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نوّاب الب�صرة طالبوا عبداملهدي بـ"�إغالق" التحقيق
مع القيادات الأمنيّة املتو ّرطة ب�ضرب ّ
املحتجني
 بغداد /وائل نعمة
حت ��ى اجلمع ��ة املا�ضي ��ة ،كان
املحتج ��ون يف الب�ص ��رة رغ ��م قل ��ة
�أعدادهم ،يك ��ررون نف�س مطالبه ��م امل�ستمرة
من ��ذ � 5أ�شه ��ر� ،أبرزها التحقيق م ��ع القيادات
الأمني ��ة الت ��ي قتل ��ت وعذب ��ت زمالءه ��م يف
احتجاجات ال�صيف املا�ضي.
وو�ص ��ل ع ��دد �ضحاي ��ا التظاه ��رات الت ��ي
اندلع ��ت يف الب�صرة على �إث ��ر �سوء جتهيز
الكهرب ��اء و�ش ��ح املي ��اه العذب ��ة� ،إىل �أك�ث�ر
م ��ن  200ب�ي�ن قتي ��ل وم�ص ��اب ،وكان �أكرث
الأي ��ام دموية ه ��و اليوم ال ��ذي �أُحرقت فيه
القن�صلي ��ة الإيراني ��ة يف �أيل ��ول املا�ض ��ي،
حي ��ث �سجل �أك�ث�ر من � 60ضحي ��ة ،ن�صفهم

قتلوا �أو�أ�صيبوا ب�إطالقات نارية.
املفاج�أة كانت بعد فتور التظاهرات ومالحقة
 300نا�ش ��ط بدع ��اوى و�صف ��ت بـ"الكيدية"،
�أن يطال ��ب نواب م ��ن الب�صرة التق ��وا رئي�س
ال ��وزراء عادل عبد امله ��دي م�ؤخر ًا يف بغداد،
ب�أن"يغل ��ق التحقيق"مع قي ��ادات االمن حول
�ض ��رب املتظاهري ��ن بحجة"�إهان ��ة اجله ��از
الأمن ��ي" ،فيم ��ا الت ��زال مالحق ��ة املدني�ي�ن
م�ستمرة.
وقال ��ت زهرة البج ��اري النائبة ع ��ن الب�صرة
الت ��ي ح�ض ��رت االجتم ��اع االخ�ي�ر لـ(امل ��دى)
�أم� ��س �إن"بع� ��ض نواب الب�ص ��رة طالبوا عبد
املهدي ب�إلغ ��اء عمل اللجنة امل�شكلة بالتحقيق
يف تورط بع� ��ض قي ��ادات ال�شرطة واجلي�ش
يف �أح ��داث الب�ص ��رة لأن ��ه ي�س ��يء اىل �سمعة

امل�ؤ�س�سة الأمني ��ة"! فيما اعتذرت عن ت�سمية
النائ ��ب �أو احل ��زب ال ��ذي عر�ض ذل ��ك الطلب
بالتحديد.
وكانت القي ��ادات الأمني ��ة اىل جانب حمافظ
الب�ص ��رة �أ�سع ��د العي ��داين ق ��د ح�ض ��روا
االجتم ��اع ال ��ذي عق ��د االربع ��اء املا�ض ��ي،
وا�ستمر �ساعتني.
وك�ش ��ف يف ت�شري ��ن االول املا�ضي عن تقرير
�ص ��ادر ع ��ن اللجن ��ة امل�شكل ��ة م ��ن قب ��ل قيادة
العملي ��ات امل�شرتكة ب�أمر م ��ن رئي�س الوزراء
ال�ساب ��ق حي ��در العب ��ادي ،ح ��ول �أح ��داث
حمافظ ��ة الب�صرة .وخل� ��ص التقرير اىل عدم
ا�ستخ ��دام الق ��وة الناري ��ة م ��ن قب ��ل الأجهزة
الأمني ��ة و�أن ال�شه ��داء واجلرح ��ى الذي ��ن
�سقطوا يف التظاهرات من املدنيني والأجهزة

