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� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

لل�س ّنة والداخل ّية والنفط لل�شيعة
منح حقائب الدفاع ُ

الوعود اللفظ ّية مبحاربة الفا�سدين ُتطيح �أحالم رئي�س الوزراء

يتو�صلون �إىل
الفتح وجناحا الدعوة ّ
تفاهمات ّ
متقدمة لت�شكيل احلكومة

�سيا�سيّون :خطبة املرجعيّة �أحرجت العبادي
وع�صفت مب�ساعيه للوالية الثانية

 بغداد  /محمد �صباح
�أو�شكت املباحثات اجلارية بني قوائم
الفت ��ح والن�ص ��ر ودولة القان ��ون على
االتف ��اق مبدئي� � ًا مب ��ا يف�ض ��ي �إىل �إع�ل�ان حتالف
ثالثي بالتزام ��ن مع انتهاء عملي ��ات العد والفرز
يدوي� � ًا� ،إذ خا� ��ض هذا التحالف عل ��ى مدار الأيام
املا�ضية حراك ًا مع �أطراف �س ّنية وكرديّة ّ
متخ�ض
ع ��ن توزيع املواق ��ع ال�سيادية،فيم ��ا �أُرجئ بحث
الوزارات اخلدمية �إىل �إ�شعار �آخر.
ومب ��وازاة ذل ��ك �سي ��زور العا�صمة بغ ��داد خالل
الأيام املقبلة زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر
ـ� �ـ ال ��ذي يتواج ��د يف العا�صم ��ة اللبنانية بريوت
الآن ـ� �ـ ال�ستكم ��ال مباحثاته متهي ��د ًا للتحالف مع
ائتالف الوطنية وتيّار احلكمة.
ويتح ��دث مر�شح فائز يف االنتخابات الت�شريعية

لـ(امل ��دى) عن عجل ��ة املفاو�ضات قائ�ل�اّ � ،إن"هذه
املباحث ��ات توقف ��ت ب�شكل كامل م ��ع تزايد موجة
االحتجاج ��ات الت ��ي اجتاح ��ت م ��دن الو�س ��ط
واجلنوب".
ودخل ��ت موج ��ة االحتجاج ��ات الت ��ي ع ّم ��ت مدن
الو�س ��ط واجلن ��وب والعا�صمة بغ ��داد �أ�سبوعها
الراب ��ع يف الوق ��ت ال ��ذي حت ��اول في ��ه احلكومة
احت ��واء الغ�ضب اجلماهريي املتنامي �ضد تردّي
اخلدم ��ات وانت�ش ��ار الف�س ��اد والبطال ��ة وتزاي ��د
انقطاع التيار الكهربائي.
وي�ضي ��ف املر�شح ال ��ذي ا�شرتط ع ��دم ذكر ا�سمه
ملخاوفه من املالحقة القانونية �إن"قوائم ائتالف
دول ��ة القانون والفت ��ح والن�صر واحت ��اد القوى
الوطني ��ة خا�ض ��ت ح ��راكا قوي ��ا خ�ل�ال الفرتات
املا�ضي ��ة متخ� ��ض عن ��ه تو�صله ��ا حل�س ��م توزيع
بع�ض من املنا�صب واملواقع".

وي�ؤكد �أن"هذه اال�صطفافات ركزت يف م�ضمونها
عل ��ى توزي ��ع املنا�صب واملواق ��ع احلكومية على
�أ�سا�س املكونات واملحا�ص�ص ��ة الطائفية وحجم
كل قائم ��ة يف الربمل ��ان اجلدي ��د" ،الفت� � ًا �إىل
�أن"نتائ ��ج هذا احلراك البعيد ع ��ن الأ�ضواء كان
خمطط� � ًا للإعالن عن ��ه بعد االنتهاء م ��ن عمليات
العد والفرز اليدوي ب�شكل مبا�شر".
وي�ش�ي�ر النائ ��ب ال�ساب ��ق �إىل �أن"ج ��والت ه ��ذه
القوائ ��م خل�ص ��ت باالتف ��اق عل ��ى �إناط ��ة وزارة
الدف ��اع للمك ��ون ال�س ّن ��ي والداخل ّي ��ة والنف ��ط
لل�شيعـــ ��ة واملال ّي ��ة واخلارج ّي ��ة للمكــــــــــ ��ون
الك ��ردي" ،م�ؤكد ًا"�إرج ��اء ح�س ��م ال ��وزارات
اخلدمية �إىل اجل ��والت القادمة بعد �إعالن نتائج
االنتخابات".
 التفا�صيل �ص3

اجلو ّية يواجه اجلزائري عرب ّي ًا ب�صفقات د�سمة
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 بغداد /وائل نعمة
ت�أييدها التام و�شجعت على ت�صعيدها �سلمي ًا يف
حال عدم اال�ستجابة ملطالبها.
نف�ض ��ت مرجعية النج ��ف عباءتها يف �أغل ��ب التقديرات ذهبت اىل �أن اخلطبة الأخرية،
وجه رئي�س حكومة ت�صريف الأعمال ق ��د �أطاح ��ت ب�ش ��كل �شب ��ه نهائ ��ي �آم ��ال العبادي
حي ��در العب ��ادي و�أغل ��ب الق ��وى ال�سيا�سية التي يف ني ��ل والي ��ة ثانية ،بعدم ��ا ا�ستنف ��د تقريب ًا كل
تولت ال�سلطة يف اخلم� ��س ع�شرة �سنة املا�ضية ،الفر�ص التي تهي�أت له منذ ت�سلمه رئا�سة الوزراء
بعدم ��ا طالب ��ت يف خطب ��ة اجلمع ��ة االخ�ي�رة يف �أيل ��ول  ،2014حي ��ث ح�صل يف ذل ��ك الوقت،
ت�شكيل"حكوم ��ة قوي ��ة وحازم ��ة" ،حم ��ذرة م ��ن وخ�صو�ص� � ًا بع ��د احتجاج ��ات  2015و�إعالن ��ه
ت�صاع ��د االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة الت ��ي منحته ��ا التجاوب معها بحزمتني �إ�صالحيتني ،على ت�أييد

غري م�سبوق من ال�شعب واملرجعية.
وبقيت �أمام رئي�س احلكومة فر�صة واحدة لإنقاذ
موقف ��ه ،بح�سب ما يقوله م�س�ؤولون ،عرب �إعالنه
�إجراءات"غ�ي�ر اعتيادية"�ض ��د �شب ��كات الف�س ��اد
الت ��ي يطالب املواط ��ن بك�شفه ��ا وتدمريها ،وهو
�أمر قد ي�صعب حتقيقه يف الوقت ال�ضيق املتبقي
من عمر حكومته.
 التفا�صيل �ص3

�شخ�ص ّيات من � 5أحزاب نهبت ماليني الدوالرات من
مطار النجف ..واحلكومة بال معلومات!
بغداد /المدى
�أك ��دت جه ��ات حكومية
ورقابي ��ة يف النج ��ف،
�أنه ��ا ال تعل ��م حج ��م املبال ��غ الت ��ي
�سرقته ��ا �شخ�صي ��ات يف جمل� ��س
�إدارة مط ��ار املحافظ ��ة خالل املدة
املا�ضية.

وكان جمل�س �إدارة املطار قد رف�ض
تنفي ��ذ �أوام ��ر مبا�شرة م ��ن رئي�س
ال ��وزراء حي ��در العب ��ادي و�أوامر
�أخ ��رى من حمافظ ��ة النجف طيلة
الأ�شهر املا�ضية لرتك املطار.
وم�ؤخ ��ر ًا ت ��رك جمل� ��س الإدارة،
املط ��ار بعدم ��ا اقتح ��م املحتج ��ون
املن�ش� ��أة احلكومي ��ة وطوق ��وا

طائ ��رات بينه ��ا �إيراني ��ة قب ��ل
ان�سحابهم.
وعل ��ى �إث ��ر ذل ��ك ك�شف ��ت جه ��ات
حتقيقية �أن دي ��وان الرقابة املالية
�سيتكف ��ل مبل ��ف �شبه ��ات الف�س ��اد
يف مط ��ار النج ��ف ،كم ��ا �ستكل ��ف
هيئ ��ة النزاهة بالتحق ��ق يف التهم
املوجه ��ة اىل �أع�ضاء جمل�س �إدارة

املطار ال�سابقة.
وخالل التظاهرة طالب املحتجون
�أي�ض� � ًا ب�إقال ��ة مدي ��ر الإدارة فاي ��د
ال�شم ��ري (ال ��ذي ينتم ��ي حل ��زب
الدع ��وة) ،و�إنف ��اق واردات املطار
لتموي ��ل م�شاري ��ع خدمي ��ة يف
املحافظة.
 التفا�صيل �ص4

لقطة عامة ل�ساحة كهرمانة  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

� 119أُ�سرة نازحة تغادر
احلبان ّية بعد ت�أمني مناطقها
 بغداد /املدى
عادت �أكرث من 100
عائل ��ة نازح ��ة ،يوم
�أم� ��س ال�سب ��ت� ،إىل م�ساكنه ��ا
الواقع ��ة يف ق�ض ��اء ح ��دودي
ب ��ارز عل ��ى احل ��دود العراقية
ال�سورية ،بعد ت�أمينه بالكامل.
و�أعلن مركز الإع�ل�ام الأمني،
يف بي ��ان تلق ��ت (امل ��دى)
ن�سخ ��ة منه ،قائ�ل�ا �إنه"تنفيذا
لتوجيه ��ات القائ ��د الع ��ام
للقوات امل�سلحة وال�سيد وزير
الدفاع �أجلى لواء امل�شاة الآيل
الث ��اين والثالث ��ون يف قي ��ادة

فرق ��ة امل�ش ��اة الآلي ��ة الثامن ��ة
التابع ��ة �إىل وزارة الدف ��اع
( )119عائل ��ة نازح ��ة م ��ن
خميم النازح�ي�ن يف احلبانية
بعد تدقي ��ق بياناته ��م من قبل
الأجه ��زة الأمني ��ة املخت�ص ��ة
ومرافقته ��م وتوف�ي�ر احلماية
الكاملة و�إي�صالهم �إىل مناطق
�سكناه ��م يف ق�ض ��اء القائ ��م،
غربي الأنبار".
وح ��ررت الق ��وات العراقي ��ة،
ق�ض ��اء القائ ��م بالكام ��ل م ��ن
�سيط ��رة تنظي ��م داع� ��ش
الإرهاب ��ي ،يف مطل ��ع ت�شرين
الثاين عام .2017

ّ
منظمة دول ّية� :آالف الأ�شخا�ص يف املو�صل
فقدوا �أطرافهم ب�سبب العبوات
 ترجمة /حامد �أحمد
يف العا�شر من متوز عام � 2017أعلنت
احلكومة العراقية حترير املو�صل بعد
ت�سع ��ة �أ�شهر من مع ��ارك دعمه ��ا التحالف الدويل
بقي ��ادة الواليات املتحدة وكذلك قوات البي�شمركة
الكردي ��ة .وكان تنظي ��م داع� ��ش قد احت ��ل املو�صل
على مدى ثالث �سنوات.
ورغ ��م ذلك ف�إن عدد القتلى مايزال غري م�ؤكد ،لكنه
ي�ت�راوح وفق ًا مل�ص ��ادر متعددة ما ب�ي�ن  9000اىل
 .11000حت ��ى �أن بع� ��ض امل�ص ��ادر املحلية تعترب
هذه االرق ��ام دون التوقعات احلقيقي ��ة .ومايزال
مهجر
هن ��اك حت ��ى اليوم مليون ��ا �شخ�ص تقريب� � ًا ّ
داخلي� � ًا يف وقت رجع فيه مايق ��ارب من  4ماليني

�شخ�ص اىل مناطقهم.
يب ��دو الو�ض ��ع يف املو�ص ��ل وك�أن احلرب ق ��د انتهت
ت ��و ًا ،فبع ��د م ��رور �سن ��ة من هزمي ��ة داع� ��ش ماتزال
االنقا�ض تخفي حتتها جثث ًا ومتفجرات غري منفلقة.
وا�ستن ��اد ًا اىل الأمم املتح ��دة ف�إن هن ��اك مايقارب 8
مالي�ي�ن طن من امل ��واد املتفجرة والعب ��وات النا�سفة
مطمورة بني احلطام .امل�ساحة التي ّ
مت تنظيفها من
املتفجرات يف املو�صل التتجاوز  30كم مربع ًا .ورغم
ه ��ذه الو�ضعية ف� ��إن املدينة �شهدت رج ��وع �أكرث من
ثماين مئ ��ة �ألف مواطن حملي .الق�س ��م الآخر منهم،
ب�ضمنه ��م املواطن عادل عب ��د الغني ،مل يغادر املدينة
�أبد ًا .ولكنه دفع ثمن ًا غالي ًا �إزاء خياره للبقاء.
 التفا�صيل �ص5
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ت�صويت عراقي بالدم والنار ّ
�ضد �أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي

ح�صل مواطن عراقي على رقم تلفون زوجة وزير الكهرباء فا ّت�صل بها وادّ عى �أنه من ديوان رئي�س الحكومة ،وهو
ي ّت�صل ليهنئ بتعيين ابنها مديراً عاما للموانئ في محافظة الأنبار .زوجة الوزير �سارعت بتقديم ال�شكر ،لك ّنها ما
لبثت �أن ت�ساءت با�ستنكار :وهل في الأنبار بحر لتكون فيها موانئ ويُع ّين ابنها مديراً عام ًا لها؟! ردّ المت�صل هو �أي�ضا
ب�س�ؤال ا�ستنكاري :وهل توجد لدينا كهرباء ليكون زوجك وزيراً للكهرباء؟!
 عدنان ح�سين
ه ��ذه بالطب ��ع لي�س ��ت واقع ��ة حقيقية .هي
نكت ��ة �أطلقه ��ا عراق ��ي ظري ��ف ف ��ي الي ��وم
نف�س ��ه ال ��ذي اندلعت فيه �أح ��دث موجة من
االحتجاج ��ات ال�شعبية ا�شتع ��ل فتيلها في
الب�ص ��رة ،المحافظ ��ة العراقي ��ة الوحي ��دة
الت ��ي فيه ��ا موان ��ئ ،م ��ع الته ��اب ح ��رارة
منت�ص ��ف ال�صي ��ف وبلوغها ن�ص ��ف درجة
الغلي ��ان .والب�صرة ،كما �سائ ��ر محافظات
الع ��راق ،تعان ��ي من ��ذ خم�س ع�ش ��رة �سنة،
ه ��ي عمر نظام ما بعد �ص ��دام ،من االنهيار
المتفاق ��م لنظ ��ام الخدم ��ات العام ��ة ،وف ��ي
مقدمه ��ا الكهرب ��اء الت ��ي تراج ��ع التجهي ��ز
به ��ا كثي ��ر ًا منذ مطل ��ع ه ��ذا ال�شه ��ر بعدما
�أوقف ��ت �إيران ت�صدير الكهرباء الى العراق
لأ�سباب عزتها الم�صادر الر�سمية الإيرانية
الى ع ��دم تواف ��ر فائ�ض م ��ن الكهرب ��اء في
هذا الوق ��ت الذي ت�شت� � ّد فيه حاج ��ة �إيران
ه ��ي الأخرى للطاق ��ة ،فيما �أف ��ادت م�صادر
�أخرى ب�أن القطع يرجع �إلى تلك�ؤ الحكومة
العراقي ��ة ف ��ي �أج ��ور الكهرب ��اء الإيرانية،
وراح ��ت م�ص ��ادر �أخ ��رى �أبعد بالق ��ول �إن
للقط ��ع الإيراني عالقة بالن�ش ��اط الإيراني
المحم ��وم عق ��ب االنتخاب ��ات البرلماني ��ة
االخي ��رة ف ��ي الع ��راق ،وه ��و ن�ش ��اط كان
ي�ضغ ��ط باتج ��اه ت�شكي ��ل حكوم ��ة عراقية
جدي ��دة تف�س ��ح ف ��ي المج ��ال لنف ��وذ �أكب ��ر
للأحزاب والميلي�شيات العراقية المدعومة
�سيا�سي ًا ومالي ًا وت�سليحي ًا من طهران.
تاري ��خ الع ��راق كثي ��ر ًا م ��ا يُعي ��د نف�س ��ه،
في�ضان ��ات و�أوبئ ��ة وغ ��زوات خارجي ��ة
وانقالبات داخلي ��ة وانتفا�ضات ،وغالب ًا ما
ت�أتي الإعادة في �صورة م�أ�ساة و�أحيان ًا في
�صيغ ��ة مهزلة ،لكن مهازل التاريخ العراقي
م ��ن الن ��وع الموج ��ع والمبكي .م ��ا يعي�شه
العراقي ��ون الآن ينتم ��ي �إل ��ى ه ��ذا النوع،
فالع ��راق م ��ن ال ��دول الرئي�س ��ة المنتج ��ة
والم�صدرة للنفط ،محت�ّل�اّ ً الترتيب الثاني
بي ��ن دول �أوب ��ك بع ��د ال�سعودي ��ة� ،إنتاجه
اليوم ��ي الآن يزيد عل ��ى  4ماليين برميل،
متج ��اوز ًا كلاّ ً من الكويت والإمارات ،ومع
ذل ��ك يكابد العراقي ��ون منذ �أكث ��ر من ع�شر
�سني ��ن ح ��ال ال�ش ��حّ ال�شدي ��د ف ��ي الكهرباء
وم�ص ��ادر الطاق ��ة الأخ ��رى ،بم ��ا فيه ��ا
الم�شت ّقات النفطية المُ�ص ّنعة ،ما ترك �آثاره
الخطي ��رة على الحي ��اة االجتماعية ،ف�ض ًال
عن االقت�صادية .
الكهرب ��اء ل ��م تك ��ن �س ��وى ال�ش ��رارة الت ��ي
�أوق ��دت نار الحرك ��ة االحتجاجية الأخيرة
الت ��ي انطلقت ف ��ي الثامن من ه ��ذا ال�شهر،
فثم ��ة �أ�سب ��اب عدي ��دة �أخ ��رى كان ��ت عل ��ى
ال ��دوام تدف ��ع بالعراقيي ��ن لالحتج ��اج
ال ��ذي ب ��د�أ م�سل�سل ��ه ف ��ي فبراي ��ر (�شباط)
 2011ف ��ي ذروة ح ��راك "الربيع العربي"،
وتوا�صل عب ��ر ال�سنوات ال�سب ��ع الما�ضية
ك ّله ��ا .نظ ��ام الخدم ��ات العام ��ة ب�أكمل ��ه
منه ��ار ،فثم ��ة �شحّ حت ��ى في مي ��اه ال�شرب
ف ��ي ب�ل�اد الرافدين ،ع ��دا عن مي ��اه ال�سقي
للأرا�ضي الزراعي ��ة ،وكان المطلب الثاني
للمحتجّ ين في الب�ص ��رة و�سائر محافظات
الجن ��وب ،بع ��د الكهرب ��اء ،توفي ��ر المياه،
�إ�ضافة الى فر� ��ص العمل للخ ّريجين الذين
ّ
تتف�شت ف ��ي �صفوفهم البطال ��ة ،وح ّل �أزمة
ال�سكن وم�شكالت النق ��ل والتلوث البيئي،
وتح�سي ��ن الخدمات ال�صحي ��ة والتعليمية
المتردية هي الأخرى.
ف ّت�ش عن الف�ساد
كلمة ال�س� � ّر في الو�ضع العراقي الم�أ�ساوي
هي الف�س ��اد الإداري والمالي ،فالعراقيون
ي�شك ��ون م ��ن �أنه ��م ال يتم ّتع ��ون بعائ ��دات
نفطه ��م الوفيرة .ثم ��ة ع�ش ��رات المليارات
م ��ن الدوالرات ال يظهر له ��ا �أي �أثر �سنوي ًا،
ي�ستحوذ عليها بيروقراطيو �أجهزة الدولة
الت ��ي يديره ��ا عنا�ص ��ر ع ��دد م ��ن الأحزاب
المتن ّفذة في البرلمان والحكومة ومجال�س
المحافظ ��ات ،وه ��ي �أح ��زاب �إ�سالمي ��ة في
الغالب(�شيعي ��ة ف ��ي الو�س ��ط والجن ��وب
و�سن ّي ��ة ف ��ي المحافظات الغربي ��ة) ،ف�ض ًال
عن الأح ��زاب الكردي ��ة المتن ّفذة ف ��ي �إقليم
كرد�ست ��ان .و�سنوي� � ًا ي�أتي ترتي ��ب العراق
ف ��ي �ص ��دارة القائمة الت ��ي تع ّده ��ا منظمة
ال�شفافي ��ة الدولي ��ة الخا�ص ��ة بالف�س ��اد
الإداري والمال ��ي .وف ��ي الع ��راق نف�س ��ه

تحف ��ل تقارير الهيئ ��ات الرقابي ��ة الوطنية
بوقائ ��ع و�أ�سماء كثيرة ذات �صلة بالف�ساد.
الم�شكل ��ة دائم� � ًا تكم ��ن ف ��ي �أن الم ّتهمي ��ن
بالف�ساد ه ��م في الغالب زعم ��اء �سيا�سيون
و�أع�ضاء ف ��ي البرلمان والحكومة وهيئات
الدول ��ة الأخ ��رى م ��ا يجعله ��م ف ��ي من� ��أىً
م ��ن الح�س ��اب والمالحقة ،لأنه ��م يحظون
بحماية �أحزابه ��م وميلي�شياتها .ثمة �أرقام
غي ��ر ر�سمية تتحدث عمّا يتراوح بين 400
و 600مليار دوالر التهمته ��ا ماكنة الف�ساد
من ��ذ  .2003وف ��ي الغالب يج ��ري تحويل
الأم ��وال الم�ستح ��وذ عليه ��ا ال ��ى الخارج،
فال تدخل في ال ��دورة االقت�صادية المحلية
وبذلك تكون خ�سارة االقت�صاد الوطني بها
م�ضاعفة.
ظاه ��رة الف�س ��اد ه ��ذه تو ّل ��دت ع ��ن نظ ��ام
المحا�ص�ص ��ة الطائفي ��ة والقومي ��ة ال ��ذي
عملت ب ��ه القوى المتن ّف ��ذة وتقا�سمت على
وفق ��ه منا�ص ��ب الدول ��ة قاطبة بخ�ل�اف ما
ن�ص عليه د�ستور البالد الدائم.
ّ
بعد �أق ّل من �سنتين من �إ�سقاط نظام �صدام
ح�سي ��ن( )2003ا�س ُتفت ��ي العراقيون على
د�ست ��ور دائ ��م له ��م كان م ��ن المفتر� ��ض �أن
يكون الأ�سا�س لنظام ديمقراطي فيدرالي.
تب ف ��ي  2005على عجل تحت
الد�ست ��ور ُك َ
وط� ��أة �أعمال الإرهاب الت ��ي �شهدتها البالد
م ��ن جان ��ب فل ��ول النظ ��ام ال�ساب ��ق الت ��ي
تحالف ��ت م ��ع تنظي ��م القاع ��دة االرهاب ��ي،
وكذلك تحت وط�أة رغبة الواليات المتحدة
في �سحب قواتها من العراق لتفادي المزيد
من الخ�سائر الب�شرية والمادية التي لحقت
بها.
الجمعي ��ة الوطني ��ة االنتقالي ��ة التي كتبت
الد�ست ��ور و�ضع ��ت فيه م ��ادة �ألزم ��ت �أول
برلمان منتخ ��ب بتعديل مواده في غ�ضون
�سنة بع ��د انعقاد جل�ست ��ه الأولى ،لمعالجة
نواق�ص ��ه وثغرات ��ه .اللجن ��ة الت ��ي ك ّلفه ��ا
البرلم ��ان الأول الم�ش� � ّكل مطل ��ع 2006
�أنجزت ف ��ي الوق ��ت المحدّد مهم ��ة اقتراح
التعدي�ل�ات الالزم ��ة الت ��ي زاد عددها على
الخم�سي ��ن ،وكان يتع ّي ��ن �أن يناق�شه ��ا
مطالب الحركة االحتجاج ّية
�ش ��كّ ْلت حكوم ��ة حي ��در العب ��ادي ع ��دة لجان
لمقابل ��ة بع�ض �س ��كان المحافظ ��ات الجنوبية
بح�ض ��ور موظفي ��ن �إداريي ��ن فيه ��ا لمعرف ��ة
مطال ��ب كلّ محافظ ��ة ،و�أفادت م�ص ��ادر هذه
اللجان ب� ّأن مجموع مطالب ال�سكان ون�شطاء
الحرك ��ة االحتجاجي ��ة تج ��اوز عدده ��ا المئة،
�أهمها:
 تعديل الد�ستور. �إلغاء نظام المحا�ص�ص ��ة الطائفية والقوميةفي تولّي منا�صب الدولة.
 ت�شريع قانون جديد لالنتخابات. �إعادة ت�شكيل مفو�ضية االنتخابات و�سائرالهيئات المو�صوفة بالم�ستقلة بعيد ًا عن نظام
المحا�ص�صة.
 �إ�صالح الق�ضاء.المق�صرين
 �إلغاء مجال�س المحافظات و�إقالة ّوالفا�سدين.
 فت ��ح ملف ��ات الف�س ��اد الإداري والمال ��يوتقدي ��م المتهمي ��ن �إل ��ى الق�ض ��اء مهم ��ا كانت
مواقعهم في الدولة.
ملف �سقوط المو�صل وتمكين داع�ش
 فتح ّمن اجتياح ثلث العراق وال�سيطرة عليه.
 بن ��اء محط ��ات تولي ��د الكهرب ��اء ومحط ��اتلتحلية المياه (في الب�صرة خ�صو�صا).
 توفير الوظائف للعاطلين عن العمل. ح�ص ��ر ال�س�ل�اح بي ��د الدول ��ة ومن ��عالميلي�شيات من العمل.
 �إغ�ل�اق مقرات الأحزاب والميلي�ش ��يات فيالمحافظات.
 ت�أهيل الم�ست�شفيات والمدار�س. تفعي ��ل برنامج لم�س ��اعدة الأيتام والأراملوالمعوقي ��ن الذي ��ن تغ� �ّ�ص به ��م المحافظ ��ات
ّ
الجنوبية.
 فت ��ح الن ��وادي الثقافي ��ة واالجتماعية التي�أغلقتها الأحزاب الإ�سالمية.
 تخ�صي�ص ن�سبة مح ّددة من عائدات النفطللمحافظات المنتجة .
 �صرف تخ�صي�صات الم�شاريع االقت�صاديةوالخدمية المعطّ لة و�إعادة ت�ش ��غيل الم�صانع
المعطّ لة=.

متظاهرون
�ساحة
التحرير
اجلمعة..
(عد�سة:
حممود
ر�ؤوف)
البرلم ��ان ويطرحه ��ا �إلى اال�ستفت ��اء العام
في  ،2007بيد � ّأن ذلك البرلمان وبرلمانين
�آخرين �أعقباه لم ُتنجز المهمة.
ف ��ي انتظ ��ار اال�ستفت ��اء عل ��ى التعدي�ل�ات
المقترح ��ة ،اعتم ��دت االح ��زاب المتنف ��ذة
لإدارة الدولة نظام المحا�ص�صة الذي قالت
�إن ��ه �سيج ��ري االلتزام به ل ��دورة برلمانية
واح ��دة من �أربع �سنوات في �سبيل تطمين
الأط ��راف المختلف ��ة �إل ��ى �ص ��ون حقوقه ��ا
جميع ًا ف ��ي ظل النظ ��ام الجدي ��د .بموجب
المحا�ص�صة �أُعطي ��ت رئا�سة الحكومة �إلى
�شخ� ��ص �شيع ��ي ورئا�س ��ة الجمهورية �إلى
ك ��ردي ورئا�سة مجل�س الن ��واب الى �سُ ّني،
وجميعهم من االح ��زاب الحاكمة ،ثم جرى
توزي ��ع منا�صب الدولة العليا الأخرى على
هذا المنوال ،ب ��ل امت ّد الأمر الى المنا�صب
والوظائف الدنيا كذلك.
�أ�سف ��ر ه ��ذا الترتيب عن خل ��ق م�ستعمرات
وكانتونات حزبي ��ة �أباحت لنف�سها التعدّي
عل ��ى الم ��ال الع ��ام المت�أت ��ي م ��ن عائ ��دات
النف ��ط التي تجاوزت ف ��ي بع�ض ال�سنوات
المئ ��ة ملي ��ار دوالر �سنوي� � ًا .وتع ّر�ض هذا
الم ��ال لعملية نه ��ب لم ي�سبق له ��ا نظير في
تاري ��خ الع ��راق والمنطق ��ة �أي�ض ًا ،م ��ا �أدى
�إلى ع ��دم قدرة الدولة عل ��ى ت�أمين حاجات
القطاع ��ات االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة
والثقافية المختلفة من الم�شاريع التي ظ ّل
أم�س الحاجة �إليه ��ا بعد حقبة
العراق ف ��ي � ّ

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

�أرقام عراقية
  600مليون طن كبريت 158الأولى م ��ن العام الحالي  622مليون برميل،
أرا�ض زراعية
وبلغت عائداتها  40مليار دوالر.
* الم ��وارد الطبيعي ��ةُ :يع� � ّد الع ��راق واح ��د ًا  158 -مليون دونم � ٍ
م ��ن بل ��دان العالم الع�ش ��رة الأغن ��ى بمواردها � 12 -ألف موقع �سياحي
(الم�صدر :وزارة النفط العراقية)
الطبيعي ��ة ،وتتمث ��ل ث ��روات الع ��راق الطبيعية
(الم�صدر :وزارة التخطيط العراقية)
* م�ستويات الفقر والبطالة
الرئي�سة بـ:
* نفط العراق
تفي ��د �إح�ص ��ائيات وزارة التخطي ��ط العراقية
 153مليار برميل نفط ينتج العراق يومي ًا  4.4مليون برميل نفط ،ب� �� ّأن م�س ��توى الفق ��ر ارتف ��ع ف ��ي ال�س ��نوات  131ترليون متر مكعب غازي�ص ّدر منها  3.5مليون برميل.
الأخيرة �إلى  30بالمئة وم�س ��توى البطالة �إلى
  5.7مليار طن فو�سفات بلغت ال�صادرات النفطية في الأ�شهر ال�ستة  20بالمئة.الدكتاتوري ��ة والحروب الطويل ��ة .كما � ّإن
�صراع الأح ��زاب الحاكمة في ما بينها على
المزيد من م�صادر ال�سلطة والثروة كان من
�أقوى العوامل وراء �إثارة النزاع الطائفي
الم�س ّل ��ح (ال�شيعي -ال�س ّني) ،فقيادات هذه
الأح ��زاب خل ��دت ال ��ى "ج ��دوى" الطاب ��ع
الطائف ��ي لل�صراع من �أجل ح�شد الم�ؤيدين
والأن�ص ��ار �إل ��ى جانبه ��ا ،وبخا�ص ��ة ف ��ي
فت ��رات االنتخابات البرلماني ��ة والمحلية.
وظل ��ت الحكوم ��ات المتعاقب ��ة تت ��ذ ّرع ب� �ـ
"الح ��رب الأهلي ��ة" الطائفي ��ة (– 2006
 )2008وبالإره ��اب لتف�سي ��ر عدم ح�صول
التق� �دّم الموع ��ود ف ��ي الحي ��اة ال�سيا�سي ��ة
واالقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة .بحل ��ول
الع ��ام  2010كانت تلك الح ��رب قد توقفت
و"القاع ��دة" ق ��د ُهزم ��ت م ��ع تنام ��ي ق ��وة
الجي�ش وال�شرط ��ة العراقيين ودعم قوات

التحالف الدولي ،بيد � ّأن �أحوال العراقيين
ظ ّلت تتدهور برغم ح�صول قفزة كبيرة في
عائدات النفط.
على وقع �أحداث "الربيع العربي" انطلقت
ف ��ي بغ ��داد والب�ص ��رة والمو�ص ��ل و�سائر
المدن� ،سل�سلة احتجاجات على تردّي نظام
الخدمات العام ��ة وارتفاع م�ستويات الفقر
والبطال ��ة ،وتط ��وّ رت مطال ��ب المحتجّ ين
�إل ��ى الدعوة لإ�ص�ل�اح العملي ��ة ال�سيا�سية،
ابت ��دا ًء بتعدي ��ل الد�ست ��ور و�إنه ��اء نظ ��ام
المحا�ص�ص ��ة ،وو�ض ��ع ح ّد للف�س ��اد وبعث
الحياة في قطاعات االقت�صاد.
الحكوم ��ة الت ��ي كان ��ت �آن ��ذاك برئا�س ��ة
زعي ��م ح ��زب الدع ��وة الإ�سالمي ��ة ن ��وري
المالك ��ي قابل ��ت الدع ��وة للتظاه ��ر في 25
فبراير(�شب ��اط)  2011بعدائ ّي ��ة �شدي ��دة
فواجهته ��ا بقمع �سافر ا�شتم ��ل على �إطالق
الر�صا� ��ص الح � ّ�ي وقناب ��ل الغ ��از الم�سيل
للدم ��وع وال�ض ��رب باله ��راوات واالعتقال
التع�سف ��ي الذي يح ّرم ��ه الد�ستور .لم تفلح
تل ��ك الإج ��راءات ف ��ي وق ��ف التظاه ��رات
التي امت ��دت �أ�سابي ��ع ،ما ا�ضط� � ّر المالكي
لالعت ��راف ب�شرعي ��ة ود�ستوري ��ة المطالب
واعد ًا بتحقيقها ،لك ّنه لم يفعل �شيئ ًا .وكذا
الحال كان عندما انطلقت في �أواخر 2012
و�أوائ ��ل  2013تظاهرات ف ��ي المحافظات
الغربي ��ة (ال�س ّني ��ة) ن� �دّدت �أي�ض� � ًا بالتمييز
والتهمي� ��ش �ض� � ّد �سكان ه ��ذه المحافظات،
وا�ستعمل ��ت الحكوم ��ة الق ��وة المفرطة في
ف� �ّ�ض االعت�صام ��ات الت ��ي تط ��ورت �إليه ��ا
التظاهرات.
ال�صدمة الكبرى
�أ�سابي ��ع قليلة بعد االنتخاب ��ات البرلمانية
التي ج ��رت في مايو (�أ ّي ��ار)  2014اجتاح
تنظيم داع�ش ثلث م�ساحة العراق و�أقام ما
عرفت ب� �ـ" الدولة الإ�سالمي ��ة" التي جعلت
من مدينة المو�صل عا�صمة لها .ذلك التطور
�أ�ص ��اب ال ��ر�أي الع ��ام العراق ��ي بال�صدم ��ة
خ�صو�ص ًا عندما انت�شرت التفا�صيل الحق ًا
التي �أفادت ب� ّأن القوات العراقية ذات العدد
وال ُع� �دّة الكبيرين لم تعم ��ل على ر ّد هجوم
داع� ��ش ال ��ذي نف� � ّذه ب�ض ��ع مئ ��ات فقط من
عنا�صر التنظيم الم�س ّلحين ب�أ�سلحة خفيفة
ومتو�سطة ،بل تبيّن � ّأن القوات الحكومية
�ألق ��ت �أ�سلحتها وترك ��ت مع�سكراتها في ما
ي�شبه حال اال�ست�سالم ،وزاد هول ال�صدمة
عندم ��ا ّ
تك�شف ��ت تفا�صيل مج ��ازر جماعية
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غادة العاملي
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ارتكبه ��ا داع� ��ش �ض ّد المدنيي ��ن ،منها التي
ا�ستهدف ��ت الإيزيديي ��ن ،ومنه ��ا المج ��زرة
الت ��ي راح �ضحيتها  1700م ��ن المتدربين
ال�ش ّب ��ان في مع�سكر �إلى ال�شمال من بغداد،
معظمهم م ��ن �أبناء المحافظ ��ات الجنوبية
(ال�شيعية) ُتركوا لم�صيرهم في مع�سكرهم
ف�أبادهم بالكامل داع�ش.
عا�صف ��ة ال�سخ ��ط �ض ��د الطبق ��ة الحاكم ��ة
الت ��ي ترافقت م ��ع اجتياح داع� ��ش �أرغمت
مجل�س النواب على ت�شكيل لجنة للتحقيق
ف ��ي ظ ��روف الم�أ�س ��اة الحا�صل ��ة وتحديد
الم�س�ؤولي ��ات ،ا�ستغرق عملها ع ��دة �أ�شهر
لتع� � ّد تقريره ��ا التف�صيل ��ي الذي ل ��م يُن�شر
�شي ٌء منه حتى اليوم .وبح�سب المعلومات
الم�س ّربة ،ف�إنه يُلقي بالم�س�ؤولية على القائد
العام للق ��وات الم�سلحة ،رئي� ��س الوزراء،
�آن ��ذاك نوري المالكي وعدد من كبار القادة
الع�سكريي ��ن والزعم ��اء ال�سيا�سيين الذين
�ضغطوا لمنع ن�شر التقرير.
ف ��ي غ�ضون ذلك ت�ش ّكل ��ت في خريف 2014
حكوم ��ة جدي ��دة برئا�س ��ة حي ��در العبادي
(من حزب الدع ��وة الإ�سالمية �أي�ض ًا) الذي
تعهّد في برنامج حكومته ب�إ�صالح العملية
ال�سيا�سي ��ة ومكافح ��ة الف�س ��اد الإداري
والمال ��ي وفت ��ح مل � ّ�ف �سق ��وط المو�ص ��ل
ومعالجة الخلل في نظام الخدمات العامة،
يف ب�أيٍّ من هذه التعهدات .وعندما
لك ّنه لم ِ
ح ّل �صي ��ف  2015تفجرت من الب�صرة �إلى
بغ ��داد حرك ��ة احتجاجي ��ة قوي ��ة ،طرحت
المطال ��ب ذاته ��ا فا�ضط� � ّر العب ��ادي لتقديم
حزمتي ��ن �إ�صالحيتي ��ن ت�ضمّنت ��ا تعه ��دات
بتحقي ��ق المطال ��ب ال�شعبي ��ة ،وحظيت ��ا
بت�أييد البرلمان الذي دعمها بحزمة مكمّلة،
لك ��ن ف ��ي نهاي ��ة المطاف ل ��م يتح ّق ��ق على
�أر�ض الواقع �أي �ش ��يء ذي قيمة ،وخا�صة
عل ��ى �صعي ��د �إ�ص�ل�اح النظ ��ام ال�سيا�س ��ي
و�إلغاء نظام المحا�ص�صة ومكافحة الف�ساد
الإداري والمال ��ي ،فا�ستم ��رت الحرك ��ة
االحتجاجي ��ة �أ�شه ��ر ًا عدة تط ��ورت خاللها
ال ��ى عملي ��ة اجتياح لمق ��ر البرلم ��ان ومقر
رئي� ��س الحكوم ��ة ف ��ي المنطق ��ة الخ�ضراء
المح�صنة.
ّ
ل ��م يك ��ن ف ��ي و�س ��ع الحكوم ��ة � ّأن تلبي ��ة
المطال ��ب ال�شعبي ��ة ،فالإ�ص�ل�اح ال�سيا�سي
الب� � ّد من �أن يبد�أ بتعدي ��ل الد�ستور و�إلغاء
نظ ��ام المحا�ص�صة وت�شري ��ع قانون جديد
لالنتخاب ��ات يُم ّك ��ن م ��ن ك�س ��ر احت ��كار
الأح ��زاب الحاكم ��ة لل�سلط ��ة و�ض � ّ�خ جي ��ل

املدير الفني

خالد خ�ضري

جديد الى البرلم ��ان ومجال�س المحافظات
يك ��ون �أكثر قرب ًا م ��ن نب�ض النا� ��س و�أكثر
قدرة على تحقيق مطالبهمم وبخا�صة على
�صعيد مكافح ��ة الف�ساد و�إحي ��اء االقت�صاد
الوطني ومعالجة م�شكلتي البطالة والفقر
وتح�سي ��ن م�ستوى الخدم ��ات العامة ،لكنَّ
الطبق ��ة ال�سيا�سية المتن ّف ��ذة ظ ّلت تعار�ض
بق ��وة مث ��ل ه ��ذه الإ�صالح ��ات متحجّ ج ��ة
بذرائ ��ع �ش ّت ��ى ف ��ي مقدمه ��ا الح ��رب �ض ��د
داع�ش.
عندم ��ا �أجري ��ت االنتخاب ��ات البرلماني ��ة
الأخي ��رة ف ��ي ماي ��و (�أ ّي ��ار) الما�ض ��ي ب ��دا
� ّأن العراقيي ��ن الذي ��ن ِعي ��ل �صبره ��م ،ق ��د
انتهزوا الفر�صة لمعاقبة الطبقة ال�سيا�سية
المتن ّف ��ذة الت ��ي ر�أوا �أنه ��ا عا�ش ��ت ف ��ي
عزل ��ة عنه ��م متن ّعم ��ة بامتيازاته ��ا المالية
وال�سيا�سي ��ة والإداري ��ة ول ��م تع ��د تم ّثلهم،
فقاط ��ع �أغل ��ب الناخبي ��ن عملي ��ة االقتراع.
المفو�ضي ��ة العلي ��ا لالنتخاب ��ات �أعلنت � ّأن
ن�سب ��ة المقاطع ��ة بلغ ��ت  56بالمئ ��ة ،لك � ّ�ن
م�ص ��ادر بع�ض الأح ��زاب المتناف�سة �أفادت
ب� �� ّأن الن�سب ��ة الحقيقي ��ة زادت عل ��ى 70
بالمئ ��ة .حت ��ى الذين اقترعوا عم ��د �أغلبهم
�إلى معاقبة عدد من ال�سيا�سيين المتن ّفذين
بعدم انتخابهم مجدّد ًا.
بحل ��ول ال�صي ��ف الحال ��ي تفجّ ��رت م ��ن
جدي ��د �أزم ��ة الكهرب ��اء بالتراف ��ق م ��ع �شحّ
المي ��اه الناجم عن تخفي� ��ض تركيا و�إيران
م�ست ��وى تد ّف ��ق المي ��اه ف ��ي رواف ��د دجلة
والف ��رات و�شط العرب م ��ا ت�سبّب في �أزمة
عط�ش في المحافظات الجنوبية وبخا�صة
الب�صرة الت ��ي انفجر �سكانه ��ا �سخط ًا على
الحكوم ��ة والطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة المتن ّفذة.
�س ��كان الب�ص ��رة بالذات هم الأكث ��ر �شعور ًا
بالمرارة من �سيا�سات الدولة ،فمحافظتهم
�أكب ��ر محافظة منتج ��ة للنف ��ط ( 40بالمئة
م ��ن مجم ��وع النف ��ط العراق ��ي) ،وعبره ��ا
تم ّر معظ ��م ال�ص ��ادرات النفطي ��ة بو�صفها
المحافظ ��ة الوحي ��دة الواقعة عل ��ى البحر
(الخلي ��ج العرب ��ي) ،فيم ��ا �أح ��وال �سكانها
ت�سوء ّ
باطراد ،فانطلقت من الب�صرة موجة
جدي ��دة م ��ن االحتجاج ��ات تتوا�صل حتى
الآن وتجاوزت مطالبها الكهرباء �إلى �سائر
الق�ضاي ��ا المطروح ��ة عل ��ى م ��دى ال�سنين
الع�شر الما�ضية .مطالب هذه الحركة التي
ع ّم ��ت كل محافظ ��ات الجن ��وب والو�س ��ط
(ال�شيعي ��ة) و�ص ��و ًال الى العا�صم ��ة بغداد،
عك�س ��ت نف ��اد ًا ل�صب ��ر العراقيي ��ن ،فكان ��ت
الحرك ��ة �أ�ش� � ّد قوة م ��ن �سابقاته ��ا و�أو�سع
نطاق� � ًا ،ففي مج ��رى الحركة جرت مهاجمة
مق ��رات الأح ��زاب الحاكم ��ة (ال�شيعية على
نحو خا�ص) وميلي�شياتها و�إحراق بع�ضها
في داللة وا�ضح ��ة على تحميل النا�س هذه
الأح ��زاب الم�س�ؤولية عن ت ��ردّي الأو�ضاع
العام ��ة ك ّل ه ��ذه الفت ��رة الطويلة ،م ��ا �أثار
ف ��ي ما يبدو الذعر و�سط الطبقة ال�سيا�سية
المتنفذة .هذا الذع ��ر عك�سه �إفراط القوات
الأمني ��ة في قمع الحركة االحتجاجية الذي
�أ�سف ��ر ع ��ن �سق ��وط  14قتي�ل ً�ا ونحو 750
مبنى ومكتب ًا ،معظمها
جريح ًا و�إحراق ً 91
مقرات للأح ��زاب المتنف ��ذة وميلي�شياتها،
بح�س ��ب �إح�صائي ��ات مفو�ضي ��ة حق ��وق
الإن�س ��ان ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن اعتق ��ال المئ ��ات من
المتظاهرين ون�شطاء الحركة االحتجاجية
و�إ�س ��اءة معامل ��ة الكثي ��ر منه ��م بتعذيبه ��م
داخ ��ل المعتق�ل�ات و�إرغامه ��م عل ��ى التعهّد
بع ��دم الم�شارك ��ة الحق� � ًا ف ��ي احتجاج ��ات
جديدة.
كان ��ت ه ��ذه الحرك ��ة ف ��ي الواق ��ع ت�صويت ًا
جدي ��د ًا ،بال ��دم والن ��ار ه ��ذه الم� � ّرة� ،ض� � ّد
الطبق ��ة ال�سيا�سي ��ة (الإ�سالمي ��ة) الحاكمة
الت ��ي اعت ��رف بع� ��ض زعمائه ��ا ب�شرعي ��ة
الحرك ��ة ومطالبه ��ا وبالتق�صي ��ر حي ��ال
ت�أمي ��ن احتياجات ال�شع ��بّ ،
لكن االعتراف
بالتق�صي ��ر ل ��م يقت ��رن ب� ��أيّ �إج ��راءات من
جانب الحكوم ��ة و�أحزابها لتطمين النا�س
�إل ��ى �صدق ّي ��ة االعت ��راف ،فما ِم ��ن �أحد من
م�س�ؤول ��ي الدول ��ة م ّم ��ن �أثي ��رت حوله ��م
�شبه ��ات بالف�س ��اد �أو �أحيل ��وا �إل ��ى هيئ ��ة
النزاهة ُطل ��ب �إليه تقدي ��م ا�ستقالته ،مث ًال،
وله ��ذا �سيظ ّل ال ��ر�أي الع ��ام العراقي ينظر
بالريب ��ة حيال وع ��ود الحكوم ��ة و�أحزابها
ب�إج ��راء الإ�ص�ل�اح ال�سيا�س ��ي والإداري
المطلوب والمتوجّ ب.
 عن :ال�شرق االو�سط
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سياسة

يتو�صلون �إىل تفاهمات
الفتح وجناحا الدعوة ّ
ّ
متقدمة لت�شكيل احلكومة

منح حقائب الدفاع
لل�س ّنة والداخل ّية
ُ
والنفط لل�شيعة
واخلارج ّية للكرد
�أو�شكت المباحثات الجارية بين قوائم الفتح والن�صر ودولة القانون
على االتفاق مبدئي ًا بما يف�ضي �إلى �إعالن تحالف ثالثي بالتزامن مع
انتهاء عمليات العد والفرز يدوي ًا� ،إذ خا�ض هذا التحالف على مدار الأيام
الما�ضية حراك ًا مع �أطراف �س ّنية وكرديّة ّ
تمخ�ض عن توزيع المواقع
ال�سيادية،فيما �أُرجئ بحث الوزارات الخدمية �إلى �إ�شعار �آخر.
وبموازاة ذلك �سيزور العا�صمة بغداد خالل الأيام المقبلة زعيم التيار
ال�صدري مقتدى ال�صدر ــ الذي يتواجد في العا�صمة اللبنانية بيروت
الآن ــ ال�ستكمال مباحثاته تمهيداً للتحالف مع ائتالف الوطنية وت ّيار
الحكمة.
ويتحدث مر�شح فائز في االنتخابات الت�شريعية لـ(المدى) عن عجلة
المفاو�ضات قائال� ،إن"هذه المباحثات توقفت ب�شكل كامل مع تزايد
موجة االحتجاجات التي اجتاحت مدن الو�سط والجنوب".

