ��اء امل�ؤلف ��ات ،كم ��ا دونه ��ا
امل�ؤل ��ف بلغته ،والدقة توج ��ب العودة �إىل
الأ�صل العرب ��ي ،وتدوينه كم ��ا ورد ،مثال
ذل ��ك م ��ا ج ��اء عل ��ى ال�صفح ��ة  48قول ��ه:
(قبل ذل ��ك بخم�سة ق ��رون ،يف العراق �أ ّلف
القا�ضي ال�شهري �أحمد بن حممد بن خلكان،
مر�آة للع ��امل مماثلة ،دعاها (�سري ًا مل�شاهري
و�أخبار �أنباء ع�صرهم) ولي�س البن خلكان
املتوف ��ى �سنة  681هـ م�ؤلف بهذا العنوان
بل عنوانه (وفي ��ات الأعيان و�أنب ��اء �أبناء
الزم ��ان) و�أف�ض ��ل حتقيق ��ات ه ��ذا الكتاب
امله ��م ،هو حتقيق الأ�ستاذ الدكتور �إح�سان
عبا�س – رحمه الله –
كم ��ا �أ َّن ��ه يرتج ��م الكت ��اب ال�شه�ي�ر (�صبحُ
الأع�شى يف �صناع ��ة الإن�شا) لأبي العبا�س
�شه ��اب الدي ��ن �أحم ��د ب ��ن عل ��ي ب ��ن �أحمد
القلق�شن ��دي الف ��زاري (821 – 756
ه� �ـ) �إىل (فج ��ر ليل ��ة ظلم ��اء) ولي�ست هذه

م ��ن �أ�سالي ��ب الكتاب ��ة يف تل ��ك الق ��رون
اخلالي ��ات!! ب ��ل ه ��و ما دونت ��ه �آنف� � ًا وهو
م ��ن كتبه ذائع ��ة ال�صي ��ت .و�إ ْذ ينزه ت�أريخ
العرب وامل�سلمني من جرمية �إحراق مكتبة
الإ�سكندرية ،ف�إ ّنه يقف طوي ًال عند عمليات
ح ��رق الكتب التي بد�أه ��ا الأملان النازيون،
منذ �أنْ �صعد �أدولف هتلر �إىل ر�أ�س الرايخ
الأمل ��اين الثال ��ث بف ��وزه بانتخاب ��ات �سنة
� ،1933إ ْذ ب ��د�أوا بح ��رق مكتبات اليهود
الأملان ،ب ��ل حولوا مكتبات ع ��دة �إىل مواد
�أولي ��ة ل�صناعة ال ��ورق� ،إىل عجينة ورقية
ومن ��ع الدكت ��ور جوزي ��ف غوبل ��ز وزي ��ر
الدعاي ��ة حلكوم ��ة الراي ��خ و�أم ��ر ب�إحراق
م�ؤلفات :هايرني�ش م ��ان ،و�ستيفان زفايغ
الذي ا�ضط ��ر للهجرة �إىل �أمريكة الالتينية
وانتح ��ر يف �ساع ��ة ي�أ� ��س م ��ع زوجته يف
مغرتبهم ��ا �سنة  ،1942وفروي ��د ،و�إميل
زوال ،ومار�سي ��ل برو�س ��ت ،و�أندريه جيد،
واج .جي ولز ،وهيلني كيلر ،لأنَّ حرق هذه
الكتب كما يقول غوبلز يتيح لروح ال�شعب
الأمل ��اين �أنْ تعرب عن نف�سها من جديد ،هذا
الله ��ب لن ي�ضيء نهاية ع�صر قدمي فح�سب
بل بداية ع�صر جديد �أي�ض ًا!!
ومن ال�صور امل�ضحكة املبكية� ،شكوى �أحد
�أ�صح ��اب املكتبات يف العا�صم ��ة الأفغانية
كابل ،فحواه ��ا �أنَّ ال�شيوعيني �أيّام حكمهم
لب�ل�اده� ،أحرقوا مكتبته ،حتى �إذا ا�ستولت
طالبان عل ��ى مقاليد الأم ��ور �سنة ،1996
عادت ف�أحرقتها ثانية حتى لك�أن بني النار،
وورق الكتب حتديدا ث�أر ًا قدمي ًا!
لقد قر�أنا هذه احلكاية القدمية ،و�سمعناها
م ��رار ًا ،الت ��ي ت�أت ��ي يف جم ��ال احلث على
ق ��راءة ما مت ّك ��ن قراءت ��ه ،و�إنَّ م ��ن املحال
الإحاط ��ة بجوانب املعرفة كله ��ا ،حتى يف
ذل ��ك الزم ��ان ال�سحي ��ق يف الق ��دم ،ب�سبب
ِ�ص ��ر العم ��ر الإن�ساين،
كرثة املع ��ارف ،وق َ
احلكاي ��ة تق ��ول �إنَّ مل ��ك ًا �أراد �أنْ يق ��ر�أ ّ
كل
كتب الدنيا ،ف�أر�سل ر�سله �إىل الآفاق جللب
الكت ��بّ ،
وظل طوال �سن ��وات ينتظر ،حتى
�إذا ج ��اءوا بالأعمال �أعم ��ال الكتب وجدها
كثرية جد ًا ،فطل ��ب من ال ُن َّ�ساخ اخت�صارها
فانهم ��ك �أوالء باخت�صاره ��ا ،وم�ض ��ت
�سن ��وات �أخ ��رى ،واملل ��ك املتبط ��ل ال يق ��ر�أ
�شيئ ًا انتظار ًا الخت�صارها ،لكنه وقد اكتهل
و�ضعف ،وج ��د �أنَّ �صحته ما عادت ت�سعفه

معر�ض ا�ستعادي للفنانة منى ال�سعودي
متابعة :املدى

تق� �دّم م�ؤ�س�س ��ة ال�شارق ��ة للفن ��ون
بالتع ��اون م ��ع متح ��ف ال�شارق ��ة
للفن ��ون معر� ��ض الفنان ��ة من ��ى
ال�سع ��ودي ،وذل ��ك يف متح ��ف
ال�شارق ��ة للفن ��ون .املعر� ��ض م ��ن
تقيي ��م ح ��ور القا�سم ��ي ،ويت�ضمن
�أعم ��ال الفنان ��ة من ��ذ �ستيني ��ات
الق ��رن املا�ض ��ي و�ص ��و ًال �إىل وقتنا
احلا�ض ��ر ،مب ��ا يف ذل ��ك جمموع ��ة
متنوعة م ��ن املنحوت ��ات احلجرية
الت ��ي ع ُِرفت بها ال�سع ��ودي� ،إ�ضافة
�ال
للوح ��ات والر�سوم ��ات ،و�أعم � ٍ
ورقي ��ة م�ستوح ��اةٍ م ��ن ق�صائ ��د
حممود دروي�ش و�أدوني�س .ي�س ّلط
املعر� ��ض ال�ضوء عل ��ى معاينة منى
ال�سع ��ودي للعالق ��ة املتوا�شجة بني
املواد الطبيعي ��ة وال�شكل احلديث،
ه ��ي الت ��ي د�أب ��ت يف �أعماله ��ا على