االمنية ح�صل لهم ذلك نتيجة �إطالق النار من
مند�سة.
قبل عنا�صر ّ
يف املقاب ��ل قال ��ت البج ��اري �إن اللق ��اء م ��ع
رئي�س الوزراء مل يتم فيه طرح م�س�ألة تعليق
مذك ��رات �إلق ��اء القب� ��ض عل ��ى املحتج�ي�ن يف
الب�ص ��رة ،عل ��ى اعتب ��ار �أن هناك طلب� � ًا �سابق ًا
قدمته �إح ��دى القوى ال�سيا�سي ��ة يف الربملان
بهذا ال�ش�أن.
ورغم تل ��ك الطلبات ،ف�إن �أحم ��د �ستار من�سق
ال�شب ��اب امل ��دين يف الب�ص ��رة ق ��ال لـ(امل ��دى)
�أم�س �إن"مذكرات االعتقال مازالت مفعلة ومل
تل ��غ حتى الآن" .وا�ض ��اف ان"هناك معتقلني
مازال ��وا حتى الآن يف معتق�ل�ات الب�صرة من
�ضمن امل�شاركني يف التظاهرات".
 التفا�صيل �ص2
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ّ
مذكرات �إلقاء القب�ض ما زالت تالحق نا�شطي التظاهرات

�أثري ناظم اجلا�سور
يكتب :هم والبع�ض
واجلميع
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جريدة سياسية يومية
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� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

 3جلان برملان ّية للتحقيق بتلف
العملة وغ�سل الأموال وبناية
البنك املركزي اجلديدة
 بغداد  /محمد �صباح
ي�سعى جمل� ��س النواب
للب ��دء يف التحقي ��ق
م ��ع �إدارة البن ��ك املرك ��زي خ�ل�ال
الأ�سب ��وع اجل ��اري ب�ش� ��أن ثالث ��ة
ملف ��ات،الأول يتعل ��ق بغرق �سبعة
ملي ��ارات دين ��ار يف م�ص ��رف
الرافدي ��ن ،والثاين بف�س ��اد نافذة
العملة ،والثالث بكلفة بناية البنك
املركزي اجلديدة.
ويق ��ول ع�ض ��و اللجن ��ة املالية يف
جمل� ��س النواب جم ��ال كوجر يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن"رئا�س ��ة
جمل� ��س الن ��واب كلف ��ت جلنتن ��ا
مبتابع ��ة ملف غرق وهدر الأموال
يف م�ص ��رف الرافدي ��ن والأم ��وال

املخ�ص�ص ��ة لبناية البن ��ك املركزي
اجلديدة".
و�ش� � ّكل جمل� ��س الن ��واب الأ�سبوع
لتق�ص ��ي احلقائ ��ق
املا�ض ��ي جلن ��ة ّ
ب�ش�أن م�شروع املبنى اجلديد للبنك
املرك ��زي العراق ��ي وعملي ��ات غرق
�سبع ��ة مليارات دين ��ار يف م�صرف
الرافدين.
وتقدّر كلف ��ة بناية البن ��ك اجلديدة
 ٨٠٠ملي ��ون دوالر ،وت�صميمه ��ا
ي�ص ��ل �إىل  ٣٠ملي ��ون دوالر،
حي ��ث �أث ��ارت ه ��ذه الأرق ��ام ردود
فعل كب�ي�رة داخل جمل� ��س النواب
وانتقادات كب�ي�رة �ضد �إدارة البنك
املركزي العراقي.
وي�ضي ��ف كوج ��ر":يف البداي ��ة
كانت هناك نواي ��ا لرئا�سة الربملان