 بغداد  /محمد �صباح
ودخل ��ت موج ��ة االحتجاج ��ات التي ع ّم ��ت مدن
الو�س ��ط واجلن ��وب والعا�صمة بغ ��داد �أ�سبوعها
الراب ��ع يف الوق ��ت الذي حت ��اول في ��ه احلكومة
احتواء الغ�ضب اجلماهريي املتنامي �ضد تردّي
اخلدم ��ات وانت�ش ��ار الف�س ��اد والبطال ��ة وتزاي ��د
انقطاع التيار الكهربائي.
وي�ضي ��ف املر�شح ال ��ذي ا�شرتط ع ��دم ذكر ا�سمه
ملخاوفه من املالحقة القانونية �إن"قوائم ائتالف
دول ��ة القانون والفت ��ح والن�صر واحت ��اد القوى
الوطني ��ة خا�ض ��ت ح ��راكا قوي ��ا خ�ل�ال الفرتات
املا�ضي ��ة متخ� ��ض عن ��ه تو�صله ��ا حل�س ��م توزيع
بع�ض من املنا�صب واملواقع".
وي�ؤكد �أن"هذه اال�صطفافات ركزت يف م�ضمونها
عل ��ى توزي ��ع املنا�صب واملواق ��ع احلكومية على
�أ�سا� ��س املكونات واملحا�ص�ص ��ة الطائفية وحجم
كل قائم ��ة يف الربمل ��ان اجلدي ��د" ،الفت� � ًا �إىل
�أن"نتائ ��ج هذا احلراك البعيد ع ��ن الأ�ضواء كان
خمطط� � ًا للإعالن عنه بع ��د االنتهاء م ��ن عمليات
العد والفرز اليدوي ب�شكل مبا�شر".

ومه ��دت الت�سوي ��ة الت ��ي جرت ب�ي�ن قطبي حزب
الدع ��وة الت ��ي قادها زعي ��م ائت�ل�اف الفتح هادي
العام ��ري لت�شكي ��ل حتال ��ف ثالث ��ي يجم ��ع دولة
القان ��ون والفت ��ح والن�ص ��ر ويخ�ّي�ررّ رئي� ��س
كتل ��ة بي ��ارق اخل�ي�ر خال ��د العبيدي -ال ��ذي هدّد
باالن�سح ��اب -ب�ي�ن �شغ ��ل من�ص ��ب يف �إح ��دى
ال ��وزارات املهم ��ة �أو من�ص ��ب نائ ��ب لرئي� ��س
اجلمهوري ��ة �أو رئي� ��س ال ��وزراء مقاب ��ل �ضمان
بقائه يف التحالف املراد ت�شكيله.
وت�أزم ��ت العالق ��ة ب�ي�ن املالك ��ي والعب ��ادي ع ��ام
 2014عل ��ى خلفي ��ة تر�شي ��ح الأخ�ي�ر م ��ن قب ��ل
التحال ��ف الوطني لرئا�سة احلكوم ��ة .و�أدى ذلك
�إىل ت�صدع ��ات داخ ��ل ح ��زب الدع ��وة انعك�س ��ت
ب�صورة وا�ضحة على خطابهما الإعالمي.
وي�سع ��ى ه ��ذا التحال ��ف الثالثي لقط ��ع الطريق
�أم ��ام حتالف �سائرون ال ��ذي ي�ضم ال�صدريني مع
ق ��وى مدن ّي ��ة م ��ن الو�ص ��ول �إىل رئا�س ��ة جمل�س
الوزراء املقبلة .وخالل جولة �أجرتها �أطراف من
التحال ��ف م�ؤخر ًا �إىل �إقلي ��م كرد�ستان يرجح �أنه
انتهى من ح�سم بع�ض النقاط املهمة.
وي�ش�ي�ر النائ ��ب ال�ساب ��ق �إىل �أن"ج ��والت ه ��ذه

ال�صدر
والعامري
خالل لقائهما
االخري ..
ار�شيف

القوائ ��م خل�ص ��ت باالتف ��اق عل ��ى �إناط ��ة وزارة
الدف ��اع للمك ��ون ال�س ّن ��ي والداخل ّي ��ة والنف ��ط
لل�شيع ��ة واملاليّة واخلارجيّة للمك ��ون الكردي"،
م�ؤكد ًا"�إرج ��اء ح�س ��م ال ��وزارات اخلدمي ��ة �إىل
اجلوالت القادمة بعد �إعالن نتائج االنتخابات".
ويل ّم ��ح املر�شح الفائ ��ز يف االنتخابات الربملانية
�إىل"وج ��ود عملية بيع للمنا�صب واملواقع داخل
قوائ ��م �أح ��د املكون ��ات بعدم ��ا ت�أكدت م ��ن ح�سم
ح�صتها يف احلكومة اجلديدة" ،راف�ض ًا ذكر ا�سم
هذه القوائم �أو حتى �أ�سماء الوزارات.
وغالب� � ًا ما ترافق عملي ��ة املفاو�ضات الدائرة بني
القوائم املختلفة على ت�شكيل احلكومات ال�سابقة
اتهام ��ات لبع� ��ض الكت ��ل والقوائ ��م واملكون ��ات
بعمليات بيع للمواقع واملنا�صب.
ويتحدث املر�شح قائ ًال� ،إن"�أ�سعار بيع الوزارات
ال�سيادية �أعلى من املنا�صب واملواقع والوزارات
اخلدمي ��ة" ،الفت ًا �إىل �أن"ح�ص ��ة املكون ال�شيعي
�ستك ��ون �أق ��ل م ��ن باق ��ي املكونات بع ��د ح�صوله
على من�ص ��ب رئا�سة احلكوم ��ة املقبلة،والربملان
لل�س ّن ��ة ورئا�س ��ة اجلمهوري ��ة من ح�ص ��ة القوى
الكرد�ستانية".
ويب�ي�ن �أن"هن ��اك تفاهم ��ات �أولي ��ة عل ��ى ع ��ودة
وزارة الرتبي ��ة للمكون ال�شيعي والتعليم العايل
للقوى ال�سنيّة" ،الفت ًا �إىل �أن"الوزارات اخلدمية
مازالت يف طور النقا�ش والتفاهمات بني القوى
املختلف ��ة (دولة القانون والن�صر والفتح واحتاد
القوى العراقية والقوى الكرد�ستانية)".
و�أكم ��ل احلزب ��ان الرئي�سان يف �إقلي ��م كرد�ستان
الدميقراط ��ي واالحت ��اد الوطني كتاب ��ة ورقتهما
التفاو�ضية وباتا قريبني من �إر�سال وفد م�شرتك
�إىل بغداد.
وي�ش�ي�ر النائ ��ب ال�ساب ��ق �إىل �أن"�أك�ث�ر النق ��اط
خالفي ��ة تركزت عل ��ى ح�صة �إقلي ��م كرد�ستان من
املوازن ��ة االحتادي ��ة وع ��ودة البي�شمرك ��ة �إىل
كركوك واملادة  140من الد�ستور".
يف املقابل ي�ؤكد �أن"الوطنية و�سائرون واحلكمة
خارج هذه التوليفة اجلديدة التي وزعت املواقع
على �أ�سا�س املكونات والطوائف".
ويرج ��ح املر�ش ��ح ال�شيع ��ي �أن"ه ��ذه القوائ ��م
الثالث �ستختار العمل يف املعار�ضة الربملانية"،
الفت� � ًا �إىل �أن"الق ��وى الكردية املعار�ض ��ة لنتائج
االنتخابات مل تتخذ موقف ��ا نهائيا بامل�شاركة يف
احلكومة �أو من عدمها حتى الآن".
وي�ؤك ��د �أن"من�ص ��ب رئا�س ��ة جمل�س ال ��وزراء مل
يبحث ب�شكل مف�صل ب�سبب اخلالفات بني فريقي
العبادي واملالك ��ي" .وا�ستدرك �إن"االحتجاجات
وخط ��اب املرجعي ��ة ن�س ��ف كل ه ��ذه التوافق ��ات
مم ��ا يح ّتم عل ��ى القوى اجلديدة الب ��دء بجوالت
تفاو�ضية جديدة".
ويخل�ص بالقول �إن"هذا امل�شروع (املحا�ص�صة)
كان برعاية كل من تركيا و�إيران".

يف غ�ض ��ون ذل ��ك يتوق ��ع و�ص ��ول زعي ��م التيار
ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در �إىل مدين ��ة بغ ��داد
قادم ًا من ب�ي�روت ال�ستكمال م�ش ��اورات ت�شكيل
احلكوم ��ة ،حيث �سيلتقي ف ��ور و�صوله �إىل مقر
�إقامته بائتالف الوطنية وتيار احلكمة.
ويتح ��دث قي ��ادي يف التي ��ار ال�ص ��دري
لـ(املدى)":هناك حماولة من قوائم الفتح ودولة
القان ��ون والن�ص ��ر ا�ستمال ��ة حتال ��ف �سائ ��رون
كع�ض ��و �إىل هذا التحالف ولي�س قائمة فائزة يف
االنتخابات باملرتبة الأوىل" ،م�ؤكد ًا �أن"حتالف
�سائرون يرف�ض الدخول يف هذا التحالف كونه
ي�سعى �إىل ت�شكيل الكتلة النيابية الأكرب".
وي�ؤك ��د القيادي الذي رف� ��ض الك�شف عن هويته
�أي�ضا"وج ��ود خالف ��ات كب�ي�رة ب�ي�ن �سائ ��رون
ودولة القانون حت ��ول دون دخولهم يف حتالف
موح ��د لت�شكيل احلكوم ��ة املقبل ��ة" ،م�شري ًا �إىل
�أن"حظ ��وظ العبادي ت�ضاءل ��ت ب�سبب تداعيات
االحتجاج ��ات وخطب ��ة املرجعي ��ة الديني ��ة
الأخرية".
وي�شري �إىل �أن"رئي�س منظمة بدر هادي العامري
�أجرى ات�صاالت مع زعامة �سائرون وعر�ض عليه
الدخول يف حتالفه اجلديد كع�ضو ولي�س ككتلة
حا�صلة عل ��ى املرتب ��ة الأوىل" ،م�ستبعد ًا"متكن
ه ��ذه التحالف ��ات من ت�شكي ��ل احلكومة اجلديدة
يف ظ ��ل التداعي ��ات والتط ��ورات اجلاري ��ة يف
ال�ساحة ال�سيا�سية".
ويلف ��ت القي ��ادي يف التي ��ار ال�ص ��دري اىل
�أن"العامري واملالكي والعبادي كانوا خمططني
للإع�ل�ان ع ��ن حتالفه ��م اجلدي ��د بالتزام ��ن م ��ع
انته ��اء عملي ��ات الع ��د والف ��رز الي ��دوي و�إعالن
النتائج" ،م�ؤك ��د ًا �أن"خيارنا ت�شكيل كتلة عابرة
للمكونات".
وي�ضي ��ف �أن"حتال ��ف �سائرون ينتظ ��ر و�صول
زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در م ��ن
زيارته العائلية م ��ن العا�صمة بريوت �إىل بغداد
ال�ستكم ��ال م�شاوراته م ��ع باقي الكت ��ل" ،كا�شف ًا
�أن"هن ��اك موع ��د ًا حم ��دد ًا �سيجمعه ��م بائتالف
الوطنية واحلكمة".
ويب�ي�ن �أن"�إع�ل�ان التحالف مع قوائ ��م (احلكمة
ـ� �ـ الوطني ��ة) مره ��ون ب�ض ��م الق ��وى الكردي ��ة
وال�سن ّي ��ة" ،م�ؤكدا"وج ��ود مفاو�ض ��ات م ��ع
احلزب�ي�ن الدميقراط ��ي واالحت ��اد الوطن ��ي
الكرد�ستاني�ي�ن عل ��ى بع� ��ض النق ��اط م ��ن �أج ��ل
ح�سمها قبل االن�ضمام �إىل التحالف".
وي�شري امل�صدر املطل ��ع �إىل تفا�صيل املفاو�ضات
اىل �أن"مو�ضوع �إدارة حمافظة كركوك بطريقة
م�شرتك ��ة ب�ي�ن البي�شمركة واجلي� ��ش االحتادي
يع� � ّد م ��ن �أك�ث�ر النق ��اط خالفي ��ة م ��ع الق ��وى
الكرد�ستانية" ،مبين� � ًا �أن"م�شكلة القوى ال�س ّنية
�أنه ��ا مت�شتتة يف موافقه ��ا ويف تر�شيح الأ�سماء
ب�سبب تعدد القوائم واختالف املواقف".

نف�ض��ت مرجعي��ة النجف عباءتها ف��ي وجه رئي�س حكومة ت�صري��ف الأعمال حيدر العب��ادي و�أغلب القوى
ال�سيا�سي��ة التي تول��ت ال�سلطة في الخم�س ع�شرة �سنة الما�ضية ،بعدم��ا طالبت في خطبة الجمعة االخيرة
ت�شكيل"حكوم��ة قوي��ة وحازم��ة" ،محذرة م��ن ت�صاعد االحتجاج��ات ال�شعبية الت��ي منحته��ا ت�أييدها التام
و�شجعت على ت�صعيدها �سلمي ًا في حال عدم اال�ستجابة لمطالبها.

الوعود اللفظ ّية بالإ�صالح
وحماربة الفا�سدين ُتطيح
�أحالم رئي�س الوزراء يف �آخر
�أيامه
 بغداد /وائل نعمة
�أغلب التقدي ��رات ذهبت اىل �أن اخلطبة
الأخرية ،قد �أطاحت ب�ش ��كل �شبه نهائي
�آم ��ال العب ��ادي يف ني ��ل والي ��ة ثاني ��ة،
بعدم ��ا ا�ستنفد تقريب� � ًا كل الفر�ص التي
تهي� ��أت ل ��ه منذ ت�سلم ��ه رئا�س ��ة الوزراء
يف �أيل ��ول  ،2014حي ��ث ح�صل يف ذلك
الوق ��ت ،وخ�صو�ص� � ًا بع ��د احتجاج ��ات
 2015و�إعالنه التجاوب معها بحزمتني
�إ�صالحيتني ،على ت�أييد غري م�سبوق من
ال�شعب واملرجعية.
وبقي ��ت �أم ��ام رئي� ��س احلكوم ��ة فر�صة
واح ��دة لإنقاذ موقف ��ه ،بح�سب ما يقوله
م�س�ؤولون ،عرب �إعالن ��ه �إجراءات"غري
اعتيادية"�ض ��د �شب ��كات الف�س ��اد الت ��ي
يطال ��ب املواط ��ن بك�شفه ��ا وتدمريه ��ا،
وهو �أمر قد ي�صع ��ب حتقيقه يف الوقت
ال�ضيق املتبقي من عمر حكومته.
وبعدم ��ا واجه ��ت م�ؤخر ًا انتق ��ادات من
بع� ��ض املتظاهرين ب�سبب مواقفها التي
و�صفت بـ"غري الوا�ضحة"حيال الو�ضع
ال�سيا�س ��ي ،دع ��ت املرجعي ��ة ال�شعب يف
اخلطبة االخ�ي�رة اىل"تطوي ��ر �أ�ساليبه
االحتجاجي ��ة ال�سلمي ��ة لفر� ��ض �إرادت ��ه
تن�ص ��ل
عل ��ى امل�س�ؤول�ي�ن"يف ح ��ال ّ
احلكومة من تعهداتها.
و�شجب املرجع الأعلى علي ال�سي�ستاين

�سيا�س ّيون :خطبة املرجع ّية �أحرجت العبادي وع�صفت
مب�ساعيه للوالية الثانية

يف خطب ��ة اجلمعة الأخرية ،التي قر�أها
نيابة عنه ال�شيخ عبد املهدي الكربالئي،
م ��ا وق ��ع يف الأ�سابي ��ع املا�ضية"م ��ن
اعت ��داءات مرفو�ض ��ة ومدان ��ة عل ��ى
املتظاهري ��ن ال�سلمي�ي�ن وعل ��ى الق ��وات
الأمنية واملمتل ��كات العامة واخلا�صة"،
مع�ّب�رّ ًا ع ��ن �أ�سف ��ه الجنراره ��ا"�إىل
ا�صطدامات دامية خلفت عدد ًا كبري ًا من
ال�ضحايا واجلرحى".
و�ش� �دّد املرجع ال�شيعي عل ��ى �أن ين�صبّ
عم ��ل احلكوم ��ة املقبل ��ة يف م�ساري ��ن
الأول"حتقي ��ق مطال ��ب املواطن�ي�ن
وتخفيف معاناتهم و�شقائهم" ،والثاين
ت�شكي ��ل احلكوم ��ة من"كف ��اءات فاعل ��ة
ونزيهة"على �أن يتحم ��ل رئي�سها"كامل
امل�س�ؤولي ��ة ع ��ن �أداء حكومت ��ه ويك ��ون
حازم ًا وقوي ًا ويت�سم بال�شجاعة الكافية
يف مكافحة الف�ساد املايل والإداري".
ودعا ال�سي�ست ��اين �إىل"تطبيق �ضوابط
�صارم ��ة يف اختي ��ار ال ��وزراء و�سائ ��ر
التعيينات احلكومية وال�سيما املنا�صب
العليا والدرج ��ات اخلا�صة بحيث مينع
عنه ��ا غري ذوي االخت�صا� ��ص واملتهمني
بالف�س ��اد وم ��ن ميار�س ��ون التمييز بني
املواطن�ي�ن بح�س ��ب انتماءاتهم املذهبية
�أو ال�سيا�سي ��ة وم ��ن ي�ستغل ��ون املواقع
احلكومية ل�صالح �أنف�سه ��م �أو �أقربائهم
�أو �أحزابهم".

كم ��ا �شدد على تبن ��ي مقرتحات مل�شاريع
قوانني"تت�ضم ��ن �إلغ ��اء �أو تعدي ��ل
القوان�ي�ن الناف ��ذة الت ��ي متن ��ح حقوق� � ًا
ومزاي ��ا لفئ ��ات معين ��ة ،يتناف ��ى منحها
م ��ع رعاي ��ة الت�س ��اوي والعدال ��ة ب�ي�ن
�أبن ��اء ال�شعب"ف�ض ًال عن"�س� � ّد الثغرات
القانونية التي ُت�ستغل من قبل الفا�سدين
لتحقي ��ق �أغرا�ضه ��م ،وح� �ّ�ض على منح
هيئ ��ة النزاه ��ة وال�سلط ��ات الرقابي ��ة
الأخرى اختي ��ارات �أو�س ��ع يف مكافحة
الف�ساد والوقوف بوجه الفا�سدين.
وفور ًا �أعلن العبادي عن ت�أييده خلطاب
املرجعي ��ة ،وق ��ال يف بي ��ان ملكتب ��ه بع ��د
انتهاء اخلطب ��ة":يف اللحظ ��ات الأوىل
لإع�ل�ان املواطنني ملطالبه ��م يف عدد من
املحافظ ��ات �أعل ّن ��ا ا�ستجابتن ��ا الفورية
جلمي ��ع املطال ��ب امل�شروع ��ة واعتربن ��ا
اال�ستجاب ��ة ملطال ��ب املواطن�ي�ن ق ��وة
ولي�س �ضعف ًا،لأنهم �أبناء �شعبنا وهدفنا
خدمته ��م ،والتقين ��ا بوف ��ود عدي ��دة من
�أبناء املحافظات".
و�أ�ضاف"�أ�صدرن ��ا العديد م ��ن الأوامر
الفوري ��ة لتنفي ��ذ املطال ��ب املمكن ��ة
عل ��ى وف ��ق ال�صالحي ��ات املح ��ددة لن ��ا
والإمكان ��ات املالي ��ة املتواف ��رة بح�سب
الأولوي ��ات والتوقيت ��ات الزمني ��ة
املمكنة،و�شكلن ��ا له ��ذا الغر� ��ض جلن ��ة
اخلدمات والإعمار يف املحافظات التي

با�شرت عملها على الفور".
وب�ّي�نّ �أن"كل مادع ��ت �إلي ��ه املرجعي ��ة
الديني ��ة العلي ��ا كان و�سيبق ��ى ن�ص ��ب
�أعينن ��ا من ��ذ فت ��وى اجله ��اد الكفائ ��ي
اخلال ��دة الت ��ي ر�سم ��ت خارط ��ة طريق
مل�ستقب ��ل الع ��راق و�شعبه".كم ��ا �أك ��د
العب ��ادي موقفه"امل�ؤي ��د مل ��اورد م ��ن
مالحظات وتوجيهات ودعوات وحلول
ت�ضمنتها خطبة املرجعية الدينية العليا
التي كانت و�ستبقى �صمام الأمان لعراق
ق ��وي مزدهر وم�ستقر يتحقق فيه الأمن
والأم ��ان والعدال ��ة واالزده ��ار جلمي ��ع
�أبنائ ��ه والمكان في ��ه للفا�سدين و�سراق
املال العام".
وحتى الأ�سبوع املا�ضي� ،أكدت مفو�ضية
حق ��وق الإن�س ��ان� ،أن ع ��دد املتوفني منذ
انط�ل�اق التظاهرات يف و�س ��ط العراق
وجنوب ��ه يف مطلع مت ��وز املا�ضي ،بلغ
 13متظاه ��ر ًا وع ��دد اجلرح ��ى 729
جريح ًا بينهم  460م ��ن القوات الأمنية
و 269م ��ن املتظاهري ��ن .كم ��ا �أك ��دت
�أن"ع ��دد املعتقل�ي�ن بل ��غ  757متظاهر ًا،
�أطلق �س ��راح �أغلبه ��م� ،إ�ضاف ��ة لتعر�ض
 91مبن � ً�ى حكومي� � ًا و�سكني� � ًا و�سيارات
للأ�ضرار".
هل ي�ستقيل العبادي؟
وو�ص ��ف مراقب ��ون و�سيا�سي ��ون،

�إجراءات رئي� ��س احلكومة يف مواجهة
التظاهرات بـ"املرتبكة"وغري املدرو�سة،
حي ��ث ب ��د�أ ب�ش ��كل ع�شوائ ��ي توزي ��ع
الوظائف و�إط�ل�اق وعود اخلدمات يف
بع� ��ض املناطق .من جهته ن�صح النائب
ال�سابق حممد اللكا�ش ،رئي�س الوزراء
ب�أن"يق ��دم ا�ستقاله"ويكتفي بهذا احلد
من الإخفاق يف �إدارة الدولة.
واعت�ب�ر اللكا� ��ش ،وه ��و نائ ��ب �ساب ��ق
ع ��ن تي ��ار احلكم ��ة يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى) �أم� ��س� ،أن خطب ��ة املرجعي ��ة
الأخرية"نار ّي ��ة وح ��ددت خارط ��ة
الطري ��ق للحكوم ��ة املقبل ��ة والق ��وى
ال�سيا�سية" .و�أ�ضاف":لو كان العبادي
حازما وقوي ��ا ملا طالب ��ت املرجعية ب�أن
يك ��ون رئي�س الوزراء املقبل حامال تلك
ال�صفات".
وعل ��ى �ض ��وء ماقالت ��ه املرجعي ��ة يف
اخلطب ��ة االخ�ي�رة� ،أو�ض ��ح النائ ��ب
�أن"فر�ص العب ��ادي يف الوالية الثانية
�صارت �شبه معدومة ،كما �أنه قد ا�ستنفد
كل فر�صه ال�سابقة يف �ضرب الف�سادين
و�إج ��راء الإ�صالح ��ات" .و�أ�ض ��اف
اللكا� ��ش �أن"ح ��زب الدع ��وة ي ّدع ��ي �أن
العبادي لديه قائمة ب�أ�سماء الفا�سدين،
وكذل ��ك كان �سلف ��ه ن ��وري املالكي يهدد
خالل � 8سنوات حكمه بك�شف القوائم،
ّ
لكن االثنني مل يفعال �شيئا".

وه ��دد العب ��ادي قب ��ل �أ�سابي ��ع يف
م�ؤمت ��ر �صحف ��ي يف بغ ��داد الفا�سدين
ب�أنهم"�سيبق ��ون يف ال�سج ��ون �إذا مل
يعي ��دوا الأم ��وال" ،لك � ّ�ن كالم رئي� ��س
احلكوم ��ة املتك ��رر يف حمارب ��ة الف�ساد
م ��ن دون �إج ��راءات حقيقي ��ة كان ق ��د
ت�سب ��ب برتاج ��ع �شعبيت ��ه واحتالل ��ه
املرتب ��ة الثالثة يف نتائ ��ج االنتخابات،
فيما يعتق ��د النائب اللكا� ��ش �أن"بع�ض
ملف ��ات الف�س ��اد خ ّبئ ��ت ال�ستخدامه ��ا
بال�ضغط لت�شكيل احلكومة املقبلة".
كذل ��ك ي ��رى اللكا� ��ش ،عل ��ى الرغ ��م من
�صعوب ��ة موق ��ف العب ��ادي ،لكن"�أمامه
فر�ص ��ة �أخ�ي�رة ،ب� ��أن يعل ��ن �إج ��راءات
غري اعتيادي ��ة لفتح ملف ��ات الفا�سدين،
وه ��و �أم ��ر �سيه� �دّئ كثري ًا م ��ن ت�صاعد
االحتجاج ��ات" ،حم ��ذر ًا م ��ن الته ��اون
يف هذا الأمر"�سيزيد من االحتجاجات
و�ستدعم املرجعية ذلك بكل قوتها".
حكومة خلم�سة �أ�شهر!
وا�ست�شع ��رت �أغلب الق ��وى ال�سيا�سية
اخلط ��ر م ��ن كالم املرجعي ��ة ،و�أي ��دت
م ��ا ج ��اء يف خط ��اب املرج ��ع الأعل ��ى،
حي ��ث دع ��ا زعي ��م تي ��ار احلكم ��ة عمار
احلكي ��م� ،أول من �أم� ��س ،جميع القوى
الوطني ��ة الفائ ��زة اىل اجتم ��اع عاج ��ل
على"طاولة ال�شروط الوطنية ولي�ست

احلزبية للخروج بر�ؤية موحدة لإنقاذ
العراق".
وف�شل ��ت الق ��وى ال�سيا�سية من ��ذ �أ�شهر
يف ت�شكيل الكتلة الأكرب التي �ست�سمّي
رئي�س احلكوم ��ة ،فيما بد�أت ت�سريبات
تتحدث ع ��ن تداول ا�سم ��ي طارق جنم
ع ��ن ح ��زب الدع ��وة ،وم�ست�ش ��ار الأمن
الوطني فالح الفيا�ض كبديلني للعبادي
بعد توجيه ��ات النجف الأخ�ي�رة ،فيما
ق ��ال املر�شح ال�سابق ع ��ن حتالف الفتح
رحيم الدراج ��ي� ،إن"احلكوم ��ة املقبلة
و�إن ت�شكل ��ت فل ��ن ت�صم ��د �أك�ث�ر م ��ن 5
�أ�شهر".
وق ��ال الدراج ��ي لـ(امل ��دى) �أم� ��س
�إن"احلكوم ��ة املقبل ��ة �ستك ��ون ولي ��دة
عملي ��ة انتخابي ��ة مزورة ،ل ��ذا �ستكون
فاقدة ال�شرعية كما �أنها مكونة من نف�س
االحزاب احلاكمة التي ف�شلت يف �إجناز
�أي تق ��دم يف البالد" .كما دعا الدراجي
الق ��وى ال�شيعي ��ة اىل اختيار"�شخ�ص
ق ��وي وم ��ن خ ��ارج االح ��زاب لرئا�س ��ة
احلكوم ��ة و�أن يك ��ون لدي ��ه برنام ��ج
حقيقي ولي�س م�ستن�سخ ًا".
كذل ��ك �أ�ش ��ار الدراج ��ي وه ��و ع�ض ��و
اللجن ��ة املالي ��ة ال�سابق ��ة يف الربمل ��ان،
�إىل �أن احلكوم ��ة والربمل ��ان املقبل�ي�ن
عليهما"متابعة تقاري ��ر الرقابة املالية،
لأنها ت�ض ّم ف�ضائح ّ
مت الت�سترّ عليها".

محليات
قناطر

 طالب عبد العزيز

�إقليم الب�صرة ثانية وثالثة
مبنا�سب ��ة ع ��ودة احلدي ��ث عن �إقلي ��م الب�ص ��رة وانق�س ��ام الآراء ب�ش�أنه،
وجدن ��ا �أنَّ الب�صري�ي�ن ميتلكون احلق كله يف �إقام ��ة حمميتهم اخلا�صة،
�ضم ��ن حدود الدولة العراقي ��ة �أو خارجها .بعد حتط ��م احللم ،الذي قال
ب ��ه ريدير َف َّ�سر يف كتابه املعنون (الب�صرة وحلم اجلمهورية اخلليجية)
�أو الدول ��ة الفا�شل ��ة ،بح�س ��ب م ��ا يف بع� ��ض �سط ��ور الكت ��اب� .إذ ي�سخر
الب�صري ��ون قائلني�”:ألي�س م ��ن املعيب �أن تكون البحري ��ن �أو قطر دولة
وال نك ��ون"؟ يف ي�أ�س وا�ضح من الأداء ال�س ��يء والإهمال املتعمد ،الذي
تعر�ض ��ت ل ��ه املدينة ،منذ وجودها يف التاري ��خ اىل اليوم ،هي التي كان
يُعرف العراق كله بها.
�أك�ث�ر ما يح ّر�ض الب�صريني على �إنعا�ش فكرة الإقليم هو �شعورهم بان
مدينتهم اخلليجية ،الغنية ظلت مهملة ،متخلفة عن مثيالتها اخلليجيات،
يف الوق ��ت ال ��ذي يغذي اقت�صادها الع ��راق ب�أكمله .ه ��ذا ال�شعور �سيظل
يغذي روح النزعة االنف�صالية اىل �أمد بعيد ،مامل ي�شعر الب�صري بحياته
كاملة ،يزيده �أمل ًا ما حتدثه به كتب التاريخ ،ففي والية داوود با�شا يكتب
مت�سلم الب�صرة كاظم �آغا اىل الوزير يف بغداد كتاب ًا يخربه به بان ما قام
به ال�شيخ جابر ال�صب ��اح ،من خدمة جليلة اىل الدولة العليّة(العثمانية)
ي�ستح ��ق �أن نهديه علم ًا �أخ�ضر وتعيني راتب �سنوي قدره مئة وخم�سني
كارة م ��ن متر الب�صرة(الكارة ت�ساوي َ 3000منْ ب�صري ،وي�ساوي 231
ط ��ن) الراتب الذي ا�ستمر لغاية �سن ��ة 1860ميالدية ،بدعوى �أنَّ ال�شيخ
وجنوده يحمون مدن الدولة من هجمات عرب وبدو ال�صحراء ،ومعلوم
�أن املبال ��غ هذه كان ��ت ت�ؤخذ من جهود وكد وع ��رق الفالحني واملزارعني
الب�صريني لتدفع اىل هذا ال�شيخ وذاك احلاكم.
ويبدو �أن �سيا�سة بغداد واحلكومة الفدرالية ما زالت تتعامل مع املدينة
و�سكانه ��ا بذات التوجه اىل اليوم ،فالب�ص ��رة التي تعترب قوامة اقت�صاد
الع ��راق ،حي ��ث ت�ؤمن �أكرث م ��ن  %90من وج ��وده كدولة وكي ��ان مل تزل
مهمل ��ة ،تع ��اين من �أزمات ال ح ��دود لها ،ي�شقى �سكانها م ��ن ح ّر ورطوبة
مناخها ،ويكتوي �سكانها عوزا وفقرا وحرمانا ،ويف الوقت الذي يغذي
وقودها حمطات انتاج الطاق ��ة ما زالت تعاين من �سوء خدمة الكهرباء،
وه ��ي م�ست ��ودع نفايات النفط مثلم ��ا هي مبزل مي ��اه املحافظات العليا،
حي ��ث ال تنتظ ��م �شب ��كات ال�ص ��رف ال�صح ��ي يف غالبية امل ��دن ،التي تقع
عل ��ى نهري دجلة والفرات مبا يعني �أنها مكب �شبكات ال�صرف ال�صحي،
وهك ��ذا ،جتتمع على �أرا�ضيها االم�ل�اح والنفايات ويف �سماواتها ال�سنة
الله ��ب واالدخنة لتنتج �أنواع االمرا�ض واالوبئة دون �أن ت�أخذ من حقها
ذاك �شيئ ًا.
ال ي�أمن الب�صريون نوايا �أع�ضاء املجل�س ،الذين �صوتوا على الإقليم،
ذلك لأنه ��م اجلزء الفاعل ،الذي �ساهم بتدم�ي�ر املدينة ،طوال الـ � 15سنة
املا�ضي ��ة ،وال ميكن �أن يكونوا خارج معادل ��ة اخلراب ،لذا ،تنعدم درجة
الثقة بكل الأحزاب التي تناوبت على كر�سي املحافظة واملجل�س مع ًا ،فهم
يف �أرق ��ي احوالهم مل يكونوا �أكرث من الرباغ ��ي ال�صغرية ،غري الفاعلة،
�إن مل يكون ��وا التابع�ي�ن االذالء لعرابيهم يف ماكين ��ة القرار ببغداد ،ولن
يكون حزب الدعوة �أف�ضل حال من املجل�س والتيار والف�ضيلة والعراقية
و�سواه ��ا ،فف ��ي قناع ��ة الب�صريني �أنه ��م ،جميعا م�شرتك ��ون يف و�صول
املدينة اىل ما هي عليه اليوم.
بق ��ي �أن ن�س�أل ال�س�ؤال التقليدي :يا ترى ما احلل؟ فنقول بان احلل يف
�إقامة الإقليم ،لكن لي�س على �أيدي ه�ؤالء ،لأنهم امل�شكلة بعينها.
يحر�ض الب�صريين على �إنعا�ش
�أكثر ما
ّ
فكرة الإقليم هو �شعورهم بان مدينتهم
الخليجية ،الغنية ظلت مهملة ،متخلفة
عن مثيالتها الخليجيات ،في الوقت الذي
يغذي اقت�صادها العراق ب�أكمله
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�شخ�صيات من � 5أحزاب نهبت ماليني الدوالرات من واردات
مطار النجف ..واحلكومة بال معلومات!
�أكدت جهات حكومية ورقابية
في النجف� ،إنها ال تعلم
حجم المبالغ التي �سرقتها
�شخ�صيات في مجل�س �إدارة
مطار المحافظة خالل المدة
الما�ضية.
وكان مجل�س �إدارة المطار قد
رف�ض تنفيذ �أوامر مبا�شرة من
رئي�س الوزراء حيدر العبادي
و�أوامر �أخرى من محافظة
النجف طيلة الأ�شهر الما�ضية
لترك المطار.
وم�ؤخراً ترك مجل�س
الإدارة ،المطار بعدما اقتحم
المحتجون المن�ش�أة الحكومية
وطوقوا طائرات بينها �إيرانية
قبل ان�سحابهم.
بغداد /حممد �ضاحي
وعل ��ى �إثر ذل ��ك ك�شفت جه ��ات حتقيقية �أن
ديوان الرقابة املالية �سيتكفل مبلف �شبهات
الف�ساد يف مطار النجف ،كما �ستكلف هيئة
النزاه ��ة بالتحق ��ق يف الته ��م املوج ��ه اىل
�أع�ضاء جمل�س �إدارة املطار ال�سابقة.
وخ�ل�ال التظاهرة طالب املحتج ��ون �أي�ضاً
ب�إقال ��ة مدي ��ر الإدارة فايد ال�شم ��ري (الذي
ينتم ��ي حلزب الدع ��وة) ،و�إنف ��اق واردات
املط ��ار لتموي ��ل م�شاري ��ع خدمي ��ة يف
املحافظة.
وق ��ال حماف ��ظ النج ��ف ل� ��ؤي اليا�س ��ري،
لـ(امل ��دى)� ،إن"الأرق ��ام ع ��ن دي ��ون املطار
غري دقيقة ،فكل جهة تعلن عن رقم يختلف
ع ��ن الأخ ��رى ،والرق ��م املتوف ��ر لدين ��ا هو
()192مليار دوالر ،ف�إدارة املطار ال�سابقة
�أبرم ��ت م�شاري ��ع م ��ع �ش ��ركات بطريق ��ة

الدف ��ع بالآج ��ل" ،مبين ��ا �إن"املط ��ار خالل
الفرتة ال�سابقة كان غ�ي�ر خا�ضع للتفتي�ش
�أو الرقاب ��ة م ��ن قب ��ل اجله ��ات الرقابي ��ة
االحتادي ��ة �أو حت ��ى املحلي ��ة ،والآن يجب
تدقي ��ق كل احل�ساب ��ات عن ع ��دد الرحالت
وع ��دد ال�ش ��ركات ،وهن ��ا �ستظه ��ر الأموال
املنهوبة �أو املهدورة".
وي�ضيف اليا�س ��ري �إننا"طالبنا من رئي�س
جمل�س الوزراء حي ��در العبادي بان يدخل
دي ��وان الرقاب ��ة املالي ��ة وهيئ ��ة النزاه ��ة
اىل املط ��ار للتدقي ��ق يف امل�صروف ��ات
واحل�ساب ��ات ،حتى نعرف ه ��ل هناك خلل
يف امل�شاري ��ع و�إحالته ��ا ،وحتى يتم اتخاذ
االجراءات القانونية بحق املخالفني".
و�ش ��دد حماف ��ظ النج ��ف على"�ض ��رورة
�إ�ص ��دار �أم ��ر ق�ضائ ��ي ملن ��ع �سف ��ر �أع�ض ��اء
جمل�س �إدارة مطار النجف ،اىل حني ح�سم
ق�ضية التحقيق بامللف".