لقراءة هذه املخت�صرات ،ف�أمر باالخت�صار
ال�شديد ،فجاءته �أحمال ثالثة من الإبل ،لكن
املل ��ك كان يجود ب�أنفا�س ��ه الأخرية ،فخرج
م ��ن الدنيا من غري �أنْ يقر�أ �شيئ ًا ،فلو قارنا
هذا احلال ،بحال ذلك امللك الآ�شوري الذي
ي�س ��رد علينا مانغويل حكايت ��ه ،الذي نظر
�إىل مكتب ��ة �آ�ش ��ور بانيبال وكان ��ت زاخرة
بالكتب مما لي�س با�ستطاعة �شخ�ص واحد
مهم ��ا كان �شغوف� � ًا بالق ��راءة قراءتها كلها،
فجند املل ��ك عيونا و�سواعد �أخرى لدرا�سة
الألواح الطينية و�إيجاز حمتواها ،بحيث
�أ�صب ��ح بقراءة هذه امللخ�ص ��ات يفخر ب�أ ّنه
مل ّم بكل حمتويات املكتبة!
الفارق بني ذلك امللك وبني امللك الآ�شوري،
الرغب ��ة يف الق ��راءة ،ف ��ذاك �أم�ض ��ى العمر
متبط�ل ً�ا بانتظ ��ار الآت ��ي املجه ��ول رمب ��ا،
يف ح�ي�ن كان املل ��ك الآ�ش ��وري عاكف ��ا على
الق ��راءة وما ت�صله م ��ن خمت�صرات ،وهذا
الأم ��ر يذك ��رين ب�صدي ��ق ،كان يق ��ر�أ كتب ��ا
ي ��زوده بها م�س� ��ؤول مثقف وكات ��ب ،ولأنَّ
م�شاغله ال ت�سعف ��ه بقراءة الكتب ،ولع�شقه
للق ��راءة والكتاب ،فقد ك ّلف ��ه بقراءة الكتب
التي ي ��زوده بها وتقدمي ملخ� ��ص بها اليه
لقاء راتب �شهري ،فكانت الفائدة ل�صديقي
مزدوجة مادية ومعنوية!!
يف ّ
كل بل ��دان الع ��امل ،هناك ق ��رار الإيداع،
ال ��ذي يوجب عل ��ى ّ
كل م�ؤل ��ف �أو دار ن�شر
�إي ��داع ع ��دة ن�سخ م ��ن كل كت ��اب يطبع يف
املكتب ��ة الوطني ��ة للبل ��د .مانغوي ��ل يق ��دم
ال�شرع ��ة تع ��ود �إىل
لن ��ا معلوم ��ة �أنَّ ه ��ذه ِ
�سن ��ة  1537حيث �صدر املر�س ��وم امللكي
القا�ض ��ي ب�إي ��داع ن�سخت�ي�ن م ��ن كل كت ��اب
يطب ��ع يف فرن�س ��ة ،وبع ��د ق ��رون َح� � َذت
بريطاني ��ة ح ��ذو فرن�س ��ة� ،إ ْذ �ص ��درت �سنة
 1842الإرادة امللكية بالإيداع.
قل ��ت � ّإن �ألربت ��و مانغوي ��ل م ��ن ال�شغوفني
بالكت ��ب واقتنائه ��ا مع �أ ّنه واث ��ق �أنَّ العمر
الإن�س ��ا ّ
ين الق�ص�ي�ر لن ي�سعف ��ه بقراءة كل
كتبه ،لك ��ن هو الإن�س ��ان ورغبات ��ه ،مع �أنَّ
هن ��اك من ال ُكت ��اب من ال يرغ ��ب يف اقتناء
كتب كثرية ،معو ًال لي�س على القراءة فقط،
ب ��ل عل ��ى امل�شاه ��دات وال�سف ��ر �إىل �إنحاء
الدني ��ا ،واالط�ل�اع عل ��ى ع ��ادات ال�شعوب
وثقافاته ��ا ،لك ��ن مانغويل عا�ش ��ق الكتب،
م ��ا جعل غرف ��ة من غرف منزل ��ه مكتبة ،بل

ا�ستك�ش ��اف مفاهي ��م عل ��ى ات�ص ��ال
بالنم ��و واخل�صوب ��ة واجل�س ��د من
خ�ل�ال تقدميه ��ا احلرك ��ة الرتكيبية
و�أ�ش ��كا ًال هند�سي ��ة ا�صطالحي ��ة.
تتي ��ح ه ��ذه التغطي ��ة الوا�سع ��ة
ملنحوت ��ات الفنان ��ة التع� � ّرف بعمق
على م�سريته ��ا اجلمالية والفكرية،