ب�إ�ضافة ثالثة من �أع�ضاء اللجنتني
القانوني ��ة والنزاه ��ة �إىل اللجن ��ة
امل�ش ّكل ��ة من �أع�ض ��اء اللجنة املالية
النيابي ��ة للتحقيق يف ملفات البنك
املرك ��زي" ،الفت� � ًا �إىل ان"رئا�س ��ة
الربمل ��ان تو�صل ��ت يف النهاي ��ة �إىل
قناع ��ة تام ��ة ب�إحال ��ة املل ��ف ب�شكل
كامل اىل اللجنة املالية النيابية".
وكان حماف ��ظ البن ��ك املركزي علي
الع�ل�اق قد �أكد �أمام جمل�س النواب
يف  12ت�شري ��ن الثاين  2018تلف
قراب ��ة �سبعة مليارات دينار عراقي
نتيج ��ة دخ ��ول مي ��اه الأمط ��ار �إىل
خزائ ��ن م�ص ��رف الرافدي ��ن ع ��ام
 2013مما �أدى �إىل ت�ضرر الأوراق
النقدية.
 التفا�صيل �ص3

ثاين موجة �أمطار تت�س ّبب
بفي�ضانات خالل � 7أيام
 بغداد /املدى
�أعلنت هيئة الأن ��واء اجلوية� ،أم�س ال�سبت ،عن كميات الأمطار
ال�ساقطة يف البالد ،فيما �أ�شارت اىل �أن زاخو هي الأعلى قيا�س ًا
بباقي املناطق.
وقالت الهيئة يف تقرير لها �إن"كميات الأمطار التي �سقطت خالل ال�ساعات
املا�ضي ��ة احتل ��ت فيها مدينة زاخ ��و بـ 85.1مل ��م تلتها دهوك ب� �ـ 52.5ملم
وربيعة بـ 50.3ملم".
و�أ�ضافت �إن"كمية االمطار ال�ساقطة يف بغداد بلغت  1.1ملم".
وت�سببت االمطار بغرق العديد من �أحياء املو�صل مركز حمافظة نينوى.
و�أفاد م�صدر حملي يف حمافظة نينوى ،ب�أن طريق �أربيل من جهة املو�صل
�أُغلق بعد تعر�ضه للخ�سف جراء ال�سيول.
وق ��ال امل�صدر �إن"ال�سيول التي �ضرب ��ت حمافظة نينوى اثرت ب�شكل كبري
عل ��ى البن ��ى التحتي ��ة ،وكان �آخرها غلق طري ��ق �أربيل ـ� �ـ املو�صل من جهة
ال�سيطرة امل�شرتكة ب�سبب خ�سف ال�شارع نتيجة ال�سيول".
�إىل ذل ��ك ،ح ��ذرت مديري ��ة االن ��واء اجلوي ��ة والر�ص ��د الزل ��زايل يف �إقليم
كرد�ست ��ان� ،سائقي املركبات والقرويني ال�ساكن�ي�ن يف املناطق القريبة من
الأودية والأرا�ضي املنخف�ضة من �إمكانية ح�صول الفي�ضانات.
وجاء يف بيان لدائ ��رة الأنواء ،انه"نتيجة تراكم الغيوم يف �سماء حلبجة
وهورام ��ان يتوق ��ع �سق ��وط زخات م ��ن الأمط ��ار يف حدود جمي ��ع مناطق
هورام ��ان" ،حمذر ًا"�ساكن ��ي الق ��رى الواقع ��ة ق ��رب الأنه ��ر والأودية من
ح�صول الفي�ضانات ب�سبب االمطار الغزيرة املتوقعة".
و�أو�ض ��ح البيان انه"ب�سبب تراكم الغي ��وم وامتزاجها بكتلة هوائية باردة
يتوقع بدء ت�ساقط الثلوج يف جبال داالين ورنكني و�شرام و�شرنوي".
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عالء حميد يكتب :يف هجاء
ما نحن فيه ..ومديحه
�شرطي يحاول جتفيف ال�شارع بعد موجة �أمطار �ضربت بغداد  ......ت�صوير  :حممود ر�ؤوف

النفط� :صادراتنا بلغت  3.3مليون برميل يوم ّي ًا
خالل ال�شهر املا�ضي
 بغداد /املدى
�أعلن ��ت وزارة النفط� ،أم�س ال�سبت،
�أن �صادرات النفط اخلام من موانئ
اجلنوب بلغت  3.363مليون برميل يوميا يف
ت�شرين الثاين املن�صرم.
و�أ�ضاف البيان �أن �إجمايل �صادرات النفط بلغ
 3.372مليون برميل يوميا مع ت�صدير 8716
برمي�ل�ا يومي ��ا عرب مين ��اء جيه ��ان الرتكي من
خالل خطوط �أنابيب يف ال�شمال.
وق ��ال مدي ��رون تنفيذي ��ون يف قط ��اع النف ��ط