بدوره ،قال رئي�س جمل�س حمافظة النجف
خ�ض�ي�ر اجلب ��وري ،لـ(امل ��دى) �إن"جمل�س
�إدارة مطار النجف ال�سابق �أعطى مقاوالت
عن طريق الدفع بالآجل اىل �شركات نفذت
ع ��دد ًا من امل�شاريع يف املط ��ار ،فاملطار هو
مدي ��ن اىل ه ��ذه ال�شركات ولي� ��س جمل�س
�إدارة املطار".
وبني اجلبوري �إن"مبلغ الديون على مطار
النج ��ف اىل �ش ��ركات املقاوالت م ��ا يقارب
( )227مليار دوالر" ،م�ضيفا �إن"الأحزاب
الت ��ي كان ��ت م�سيط ��رة على مط ��ار النجف
�أعط ��ت ه ��ذه امل�شاريع اىل �ش ��ركات قريبة
منها".
وك�ش ��ف رئي� ��س جمل�س حمافظ ��ة النجف
�إن ��ه"الآن يج ��ري حتقي ��ق ح ��ول ه ��ذه
امل�شاري ��ع وكلفتها وه ��ذه امللفات بيد هيئة
النزاه ��ة والق�ضاء ،لك ��ن ال نعرف ما �سبب
ت�أخ�ي�ر هذا املل ��ف امله ��م واخلطريمن قبل

اجلهات التحقيقية".
اىل ذلك ق ��ال ع�ضو يف اللجن ��ة التحقيقية
مبلف ��ات مط ��ار النج ��ف� ،إن ��ه حتى"ه ��ذه
اللحظ ��ة ال تتوفر �أرقام دقيق ��ة و�صحيحة
بحج ��م املديونية عل ��ى املط ��ار �أو للمطار،
باعتبار �إن املطلع الوحيد على هذه املبالغ
هو جمل� ��س �إدارة املط ��ار ال�سابق ،وخالل
فرتة ه ��ذه الإدارة كانت ال توجد �أي رقابة
على املطار".
و�أ�ض ��اف ع�ض ��و اللجن ��ة راف�ض� � ًا الك�شف
عن ا�سمه يف حدي ��ث مع (املدى) �أن"هناك
توج ��ه لال�ستعانة بدي ��وان الرقابة املالية،
حل�سم ق�ضية ملف مطار النجف ،باعتباره
�سلط ��ة تدقيقي ��ة حكومية ر�سمي ��ة" ،مبين ًا
�إننا"وجدن ��ا فرق ًا كبري ًا بالكلف التخمينية
للم�شاري ��ع يف املط ��ار وب�ي�ن املبال ��غ التي
احيل ��ت له ��ا لل�ش ��ركات� ...أح ��د امللف ��ات
�إن جمل� ��س �إدارة املط ��ار ق ��د و�ض ��ع كل ��ف

تخمينية لقاع ��ة اال�ستقبال واملغادرة تقدر
( )45ملي ��ون دوالر ،وبع ��د ع ��ام �أُحيل ��ت
ب� �ـ( )109مالي�ي�ن دوالر ،كم ��ا مت اكت�شاف
ف�س ��اد يف ثالث م�شاريع جت ��اوز املبلغ عن
الكلفة التخمينية بـ( )100مليون دوالر".
وب�ي�ن ع�ض ��و اللجن ��ة التحقيقي ��ة مبلفات
مطار النج ��ف �إن"جمل�س �إدارة املطار كان
م�سيط ��ر عليه م ��ن خم�سة �أح ��زاب رئي�سة
(املجل�س االعلى ،الدعوة ،التيار ال�صدري،
الوفاء ،وح ��زب الدولةالعادلة) ،وعمليات
�صرف الأم ��وال واملق ��اوالت كانت تتم من
خالل اتفاق جمل�س الإدارة بالإجماع على
هذه اخلطوة �أو تلك".
�أما� ،سعد احلديث ��ي ،املتحدث با�سم مكتب
رئي� ��س جمل�س الوزارة ،فقد �أكد ،لـ(املدى)
�إن"مط ��ار النجف تابع اىل �سلطة الطريان
املدين ،وهو بعه ��دة وزارة النقل وال �أملك
�أرقام� � ًا عن �أرباح املطار �أو الديون يف ذمة
املطار".
كم ��ا حاول ��ت( ،امل ��دى) االت�ص ��ال ب�سلط ��ة
الط�ي�ران امل ��دين ،لكنها رف�ض ��ت التعليق،
بحج ��ة �أن املتحدث با�سمه ��ا يف �إجازة وال
يعرف �أي تفا�صيل عن الق�ضية.
ي�ش ��ار �إىل �أن حمافظ ��ة النج ��ف وبع ��د
تغي�ي�ر النظ ��ام ال�سابق ع ��ام  2003طالب
�أول جمل�س حمافظة له ��ا منتخب ،ب�إن�شاء
مط ��ار دويل للمدينة ملا تتمتع به من �أهمية
�سرتاتيجي ��ة يف الع ��راق و�ضمهااملراق ��د
الديني ��ة املقد�سة واحل ��وزة العلمية ،ويف
ع ��ام  2005مت العم ��ل عل ��ى بن ��اء املط ��ار
و�أحيلت �إدارته اىل �شركة العقيق الكويتية
كفر�صة ا�ستثمارية.
و�أ�ستم ��ر عمل ال�شرك ��ة الكويتية حتى عام
 ،2011ليق ��وم جمل� ��س حمافظ ��ة النج ��ف
بف�س ��خ العقد م ��ع ال�شرك ��ة الكويتية لعدم
التزامه ��ا ببنود �إدارة املط ��ار وبعد انتهاء
عق ��د ال�شركة امل�ستثمرة ع ��ادت م�س�ؤوليته
للمحافظ ��ة فا�ستكمل ��ت نواق� ��ص املط ��ار
الفني ��ة اىل �أن �ش ��كل جمل� ��س املحافظ ��ة
جمل�س �إدارة املطار وبا�شر بالعمل.

�إعــــــالن

�إع�����ل�����ان�����������ات
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محمود نعمان) واملفقود منذ تاريخ 1991/10/6
وامللصقة صورته اعاله .وقد تقرر نش��ر فقدانه
ف��ي صحيفتني محليت�ين يوميت�ين وعلى من
لديه اعتراض او معلومات عن املفقود مراجعة
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القا�ضي

�إعالن مناق�صة

اجلمهورية العراقية

وزارة ال�صحة  /البيئة – ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية (كيماديا)
�إىل � /شركات الت�أمني العامة يف العراق كافة واملجازة من قبل وزارة املالية
م  /مناق�صة عامة للت�أمني (ال�صحي وامل�س�ؤولية ال�شخ�صية واملوجودات الثابتة)

واملستلزمات الطبية (كيماديا)  /ط / 5بغداد – باب املعظم ) وبعد دفع قيمة البيع
للوثائ��ق غير املس��تردة البالغ��ة ( 1000000مليون دينار عراق��ي) ،بامكان مقدمي
العطاء الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات املراجعة على العنوان املبني
في أعاله.
 -4تس��لم العطاءات إلى العنوان اآلتي (وزارة الصحة  /البيئة – الش��ركة العامة
لتس��ويق األدوية واملس��تلزمات الطبي��ة (كيماديا) بغداد – ب��اب املعظم (الطابق
اخلامس)  /جلنة استالم وفتح العطاءات) قبل او في موعد غلق العطاءات (الساعة
الثانية عش��رة ظهرا ً من يوم اإلثنني املوافق  .)2018/8/27وسوف ترفض العطاءات
املتأخرة وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدم��ي العطاءات أو ممثليهم الراغبني
باحلضور في العنوان اآلتي (وزارة الصحة  /البيئة – الشركة العامة لتسويق األدوية
واملس��تلزمات الطبية (كيماديا) بغداد – باب املعظم (الطابق اخلامس) ) في الزمان
والتاريخ (الساعة الثانية عشرة ظهرا ً من يوم اإلثنني املوافق  )2018/8/27يجب أن
تتضم��ن العطاءات ضمان للعطاء (خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق) ومببلغ
( )3000000ثالثة ماليني دينار عراقي فقط.

 -1يس��ر (وزارة الصحة  /البيئة – الش��ركة العامة لتس��ويق األدوية واملستلزمات
الطبية (كيماديا)) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة في مجال التأمني
لتق��دمي عطاءاته��م للعمل اخل��اص (التأمني (الصحي واملس��ؤولية الش��خصية
واملوج��ودات الثابت��ة)) وبكلف��ة تخمينية كلي��ة تبل��غ ( )103468860مائة وثالثة
مليون واربعمائة وثمان وستون ألفا ً وثمنمائة وستون دينار عراقي فقط  ..وحسب
التفاصيل ادناه-:
 القس��ط الس��نوي التخميني للتأمني الصحي )77850000( :س��بعة وسبعونمليونا ً وثمامنائة وخمسون ألف دينار عراقي.
 القس��ط الس��نوي التخمين��ي للمس��ؤولية الش��خصية )24690000( :اربعةوعشرون مليونا وستمائة وتسعون ألف دينار عراقي
 القس��ط الس��نوي التخميني للموجودات الثابتة )928860( :تس��عمائة وثمانوعشرون ألفا ً وثمامنائة وستون دينار عراقي.
 -2تتوفر لدى (وزارة الصحة  /البيئة – الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات
الطبية (كيمادي��ا) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االحتادية وينوي اس��تخدام
ال�صيدالين احمد حميد يو�سف
جزء منها لتنفيذ اخلدمات (التأمني (الصحي واملس��ؤولية الشخصية واملوجودات
املدير العام وكالة  /رئي�س جمل�س الإدارة
الثابتة)).
مناق�صة رقم)10 / 2018/2( :
 -3بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في ش��راء وثائق العطاء باللغة (العربية) بعد جهاة التعاقد ( :وزارة ال�صحة  /البيئة  /ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية)
تقدمي طلب حتريري إلى (وزارة الصحة  /البيئة – الش��ركة العامة لتس��ويق األدوية
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سياسة

منظمة دولية� :آالف الأ�شخا�ص يف املو�صل فقدوا �أطرافهم جراء العبوات
 ترجمة :حامد �أحمد

في العا�شر من تموز عام
� 2017أعلنت الحكومة
العراقية تحرير المو�صل
بعد ت�سعة �أ�شهر من معارك
دعمها التحالف الدولي
بقيادة الواليات المتحدة
وكذلك قوات البي�شمركة
الكردية  .وكان تنظيم
داع�ش قد احتل المو�صل
على مدى ثالث �سنوات .
عدد القتلى مايزال غير
م�ؤكد على نحو كبير ،
ولكنه يتراوح وفق ًا لم�صادر
متعددة ما بين  9,000الى
 . 11,000حتى �إن بع�ض
الم�صادر المحلية تعتبر
هذه االرقام دون التوقعات
الحقيقية.

مايزال هناك حلد اليوم مليونا �شخ�ص
تقريب� � ًا مهج ��ر داخلي� � ًا يف وق ��ت رج ��ع
فيه مايقارب م ��ن  4ماليني �شخ�ص اىل
مناطقهم .
يب ��دو الو�ضع يف املو�صل وك�أن احلرب
ق ��د انته ��ت ت ��و ًا  .بع ��د م ��رور �سنة من
هزمي ��ة داع� ��ش مات ��زال االنقا� ��ض هنا
تخف ��ي حتته ��ا جث ��ث ومتفج ��رات غري
منفلق ��ة  .وا�ستن ��اد ًا اىل الأمم املتح ��دة
فان هن ��اك مايق ��ارب م ��ن  8ماليني طن
من املواد املتفج ��رة والعبوات النا�سفة
مطم ��ورة ب�ي�ن احلط ��ام  .امل�ساح ��ة
الت ��ي مت ��ت تنظيفه ��ا م ��ن املتفج ��رات
يف املو�ص ��ل التتج ��اوز  30ك ��م مربع ًا .
رغ ��م هذه الو�ضعية ف ��ان املدينة �شهدت
رجوع �أكرث م ��ن ثمان مئة �ألف مواطن
حمل ��ي  .الق�سم الآخر منه ��م  ،ب�ضمنهم

املواط ��ن  ،ع ��ادل عبد الغن ��ي  ،مل يغادر
املدين ��ة �أبد ًا  .ولكنه دفع ثمن ًا غالي ًا �إزاء
خياره للبقاء .
ويق ��ول  ،عب ��د الغن ��ي  ،يف حديث نقله
موقع  ،يورو نيوز  ،الإخباري  " :كنت
على و�شك �أن �أفتح الباب برفقة �أطفايل
 ،و�إذا بانفج ��ار ي�ضربنا  .كنت قد فقدت
الوع ��ي  ،ابنت ��ي مات ��ت يف امل�ست�شف ��ى
وابني مات ونح ��ن يف الطريق  ".كان
عمر االبن � 3سنوات والبنت عمرها 11
عام� � ًا � .أم ��ا ابنت ��ه الأخرى  ،ن ��دى  ،فقد
جن ��ت من امل ��وت ولكنه ��ا فق ��دت �ساقها
وكذل ��ك والدها  ،ال ��ذي كان يعمل �سائق
�سي ��ارة �أج ��رة  .الآن �سيارت ��ه حمطم ��ة
وه ��ي مرمي ��ة يف ال�ساح ��ة اخللفي ��ة ،
وان �آمال ��ه ب�إع ��ادة بن ��اء م�ص ��در رزق ��ه
يعتم ��د عل ��ى متكنه من حتقي ��ق اكتفائه

ارتفاع معدالت البطالة يزيد من
حركة االحتجاجات
 ترجمة :املدى
احلكومة الفدرالي ��ة بتخ�صي�صات عاجلة للب�صرة قدرها
 3.5ترلي ��ون دين ��ار عراق ��ي ( بحدود  3ملي ��ارات دوالر
بعد مرور ثالث �سن ��وات على تخرجه حاول  ،كرار عالء ) خم�ص�ص ��ة مل�شاري ��ع الكهرب ��اء وامل ��اء وكذل ��ك �إط�ل�اق
عب ��د الواح ��د  ،احل�صول عل ��ى وظيفة م�ستق ��رة يف �أحد  10,000درجة وظيفية .
دوائر الدولة ويف القطاع اخلا�ص ولكن بدون جدوى  .ويقول العوادي �إن طلبات احل�صول على وظيفة جتاوز
عر�ض ��ت عليه مرة وظيفة �ضمن وزارة النفط يف مدينته ه ��ذا العدد املطلق من درجات التعيني با�ضعاف م�ضاعفة
الب�ص ��رة  ،ولك ��ن مقابل �سع ��ر باهظ ج ��دا  ،كان عليه ان حيث و�صل العدد حلد الآن اىل  85,000خم�سة وثمانني
يدف ��ع مبل ��غ � 5,000آالف دوالر ر�ش ��وة للح�صول عليها �أل ��ف طل ��ب  .م�ؤكدا بقول ��ه " حل ��د الآن التوجد خطة يف
ولكنه غري قادر على ت�سديد هذا املبلغ .
كيفية تنفيذ هذا الإجراء ومتى ".
عبد الواحد  26عام ًا  ،خريج معهد تقنيات الب�صرة  ،قال البطالة هي من �أكرث امل�شاكل �صعوبة تواجهها احلكومة
يف لق ��اء مع ا�سو�شييتدبر�س " يف كل دائرة حكومية من حي ��ث �إن  %70م ��ن العراقي�ي�ن ه ��م �ضم ��ن �أعم ��ار دون
دوائ ��ر الب�صرة هن ��اك ن�سخة من �سريت ��ي الذاتية برفقة الأربعني ويبحثون عن فر�ص عمل .
طلب تعي�ي�ن ولكنني مل �أظفر ب�أي وظيف ��ة � .أما �إذا كانت منذ العام  2015عمل الطالب اخلريج  ،عبد الواحد  ،يف
لدي ��ك ارتباط ��ات قوية م ��ع الأح ��زاب ال�سيا�سي ��ة ولديك عدة �أعم ��ال حرة مل�ساعدة عائلت ��ه يف معي�شتها حيث هو
�أم ��وال فان ��ك �ستح�صل عل ��ى �أي وظيفة حتلم به ��ا  ،و�إذا االبن االكرب من بني �ستة �أطفال �آخرين  ،وا�ستقر م�ؤخر ًا
اليوجد ذلك فلن حت�صل على �أي �شيء ".
ملزاولة عم ��ل بيع م�شروبات �ساخنة وباردة عرب جتواله
�س ��وء الإدارة  ،ال ��ذي عق ��ب الغ ��زو االمريك ��ي للع ��راق يف �شوارع الب�صرة يف �سيارته .
ع ��ام  ، 2003زاد م ��ن مع ��دل البطال ��ة يف البل ��د  .وخالل وق ��ال عبد الواح ��د " احببت هذه املهنة فه ��ي جديدة من
ال�سن ��وات الأخ�ي�رة املا�ضية انخ ��رط كثري م ��ن ال�شباب نوعه ��ا يف الب�صرة ومل ي�سبق �أح ��د �أن زاولها �سابق ًا يف
العاط ��ل عن العمل يف �صف ��وف املجاميع امل�سلحة  ،ويف املدينة ".
الوق ��ت احلا�ض ��ر ت�سببت البطال ��ة املنت�ش ��رة يف ت�أجيج وكان عب ��د الواحد قد اقرت�ض ما ًال من �أق ��ارب و�أ�صدقاء
احتجاج ��ات عنيفة يف العا�صمة بغداد وبقية املحافظات ل�ش ��راء وتعدي ��ل �سيارة �صغ�ي�رة لهذا الغر� ��ض  ،وفاحت
اجلنوبية للعراق .
جمه ��ز مكائن قه ��وة الذي �ساعده مبنح ��ه ماكنة حت�ضري
ً
اندلع ��ت يف الب�ص ��رة ه ��ذا ال�شهر مظاهرات �ش ��ارك فيها قه ��وة جمان� �ا وخ�صومات عل ��ى التجهي ��زات  .وهو الآن
الآالف من املحتجني �ض ��د انعدام فر�ص العمل واالفتقار يتجول بني �شوارع الب�صرة يعر�ض من �سيارته خمتلف
للخدم ��ات العام ��ة واالنقطاع ��ات امل�ستم ��رة للطاق ��ة امل�شروبات احلارة من قهوة و�ش ��اي وم�شروبات �أخرى
الكهربائية .
ح ��ارة وب ��اردة  ،ويجن ��ي مايق ��ارب م ��ن  9000دين ��ار
ا�ستن ��اد ًا اىل البن ��ك الدويل فان مع ��دل البطالة الكلي يف باليوم.
الع ��راق يق ��ف عند ن�سبة � ، % 11.2أم ��ا ن�سبة البطالة يف ويعت�ب�ر عب ��د الواحد نف�سه م ��ن املحظوظ�ي�ن لأن �أقرانه
املناط ��ق التي كان ��ت حتت �سيطرة داع� ��ش وعانت كثري ًا الآخري ��ن ا�ضط ��روا للعمل يف مه ��ن مرهق ��ة �أخرى رغم
م ��ن الدمار بعد حتريرها الع ��ام املا�ضي فهي �ضعف ذلك حت�صيالتهم الدرا�سية .
الرقم تقريب ًا وتقف عند . % 21.6
وق ��ال عب ��د الواح ��د " هناك خريج ��ون ا�ضط ��روا للعمل
و�أ�ضاف البنك ال ��دويل بان معدل الفقر يف العراق ازداد كمحا�سب�ي�ن " كا�ش�ي�ر " يف بع� ��ض املح�ل�ات �أو كعم ��ال
من  % 19.8خالل العام  2012اىل مايقارب من  % 22.5بن ��اء ومنظف�ي�ن يف م�ست�شفي ��ات �أو حرا� ��س �أمنيني يف
اعتبار ًا من العام . 2014
متاجر عامة  ،لأنه ��م يريدون احل�صول على قوت يومهم
ووفق ��ا مل ��ا ادىل ب ��ه نائ ��ب حماف ��ظ الب�ص ��رة � ،ضرغ ��ام وم�ساعدة عوائله ��م  ،الأو�ضاع التي يعي�شها ال�شباب يف
الع ��وادي  ،ف ��ان مع ��دل البطالة يف الب�ص ��رة  ،التي ت�ضم الب�صرة �أو�ضاع ًا مزرية ".
�أك�ث�ر م ��ن  4ماليني ن�سمة  ،ارتفع ب�ش ��كل حاد لي�صل اىل عل ��ي فا�ض ��ل  25عام ًا � ،أح ��د امل�شارك�ي�ن يف احتجاجات
ن�سب ��ة  . %30م�شري ًا اىل �أن ماب�ي�ن  30,000و  35,000الب�ص ��رة  ،عاطل ع ��ن العمل ويحمل �شه ��ادة علوم تربية
طال ��ب يتخرج من اجلامعات واملعاهد ينتهي بهم املطاف فيزياوية  ،قدم هو الآخر طلب ًا للح�صول على وظيفة بعد
اىل اجللو� ��س يف البيت بدون وظيفة  ،ملقي ًا باللوم على �أن اطلق ��ت احلكوم ��ة درجات وظيفي ��ة للمحافظة  ،يقول
احلكوم ��ة لعدم تركيزها على حاج ��ة ال�سوق من الأيدي ب�أن " هذه الوعود جمرد تخدير لل�شعب البقائهم �صامتني
العاملة .
لقد بد�أنا انتفا�ضتنا ولن نتخلى عن مطالبنا ".
 عن :ا�سو�شييتدبر�س
ويف م�سع ��ى منه ��ا الحت ��واء االحتجاج ��ات  ،وع ��دت

الذاتي م ��ن جديد  .عب ��د الغني وندى ،
هم ��ا من بني �أك�ث�ر م ��ن  7,000مري�ض
�آخ ��ر عل ��ى �شاكلتهما  ،الل ��ذان تلقيا منذ
الع ��ام  2014جل�سات �إع ��ادة ت�أهيل من
قب ��ل منظم ��ة دولي ��ة ترع ��ى املعوق�ي�ن .
املنظم ��ة الدولية  ،املمولة من قبل دائرة
امل�ساعدات الإن�سانية الأوروبية  ،تقدم
امل�ساع ��دة لهم بتهي�أتهم ال�ستالم اطراف
�صناعي ��ة  .وب�سب ��ب رد الفعل جتاهها ،
فان كالهم ��ا يتطلب املزيد م ��ن جل�سات
الت�أهيل .
خال ��د عب ��د الرحم ��ن  ،اخ�صائ ��ي عالج
طبيع ��ي يعم ��ل م ��ع منظم ��ة " هاندكاب
انرتنا�شن ��ل " الدولي ��ة ملعاجلة املعاقني
 ،يق ��ول " لدينا عدة �أن ��واع من املر�ضى
 .لدين ��ا ح ��االت ك�س ��ور وح ��االت ب�ت�ر
وحروق وبع�ض اجل ��روح يف العامود

الفقري ب�سبب ال�شظايا  .ولدينا نوعان
من املتابعة بالن�سبة للمر�ضى قبل وبعد
تثبي ��ت الأط ��راف  .بعد تثبي ��ت الطرف
نقوم مبهم ��ة املتابعة بالن�سبة للمري�ض
ث�ل�اث مرات  ،وذلك للت�أك ��د فيما �إذا كان
الط ��رف ال�صناعي ذو ت�أثري ايجابي �أو
�سلبي على املري�ض .
مع انتهاء العمليات القتالية يف املو�صل
واملناط ��ق االخ ��رى الت ��ي كان ��ت حتت
�سيطرة داع�ش  ،دخل العراق يف مرحلة
�أخرى من الأزم ��ة االن�سانية  .حتديات
رئي�س ��ة يواجهه ��ا االحت ��اد الأوروبي ،
ك�أح ��د املانحني الرئي�س�ي�ن يف املنطقة ،
تتعل ��ق معظمها مبه ��ام احلماية و�إعادة
الت�أهيل .
لويغ ��ي باندولف ��ي  ،م ��ن م�ؤ�س�س ��ة
امل�ساعدات الإن�سانية لالحتاد الأوروبي

 ،حتدثت ع ��ن الكل ��ف الإن�سانية ملعركة
املو�ص ��ل بقوله ��ا  " :م�ست ��وى الدم ��ار
ال ��ذي ماي ��زال وا�ضح� � ًا للعي ��ان يف
اجلانب الغربي من املو�صل يك�شف عن
مدى وحج ��م اخل�سائ ��ر الب�شرية جراء
احل ��رب  .خ�ل�ال معرك ��ة املو�صل جرح
مايقارب من  14,000مدين  %32منهم
م ��ن الأطف ��ال دون اخلام�سة م ��ن العمر
 .ورغ ��م �إنن ��ا الآن بع ��د م ��رور عام على
نهاي ��ة العملي ��ات الع�سكري ��ة  ،فمايزال
هن ��اك مايق ��ارب م ��ن � 4,000شخ� ��ص
بحاجة لرعاية �إعادة الت�أهيل ".
يف مدينة مايزال فيه ��ا النظام ال�صحي
يف خ ��راب  ،فان منظمة رعاية املعوقني
الدولي ��ة ومنظم ��ة الط ��وارئ االيطالية
غري احلكومية يعم�ل�ان �سوية عن قرب
مل�ساع ��دة �ضحايا احلرب م ��ن املعوقني

لالعتم ��اد عل ��ى �أنف�سه ��م .ع ��ادل ب�شري ،
وهو �أحد ه� ��ؤالء املعوق�ي�ن جراء فرتة
حك ��م داع� ��ش االرهابي  ،يق ��ول " يف 3
�آذار  2017وبينما كنت �أحاول الهروب
واجه ��ت م�سلح ��ي داع� ��ش يف طريق ��ي
 .قام ��وا باعتق ��ايل واعتق ��دت بان ��ه �إذا
قلت له ��م بانني كنت �أن ��وي الهروب قد
يقتل ��وين  ،وله ��ذا قلت له ��م ب�أنني كنت
هن ��اك لآخ ��ذ بع� ��ض احلنط ��ة لإطع ��ام
عائلت ��ي  ،ولك ��ن بعد مرور ع�ش ��رة �أيام
قاموا بقطع يدي التهامي بال�سرقة ".
وبينم ��ا كن ��ا نتح ��دث مع  ،ب�ش�ي�ر  ،كان
يتلقى الفح�ص الطب ��ي الأخري يف بيته
غربي املو�صل قبل ان يتم حتويله ملركز
جمموعة ط ��وارئ اجلراحة الرتقيعية
يف ال�سليماني ��ة  ،حي ��ث يقوم اخ�صائي
الع�ل�اج الطبيع ��ي بفح�ص ذراع ��ه فيما
اذا كان فيه ��ا اي ت ��ورم وم ��دى امكانية
حتريك ذراعه .
رافقن ��ا  ،ب�شري  ،يف رحلت ��ه لل�سليمانية
لرتكيب ذراع جديدة له  ،حيث مت �إن�شاء
مرك ��ز لالط ��راف ال�صناعي ��ة هن ��اك منذ
الع ��ام  1998من قب ��ل منظمة الطوارئ
االيطالي ��ة وذل ��ك لكرثة وج ��ود االلغام
والعبوات يف تل ��ك املنطقة من خملفات
ح ��رب اخللي ��ج لع ��ام  1991وك�ث�رة
ح ��وادث برت ال�ساق والأط ��راف هناك .
وكثري من املر�ض ��ى اليوم يزورون هذا
املركز من خمتل ��ف �أنحاء العراق لتلقي
الع�ل�اج اخلا�ص بفق ��دان الأطراف  ،من
�ضمنه ��م  ،ب�شري  ،وهن ��اك مايقارب من
 5,500بانتظار دورهم للفح�ص .
ويق ��ول اخ�صائ ��ي تق ��ومي العظ ��ام
والأط ��راف يف املرك ��ز  ،بره ��م جم ��ال
عزي ��ز � ،إن �أك�ث�ر من  %60م ��ن املر�ضى
الذي ��ن ي ��زورون املرك ��ز يعان ��ون م ��ن
ب�ت�ر من �أ�سف ��ل الركبة  ،ولك ��ن  %3فقط
يعان ��ون من ب�ت�ر الأط ��راف العليا مثل
حالة املري�ض  ،ب�شري .
وت�ش�ي�ر املنظم ��ة الرنويجي ��ة لإزال ��ة
االلغ ��ام  ،اىل �أن تنظي ��م داع�ش جل�أ اىل
حفر خن ��ادق وزرع مناط ��ق وا�سعة من
املو�ص ��ل باملتفج ��رات والألغ ��ام وحل ��د
الآن مت تنظي ��ف  12,000مرت مربع من
الألغ ��ام مزروع ��ة حول قري ��ة بدانا يف
�أطراف املو�صل  .ويذكر �إنه منذ حترير
املو�صل قتل وجرح � 200شخ�ص جراء
انفجار عبوات نا�سفة ومواد متفجرة .
 عن :موقع يورو نيوز الإخباري
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تو ّرط �شهد يف مت ّرد همام!
مل �أ َر مدرب� � ًا وطني� � ًا ت�س ّل ��م قي ��ادة �أح ��د املنتخب ��ات الوطنية وواج ��ه �سي ًال من
الت�شكي ��ك يف خيارات ��ه قب ��ل وبع ��د �إع�ل�ام اللجنة املنظم ��ة للبطول ��ة الآ�سيوية
بالقائم ��ة النهائي ��ة لالعبيه مثلما يواجه ��ه املدرب عبد الغني �شه ��د الذي �أعلنها
�صراحة للتخفيف عن �ضغوطه النف�سية ب�أنه م�ستع ّد لإخالء املهمة ملن يخلفه �إذا
إحباط
م ��ا وجد الوقت غري منا�سب لال�ستمرار يف قي ��ادة الأوملبي و�أنه ي�شعر ب� ٍ
مرير اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى ومه ّي�أ لالن�سحاب ،و�أعلن على م�ض�ض ب�أن
ٍ
م�س�ألة ت�شبّثه على ر�أ�س املنتخب الأوملبي ِعناد ًا مبنتقديه وذلك بعد انتهاء لقاء
�إيران.
املفاج� ��أة الت ��ي مل �أكن �أتوقعها م ��ن املدرب� ،أنه تظاه ��ر باال�ستغراب من موقف
الالعب همام طارق برف�ضه متثيل املنتخب ،معزز ًا �إ�صراره بطلب ر�سمي تقدم
ب ��ه اىل احتاد الكرة ،فيما نفى رئي�س االحتاد عبد اخلالق م�سعود ت�س ّلم الطلب
والب ��ت في ��ه حماولة منه لتهدئة املدرب الذي رفع �صوت ��ه �شاجب ًا تدخل االحتاد
مبو�ضوع فني ،متوعد ًا ب�أنه لن ي�سمح بتكرار ذلك م�ستقب ًال كي ال ي�صبح متثيل
املنتخب واالمتناع عنه مرهون ًا مبزاج الالعب.
�صدق� � ًا� ،أن تظاه ��ر �شه ��د بتفاجئه وا�ستيائه م ��ن �سلوك همام ك�أن ��ه يُدين نف�سه
لأن ��ه �أ�سا�س ًا م ��ن دفع الالعب للنفور من املهمة الوطنية قبل بدئها ،ففي ت�صريح
�ساب ��ق ل ��ه �أكد �أنه �سيفا�ضل ب�ي�ن همام طارق �أو مهدي كام ��ل كالعب ثالث فوق
ال�سن القانونية ،وهو يعلم �أن �أغلب العبينا ال يتمتعون بثقافة ح�صيفة خا�صة
عندم ��ا ت�صبح املفا�ضلة �أ�سا�س ًا الختي ��ار الأكف ًا والأكرث جاهزية للمحفل القاري
ويعده ��ا املُبعد �أهان ��ة له وتقلي ًال م ��ن �ش�أنه و�سط تزاحم الأندي ��ة على �صفقات
املو�س ��م اجلديد ،ويرى البع� ��ض ذلك انتقا�ص ًا من قدراته حت ��ى لو كان مناف�سه
تخ�ص
�أف�ض ��ل من ��ه ،وبالت ��ايل كان الب ��د �أن ي�ستدرك �شه ��د ح�سا�سية �أي ��ة كلمة ّ
ر�ؤيته الفنية وي�ؤجّ ل اتخاذ القرار اىل حني ن�ضوج االختيار وقناعته بالالعب
التن�صل من
املتكام ��ل ،وباملنا�سب ��ة ،ف�سلوك همام مرفو� ��ض ب�شدّة �إذ ال يج ��وز ّ
دع ��وة املدرب حتى ي�سمح له الأخري مبغ ��ادرة املع�سكر �أو املهمة ذاتها �إن كانت
ظروفه حرجة  ،لأن نداء الوطن يُقابل بـ(�سمع ًا وطاعة) ولي�س باملمانعة!
يعل ��م �شهد �أنه لي�س جمرب ًا على ك�شف �أدواته وما يف ّكر به وي�ضجر منه ويقلقه
يف ت�صريحات متوالية �أهمل فيها قيمة التوقيت ال�سيما قبل بدء دورة الألعاب
الآ�سيوية ب�أيام قليلة ،فمخاوفه حم�سو�سة من �إمياءة الوجه وكالمه وردّة فعله
م ��ن ارتباك التح�ضري و�إهمال االحتاد ال ��ذي ان�شغل باالنتخابات من �شهر �آذار
املا�ض ��ي ومل يف ��رغ من بع�ض تبعاته ��ا حتى نهاية حزي ��ران الفائت ،يجب �أن ال
ين�س ��ى �شهد �أن كرثة الت�ش ّكي واجرتار املقارنات عن ا�ستعداد بع�ض املنتخبات
ب�صورة �أف�ضل منا وعدم تعاون الأندية كل ذلك ميهّد لفقدان الالعب ثقته بنف�سه
ُ�ضع ��ف ان�سجامه مع �أجواء املنتخب ،ويف الوقت نف�سه ي�ؤجج حُ نق �شهد ملا
وي ِ
ين�شر عن ��ه يف الإعالم موقف ًا �سلبي ًا لدى بع�ض املواقع الألكرتونية التي متتلك
جمه ��ور ًا وا�سع ًا ي�صل ملئ ��ات الآالف يتفاعلون مع ما يطرح فيه ورمبا تت�صاعد
الأزم ��ة كلما ظهر املدرب ب�أنه مجُ رب على خو�ض امل�شاركة الآ�سيوية يف جاكرتا
وال عالق ��ة له بج ��وازات امل�شكوك مبواليدهم وما ت�س ّبب ��ه احلقيقة املوجعة من
إحراج على �صعيد النتائج وامل�ستوى ي�سعى لتداركهما ب�أقل اخل�سائر.
� ٍ
يبق ��ى �أن نلف ��ت عناي ��ة اجلمي ��ع �إىل �أن املنتخ ��ب العراق ��ي �س ��واء الأوملبي او
الوطن ��ي يبقى كتاب� � ًا مفتوح� � ًا ملتابعيه يف اخل ��ارج قبل الداخ ��ل ونحن ن�سهم
نخ�ص واحدة) يف خ ��روق عدة ال ننتب ��ه �إليها ،و�شهد
ع�ب�ر �أغل ��ب القن ��وات (ال ّ
�أ�ش ��ار بنف�سه �إىل ذلك حيث ق�ضى وقته �أمام امل�شاهدين لي�ؤكد ويف ّند ويرد على
ق ��ول ف�ل�ان واتهام الإع�ل�ام ومل يتحدث ب�ش ��يء �إيجابي لفائدة اللعب ��ة ،كل ه ّم
بع� ��ض القن ��وات الت�سابق لت�ضييف ه ��ذا املدرب وذاك الالع ��ب خللق �صراعات
م ��ن ال�شيء و�إيقاد �شرارة التم ّرد داخ ��ل �صفوف املنتخب ويختتم املقدم حلقته
بابت�سامة �صلفة م�ؤكد ًا �أنه �سيوا�صل مناق�شة املحور يف احللقات املقبلة!!
ت ��رى متى ن ّتع ��ظ من درو� ��س �أفقدتنا فر�ص� � ًا ثمينة كان ��ت �ست�أخ ��ذ بكرتنا اىل
نوا�ص ��ي الإجناز وي ��دبّ اال�ستقرار باملالك التدريبي ويق ��وّ ي عزائم الالعبني؟
كل م� � ّرة نتمنى التوازن ب�ي�ن حقوق الإعالم واملهمة الوطني ��ة وتخيب الأماين
على وقع �أزمات مفتعلة ين�ب�ري امللثمون يف الفي�سبوك لالحتفال مبذبح الكرة
العراقية انت�صار ًا لنفو�سهم ال�شريرة وطاعة لأوامر جم ّنديهم.
يعلم �شهد �أنه لي�س مجبراً على ك�شف
�أدواته وما ّ
يفكر به وي�ضجر منه ويقلقه
في ت�صريحات متوالية �أهمل فيها قيمة
التوقيت ال�سيما قبل بدء دورة الألعاب
الآ�سيوية ب�أيام قليلة.

العدد ( )4242ال�سنة اخلام�سة ع�شرة -
الأحد ( )29متوز 2018

اجلوية يواجه اجلزائري عربي ًا ب�صفقات د�سمة

 بغداد /حيدر مدلول

ّ
عززت �إدارة نادي القوة
اجلوية الريا�ضي فريقها
الكروي و�صيف حامل
لقب دوري الكرة املن�صرم
بالعديد من الالعبني
اجلدد املحليني واملحرتفني
بناء على طلب املدرب
ً
را�ضي �شني�شل من �أجل
تعزيز ال�صفوف قبل
مواجهة الذهاب مع فريق
احتاد العا�صمة اجلزائري
�ضمن مناف�سات الدور32
من بطولة ك�أ�س العرب
للأبطال التي �سي�ض ّيفها
ملعب كربالء الدويل م�ساء
يوم الثامن من �شهر �آب
املقبل.