حت ��ول املن ��زل �إىل مكتبة ،الأم ��ر الذي دفع
ب�أبنائ ��ه �إىل امل ��زاح والتندر م ��ن �أنَّ عليهم
ا�ستح�ص ��ال بطاقة الدخول �إىل املكتبة قبل
التفكري بالتوجه �إىل منزلهم!
رج ��ل هذا �ش�أنه مع الكتاب� ،سيكون موقفه
�سلبي ًا �إزاء الكت ��اب الإلكرتوين� ،إ ّنه ي�شعر
بحميمي ��ة الورق ��ة ،و�إنَّ مول ��د تكنولوجيا
جدي ��دة ،ال يعني م ��وت �سابقاتها ،اخرتاع
الت�صوير مل يل ��غ الر�سم ،ظهور الراديو ما
�ألغ ��ى الكرامف ��ون وامل�سج�ل�ات ال�صوتية،
كم ��ا تعاي� ��ش التلفزيون م ��ع ال�سينم ��ا� ،إنَّ
القراءة – غالبا – تقت�ضي البطء والت�أمل،
و�إنَّ الإلكرتوني ��ات تدف ��ع �إىل ال�سرع ��ة
والثقاف ��ة ّ
اله�ش ��ة ف�ض�ل ً�ا عل ��ى ا�ضط ��راب
املعلوم ��ة ،الناجت ��ة ع ��ن تلقي ��م الإن�س ��ان
به ��ا باملعلوم ��ات .كت ��ب �صدي ��ق يل مقال ��ة
�ضاج ��ة .بالأغ�ل�اط الت�أريخي ��ة ،والأخطاء
املعلوماتية ،فلما هاتفت ��ه �أجابني �أنْ لي�س
ل ��ه �ش�أن يف هذه املعلوم ��ات ،فلقد ا�ستقاها
من ال�شبكة الإلكرتونية لذلك �أنا �آ�سف على
الذين يعولون عليها يف ا�ستقاء املعلومات
من غري اال�ستعانة بالكتاب.
يق ��ول مانغوي ��ل مب ��ا �أنه ��ا دائم ��ة التغري،
فغالب ��ا م ��ا يك ��ون من املح ��ال ا�س�ت�رداد ما
كان يوم ��ا خمزون ��ا يف امل�ستودع ��ات التي
�ألغي ��ت ،و�إنَّ ت�صفح كت ��اب ،والتجول بني
الرف ��وف ،هما ج ��زء حميمي م ��ن القراءة،
وال ميكن ا�ستبدال ��ه بتقليب �شا�شة ،فالأمر
�سي�شب ��ه ا�ستب ��دال ال�سف ��ر بدلي ��ل رحالت
م�ص ��ور ،و�أ�ضي ��ف �أن ��ا �أو م�شاه ��دة فيل ��م
�سياح ��ي �أو مطالع ��ة م�سرحية م ��ا ،عو�ض
م�شاه ��دة امل�سرحي ��ة ت� ��ؤدى حي ��ة عل ��ى
امل�سرح� ،أو اال�ستعا�ض ��ة بقراءة �سيناريو
فيلم عن م�شاه ��دة الفيلم .فلكل �أمر متعته،
ومتع ��ة قراءة الكت ��اب الورق ��ي ،يف �أخذه
مب ��ودة وحميمية من مكانه يف ّ
رف املكتبة
وتقلي ��ب �صفحات ��ه ،م ��ع كتاب ��ة التعليقات
واحلوا�شي ،التي َتعِ نُّ عليك خالل القراءة،
وتلك الورقة التي ت�شري �إىل ال�صفحة التي
توقف ��ت عنده ��ا ،غ�ي�ر خائف م ��ن فريو�س
ي�أت ��ي على كل املخزون ،ثم ه ��ذه الألفة مع
الكت ��اب ال ��ذي يبادل ��ك ودًّا بود ،حت ��ى �إذا
فرغ ��ت منه ودعت ��ه ،معيد ًا �إي ��اه �إىل مكانه
الأث�ي�ر يف رف املكتب ��ة ،حت ��ى �إذا احتجت
�إليه ثانية ،عدت �إليه لو�صل ما انف�صل .مع
الورق ت�شعر بالأمن والألفة.
كث�ي�رون يكتب ��ون ،قب ��ل �أنْ تكتم ��ل ع ��دة
الكتاب ��ة ،ي�صدع ��ون به ��ا ر�ؤو� ��س القراء،
ه� ��ؤالء ما �أجدرن ��ا �أنْ نطب ��ق عليهم قانون
لي ��ون ،ال ��ذي �أ�ص ��در يف الق ��رن الأول
املي�ل�ادي ،الذي يوجب على اخلا�سرين يف
امل�سابقات الأدبية ،حمو كتاباتهم ال�شعرية
ب�أل�سنته ��م ك ��ي ال تظل كتاب ��ات من الدرجة
الثانية!
هناك كت ��ب عاث ��رة احلظ ،واحل ��ظ ي�سدل
جلباب ��ه عل ��ى كل �أم ��ور الدني ��ا ،يق ��رر
م�س�ؤول ��و مكتب ��ة �س ��ان فران�سي�سك ��و يف
الوالي ��ات املتح ��دة ،وب�سب ��ب ع ��دم ق ��درة
رفوف املكتب ��ة ال�ستيعاب الأعداد املتزايدة
من الكتب الوافدة �إليها ،تقرر التخل�ص من
هذه الكتب ،قليلة التداول ،وال ت�ستعار �إال
قلي�ل ً�ا ،هنا يب ��ادر ع�شاق الكت ��ب – ولأنهم
علم ��وا بامل�آل الذي �ست� ��ؤول �إليه – بادروا
بحمل ��ة لإنقاذها من خ�ل�ال تنظيم عمليات
ا�ستع ��ارة جماعية لها وختمه ��ا لها ب�أختام
اال�ستع ��ارة ف�أجنوها من احل ��رق ،وعادت
الكت ��ب مزه ��وة ملكانه ��ا الأث�ي�ر ّ ..
رف
املكتبة!
وكم ��ا ب ��د�أت حديث ��ي مبقول ��ة لل�شاع ��ر
الفرن�س ��ي �ستيفان ماالرميه ،ف� ��إنيّ �أختمه
بقول ��ة �ساموي ��ل جون�س ��ون :لي� ��س هناك
م ��كان مينح اليقني الرا�س ��خ بتفاهة الآمال
الب�شرية �أكرث من مكتبة عامة.

�سيرة اخطاء تتنزه في فمي
�شعر زهري بهنام بردى

والت ��ي تتجل ��ى عل ��ى نح ��و خا�ص
املت�س ��م با�ستعمال
يف عمله ��ا الفني ّ
خمتل ��ف �أن ��واع و�أل ��وان احلجارة
يف املنطق ��ة العربية ،مب ��ا يف ذلك:
الرخام الأبي� ��ض واحلجر اجلريي
الوردي والرخ ��ام الأخ�ضر وحجر
الديوريت الأ�سود.
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ثقافة

أ�ضع عنوان ًا لهذياين الأعمى
عادة ما � ُ
كمخلوق رقيق
�أت� مّ ُأل
ٍ
أتفرج على �سريةِ �أخطاءٍ
و� ّ
�أحمو ما يربكُ مائي.
ن�سيان
جميلٌ حق ًا � ْأن �أ�ضحكَ على ٍ
ب�سعادة ذاكرتي
�أ�شري اىل عزل َة التاريخ يف املكان املنفى
الطريق
يتنزه يف
ِ
اجلمال ّ
ال�سري.
ِ
�أفكّ ر
ب�صمت �شخ�صي ّ
باملتاح من الكالم
و�أحتفي ِ
............
عجوز �إنك�س َر طاق ُم �أ�سنانِها القدمي.
ٍ
زهر ٌة با�ضت فوقها بجع ٌة عابرة
مالئك ٌة تنع�س و�شيطان ثمل �أمامه
ي�س ُري�سواد يتبخرت .