العراق ��ي الأ�سب ��وع املا�ض ��ي �إن ال�ص ��ادرات
انخف�ض ��ت يف ت�شري ��ن الأول ب�سب ��ب �س ��وء
الأحوال اجلوي ��ة الذي �أبط� ��أ ال�شحنات ومنع
حتمي ��ل اخل ��ام يف بع� ��ض الأي ��ام .ومث ��ل تلك
الت�أخريات معتادة يف هذا الوقت من العام.
و�صدّر الع ��راق  3.47مليون برميل يوميا من
اخل ��ام من حقوله اجلنوبية يف ت�شرين الأول.
والعراق ثاين �أك�ب�ر منتج للنفط يف �أوبك بعد
ال�سعودي ��ة وي�ض ��خ نح ��و  4.6ملي ��ون برميل
يوميا.
وي�ص ��در �أغل ��ب اخل ��ام العراقي ع�ب�ر املوانئ

اجلنوبية �إذ �أن م ��ا مير منها يدر  95باملئة من
�إجمايل العائدات.
وا�ست�أنف العراق �ص ��ادرات النفط من كركوك
ال�شهر املا�ضي بعد توقف دام عام ًا بعد حماولة
�إقلي ��م كرد�ست ��ان تقري ��ر م�صريه عق ��ب �إجراء
ا�ستفت ��اء .وج ��اء اال�ستئن ��اف بع ��د �ضغ ��وط
م ��ن الوالي ��ات املتح ��دة ملوا�صل ��ة �ض ��خ اخلام
م ��ن ال�شمال م ��رة �أخرى للتعوي� ��ض عن نق�ص
الإم ��دادات يف الأ�سواق العاملي ��ة ب�سبب �إعادة
فر� ��ض عقوبات �أمريكية عل ��ى طهران �أدت �إىل
تراجع �صادرات النفط الإيرانية.

املخابرات :اعتقال قيادي كبري يف تنظيم داع�ش
 بغداد /املدى
�أعل ��ن جه ��از املخاب ��رات
العراق ��ي ،ع ��ن اعتق ��ال
قي ��ادي ب ��ارز يف تنظي ��م داع� ��ش
الإرهاب ��ي داخل بغداد .وقال اجلهاز
يف بي ��ان �إن مفارزه"بالتع ��اون م ��ع
حمكمة حتقيق �إرهاب الكرخ وقيادة

عملي ��ات بغداد اعتقل ��ت �أحد قيادات
تنظي ��م داع�ش املدع ��و /جمال خليل
ط ��ه زن ��اد امل�شه ��داين /املك ّن ��ى ب�أبي
حم ��زة الك ��ردي ،يف بغ ��داد ،قبل �أن
يتم تدوين اعرتافاته ق�ضائي ًا".
و�أ�ض ��اف اجله ��از ان"الك ��ردي كان
ي�شغ ��ل منا�ص ��ب رفيع ��ة يف واليتي
�شمال بغداد وكركوك ،بالإ�ضافة �إىل

لعب ��ه دور ًا رئي�س� � ًا يف تنفي ��ذ العديد
من العمليات الإجرامية ،التي طالت
العديد من املواطنني يف العراق".
و�أ�ش ��ار اجله ��از اىل �أن"�أه ��م تل ��ك
العملي ��ات الت ��ي نفذه ��ا ه ��ي ق�ص ��ف
مدينة ت ��ازة بالقذائ ��ف وال�صواريخ
الكيمياوي ��ة ،وقيادت ��ه ملعرك ��ة
احلويجة الت ��ي �أ�سفرت عن �أ�سر 15

عن�صر ًا من قوات البي�شمركة ،وكذلك
عملية ال�سيطرة عل ��ى مدينة الب�شري
يف كركوك ،كما �شارك بالهجوم على
مدينة تدمر الأثرية يف �سوريا".
وبينّ اجله ��از �أن"العملي ��ة متت بعد
ر�صد الكردي الذي تنقل بني دولتني
م ��ن دول اجلوار حتى عاد �إىل بغداد
لي�ستقر فيها".