وجنح نائب رئي�س ن ��ادي القوة اجلوية
الريا�ض ��ي ولي ��د الزي ��دي يف احل�ص ��ول
عل ��ى توقي ��ع �صان ��ع �ألع ��اب املنتخ ��ب
الوطني لك ��رة القدم عل ��ي ح�صني ،جنم
فريق املين ��اء الب�صري ،بع ��د �سل�سلة من
املباحث ��ات ال�سريع ��ة التي ج ��رت بينهما
تكللت يف النهاية بالنجاح الباهر ،ليكون

الت ��ي �سيلعبه ��ا ي ��وم الأول م ��ن �شهر �آب
املقبل ،مع فريق النفط على ملعب الأخري
بالعا�صمة بغداد.
ورف� ��ض املدرب را�ض ��ي �شني�شل �إلتحاق
العبي ��ه (�أجم ��د را�ض ��ي وعم ��اد حم�س ��ن
وهم ��ام ط ��ارق و�سع ��د ناط ��ق وحمم ��د
م�صطف ��ى مع ��ن) ب�صف ��وف املنتخ ��ب

الوطني لك ��رة الق ��دم يف مباراته الودية
التي �سيخو�ضها م ��ع �شقيقه الفل�سطيني
م�س ��اء ي ��وم الرابع م ��ن �شه ��ر �آب املقبل،
عل ��ى ملع ��ب في�ص ��ل احل�سين ��ي مبدين ��ة
رام الل ��ه الفل�سطينية حلاجته املا�سة اىل
خدماته ��م وق�ص ��ر الف�ت�رة الزمني ��ة التي
تف�صل ��ه ع ��ن مب ��اراة ذه ��اب دور  32من

 بغداد /املدى
قدّم العاملان العراقيان �أ.د�.أثري حممد
�ص�ب�ري اجلميل ��ي الأ�ست ��اذ ورئي�س
ق�سم الألعاب الفردي ��ة �سابق ًا يف كلية
الرتبي ��ة الريا�ضي ��ة بجامع ��ة بغداد،
واملدر�س الدكتور فرا�س عبد احلميد
خال ��د الب ��دراين م ��ن تربي ��ة حمافظة
الأنب ��ار ،م�شروع� � ًا علمي� � ًا ريا�ضي� � ًا
عراقي� � ًا حديث� � ًا �إىل اجله ��از املركزي
للتقيي�س وال�سيطرة النوعية بوزارة
التخطي ��ط العراقي ��ة للح�ص ��ول على
ب ��راءة االخ�ت�راع للجه ��از العراق ��ي
املبتكر الختبار الوثب العمودي.
يق ��ول الدكت ��ور �أث�ي�ر ع ��ن االخرتاع
اجلدي ��د� ،إن ��ه مت ت�صني ��ع جه ��از
الختب ��ار الوثب العم ��ودي حملي ًا يف
مدين ��ة الفلوج ��ة العراقي ��ة ،حيث �أن
ه ��ذا اجله ��از الريا�ضي يُعد م ��ن �أهم
الأجهزة امل�ستخدم ��ة يف االختبارات
البدني ��ة واحلركية يف ميدان الرتبية
البدني ��ة والريا�ض ��ة ،و�إن ��ه ي�ستخدم
يف اختب ��ار الوث ��ب العم ��ودي ال ��ذي
ُيع ��د اختب ��ار ًا غ�ي�ر مبا�ش ��ر للق ��درة
االنفجاري ��ة الالهوائي ��ة الق�ص ��وى
لع�ض�ل�ات الرجل�ي�ن ،كم ��ا �أن قيم ��ة
ارتف ��اع وقيا� ��س الوث ��ب العم ��ودي
ت�ستخ ��دم يف تقييم الق ��درة الع�ضلية
والكف ��اءة البدنية وال�شغل املنجز من
قبل املخترب وفق ًا لنوموجرام لوي�س
ومعادالت لوي�س و�سارجينت.
و�أ�ض ��اف �أث�ي�ر لـ(امل ��دى) :قمن ��ا
برت�شي ��ح اجله ��از لال�ش�ت�راك يف

 بغداد /املدى

بطول ��ة ك�أ�س العرب للأبط ��ال مع نظريه
احت ��اد العا�صم ��ة اجلزائ ��ري ،حي ��ث مت
�إ�شع ��ار احت ��اد الك ��رة وامل�ل�اك التدريبي
للمنتخ ��ب بقي ��ادة با�س ��م قا�سم م ��ن �أجل
تعوي�ضه ��م بالعب�ي�ن �آخرين م ��ن الأندية
املحلي ��ة الأخ ��رى الذين لهم الق ��درة على
الدفاع عن �سمعة الكرة العراقية يف هذه

املباراة.
و�أكمل ��ت �إدارة ن ��ادي الق ��وة اجلوي ��ة
الريا�ض ��ي جمي ��ع الت�أ�ش�ي�رات اخلا�ص ��ة
بدخ ��ول وفد احت ��اد العا�صمة اجلزائري
اىل الأرا�ض ��ي العراقي ��ة وف ��ق القائم ��ة
الت ��ي مت ت�سلمه ��ا م ��ن �إدارة الأخ�ي�ر
مبوجب الت�سهيالت التي مت تقدميها من

اجلهات احلكومي ��ة يف وزارة الداخلية،
اىل جان ��ب ت�أمني �سك ��ن الوفد اجلزائري
يف �أح ��د فن ��ادق مدين ��ة كرب�ل�اء املقد�سة
ومالع ��ب التدري ��ب التي �سيج ��ري عليها
تدريبات ��ه قبل �أن ينتقل يف اليوم الأخري
اىل ملعب كربالء الدويل خلو�ض مترينه
الأخري عليه بحكم التعليمات وال�ضوابط
املوج ��ودة يف االحت ��اد العرب ��ي لك ��رة
القدم.
ويتطلع امل�ل�اك التدريب ��ي والعبو القوة
اجلوي ��ة اىل اجتي ��از عقبة فري ��ق احتاد
العا�صم ��ة اجلزائ ��ري يف ه ��ذه املواجهة
كون ��ه �سيلعب اىل جواره عاملي الأر�ض
واجلمه ��ور اىل جانب تواج ��د عدد كبري
م ��ن العبي املنتخب�ي�ن الوطني والأوملبي
ف�ض ًال ع ��ن املحرتفني الذين يعتربون من
�أب ��رز الأوراق الرابحة الت ��ي لعبت دور ًا
كب�ي�ر ًا يف ح�صول ��ه على و�صاف ��ة دوري
الك ��رة والو�ص ��ول اىل مناف�س ��ات نهائي
منطق ��ة غ ��رب �آ�سيا للن�سخ ��ة احلالية من
بطول ��ة ك�أ� ��س االحت ��اد الآ�سي ��وي الت ��ي
يحمل لقبه ��ا للمو�سمني الأخريين ،حيث
مت جتهيز اخلطة التكتيكية التي تتنا�سب
م ��ع الإمكان ��ات املوج ��ودة ل ��دى العب ��ي
الفري ��ق املناف�س بحكم ر�صده للعديد من
نق ��اط اخللل وال�ضعف والقوة املوجودة
لديها �إثر ر�ؤيته للعديد من املباريات التي
خا�ضها يف دوريه املحلي �أو يف البطولة
الأفريقي ��ة الت ��ي ي�شارك فيه ��ا كممثل عن
الكرة اجلزائرية يف هذا املحفل القاري.
ويف ال�ش� ��أن ذات ��ه ،ح�صل ��ت قن ��وات �أبو
ظب ��ي الريا�ضية الإماراتي ��ة ،على حقوق
الب ��ث احل�ص ��ري لفعاليات بطول ��ة ك�أ�س
العرب للأندية الأبطال لكرة القدم ،وذلك

 بغداد /املدى
اختتم ��ت عل ��ى قاع ��ة فن ��دق االن�ت�ر
ببغ ��داد ،بطول ��ة الع ��راق للفئ ��ات
العمري ��ة دون ال� �ـ 14-12-10-8-6
بال�شط ��رجن ،والتي ا�ستم ��رت للفرتة
م ��ن  24ولغاي ��ة  26م ��ن �شه ��ر متوز
اجل ��اري ،مب�شاركة  27العب ًا والعبة.
وقال رئي�س رئي�س احتاد ال�شطرجن،
ظاف ��ر عب ��د االم�ي�ر� :شه ��دت البطولة
مناف�س ��ات قوي ��ة ج ��د ًا ب�ي�ن الالعبني
امل�شارك�ي�ن ،وخا�ص� � ًة لفئ ��ة دون 14
عام� � ًا ،بالن�سبة للذك ��ور والذي ح�سم
لقبه ��ا العب الب�صرة زيد عالء ،وكذلك
احل ��ال بالن�سب ��ة لفئ ��ة الإن ��اث دون
� 10أع ��وام ،حيث ت�س ��اوت الالعبتان
ريت ��اج �سع ��د حم�س ��ن وم�ل�اك مهدي
عطي ��ة بالنقاط ،لذلك ذهب ��ت املناف�سة
للق ��اء فا�ص ��ل بال�شط ��رجن ال�سري ��ع،

ومتكنت م�ل�اك مهدي من ح�سم اللقب
ل�صاحلها.و�أو�ض ��ح عب ��د الأم�ي�ر يف

حديث ��ه� ،أن بطوالت الفئ ��ات العمرية
دائم� � ًا م ��ا ت�شه ��د مناف�س ��ات قوي ��ة،

نظ ��ر ًا لتق ��ارب م�ستوي ��ات الالعبني،
ولك ��ن يف النهاي ��ة يف ��وز م ��ن يجتهد
وي�ستغ ��ل �أخط ��اء اخل�ص ��م ،وهذا ما
ح ��دث يف �أغل ��ب اللق ��اءات ،م�ؤك ��د ًا
�أن الالعب�ي�ن الذي ��ن �أح ��رزوا املراكز
الأوىل يف جمي ��ع الفئ ��ات �سيكونون
�ضم ��ن ت�شكيل ��ة املنتخ ��ب الوطن ��ي
للفئ ��ات العمري ��ة بالن�سب ��ة للذك ��ور
والإن ��اث ،والت ��ي تنتظره ��م م�شاركة
كب�ي�رة تتمثل ببطولة الع ��رب للفئات
العمرية والت ��ي �ستقام يف تون�س يف
�شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين املقبل،ومتكن
الالعب زيد عالء من حمافظة الب�صرة
ب�إحراز لقب فئة دون  14عام ًا بر�صيد
( )4.5نقط ��ة ،متفوق� � ًا عل ��ى جمي ��ع
املناف�سني ،وح � ّ�ل الالعب ه�شام منري
حممد من بغ ��داد باملركز الثاين ،فيما
جاء ب ��وال ازاد من �أربي ��ل ثالث ًا ،ويف
فئة دون  12عام ًا� ،أحرز لقب البطولة

عل ��ى عيّنة كبرية م ��ن تالميذ املراحل
الدرا�سي ��ة الإبتدائي ��ة واملتو�سط ��ة
والثانوي ��ة ( ,)P>0,001والت ��ي
حققت نتائ ��ج علمية مهمة و�ضرورية
يف جم ��ال ه ��ذا الن ��وع م ��ن امل�شاريع
والتج ��ارب البحثية .وقمن ��ا ب�إجراء
بح ��ث علم ��ي غاي ��ة يف الأهمية لأجل
تقن�ي�ن هذا اجله ��از واحل�ص ��ول على
درجات ال�صدق والثبات واملو�ضوعية
املعنوي ��ة يف عم ��ل ه ��ذا اجله ��از من
خ�ل�ال اختب ��ار الوث ��ب العم ��ودي
و�إعادة اختباره على نف�س العيّنة يف

د .اثري حممد �صربي

التجربة اال�ستطالعية لبحثنا العلمي
ال ��ذي �أطلقن ��ا علي ��ه عن ��وان( :تقييم
الق ��درة الع�ضلي ��ة والكف ��اءة البدنية
وال�شغ ��ل املنج ��ز با�ستخ ��دام اجلهاز
العراقي املبتكر للوثب العمودي).
و�أو�ض ��ح �أث�ي�ر :كم ��ا قمن ��ا باختب ��ار
عيّنة م ��ن خمتلف املراح ��ل الدرا�سية
الإبتدائي ��ة واملتو�سط ��ة والثانوي ��ة،
بالوث ��ب العمودي بهذا اجلهاز ،وذلك
لأج ��ل التو�ص ��ل �إىل و�ض ��ع ج ��داول
للدرج ��ات وللم�ستوي ��ات املعياري ��ة
لقي ��م اختب ��ار الوث ��ب العم ��ودي

د .فرا�س عبد احلميد

للمراحل املدر�سية املختلفة للتالميذ.
و�إ�ستطعن ��ا ح ��ل �إح ��دى امل�ش ��اكل
الكب�ي�رة يف مو�ض ��وع االختب ��ارات
والقيا�س ��ات التي يواجهها املدر�سون
واملدرب ��ون وطلبة الدرا�س ��ات العليا
والباحث ��ون يف تقيي ��م الق ��درة
االنفجاري ��ة الالهوائي ��ة الق�ص ��وى
لع�ض�ل�ات الرجل�ي�ن با�ستخدامه ��م
للطرائ ��ق والو�سائ ��ل التقليدية التي
ت�ؤثر وحتط من القيم احلقيقية لهذه
الق ��درة البدنية املهم ��ة للياقة البدنية
والإجنازي ��ة يف كثري م ��ن الفعاليات
والألع ��اب الريا�ضية ،وه ��ذا كان �أهم
الأ�سباب يف حتفيزن ��ا للقيام بابتكار
وت�صني ��ع ه ��ذا اجله ��از الريا�ض ��ي
والعلم ��ي والبحث ��ي اجلدي ��د لأج ��ل
احل�ص ��ول عل ��ى قي ��م �صادق ��ة وثابتة
ومو�ضوعية للوثب العمودي.
وا�سرت�س ��ل د� .أث�ي�ر ،مب ��ا �أن ه ��ذا
االختب ��ار يتطل ��ب و�سائ ��ل و�أجه ��ز
خا�ص ��ة لتنفي ��ذه بدق ��ة عالي ��ة
ومو�ضوعي ��ة ،ف� ��إن اجله ��از العراقي
املبتك ��ر للوث ��ب العم ��ودي يختل ��ف
ع ��ن جمي ��ع تل ��ك الأجه ��زة التقليدية
امل�ستخدم ��ة والتي غالب ًا ما ي�صاحبها
خل ��ل و�أخط ��اء يف طريق ��ة ونتيج ��ة
القيا� ��س وال تعك�س م�ست ��وى القدرة
االنفجاري ��ة الالهوائي ��ة الق�ص ��وى
لع�ض�ل�ات الرجل�ي�ن ب�ش ��كل �صحي ��ح
بخا�ص ��ة للتالميذ ال�صغ ��ار ،وبتكلفة
�أقل بكثري من تل ��ك الأجهزة الليزرية
والألكرتوني ��ة الت ��ي ترتب ��ط بربامج
جه ��از احلا�س ��وب لأج ��ل ح�س ��اب

متغريات الق ��درة الإنفجارية من قوة
الدف ��ع بالرجلني وزمن دف ��ع القدمني
والإرتف ��اع املتحقق ب�أجه ��زة ليزرية
كمن�ص ��ات الق ��وة ،حي ��ث �أن منظومة
ه ��ذه الأجه ��زة ذات تكلف ��ة عالي ��ة
وي�صع ��ب توفريه ��ا وا�ستخدامه ��ا
عل ��ى نط ��اق وا�س ��ع �إال يف خمتربات
ومعامل البحوث الريا�ضية احلركية
والبيوميكانيكي ��ة كم ��ا يف كلي ��ات
ومعاه ��د الرتبية البدني ��ة والريا�ضة
يف دول العامل املختلفة.
واختت ��م �أ.د� .أث�ي�ر حمم ��د �ص�ب�ري
حديث ��ه بالق ��ول :اجله ��از العراق ��ي
املبتكر للوثب العم ��ودي مت ت�صنيعه
يف الع ��راق ،ويف مدين ��ة الفلوج ��ة
بالإ�ش ��راف املبا�ش ��ر م ��ن الدكت ��ور
فرا�س عب ��د احلميد خال ��د احلمداين
املدر� ��س يف مدر�س ��ة اب ��ن خل ��دون
املتو�سط ��ة مب ��واد حملي ��ة متوف ��رة
لأج ��ل �إجراء اختبار الوثب العمودي
ب�ش ��كل �صحي ��ح واحل�ص ��ول عل ��ى
نتائ ��ج معنوي ��ة للقيا�س ��ات ،كم ��ا
�أن ه ��ذا اجله ��از يعم ��ل ميكانيكي� � ًا
و�ألكرتوني� � ًا وبدرج ��ات د ّق ��ة و�صدق
عالية مقارنة بتل ��ك الأجهزة الليزرية
الفائق ��ة التكالي ��ف والت ��ي ال ميك ��ن
توفريه ��ا على نط ��اق وا�س ��ع مقارنة
باجلهاز العراق ��ي املبتكر الذي ميكن
توفريه وت�صنيعه عل ��ى نطاق �أو�سع
يف جمي ��ع املحافظ ��ات ،كامل�ؤ�س�سات
الريا�ضي ��ة الرتبوي ��ة والع�سكري ��ة
واالحت ��ادات والأندي ��ة الريا�ضي ��ة
والكليات واملعاهد الريا�ضية.

باالتفاق مع �شركة �صلة الريا�ضية .ووقع
االتفاقي ��ة يف املقر الرئي� ��س ملجل�س �أبو
ظب ��ي للإع�ل�ام ،يف العا�صم ��ة الإماراتية
�أبو ظبي ،عبد الرحم ��ن احلارثي ،املدير
التنفي ��ذي ل�شبك ��ة قن ��وات �أبوظب ��ي،
والدكت ��ور راكان احلارثي ،رئي�س �شركة
�صل ��ة الريا�ضية ،بح�ضور الدكتور رجاء
الله ال�سلمي ،الأمني العام لالحتاد العربي
لكرة القدم ،والدكتور علي بن متيم ،مدير
عام �أبوظبي للإعالم ،ويعقوب ال�سعدي،
رئي�س قنوات �أبوظبي.
وق ��ال بن متي ��م :ي�أت ��ي توقي ��ع االتفاقية
للح�صول عل ��ى حقوق الب ��ث احل�صري،
للبطول ��ة الأقوى ب�ي�ن البطوالت العربية
يف ك ��رة الق ��دم ،ويف �إط ��ار امل�ستهدف ��ات
ال�سرتاتيجي ��ة لأبوظب ��ي للإع�ل�ام،
والرامي ��ة �إىل توف�ي�ر تغطي ��ة ومتابع ��ة
�شامل ��ة لأه ��م الأح ��داث واملنا�سب ��ات
والفعالي ��ات ،عل ��ى امل�ستوي ��ات املحلي ��ة
والإقليمي ��ة والعاملي ��ة ،بخا�صة تلك التي
حتظ ��ى مبتابع ��ة واهتم ��ام وا�سعني من
اجلمهور العربي .
ومن جهته �أ�ش ��ار ال�سعدي �إىل �أن بطولة
ك�أ� ��س الع ��رب للأندي ��ة الأبط ��ال ،لي�ست
جمرد مناف�سة كروية بني الأ�شقاء ،للفوز
بالك�أ� ��س واجلوائ ��ز املالي ��ة الأك�ب�ر يف
تاري ��خ البطوالت العربي ��ة ،لكنها بطولة
حتمل الكثري من القيم النبيلة ،والأهداف
ال�سامي ��ة ،وت�سه ��م يف زي ��ادة م�ساح ��ات
التقارب والتالحم وال ��ود والتفاهم ،بني
كل جماه�ي�ر الريا�ضة يف العامل العربي،
وم ��ن هن ��ا جاء حر� ��ص قن ��وات �أبوظبي
الريا�ضي ��ة ،على بث مناف�س ��ات البطولة
ب�شكل جماين.

تنــويـه
م � /إعالن مناق�صات عامة خارجية
تاريخ الغلق 2018/ 7 /31

ختام ناجح لبطولة الفئات العمرية بال�شطرجن

عالمِ ان عراقيان يبتكران جهاز ًا الختبار الوثب العمودي
امل�سابق ��ة العلمية الريا�ضي ��ة العاملية
له ��ذا الع ��ام ( 2018جائ ��زة الإب ��داع
الريا�ض ��ي لل�شي ��خ حمم ��د ب ��ن را�شد
�آل مكت ��وم) الت ��ي تق ��ام �سنوي� � ًا يف
دب ��ي بالإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة.
فق ��د مت ت�صني ��ع اجله ��از والت�أك ��د
م ��ن �صالحي ��ة ا�ستخدام ��ه يف قيا�س
الوثب العم ��ودي ،حيث �أثبت اجلهاز
كف ��اءة ت�صنيعي ��ة وقيا�سي ��ة عالي ��ة
وح�ص ��ل عل ��ى درجات �ص ��دق وثبات
ومو�ضوعي ��ة عالية جد ًا جراء تقنينه
م ��ن خ�ل�ال االختبارات الت ��ي �أجريت

جيل ال�سامبا ال�صغار ِّ
يهدد عر�ش نيمار

���� ش���ن���ي�������ش���ل ي����رف���������ض ال�����ت�����ح�����اق الع����ب����ي����ه ب������ودي������ة ف��ل�����س��ط�ين
ح�صني من �أب ��رز ال�صفقات الد�سمة التي
مت �إبرامها خالل الفرتة التي عقبت انتهاء
مناف�س ��ات املو�س ��م الك ��روي املن�ص ��رم،
ليكون م ��ن �أه ��م الأوراق الرابحة �ضمن
�صف ��وف الفري ��ق الأول لك ��رة الق ��دم يف
الن ��ادي حت�ضري ًا لال�ستحقاق ��ات املحلية
والعربي ��ة والقارية الت ��ي تنتظره خالل
الف�ت�رة املقبلة من العام احل ��ايل ،ليكون
اىل جانب الالعبني اجل ��دد (حممد قا�سم
وح�سني حم�سن وحممد علي �أثري و�صكر
عجيل و�سعد ناط ��ق) الذين ان�ضموا اىل
القوة اجلوية قادمني من الأندية املحلية
الأخرى اىل جانب املحرتف الفل�سطيني
�أ�س�ل�ام البط ��ران الق ��ادم م ��ن ال ��دوري
امل�ص ��ري وجتديد التعاقد م ��ع الكرواتي
�سبا�ستي ��ان وال�س ��وري زاه ��ر املي ��داين
ملو�سم اجلديد.
ويوا�ص ��ل الفري ��ق الأول لك ��رة الق ��دم
وحدات ��ه التدريبي ��ة عل ��ى ملع ��ب النادي
بغي ��اب الالعب�ي�ن (�سع ��د ناط ��ق وحممد
م�صطف ��ى مع ��ن) املن�ضم�ي�ن اىل �صفوف
املنتخ ��ب االوملبي لكرة الق ��دم ،حيث من
امل�ؤمل �أن يلتحقا م ��ع بقية زمالئهما بعد
امل�شارك ��ة يف املباراة الودية الثانية التي
يخو�ضها بال�ساع ��ة ال�سابعة م�ساء اليوم
الأح ��د م ��ع نظ�ي�ره الإيراين عل ��ى ملعب
فران�س ��و حري ��ري يف مدين ��ة �أربي ��ل يف
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ،حي ��ث �سيق ��وم املدرب
را�ض ��ي �شني�ش ��ل بتطبي ��ق برناجم ��ه
الفني م ��ن ناحية زيادة مع ��دل اجلرعات
التدريبي ��ة ومب ��ا ي�سه ��م يف رف ��ع درج ��ة
اللياق ��ة البدني ��ة لالعب�ي�ن وزي ��ادة درجة
االن�سج ��ام فيم ��ا بينه ��م وبخا�صة اجلدد
من خ�ل�ال جتريبه ��م يف املب ��اراة الودية
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علي فرا� ��س قا�سم من بغ ��داد بر�صيد
 3نقاط ،وحل الالع ��ب ح�سني �ضمري
ثاني� � ًا والالعب احل�س ��ن �ضمري ثالث ًا،
ومتكن مو�س ��ى مازن عادل من �إحراز
املركز الأول لفئة دون � 10أعوام ،بعد
جولة فا�صلة م ��ع الالعب زكريا مازن
ك ��رمي م ��ن حمافظ ��ة ذي قار ،بع ��د �أن
ت�ساوى بالنقاط ،حي ��ث جمع كالهما
 4نق ��اط ،وفاز الالع ��ب جمتبى مازن
ع ��ادل من الب�صرة باملرك ��ز الأول لفئة
دون � 8أعوام ،فيما �أحرز الالعب اكار
اوميد �صابر من حمافظة �أربيل املركز
الأول لفئ ��ة دون � 6أعوام ،فيما ح�صل
العب حمافظة كربالء علي وهب على
املركز الثاين.
ويف مناف�س ��ات الإناث ،متكن االحتاد
الفرعي يف حمافظة بغداد من الهيمنة
عل ��ى النتائج النهائي ��ة جلميع الفئات
العمري ��ة ،حي ��ث اح ��رزت الالعب ��ة

الواع ��دة وداد �صب ��اح ن ��وري ،لفئ ��ة
دون  14عام� � ًا املرك ��ز الأول ،وحل ��ت
�شقيقته ��ا نه ��اد �صباح ن ��وري باملركز
الثاين ،وح�صلت اليقني �ضمري جبار
عل ��ى املركز الثالث ،ويف فئة دون 12
عام� � ًا� ،أح ��رزت الالعب ��ة طيب ��ة مهدي
عطية املرك ��ز الأول ،وح�صلت فاطمة
�صالح عل ��ى املركز الث ��اين ،ويف فئة
دون � 10أع ��وام ،متكن ��ت الالعب ��ة
مالك مه ��دي عطية من الف ��وز باملركز
الأول ،بع ��د مباراة فا�صلة مع الالعبة
ريت ��اج �سعد حم�سن م ��ن جولتني يف
ال�شط ��رجن ال�سريع ،بع ��د �أن ت�ساوتا
بالنق ��اط وبر�صيد  4نقاط لكل منهما،
و�أح ��رزت الالعبة غزل ن ��وار ،املركز
الأول يف فئ ��ة دون � 8أع ��وام ،وح ّلت
نرج� ��س �صالح باملرك ��ز الثاين ،ويف
فئة دون � 6أعوام ،فازت الالعبة �سهاد
�صباح نوري باملركز الأول.

كلوب يفتح النار
على قائد الريال
 بغداد /املدى
فت ��ح الأمل ��اين يورغ ��ن كل ��وب املدي ��ر الفن ��ي لن ��ادي ليفرب ��ول
االنكلي ��زي لكرة الق ��دم النار على �سريجي ��و رامو�س مدافع
وقائد ريال مدريد الإ�سب ��اين ب�سبب ت�ص ّرفاته العنيفة يف
نهائي بطولة دوري �أبطال �أوروبا املو�سم املا�ضي.
وم ��ا زال املدرب الأملاين يرف� ��ض تقبل الهزمية �أمام ريال
مدري ��د بثالث ��ة �أه ��داف مقاب ��ل ه ��دف واح ��د بع ��د مرور
�شهري ��ن م ��ن النهائ ��ي ،حي ��ث ي ��رى �أن املب ��اراة خرجت
ع ��ن �إطاره ��ا القان ��وين والأخالقي بعد �أن ق ��ام رامو�س
ب�ض ��رب احلار� ��س كاريو� ��س ب�ش ��كل متعم ��د ،وت�سب ��ب
ب�إ�صاب ��ة حمم ��د �صالح يف لقط ��ة ما زال ��ت تثري اجلدل
حتى يومن ��ا هذا.وقال كل ��وب يف ت�صريح ��ات �أبرزتها
�صحيف ��ة �آ� ��س الإ�سبانية "�إذا ع ��دت بالذاكرة من جديد
وكن ��ت ل�ست منا�صر ًا لريال مدري ��د ،ف�إنك �ستعرف �أنها
كانت قا�سية ج ��د ًا ووح�شية".وتابع "ال اعتقد �أن �شيئ ًا
مماث ًال �سيح ��دث مرة �أخرى� ،إنه ��م ي�ضعون كوعهم يف
وج ��ه حار�س املرمى ،وي�سقطون جنمنا الأف�ضل بحركة
م�صارعة ،هذا هو تاريخ املباراة".
و�أ�ض ��اف  :لقد قال رامو�س �أ�شياء كث�ي�رة بعد املباراة مل
تعجبن ��ي ،ك�شخ� ��ص مل تعجبن ��ي ردود �أفعال ��ه ،كان مث ��ل
م ��ن يقول �أن هذا طبيعي ،ال ه ��ذا لي�س طبيعي ًا� ،إذا راجعت
جميع لقطات رامو�س �ستجد �أن عليه الكثري من املالحظات،
�سيقول النا�س �أنني �ضعي ��ف �أو خا�سر متذمّر� ،أنا ل�ست كذلك،
�أقبل اخل�سارة ،ال ا�ستيقظ يف كل �صباح و�أفكر برامو�س.
و�أكمل "العامل كله ي�ؤمن مبقولة (ا�ستخدم كل الأ�سلحة لتفوز) �أنا
ل�ست م�ؤمن ًا بها ،يف النهائي قبل عام كان م�س�ؤو ًال عن طرد كوادرادو
ومل يتح ��دث �أحد.و�أنه ��ى كل ��وب حديثه  :لق ��د �شاه ��دت احلكم يدير
مباراتني يف ك�أ�س العامل ومل يحدث �شيء ،لو كانت هناك تقنية الفار
لرمبا مل يح�صل على بطاقة حمراء ،لكن �ستتم مراجعة اللقطة.

يسر وزارة الصناعة واملعادن  /الشركة العامة لصناعة األسمدة  /القسم
التجاري  /شعبة املشتريات اخلارجية بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي
اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز املواد املدرجة تفاصيلها ادناه مبوجب الوثائق
القياسية املرفقة مع مالحظة ما ياتي:
 -1على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني باحلصول على معلومات اضافية
مراجعة مقر الشركة العامة لصناعة األسمدة  /البصرة – خور الزبير او
االتصال بالهاتف ( )07802780915أو ( E-mail: scf@scf.gov.iqمن األحد إلى
اخلميس  /من الساعة السابعة صباحا ً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر
حسب توقيت مدينة البصرة احمللي) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي
العطاءات .
 -2متطلبات التأهيل املطلوبة ( :أ) القدرة املالية :على مقدم العطاء ان يقدم
ادلة موثوقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية االتية -1 :احلسابات
اخلتامية معدل ربح آلخر سنتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني
معتمد .
اخلبرة والقدرة الفنية :على مقدم العطاء ان يقدم دليال ً موثقا ً بأن لديه اعمال
مماثلة من شركات القطاع العام في العراق (عقود جتهيز سابقة).
 -3بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب
حتريري إلى العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق
البالغة ( )250000ألف دينار (غير قابلة للرد)  /يتم ختم الوثائق.

ظه ��رت جمموع ��ة م ��ن الالعب�ي�ن
الربازيلي�ي�ن �صغ ��ار ال�س ��ن خ�ل�ال
الف�ت�رة الأخ�ي�رة ،الذي ��ن ب ��د�أوا
بت�شكيل تهديد فعلي وحقيقي لعر�ش
جنم الك ��رة الأوحد يف بالد ال�سامبا
نيمار ورغم �أن الأخري وكذلك زمالئه
فيليب كوتينيو وغابرييل جي�سو�س
ودوغال� ��س كو�ست ��ا وروبرت ��و
فريمين ��و يف ريع ��ان ال�شب ��اب� ،إال
�أن �أ�سم ��اء جديدة ظه ��رت يف الأفق
لت�ؤك ��د الر�صي ��د ال�سرتاتيجي الذي
حتظى به ال�سامبا.
ورغ ��م هيمن ��ة عن�صر ال�شب ��اب على
�صف ��وف املنتخ ��ب الربازيل ��ي لكرة
القدم ،الذي �شارك �أخري ًا يف بطولة
ك�أ�س العامل  2018برو�سيا ،يبدو �أن
هذا اجليل �سيجد مناف�سة �شر�سة من
اجلي ��ل اجلديد ال�صاع ��د ،خ�صو�ص ًا
يف م ��ا يتعلق بخط الهج ��وم وتبدو
احلال ��ة الأك�ث�ر و�ضوح� � ًا ه ��ي حالة
فيني�سيو� ��س جوني ��ور ال ��ذي يبدو
�أن لدي ��ه فر�ص� � ًا رائع ��ة لالندماج يف
�صف ��وف ري ��ال مدري ��د الإ�سب ��اين،
خ�ل�ال املو�سم اجلديد وهن ��اك �أي�ض ًا
باوليني ��و الذي �أبه ��ر م�شجعي باير
ليفرك ��وزن ،ومالك ��وم ال ��ذي انتق ��ل
لرب�شلون ��ة الإ�سب ��اين منت�ص ��ف
اال�سب ��وع املا�ضي بع ��د مو�سم رائع
م ��ع ب ��وردو الفرن�س ��ي� ،إ�ضاف ��ة لكل
م ��ن رودريغ ��و ،وماتيو� ��س كونيا،
وريت�شارل�سون.
ومن بني هذا اجليل اجلديد الواعد،
�أ�صب ��ح رودريغو ه ��و الوحيد الذي
يلع ��ب حت ��ى الآن يف الربازي ��ل من
خالل �سانتو�س الربازيلي ،ويحتفل
رودريغو بعيد مي�ل�اده الثامن ع�شر

يف كان ��ون الثاين املقب ��ل ،علم ًا ب�أن
ري ��ال مدري ��د ا�ش�ت�راه بالفع ��ل م ��ن
�سانتو� ��س مقاب ��ل  45مليون يورو،
حي ��ث يعت�ب�ر رودريغ ��و �أف�ض ��ل
العبي �سانتو�س ،ه ��ذا الفريق الذي
ا�شته ��ر بتخري ��ج �أب ��رز املهاجم�ي�ن
مثل غابرييل باربو�س ��ا املُعار حالي ًا
للفري ��ق من �إن�ت�ر مي�ل�ان الإيطايل،
والأرجنتين ��ي ماك�سيميليانو لوبيز
وظ ��ل فيني�سيو�س جوني ��ور ،حتى
حزي ��ران املا�ض ��ي ،يف �صف ��وف
فالمنغ ��و ،نظ ��ر ًا لأن احل ��د الأدن ��ى
ل�سن االنتقال هو  18عام ًا .واحتفل
الالعب بعيد ميالده الثامن ع�شر يف
 12متوز اجلاري فقط ،و�سجل مع
فالمنغو  14هدف ًا ،وجرى تقدميه يف

 -4يجب تقدمي ضمان العطاء باالقيام املؤشرة ازاء كل مناقصة من اجلدول ادناه
بعملة الدوالر االمريكي على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان او سفتجة
نافذة ملدة ( )30يوما ً من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد
لدى البنك املركزي العراقي.
 -5تقدم العطاءات بثالثة ظروف (فني  /جتاري /مستمسكات) وتكون الظروف
مغلقة ومختومة بختم الشركة وترسل بيد مخول رسمي.
 -6االسعار النهائية تكون  CIPواصل مخازن الشركة العامة لصناعة
االسمدة اجلنوبية – خور الزبير.
 -7يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر اإلعالن.
 -8يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي (بناية قسم اإلعالم والعالقات
العامة  /شعبة العالقات العامة  /الشركة العامة لصناعة األسمدة  /خور
الزبير  /البصرة  /جمهورية العراق).

Bid Bond
$ 1059
$ 1200
$ 1502

Estimated Cost
$ 105794
$ 120000
$ 150170

$ 890
$ 1132

ريال مدريد قبل �أ�سبوع واحد فقط،
و�أكدت و�سائل الإع�ل�ام الإ�سبانية،
�أن الالع ��ب ف ��اق كل التوقعات خالل
تدريب ��ه الأول م ��ع الري ��ال ورغ ��م
رحيله ع ��ن �صفوف الفري ��ق يتطلع
م�شجع ��و فالمنغ ��و �إىل ب ��زوغ جنم
جدي ��د يف �صف ��وف الفري ��ق والذي
يعت�ب�ره كث�ي�رون الأيقون ��ة التالية
للكرة الربازيلية.
ويف املقابل ،احتف ��ل باولينيو بعيد
مي�ل�اده الثام ��ن ع�ش ��ر يف  15متوز
اجلاري ،وقدم الالعب �أداء رائع ًا مع
فا�سك ��و دا جاما ،قب ��ل انتقاله لفريق
باي ��ر ليفرك ��وزن الأملاين ه ��ذا العام
لريت ��دي القمي�ص رقم  7يف الفريق،
و�أنف ��ق الن ��ادي الأمل ��اين  20مليون

 -9يتم تسليم الوثائق اخملتومة التي مت استالمها من قبل مقدم العطاء بعد
ختمها من قبله في ظرف مستقل مع تسليم وثائق القسم الرابع ومتطلبات
التجهيز والوثائق املطلوبة املذكورة في القسم الثاني ( – 1 – 11ح) في ظرف
آخر مع نسخة اضافية من القسم الرابع في موعد اقصاه الساعة الواحدة
والنصف ظهرا ً ليوم  2018/7/31وسوف يهمل أي عطاء ال يحتوي على الوثائق
القياسية اخملتومة.
وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في اليوم الذي يليه.
العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي
العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي مقر الشركة
العامة لصناعة االسمدة  /خور الزبير  /البصرة في الساعة التاسعة صباحا ً
من تاريخ  2018/8/1وملزيد من التفاصيل ميكنكم زيارة موقع الشركة www.
 ، scf@scf.gov.iqموقع الوزارة www.industry.gov.iq :

Tender No.
Coupling for cooling tower fan P-711A~I spacer
Expansion turbine CN-K – 903
(RESIN IMAC S5 – 42 RESIN C-12, C – 14 STRONGLY
ACIDIC CATION EXCH. RESIN) or equivalent
Cycio or gear with motor
Paperless Recorders and Controllers

$ 88980
$ 113200

وزارة النفط
�شركة تعبئة الغاز � /شركة عامة
�إعـــــــــــالن

ت

املوقع

نوع ال�سكراب

1

اسطوانات غاز مكبوسة
فرع غاز البصرة  /الشعيبة
ومخلفات حديد قاعدة وواقية
املعدات الفنية  /الشعيبة
ومخلفات سكراب أخرى

400

-2

فرع غاز القادسية

3

فرع غاز الفرات األوسط
شعبة املعدات الفنية /
بابل معمل غاز احللة

الت�أمينات البالغة  20%من القيمة
املقدرة
كتابة
رقم ًا

10.000.000

11 /T/SOF/2018
13 /T/SOF/2018/ B

4
5

عبا�س حيال لكن
املدير العام وكالة

ي ��ورو (نحو  23مليون دوالر) ل�ضم
الالعب .وكان مالك ��وم قريب ًا للغاية
من االنتق ��ال لروما الإيط ��ايل ،لكنه
وقع يف النهاية لرب�شلونة.
وقدم مالك ��وم مو�سم�ي�ن رائعني مع
ب ��وردو الفرن�سي و�أ�صب ��ح الالعب
مطالب� � ًا الآن بت�أكي ��د ه ��ذا امل�ستوى
الع ��ايل م ��ع بر�شلون ��ة �أح ��د �أف�ض ��ل
الف ��رق يف الع ��امل وما �أج ��ل ن�سيان
ف�شله يف �ض ��م مالك ��وم �سريع ًا ،جل�أ
روم ��ا ل�ض ��م الع ��ب �آخ ��ر ل ��ه ال�س ��ن
نف�سها ،هو ديفي ��د نريي�س الذي بد�أ
م�سريت ��ه الكروي ��ة يف �س ��او باولو،
ث ��م �أ�صب ��ح �أح ��د �أب ��رز الالعبني يف
�صف ��وف �أياك� ��س الهولن ��دي ،وق ��د
يوا�صل الت�ألق يف �صفوف روما.

�ساوثغيت ي�أمل يف
م�ستقبل م�شرق للكرة
الإنكليزية
 بغداد /املدى
كان بل ��وغ �إنكل�ت�را ال ��دور ن�ص ��ف
النهائي ب�أحد �أ�صغ ��ر الفرق و�أق ّلها
خ�ب�رة يف ك�أ� ��س الع ��امل رو�س ��ي
 2018مبثاب ��ة م�ؤ�شر يدع ��و للثقة
بالن�سبة جلماهري الفريق و�أمل يف
م�ستقبل م�شرق للكتيبة الإنكليزية
يف البطوالت الكبرية املقبلة.
يف ه ��ذه الأثن ��اء� ،سيعم ��ل غاريث
�ساوثغي ��ت دون �ش � ّ�ك عل ��ى و�ض ��ع
خطة �شاملة لتحقيق �أكرب ا�ستفادة
م ��ن �إمكان ��ات الفريق .وق ��د ك�شف
امل ��درب الإنكلي ��زي ملوق ��ع االحتاد
ال ��دويل لك ��رة الق ��دم �أن كتيبت ��ه
ال�شاب ��ة و�ضع ��ت بالفع ��ل خارط ��ة
طريق للفرق ال�شاب ��ة املقبلة ،وذلك
باال�ستف ��ادة م ��ن خربته ��ا ،ال�سيما
لقاء دورال�ستة ع�شر �أمام كولومبيا
الذي انته ��ى بالفوز بنتيجة ركالت
الرتجيح.و�ص� � ّرح �ساوثغي ��ت:
ق ��ال يل مدرب ��و ف ��رق ال�شب ��اب� ،إن
تلك املب ��اراة كانت منوذج� � ًا مثالي ًا
لالعب ��ي امل�ستقب ��ل يف م ��ا يتع ّل ��ق
باملرون ��ة يف اللع ��ب وال�ص�ب�ر
واجله ��د اجلماع ��ي .وبالن�سبة لنا،
يج ��ب �أن تكون ه ��ذه امل�شا َركة يف
ك�أ� ��س العامل مبثاب ��ة نقطة انطالق

لأن الالعب�ي�ن �سيتح ّلون بالثقة مبا
قام ��وا ب ��ه .والتوقع ��ات املنتظ ��رة
منهم الآن �أ�صبحت �أكرب ،وهذا �أم ٌر
جي ��د بالنظر �إىل �أننا نتط ّلع لنكون
فريق� � ًا متواجد ًا دائم� � ًا يف املراحل
املتقدمة من البطوالت.
و�أردف قائ�ل ً�ا :حتدثن ��ا كث�ي�ر ًا
عن ه ��ذا الأمر م ��ع الف ��رق ال�شابة،
وحققن ��ا الكثري م ��ن النج ��اح هنا،
والآن مب ��ا �أن الفري ��ق الأول حق ��ق
إيجابي
تقدم ًا �أي�ض ًا ،ف�إن ه ��ذا �أم ٌر �
ّ
ج ��د ًا بالن�سبة لالعبني يف ما يتعلقّ
مب�سرية تطورنا .والالعبون الذين
�سين�ض ّم ��ون للفري ��ق �سيكون ��ون
متم ّتع�ي�ن بخ�ب�رة الف ��وز والثق ��ة
بالنف�س ،بحيث يك ��ون بو�سعنا �أن
نرفع �سقف توقعاتنا".
و�أو�ض ��ح �ساوثغي ��ت� ،أن �إنكل�ت�را
متتل ��ك جي ًال جدي ��د ًا يتح ّلى بعقلية
الف ��وز فقد ن ��ال منتخ ��ب حتت 21
�سن ��ة بقيادة املدرب �أيدي بوثرويد
لق ��ب بطول ��ة تول ��ون الدولي ��ة قبل
�أ�سابي ��ع قليلة م ��ن ان�ضمام املدرب
�إىل الكتيب ��ة املوج ��ودة يف رو�سيا
لال�ستفادة م ��ن تلك امل�شا َركة ،حيث
�أن الإنكليز ه ��م الأبطال املتوّ جون
حالي ًا على العر�ش العاملي يف فئتي
حتت  17وحتت � 20سنة.