يقف بطولِه الأبي�ض �أمام مرايا مك�سورة
الثلج ُ
�أ ّيامي ترك�ض يف �أزقّة العمرحافية
�أت�سلّق �شاهق ًا جنوين
بكلمات �ساذجة �صاحلة للكتابةِ
�ضجيج ن�صفي الآخر
�أ�سمع ن�سيان ًا كثيف ًا يف
ِ
أجل�س يف �إبت�سامة �أ�سمايل كح�شائ�ش
و� ُ
ممرات �ضوءٍ كئيب
ُ
ترق�ص يف ّ
.............
�أمت ّد ُد مقلوب ًا و�أك�س ُر عكّ ازي يف طريقِ ه اىل يدي
اخ�شى عني فاتنة عوراء
يف يدي ميا ٌه كثرية
بي�ض ال�سحاىل
للع�شب حتت ِ
أف�صح الطريقَ
ِ
� ُ
بنهار جديد
جئت ٍ
ُ
�أدلقُ ج�سدي فيه كثعبان ٍ
نعا�س لذيذ
طي ٍ
و�أ�صع ُد مبلّال ِ
بامللح َ
�أم�ضي اىل رع�شاتي خ�ضراء
ُ
تغ�سل الغي َم من �أجلي
ملو ٌن
تاجه ٌ
ك�سهم يف ِ
� ُ
ري�ش ّ
أجل�س جمي ًال ٍ
حتت ال�شم�س

البرج العاجي
 فوزي كرمي

دون كي�شوته العربي
()2 - 1
"دون كي�شوت ��ه" مل يك ��ن �شخ�ص� � ًا حمت ��ا ًال �أو رديئ� � ًا .م�شكل ُته �أنه
�شغ ��ل نف�سه ووقته بقراءة الكتب ،وهو �شاغ ��ل رائع ،دون �أن يوفر
رابط� � ًا بني قراءته وبني حيات ��ه الواقعية ،كذات وكمحيط مو�صول
بالزم ��ان واملكان� .أي �أنه مل يوفر حد ًا �أدنى من التوازن بني ذاكرته
عل ��ى الأر� ��ض وبني خميلت ��ه يف الف�ضاء .كان يعي� ��ش يف "المن�شا"
يف الري ��ف اال�سب ��اين ،غارق� � ًا يف كتبه ع ��ن الفرو�سي ��ة والفر�سان،
وكنتيج ��ة لهذا الغرق فقد توازنه العقل ��ي فغلب خياله على ذاكرته.
رك ��ب فر�س� � ًا عج ��وز ًا ،وت�سلح بخ ��ردوات توهّ مها �أ�سلح� � َة فر�سان،
وهام يف الرباري كمنقذ .وحكايات معاركه الوهمية التالية �صارت
على كل ل�سان.
املقارب� � ُة بني "دون كي�شوته" هذا وب�ي�ن الكثري منا كمثقفي �أفكار
ومثقف ��ي �أدب ،منذ خم�سينيات الق ��رن الع�شرين حتى اليوم ،تبدو،
عل ��ى ما فيها من حقيقة ،على ق ��در من املبالغة ،حتى لتبدو حمرجة.
م ��ا يخفف من احل ��رج �أنها مقارب ��ة تقت�صر على مرحل ��ة ،وال تت�سع
مل ��ا �سبقه ��ا .لأن الذين �سبقوها ول ��دوا ون�ش�أوا يف حي ��اة �سيا�سية،
اجتماعي ��ة وثقافي ��ة متعافية ن�سبي� � ًا .مرحلة توا�صل ��ت فيها نه�ضة
مطل ��ع الق ��رن الع�شرين ب�ص ��ورة من ال�ص ��ور ،يف عدد م ��ن البلدان
العربي ��ة .وكانت �أب ��رز مزايا هذه العافية ه ��ي العالقة ال�صحية مع
ثقاف ��ة الغ ��رب املتف ��وق .كانت �أجي ��ال مرحل ��ة النه�ض ��ة تتطلع ،من
�أر�ض واقعها التي تعرف ��ه وال تتح ّرج من تخلفه� ،إىل الغرب لتتعلم
وتتق ��دم .و�إذا م ��ا احتاجت �إىل م ��ا ي�ش ُّد عزميته ��ا للموا�صلة فلديها
تراثه ��ا العرب ��ي اال�سالم ��ي .مل تكن ت�شع ��ر بالعيب فت�سع ��ى ب�سببه
�إىل ادع ��اء "الندّية" ،بفعل ارتكا� ��س �سايكولوجي ،مع الغرب .هذا
ال�شع ��ور بالعيب كان �أحد ثمار مرحل ��ة الثورات االنقالبية (وكانت
�شامل ��ة الت�أثري) الت ��ي �شدّت عروقن ��ا �إىل الكرام ��ة الإيهامية ،و�إىل
التعايل ،ب ��ل التفوق ،الإيهاميني على الغ ��رب( .راجع ال�شواهد يف
ف�صل "مراي ��ا حداثة ال�ستينيني  "2من كتابي "ثياب االمرباطور"،
دار املتو�سط)
م ��ن �أنقا�ض ثقافتها هذه خرج امل�سك�ي�ن "دون كي�شوته" العربي،
دون حاجةٍ لفر�س هزيل وعدة حمارب م�ضحكة .ودون حاجة لكتب
�رب فيه كل ما يحلم
ي�سر الغ � ُ
مركون ��ة يف الرفوف .خ ��رج يف ع�صر ّ
ب ��ه "دون كي�شوته" م ��ن كتب ،وو�سائ ��ل نقل ،وتوا�ص ��ل اجتماعي
ملالحقته ومحُ اكاته .كما �أن مرحلة "الثورات االنقالبية" قد �أجنبت
م ��ا يكفي من دكتاتوريات ،وحروب �أهلية ،وتيارات دينية متطرفة،
كفيل ��ة بدف ��ع املاليني كالجئ�ي�ن �إىل الغرب .وبقدر م ��ا تعاىل الغرب
قام� � ًة ،و�ص ��ار حا�ضن ��ة ،بقدر م ��ا تعال ��ت الكرام ��ة الإيهامة وجتذر
انف�صام ال�شخ�صية ل ��دى "دون كي�شوته" العربي البائ�س .ف�صارت
"ندّي ُته" الإيهامي ُة ال�سابقة مع الغرب "تفوق ًا" �إيهامي ًا على الغرب.
وامتلأ ال�شارع العربي ،على مدى عقود ،بالكتب الفكرية والنقدية،
الت ��ي ال حتاور ك ّتاب ًا عرب ًا ،بل كتاب� � ًا منتخبني من الغرب ،ميثلون،
وه ��ذا �شرط �ض ��روري� ،آخر نظريات الفكر النق ��دي الغربي عرفتها
باري� ��س و�أمري ��كا من بعد .عل ��ى �أن تتوفر هذه الكت ��ب على ميزتني
عجيبت�ي�ن� :أن ت�ستع�صي على الق ��راءة ،و�أن يكون هذا اال�ستع�صاء
ب ��دوره �إغوا ًء القتنائها وتزيني املكتبة به ��ا .لأن العرف الذي تبنته
ه ��ذه الكتب وكتابه ��ا �أن "املعنى" قيمة متدني ��ة�( .شاعر كبري يعيب
عل ��ى الكتاب ��ة العربية يف القرن الع�شرين �أنه ��ا "نوع من الغرق يف
"طني" املعنى .با�سم املو�ضوعية� ،أو املنطق والعلم)".
"دون كي�ش ��وت" العرب ��ي معا�ص ��ر ،ال يُحوج ��ه الوه ��م �إىل قطيع
�أغن ��ام ،وال �إىل طاحون ��ة هواء .فهذه وغريها تنتم ��ي �إىل الذاكرة،
ابنة املكان والزمان ،وقد طلقها هو بي�سر .وهمُه ملء اخليال ،الذي
ي�ستوع ��ب كل ما يطمع به من فك ��ر جمرد ،قادر على خلق لغة عربية
جم ��ردة ،ال متا�س لها م ��ع واقعها ،داخل ج�سد كاتبها� ،أو يف احلياة
املحيط ��ة .يكفي �أنها حتكي عما ال يخط ��ر ببال �أحد ،وتقرتح حلو ًال
للفكر الذي ال وجود له ،وتتماهى مع االلتبا�س اللغوي كي ال تبني.
" تقب�ض على اخليال معجون ًا يف وردة تتفتح بني يديك� ،أو ترى
�إىل الكلم ��ات كي ��ف تن�سك ��ب نبع ��ا� ،أو تتعاىل �شج ��ر ًا "..كما يعاود
ال�شاعر الكبري.
�إحدى دور الن�شر و�ضعتْ من �صورة "دون كي�شوت" لها �شعار ًا،
كتب ��ت حتته :لنحارب مع ًا طواحني اله ��واء .هل هي دعابة �سوداء،
واعية �أو غري واعية؟
ُ
المقاربة بين "دون كي�شوته" هذا
وبين الكثير منا كمثقفي �أفكار
ومثقفي �أدب ،منذ خم�سينيات القرن
الع�شرين حتى اليوم ،تبدو ،على
ما فيها من حقيقة ،على قدر من
المبالغة ،حتى لتبدو محرجة.
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اقــــرأ
ديوان �سليم بركات