(وزارة املالية  /دائرة عقارات الدولة)
�إعـــــالن

تعلن وزارة املالية  /دائرة عقارات الدولة عن بيع قطعة االرض املدرجة أوصافها ادناه باملزايدة العلنية ولعموم املواطنني وفق
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة ( 2013املعدل) فعلى الراغبني بالشراء مراجعة فرع دائرة عقارات الدولة في
محافظة كركوك لالطالع على التفاصيل مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة  %20من القيمة املقدرة للبيع
وبصك مصدق واملستمسكات الثبوتية وسيكون موعد املزايدة في الساعة العاشرة صباحا ً بعد مرور مدة ( )30يوما ً تبدأ
من اليوم الذي يلي نشر اإلعالن في الصحف وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية او يوم جمعة فتكون املزايدة في اليوم
الذي يليه مباشرة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة  %2من بدل البيع وبإمكان الراغبني باالشتراك باملزايدة
االطالع على املوقع االلكتروني للدائرة (.)www.mof.gov.iq

املدير العام  /وكالة

رقم القطعة
واملقاطعة

 383/609م 41تازه

امل�ساحة

206/24م2

االو�صاف
دار سكن يتكون من غرفتني نوم وهول داخلي ومطبخ ومشتمالت
صحية مع مطبخ خارجي وحمام بناء قدمي متضرر مبني باحلجر
واجلص ومسقف بالشيلمان (اعكاده) مساحة البناء ()112م2
العقار مشغول جتاوزا ً يقع في محافظة كركوك قضاء داقوق
ناحية تازه احلي العسكري قرب جامع تازه الكبير

القيمة املقدرة
 34828800اربعة
وثالثون مليونا ً
وثمامنائة وثمانية
وعشرون ألفا ً
وثمامنائة دينار

مكان اجراء
املزايدة
مقر مديرية
ناحية تازه في
محافظة كركوك

م �إعــــــالن
مناق�صة رقم ( )1ل�سنة ( )2018ت�شغيلي "تنظيف هي�أة توزيع بغداد وهي�أة التفتي�ش"
(املرة الثانية)

تعلن ش��ركة تعبئة الغاز (ش��ركة عامة) عن وجود مزايدة علنية لبيع املواد املدرجة تفاصيلها في املوقع ادناه
مبوجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس��نة  2013وس��يكون موعد اج��راء املزايدة يوم االحد املصادف
 2018/8/19في مقر الش��ركة  /بغداد  /التاجي في متام الس��اعة العاشرة صباحا ً وإذا صادف يوم املزايدة عطلة
رسمية يعتبر أول يوم بعد ذلك موعد إلجراء املزايدة.
فعلى الراغبني االشتراك في املزايدة االطالع على اوصاف املال املنقول موقعيا ً (أوال ً) ثم احلضور في الزمان واملكان
املعينني مستصحبني معهم التأمينات البالغة  %20من القيمة املقدرة مبوجب صك مصدق ألمر شركة تعبئة
الغ��از عل��ى ان يلتزم الذي ترس��و عليه املزايدة مبضمون كت��اب االمانة العامة جمللس ال��وزراء املرقم ( )3198في
 2018/1/28القاضي بعدم تصدير احلديد الس��كراب بكافة انواعه إلى خارج العراق منعا ً تاما ً وبخالفه يتحمل
كافة التبعات القانونية علما ً أنه ال يسمح بدخول موقع املزايدة إال للمزايدين الذين يحملون معهم التأمينات
القانونية الكاملة واملستمسكات الثبوتية.
 بطاقة السكن (حديثة). هوية االحوال املدنية.وسوف يتحمل من ترسو عليه املزايدة  %2عن أجور خدمة من بدل البيع مبوجب القانون آنفاً:
الكمية
طن

Description
16 /T/SOF/2016/C
7 /T/SOF/2017/C
1 /T/SOF/2018/B

S.N
1
2
3

رياضة

عشرة ماليني دينار
عراقي

مخلفات حديد واقية وقاعدة
مخلفات حديد سكراب
مختلفة االنواع

313

7.825.000

سبعة ماليني وثمامنائة
وخمسة وعشرون ألف
دينار عراقي

مخلفات قاعدة وواقية

125

3.125.000

ثالثة ماليني ومائة
وخمسة وعشرون ألف
دينار عراقي

علي عبد الكرمي املو�سوي
املدير العام وكالة
رئي�س جمل�س ادارة ال�شركة

تعلن هيأة توزيع بغداد  /ش��ركة توزيع املنتجات النفطية ،إحدى تش��كيالت وزارة النفط عن اجراء مناقصة ألغراض تنظيف
هي��أة توزيع بغ��داد وهيأة التفتيش احملاذية لها فعلى االش��خاص الراغبني باالش��تراك من اخملتصني في ه��ذا اجملال (مكاتب،
شركات) مراجعة مقر الهيئة الكائن في الباب الشرقي قرب محطة وقود الكيالني لالطالع على شروط املناقصة لقاء مبلغ
قدره ( )100.000مائة ألف دينار غير قابلة للرد ،كما يش��ترط تقدمي العطاء طبقا ً للش��روط الواردة في الوثائق القياسية مع
الزام ملء القسم الرابع منها (استمارة العطاء) بكافة املعلومات املذكورة فيه خالفه يرد العطاء ويتضمن اآلتي:
 -1الشهادة التأسيسية للشركة أو هوية املكتب.
 -2وصل شراء وثائق املناقصة.
 -3براءة ذمة من الضريبة نافذة مع الهوية الضريبية مستنسخة.
 -4تأييد عدم شمول بالبطاقة التموينية.
 -5صك مصدق بقيمة  %2من الكلفة التخمينية أو خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد ومببلغ قدره ()4.332.000
أربعة ماليني وثالثمائة واثنان وثالثون ألف دينار.
 -6املستمسكات الثبوتية للمتقدم.
 -7إرفاق االعمال املماثلة واألعمال املنجزة مؤيدة من جهتها.
 -8كتاب تأييد شمول العاملني بالضمان االجتماعي.
 -9احلسابات اخلتامية مصدقة من محاسب قانوني معتمد وللسنوات الثالث األخيرة.
كما ينبغي التنويه:
 -1موعد غلق املناقصة بتاريخ  2018/8/15املصادف ليوم األربعاء لغاية الساعة احلادية عشرة.
 -2موعد فتح العطاءات في نفس اليوم في قاعة االجتماعات في مقر هيأة توزيع بغداد في الساعة احلادية عشرة والنصف
صباحاً.
 -3الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -4إهمال العطاء الغير مستوفي للشروط.
 -5املناقصة مشمولة بالوثيقة القياسية للخدمات غير االستشارية مع تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 2 /لسنة .2014
 -6يتحمل من ترس��و عليه املناقصة أجور النش��ر واالعالن ،علما ً إنه في حالة وجود أي استفس��ار يتم ارس��اله على البريد
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ثقافة
باليت المدى
� ستار كاوو�ش

زينة الر�سم العراقي
امت ��دت يدي نحو التخطيطات الكب�ي�رة واللوحات التي افرت�شت
�أر�ضي ��ة ال�صالة ،وبد�أتُ �أحت�س�س ب�أ�صابع ��ي تقنياتها وخطوطها
وط ��رق معاجلة �سطوحه ��اَ .ت َط َّلعتُ �إليها على مهل ،حم ��او ًال َت َت ُّب ُع
اخلط ��وط املن�ساب ��ة بنعومة ودراي ��ة ،لأن�سجم بعده ��ا مع املالمح
والوج ��وه املع�ب�رة الت ��ي حتم ��ل الكثري م ��ن الغمو� ��ض والغرابة
واخل�صو�صي ��ة .هك ��ذا ب ��دت يل �أعم ��ال الفنان ��ة زين ��ة م�صطف ��ى
�سلي ��م و�أنا �أ�شاهدها هذه املرة ك�أعم ��ال �أ�صلية بعد �أن ا�ستهوتني
وتتبعته ��ا كثري ًا ك�ص ��ور وعلى االنرتن ��ت .ف�أثن ��اء زيارتي ملدينة
تورونت ��و الكندي ��ة ،كانت واحدة من �أجم ��ل الفر�ص ،هي زيارتي
الع عل ��ى �أعمالها وعاملها
له ��ذه الفنان ��ة يف بيتها ومر�سمه ��ا ،لل َّإط ِ
الذي بنت ��ه وملأته ب�شخ�صيات فيها الكثري م ��ن روحها وعاطفتها
ومظهره ��ا ذاته ،حتى َب� �دَتْ وك�أنها واحدة من ه ��ذه ال�شخ�صيات
التي تر�سمها حماطة باملظ�ل�ات والقبعات والكمانات والع�صافري
والقالئ ��د وامل�صابي ��ح املتوهج ��ة والبالون ��ات امللون ��ة وخ�صالت
ال�شعر املتطايرة مثل �أغ�صان �شجرة مت�سلقة.
ح�ي�ن َتخرجُ اللوحات م ��ن �أ�صابع كـ�أ�صابع زين ��ة ،فهناك �إطمئنان
للنتائ ��ج ،بل هناك ثق ��ة بالر�س ��م .ف�أ�صابعها التي تتح ��رك بدراية
وخف ��ة وه ��ي تق ��ود امل�ساح ��ات ،وت�سح ��ب اخلط ��وط اىل �أماك ��ن
منا�سب ��ة ،تعرف بب�ساط ��ة� ،أين �ستنتهي ه ��ذه الرق�شات ،ويف �أية
زاوي ��ة �ستح ��ط تلك اخلطوط ،لأنه ��ا تر�سم ب�إنثي ��ال وتدفق وهي
تتب ��ع خطوطها وتعابري وجوهها ،واثقة من النتائج ،وتعلم كيف
�سينتهي بناء اللوحة ،وب�أي حال �سيكون التعبري.
�أحر�ص دائم ًا �أن �أق�ضي وقتي بالقيام ب�أ�شياء حتمل قيمة ما ،وهذا
م ��ا توف ��ر يل بالفعل ،و�أنا �أ�شاهد �أعمال زين ��ة ذات القيمة العالية،
والت ��ي مل حت�صل على م ��ا يوازي موهبتها اخلا�ص ��ة ،بل املذهلة.
فهي متل ��ك موهبة الر�سم مبعناه العميق ،ولديه ��ا تقنية و�أ�سلوب ًا
يعك�سان �شخ�صية فنية تعيدنا اىل ا�سماء المعة يف تاريخ الفن.
خالل �سنواتي الطويلة مع الر�سم ومتابعة الفن يف املتاحف ،كنتُ
كم ��ن يتبع طريدة بعي ��دة املنال ،طري ��دة كانت تبتع ��د كلما عرفتُ
�أك�ث�ر عن ع ��امل الف ��ن و َت َو َّغلتُ يف ف�ضائ ��ه الرح ��ب ،ومازلت �أتبع
ذل ��ك اخليط اخلفي يف غابة الفن ،و�أنا م�أخوذ ب�سحر املقارنة بني
التقني ��ات والأ�ساليب والفروقات ب�ي�ن املواهب ،وهذا ما يدعوين
للقول� ،إن موهبة زينة يف الر�سم تعلو فوق الكثري من (املواهب)
املوج ��ودة الآن يف الواجه ��ة ،وميك ��ن �أن ن�ضعه ��ا ب�ي�ن مَوهِ َب َت ْي،
الر�سام ��ة البولندية مت ��ارا المبي�سكا والر�س ��ام النم�ساوي �إيغون
�شيله ،ملا حتمله من مهارة وقوة وخ�صو�صية وت�أثري.
الأ�صاب ��ع يف �أعماله ��ا ت�ش�ي�ر اىل روح ال�شخ�صي ��ات وتعك� ��س
انفعاالته ��ا ،وهي ت�ستخدم ه ��ذه املفردة بطريق ��ة فيها الكثري من
التعب�ي�ر ،حت ��ى َبدَتْ ك�أنه ��ا متحركة ،مثلما تفعل ذل ��ك مع العيون
ال�شاخ�صة العميقة التي تنبثق من وجوه �أبطال لوحاتها.
�أثن ��اء عملية الر�سم ،ت�ض ��ع زينة اللون على �ش ��كل طبقات خفيفة
ف ��وق بع�ضها ،ونتيجة لذلك يظهر نوع م ��ن ال�شفافية التي تغطي
ال�سطوح وامل�ساحات املتداخلة ،وي�سطع الت�أثري املنا�سب واحللول
الت�شكيلي ��ة الت ��ي تبح ��ث عنها ،فال دخ ��ل للنواي ��ا الف�ضفا�ضة وال
املقا�صد املبهمة يف �أعمالها ،لأنها تدرك �أن الر�سم احلقيقي يعتمد
عل ��ى مانراه من نتائ ��ج ،وال يتعكز على نوايا غري حمددة املعامل.
لذل ��ك فهي تع ��رف �أين ت�ضع قدمه ��ا يف عامل الر�س ��م ،و�أين ت�سري
نحو ماتريده بال�ضبط ،ب�شخ�صياتها ال�شاحبة �أحيان ًا ،واملتوثبة
�أحيان� � ًا �أخرى� ،شخ�صيات تنظر يف ع�ي�ن املتلقي ،تغمرها بع�ض
الفقاعات املتطايرة ،وال�ستائر التي يتخللها ال�ضوء وهي تتماي ُل
يف ف�ض ��اء اللوحة .هكذا َظ َّل ��تْ زينة تتبع مغامرته ��ا وهي تر�سم
نا�س� � ًا عرفته ��م يف احلي ��اة �أو �أ�شخا�ص� � ًا زخر خياله ��ا ب�صخبهم،
لتلقيه ��م يف النهاية عل ��ى �سطوح القما�ش ��ات ،فيحولوا ال�ضجيج
اىل مو�سيق ��ى وميل� ��ؤوا قاع ��ات املعار� ��ض ب�إيقاع ��ات اخلطوط
والتدرجات اللونية.
لق ��د �ساه ��م الكثري م ��ن الفنان�ي�ن والفنان ��ات يف بناء معب ��د الفن
العراق ��ي ،وو�ضع ��وا مل�ساته ��م وعواطفه ��م و�أرواحه ��م على هذا
اجلدار �أو تلك الباحة ،كانوا �آلهة ميتهنون نغمات اللون وعذوبة
اخل ��ط وفه ��م امل�ساح ��ات .والفنانة زين ��ة م�صطفى �سلي ��م تنتمي
بالت�أكي ��د اىل ه�ؤالء ،فهي قالدة تزين الف ��ن العراقي� ...إنها زينة
الفن العراقي.
حين َتخرجُ اللوحات من �أ�صابع
كـ�أ�صابع زينة ،فهناك �إطمئنان
للنتائج ،بل هناك ثقة بالر�سم.
ف�أ�صابعها التي تتحرك بدراية
وخفة وهي تقود الم�ساحات،
وت�سحب الخطوط الى �أماكن منا�سبة
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التي �أقامها الق�سم الثقافي

م�ستع�ص
م�ستق�ص ومخمن
الأدب الن�سوي :بين منقب
ٍ
ٍ
د .نادية هناوي

احتلت المر�أة في مراحل ما قبل
الكتابة مركزية هائلة كانت فيها هي
العن�صر الذي ي�س ّير الآخر ويوجهه،
فهي المعلمة والحكيمة والقائدة
التي ال غنى عنها ،وهكذا كانت
الأنثى في ملحمة جلجام�ش �إلهة
م�شاركة فاعلة تنا�صف المذكر الذي
ا�ستغل فاعليتها وت�سامحها فيما بعد ،
فا�ستحوذ على �سلطتها وتمركز حتى
�صار ال�شر والخير هما اللذان ير�سمان
م�صائر حيوات �آلهة وغير �آلهة .وظلت
الأنثى عبر الع�صور �صيرورة ب�شرية،
بها تتج�سد �أ�صالة الوجود وماهية
جوهره.
وفي مرحلتنا التاريخية الراهنة
�صار هذا الذي قدمت له واحداً من
مو�ضوعات �شتى يعنى الأدب الن�سوي،
بعد �أن �أ�صبح م�صطلح ًا من م�صطلحات
النقد الثقافي والدرا�سات الثقافية.
وهو لي�س �إعالن ًا دعائي ًا يتم الترويج
له �أو �سلعة يراد لها الت�سويق واالنت�شار
في �سوق الب�ضائع اال�ستهالكية.

وكان ��ت مهيئ ��ات ظه ��ور الأدب الن�س ��وي وممكن ��ات
تبلوره قد ت�أ�س�ست على حاجات فكرية ملحة ،انطلقت
م ��ن طروحات فل�سفي ��ة متجددة وواع ��دة� ،أ�سهم فيها
كب ��ار املفكرين الغربي�ي�ن واملفك ��رات الغربيات ،فمن
اجنل ��ز و�سيم ��ون دي بوف ��وار ومي�شي ��ل فوك ��و �إىل
تريي ايغل�ت�ن وجولي ��ا كر�ستيفي ��ا ولين ��دا هيت�شون
و�ألني �شوالرت وغريهم.
ومن الطبيعي �أن يكون الأدب الن�سوي اليوم م�ستقر ًا
من امل�ستق ��رات املعرفية .وال�سب ��ب رجاحة مرتكزاته
وق ��وة دعائم ��ه الت ��ي مكنته م ��ن �إثبات وج ��وده فرع ًا
كتابي� � ًا من فروع الفن الإبداعي ،حت ��ى غدا �أقوى من
�أن حتف به املخاتالت و�أعلى من �أن تطاله االمتهانات
وتق ��دح ب ��ه املراوغات كتطل ��ع �إن�س ��اين ال يتعامل وال
يغالب كما ال يوايل وال يرتب�ص.
ويبدو �أن ال�س�ؤال املعريف الذي يقوم عليه هذا الأدب
هو الذي منح ��ه هذا اال�ستق ��رار االجنا�سي يف ع�صر
م ��ا بعد حداثي انهارت فيه احلواج ��ز و�ألغيت القيود
وا�ضمحلت التابوات.
وه ��و م ��ا يتنا�س ��اه للأ�س ��ف كث�ي�رون ع ��ادَوا الأدب
الن�س ��وي م�صطلح ًا قب ��ل �أن يعرفوا كنه ��ه و�صورته،
وتعالوا عليه قبل �أن يفهموا ماهيته.
ويبدو �أن ما ي�شغ ��ل منتقدي هذا الأدب رجا ًال ون�ساء
ـ مم ��ن قبلوا بالهيمنة الذكوري ��ة ـ هو الن�سوية ،التي
ه ��ي يف نظره ��م حتت ��اج �إىل كب ��ح جم ��اح لتطلعاتها

واحل ��د من ث ��ورة مترده ��ا ،وهكذا ت�ص ��دوا للن�سوية
مه�شم�ي�ن ومنتزع�ي�ن ومقرع�ي�ن وناقمني ،ب�ل�ا حجة
معرفية �سوى اخل�شية من �أن تفقدهم الن�سوية عر�ش
املركزي ��ة ليظل الرجل هو حار� ��س املنظومة الثقافية
البطريرياكية والو�صي عليها.
�أق ��ول هذا و�أنا ب�صدد الفئة املناه�ضة للأدب الن�سوي
الت ��ي �ص ��رح �أ�صحابه ��ا عالني ��ة برف�ضهم ه ��ذا الأدب
جتني�س� � ًا وت�سمي ��ة ،يف �أثن ��اء النقا�ش ��ات التي دارت
حولها ور�ش ��ة الأدب الن�سوي الت ��ي �أقامتها م�ؤ�س�سة
املدى ون�شرت وقائعها جريدة املدى.
وم ��ن الغريب حق ًا �أن بع�ض الت�صورات التي ارتكنت
�إليه ��ا ه ��ذه الفئ ��ة كان ��ت تنطل ��ق م ��ن فك ��رة الته�شيم
متعك ��زة عل ��ى التاب ��و ،ولئن كان ��ت م�س�أل ��ة التابو قد
عاجلته ��ا �أدبي ��ات التحلي ��ل النف�سي ب� ��إزاء ن�صو�ص
مقد�س ��ة و�سردي ��ات �أ�سطورية وحكاي ��ات �شعبية فلن
يع ��ود الأدب الن�سوي �إذن �إال مرادف ًا للأدب املك�شوف،
مبو�ضوع ��ات اخلالعة واملج ��ون والإباحية وال�شبق
والال�أخالقي ��ة .وك�أن الأدب الن�س ��وي �أدب ت�سفيل �أو
�سفالة وخزي و�سادي ��ة و�أمرا�ض نف�سية و�آيروتيكية
مبتذلة.
وكان مت�سك هذه الفئة بالر�ؤية احلداثية حا�ضر ًا على
ط ��ول النقا�ش ع�ب�ر املقابلة بني الثنائي ��ات كالن�سوية
والرجولية والقيم ��ة واملو�ضوع وامل�ضمون وال�شكل
والأنثى والذكر ،وما ذلك �إال كنوع من التدارك لنق�ص
منهج ��ي وتعب�ي�ر ًا ع ��ن ن ��زوع نف�ساين نح ��و اجلندر
ودونية اجلن�س وموبقاته.
ولق ��د �أُخ ��ذت م�س�أل ��ة الأدب الن�س ��وي يف الأغلب من
حممل جن�ساين بح�سا�سية نف�سانية ،ال ترى املر�أة �إال
مو�ضوع ًا لل�شهوة والغواية ومن ثم انزلقت كثري من
الأمثل ��ة التي �سيقت خالل النقا� ��ش �إىل مناح تزدريها
ثقافة ما بعد احلداثة وتعدها و�ضيعة ومقرفة ب�سبب
غو�صها يف ما ه ��و �شهواين ج�سدي ون�سيانها ما هو
فكري جم�سدن وغنو�صي.
وكان ��ت املغ ��االة يف رك ��وب التنمي ��ط واالنغ�ل�اق يف
ال ��ر�أي واالنقطاع �إىل احلداثة عم ��ا بعدها� ،سبب ًا يف
ع ��د فك ��رة ه ��ذا الأدب طفولية وغ�ي�ر �شرعي ��ة .وفات
ه� ��ؤالء �إنهم بر�أيه ��م هذا �إمنا ي�سقط ��ون خ�شيتهم من
�أن تك ��ون املر�أة قد ن�ضجت وتع ��دت مراحل الو�صاية
والإتباع.
وحقي ��ق مب ��ن ي�أت ��ي ليداف ��ع عن ق�ضي ��ة م ��ا �أو يحذر
منه ��ا �أو يوم ��ئ �إىل �ضعفها �أو �سخفه ��ا� ،أن يعد العدة
بالأدل ��ة املنطقي ��ة الدامغ ��ة والقطعي ��ة ويعاين بروح
متيقن ��ة وواثق ��ة ك ��ي ال يك ��ون �أم ��ام الط ��رف الآخ ��ر
خايل الوفا� ��ض ،مانحا نده فر�ص ��ة االنق�ضا�ض عليه
و�إبادته.
وال �شك �إن التحلي ب�سمة االنفتاح والتحاور �سيجعلنا
ن ��درك �صميمي� � ًا �أن اخت�ل�اف الآراء م�سل ��ك ح�ضاري
ينبغ ��ي �أن يتحل ��ى ب ��ه �أي امرئ يعد نف�س ��ه مثقف ًا وال
�أقول تنويري ًا �أو طليعي ًا لأن من هو طليعي وتنويري

هو مثقف ال يحتاج لإثب ��ات ذلك جماهرة �إ�شهارية �أو
هوية تعريفية �أو �شهادة جامعية.
�إجم ��ا ًال ف ��ان خيبة التوق ��ع التي تلب�ستن ��ي قد انقلبت
�إىل مدي ��ات م ��ن التطلع والتوق ��ع ب� ��أن امل�ستقبل لهذا
الأدب ال لإن املدافع�ي�ن ع ��ن �أحقي ��ة الأدب الن�س ��وي
و�إن كان ��وا �أق ��ل عدد ًا لكنهم كانوا �أق ��وى حجة و�أثقل
وزن� � ًا من الراف�ضني لهذا الأدب و�إمنا لأن امل�سائل هي
مبح�صالتها واملح�صالت بنوعيتها ولي�س بكميتها.
وب�سبب ما تق ��دم وانطالق ًا من �إمي ��ان �صميم ب�أحقية
الن�سوي ��ة يف التعب�ي�ر عن نف�سها فك ��ر ًا و�أدب ًا ،ي�صبح
وج ��ود مرك ��ز بحث ��ي للدرا�س ��ات الن�سوي ��ة �أم ��ر ًا ال
منا�ص منه .وهو ما كنت قد طرحته يف �أثناء الندوة،
و�س�أُ�سمي هذا املركز( مركز تيامة للدرا�سات الن�سوية
العراقي ��ة) تيمن� � ًا بالآله ��ة الرافديني ��ة ( تيام ��ة ) �أقدم
�أ�سطورة �أبدعها املخيال الإن�ساين عن املر�أة ودورها
يف ت�أنيث الكون وتف�سريه وبنا ًء على ت�صور وجودي
مف ��اده �أن الإن�س ��ان �أت ��ى �إىل ه ��ذا العامل كنت ��اج قوة
روحي ��ة �أنتجتها كائنات �أنثوية خفية اقرتنت روحها
باملي ��اه التي منها ا�ستلهم وجوده ،وبهذا تكون تيامة
الأ ّم الكربى رمز ًا لل�سيادة الأنثوية ومركزية الأنثى.
وتنطل ��ق فكرة املركز من احلاج ��ة الفكرية املا�سة �إىل
وج ��ود تنظيم ثقايف ـ بحثي ليع�ب�ر عن �صوت املر�أة
وي�ب�رز كينونتها امل�ؤنث ��ة وتطويره ��ا ،ومبا مينحها
ح�ض ��ور ًا طليعي� � ًا يف املجتمع ويحقق له ��ا قدرة على
�إع ��ادة �إنتاج ما ُكت ��ب عنها �أو ما كتبت ��ه هي عن بنات
جن�سها ،يف خمتلف ميادين الفكر والبحث ،وبال�شكل
ال ��ذي ي�شي ��ع روح� � ًا معرفي ��ة جدي ��دة تتما�ش ��ى م ��ع
التح ��والت االجتماعي ��ة وال�سيا�سي ��ة والفكرية التي
ط ��ر�أت على احلياة العامة خ�ل�ال العقدين املن�صرمني
من القرن احلادي والع�شري ��ن ،يف ظل �سيادة مرحلة
ما بعد احلداثية التي �أهم �سماتها االنفتاح واالندماج
ونب ��ذ احل ��دود و�إزالة احلواجز  ،بغي ��ة حتقيق حياة
�إن�ساني ��ة منفتح ��ة ال هيمن ��ة فيها وال قطبي ��ة كي يعم
الوئام وال�سالم والتكاف�ؤ.
وتنطل ��ق �أهمية االقرتاح من �أ�سب ��اب خمتلفة توجب
علين ��ا �إن�ش ��اء مثل ه ��ذا املرك ��ز� ،أولها م ��ا تتعر�ض له
املر�أة عموم� � ًا واملر�أة الكاتبة حتدي ��د ًا من �ضغوطات
الهيمن ��ة الذكوري ��ة املت�سم ��ة باالق�ص ��اء والإجح ��اف
وامل�صادرة وحماولة الإلغاء ،وثانيها التحجر الثقايف
ال�سائ ��د عند كثري من املثقف�ي�ن والنقاد واملتخ�ص�صني
واملت�صف باالط�ل�اق والدمغاطي ��ة املحافظة والر�ؤى
الراديكالية التي تقول بعدم �أحقية وجود فكر ن�سوي
و�أدب ن�سوي ونقد ن�سوي ومتثيل بحثي ن�سوي.
وثالثها الأ�سئلة ال�شائكة التي حتتاج الإجابة عنها �إىل
جهود بحثية تت�صف حتم ًا باالكادميية والتخ�ص�صية
وعادة م ��ا تكون جماعية ب�سبب م ��ا تتطلبه من تهيئة
اقالم باحثني وباحثات م�ؤمنني بالن�سوية وبق�ضاياها
التحررية ومبادئها الطليعية.
وم ��ن بني تلك اال�سئل ��ة ،ما الن�سوي ��ة ؟ ومن هم /هن

الذي ��ن /الالئ ��ي يت�صف ��ون /يت�صف ��ن ب�أنه ��م /ب�أنهن
ن�سوي ��ون /ن�سويات ؟ ه ��ل ترته ��ن الن�سوية بتحرر
امل ��ر�أة حترر ًا كام ًال لكي ت�ستعي ��د وجودها احلقيقي؟
وكي ��ف ينبغ ��ي التعام ��ل مع امل ��ر�أة عامل ��ة وربة بيت
وكاتب ��ة ؟ كيف ميكن ا�ستثم ��ار طاقة اجل�سد الأنثوي
يف مراحل العمر من طفولة ومراهقة ون�ضج وكهولة
و�شيخوخ ��ة ؟ كي ��ف ميك ��ن للم ��ر�أة �أن تتح�ص ��ن م ��ن
م�ساع ��ي غواياته ��ا ،وت�ستق ��ل يف مركزيته ��ا بحي ��ث
مت�سك الع�صا من الو�سط بقب�ضتها ؟ وما الذي ميكننا
فعله باجت ��اه التعبري عن النزوع الأنث ��وي بايجابية
وفاعلي ��ة �شفوي ًا �أو كتابي ًا؟ ه ��ل �ست�ستطيع املر�أة يف
جمتمعنا �أن تعبرّ بجر�أة عن همومها متجاوزة �سلطة
االبوية ؟ متى �سيكون ح�ضورها الثقايف واملجتمعي
ال منطي ًا متجاوزة اعرتافها بالآخر و�صي ًا ؟
ورابع العوامل �إن فاعلية امل�ؤنث رهن بفكرة الت�شارك
ولي�س التابعية ،التي به ��ا تتمكن املجتمعات من بناء
نف�سه ��ا ونهو�ضها م ��ن جديد ،وخام�سه ��ا رد االعتبار
للكف ��اءات الن�سوي ��ة واالنت�صار له ��ن والوقوف �إىل
جانب الطاقات اجلديدة الكفوءة ومعا�ضدتها باجتاه
التف ��وق والتميي ��ز عل ��ى خمتل ��ف ال�صع ��د البحثي ��ة
وامليادين املعرفية.
ومن �أهداف هذا املقرتح:
� )1إثب ��ات احل�ض ��ور الن�س ��وي وتوكي ��د هيبت ��ه
و�سلطت ��ه ،الت ��ي غيّبتها الأبوية ا�ستح ��واذ ًا وهيمنة،
حتى بدت املر�أة ك�أنها �صنيعة الرجل.
� )2إع�ل�اء �ص ��وت املر�أة ومركزة �سماته ��ا الإبداعية
انحياز ًا لها وتعزي ًزا ملكانتها وقدراتها.
� )3إ�شاع ��ة ثقاف ��ة االنفتاح وقل ��ب ال�صورة النمطية
للم ��ر�أة بو�صفها مو�ضوع ��ا �أو تابع� � ًا والتعامل معها
بو�صفه ��ا قيمة فكري ��ة وح�ضور ًا ثقافي� � ًا له وزنه على
خمتل ��ف امل�ستوي ��ات الأدبي ��ة والنقدي ��ة وال�صحفي ��ة
والتاريخية واملجتمعية وغريها.
 )4بن ��اء �سرتاتيجية بحثية ذات �أبعاد ثقافية تعلي
م ��ن �ش� ��أن امل ��ر�أة م ��ن خ�ل�ال فعالي ��ات تغاي ��ر املعتاد
وتزحزح الثابت م ��ن التقاليد التي �أ�شاعتها امل�ؤ�س�سة
الثقافية الأبوية.
 )5الت�صدي للتحامل الفحويل املعادي للمر�أة الذي
يريد �إخرا�س الدور الن�سوي �أو تغييبه و�سحقه.
 )6ت�شجي ��ع الطاق ��ات الن�سوي ��ة عل ��ى الإب ��داع يف
جم ��االت كتابية وغ�ي�ر كتابية وتزويده ��ن بالأدوات
الكفيل ��ة مبنحنه ��ن الثق ��ة يف مقاوم ��ة الهيمن ��ة
الأبوية.
 )7حتري ��ر البن ��ات يف الفئات العمري ��ة املبكرة من
الأف ��كار الت ��ي تكب ��ل انطالقاته ��ن كفواع ��ل ثقافي ��ة
وغر�س روح الثقة يف نفو�سهن.
� )8أن ينفت ��ح ه ��ذا امل�شروع عل ��ى م�شاريع ن�سوية
عربي ��ة مماثل ��ة ،لي�ض ��م �ص ��وت امل ��ر�أة العراقي ��ة
�إىل �أ�ص ��وات �شقيقاته ��ا العربي ��ات ك ��ي تتمظه ��ر
خ�صو�صيته ��ن بكفاي ��ة ،وتتوك ��د هويته ��ن بال نق�ص
وال �إتباع.
وتت ��وزع الفعالي ��ات والن�شاط ��ات عل ��ى امل�ست ��وى
التطبيق ��ي بني الن�شاطات الفكرية وت�شمل املمار�سات
البحثي ��ة الت ��ي تت�ضم ��ن اع ��داد درا�س ��ات ت�ستق�صي
ظواهر الفن والأدب وال�صحافة واملجتمع وال�سيا�سة.
وكذل ��ك الفعالي ��ات امليداني ��ة الت ��ي تقوم عل ��ى �إجراء
ا�ستبيانات و�إعداد تقارير وتهيئة �إح�صائيات
وي�ض ��اف له ��ا الن�شاط ��ات الرتويجية ك�إقام ��ة ندوات
متخ�ص�ص ��ة تع ��رف املجتم ��ع بالن�سوي ��ة ومتعلقاتها
الفكري ��ة .وعقد مناظ ��رات وح ��وارات ت�ؤ�س�س لروح
االندم ��اج والتفاه ��م واح�ت�رام ر�أي الآخ ��ر .و�إقام ��ة
ور� ��ش عمل ته ��يء �أر�ضية بحثي ��ة لإقام ��ة م�ؤمتر �أو
ملتق ��ى تتج�سر ع�ب�ره �أوا�ص ��ر االنفت ��اح وت�شاع فيه
روح الت�شارك والتعاون ،و�أخري ًا الفعاليات التبادلية
ومنه ��ا االنفتاح على امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية
م ��ن مدار� ��س وجامع ��ات ومبختل ��ف التخ�ص�صات..
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن االنفت ��اح عل ��ى املنظم ��ات وامل�ؤ�س�س ��ات
العراقية والعربية ذات العالقة.

العمارة البغدادية ت�ستوقف م�سافري قطارات لندن
لندن – وحيدة املقدادي
و�س ��ط �ضو�ضاء القط ��ارات وزحم ��ة امل�سافرين
كان للمعم ��ار البغدادي ح�ض ��ور هادئ يف باحة
�صغ�ي�رة م ��ن باح ��ات حمط ��ة (لن ��دن بري ��دج)
املرتامي ��ة الأطراف الت ��ي �أ�ست�ضافت يف الآونة
الأخ�ي�رة معر�ض ًا معماري ًا حت ��ت عنوان (معمار
بغ ��داد) تعاونت ال�سفارة العراقية على تنظيمه
م ��ع جمعي ��ة الكن ��دي للمهند�س�ي�ن بربيطاني ��ا
وم�ؤ�س�س ��ة (ت ��راث) وذل ��ك �ضم ��ن فعالي ��ات
(مهرج ��ان لندن للعمارة) الذي �أ�شتمل هذا العام
عل ��ى �أك�ث�ر م ��ن  400ن�ش ��اط معم ��اري تعبري ًا
ع ��ن دوره املتنام ��ي يف ر�صد وتكري� ��س الأفكار
والأجتاه ��ات املعماري ��ة يف املدين ��ة العريق ��ة
الت ��ي ت�شكل الأعم ��ال النحتي ��ة واملعمارية ركن ًا
�أ�سا�سي� � ًا يف هويتها وطابعه ��ا .ومما ي�ستوجب
الأ�شارة �أن املعماري ��ة العراقية العاملية الراحلة
زها حدي ��د كان لها دور هام يف ت�أ�سي�س وجناح
املهرج ��ان يف عام ��ه الأول  2004م ��ن خ�ل�ال
�إلق ��اء املحا�ض ��رات والأحادي ��ث ال�سيم ��ا و�أن
ال ��دورة الأوىل رك ��زت عل ��ى ال�ت�راث املعم ��اري
ملنطقة (كلريكينويل) القدمية  ،حيث يقع مكتب

املعمارية الراحلة ومعر�ضها الدائم.
قدم معر�ض (معمار بغداد) فر�صة نادرة ل�سكان
لن ��دن للأط�ل�اع على املع ��امل اجلمالي ��ة املجهولة
ملدين ��ة دار ال�س�ل�ام املدورة من خ�ل�ال جمموعة
ن ��ادرة وقيم ��ة م ��ن اللوح ��ات الفوتوغرافي ��ة
واخلرائط والت�صاميم ج�سدت النمط املعماري
للمب ��اين العام ��ة والق�صور التاريخي ��ة واملراقد

املقد�س ��ة ،بالأ�ضاف ��ة اىل م�شاه ��د حميم ��ة م ��ن
احلي ��اة املائية عند نهر دجل ��ة تركت يف الأذهان
عالمات �أ�ستفهام وتعجب و�أ�سى حول ماو�صل
�إليه احلال الي ��وم باملدينة الراب�ضة على �ضفاف
�أحد �أكرث �أنهار العامل �أرتباط ًا بالإبداع واخليال
والطقو�س والأ�ساطري.
وبينما ينكب رواد املحطة من الربيطانيني على

ال�صور واخلرائط لأ�ستك�شاف املالمح اجلمالية
ملدينة بغداد التي �أرتبطت يف �أذهانهم منذ فرتة
طويلة بالعنف والدمار ،جتد العراقيني باملقابل
يُبح ��رون م ��ع ذكرياته ��م يف مراب ��ع الطفول ��ة
وال�صب ��ا ويحاول ��ون �إ�ستعادة حلظ ��ات مُ�ضيئة
م ��ن زمن غاب ��ر .ويتناه ��ى اىل �أ�سماع ��ك �أ�سماء
ملناط ��ق بغدادية حت�سبه ��ا �أندث ��رت ...فمن هنا

(حاف ��ظ القا�ضي) وم ��ن هناك (جام ��ع اخللفاء)
و (احليدرخان ��ة) و�سل�سل ��ة طويلة م ��ن الأحياء
البغدادية تثري يف النف�س �شجن ًا وحنين ًا.
وثم ��ة زاوي ��ة يف املعر� ��ض بعن ��وان (ر�ؤى
بغدادي ��ة) تعرب عن طموح ��ات وخطط املهند�س
املعم ��اري العراق ��ي تغل ��ب الوائل ��ي املخت� ��ص
بتخطي ��ط املدن والذي ي�سع ��ى من خالل مبادرة
(�إحي ��اء) اىل تطوي ��ر و�إحي ��اء و�صيانة املناطق
واملب ��اين الرتاثي ��ة العريقة يف مرك ��ز بغداد من
خ�ل�ال ر�ؤي ��ة خالق ��ة وعملية ته ��دف اىل �صيانة
و�إحي ��اء وتفعي ��ل املب ��اين الرتاثي ��ة وت�أكي ��د
ح�ضورها اليومي يف حياة البغداديني وجعلها
جزء ًا م ��ن حا�ضرهم الثق ��ايف والأجتماعي بد ًال
من عزلها وحتنيطها .وقد عرب املهند�س الوائلي
ع ��ن ر�ؤيت ��ه يف تطوي ��ر و�إنعا�ش مدين ��ة بغداد
يف كتاب ل ��ه �صدر بعنوان( :بغ ��داد القرن :21
�أحياء مركز بغداد التاريخي) ح�صد عن ُه جائزة
قيم ��ة كم ��ا و�ص ��درت ن�سخت ��ه الأجنليزي ��ة يف
حزيران العام احلايل.
كم ��ا ق ��دم املعر� ��ض فر�ص ��ة للتذك�ي�ر ب�أجنازات
�أ�سات ��ذة املعمار العراق ��ي بدء ًا من ُبن ��اة الق�صر
العبا�سي وملوية �سامراء وو�صو ًال اىل �أبداعات
حممد مكية ورفعت اجلادرجي وزها حديد.

ويعت�ب�ر الع ��راق البل ��د الوحي ��د امل�ش ��ارك يف
مهرج ��ان لن ��دن للعمارة م ��ن بني بل ��دان منطقة
ال�ش ��رق الأو�س ��ط يف �إ�ش ��ارة اىل قيم ��ة الف ��ن
املعم ��اري ل ��دى العراقي�ي�ن من ��ذ الق ��دم .وكان
�سع ��ادة ال�سف�ي�ر الدكت ��ور �صال ��ح ح�س�ي�ن علي
التميم ��ي قد �أفتت ��ح املعر� ��ض ر�سمي� � ًا بح�ضور
طاق ��م ال�سف ��ارة و�أبن ��اء اجلالي ��ة وع ��دد م ��ن
املعماري�ي�ن العراقي�ي�ن ،كم ��ا وحظ ��ي املعر� ��ض
بح�ضور بع�ض ال�شخ�صي ��ات الربيطانية بينهم
ع�ض ��و جمل�س اللوردات ،الل ��ورد (حممد �شيخ)
الذي جتاذب �أطراف احلديث مع �سعادة ال�سفري
ح ��ول فك ��رة الوط ��ن واجل ��ذور ،منوه� � ًا اىل �أن
الأوط ��ان الت ��ي تتمت ��ع برتاث ح�ض ��اري عريق،
كم ��ا هو حال العراق ،ف�أن ��ه ي�ستحيل على �أبنائه
ن�سيان جذورهم والذوبان يف ثقافة اخلارج.
وكان م ��ن ب�ي�ن املب ��ادرات ال�شيقة الت ��ي متيزت
بها دورة مهرجان لن ��دن للعمارة هذا العام قيام
عدد كبري م ��ن املعماريني الربيطاني�ي�ن ال�شباب
بت�صمي ��م مقاعد عام ��ة �أو (م�صاط ��ب) ب�أ�ساليب
فني ��ة مبتك ��رة بغي ��ة �أ�ضف ��اء طاب ��ع ودي عل ��ى
ال�ش ��وارع املزدحم ��ة وم�ساع ��دة �س ��كان املدينة
وزواره ��ا على احل�صول عل ��ى ق�سط من الراحة
والإ�سرتخاء �أثناء تنقالتهم اليومية.
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تظاهرات متوز  ..2018املثقفون واحلراك اجلماهريي
زينب امل�شاط

للثقافة والفنون دورها ال�سيا�سي
واالجتماعي والإن�ساين ،هذا ما نعرفه
من خالل واقعنا واحتكاكنا مع هذه
ً
دائما عن �أداء
الأو�ساط ليدور احلديث
املثقف والفنان وت�أثريهما يف حراك
ال�شارع ،وما ي�شهده العراق م�ؤخراً من
انتفا�ضة �شعبية �ضد الف�ساد ال�سيا�سي
واالجتماعي وحتى الديني بحاجة اىل
ت�شخي�ص وا�ضح لدور املثقفني والفنانني
بكافة اخت�صا�صاتهم وجماالتهم وحتى
ال�شخ�صيات االجتماعية املعروفة
ً
عراقيا ،وهذا ما ن�شهده عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي فهنالك بع�ض
ّ
ال�شد بني املثقفني.