�صدر عن دار املدى"الدي ��وان "2لل�شاعر �سليم بركات
وي�ض ��م عدد ًا م ��ن جماميعه ال�شعري ��ة ،وحمل الغالف
كلم ��ة لل�شاعر حمم ��ود دروي�ش يق ��ول فيها":منذ غزا
�سلي ��م ب ��ركات امل�شه ��د ال�شع ��ري العرب ��ي ،يف �أوائ ��ل
ال�سبعيني ��اتّ ،
ب�ش َرن ��ا ب�شعر جديد خمتل ��ف .مل ي�شبه
�أح ��د ًا ،و�سرعان ما �صار هذا الفت ��ى الكردي اخلجول
�أب� � ًا �شعري� � ًا لأك�ث�ر م ��ن �شاعر عرب ��ي فتنته ��م �صوره
الغريبة ،ولغته الطازجة ،و�إيقاعه ال�شالل.
يف ه ��ذا الدي ��وان الكب�ي�ر ي�ؤ�س�س �سليم ب ��ركات منذ
�سن ��وات لأ�سلوب جديد يف ال�شع ��ر ،الذي و�ضعه يف
م�صاف كبار ال�شعراء العرب.

ح

ول العا

لم

�أكادمي ّية الرق�ص

�إذاعة املدى

يهتم بالرق�ص الالتيني
�أول م�شروع فني
ّ

 زينب ّ
امل�شاط

تفوز بربنامج عن مظفر النواب
منوع
بجائزة �أف�ضل برنامج ّ

يف م�سابقة �أقامتها �شبكة الإعالم العراقي مبنا�سبة الذكرى الثانية والثمانني
لت�أ�سي� ��س �إذاعة جمهورية الع ��راق حيث �شاركت فيها ما يق ��ارب الـ � 30إذاعة
عراقي ��ة من عموم العراق ،ف ��ازت �إذاعة املدى بجائزة �أف�ض ��ل برنامج عراقي
من ��وع ع ��ن برناجمها"عراقيون"�إع ��داد رفعت عب ��د الرزاق ،و�إخ ��راج ح�سن
عم ��اد ،وتقدمي ل� ��ؤي عبا�س ..وق ��د فازت احللق ��ة املخ�ص�ص ��ة لل�شاعر الكبري
مظف ��ر الن ��واب .يذكر �أن برنام ��ج عراقيون تناول �سري معظ ��م رجال النه�ضة
الفكري ��ة والثقافية والفنية يف العراق منذ مطلع القرن املا�ضي وحتى الوقت
احلا�ضر.

بع ��د ع ��ام  2003انق ��اد ال�شب ��اب العراق ��ي
جل ��ذب جت ��ارب خارجي ��ة وتطبيقه ��ا عل ��ى
�أر�ض الواقع ،جنح بع�ضه ��ا ولقي البع�ض
الآخر ف�شال و�سرعان ما تال�شى ،اليوم ومع
ه ��ذا التغيري والتط ��وّ ر امل�ستم ��ر يف جمال
الفن واملو�سيقى والأدب والثقافات الأخرى
يعم ��ل ال�شباب العراقي عل ��ى �إيجاد ثقافات
جدي ��دة وفن ��ون �أخرى،ذل ��ك �أن االنفت ��اح
ال ��ذي ن�شهده يف عقلية الفرد العراقي باتت
ت�ساعد على العمل بهذه الثقافات...
جترب ��ة جدي ��دة وا�ستثنائي ��ة م ��ن نوعه ��ا
ي�شهده ��ا واقع الفن العراق ��ي ،خمت�صة يف جترب ��ة �شخ�صي ��ة متام� � ًا حيث كن ��ت �أعمل يف تل ��ك ال�شركات ق ��ررت ان افتتح مدر�سة
جمال"الرق� ��ص"يف الوق ��ت ال ��ذي مل جن ��د لدى �إح ��دى ال�شركات االجنبي ��ة التي تقيم للرق�ص".
فيه على م ��دى �سنوات ما�ضية طويلة ال بل حف�ل ً�ا راق�ص ًا يف كل �سبت م ��ن كل �أ�سبوع ،الرق� ��ص و�سيل ��ة ج�سدي ��ة رائع ��ة تتوا�صل
وعقود �أي جتربة رق�ص ي�شار اليها ،اليوم ،وكان ��ت هنالك ث�ل�اث رق�ص ��ات مُتار�س من من خاللها مع عاطفت ��ك ،واي�ضا مع ثقافات
وبطموح �شاب حاول يا�سر عمار ان يفتتح الن ��وع الالتيني وه ��ي ال�سال�سا ،والبجاتا ،اخ ��رى خمتلفة ،يج ��د يا�سر عم ��ار"�أن هذه
ٍ
�أوىل مدار�س الرق�ص يف العراق"�أكادميية واملريينكي ،ولكني بالطبع �أف�ضل البجاتا ،االكادميي ��ة ته ��دف بالدرج ��ة االوىل اىل
الرق�ص"اال�سم الذي اختاره يا�سر ملدر�سته ،وه ��ي رق�ص ��ة هادئ ��ة ذات وق ��ع رومان�سي ايجاد ظاهرة جديدة من �ش�أنها �إ�ضفاء لون
لنوع حمدد من الرق�صات �إال انه وفيها الكثري من احلب والعاطفة وتعلمتها �آخر خمتل ��ف عمّا يعهده املجتم ��ع العراقي
ورغم ميله ٍ
حاول بهذا اال�سم ان ي�شري اىل �أن �أكادمييته يف حينه ��ا يف ظ ��رف �شه ��ر واحد".ا�ش ��ار ويعت ��اده ،ا�ضافة اىل �أننا نعاين من حاالت
تلك ت�ض ّم جميع الرق�صات...
يا�سر"عل ��ى م ��دى ث�ل�اث �سن ��وات �أن ��ا يف طالق يف ال�سن ��وات االخرية جميعها غالبا
يتحدث يا�سر عمار ع ��ن جتربته قائ ًال"�إنها مت ��اهٍ تام م ��ع الرق� ��ص وبعد ترك ��ي العمل تع ��ود ل�ب�رود امل�شاعر ب�ي�ن الزوج�ي�ن ،من

ن�صائح �سلمى حائك

ل�شباب دائم

جتاوزت املمثلة املك�سيك�سية ال�شهرية �سلمى حايك عقدة
عمر اخلم�سني ،حيث هي اليوم تبلغ الثانية واخلم�سني من
عمرها وتبدو ب�إطالل ��ة �شبابية ،ترف�ض عمليات التجميل،
وتعتقد �أن املكياج املبالغ فية ي�ؤثر على �سالمة الب�شرة.
ويف حدي ��ث ل�صحيف ��ة الديل ��ي ميل ك�شفت عن �س ��ر �شبابها
والو�صف ��ة الت ��ي قدمتها لها جدتها �سونابوي�ل�ا التي علمتها
�أن ت�ستخ ��دم الفواكه وت�ستفيد منها ب ��كل ب�ساطة .واعرتفت
لب
ب�أنها حت�ض ��ر املخفوقات الطازجة كل �صب ��اح وت�ستخدم ّ
الفواكه املطح ��ون ك�أقنعة لب�شرة وجهه ��ا ..ون�صحت الن�ساء
اللوات ��ي جت ��اوزن �س ��ن االربع�ي�ن بتطبي ��ق ه ��ذه التجربة،
حي ��ث �أكدت �أن ذلك ي�ساعد عل ��ى التخل�ص من عالمات التعب
والتق ��دم يف العمر ..واجلدير بالذك ��ر �أن �سلمى حائك ت�سعى
حاليا لال�ستفادة التجارية من ن�صائح جدتها ،حيث اتفقت مع
�إحدى ال�شركات الك�ب�رى املتخ�ص�صة يف مواد التجميل على
ت�صنيع قن ��اع للب�شرة من الفواكة املعدة لل�شرب ولال�ستخدام
ك�أقنعة للب�شرة.

واليوم الأ�سود يف
ت�شارليز ثريون
حياتها
قال ��ت املمثلة ت�شارليز ث�ي�رون �إنها عا�شت
ف�ت�رة م�ؤملة يف حياتها �أطلقت عليها و�صف
الف�ت�رة ال�س ��وداء الت ��ي تتعل ��ق مب�ص ��رع
والده ��ا قت�ل ً�ا على ي ��د والدته ��ا ،يف حادثة
�أدرجت حتت بند دفاع عن النف�س .وك�شفت
املمثل ��ة ال�شهرية �أنها رف�ضت الك�شف عن
احلادثة الفظيعة ،بل وتظاهرت يف بع�ض
االحيان ب�أنها مل حتدث �أ�ص ًال.
وقالت املمثل ��ة بح�سب موقع جملة بيبول
":مل �أخ�ب�ر �أح ��د ًا وتظاهرت ب� ��أن الأمر مل
يحدث ..وكلما �س�ألني �أحد عن والدي �أقول

�إنه تويف يف ح ��ادث �سيارة ..من الذي
يريد �أن ي�سرد ق�صة كهذه؟! ال �أحد".
و�أ�ضافت":مل �أرغب يف �أن �أ�شعر ب�أنني
�ضحية ،لقد عانيت هذا ال�شعور �سنوات
حت ��ى خ�ضع ��ت للع�ل�اج النف�س ��ي �أواخر
الع�شرينيات من العمر".
وقالت ثريون عن والدتها":لديّ �أم رائعة،
�إنها م�صدر �إلهام كبري يف حياتي ..و�إنها
كانت تتعر�ض للإ�ساءة والظلم من والدها،
و�إنه ��ا �شجعته ��ا على �أن مث ��ل هذه االمور
يجب �أن الت�ؤثرعلى حياتها الفنية.

وقفة مع..
 كاظم مر�شد ال�سلوم
الناق ��د ال�سينمائ ��ي ،ي�شارك يف
مهرجان وه ��ران احل ��ادي ع�شر
للفيل ��م العرب ��ي ال ��ذي �سيق ��ام
نهاي ��ة �شه ��ر مت ��وز احل ��ايل
حي ��ث �سيق ��دم الناق ��د ن ��دوة
بعنوان"النق ��د ال�سينمائ ��ي
الأهمية واال�شتغال".
� صالح ال�صحن
مدي ��ر امللتق ��ى الإذاع ��ي
والتلفزي ��وين يعل ��ن �أن امللتق ��ى
يغري منهاجه املعتاد عند ال�ساعة
الثالثة من كل ثالثاء لكل �أ�سبوع
ليك ��ون منهاجه املقبل م�ساء يوم
غ ��د الثالث ��اء ال�ساع ��ة اخلام�سة
ع�ص ��ر ًا حي ��ث �سي�ض ّي ��ف امللتقى
الفنان حممد ها�شم.
 عبد اجلبار ال�شرقاوي
رئي� ��س ملتق ��ى �شع ��راء املر�سى،
يقيم جل�س ��ة �شعري ��ة م�ساء يوم
غد على قاع ��ة مقهى ر�ضا علوان
الثقايف.