يجد جانب من املثقفني والفنانني ان مُناظريهم
يعمل ��ون عل ��ى حتري� ��ض ودف ��ع التظاه ��رات
ال�شعبي ��ة الت ��ي ي�شهده ��ا الع ��راق يف مت ��وز
 2018نح ��و م� ��أزق كب�ي�ر ،من خ�ل�ال تناقل
�أخبار غري �صائبة ،يف الوقت الذي جند فيه �أن
بع�ض الفنانني ذوي مواقف غري وا�ضحة حتى
الآن ،وه�ؤالء �أي�ض ًا مُعر�ضون للت�سا�ؤالت عن
�أ�سباب عدم حتركهم واتخاذهم موقف وا�ضح
حتى الآن ،ومن هنا ت�ستمر الرتا�شقات بالتهم
والت�سا�ؤالت واجلدال امل�ستمر...
"املدى" حاول ��ت �أن ُت�سلط ال�ضوء على دور
املثق ��ف والفن ��ان يف ه ��ذا احل ��راك ال�سيا�سي
ال�شعب ��ي االجتماع ��ي ،وال ��ذي م ��ن �ش�أن ��ه �أن
يك ��ون احل ��دث الأه ��م يف ال�ش ��ارع العراق ��ي
الي ��وم ،خا�ص ��ة و�إن املثقف�ي�ن والفنان�ي�ن
�شخ�صي ��ات يُقت ��دى بها من ِقب ��ل الكثريين يف
ال�شارع العراقي....
قد يك ��ون االحتاد الع ��ام للأدب ��اء والكتاب يف
الع ��راق ه ��و امل�ؤ�س�س ��ة الثقافي ��ة الأوىل التي
عبرّ ت عن دوره ��ا يف هذه التظاهرة ،و�أعلنت
ت�ضامنه ��ا ق ��و ًال وفع�ل� ًا م ��ع ال�ش ��ارع العراقي
حيث ذك ��ر الأمني العام لالحت ��اد العام للأدباء

والكت ��اب يف الع ��راق �إبراهي ��م اخلي ��اط "�إن
املثقف يجب �أن يكون �صوت النا�س ،فلم نكتف
يف احت ��اد الأدباء مبوقفنا امل�ش ��ارك وامل�ساند
لالحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة ال�سلمية ،فق ��د �سبقنا
اجلمي ��ع �إذ انطلقت �أ�صواتنا منذ عام ،٢٠١٠
ل ��ذا دعونا ي ��وم اخلمي�س  ٢٦مت ��وز 2018
االحتادات والنقابات واجلمعيات واملنظمات
املهني ��ة وبالأخ�ص الثقافية منه ��ا اىل اجتماع
مو�س ��ع يف قاع ��ة اجلواه ��ري ملناق�ش ��ة �أه ��م
الظ ��روف التي مير بها وطننا العزيز ،ال �سيما
حركة االحتجاج ال�شعبي التي ت�شهدها البالد،
ب�سبب ت ��ردي اخلدمات ،وا�ست�ش ��راء الف�ساد،
و�سوء الإدارة العامة ملفا�صل الدولة".
و�ضم ��ن االجتماع ال ��ذي حتدث عن ��ه اخلياط
يذك ��ر �أن " ممثل ��ي املنظم ��ات الت ��ي اجتمعت
حتدث ��وا ع ��ن دوره ��م و�ألق ��وا كلماته ��م الت ��ي
اتفق ��ت عل ��ى ت�أيي ��د احلرك ��ة االحتجاجي ��ة
والوقوف مع مطالب النا�س بتوفري اخلدمات
وفر� ��ص العمل والق�ضاء عل ��ى الف�ساد ،و�إنهاء
املحا�ص�ص ��ة ال�سيا�سي ��ة ،واالعتم ��اد عل ��ى
الكف ��اءات الوطني ��ة يف �إدارة البل ��د ،و�إدان ��ة
العنف �ض ��د املتظاهرين ،وحماكم ��ة املعتدين
عليه ��م ،وتعوي� ��ض ذويه ��م ،م ��ع احل ��ث عل ��ى
�سلمي ��ة التظاه ��رات ،واملحافظة عل ��ى املرافق
العامة ،وع ��دم التعدي على م�ؤ�س�سات الدولة،
ف�ض ًال عن الدعوة اىل �إن�صاف �شرائح املجتمع،
ال �سيما املر�أة وال�شباب والطفل".
ويتح ��دث اخلياط قائ ًال �إنن ��ا " و�ضعنا الكثري
م ��ن املطال ��ب منه ��ا توف�ي�ر البدائ ��ل العلمي ��ة
واملدرو�س ��ة ،باالعتم ��اد عل ��ى �أرب ��اب العقول
والفك ��ر ،لو�ض ��ع احلل ��ول الناجع ��ة للأزمات،
م ��ع �ض ��رورة �إنه ��اء املرحل ��ة ال�سابق ��ة م ��ن
جتاه ��ل ال�شع ��ب وال�ش ��روع مبرحل ��ة جديدة
ت�ستبق (طوف ��ان الغ�ضب) ال ��ذي �سينفجر �إذا

موسيقى األحد

بق ��ي ال�سوء احلكومي املرك ��زي واملحلي على
حاله".
وق ��ررت هذه املنظم ��ات يف اجتماعها ت�شكيل
جلن ��ة لتن�سي ��ق عم ��ل املنظم ��ات املهني ��ة م ��ن
احت ��ادات ونقاب ��ات وجمعي ��ات ومنظم ��ات،
وتكليف ال�سيد فالح كاظم زاير رئي�س جمعية
املهند�س�ي�ن العراقي ��ة بالتن�سيق الع ��ام للجنة،
و�إبق ��اء الب ��اب مفتوح ��ا �أمام اجله ��ات املهنية
الأخ ��رى لالن�ضم ��ام �إىل ه ��ذا التجم ��ع ال ��ذي
يع ّد عقده وانطالق ��ه خطوة نوعية مهمة ترفد
االحتجاج ��ات ال�شعبي ��ة مب�شارك ��ة وم�ساندة
حي ��ة من القوى الناعمة الت ��ي ي�شكل املثقفون
وال �سيما الأدباء حلمتها و�سداها.
ب�شكل تقليدي جد ًا يقال �إن الفنانني واملثقفني
ه ��م �ضمري الأم ��ة وهم م ��ن يقع عليه ��م عملية
التنوي ��ر والعمل على ت�سهي ��ل احلياة وجعلها
�أق ��رب اىل الواقع ،املخ ��رج ال�سينمائي جمال
�أم�ي�ن ،وهو خم ��رج مغ�ت�رب� ،إال �أن ح�ضوره
وا�ض ��ح لتح�شيد ال�شارع العراق ��ي يقول " �إن
الفن ��ان يف حقيقة الأمر هو املعلم وهو املوجه
وهو الفيل�سوف القادر على تقدمي املعرفة اىل
املتلقي م ��ن خالل مايقوم به م ��ن �إبداع �سواء
باملو�سيق ��ى وامل�س ��رح وال�سينم ��ا والت�شكي ��ل
وكل �أن ��واع الآداب وكلم ��ا كان الفن ��ان مبدع� � ًا
ي�ستطيع �أن يقود النا�س اىل املعرفة واجلمال
وحب الآخ ��ر وحب الوطن ونب ��ذ كل مقومات
اجلهل والتخلف".
و�أك ��د �أمني قائ ًال " �إن �أهم مايجب �أن يتميز به
الفن ��ان والأدي ��ب هو احليادي ��ة �أي انه المييل
اىل تغليب حزب على �آخر او دين على �آخر �أو
�إيه ��ام النا�س ب�أي فك ��رة �سيا�سية لأنه يف هذه
احلال ��ة �سي�صبح ج ��زء ًا من اللعب ��ة ال�سيا�سية
وينته ��ي الأم ��ر ب ��ه اىل النف ��اق واالنتهازي ��ة
وامل�صلحية".

�إن قي ��م الفنان احلقيقي ��ة ال تكمُن بالتحري�ض
عل ��ى العنف والقتل والتهج ��م يذكر �أمني " �إن
دور الفن ��ان احلقيق ��ي هو العمل عل ��ى �إ�شاعة
املواجهة ال�سلمية مع ال�سلطة ومع من نختلف
معه ب�شكل عام � .إن ال�سلم واجلمال قيم كبرية
يج ��ب عل ��ى الفن ��ان �أن يتم�سك بها بعي ��د ًا عن
�أي فك ��رة للعن ��ف او ال�شوفيني ��ة او املذهبي ��ة
او القومي ��ة او الديني ��ة الفن ��ان ه ��و و�سيل ��ة
تر�شيح من خالله نرى احلياة �أف�ضل و�أجمل.
�إن ن�ص ��ب احلرية يف بغ ��داد هو الن�صب الذي
يدعو اىل الثورة على الطغاة وهو م�ستمد من
عمق احل�ضارة العراقية وهو بب�ساطة اليدعو
اىل القتل او ال�سحل �أو احلرق ".
الثقاف ��ة ه ��ي �إنتاج معرفة واملثق ��ف هو املنتج
احلقيق ��ي مل ��ا ميتلك ��ه م ��ن معرف ��ة الكات ��ب
والقا� ��ص ح�س ��ب الله يحيى يتح ��دث عن دور
معرف ��ة املثقف يف ه ��ذه التظاهرات ويقول �إن
"التظاهرات ال�شعبية التي نراها اليوم ما هي
�إال نت ��اج له ��ذه املعرف ��ة ".وي�ؤكد يحي ��ى قائ ًال
" �إن املتظاه ��ر يع ��رف ما يري ��د ومن ا�ستلبه
حقوق ��ه وماله وحريته من خ�ل�ال الدور الذي
�أ�شاع ��ه املثق ��ف والفن ��ان ،وم ��ن خ�ل�ال م ��ا مت
كتابت ��ه وغن ��اءه ومتثيله فكلها كان ��ت و�سائل
الي�ص ��ال �ص ��وت ال�شع ��ب ،وتوعيته ��م ب ��ذات
الوق ��ت ،رغم �أن ع ��دد ًا م ��ن املتظاهرين يعاين
من انقطاع عن التعلي ��م وهذا �سببه ال�سيا�سي
الزائ ��ف والرجعي والقاتل ال ��ذي تبو�أ كر�سي
ال�سلطة ".
ويُلخ�ص يحيى العالق ��ة بني املثقف وال�سلطة
ذاك ��ر ًا "�إن الثقاف ��ة واملثق ��ف� ،أع ��داء ال�سلطة
التي تريد جتهيل النا�س بحقوقهم و ا�ستالبها
منه ��م ،م ��ن هنا جن ��د �أن املثقف هوم ��ن يتقدم
التظاه ��رات ويدعو �إليها وينا�ضل من الإعالم
�أ�صوات �أ�صحابها".
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الد�ست ��ور العراق ��ي يكف ��ل ح ��ق التظاه ��رات
والتعب�ي�ر ع ��ن ال ��ر�أي ولكن ،هل ه ��ذا معمول
به؟ ه ��ذا هو ال�س�ؤال ،بعيد ًا عن املثقف والفرد
الب�سي ��ط يتح ��دث املخرج والكات ��ب امل�سرحي
ماج ��د درند�ش عن دور الد�ستور يف التظاهرة
ويق ��ول " �إ�ضافة اىل �س�ؤالن ��ا �أن هل الد�ستور
كف ��ل لن ��ا ح ��ق التظاه ��ر ؟ ال�س� ��ؤال الآخ ��ر �إذا
كان املواطن غري م�سل ��وب احلقوق هل يحتج
ويخ ��رج �إىل �ساح ��ات التظاه ��رات؟ احلقيق ��ة
�إن الع ��راق حت ��ول �إىل �ساح ��ة للت�صفي ��ات
وال�صراعات بني دول اجل ��وار وبع�ض الدول
العاملي ��ة ،ه ��ذه ال ��دول �أبع ��دت االقتت ��ال على
�أرا�ضيه ��ا وجعل ��وا من العراق مرك ��ز ًا لدخول
قوى الإرهاب وب�شتى �أنواعها وو�سائلها".
�أي�ض� � ًا يبتع ��د درند� ��ش ع ��ن دور املثق ��ف يف
ه ��ذه التظاهرة وي�ش�ي�ر اىل ما فعل ��ه الإ�سالم
ال�سيا�س ��ي وكي ��ف �أ�سهم يف دمار ه ��ذه البالد
قائ�ل� ًا "�إن ��ه با�س ��م الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��ي مت
�سرق ��ة حق ��وق املواطن�ي�ن ،حيث اعتم ��د على
حي ��ل �شرعية جتع ��ل من امل�ؤمن بالل ��ه �صامت ًا
غ�ي�ر قاب ��ل عل ��ى احل ��راك  ،وبع ��د �س ��وء كل
اخلدم ��ات وتهمي� ��ش اخل�ب�رات و�سرق ��ة املال
الع ��ام وم�ص ��ادرت الث ��ورات �إىل دول اجلوار
تهالك الإن�س ��ان و�أ�صبح وج ��وده بال معنى".
ويب ��دو �أن درند� ��ش ي�ش�ي�ر اىل �أن التظاهرات
الت ��ي تفج ��رت اليوم لي� ��س فقط نتيج ��ة �أقالم
املثقف�ي�ن وتوعي ��ة الفنان�ي�ن بل ه ��ي نتيجة ما
ي�شعره الفرد م ��ن ذ ّل ومهانة وتهمي�ش جمعي
�أدى وكما ذكر درند� ��ش اىل "انتفا�ض ال�شارع
العراق ��ي ب�سبب احلرمان واجلوع والتهمي�ش
والإق�ص ��اء وال �أعتق ��د �أن ث ��ورة ال�شب ��اب هذه
�ستم ��وت ،لرمب ��ا تتعرث بع�ض ال�ش ��يء ولكنها
�ستنه� ��ض م ��رة �أخ ��رى بع ��د �سق ��وط اخلوف
داخل النف� ��س الب�شرية وانتقال اخلوف �أي�ضا
م ��ن املواطن �إىل ال�سلطة .ف�ل�ا خوف بعد الآن
ومثلما قاله ��ا الكبري معني ب�سي�س ��و "�إن قلتها
م ��ت و�إن �سكت مت ،فقلها وم ��ت" و�أخري ًا من
ح ��ق املواط ��ن �أن يتظاهر �سلمي ًا م ��ع احلفاظ
عل ��ى املال الع ��ام واخلا�ص واح�ت�رام القوات
الأمني ��ة وباملقابل القوات الأمني ��ة البطلة من
واجبها �أن حتمي املتظاهرين".
ويب ��دو �أن الفن ��ان العراق ��ي واملثق ��ف ورغ ��م
اخت�ل�اف وجه ��ات نظره ��م �إال �أن طموحه ��م
ي�ص ��ب يف ا�ستمرارية التظاه ��رة� ،أي�ض ًا ولأن
الفنان�ي�ن واملثقف�ي�ن باحثون ع ��ن اجلمال فهم
يطمحون اىل ا�ستمراري ��ة التظاهر دون �سفك
دم �أو تخريب بالد.

فران�ش�سكو وفرانك

ثائر �صالح

فران�ش�سكو هو ا�س ��م �إيطايل رجايل �شهري.
�أ�صلهمنالالتينيةالو�سيطةفران�سي�سكو�س،
ويعني الفرن�سي م�شتق من اال�سم اجلرماين
فرانك ��و� ،أي الفرجن ��ي ،وه ��و ا�س ��م �شائ ��ع
كذل ��ك .يقابل ��ه ا�س ��م فرن�سي� ��س باالنكليزية
وفرانت� ��س بالأملانية .ويخت�ص ��ر �أحيان ًا اىل
فران ��ك يف �أمريكا ،وهو ا�س ��م منت�شر هناك.
م ��ا دفعن ��ي اىل ه ��ذا اال�شتق ��اق اللغ ��وي الحق� � ًا باملو�سيق ��ى الكال�سيكي ��ة الفييناوية
الأتيمولوج ��ي ه ��و حادث ��ة طريف ��ة ح�صلت التي م ّي ��زت هايدن وموت�س ��ارت وبيتهوفن
يل قب ��ل فرتة .فق ��د �أ�سمعني �أح ��د الأ�صدقاء يف بدايات ��ه� .صدم ��ت عندم ��ا ق ��ال يل �إن ��ه
ت�سجي�ل ً�ا ،و�س�ألن ��ي �إن كن ��ت �أتع ��رف عل ��ى فران�ش�سك ��و �أي فرانك زابا ،ع ��ازف الغيتار
امل�ؤل ��ف م ��ن خ�ل�ال مو�سيق ��اه .م ��ا �سمعت ��ه املاه ��ر وامل�ؤلف الأمريك ��ي ال�شهري (1940
كان كون�شرت ��و م ��ن ثالث ح ��ركات ،مكتوب – � ،)1993أو ه ��ذا م ��ا فهمت ��ه .نعرف �أن
ب�أ�سل ��وب مييز بداي ��ات الكال�سيك ��ي� ،أ�شبه فران ��ك زاب ��ا كان فنان� � ًا متميز ًا عل ��ى �أقرانه
با�سل ��وب هاي ��دن قب ��ل ن�ض ��وج م ��ا ع ��رف يف عمق فن ��ه وتنوع مهارات ��ه واهتماماته،

ويف دعم ��ه للح ��ركات املدني ��ة ومنا�صرت ��ه
الق�ضاي ��ا الت ��ي ت�شغ ��ل النا�س� .أ�ص ��در �أكرث
من � 60ألبوم� � ًا ،فقد �ألف الكثري من الأعمال
ب�أ�ش ��كال الب ��وب وال ��روك واجل ��از واجلاز
الهج�ي�ن ( )Fusionوحت ��ى املو�سيق ��ى
"الكال�سيكي ��ة" ،ت�أث ��ر يف �صباه مبو�سيقى
�إيغ ��ور �سرتافن�سك ��ي ()1971 - 1882
والنم�س ��اوي �آنت ��ون في�ب�رن (- 1883

 )1945وهذا ما قاده اىل ت�أليف مو�سيقى
ال توني ��ة (ال نغمي ��ة� ،أي ال ت�س�ي�ر وف ��ق
نظام ال�س�ل�امل املو�سيقية واملراك ��ز النغمية
املعروف ��ة يف دائرة اخلام�سات التي تلخ�ص
العالقة ب�ي�ن ال�سالمل الكب�ي�رة وال�صغرية).
فق ��ررت اخلو� ��ض يف الأم ��ر لتبين ��ه.
مل يك ��ن م ��ن ال�سه ��ل احل�صول عل ��ى جواب
ب�ش ��كل �سري ��ع رغ ��م الوف ��رة يف املعلوم ��ات
الت ��ي جنده ��ا يف االنرتن ��ت .فق ��د تب�ي�ن �أن
فران ��ك وفران�ش�سك ��و زاب ��ا هم ��ا �شخ�ص ��ان
ولي� ��س �شخ� ��ص واح ��د .فران�ش�سك ��و زاب ��ا
م�ؤلف �إيطايل ول ��د يف ميالنو �سنة 1717
لكن ��ه عا� ��ش �أربع ��ة عق ��ود يف دن ه ��اخ
(اله ��اي) يف هولن ��دا وت ��ويف هن ��اك �سن ��ة
 .1803فه ��و بالتايل م�ؤل ��ف خم�ضرم من
ع�ص ��ري الب ��اروك املت�أخ ��ر والكال�سيك ��ي.
كان ع ��ازف ت�شل ��و ب ��ارع وم�ؤل ��ف ومرب ��ي،
تكم ��ن �أهميته يف �إحيائ ��ه للحياة املو�سيقية
يف دن ه ��اخ .م ��ن �أعم ��ال �سيمفوني ��ات

وثالثي ��ات و�سونات ��ات و�أعم ��ال �أخ ��رى
�ان ورباعي ��ات.
خفيف ��ة (ديفرتيمنت ��و) و�أغ � ٍ
وتب�ي�ن الحق� � ًا �أن �سب ��ب اخلل ��ط ب�ي�ن
املو�سيقي�ي�ن ق ��د يك ��ون ت�سجيل فران ��ك زابا
�أعم ��ال فران�ش�سك ��و زابا يف �آلب ��وم عنوانه
"فران�ش�سك ��و زاب ��ا" (�صدر �سن ��ة )1984
حيث ع ��زف �أعمال فران�ش�سك ��و من ثالثيات
(عم ��ل رق ��م  )1و�سونات ��ات (عم ��ل رق ��م )4
م�ستعم�ل ً�ا جه ��از �سينكالفري ،وه ��و نوع من
ال�سنث�سايزر (.)digitalsynthesizer
يف احلقيق ��ة رغ ��ب فرانك تعري ��ف جمهوره
بف ��ن فران�ش�سك ��و زاب ��ا ،الذي يحم ��ل نف�س
اللق ��ب (وال توجد عالق ��ة عائلية بني االثنني
أقارب
ح�سب فرانك) .امت ��د بحث فرانك عن � ٍ
ل ��ه يف اال�سم فوجد مو�سيقي�ي�ن �آخرين ،هم
دوميني ��ك زاب ��ا وه ��و مو�سيق ��ي فيين ��اوي
من الق ��رن ال�ساد�س ع�ش ��ر ،والأب �سيميون
زاب ��ا وه ��و منظ ��ر مو�سيق ��ي م ��ن بولوني ��ا
(ايطالي ��ا) عا� ��ش يف الق ��رن ال�ساب ��ع ع�شر.

ثقافة احلرير ال�صيني
وال�سيا�سة الناعمة
منذ �سنوات توقفت عن متابعة الف�ضائيات العربية � -إال فيما
ن ��در -واخرتت �أن �أل ��وذ  -حني �أرجو بع� ��ض متعةٍ وا�سرتخاء
بع ��د العم ��ل  -بثالث قن ��وات اعتربته ��ا مف�ضالت ��ي الأثريات :
النا�شيون ��ال جيوغرافيك  ،وقناة الياب ��ان الدولية باالنكليزية
 NHK worldوقن ��اة ال�ص�ي�ن العربي ��ة  ، CGTNوتختل ��ف
كل م ��ن هذه القنوات عن الأخرى يف تقدمي توجهاتها الثقافية
والفكري ��ة وطروحاتها العلمي ��ة واالقت�صادية �ضمن �أطر فنية
و�إعالمي ��ة غ�ي�ر تقليدي ��ة  ،مثلم ��ا تختلف يف متري ��ر �سيا�سات ٍ
بعينه ��ا للم�شاهدين  ،لكنها تتفق معا يف تقدمي ر�ؤى م�ستقبلية
ع ��ن عاملن ��ا يف الق ��رن احل ��ادي والع�شري ��ن مع االحت ��كام �إىل
خ�ب�رات الرتاث ال�شعبي للأمم وذاكرة الأدب والفن واحلرف
والعادات بخا�صة يف ال�صني واليابان .
منذ �أكرث من ع�شر �سنوات طرحت ال�صني فكرة �إحياء طريق
احلرير فكرة ثقافية اقت�صادية مدرو�سة وهي مبثابة ( �إعالن
ح ��رب ثقافية ناعم ��ة ) تواج ��ه بها تغ ��وّ ل مناف�سيه ��ا الغربيني
وه ��ي اخلطة الت ��ي تتمي ��ز بنعومة احلري ��ر ال�صين ��ي ال�شهري
وهدوء الر�ؤية التاوية ودهاء الفكرة الكونفو�شية التي ترتكز
ح ��ول الأخالقي ��ات والآداب و�سبل �إدارة الدول ��ة واملوا�ضعات
االجتماعية  ،ف�سعت �إىل �إحياء طريق احلرير الذي عربت عليه
قواف ��ل جت ��ارة احلرير والتواب ��ل والأحجار الكرمي ��ة من قلب
�آ�سيا و�صو ًال �إىل �أوروبا  ،و�ساهمت اليون�سكو عرب م�ؤمترات
متتابعة يف �إظهار اجلان ��ب الثقايف من امل�شروع ونوق�شت يف
جل ��ان كثرية ق�ضايا الثقاف ��ة واملو�سيقى والفن ��ون التي ن�ش�أت
عل ��ى جانبي هذا الطريق العتيد ال ��ذي بقي جمرد حلم م�ستعاد
ما�ض �إمرباطوري �ساحر  ،حتدث عنه قبالي خان الرحالة
م ��ن ٍ
الفيني�سي وكر�س له الروائي الإيطايل الكبري ( ايتالو كالفينو
) روايته املده�شة املتخيلة ( مدن المرئية ) .
غري �أن ا�ضطرابات العقود الثالثة الأخرية من القرن الع�شرين
،اجتاحت طريق احلرير املمت ��د من قلب ال�صني حتى املتو�سط
فحدث ��ت ثورات وانقالب ��ات وحتوّ الت عنيف ��ة  ،تبعها االنهيار
امل ��دوي النح�ل�ال املنظوم ��ة اال�شرتاكية فتع�ث�رت فكرة طريق
احلرير خارج ال�صني  ،غري �أن ال�صني مل ترتاجع
ف�أعلن ��ت يف  2013مبادرة عمالق ��ة �ضمن امل�شروع ذاته با�سم
(مبادرة احلزام والطريق) وهي�أت امل�ؤ�س�سات الثقافية �سل�سلة
من �أل ��ف حلقة وثائقية رائعة بعنوان (طريق احلرير –الرحلة
تب ��د�أ م ��ن جدي ��د) تابع ��ت �شخ�صي� � ًا ع�ش ��رات احللق ��ات منه ��ا
عل ��ى مدى عام�ي�ن و�أغنتني عن ق ��راءة �ألف كتاب ع ��ن التاريخ
واحل�ض ��ارات والع ��ادات وتقالي ��د الأمم وثقافاته ��ا و�أحالمه ��ا
وامل�ش�ت�ركات العظيمة بني ال�شع ��وب الواقعة على م�سار طريق
القوافل العتيق.
قام ��ت ر�ؤي ��ة ال�صني – ال�ساعي ��ة لتغيري توجه ��ات �آ�سيا نحو
ألفي
ع�ص ��ور احلداث ��ة  -عل ��ى م�شروع ق ��دمي يزيد عمره عل ��ى � ْ
�سنة ،وهو "طريق احلرير" الذي �أطلق على جمموعة من طرق
مرتابط ��ة كانت ت�سلكه ��ا القوافل وال�سفن ب�ي�ن �آ�سيا و�أوروبا
ويبلغ طولها ع�شرة �آالف كيلومرت  ،وكان هذا الطريق ميتد من
ال�ص�ي�ن عرب �آ�سي ��ا الو�سطى �إىل �شواط ��ئ املتو�سط ومن هناك
يتج ��ه بحر ًا �إىل �أوروبا التي كانت ت�ستقبل الب�ضائع الآ�سيوية
الثمينة من التوابل واخل ��زف واحلرير ال�صيني واملجوهرات
الثمينة .
ومبوازاة هذا امل�شروع � ،أطلقت ال�صني مئات املعاهد الثقافية
حول الع ��امل و�أزدهر التبادل الثقايف واالقت�صادي بينها وبني
نحو �سبع�ي�ن دولة  ،وقامت هذه املعاهد بتعلي ��م للغة ال�صينية
حامل ��ة �إرثه ��ا الرم ��زي والرتويج للف ��ن ال�صين ��ي وال�صناعات
احلديث ��ة .ث ��م ر�سخ ��ت التع ��اون االقت�صادي بينه ��ا وبني دول
�أفريقي ��ا ودول عربي ��ة  ،فه ��ي التهت ��م بطبيعة النظ ��ام احلاكم
و�أيديولوجيت ��ه ؛ فكل ما يهمها ت�أم�ي�ن �أكرب قدر من اال�ستقرار
الأمني لتمار�س الطرق و�سكك احلديد واملوانئ التي ت�ؤ�س�سها
و�أنظمة االت�صاالت واملدن التجارية احلرة عملها بي�سر و�أمان
وتعزز االقت�صاد الآ�سيوي يف مواجهة التغول الغربي.
قامت ر�ؤية ال�صين – ال�ساعية لتغيير
توجهات �آ�سيا نحو ع�صور الحداثة -
على م�شروع قديم يزيد عمره على
ألفي �سنة ،وهو "طريق الحرير" الذي
� ْ
�أطلق على مجموعة من طرق مترابطة
كانت ت�سلكها القوافل وال�سفن بين
�آ�سيا و�أوروبا ويبلغ طولها ع�شرة �آالف
كيلومتر ،

في شارع المتنبي
متابعة املدى

جل�سات �شارع املتنبي ت ّنوعت بني
الثقافية والعلمية ،لهذا الأ�سبوع،
وقدمت عدة جل�سات والتي كان
منها :

ت�أبني �أحمد مطلوب
نظم منتدى في�ض للثقافة والفكر جل�سة ت�أبينية
للعالمة الدكتور �أحمد مطلوب على قاعة ح�سني
علي حمف ��وظ يف املركز الثق ��ايف البغدادي قدم
اجلل�سة الدكتور حممد الوا�ضح
وق ��د ُنظمت اجلل�س ��ة مب�شارك ��ة الدكتور طارق
عب ��د عون اجلنابي �إذ بينّ �إن احلديث عن �سرية

العالم ��ة حدي ��ث �شائك وكب�ي�ر ووا�س ��ع ذلك �أن
املنج ��ز والنتاج الفكري والأدبي والبالغي خدم
الواقع اللغوي والعراقي بو�صفه علم ًا من �أعالم
الع ��راق يف جم ��ال تخ�ص�ص ��ه الأدب ��ي والفكري
والنق ��دي حي ��ث �أل ��ف ( )82كتاب� � ًا والكثري من
املقاالت والأبحاث .
و�أ�ض ��اف � ,إن للعالم ��ة الراح ��ل يف ذاكرت ��ي
مواقف وذكريات التخلو من الت�شويق والإثارة
وال�سيم ��ا �سريت ��ه العلمي ��ة واملعرفي ��ة �إذ يع ��د
العالمة مطل ��وب �أحد �أهم ال�شخ�صيات العراقية
يف جم ��ال اللغة والبالغة والنقد ف�ض ًال عن كونه
�أ�ستاذ ًا ومربي ًا فا�ض ًال .
تعر� ��ض الدكت ��ور اجلناب ��ي اىل حم ��ور مهم من

حم ��اور اجلل�سة وهو دور الراح ��ل مطلوب يف
�إدارة املجم ��ع العلم ��ي العراق ��ي عل ��ى الرغم من
قل ��ة الدعم بيد �إن ��ه ترك ب�صم ��ة وت�أثري ًا يف هذا
املجمع منا�شد ًا يف الوقت نف�سه اجلهات املعنية
ب� ��أن ترع ��ى وحتاف ��ظ عل ��ى ه ��ذا الإرث الثقايف
والفكري للمجمع العلمي.
قاعة جواد �سليم ت�ضيف �إرادة
اجلبوري
�ضيّف امللتقى الثقايف الدكتورة �إرادة اجلبوري
على قاعة جواد �سليم يف املركز الثقايف البغدادي
يف جل�سة �أدار حواره ��ا الروائي �صادق اجلمل
�إذ ب�ّي نّ�ن يف حديث ��ه �إن الروائي ��ة واالعالمي ��ة

الدكت ��ورة �إرادة اجلب ��وري ب ��د�أت الكتاب ��ة عام
 1999و�أ�ص ��درت كتاب �شجرة الأمنيات ومن
ث ��م �أخبار املدن ورواية عط ��ر التفاح وجمموعة
ق�ص�صي ��ة للأطف ��ال وبعدها رواية عل ��ى م�سافة
غربة وكتاب فقدانات .
ومن جهتها قالت اجلبوري� :إن الكاتبة العراقية
ُظ ِلم ��ت �أعالميا ومل ي ��روج لكتاباتها فهي �شبيهة
بالكاتب ��ة الفل�سطينية التي تكت ��ب عن االحتالل
والنكب ��ات الت ��ي م ��ر بها الع ��راق فهي م ��ن تهتم
بال�ش� ��أن الع ��ام وال�سيا�سي ولي� ��س املطلوب من
الأدب �أن يك ��ون تقريري� � ًا ولكن يتلم� ��س ق�ضايا
املجتمع .
و�أ�ضاف ��ت �إن الكتابة يف العراق وال�شرق لي�ست

مهن ��ة مبعنى �أن يعي�ش منه ��ا الكاتب �إذ ال يوجد
�صناع ��ة وت�سويق �أما يف دول العامل بعد طباعة
الكتاب يكون له ترويج ومردود وهذا ما ي�ساعد
الكاتب على اال�ستفادة منه .
روبرت كوخ وا�ضع علم الأحياء
املجهرية
على قاعة عل ��ي الوردي �ض ّيف ��ت رابطة بغداد /
الع ��راق الثقافي ��ة الباح ��ث عبد الر�س ��ول هادي
يف جل�س ��ة �أدارها اال�ست ��اذ عبد اجلبار ال�سنوي
وكان ��ت بعن ��وان (روب ��رت ك ��وخ وا�ض ��ع عل ��م
الأحي ��اء املجهري ��ة) وتكل ��م الباح ��ث و ب�إ�سهاب
ع ��ن منجزات العامل الفذ و ف�ضله على الإن�سانية

جمع ��اء من خ�ل�ال �إخرتاعه الذي �أنق ��ذ الب�شرية
جمع ��اء وتن ��اول تخ�ص�ص ��ه يف عل ��م الأحي ��اء
املجهرية و وقوفه عل ��ى مكروب ال�سل و وا�ضع
الأ�س�س لعلم الأحياء املجهرية وحتويله اىل علم
تطبيقي  ،و�أ�ستهل ��ت اجلل�سة بتحاور اجلمهور
و ط ��رح الأ�سئل ��ة و اال�ستف�س ��ارات الت ��ي �أجاب
الباح ��ث عنه ��ا مبو�ضوعي ��ة و علمي ��ة وطلب ��ت
الرابط ��ة م ��ن املخت�ص�ي�ن به ��ذا املج ��ال رفده ��م
باملعلوم ��ات العلمية و تب ��ادل املعلومات لإغناء
اجلل�سة .
ور�شة الق�صة الق�صرية
عل ��ى قاع ��ة ج ��واد �سلي ��م �إ�ست�ضاف ��ت الور�ش ��ة
الثقافي ��ة للروائي مو�سى غاف ��ل و�أدار اجلل�سة
اال�ست ��اذ كاظ ��م ال�شويلي والروائ ��ي من مواليد
ال�شط ��رة  19 37بد�أ الكتاب ��ة للق�صة الق�صرية
� 1962إت�سم ��ت كتاباته بالرمزية و الغمو�ض
كي تفلت من �أيدي الرقيب له عدة �إ�صدارات منها
اجل ��ذور املتوح�شة و ليل مع ��دين و ذات الإطار
االبنو�س ��ي و �سندباديون و غريه ��ا .......وقد
توج ��ه الروائي للن�شر بع ��د  2003وت�أثر بعدد
من الكتاب الرو�س �أثناء فرتة بدايته منطلق ًا من
كبار الروائيني يف العامل .
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حملية الإح��ت��ج��اج��ات ووط��ن��ي��ة امل��ط��ال��ب...
لعل �أحد �أهم �سمات احلراك الإحتجاجي الذي �إنطلق من املدن الطرفية ال�صغرية والفقرية يف حمافظة الب�صرة ويف مقدمتها
"املد ْينة" ،املحاذية من جهة ال�شمال ملحافظة م ْي�سان و�إمتد بعدها �إىل حمافظات ذي قار والنجف وكربالء والديوانية وبغداد �إّنه
حراك �شيعي �شعبوي �شبابي ب�إمتياز (�ش� .ش� .ش) .وهذا ما جعل اجلماعات ال�شعبوية ال�شبابية الأخرى من ال�س ّنة والكرد ينتظرون
ما �سي�ؤول �إليه� .أما ال�سمة الثانية املهمة لهذا احلراك فهي �أ ّنه حملي حمافظاتي يركز على مطالب �أ�سا�سية مت�س على نحو مبا�شر
�ضروريات احلياة اليومية كاملاء والكهرباء والعمل.
وه ��ذه مطال ��ب وطني ��ة عام ��ة ال �شيعي ��ة
وال �س ّني ��ة وال كردي ��ة مما ي�ب�رر القول � ّإن
للإحتجاج ��ات �سم ��ة حملية حتظ ��ى ب�أفق
وطني وا�سع ميد ج�س ��ر ًا بني امل�ستويني،
ال�صغ�ي�ر والكبري .وهذا ما يعطيها �أهمية
بالغ ��ة ب ��ل وخط�ي�رة �س ��واء يف الوق ��ت
احلا�ض ��ر �أو يف امل�ستقبل لأ ّنها ت�شهد على
التح ��ام املحلي بالوطن ��ي وتتطلب حلو ًال
ومعاجلات �سرتاتيجية وحا�سمة ،وتفهم ًا
�سيا�سي ًا وحترك ًا تنفيذي� � ًا ي�أخذ بالإعتبار
هذان البع ��دان ليعالج ما ميك ��ن معاجلته
عل ��ى امل�ست ��وى الإحت ��ادي الع ��ام ويطلق
�صالحيات التح ��رك للم�س�ؤولني املحليني
للبح ��ث عن حلول عملية وقابلة للتطبيق،
وعل ��ى الفور� .سيكون مدعاة خليبة الأمل
�أال ي�ستطيع القائمون عل ��ى �إدارة �ش�ؤون
الب�ل�اد ال�سيا�سي ��ة �إح ��كام النظ ��ر به ��ذه
الإحاطة والإحتواء.
مل يطال ��ب املحتج ��ون بتغي�ي�ر الد�ست ��ور
�أو تعديل ��ه ومل يطعن ��وا بطائفية وعرقية
النظ ��ام ال�سيا�س ��ي القائم امله ��ددة لوحدة
وم�ستقبل العراق .مل يحتجوا على قانون
"الدقائ ��ق الث�ل�اث" الذي طبخ ��ه �أع�ضاء
جمل� ��س النواب املنتهية واليته على عجل
لإع ��ادة الع ��د والف ��رز و�إقح ��ام البالد يف
دوام ��ات �إ�ستهالكية ملوا�س ��اة اخلا�سرات
واخلا�سري ��ن منه ��م يف الإنتخاب ��ات
الت�شريعي ��ة العام ��ة الت ��ي ج ��رت يف �أيار
املا�ض ��ي يف الوق ��ت ال ��ذي تتج ��اوز في ��ه
دول اجلوار وبخا�صة �إيران وتركيا على
ح�ص�ص الع ��راق املائي ��ة دون �أنْ يظهروا
�إهتمام ًا فيه ��ا .كل ما فعله املحتجون �أ ّنهم
عربوا عن اجلزع والي�أ�س والقنوط ونفاد

ال�ص�ب�ر على وع ��ود بالإ�ص�ل�اح وحت�سني
الأحوال و�إنهيار �سقف التوقعات املتفائلة
التي بنوها يف خياالتهم ملا ميكن �أنْ يغدق
به عليهم قيام نظام حليف لهم مل يح�صلوا
منه اال على مزي ��د من خيبات الأمل و�شح
الفر� ��ص واخلدم ��ات .ي�شه ��د عل ��ى ذل ��ك
تداف ��ع الع�شرات منهم عل ��ى تقدمي ملفات
طلب احل�صول عل ��ى وظيفة حكومية بعد
�إطالق وعد بذلك كو�سيل ��ة لتهدئة م�شاعر
املحتج�ي�ن ول�س ��ان حاله ��م يق ��ول :لي� ��س
لدينا م ��ا نخ�سره غري ملف رخي�ص الثمن
و�ص ��ور م�ستن�سخة للوثائ ��ق ال�شخ�صية
الأربعة وطلب خطي".
م ��ن جانب �آخر ،مثل احلراك الإحتجاجي
ه ��ذا حتدي� � ًا مبا�ش ��ر ًا وم�ؤث ��ر ًا للنظ ��ام
ال�سيا�س ��ي القائم و�شه ��د بف�شله وبخا�صة
عل ��ى م�ست ��وى �إدارة �ش� ��ؤون املحافظات
املعني ��ة والق ��درة عل ��ى تلبي ��ة متطلب ��ات
احلياة االقت�صادية فيها .وتتمثل �أحد �أهم
م�ؤ�شرات الف�شل على امل�ستوى ال�سيا�سي
يف � ّأن النظ ��ام مل يتنب�أ بهذه الإحتجاجات
وبالتايل مل يتهي� ��أ ملعاجلتها� .سريتكبون
خط� ��أ كب�ي�ر ًا �أولئ ��ك الذي ��ن يظن ��ون � ّأن
ه ��ذا احل ��راك الإحتجاج ��ي مث � ّ�ل حلظ ��ة
تاريخي ��ة عاب ��رة يف عرف الزم ��ن كان لها
بداي ��ة ونهاية حمتومتني .ب ��ل هو حلظة
تاريخية فا�صلة �أذنت باخلروج من دائرة
التذم ��ر والت�شك ��ي والتظل ��م �إىل دائ ��رة
الإف�صاح واجلهر والعل ��ن الذي �إختار �أال
يرتاج ��ع بع ��د الي ��وم و�إنْ بدا �إ ّن ��ه �سيهد�أ
وي�صرب ويتوان ��ى يف حمطات ا�سرتاحة
هنا وهناك.
فماذا يعني �أنْ تنجح دول اخلليج العربي

املراهنة على عامل الوقت
ال ُي�سعف

 د� .أثري ناظم اجلا�سور
مل تك ��ن الطبق ��ة احلزبي ��ة طيل ��ة ه ��ذه
ال�سن ��وات ترغ ��ب يف تغي�ي�ر الو�ض ��ع
العراق ��ي برغب ��ة نابع ��ة منه ��ا �إىل جانب
الت�أث�ي�رات الإقليمي ��ة الت ��ي متل ��ي عليها
م ��ا يج ��ب فعل ��ه داخلي� � ًا وخارجي� � ًا ،ومل
تتع � َ
�اط مع املواطن عل ��ى �أنه الأ�سا�س يف
بن ��اء الدول ��ة وتقدمه ��ا ب ��ل راح ��ت تلعب
عل ��ى م�سال ��ة الوق ��ت والعم ��ر الربمل ��اين
واحلكوم ��ي املل ��يء باملماطل ��ة والتالعب
بالقوان�ي�ن ،و�أثبت ��ت من خ�ل�ال التجربة
�إن كل الطبق ��ة احلزبية يف العراق ترغب
يف خل ��ق مواطن غارق ومنهم ��ك بحياته
اليومي ��ة وروتينها وم�شاكلها ،حتى يبدو
واق ��ع الأحداث يف الع ��راق غام�ض ًا بعيد ًا
عن هموم ��ه الذاتي ��ة وبعيد ع ��ن ق�ضاياه
ومعانات ��ه ال�شخ�صي ��ة ،ويك ��ون الع ��راق
بالن�سب ��ة للمواط ��ن ت�ص ��ورات و�أح�ل�ام
ال ت ��دوم ،بالت ��ايل يج ��د نف�س ��ه م ��ع كل
حتول يعي�ش على هام� ��ش الأحداث ،لكن
احلقيقة �إن كل ما يعانيه العراق من جراء
�سيا�س ��ات الطبقة احلزبي ��ة �أ�صبح يدخل

يف حيات ��ه اليومية ،ويهيم ��ن على تفكري
املواطن�ي�ن ال ��ذي �أ ّثر يف �سلوكه ��م املادي
واملعنوي م ��ن حيث التعامل مع الأحزاب
احلاكم ��ة مما �ساع ��دت ه ��ذه االنك�سارات
عل ��ى و�ض ��ع احلواج ��ز الت ��ي ب ��ات م ��ن
ال�صعب جتاوزها.
طامل ��ا ا�ستخدمت الأح ��زاب جتاه ال�شعب
جمموع ��ة م ��ن الط ��رق والو�سائ ��ل الت ��ي
جعل ��ت من ��ه �أداة بيديه ��ا دون �أن يرك ��ز
املواط ��ن عل ��ى دوره الت ��ي اقت�صرت ��ه
الأح ��زاب وح�صرت ��ه يف جانب�ي�ن ال ثالث
لهم ��ا الأول االنتخاب ��ات والت ��ي عدّته ��ا
الأحزاب واحدة م ��ن الوظائف اال�سا�سية
الت ��ي يق ��وم به ��ا املواطنني لبن ��اء دولته،
والثاين الدفاع عن الق�ضايا الوطنية التي
ه ��ي �أ�سا�س ًا نت ��اج التخب ��ط احلا�صل يف
عملي ��ة �إدارة الدول ��ة ،ه ��ذان اجلانبان قد
�أثرا على طريقة تفكري املواطن طيلة هذه
الف�ت�رة خ�صو�ص ًا و�إن اجلانب الأول �أخذ
حي ��ز ًا كب�ي�ر ًا يف طريقة تعام ��ل الأحزاب
�س ��واء م ��ع جمهوره ��ا �أو م ��ع املواطنني
ككل ،حت ��ى ب ��ات االنتخ ��اب بالطريق ��ة
التي ترغبه ��ا الطبقة احلزبية ومبا يخدم
م�صاحله ��ا بعيد ًا عن �أية م�صلحة عامة �أو
خدم ًة لل�صالح العام.
�إن م ��ا يح ��دث ال ي�صب مب�صلح ��ة الطبقة
احلزبي ��ة خ�صو�ص ًا وه ��ي يف كل منا�سبة
تراهن على عامل الوقت الذي قد ي�سعفها
يف �أوق ��ات معين ��ة لك ��ن احلقيق ��ة �إن هذا
الت�أجيل وانتظار حدوث �شيء معني يغري
القناعات ،راهنت هذه الطبقة على م�س�ألة
الهويات الفرعية وانتهت مع �أول انت�صار
يف �ساحات املعركة �ضد داع�ش ،وراهنت
على ق�ضية انخفا� ��ض �أ�سعار النفط الذي
�أرب ��ك االقت�ص ��اد لك ��ن ارتف ��اع الأ�سع ��ار
النفطي ��ة �أثار لغط ًا �شعبي� � ًا كبري ًا و�أدخله
يف �أزم ��ات �أخ ��رى مع ال�شع ��ب ،وراهنت
�إىل �أن و�صل ��ت �إىل �إنه ��ا ال ت�ستطي ��ع �أن
تنف ��ذ كل الوعود الت ��ي اطلقتها ابتدا ًء من
وع ��د �ض ��رب الفا�سدي ��ن وانته ��ا ًء بتوفري
احلي ��اة الكرمي ��ة ،عامل الوقت ه ��ذا بات
غو ًال يكاد يق�ضي على كل الطبقة احلزبية
العراقي ��ة التي ال جتد اليوم م ��ا ي�سعفها،
فالوق ��ت ال ��ذي راهن ��ت عليه انته ��ى وما
تبق ��ى ال يكفي �أن تعيد به ولو جزء ًا قلي ًال
م ��ن الثقة املفق ��ودة ،فاحلكومة وقعت يف
فخ الأحزاب التي عملت على �إ�ضعافها �أي
الأحزاب الت ��ي خ�س ��رت وال زالت تخ�سر
بيئته ��ا االجتماعي ��ة ،و�أي�ض� � ًا مل ت�ستثمر
الفر�ص ��ة التي منحها املواطن ��ون لها منذ
الع ��ام  2015ومل يتب � َ�ق �سوى �أن تعرتف
بالف�ش ��ل الذري ��ع يف عملي ��ة �إدارة الدولة
وترتك عوامل الوقت الت ��ي �ساعدت على
تعرية �أر�ضية بنائهم اله�ش.