فن ��ان م�سرح ��ي ،و�أكادمي ��ي ،ق ��دم �أعما ًال
عديدة بني امل�سرح والتلفزيون ،ومل يُغادر
كالهما،اح�ت�رف حمل ّي ��ا وعربي� � ًا ،ف�آخ ��ر
ما قدم ��ه يف جم ��ال التلفزي ��ون امل�سل�سل
امل�ش�ت�رك عربي ًا"غرابي ��ب �سود"و�آخ ��ر
م ��ا قدم ��ه يف امل�س ��رح بع ��د م�شاركت ��ه يف
املهرج ��ان ال ��دويل للم�س ��رح العرب ��ي يف
تون� ��س م�سرحية"العربانة"والي ��زال
عطا�ؤه م�ستمر ًا حتى اليوم ،فها هو وكما
خ�ّب�رّ امل ��دى ي�ستع ��د لأعمال جدي ��دة بعد
�أن ق ��دم �آخره ��ا ُقبي ��ل �أ�سابي ��ع يف العمل
امل�سرحي"�أ�ساطري من بالدي ...على خط
النار"الفنان عزيز خيون ،عمل يف جمال
التمثيل والإخ ��راج امل�سرحي اليوم ومن
خالل"املدى"�سيتحدث لنا عن جديده:
* مباذا �أنت م�شغول هذه الأيام؟
�أ�ستع ��د لإخراج عمل جدي ��د ،بعد تعطل�أك�ث�ر م ��ن � 10سن ��وات عن تق ��دمي �أعمال
لدائ ��رة ال�سينم ��ا وامل�سرح بع ��د تقاعدي
عنه ��ا ،عنوانه"ورط ��ة مكادي"كتاب ��ة
د.عواط ��ف نعيم� ،سنق ��وم بتقدميه بعد
انتهاء ف�ت�رة �شهر مت ��وز ،ولدي عر�ض
بعنوان"ليل ��ة جتل ��ي زينب"للكاتب ��ة

�ش� ��أن ه� ��ؤالء االزواج �أن يح�ضروا ملدار�س
الرق� ��ص ه ��ذه وممار�س ��ة ه ��ذه التجرب ��ة
الت ��ي بدوره ��ا �ستعمل كحالة م ��ن املعاجلة
لعالقتهم ببع�ض ،وك�أنهم يكت�شفون بع�ضهم
البع�ض من جديد وهذه بر�أيي حالة �صحية
ت�ستحق التجربة".
ق ��د ال يتقب ��ل جمتمعنا جتربة كه ��ذه� ،إال �أن
ال�شب ��اب الي ��وم يطم ��ح لأن يعي� ��ش حياته
بب�ساطته ��ا وب ��كل م ��ا حتمله م ��ن �صراعات
وانفع ��االت ،يا�سر يذكر"�أن ��ا متخوف جد ًا
م ��ن مدى تقب ��ل املجتمع له ��ذه املحاولة� ،إال
�أين وح�ي�ن عر�ض ��ت فكرتي تل ��ك من خالل
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي وج ��دت ان
الكثري من ال�شباب وبكال اجلن�سني يرغبون
االن�ضمام له ��ذه التجربة".و�أك ��د يا�سر"�أن
املدر�س ��ة �ست�ض ��م كال اجلن�س�ي�ن ا�ضاف ��ة
اىل �صف ��وف خا�ص ��ة ب ��االزواج الراغب�ي�ن
بالت�سجي ��ل ،وبالطب ��ع �أنا �أتوق ��ع ان�ضمام
الرجال �أكرث من الن�ساء لهذه التجربة بفعل
واقع املجتمع العراقي".
ي ��وم افتت ��اح الن ��ادي �سيك ��ون يف الثال ��ث
والع�شرين من متوز  2018و�سيقيم مديرها
دائرة �أ�سماها بدائرة ثقة ليتم بعدها توزيع
املهام واالنطالق بهذا املجال.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

العبادي و�شيطان
الإنرتنت
مطلوب على وجه ال�سرعة حملة
وطنية لإلزام العراقيني جميعا
ب�شكر النعم التى يرفلون فيها
خالل ع�صر العبادي ال�سعيد،
و�أ�ضم �صوتى �إىل �صوت همام
حمودي”اللطيف”الذي ك�شف
لنا �سر ًا خطري ًا غاب عن �أذهان
املاليني عندما قال �إن ما حققته
احلكومات من  2003وحتى
هذه اللحظة من �إجنازات
عمالقة ،يعادل ما حتقق يف
العراق منذ عام  1921وحتى
اللحظة التاريخية التي جل�س
فيها التي ظهر فيها روزخونية
الع�صراجلديد ،ولهذا �أقرتح �أن
يقدم عبا�س البياتي برناجما
تلفزيونيا يجرب فيه املواطنني
على �شكر النعم التي الحت�صى
من حلظة ظهوره املفاجئ،
وحتى حلظة ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة
اال�ستن�ساخ ،التي �أنتجت
لنا عباقرة بحجم ح�سني
ال�شهر�ستاين وح�سن ال�سنيد
وحنان الفتالوي والداعية
اخلفيف على املعدة علي العالق،
وجنم الف�ضائيات م�شعان
اجلبوري ،وبطلة �سباق القفز
على االنتهازية عالية ن�صيف،
وال نن�سى جمال الكربويل
�صاحب كتاب كيف ت�سرق يف
و�ضح النهار.
و�أ�ضيف �إىل هذه الدعوة،
اقرتاح ًا مب�شروع قانون يتقدم
به �أحد ال�سادة النواب عن
حزب الدعوة ح�صرا ،لإلزام
كل مواطن ب�أنويدعو للحكومة
بطول العمر ،ومن ال يفعل ذلك
يعاقب بالطرد من اجلنة املمتدة
من الب�صرة حتى زاخو.
لقد �أثبت هذا ال�شعب للعامل
�أنه يتمتع مبجموعة من النعم
قلما جتدها لدى �شعب �آخر
يف العامل ،لدرجة ت�صيبك
بحرية من �أين تبد�أ بال�شكر
والثناء للحكومة ،هل تبد�أ
مثال من �شكرها على نعمة
الأمن والأمان التى جتلت
يف �أنه ال متر �ساعة يف بالد
النهرين �إال ويقتل مواطن
والفاعل جمهول� .أم ن�شكرها
على نعمة �أن لدينا وزراء
من عينة �إبراهيم اجلعفري
وعديلة حمود ،الأول �سيذكر
له التاريخ� ،أنه �أول م�س�ؤول
ميزج ال�سيا�سة بالكوميديا،
والثانية حفرت ا�سمها بحروف
من نور فى �سجل اخلراب
ال�صحي ،وجميل �أن تتزامن
هذه الدعوة يف �شكر النعم،
مع ما حملته الأخبار ال�سارة
القادمة من جمل�س الوزراء
واملت�ضمنة طرد الإنرتنت من
بالد النهرين ،فنحن دولة م�ؤمنة
اليجوز فيها �أن ي�شاهد املواطن
ما يجري من”ف�سق”يف بلدان
العامل .فقد �أثبت ال�سيد حيدر
العبادي �أن �أق�صى ما ي�ستطيع
تقدميه لهذا ال�شعب املغرم
بخطاباته الكوميدية� ،أن مينع
عنه خدمة الإنرتنت،لأنها رج�س
من عمل ال�شيطان ،ولهذا كان
البد ملثل هذه احلملة الإميانية
التي �ستذكر هذا ال�شعب حتما
بحمالت القائد ال�ضرورة.