 د .الهاي عبد الح�سين
الت ��ي تقع على مرمى حجر من العراق يف
�إقام ��ة م�شاريع حتلية مي ��اه البحر وتقيم
�أنظم ��ة �إداري ��ة متقدم ��ة عل ��ى م�ست ��وى
العم ��ل وتتق ��دم لت�ست�ضي ��ف مهرجان ��ات
ومعار� ��ض وفعالي ��ات جتاري ��ة وثقافي ��ة
وريا�ضية عاملية فيما يعجز العراق "�سيد
الرافدي ��ن" و�صاحب ر�أ� ��س املال الب�شري
الأوف ��ر عن توف�ي�ر م�شاري ��ع مماثلة .هذا
�إىل جان ��ب الف�ش ��ل يف �ضب ��ط العالقة مع
دول اجل ��وار وبخا�صة �إي ��ران التي تقيم
م�شاريع �إروائية دون �إحرتام حق العراق
يف ح�صته من املياه.
لق ��د �أظهر احل ��راك الإحتجاجي م�ؤ�شرات
�أخ ��رى خط�ي�رة كان يف مقدمته ��ا اجلهل
بقواعد النظام الدميوقراطي الذي يدعى
بتطبيقه يف العراق .فالتظاهرات واحدة
م ��ن القنوات الت ��ي ي�سم ��ح بخروجها �أي
نظام �سيا�س ��ي دميوقراط ��ي �سليم ليطلع
من خالله ��ا على هموم النا� ��س ومطالبهم
وه ��ي ح ��ق يكفله الد�ست ��ور� .صحي ��ح � ّإن

التظاه ��رات الإحتجاجي ��ة ال تبع ��ث على
ال�شعور بال�سع ��ادة من حيث املبد�أ يف �أي
بل ��د كان ل ّأن خروجها �إدانة و�شهادة ف�شل
بي ��د � ّأن ردة الفعل احلكومي ��ة يف العراق
�أظهرت ق�صور ًا وجه ًال يف �إ�ستخدام �آليات
التدخل مما جتلى يف الركون �إىل �سيا�سة
القم ��ع املنظم واحل ��ل الأمني .ح ��ل �أثبت
ف�شل ��ه على ال ��دوام يف التعام ��ل مع كثري
من الأحداث عرب تاريخ العراق ال�سيا�سي
احلدي ��ث والق ��دمي من ��ه عل ��ى ال�س ��واء.
و�سلط ��ت الإحتجاج ��ات ال�ض ��وء عل ��ى
�إ�ستمرارية النزعة للإهتمام مبراكز املدن
وقطاع املوظفني م ��ع �إهمال وا�ضح وبينّ
لل�سكان يف امل ��دن ال�صغرية على م�ستوى
الأق�ضي ��ة والنواح ��ي وبخا�ص ��ة ال�شباب
منه ��م ممن يعانون من م�ش ��اكل �شتى .من
هذه امل�شاكل �إنخفا�ض امل�ستوى التعليمي
وبالت ��ايل الت�أهيلي ملعظم ه� ��ؤالء ال�شباب
و�إفتقارهم �إىل املهارات الالزمة لتمكينهم
م ��ن احل�صول عل ��ى فر�ص عم ��ل برواتب

جمزي ��ة وظروف عمل م�شجع ��ة .وهذا ما
�أدى �إىل تنام ��ي ظاه ��رة التفاوت الطبقي
ب�ي�ن املرك ��ز والأط ��راف وعل ��ى م�ست ��وى
فئات املوظفني احلكوميني ونظرائهم من
الك�سبة والكادحني ف� ً
ضال عن تنامي �أعداد
العاطلني �أ� ً
صال عن العمل يف بالد ما يزال
معدل الوالدات فيها ي�سجل �إرتفاع ًا كبرياً
يدف ��ع �أع ��داد ًا جدي ��دة من الب�ش ��ر كل يوم
ممن �سيلتحقون بركب الباحثني عن عمل
وي�سعون ملمار�سة حقهم الإن�ساين باحللم
بحياة �إن�سانية واجتماعية واعدة.
�ستكون التهدئة والتطمينات واملفاو�ضات
ال�سري ��ة وغ�ي�ر ال�سري ��ة البيني ��ة عل ��ى
م�ست ��وى الأح ��زاب والكت ��ل واجلماعات
املتع ��ددة وخطاب ��ات الإعت ��ذار وطل ��ب
ال�سم ��اح وتق ��دمي الن�صيح ��ة والتوجي ��ه
�أ�شب ��ه بامل�سكن ��ات الت ��ي جتم ��د لف�ت�رات
متقطع ��ة ال�شع ��ور ب ��الأمل ولك ّنه ��ا ال تقدم
عالجات جذرية .و�ست�ستم ��ر التظاهرات
الإحتجاجي ��ة بالإنطالق م ��رة بعد �أخرى

بال �شك وبقوة وزخم متناميني وب�صورة
�أكرب و�أعم م ��ن ال�سابق حيث "بلغ ال�سيل
الزب ��ى"� .سيح�صل ه ��ذا اذا م ��ا �إ�ستمرت
حال ��ة الإ�ستم ��راء ال�سائ ��دة له ��ذه اله ّب ��ة
ال�شعبي ��ة الوا�سعة واملقلق ��ة لي�س للنظام
ال�سيا�س ��ي فح�سب بل لعم ��وم ال�سكان يف
املجتمع العراقي.
ميك ��ن لأوىل خط ��وات الع�ل�اج احلقيق ��ي
والناج ��ع �أنْ ت�سته ��ل بتفعي ��ل الإرادة
ال�سيا�سي ��ة ال�صادق ��ة واحلازم ��ة ملواجهة
الف�س ��اد و�إ�سته ��داف ر�ؤو�س ��ه الفردي ��ة
وامل�ؤ�س�ساتي ��ة .اذا كان الف ��ردي معروف� � ًا
ومك�شوف ًا ومطل ��وب حتديده فقط لإتخاذ
م ��ا يل ��زم ملحا�سبت ��ه لو�ض ��ع الأم ��ور يف
ن�صابها ال�صحيح ف� ّإن للف�ساد امل�ؤ�س�ساتي
�أهمية ال تقل �أثر ًا .ينتع�ش الف�ساد وينمو
يف ترب ��ة يتطل ��ب حرثه ��ا ومت�شيطها من
خالل ت�شذيب اجلهاز الإداري والتخل�ص
مما علق فيه من جمال�س حمافظات وا�سعة
وممت ��دة ولك ّنها عاطلة ع ��ن العمل عملي ًا.
وهن ��اك الهيئ ��ات امل�ستقلة الت ��ي ال يعرف
عنه ��ا غري ر�ؤو� ��س �أ�شخا�ص يظهرون يف
و�سائ ��ل الإع�ل�ام املرئي ��ة واملق ��روءة بني
فرتة و�أخ ��رى ليعربوا ع ��ن الت�ضامن مع
املحتجني وال ندري من �أمرهم �شيئ ًا بدليل
فوقيتهم و�ضعف توا�صلهم مع مو�ضوعات
عمله ��م ممن يتمثلون يف ه ��ذه اجلماعات
املحتج ��ة والناف ��رة دون �أنْ يقدم ��وا م ��ا
يربر احلاج ��ة لأدائهم املهن ��ي وتقا�ضيهم
رواتب وخم�ص�ص ��ات �إ�ستثنائية .وهناك
روات ��ب وتقاع ��د �أع�ضاء جمل� ��س النواب
الت ��ي ت�ساه ��م ب�إخ�ل�اء اخلزين ��ة وحتول
دون ال�شروع بت�شغي ��ل ال�شباب العاطلني

ن��������ح��������ن و�أوروب�������������������������ا
بد�أ الهاج�س الأوروبي
ي�شغل بايل منذ
ال�سبعينيات ،عندما �صرت
�أفكر يف الكتابة عن اللغة.
�إنه هاج�س جغرايف �أي�ض ًا  :علي ال�شوك
ال�شرق الأو�سط ،هل كان
مهد احل�ضارة حق ًا؟ يف البدء
جاء هذا الإح�سا�س كمرادف �أوروبا و�آ�سيا مم ��ن عا�شوا بني 7000
ملو�ضوع الهوية .هل وجدنا و  ،45000فوج ��دوا �أن معظ ��م ال� �ـ
 DNAلأوروبيني معا�صرين وُجدوا
نحن يف قلب احل�ضارة؟ لكن
يف �أماكن هجرات ثالثة ،بد�أت مبرحلة
احل�ضارة عندي هي �أوروبا .ال�صيادي ��ن وجن ��اة الق ��وت ج ��اءوا من
دعنا عن البدايات� .أوروپا ال�ش ��رق الأو�س ��ط بعد انح�س ��ار اجلليد
هي احل�ضارة .فكيف؟ بني � 19ألف و � 14ألف �سنة .يف هجرة
ثاني ��ة حدث ��ت قب ��ل ت�سع ��ة �آالف �سن ��ة.
فالح ��ون من �شم ��ال غرب ��ي الأنا�ضول،
يف اليونان وتركيا ،حتركوا.
معلومات مثرية عن �أ�صل الأوروبيني
�أو �صل ��ة القرب ��ى بينن ��ا وب�ي�ن
الأوروبيني
قبل �أ�سابيع طلبت من زينب �أن تزودين
التف�س�ي�ر املعق ��ول لهذه املقول ��ة هو �أن مبعلوم ��ات عن �صلة القربى بيننا وبني
�أوروپ ��ا خرج ��ت من ال�ش ��رق الأو�سط .الأوروبي�ي�ن .وه ��و مو�ض ��وع �سبق �أن
تقول جريدة (( : Daily Mailمعظم تطرقن ��ا �إلي ��ه بعد �أن ع�ث�رت زينب على
الربيطاني�ي�ن حتدروا من فالحني ذكور معلوم ��ة ب�ش�أنه .فطلب ��تْ �إمهالها بع�ض
تركوا العراق و�سوريا قبل ع�شرة �آالف الوق ��ت لت�ستن ��زف حم ��اوالت البح ��ث
�سن ��ة (وق ��د �أغوتهم ن�س ��اء حمليات من يف �ض ��وء م ��ا ا�ستجد ح ��ول املو�ضوع.
جماعات ال�صيادي ��ن وجناة القوت ))).وبعد �أيام ولعلها �أ�سابيع و�صلني بريد
وتق ��ول هذه اجلري ��دة (( :بع ��د درا�سة م ��ن زين ��ب ي�شتمل على رزم ��ة �صغرية
 DNAلأك�ث�ر من �ألف ��ي رجل ،يقول م ��ن جمموع ��ة �أوراق .فتحته ��ا ،فكانت
الباحث ��ون �إن لديه ��م �أدل ��ة دامغ ��ة على ت�شتمل على الأوراق الآتية:
�أن �أربعة م ��ن خم�س ��ة �أوروپيني بي�ض �أوراق عن جريدة (ديلي ميل) تقول �إن
ي�ستطيع ��ون �أن يرت�سموا جذورهم يف معظم الربيطانيني حتدروا من فالحني
ال�شرق الأو�سط)) .
ذكور تركوا العراق و�سوريا قبل ع�شرة
لقد ظهر جن�سنا قبل مئتي الف �سنة يف �آالف �سنة (وق ��د �أغوتهم ن�ساء حمليات
�أفريقيا .ثم خرج من �أفريقيا قبل �ستني من بني ال�صيادين وجناة القوت) .
�ألف �سنة.
وتفي ��د �أوراق �أخرى(( :ف�ل�اح �سويدي
الب�شر احلالي ��ون كانوا دائم ًا يف حركة قدمي جاء من �أر�ض ما بني النهرين)) .
من ��ذ �أن هاجرت جمموعة �صغرية منهم و�أوراق �أخ ��رى تق ��ول�(( :أوروبي ��ون
من �أفريقيا قب ��ل خم�سني �ألف �سنة .لقد كفالحني من ال�شرق الأو�سط)) .
ك�شف ��ت الدرا�س ��ات اجلدي ��دة للجينات املق�صود من ذل ��ك �أن الأوروبيني كانوا
واالي�سوتوپات كيف �صنعتنا الهجرات فالحني قدموا من ال�شرق الأو�سط.
وكيف �أ�صبحنا اليوم.
*******
�إن �أوائل الأوروپيني جاءوا من �أفريقيا 2018/05/15
عرب ال�ش ��رق االو�سط .وا�ستقروا هناك �أنا الآن �أ�صبح مثلي كمثل خرا�ش الذي
قب ��ل � 43ألف �سن ��ة .لكن بع� ��ض ه�ؤالء قالوا فيه:
ا�ش فما يدري
الطليعي�ي�ن .مث ��ل ال�شخ� ��ص الذي عرث َت َكاث َر ِت الظبا ُء على ِخ َر ٍ
على رفات ��ه يف روماني ��ا ،تعود اىل ِ 40خ ٌ
را�ش ما ي�صي ُد
ً
�ألف �سنة ،لي�س لديهم �صلة باالوروبيني مل ��اذا �أبق ��ى متبع�ث�را؟ �أم� ��س �شاه ��دت
احلاليني ،كما يقول .Reich
برناجم ًا ع ��ن �ستيفن هوكنز و�س�سكنز.
لق ��د در� ��س فريقه الـ  DNAل� �ـ  51من وق ��ررت �أن �أرد االعتبار لهوكنز بعد �أن

�أهملته .وباملنا�سبة� ،إنني �أتخلف كثري ًا
يف الفيزياء.
تقدم درا�سة جديدة ،بوا�سطة DNA
م ��ن بقاي ��ا قدمي ��ة� ،أدل ��ة جدي ��دة عل ��ى
�أن الزراع ��ة انت�ش ��رت يف �أوروپ ��ا
ع ��ن طري ��ق موج ��ة م ��ن املهاجري ��ن.
وه� ��ؤالء املهاجرون قدموا م ��ن ال�شرق
االو�سط ،وبالذات من العراق و�سوريا
وفل�سطني.
الباحثون يف عل ��م اجلينات يف جامعة
هارڤرد وجدوا دلي�ل ً�ا على �أن اجلينات
املتخ�ص�صة عن الب�شرة البي�ضاء جاءت
اىل �أوروپ ��ا من قبل الفالح�ي�ن الأوائل
الذين قدموا من ال�شرق الأو�سط.
 DNAجُ م ��ع م ��ن ح ��وايل  40هيك ًال
عظمي� � ًا �ألقت ال�ضوء عل ��ى احلوادث ما
قب ��ل التاريخية املعقدة التي لعبت دور ًا
يف �صنع النا�س الأوروبيني احلاليني.
الأوروبيون من ن�سل ال�صيادين وجناة
القوت كانت لديه ��م عيون زرق وب�شرة
داكن ��ة ( .)darkك�شف ��ت الفحو�ص ��ات
اجليني ��ة �إن �شخ�ص� � ًا م ��ن ال�صيادي ��ن
وجن ��اة القوت من �أبن ��اء مرحلة ما قبل
�سبع ��ة �آالف �سن ��ة كان ��ت لدي ��ه تركيبة

عن العم ��ل �أ�صح ��اب امل�صلح ��ة احلقيقية
وال�ضروري ��ة ع ��ن طريق �إحي ��اء امل�صانع
واملعام ��ل املعطل ��ة ع ��ن العم ��ل وت�شجيع
القط ��اع اخلا�ص على الدخول يف خمتلف
املج ��االت .وبالت�أكيد ،هن ��اك حاجة ما�سة
لإعادة النظر بقانون الرعاية االجتماعية
ال ��ذي يفرت�ض تو�سعت ��ه لي�شمل العاطلني
ع ��ن العم ��ل من عم ��وم ال�شب ��اب خريجني
وغ�ي�ر خريج�ي�ن مل�ساعدته ��م عل ��ى قيادة
حياة يومية �آمن ��ة �إىل جانب تفعيل جلان
املتابع ��ة والتدقي ��ق والتحقي ��ق للحيلولة
دون تروي ��ج احل ��االت الوهمي ��ة الت ��ي
�ص ��ارت ج ��زء ًا م ��ن املنظوم ��ة الإعتيادية
لل�سلوك االجتماعي العام نتيجة �إخرتاق
قي ��م الت�ساه ��ل والتقاع� ��س والإ�ستهان ��ة
بالكذب والتحايل ك�صدى لإنت�شار الف�ساد
و�إ�ست�شرائ ��ه عل ��ى امل�ست ��وى ال�سيا�س ��ي
واالقت�صادي املتقدم.
يبق ��ى �أنْ يع ��رف القائمون عل ��ى ت�صريف
�ش� ��ؤون الع ��راق ال�سيا�سي ��ة مم ��ن لي� ��س
لديه ��م ما يح�س ��دون عليه عل ��ى هام�ش ما
يتعر�ضون �إليه من �إنتقادات و�إحتجاجات
حادة ووا�سعة ومتنامية � ّأن العراق ع�صي
عل ��ى التنمي ��ط والروتنة و�سيبق ��ى وثاب ًا
م ��ا دام هناك �شع ��ور بالظل ��م واال�ستهانة
والتجاه ��ل والت�شاغ ��ل عن تق ��دمي حلول
عملي ��ة �سريعة وقابل ��ة للنهو� ��ض بالبالد
وتلبي ��ة مطال ��ب املحتج�ي�ن .يعم ��ل به ��ذا
�إىل ح�ي�ن و�ض ��ع معاجل ��ات �سرتاتيجي ��ة
حت ��رر الب�ل�اد م ��ن الإعتم ��اد عل ��ى دول
اجل ��وار للح�صول على الكهرباء واملاء �أو
التنظي ��ف وما �إليها م ��ن امل�ستلزمات ذات
الطبيعة الوطنية البحتة.
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قريب ��ة م ��ن ب�شرة داكن ��ة و�شع ��ر �أ�سود
وعينني زرقاوين.
معظ ��م الأوروبي�ي�ن املعا�صري ��ن ه ��م
خلي ��ط م ��ن ث�ل�اث جمموع ��ات �سكانية
قدمية ،ا�ستناد ًا اىل درا�سة مهمة ن�شرت
يف جملة .Nature
لي� ��س هناك م ��ا يدعو لالعتق ��اد بوجود
جن� ��س �أوروب ��ي خال� ��ص �أو �أي جن�س
�آخ ��ر .معظمن ��ا خلي ��ط م ��ن العدي ��د من
املهاجرين على مدى القرون.
هن ��اك درا�سة من فريق عاملي ن�شرت يف
جملة �ساين�س  .مت فيها حتليل DNA
ل� �ـ  364هي ��ك ًال عظمي� � ًا يف املانيا ،وهي
منطقة مهمة لتقاطع الطرق للثقافات ما
قبل التاريخية.
((وتعتربه ��ذه الدرا�س ��ة الأو�س ��ع و
الأك�ث�ر تف�صي�ل ً�ا ع ��ن �أوروب ��ا ،ت�سم ��ح
لن ��ا بتكوي ��ن تاري ��خ جين ��ي)) ق ��ال
الدكت ��ور Wolfgang Haak
م ��ن مرك ��ز درا�س ��ات ال� �ـ  DNAيف
.Adelaide
هذه درا�سة ملنطقة جغرافية مهمة جد ًا،
الحظنا فيها تغيريات جينية ((يف زمن
حقيق ��ي)) م ��ن � 7500سن ��ة اىل 3500

معظم الأوروبيني املعا�صرين هم خليط من ثالث جمموعات �سكانية قدمية،
ا�ستناد ًا اىل درا�سة مهمة ن�شرت يف جملة .Nature
لي�س هناك ما يدعو لالعتقاد بوجود جن�س �أوروبي خال�ص �أو �أي جن�س �آخر.
معظمنا خليط من العديد من املهاجرين على مدى القرون.

�سنة خلت ،من �أقدم الفالحني اىل �أوائل
الع�صر الربونزي.
الدكت ��ور  Haakوزم�ل�ا�ؤه حلل ��وا
 DNAا�ستخ ��رج م ��ن �أ�سنان وعظام
بقايا �ساملة من منطقة Mittelelbe-
 Saaleيف �أملاني ��ا .لق ��د رك ��زوا عل ��ى
.mitochondrial DNA
لق ��د انتق ��ل  Mt DNAم ��ن �أم اىل
�أوالده ��ا� ،أت ��اح للعلم ��اء الك�ش ��ف ع ��ن
التاري ��خ املنتق ��ل بوا�سط ��ة الأم .و
�شخ�ص العلماء خليط من ANA Mt
� ))((clansأو �س�ل�االت يف التجمع ��ات
الب�شري ��ة .وكل م ��ن ه ��ذه ال�س�ل�االت لها
ت�أريخها املتميز اخلا�ص.
لقد �أظهرت نتائ ��ج الفريق �أن ال�صيادين
وجن ��اة الق ��وت يف و�س ��ط �أوروب ��ا ق ��د
�أُزيح ��وا ( )edged outم ��ن قب ��ل
قادمني من الأنا�ض ��ول قبل � 7500سنة.
�إن �أكرثي ��ة ال�صيادين تنتمي اىل القبيلة
الأمومية املعروفة بـ haplogroup
 .uيف حني �أن الفالحني كانوا يحملون
جمموع ��ة م ��ن ال�س�ل�االت اجليني ��ة ذات
موا�صفات �شرق �أو�سطية.
يف ح ��وايل  6,100قب ��ل الآن ،ج ��اءت
الزراع ��ة اىل ا�سكندنافي ��ا ،التي تزامنت
مع ظهور �سالالت الـ  ANAمن الع�صر
احلجري احلديث  Neolithicيف
تلك املنطقة �أي�ض ًا.
يف بع� ��ض احلاالت كان ��ت الزراعة �شيئ ًا
وا�ضح ًا ومتوقع� � ًا يف الهالل اخل�صيب.
لكن ��ك اذا نقلته ��ا م ��ن هن ��اك ،فانه ��ا
�ستتمخ�ض عن انتقالة غري اعتيادية يف
احلياة )).كما قال الدكتور Spencer
 Wallsم�ضيف ًا �أن املجموعات الزراعية
املبكرة كانت تعي�ش على احلافة.
((انه ��م ي�أخ ��ذون غ�ل� ً
اال  cropsكانت
ق ��د تط ��ورت على م ��دى مالي�ي�ن ال�سنني
يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط وكانت ق ��د تكيفت
للج ��و اجل ��اف – الرط ��ب وانتقل ��ت بها
اىل منطق ��ة كانت قد خرج ��ت حديث ًا من
املرحلة اجلليدية.
مل يك ��ن من ال�سه ��ل نقل غ�ل�ال crops
كال�شع�ي�ر وال�شوف ��ان اىل اال�صق ��اع
ال�شمالية لأوروبا)).
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ثالثية اجلن�س ..الدين  ..ال�سيا�سة

هل �أنا �أناق�ض نف�سي..
ح�سن ًا جد ًا� ،إنني �أناق�ض نف�سي

 علــي ح�ســني
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يف الع�شري��ن م��ن ت�شري��ن الأول ع��ام  ،1960بد�أت وقائ��ع حماكمة غريب��ة ..جل�س فيه��ا الق�ضاة
واملحلف��ون وحمامي املته��م وممثل الإدعاء العام وجمه��ور كبري ،لكن قف�ص الإته��ام كان خالي ًا،
فالرجل الذي تتم حماكمته توفى قبل ثالثني عام ًا ،لكنه عام � 1928أ�صدر رواية �أثارت حفيظة
رجال الدين وال�سيا�سة ملا ت�ضمنتها من تعابري فاح�شة على حد قولهم..كانت هيئة املحكمة غري
معني��ة مب�ؤل��ف الرواية"د.هـ.لورن�س" ،ب��ل �إن الأمر يتعلق ب��دار الن�شر التي طبع��ت رواية"ع�شيق
اللي��دي ت�شاتريل" ،وح��ددت موعداً لتوزيعه��ا � 25آب � ،1960إال �أن مدير النياب��ة العامة الربيطانية،
طلب احل�صول على ن�سخة و�أ�صدر قراراً مبنع توزيعها حتى تبت املحكمة يف ذلك..
يف قاع ��ة املحكم ��ة وق ��ف ممث ��ل الإدع ��اء لي�ؤكد
للمحلف�ي�ن �إن ه ��ذه الرواي ��ة �ستوح ��ي اىل عقول
القراء وخ�صو�ص ًا م ��ن ال�شباب ب�أفكار ذات طابع
�إباحي و�شهواين جتلب ال�ض ��رر العام للمجتمع،
وطال ��ب من هيئ ��ة الق�ض ��اء �أن تت�أك ��د بنف�سها من
وجود ه ��ذا ال�ض ��رر يف الكتاب ،ثم ط ��رح املدعي
الع ��ام �س�ؤا ًال حول �أعمار الق ��راء الذين يُحتمل �أن
تف�سدهم هذه الرواية ،وت�ساءل قائ ًال �":إن الكاتب
ع�ضو يف املجتمع الذي يعي�ش فيه ،ومن ثم ف�إن من
واجبه نحو املجتم ��ع �أال ي�صيب �أفراده ب�أي �أذى
م ��ن الناحية العقلية واجل�سدي ��ة والروحية .فاذا
ا�صطدمت نوازع الإبداع مع ثوابت املجتمع ،ف�إن
املجتمع ينبغي �أن يكون له الغلبة" ،وي�صل ممثل
الإدع ��اء اىل النقط ��ة اجلوهرية الت ��ي يريد اقناع
هيئ ��ة املحلف�ي�ن بها فيق ��ول �إنه ":الي�ش ��ك بعظمة
كات ��ب مثل لورن� ��س ،و�إن روايته التي ينظر فيها
الق�ض ��اء ،ال تخلو من القيم ��ة الأدبية ،ولكن علينا
�أن نح ��دد اوال ه ��ل هذه الرواي ��ة تت�ضم ��ن �أفعا ًال
فاح�ش ��ة تفوق قيمتها الأدبي ��ة" .بعدها يخرج من
حمفظته ن�سخة من الرواية ليلوح بها وهو يقول
":الليدي ت�شاتريل ت�شع ��ر بالإحباط ب�سبب عجز
زوجه ��ا اجلن�س ��ي بعد �أن تعر� ��ض اىل �إ�صابة يف
احلرب العاملية االوىل ،ولهذا جندها جتد متعتها
مع عامل احلديقة ،حيث ترى �إنه قادر على �إ�شباع
نزواته ��ا ومتار�س معه اجلن�س بحرية يف حجرة
الن ��وم وعل ��ى فرا� ��ش ب�سي ��ط يف اله ��واء الطلق،
ويف ك ��وخ احلديق ��ة ،وحت ��ت �شج ��رة يف الغابة
واملط ��ر ينهمر� ..إن الكات ��ب ي�ضع لنا ما اليقل عن
 13و�صف� � ًا دقيق� � ًا وتف�صي ًال للعملي ��ة اجلن�سية"،
ث ��م يفتح الكتاب ليقر�أ م ��ا كتبه لورن�س يف مقدمة
روايته ":لقد جاهدت دوم ًا �أن �أفعل نف�س ال�شيء،
وهو �أن �أجع ��ل العالقة اجلن�سية �شيئ� � ًا �سليم ًا له
قيمته ،ولي�س �شيئ ًا يدعو اىل اخلجل".
كان حمام ��ي الدف ��اع ال ��ذي كلفت ��ه دار الن�ش ��ر يف
اخلام�س ��ة واخلم�سني ا�سمه جريفت جونز مغرم ًا
ب�أدب لورن�س ،حاول يف مرافعته �أن يقدم درا�سة
ع ��ن �أدب لورن�س وموقفه م ��ن اجلن�س ،حيث �أكد
�إن م�ؤلف رواي ��ة ع�شيق الليدي ت�شاتريل ي�ؤمن
�إميان� � ًا عميق ��ا بال ��زواج كنظ ��ام اجتماع ��ي و�إن
�أدب ��ه يه ��دف اىل الت�أكي ��د �إن الفح� ��ش والإباحية
الميكنهم ��ا �أن يكون ��ا بدي�ل ً�ا عن احل ��ب والعالقة
الزوجي ��ة امل�ستق ��رة ،و�أك ��د املحام ��ي �إن لورن�س
ي�ؤم ��ن ب�أن لي� ��س هناك ما يدع ��و �إىل اخلجل ،من
رغبات اجل�س ��د ،و�أ�ضاف يف مرافعت ��ه قائال � :أن
احل�ضارة الغربية كانت تقد�س العالقة اجلن�سية
ب�ي�ن الرجل واملر�أة ،حتى ج ��اءت امل�سيحية التي
زرع ��ت يف نفو� ��س النا� ��س بان اجلن� ��س خطيئة.
و�أو�ضح املحام ��ي �إن لورن�س ال ي�صف العمليات
اجلن�سي ��ة و�صف� � ًا ف�سيولوجي ��ا ،ولكن ��ه ي�صفه ��ا
و�صف� � ًا �شاعري� � ًا ومن ثم م ��ن اخلط� ��أ �أن نقول �إن
و�صف هذه العالق ��ات يت�سم بال�شذوذ والإباحية.
بعده ��ا طلب اال�ستماع اىل �شهادة �إدورد مورجان
فور�س�ت�ر ،عنده ��ا ظه ��ر الإهتم ��ام عل ��ى وج ��وة
احلا�ضري ��ن ،ف�صاح ��ب اال�س ��م روائ ��ي م�شه ��ور
ح�صل ��ت روايته"الطري ��ق اىل الهند"على اعجاب
املالي�ي�ن ،وح�ي�ن �أدىل فور�س�ت�ر ب�شهادت ��ه �أ�ش ��اد
مبكان ��ة لورن�س يف الأدب املعا�ص ��ر ،و�أ�ضاف �إنه
مايزال عل ��ى ر�أيه القدمي من �أن ��ه اكرث الروائيني
اهتمام� � ًا بدرا�س ��ة الواق ��ع النف�س ��ي ل�شخ�صياته،
و�أ�ض ��اف رمبا كان ��ت الليدي ت�شات ��ريل لي�س من
ب�ي�ن روايات لورن�س التي �أحم ��ل لها اعجابا مثل
روايته الكبرية"�أبناء وع�شاق"والتي يف نظري
�أف�ضل �أعماله.
كانت"�أبن ��اء ع�شاق"ثال ��ث �أعم ��ال لورن� ��س
الروائي ��ة ،كتبه ��ا قب ��ل ع�شي ��ق اللي ��دي ت�شاتريل
بخم�س ��ة ع�شرعام� � ًا �أثن ��اء مر� ��ض والدت ��ه الت ��ي
ر�أى انه ��ا ظلمت مع والده �صاحب الطبع العنيف
والرغب ��ات اجلن�سي ��ة الت ��ي الت�شب ��ع ،والرواي ��ة
م�ستم ��دة م ��ن حي ��اة لورن� ��س ال�ش ��اب ال ��ذي كان
يحتقر والده ،ويع�شق والدت ��ه بال�سر"لن �أتزوج
م ��ا دمت مع ��ي" ،ق ��ال ل�صديقه حني كان ��ت والدته
حتت�ض ��ر� :":أح ��بّ �أحدن ��ا الآخ ��ر ح ��ب �أقرب اىل
الع�ش ��ق" ،يف �أبن ��اء وع�شاق يق ��دم لورن�س بطلة
الرواي ��ة ال�سيدة"غرترود"ام ��ر�أة قوية من عائلة
غني ��ة ،تعجب بعام ��ل مناجم فتقرر ال ��زواج منه،
لكنه ��ا تكت�شف �إدمان ��ه للخمر وعج ��زه العاطفي،
فتح ��ول اهتمامها اىل ولديها اللذين تع�شقهما حد
اجلن ��ون ،وحت ��اول �أن تبعد الن�س ��اء عنهما .كان

لورن� ��س ان ��ذاك مغرم ًا
مب ��ا يكتب ��ه ع ��امل النف�س
النم�س ��اوي �سيجمون ��د فروي ��د ،يف يوميات ��ه
يكت ��ب �إنه �":أحد �أف�ض ��ل الذين يج�سدون خمتلف
معاين تعب�ي�ر (مفكر كبري) فقد قدم فع ًال ،النماذج
النظري ��ة التي �أفادت كت ��اب الرواية وعمقت لديه
ال�سعي لدرا�سة �أحوال النف�س الب�شرية".
بعده ��ا حت ��دث فور�سرت ع ��ن الفق ��رات اجلن�سية
املوج ��ودة يف رواي ��ة ع�شي ��ق اللي ��دي ت�شات ��ريل
ف�أكد �إن امل�ؤل ��ف �أراد �أن ينتقد العالقات اجلن�سية
العاب ��رة التي تق ��وم على �شه ��وة اجل�س ��د ،ولهذا
جنده ي�صف بدقة العالقات اجلن�سية القائمة على
احلب الدائم ،وهي العالقات ال�سوية التي ربطت
ب�ي�ن الليدي ت�شاتريل وعام ��ل احلديقة ،وي�ضيف
فور�س�ت�ر �إن مثل هذه العالق ��ات تتجاوز رغبات
اجل�س ��د لتنتهي اىل ارتب ��اط العا�شق�ي�ن بو�شائج
روحية متينة.
عقدت املحكمة �ست جل�س ��ات متوا�صلة ا�ستمعت
فيه ��ا اىل ع�شرات ال�شه ��ادات من نقاد ورجال دين
وكت ��اب ،بعده ��ا �أ�ص ��درت يف الثاين م ��ن ت�شرين
الثاين عام  1960قرار ًا بال�سماح بتوزيع الرواية
كاملة ومن دون حذف �صفحات منها
**********
ملاذا يذوب العامل من حولنا
ويحلل؟
يف العام  1907يعرث لورن�س يف �إحدى املكتبات
عل ��ى ن�سخ ��ة م ��ن كتاب بعن ��وان  :ث�ل�اث مقاالت
يف نظري ��ة اجلن� ��س" ،امل�ؤل ��ف �سيجموند فرويد
�سب ��ق للورن� ��س �أن ق ��ر�أ كتاب ��ه ال�ضخم"تف�س�ي�ر
الأحالم"و�أعجب ب ��ه ،الأمر الذي دفعه لأن ير�سل
ل ��ه ر�سالة يكتب فيها �":إنن ��ا بحاجة اىل مثل هذه
الكت ��ب التي تو�ضح لنا ملاذا ب ��د�أ العامل من حولنا
يذوب ويتحلل ،و�أخذ كل �شيء يفقد قيمته" .كان
فروي ��د قد ن�ش ��ر كتابه"ث�ل�اث مق ��االت يف نظرية
اجلن�س"ع ��ام  .1905يكت ��ب اىل لورن� ��س ال ��ذي
�أر�س ��ل ل ��ه ر�سالة ع ��ام  1906يق ��ول فيه ��ا �":إننا
بحاج ��ة اىل ث ��ورة ال من �أجل امل ��ال �أو العمل ،بل
يف �سبي ��ل �أن نعي� ��ش احلياة بطبيعته ��ا ،وهذا ما
وجدته يف كتابك الأخري ع ��ن نظريات اجلن�س"،
حي ��ث يخربه �إن ��ه يحاول جاه ��د ًا �أن ي ��رد بع�ض
الأمرا�ض النف�سية اىل اجلن�س.
تكمن �أهمية كتاب فرويد"ثالث مقاالت يف نظرية
اجلن� ��س"يف �أن ��ه كان مفاج� ��أة لك ّت ��اب الرواي ��ة
وال�شع ��ر الذي ��ن �أرادوا �أن يقدم ��وا حتلي�ل ً�ا �أدبيا
ي�سل ��ط ال�ضوء على احلي ��اة النف�سي ��ة ل�شخو�ص
�أعمالهم الأدبية..
ورغم �أن فرويد و�ضع عنوان اجلن�س على غالف
كتابه ال�شهري هذا �إال �أن الكتاب ال يدر�س الغريزة
اجلن�سية فقط ،بل يحاول �أن يقدم درا�سة
يف �أ�سب ��اب الأمرا� ��ض النف�سية وبحث
يف �أ�سبابها،وبالرغ ��م م ��ن �أن الكت ��اب
زاخ ��ر بتفا�صي ��ل الن�ش ��اط اجلن�سي،

فرويد

لورن�س
ف�إن ��ه المي� ��س طبيع ��ة اجلن�س يف ذات ��ه ،والواقع
�إن الكتاب يعد مرحلة هامة يف تفكري فرويد ويف
نظرية التحليل النف�س ��ي عامة .هذه املرحلة التي
مت الك�شف فيها عن نظري ��ة– الرغبة اجلن�سية –
والت ��ي ي�ؤك ��د فيها �أن مر� ��ض الع�ص ��اب ين�ش�أ من
�أمور جن�سية طفولي ��ة ،وي�ضيف �أي�ض ًا �إن الأمور
اجلن�سي ��ة الطفولي ��ة املكبوت ��ة لي�ست وقف� � ًا على
الذي ��ن �أ�صيب ��وا بع�ص ��اب يف وقت ما م ��ن �أوقات
حياته ��م ولكنها موجودة عن ��د كل �إن�سان وت�شكل
عام ًال مهم ًا يف حياته.
كان فرويد يريد �أن يبحث عن جذور �أزمة الإن�سان
املعا�ص ��ر ،وما �أن عرث على الرغبة اجلن�سية كقوة
دافع ��ة� ،سعى اىل درا�ستها باعتبارها قوة �صانعة
مل�ص�ي�ر الإن�س ��ان ،حي ��ث تنعك� ��س عل ��ى عالقات ��ه
االجتماعي ��ة ،فيتحول اجلن� ��س اىل خمدر ينجح
يف امت�صا� ��ص العواط ��ف املمزق ��ة ،لذل ��ك يكت ��ب
لورن�س �":إننا نعي� ��ش يف ع�صر م�أ�ساة وا�ضحة،
رغ ��م �إننا نرف�ض تقبله على �أنه م�أ�ساة ،لقد وقعت
امل�أ�ساة ،ونحن الآن و�سط اخلرائب".
يف منت�ص ��ف �سن ��ة  ،1856ويف مدين ��ة �صغ�ي�رة
ت�سم ��ى فراي�ب�رج ،كان ��ت تابع ��ة للإمرباطوري ��ة
النم�ساوي ��ة ،ول ��د طف ��ل لأب كان يعمل يف جتارة
ال�ص ��وف� ،صارم الطباع مت�سلط يف البيت ،كانت
�أم ��ه تريد �أن ت�سمي ��ه جوزيف على ا�س ��م والدها،
لكن الأب �أ�صر على �أن ي�سميه �سيجموند ،ليحمل
اال�س ��م الثالث ��ي �سيجموند �شلوم ��و فرويد.
ول ��د ه ��ذا الطف ��ل ال ��ذي �سيعن ��ى ب� ��آالم
النف� ��س وم�شاغلها وهمومها يف �أ�سرة
تع ��ج باملتناق�ض ��ات ،الأم فتاة �صغرية
ح�سناء مل تتج ��اوز الثامنة ع�شرة من
عمره ��ا ،فيم ��ا جت ��اوز الأب،ال ��ذي كان
يع ��اين من الع�صاب ،اخلم�س�ي�ن من عمره،
وهو يثري م�شاعر الك ّره عند الطفل ال�صغري ،الذي
ي�شع ��ر باملناف�س ��ة بينه وبني �أبيه عل ��ى عطف �أمه
ور ّقته ��ا .يف العام الثالث من عمره ولدت �شقيقته
ال�صغ�ي�رة ،فعرف لأول م ��رة معنى الغرية ،ولهذا