عزيز خ ّيون :امل�سرح �أعاد �صناعتي وجعل مني ان�سان ًا
د.عواطف نعيم �أي�ضا.
* م ��ا ه ��و �آخ ��ر �أعمال ��ك ،وم ��اذا ته ّي ��ئ
للم�ستقبل؟
انتهي ��ت م ��ن جتربة"�أ�ساطري من بالديبروف ��ة عل ��ى خ ��ط النار"�إخ ��راج ماج ��د
درند� ��ش ،مب�شارك ��ة نخب ��ة م ��ن الفنانني
العراقيني.العم ��ل يتحدث ع ��ن ت�ضحيات
�شخ�صي ��ات لإف�ش ��ال م�ش ��روع داع� ��ش،
وهنالك فكرة لإع ��ادة م�سرحية مكا�شفات
لغامن حمي ��د وت�أليف الراحل قا�سم حممد
ون�شارك فيها يف م�سرح �سلطنة عمان.
* ه ��ل �أن ��ت را� ٍ��ض ع ّم ��ا قدمت ��ه خ�ل�ال
م�سريتك؟ وملاذا؟
ال ل�س ��ت را�ضي ًا لأين مل �أجن ��ز ما قدمتيف ه ��ذه امل�س�ي�رة بهدوء و�إمن ��ا ب�إعاقات
م�ستمرة وحتى اليوم.
* ل ��و عاد بك الزمن من
جدي ��د� ،أي

م�سار عمل �ستختار؟
�س�أختار امل�سرح بكل ت�أكيد لأنه �صاحبف�ضل علي فتح يل نافذة احلياة والإرادة
والعي� ��ش الك ��رمي والثقاف ��ة واجلم ��ال
واالرتباط بعالقات �إن�سانية يف الداخل
واخلارج.امل�س ��رح �أع ��اد �صناعت ��ي م ��ن
جديد وجعل مني �إن�سانا.
* م ��ا هو التغيري ال ��ذي ت�أمل �أن يح�صل
يف العراق؟
على ال�صعيد ال�سيا�سي لأن نظام احلكمم ��ن  2003حتى الي ��وم مكانك راوح مع
زيادة امل�شكالت.
* �شخ�صي ��ة يف املا�ضي تتمنى لو تلتقي
بها اليوم وملاذا؟
�شخ�صي ��ات كث�ي�رة �إن�ساني ��ة كان له ��ادور كب�ي�ر يف جعل ه ��ذا الوجود ممكن
التحم ��ل م ��ن �أم ��ة وفال�سف ��ة وعلم ��اء
ومثقفني وكتاب وفنانني لي�س هنالك من

الطقس

�شخ�صية واحدة.
* كت ��اب تع ��ود �إلي ��ه دوم ��ا� ،.أو �صدي ��ق
تتذكره دائما� ،أو �أغنية ترددها دائما؟
�صدي ��ق �أتذك ��ره دائم ��ا ،ع ��وينكرومي،وه ��اين هاين مل يكونوا �أ�صدقاء
ب ��ل �إخ ��وة ورفق ��ة طيب ��ة وه ��م عراقيون
�أ�صالء وعوين كرومي ربط امل�سرح عامليا

�إ�ضاف ��ة اىل �أنه �إن�س ��ان بالدرجة االوىل،
�أما الكتب فهي كث�ي�رة �أعود لقراءتها،لأن
الق ��ارئ النهم لي�س متلقي� � ًا ب�سيط ًا بل هو
�أي�ض� � ًا فاه ��م يف م ��ا يُكت ��ب فنح ��ن جنده
بوع ��ي خمتل ��ف وتل � ّ�ق خمتل ��ف وق ��راءة
�أخ ��رى ،رفقت ��ي يف احلي ��اة �أ�صبح ��ت
للكت ��ب� ،أنا مغ ��رم بالأغ ��اين واملو�سيقى
ولي�س ��ت �أغنية م ��ا بل هي الت ��ي يحددها
املزاج والظرف واللحظة الوجدانية.
* م ��اذا ت�شاه ��د الآن؟ وه ��ل تق�ت�رح عل ��ى
الق ��راء برناجم� � ًا �أو م�سل�س�ل ً�ا ميك ��ن
م�شاهدته؟
م ��ا مط ��روح ن ��ادر وقليل عل ��ى م�ستوىالإنت ��اج �إذ ما تطرقنا للمحل ��ي فهو �شيء
حمبط كثري ًا �أن ��ا �أدعو للقراءة وم�شاهدة
االفالم الكال�سيكي ��ة والقائمة طويلة و�أنا
�أدع ��و لالط�ل�اع على م ��ا ينت ��ج يف العامل
للتميز بني ما نعي�شه ومايف امل�ستقبل.

توقع ��ت هيئة الأنواء اجلوية �أن ت�شهد البالد الي ��وم الإثنني ارتفاع ًا ب�سيط ًا يف درجات
احلرارة  ،و� ّأن البالد �ستت�أثر باملرتفع اجلوي القادم من البحر املتو�سط ليكون الطق�س
يف املنطق ��ة الو�سط ��ى �صحو ًا .وذكر بيان للهيئة � ّأن درج ��ات احلرارة �سرتتفع قليال عن
معدالتها  ،والرياح �شمالية غربية ،ويف املنطقة ال�شمالية �سيكون الطق�س غائم ًا جزئي ًا.
�أما املنطقة اجلنوبية ف� ّإن الطق�س فيها �صحو.

* ماذا تق ��ر�أ الآن ،ولو تريد اقرتاح كتاب
على الق ّراء �أي كتاب �ستختار؟
�أقر�أ دينامية الن�ص للكاتب حممد مفتاحتنظ�ي�ر و�إجناز،وه ��و كات ��ب تون�س ��ي،
وق ��ر�أت ف ��روخ ف ��رغ زاد �شاع ��رة �إيرانية
مهم ��ة ،و�أن ��ا �أق ��ر�أ �أك�ث�ر م ��ن كت ��اب يف
وق ��ت واح ��د �إ�ضاف ��ة اىل بحث ��ي امل�ستمر
ملو�ضوعة بر�شت الذي �أحاول �أن �أجاريه
وح�ي�ن تقر�أين له ت�شعرين انه يف العراق
حي ويكتب عن الواقع الإن�ساين.
* ه ��ل هناك �أمني ��ة يف حياتك مل حتققها،
وملاذا؟
الأم ��اين كث�ي�رة وطامل ��ا �أن ��ا يف العراقفاملنج ��ز قلي ��ل ج ��د ًا كان ��ت واح ��دة م ��ن
�أمنيات ��ي �أن وطن ��ي الع ��راق مينحن ��ي
بيت� � ًا جلعل ��ه دار ًا للثقافة والفن ��ون نقدم
ب ��ه �أعم ��ا ًال ثقافي ��ة ي�ستحقه ��ا امل�شاه ��د
العراقي.
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