يخربنا يف كتابه"حيات ��ي والتحليل النف�سي"�إن
�سني حياته هي تلك الثالث �سنوات
�أ�سعد و�أجمل ّ
الأوىل م ��ن عمره.ونراه يف كتاب ��ه املثري"مدخل
اىل التحلي ��ل النف�سي"ي�ؤك ��د عل ��ى �أن الأ�سا� ��س
التكوين ��ي للحي ��اة النف�سية عن ��د الإن�سان يتم يف
ال�سن ��وات الث�ل�اث الأوىل م ��ن العم ��ر .وق ��د ظ ��ل
فرويد ي�سرتجع تلك ال�سنوات و�أحالمها فيما بعد
لتك ��ون من �أهم العنا�صر الت ��ي بنى عليها نظريته
يف عل ��م النف� ��س ،و�أي�ض ��ا لتك ��ون مدخ�ل ً�ا لكتابة
الكبري"تف�سري الأحالم"الذي يعد اىل
جانب"ر�أ�س املال"ل ��كارل مارك�س
و"النظرية الن�سبية"لأين�شتاين،
�أه ��م ثالث ��ة كت ��ب غ�ّي�رّ ت جمرى
التاريخ الب�شري.
عندم ��ا بل ��غ الرابع ��ة م ��ن عم ��ره
�أ�صيب ��ت جت ��ارة وال ��ده بالك�س ��اد،
وانتهى الأمر بالعائلة املكونة من الأب وزوجتني
وت�سع ��ة �أوالد وع ��دد م ��ن الأحف ��اد اىل �أن تنتق ��ل
اىل فيينا ،وهناك يلتح ��ق الطفل فرويد باملدر�سة
االبتدائية التي يثبت به ��ا تفوق ًا ،حيث ظل الأول
عل ��ى مدر�ست ��ه مل ��دة �سبعة �أع ��وام ،وظه ��ر تفوقه
اخل ��ارق يف حف ��ظ اللغات ،فل ��م يتج ��اوز الثالثة
ع�ش ��رة م ��ن عم ��ره �إال وكان يتق ��ن االنكليزي ��ة
والالتيني ��ة والفرن�سي ��ة بطالق ��ة .وبع ��د �سنت�ي�ن
نراه ينك ��ب على درا�س ��ة الإيطالي ��ة والإ�سبانية،
لكن �أكرث م ��ا �أثار اهتمامه وهو يف �سن اخلام�سة
ع�ش ��رة ه ��و الفل�سف ��ة .كان يحلم ب� ��أن ي�صبح مثل
الفيل�س ��وف الأمل ��اين هيغ ��ل ،عندما بل ��غ ال�سابعة
ع�ش ��رة م ��ن عم ��ره دخ ��ل جامع ��ة فيين ��ا لدرا�س ��ة
الط ��ب ،وبع ��د ثم ��اين �سن ��وات جت�ب�ره الأحوال
املادي ��ة املرتدّية لعائلته على ت ��رك الأبحاث للعمل
يف �أحد م�ست�شفي ��ات فيينا طبيب� � ًا مبتدئ ًا ،ونراه
يكت ��ب يف كتابه"حيات ��ي والتحلي ��ل النف�سي"�إن
تل ��ك ال�سنوات التي ق�ضاه ��ا يف امل�ست�شفى مكنته
م ��ن التفرغ لكتابة املقاالت ع ��ن طبيعة املخ ،الأمر
ال ��ذي دفع �أ�ست ��اذه �أدينجر �أن يطل ��ب منه التفرغ
نهائي� � ًا لدرا�سة املخ ويعده ب�أن يج ��د له مكان ًا يف
معهد الت�شري ��ح� ،إال �أن �أبحاثه التي ن�شرها �آنذاك
�سهل ��ت له احل�صول على منحة درا�سية يف فرن�سا
ليدر� ��س الأمرا� ��ض الع�صبي ��ة.ويف �سبي ��ل تل ��ك
الدرا�سة جند فرويد ي�ؤجل زواجه خم�سة �أعوام،
وي�ؤك ��د خلطيبت ��ه وه ��و يعانقها �إن ��ه �سيعود اىل
فيين ��ا بع ��د �أن يحقق حلمه ،كان ق ��د حزم مالب�سه
و�أخ ��ذ معه كر�سيه اخل�شبي"بدون ظهر" ،وابتاع
�أرخ�ص تذكرة قطار اىل باري�س ليبد�أ رحلة الألف
ميل اىل التحليل النف�سي
***********
�إن ما حتتاج �إليه املر�أة هو االكتفاء
�أنه ��ى لورن�س روايته ع�شيق الليدي �شاتريل"يف
حلظة غ�ضب اجتاحته �ضد املجتمع الربجوازي،
ا�ستم ��ر يف كتابته ��ا �أك�ث�ر من عامني ب�ي�ن خريف
1927و�صيف  ،1929و�أم�ضى عيد امليالد وحيد ًا
بع ��د انف�صال ��ه ع ��ن زوجت ��ه .يف ذل ��ك الوقت كان

يكت ��ب الر�سائ ��ل �إىل عدد م ��ن �أ�صدقائ ��ه ،قال يف
واحدة منها ":يبدو يل �أن الأمر الرئي�س بالن�سبة
للم ��ر�أة ه ��و �إنه ��ا ال ميك ��ن تعريفه ��ا بكلم ��ات من
قبيل احلب �أو اجلم ��ال �أو ال�شرف �أو الواجب �أو
اجل ��دارة �أو التحرر ،فعلى امل ��دى البعيد ال متثل
هذه الكلمات حقيقة امل ��ر�أة" ،ويف �أخرى ي�ضيف
�":إن م ��ا حتت ��اج �إلي ��ه امل ��ر�أة ه ��و االكتف ��اء ،على
الأق ��ل االكتفاء اجل�سدي بقدر م ��ا هي بحاجة �إىل
االكتفاء النف�س ��ي ،اجلن�س بنف�س قدر ما حتتاجه
من الروح".
مل يك ��ن لورن� ��س يطمح بكتاب ��ة رواية عن حب مل
ي�سع ��د ب ��ه ،فالأمربالن�سبة له حت ��وّ ل �إىل ارتياب
وحال ��ة من ال�ش ��ك يف العواطف الت ��ي تريد طبقة
الربجوازيني فر�ضها على املجتمع ..تدور"ع�شيق
الليدي ت�شاتريل"حول ال�سري كليفورد ت�شاتريل،
رج ��ل وا�س ��ع ال�ث�راء تعر� ��ض اىل �إ�صاب ��ة بالغ ��ة
يف احل ��رب العاملي ��ة الأوىل تركت ��ه م�شل� � ً
وال
وم�صاب� � ًا بعج ��ز جن�س ��ي ،فان�ص ��رف �إىل
الكتابة والت�أليف لتعوي�ض ف�شله يف عالقته
احلميمة مع زوجته الليدي ت�شاتريل ،التي
كانت �آنذاك يف قمة �شبابها و�أنوثتها .مل تكد
مت�ضي فرتة حتى �ضاقت ذرع ًا به و�أقامت عالقة
مع ميلورز ،ب�ستاين يعم ��ل لدى زوجها ،حتوّ لت
يف ما بعد �إىل عالق ��ة روحية على رغم االختالف
الطبقي ال�شا�سع بني العا�شقني ،و ُتوّ جت يف ختام
الرواية مبولد طفلهما واال�ستعداد للزواج ،حيث
جندها تغ ��ادر بيت الزوجية لرتتي ��ب حياتها من
جديد.
حينم ��ا حاول لورن�س ن�ش ��ر الرواية رف�ض جميع
النا�شري ��ن عمله ،وذلك للإباحي ��ة التي و�صف بها
العالق ��ة احلميمة بني الليدي ت�شاتريل وع�شيقها،
م ��ا دفع ��ه �إىل طباعته ��ا �س ��را وتوزيعه ��ا ..ويف
املرت�ي�ن الثانية والثالثة طبعه ��ا يف كل من فرن�سا
و�إيطالي ��ا م ��ن دون ت�صري ��ح ،وكذل ��ك طبعت يف
�أمريكا من دون ا�ستئذانه.
يف ر�سال ��ة �إىل طليقت ��ه يكت ��ب لورن� ��س ":تلقيت
عر�ض ًا مت�أخر ًا من املزورين الأوروبيني يحددون
يل ن�صيب ًا مقابل حق امللكية عن كل الن�سخ املباعة
يف املا�ض ��ي ،والتي �ستب ��اع يف امل�ستقبل لو قبلت
�أن �أعتم ��د طبعاتهم ،قل ��ت لنف�سي على قاعدة  :من
ال يظلم يظلم ،وكان علي �أن �أقبل العر�ض .متكنت
بعد ذلك من ن�ش ��ر الن�سخة الفرن�سي ��ة الرخي�صة،
وحثن ��ي النا�ش ��رون الإنكلي ��ز عل ��ى عم ��ل ن�سخة
منقح ��ة ووعدوين مبقاب ��ل كبري ،و�أ�ص ��روا على
�أن تك ��ون رواي ��ة نظيف ��ة ال حتتوي عل ��ى الألفاظ
الفا�ضحة..كنت قد ب ��د�أت �أ�ست�سلم للإغراء و�أبد�أ
يف تنقي ��ح الرواي ��ة وتهذيبها ،ولكن ��ي وجدت �أن
ذل ��ك م�ستحيل،لأنه يعني �أن �أقط ��ع �أنفي باملق�ص
لي�صب ��ح �أجمل �شك ًال ..ومع ذل ��ك وعلى الرغم من
كل املعار�ض ��ات ف�إنن ��ي �أعر� ��ض روايت ��ي ككت ��اب
�أمني و�صحي و�ضروري لنا حالي ًا ..الألفاظ التي
ت�صيب بال�صدمة ال�شدي ��دة يف البداية �سيعتادها
الق ��ارئ بع ��د �أن مي�ض ��ي يف ق ��راءة الرواية ،هل
يرج ��ع ذل ��ك �إىل �أن العق ��ل يف�س ��ده االعتي ��اد ،ال
عل ��ى الإط�ل�اق �إن الألفاظ ت�صدم الع�ي�ن ولكنها ال
ت�صدم العقل مطلق ًا� ..إن �أعظم الكفر �ضد احلقيقة
اجلن�سية هو اعتباره ��ا عم ًال م�شين ًا مع �إننا جئنا
من خالله ،املحافظون التقليديون يحر�صون على
عدم اخلو� ��ض يف امل�س�ألة اجلن�سي ��ة مع �أوالدهم
واعتب ��ار ذل ��ك م ��ن املحرم ��ات ،لكنهم ين�س ��ون �إن

الغريزة هي املعلم الأول ،وهي التي تقود �أبناءها
للحقائق دون مع ّلم".
يف مقال ��ة بعنوان"مالحظات حول ع�شيق الليدي
ت�شات ��ريل ،يلق ��ي لورن�س ال�ضوء عل ��ى الظروف
الت ��ي كتب فيه ��ا ه ��ذه الرواية فيقول ع ��ن الزوج
كليف ��ورد ال ��ذي تهج ��ره زوجت ��ه كون�ستان� ��س
لت�ضاجع حار�سه �":إنه نتاج احل�ضارة ال�صناعية
املادي ��ة احلديث ��ة ،م�شكلته تتلخ� ��ص يف �أن دماءه
ت�س ��ري فيه ��ا ب ��رودة امل ��وت ،وه ��و اليفتق ��ر اىل
ال ��دفء الإن�س ��اين فح�سب ،ب ��ل �إنه فق ��د كل �صلة
تربطه بالن�س ��اء وبزمالئه من الب�شر ،يف حني �أن
حار� ��س ال�صيد يتميز ب ��دفء امل�شاعر واحليوية،
وي�ضي ��ف لورن� ��س �أن هن ��اك ما ي�ب�رر ا�ستخدامه
للكلمات اجلن�سي ��ة املك�شوفة يف روايته ،فالهدف
ه ��و حتري ��ر هذه الكلم ��ات من �أي ��ة دالالت بذيئة،
فلي� ��س يف ممار�س ��ة اجلن�س م ��ا ي�ش�ي�ن �أو يدعو
للخج ��ل ،يق ��ول لورن�س يف دفاعه ع ��ن الرواية :
�:إن الإن�ساني ��ة ا�ستغرق ��ت يف ممار�س ��ة اجلن� ��س
دون فهم ��ه �أو �إدراك ��ه ،وله ��ذا حتوّ ل ��ت املمار�سة
اجلن�سي ��ة عرب الزم ��ن اىل فع ��ل �آيل كالح تغي�ض
عنه احلي ��اة ويبعث على امللل وخيبة الآمال ومن
ث ��م فقد ح ��ان الوق ��ت لإدراك ��ه �إدراك ًا �سليم ًا وذلك
بتجديد الأفكار املتعلقة به".
************
يف ع ��ام  1959تول ��ت مطبع ��ة يف نيويورك ن�شر
رواية"ع�شي ��ق اللي ��دي ت�شاتريل"كامل ��ة وبدون
�أي ح ��ذف منها وذلك بعد ح�صوله ��ا على موافقة
�أرمل ��ة لورن� ��س ،وظه ��رت الرواي ��ة يف املكتبات،
لكن بع ��د �أ�سبوع من ن�شرها �أم ��ر رئي�س م�صلحة
الربي ��د مبن ��ع �إر�س ��ال الكت ��اب عن طري ��ق الربيد
باعتب ��اره كتاب ��ا بذيئا ،كما �أم ��رت امل�صلحة مبنع
�إر�س ��ال �أية ن�ش ��رات دعاية عن الرواي ��ة بالربيد،
م ��ا دف ��ع النا�ش ��رون اىل رفع ق�ضية �ض ��د م�صلحة
الربي ��د وطالب ��وا الق�ض ��اء �أن يعل ��ن �أن الكت ��اب
لي� ��س بذيئ ��ا باملعن ��ى ال ��وارد يف ن� ��ص القان ��ون
القا�ض ��ي مبن ��ع املطبوعات البذيئة م ��ن التداول.
ويف  21م ��ن مت ��وز ع ��ام � 1959أ�ص ��در القا�ضي
الفي ��درايل االمريكي حكم� � ًا ل�صالح الكت ��اب ،فقد
�أو�ضح القا�ضي �إن رئي�س م�صلحة الربيد تنق�صه
احلج ��ة لعدم قدرته عل ��ى التمييز بني املطبوعات
البذيئ ��ة واملطبوعات املحرتمة ،و�أ�ش ��اد القا�ضي
ب�أ�سل ��وب �إخراج الكتاب على نح ��و حمرتم وبينّ
�إن امل�شرتكني يف �شرائه قلة �ضئيلة العدد ينتمون
اىل فئ ��ة الأدب ��اء ،وبع ��د ان ا�ستعر� ��ض القا�ض ��ي
ق�ضي ��ة رواية"يولي�سي�س"جليمي� ��س جوي� ��س
والت ��ي كان ��ت معرو�ضة قبل م ��دة �أم ��ام الق�ضاء،
خل� ��ص اىل �أنه الي�ص ��ح اعتبار اي كت ��اب يتناول
اجلن� ��س بذيئ ًا �إال �إذا كان اهتمامه العام مييل اىل
اجلن�س ب�شكل فا�ضح وبحيث يطغى اجلن�س فيه
على ما يت�ضمنه من �أهمية اجتماعية.
مات د.ه.لورن�س وعم ��ره خم�سة و�أربعون عام ًا،
وكت ��ب يف �آخ ��ر ر�سائل ��ه � :أع ��رف �إن ال�شج ��رة
�ستموت يف النهاية ،فهل �س�أتخلى عن زرع بذرة،
�سيكون ذلك جبن ًا وغرور ًا.
مل يع�ت�رف النق ��اد بلورن� ��س �إال بعد م ��رور عقود
عل ��ى وفات ��ه ،فتحوّ ل ��ت �صورته من جم ��رد كاتب
يهت ��م باجلن� ��س ويدعو اىل الإباحي ��ة� ،إىل ممثل
للأدب الإنكليزي يف مرحلة احلداثة ووُ�ضع �أدبه
يف مكانت ��ه ب�ي�ن املوروث ��ات الأدبي ��ة يف الرواية
العاملية.
قب ��ل وفاته بع ��ام وبالتحدي ��د ع ��ام  ،1929ين�شر
لورن�س كت ��اب بعنوان"فانتازيا الغريزة"يخربنا
يف املقدم ��ة �إن ��ه اراد ان يكم ��ل به كت ��اب �سبق �أن
�أر�س ��ل ن�سخة من ��ه اىل فروي ��د بعنوان"التحليل
النف�س ��ي والالوع ��ي" ،يف مقدمة"فانتازي ��ا
الغريزة"يقدم التحي ��ة اىل فرويد ":ن�شكر فرويد
�إنه جذب لنا اىل الأر�ض �شيئا ما ،خارج كل غيوم
روعتن ��ا" ،ويف �سطور الكتاب يوج ��ه نقد ًا للذين
يعتق ��دون �إن ما يكتبه ينتم ��ي اىل الأدب الفاح�ش
�":إن الإهان ��ات لتوجه �إ ّ
يل يف املح ��ل الأول لأين
ا�ستخدم الكلم ��ات الفاح�شة ،كم ��ا ي�سمونها ،غري
�إن ��ه ال �أحد يعلم عل ��ى وجه الدقة م ��ا الذي تعنيه
كلمة فاح�شة ذاتها� ،أو ما الذي يراد بها �أن تعنيه،
غ�ي�ر �إن الكلمات القدمية التي تنتمي اىل ما حتت
ال�سرة م ��ن اجل�سد ق ��د �سارت تدريجي� � ًا حمكوم ًا
عليها ب�أنه ��ا فاح�شة .ومعن ��ى الفاح�شة اليوم هو
�أن رجل ال�شرطة يظن من حقه �إلقاء القب�ض عليك
وال �شيء غري ذلك".
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اقــــرأ

�س ُن�صاب بال�صدمة �أنا وح�ضرتك
عزيزي القارئ ،لو �أننا �سمعنا
�أو قر�أنا � ّأن �أحد ال�سادة النواب،
ق�ضى �شطر ًا من الليل وهو
يجل�س �أمام قا�ضي التحقيق
ي�س�أله من �أين لك هذا؟ مثل هذا
ال�س�ؤال ممنوع يف هذه البالد.
�إذا كان هناك ما يجب �أن نعرفه،
فهو حكاية رئي�س وزراء
باك�ستان نواز �شريف ،الذي
ما �إن عاد اىل بالده حتى وجد
ال�شرطة يف انتظاره ليرُ حل �إىل
ال�سجن ،لتنفيذ حكم بال�سجن
ب�سبب ق�ضايا ف�ساد وته ّرب
�ضريبي
ويف بالد �أخرى ،مل ي�ستطع
رئي�س �سابق ب�أهميّة لوال دا
�سيلفا ،،ان يعرت�ض على قرار
الق�ضاء بحب�سه بتهم تتعلق
باالنتخابات.
و�أمتنى �أن تعرف عزيزي
القارئ � ّأن ال�سجني م ّتهم
باحل�صول على م�ساعدات
حلملته االنتخابية ،و�أن املحكمة
جمّدت �أمواله يف البنك وهي
مبلغ � 190ألف دوالر ومعها
�شقتان و�سيارتان .وقبل هذا
وذاك �أمتنى عليك قراءة �سرية
لوال دا �سيلفا ،ال�صبي الذي عمل
ما�سح ًا للأحذية ،ثم عام ًال يف
حمطة للبنزين ،ثم ميكانيكي ًا،
وبائع خ�ضراوات ،ثم نقابي ًا
ي�ساري ًا ،ثم رئي�س ًا للربازيل
التي ت�سلم ال�سلطة فيها وكانت
مديونيتها ثالثني مليار دوالر،
وخرج من ال�سلطة واحتياطي
النقد فيها جتاوز الـ  350مليار ًا.
هل ن�ستطيع �أنا و�أنت عزيزي
القارئ� ،أن ن�س�أل النائبة حنان
الفتالوي  :من �أين لها الأموال
التي م ّكنتها من �شراء قناة
�آ�سيا الف�ضائية؟ جمرد �س�ؤال
بريء ولوجه الله ،لأنني
�أعرف حتم ًا �أن قيمة ال�سيدة
الفتالوي ال�سيا�سية� ،أهم بكثري
من قيمة لوال دا �سيلفا ،فهي
دكتورة"تكنوقراط" ،وهو
�صبّاغ �أحذية!.
منذ ا�صبح حيدر العبادي
رئي�سا للوزراء ،والنائبة حنان
الفتالوي حري�صة على �أ ّال
ت�ضيّع دقيقة واحدة من وقتها
الثمني ،تتنقل مثل"الفرا�شة"من
ف�ضائية �إىل ف�ضائية ،تبكي
حال العراق الذي ُنهب ،،وك ّنا
قد ع�شنا مع ال�سيدة النائبة
فا� ً
صال من املناحة و"اللطم"على
اخلدود على حال وزارة
الدفاع ،لكنها �صمتهت ملدة
ثماين �سنوات على نهب اموال
العراق ،الن ال�صمت كان مدفعا،
مقاوالت ومناق�صات واموال
�سائلة بالدوالر ح�صر ًا.
عموم ًا ال منلك �إال �أن نه ّنئ
ال�سيدة النائبة بهذه ال�صفقة،
و�أمتنى �أن التنزعج و�أنا
اطمئن عليها وا�س�أل من �أين
ّ
�ستغطي
لها كل الأموال التي
بها م�صاريف القناة ورواتب
العاملني وما �سيبذخ على
الربنامج اجلديد"وزنك ذهب مع
حنان الفتالوي"؟!

املخا�ض
�ضم ��ن م�شروعه ��ا لإع ��ادة �أعم ��ال الروائي العراق ��ي الكبري
غائب طعمة فرمان ت�صدر دار املدى طبعة جديدة من رواية
" املخا�ض " التي �أراد من خاللها غائب طعمة فرمان �أن
ير�س ��م �صورة �شامل ��ة ملرحلة ما بعد  58ب ��كل ما حتويه من
�أبع ��اد �سيا�سية ووطنية خمتلف ��ة  ،لتناق�ش التطورات التي
ح�صل ��ت يف املجتم ��ع العراق ��ي �أواخ ��ر اخلم�سيني ��ات عند
انتق ��ال املجتمع م ��ن بغداد العه ��د امللكي اىل بغ ��داد الع�صر
اجلمهوري ،حيث حتاول الرواية �أن تعك�س �أزمات وهموم
الإن�س ��ان العراق ��ي حماول� � ًة ت�سليط ال�ض ��وء على وجهات
النظ ��ر املختلف ��ة الت ��ي كانت مطروح ��ة يف تل ��ك الفرتة من
تاريخ العراق ال�سيا�سي واالجتماعي.

مبنا�سبة مرور  40عام ًا على رحيله

بيت

(

ٌ
آثاري كان له
باحث �
ّ
الف�ضل الكبير في
اكت�شاف العديد من
المناطق الآثارية
العراقية� ،إ�ضافة الى
دوره المتميز في تدوين
التراث والح�ضارة
العراقية ،رحل بحادث
�سير حين كان في
طريقه الى الم�شاركة
بندوة عن حو�ض
حمرين ،ولذلك عدّ ه
البع�ض �شهيد الآثار
العراقية .يوم الجمعة
الما�ضي ا�ستذكرته
م�ؤ�س�سة "المدى"
بمنا�سبة مرور  40عاماً
على رحيله ،وذلك �ضمن
المنهاج الأ�سبوعي لبيت
المدى الخا�ص با�ستذكار
ال�شخ�صيات العراقية
ال�شهيرة التي لها �أثر
كبير في الم�شهد الثقافي
والفني واالجتماعي
العراقي...
ّ
الم�شاط
 زينب
 عد�سة /محمود ر�ؤوف
من �سيرة الآثاري
ف ��ي الع ��راق �أول ��ى الح�ض ��ارات الت ��ي
قدمت للإن�سانية ال�ش ��يء الكثير لتكون
بذل ��ك الآث ��ار العراقي ��ة وم ��ا تبق ��ى من
الح�ض ��ارة مو�ض ��ع اهتم ��ام العالم منذ
ق ��رون ،ظهر في هذه المدينة العديد من
علماء الآثار الأجانب عملوا في العراق
ون ّقبوا �آثاره واكت�شفوا ال�شيء الكثير
م ��ا تزخر به المتاحف اليوم وتفخر به،
خ�ل�ال كلمة الباحث رفع ��ت عبد الرزاق
ي�شير �إلى �آثار الع ��راق ودور المنقبين
في هذه المدين ��ة ويقول " �شهد العراق

) ي�ستذكر رائد الآثاريني العراقيني ف�ؤاد �سفر

عبد الهادي فنجان مع مقدم اجلل�سة رفعت عبد الرزاق
مجموع ��ة من �أجي ��ال الآثاريي ��ن الذين ف� ��ؤاد �سف ��ر م ��ن موالي ��د � 1911أكم ��ل
ظه ��روا وكان م ��ن ال ��رواد ف ��ي العراق درا�سته االبتدائية والمتو�سطة ويعتقد
ف� ��ؤاد �سفر ال ��ذي نحتفي به ه ��ذا اليوم الباح ��ث رفعت عب ��د ال ��رزاق �أنه در�س
�إ�ضاف ��ة ال ��ى ط ��ه باق ��ر و�سلي ��م الوي ،ف ��ي الثانوي ��ة المركزية اي�ض ��ا رغم �أن
وعب ��د الرزاق لطف ��ي ،كما ظه ��ر الجيل ذل ��ك ل ��م يدون،وذهب ال ��ى �أمري ��كا في
الثان ��ي م ��ن الآثاريين م ��ن بينهم بهنام البعث ��ة العراقي ��ة الت ��ي �أخرج ��ت لن ��ا
�أبو ال�صوف وط ��ارق مظلوم و�آخرون �آثاريي ��ن ع ��دة  ،منه ��م ط ��ه باق ��ر ،بع ��د
غيرهم".
�إكمال ��ه البكالوريو�س ع ��ام ُ 1938عيِّن
تحدث عبد الرزاق ع ��ن ف�ؤاد �سفر قائال موظف ًا في مديرية الآث ��ار العامة ،وهو
" نحتف ��ل الي ��وم بالذك ��رى الأربعي ��ن كم ��ا يذكر عبد ال ��رزاق "عمل في الكثير
لوفاته حيث توفي بحادث �سيارة وهو م ��ن المواقع الآثارية ف ��ي العراق وركز
ف ��ي طريقه �إلى منطق ��ة حو�ض حمرين جه ��ده على العم ��ل في منطق ��ة الح�ضر
وه ��و ذاهب ال ��ى البحث الآث ��اري وهو ،وت ��م اكت�ش ��اف ح�ضارة عراقي ��ة كانت
بال �شك �شهي ��د الآثار العراقية ،يذكر � ّأن غي ��ر معروفة ،وكان له الدور الكبير في
�سيارت ��ه ا�صطدمت ب�شاحنة تركية ولم هذا االكت�شاف المذهل وا�ستمر بالعمل
ين ��جُ �سوى ال�سيدة مهاب البكري عالمة حت ��ى منت�ص ��ف ال�سبعيني ��ات و�أ�ص ��در
الم�سكوكات".
�أكثر من كتاب بهذا ال�ش�أن".

� إقبال نعيم
�شرف ملهرج ��ان قرط ��اج ال�سينمائي
مدي ��ر عام دائ ��رة ال�سينما وامل�سرح ،ال ��دويل بدورت ��ه ال� �ـ ، 29وذلك بعد
�أعلن ��ت �أن العراق قد اختري ك�ضيف زيارة ق ��ام بها رئي� ��س املهرجان اىل
العراق و�أعلن فيه عن ذلك.
 زهري اجلزائري
الكاتب وال�صحفي ،ت�ضيّفه م�ؤ�س�سة
احل ��وار الإن�س ��اين يف لن ��دن خ�ل�ال
ندوة يتحدث فيه ��ا عن "اجلواهري
ذاك ��رة ال�شع ��ر وال�صحاف ��ة" وذل ��ك
م�س ��اء ي ��وم الأربعاء املقب ��ل يف مقر
امل�ؤ�س�سة.
 حيدر جمعة
مدير منتدى امل�سرح التجريبي ،يعلن
ع ��ن �إقام ��ة ور�ش ��ة لكتاب ��ة �سيناريو
الأف�ل�ام الق�ص�ي�رة يف املنت ��دى التي
�ستنطل ��ق مع بداية �شه ��ر �آب 2018
وت�ستمر ملدة  12يوم ًا.
 رجاء كاظم
املخرج ��ة ،يُ�ضيّفها امللتق ��ى الإذاعي
والتلفزي ��وين للحديث ع ��ن �سريتها
الفنية والإخراجية وذلك م�ساء يوم
الثالثاء املقبل على قاعة اجلواهري
يف مقر االحتاد.

المع ِّلم
ُ
ُع� � ّد �سفر �أن ��ه �صاحب ال ��روح البحثية
ف ��ي المدار�س الآثاري ��ة ،هذا ما يذكره
مدي ��ر مكتب ��ة المتح ��ف العراقي عبد
اله ��ادي فنجان من �أن " طارق مظلوم
كت ��ب ع ��ن الراح ��ل ف� ��ؤاد �سف ��ر وق ��ال
�إن ��ه �أح ��د تالمذت ��ه ،حين يكت ��ب �أحد
التالمي ��ذ عن حي ��اة �أ�ست ��اذه المف�ضل
البد من �أن يت�أم ��ل �أمور ًا عديدة تميز
�شخ�صي ��ة الأ�ست ��اذ ويف�ض ��ل �أم ��ور ًا
كثيرة من حياته �سواء حياته العلمية
�أو ال�شخ�صية ،وكت ��ب مظلوم بحوث ًا
�أ�شاد فيها بف�ضل �سفر عليه وعلى بقية
الطلبة".
� ّإن ف� ��ؤاد �سف ��ر م ّث ��ل عن�ص ��ر ًا مهم ًا من
عنا�ص ��ر الدف ��ع للطلب ��ة والباحثي ��ن
و�أع�ضاء هيئ ��ات التنقيب حيث يذكر
فنج ��ان قائال "م ّثل ح�ض ��ور ف�ؤاد �سفر
بي ��ن الباحثي ��ن المرجعي ��ة المكتن ��زة
بالمعلوم ��ات ف�ض ًال ع ��ن روح القدا�سة
حي ��ث تظه ��ر انعكا�ساتها عل ��ى مجمل
عالقاته مع الباحثين والطلبة".
�أما ع ��ن منجزه فيذك ��ر فنجان "�ساهم
�سف ��ر في ت�أ�سي�س ق�سم الآثار في كلية
الآثار /جامع ��ة بغداد الذي افتتح عام
، 1951وفي ع ��ام � 1056أ�سندت �إليه
مهمة مفت�ش التنقيب ��ات الآثارية وفي
ع ��ام � 1958أُ�سندت �إلي ��ه مهمة مفت�ش

التنقيب ��ات العام ،وع ّلم �سفر الكثيرين
كيفية اال�ستفادة م ��ن �أ�سلوب البعثات
الأجنبية".

المدر�س ��ة ال�شرابية و�أطلق على المدينة
ا�س ��م " المن ��ارة " � ،إ�ضافة لآث ��ار �أخرى
متمثلة بالم�سكوكات.

مُدن واكت�شافات
ل ��م يق� �دِّم كلم � ً�ة �أو بحث� � ًا عن ف� ��ؤاد �سفر
 ،لكن ��ه ق ��ال �س�أت ��رك تو�ضيح ��ات هذا ما
�أكده الخبير الآث ��اري والم�ؤرخ الآثاري
د .حمي ��د محم ��د ح�س ��ن الدراج ��ي الذي
�أراد م ��ن كلمت ��ه �أن يو�ض ��ح ع ��دد ًا م ��ن
المعلوم ��ات ع ��ن الراح ��ل قائ�ل�ا " ف� ��ؤاد
�سف ��ر درّ�سن ��ي ع ��ام  1962وزاملني في
دائ ��رة الآثار العامة بع ��د التخرج ،وهو
م ��ن علماء الآثار الم�شهورين والمثقفين
البارزي ��ن  .كان لهم باع وا�سع في مجال
الأدب وال�شع ��ر والح�ض ��ارات القديم ��ة
وقدم للآث ��ار العراقية خدمات جليلة من
�أبرزه ��ا التنقيب في مدين ��ة �أريدو التي
كانت ت�سمى �أبو �شهرين".
ن ّق ��ب الراح ��ل مدين ��ة �أري ��دو و�أ�سفرت
تنقيبات ��ه عن معلوم ��ات وا�سعة وكبيرة
دوّنه ��ا م ��ع الآث ��ار محمد عل ��ي م�صطفى
و�أ�ص ��در عنها كتاب� � ًا بعن ��وان "�أريدو"
وه ��و م ��ن الم�ص ��ادر المهمة ف ��ي تاريخ
الآث ��ار العراقي ��ة ..وكم ��ا ذك ��ر الدراجي
"ا�شتغل �سف ��ر �أي�ضا في مدينة الح�ضر
العربي ��ة وكان ��ت مدينة مطم ��ورة وغير
معروف ��ة وا�شتغ ��ل فيها م ��ع محمد علي
م�صطف ��ى ،ون ّقب ف ��ي المدين ��ة وك�شف
العدي ��د م ��ن الكتاب ��ات والعق ��ود و�أ ّل ��ف
�أي�ض ��ا في ذلك كتاب ��ه الم�شهور (الح�ضر
مدينة ال�شم�س)".
م ��ن المدن الأخ ��رى التي عم ��ل بها �سفر
مدين ��ة وا�سط وك�ش ��ف ع ��ن دار الإمارة
و�أربع ��ة م�ساج ��د جامعة تع ��ود لفترات
تاريخي ��ة مختلف ��ة وك�ش ��ف ع ��ن بواب ��ة

ب�صمت
ل ��م يج ��د � ّأن ف ��ي حديثه ع ��ن ف� ��ؤاد �سفر
ال�شيء الجديد ،فبح�سب ما قال فقد قدم
من �سبقه الكثير م ��ن الأحاديث الوافية،
�إال �أن ��ه �سيتحدث ع ��ن ال�شخ�صيات التي
ب ��ات ين�ساه ��ا الف ��رد العراق ��ي ،الباحث
مع ��ن حمدان قال "�س�ألف ��ت �أنظاركم �إلى
م�س�أل ��ة �أكرره ��ا دائما ،من يع ��رف ف�ؤاد
�سف ��ر الي ��وم ف ��ي الع ��راق؟ الحقيقة هذه
العملية غي ��ر المقبولة ت�ؤك ��د �أن العراق
بلد ط ��ارد لأبنائ ��ه من المبدعي ��ن ،وهذا
جرح لدى النخب ��ة المثقفة والمتابعين،
وه ��ذا جرح غائ ��ر ال يزال ين ��زف ،فماذا
فعلنا نحن لجواد علي مثال؟ �أعتقد بعد
ك ��م جيل ل ��ن يعرف ه�ؤالء �أح ��د ،و�أجزم
بذل ��ك  ،ويمكن مقارنة العراق بم�صر لما
بينهم ��ا من نقاط م�شتركة ،نجد �أن عميد
الأدب العرب ��ي ط ��ه ح�سي ��ن لدي ��ه كتاب
بعنوان " �أحالم �شه ��رزاد" اطلعت على

توفيق التميمي

الراحلة "كاري في�شر" تعود للتمثيل
�أعلنت �شركة وال ��ت ديزني� ،أن الممثلة
وكاتبة ال�سيناري ��و الأميركية الراحلة،
كاري في�شر� ،ستظهر في الجزء الجديد
من �سل�سلة �أفالم الخيال العلمي (�ستار
وورز) عبر فيديو لم ُيعر�ض من قبل.
و�أو�ضح ��ت ال�شركة في بيان �أن الممثل
ج�س ��د �شخ�صي ��ة
م ��ارك هامي ��ل ،ال ��ذي ّ
ل ��وك �س ��كاي ووك ��ر ،ال ��ذي توف ��ي في
فيل ��م (�ست ��ار وورز :ذا ال�س ��ت جيدي)
الع ��ام الما�ضي �سيظهر كذلك في الجزء
الجديد ،الذي �سيبد�أ ت�صويره في لندن
بداية �آب.
وتوفيت في�شر ،التي لعبت دور الأميرة
لي ��ا ،ب�ش ��كل مفاجئ ف ��ي كان ��ون الأول
 2016ع ��ن  60عام ��ا �إث ��ر �أزم ��ة قلبية،

الطقس

بينما كانت ت�ستمتع بالعودة للعمل من
جديد في �إطار �سل�سل ��ة (�ستار وورز)،
وقال المخرج جيه.جي ��ه �أبرامز ،الذي
�سيخرج الجزء التا�سع من الفيلم" :لقد
�أحببن ��ا كاري في�ش ��ر للغاي ��ة� ...إيج ��اد
نهاية ُمر�ضية بحق لق�صة �سكاي ووكر
بدونها هو �أمر يحيرنا .ل�سنا �أبد ًا ب�صدد
�إعادة ال�صياغ ��ة �أو ا�ستخدام �شخ�صية
بالكمبيوتر .بف�ضل دع ��م وبركة ابنتها
بيلي وجدنا طريق ��ة لتكريم �إرث ودور
كاري ف ��ي �شخ�صي ��ة لي ��ا ف ��ي الج ��زء
التا�س ��ع با�ستخدام ت�صوير ل ��م ُي�شاهد
م ��ن قب ��ل كن ��ا ق ��د �صورناه ف ��ي الجزء
ال�ساب ��ع" ،في �إ�ش ��ارة �إلى فيلم (فور�س
�أويكنز).

الطبع ��ة الخام�سة وه ��و ولي�س من كتبه
المهم ��ة كم طبع ��ة طبعت �أي�ض ��ا ل�سالمة
مو�سى  ،والعقاد و�آخرين ،وهذا على ما
يبدو �شيء لي�س بالجديد� ،أما نحن فكان
�سابق� � ًا لدين ��ا ح� ��س ح�ض ��اري حيث كنا
ونحن من الب�سطاء نجل�س لن�ستمع �إلى
م ��ا يقوله م�صطفى جواد عبر التلفزيون
�أما اليوم فنحن ال نقدر �أي �شيء من هذا
وخ�صو�ص� � ًا مع الآثاريي ��ن الذين عملوا
في حيواتهم ب�صمت ورحلوا ب�صمت".

لم ندوِّ ن وثائقهم
ذات الم�شكلة التي باتت تدور في ذهنية
الجميع من المهتمين بالثقافة والمعرفة
ف ��ي الع ��راق ،يذك ��ر الباح ��ث توفي ��ق
التميمي "�أن لكبار المفكرين والآثاريين
وال�شخ�صي ��ات العراقي ��ة المعروف ��ة
النع ��رف بيوتاتها ،وال نع ��رف تاريخها
وال نع ��رف �أ�شياء كثي ��رة تخ�ص حياتها
وال�سبب يع ��ود الى �أنن ��ا بب�ساطة نفتقد
هذا الح�س الوطني الذي يدفعنا لتدوين
وتجمي ��ع وثائقه ��م وال نمل ��ك م�ؤ�س�سات
ثقافي ��ة ر�صين ��ة لتدوي ��ن منجزاته ��م
وحفظها".
مدير الآثار العامة
في مداخلة للباحث بكر الرواي ذكر قائال
"كنت �أحد تالميذة ف�ؤاد �سفر لم يح�سر
معرفت ��ه ف ��ي مج ��ال التنقي ��ب فح�س ��ب،
ب ��ل انعك�س ��ت عل ��ى عالقات ��ه بالآخري ��ن
و�شخ�صيته الراقية� ،إ�ضافة �إلى �أن عمق
معرفته الآثارية �شج ��ع الحكومة �آنذاك
على بناء المتحف العراقي حين كان هو
مدير ًا للآثار العامة ".

د .حميد حممد ح�سن الدراجي

معن حمدان

ُ
ف�ضل الآثاريين
الدكتور زهي ��ر البياتي في كمته ذكر � ّأن
�أعم ��ا ًال كثيرة لم ت� � َر النور ل ��وال اهتمام
الآثاريين به ��ا فيذكر �أن ملحمة كلكام�ش
والطوف ��ان التي ترجمها ط ��ه باقر لم تر
النور ،لوال عر�ضها على خ�شبة الم�سرح
حي ��ن �أخرجه ��ا �سام ��ي عب ��د الحمي ��د،
�آثاريي ��ن ترك ��وا ت�أثي ��ر ًا كبي ��ر ًا �إ�ضاف ��ة
ال ��ى ملحم ��ة ال�سيد والعب ��د وغيرها من
المالح ��م والأ�ساطي ��ر ،التي قدم ��ت فني ًا
�إ�ضافة �إل ��ى ن�صب التحرير لجواد �سليم
ال ��ذي ل ��ه ت�أثي ��رات عراقية قديم ��ة .هذه
الفن ��ون لم تر النور لو لم ي ُقم الآثاريون
بن�شر الثقافة الإن�سانية والح�ضارة.

قائمة "فورب�س" للنجوم العالميين من �أ�صل
ّ
تت�صدران
عربي� :شاكيرا و�سلمى حايك
�ضم ��ن قائم ��ة "نجوم م ��ن �أ�صول عربي ��ة"� ،أ�صدرت مجل ��ة "فورب�س ال�شرق
الأو�س ��ط" قائمة �ض ّم ��ت  14نجم ًا عالمي ًا م ��ن �أ�صول عرب ّي ��ة ،عا�شوا خارج
�أوطانهم الأ�صلية ،واكت�سبوا �شهرة ونجاح ًا عالميين..
وج ��اء ف ��ي �صدارة القائم ��ة �شاكي ��را �إيزابيل مب ��ارك ،كولومبي ��ة من �أ�صل
لبنان ��ي ،ول ��دت ون�ش�أت في العا�صم ��ة الكولومبية بارانكوي�ل�ا .وقد ظهرت
موهبتها في الرق�ص منذ �أن كانت في المدر�سة ،كما تبرز ثقافتها التي تمزج
بين الالتينية والعربية في رق�صاتها.
و�صنف ��ت �ضمن قوائم فورب�س لأق ��وى � 100سيدة في العالم من عام 2012
�إل ��ى  .2015كذلك ح�ص ��دت المغنية ال�شهيرة العديد م ��ن الجوائز العالم ّية.
وح ّل ��ت خام�سة النجم ��ة العالمية من �أ�صل لبناني �سلم ��ى حايك ،وهي ممثلة
ومنتجة وعار�ض ��ة �أزياء �سابق ًا ،انتقلت �إلى �أميركا منذ عام  .1991وقد ذاع
�صيتها في هوليوود من خالل ظهورها في �أفالم �شهيرة كما �أهلها دورها في
فيلم فريدا عام � 2002إلى التر�شح لجائزة الأو�سكار عن فئة �أف�ضل ممثلة.

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية ،حالة الطق�س ودرجات احلرارة يف
عموم مناطق العراق لليوم الأحد .
وقالت الهيئة يف تقريرها اليوميّ � ، ،إن طق�س مناطق العراق الو�سطى وال�شمالية
واجلنوبية �سيكون �صحو ًا ،ودرجات احلرارة �ستكون مقاربة لليوم ال�سابق.
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