موقع �أمريكي :البريوقراطيّة عائق كبري �أمام تطور قطاع الطاقة يف العراق
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ن ّواب الب�صرة طالبوا رئي�س الوزراء بـ"�إغالق" التحقيق
مع القيادات الأمن ّية املتورّطة ب�ضرب ّ
املحتجني

عبد املهدي وعدَ
ب�إكمال م�شاريع
التحلية ودرا�سة �إن�شاء
ّ
حمطة الفاو البخار ّية

 عدنان ح�سني

adnan.h@almadapaper.net

ّ
ال�صد ما ردّ..
نظام
حينم ��ا ىّ
تول املل ��ك في�صل الأول احلك ��م يف  ،1921مل يكن
الع ��راق دول ��ة وال �شب ��ه دول ��ة حت ��ى .كان والي ��ات متفرقة
على عهد العثمانيني الذي ��ن �أطاح احتاللهم الطويل اجلائر
واملتخ ّلف الإرث احل�ضاري العظيم للعراق .كان على امللك
في�ص ��ل �أن يب ��د�أ من ال�صف ��ر متام ًا .برغم ذل ��ك ،هوا�ستطاع
يف غ�ض ��ون اثنتي ع�شرة �سنة فق ��ط �أن ُين�شئ دولة العراق
احلديث ��ة ،وي ��وم م ��ات ( )1933مل يج ��د خلف ��ا�ؤه �صعوبة
يف �إدارة الدول ��ة من بعده ،فهو و�ض ��ع الأ�سا�س املكني لها:
الد�ست ��ور وجمل ��ة القوانني املنبثقة عن ��ه واجلهاز الإداري
الالزم لدولة نا�شئة ،ب�سلطاتها الثالث.
عب ��د الكرمي قا�سم حكم العراق �أقل من �أربع �سنوات � َ
أحدث
يف �أثنائه ��ا تغي�ي�رات اقت�صادية واجتماعي ��ة كبرية وح ّقق
منجزات بارزة منها� :إلغاء نظام الإقطاع ودعاوى الع�شائر
ل�صالح نظام الدولة احلديث ��ة ،الإ�صالح الزراعي ،التو�سّ ع
يف التعليم واخلدم ��ات ال�صحية واالجتماعي ��ة والثقافية،
ا�ستع ��ادة  99.5باملئ ��ة م ��ن الأرا�ض ��ي املمنوح ��ة ل�شركات
النف ��ط الأجنبي ��ة م ��ا م ّه ��د الحق� � ًا ال�ستثم ��ار حق ��ول النفط
وطني ًا ،بن ��اء امل�شاري ��ع ال�صناعية والزراعي ��ة والإروائية
الت ��ي ّ
خطط له ��ا جمل�س الإعمار يف ال�سن ��وات الأخرية من
العه ��د امللكي ،ت�شري ��ع قانون الأح ��وال ال�شخ�صية اجلديد
الذي �ضمِ ن للن�ساء الكثري من حقوقهنّ امله�ضومة.
ويف غ�ض ��ون ع�ش ��ر �سن ��وات (� )1978 – 1968أق ��ام
ح ��زب البع ��ث دول ��ة قو ّي ��ة م ّه ��د له ��ا بوق ��ف احل ��رب �ض ��د
الك ��رد واالع�ت�راف بحقوقه ��م ويف مقدمها احلك ��م الذاتي،
وباالنفت ��اح عل ��ى الق ��وى ال�سيا�سي ��ة الأخ ��رى (الكردي ��ة
والقومي ��ة العربية واحل ��زب ال�شيوع ��ي) ،وبت�أميم النفط،
وبناء امل�صان ��ع الك�ب�رى وامل�شاريع الزراعي ��ة والإروائية
و�إن�ش ��اء املوانئ وفتح الطرق اجلدي ��دة ال�سريعة وتطوير
نظام اخلدمات العام ��ة (الكهرباء واملاء وال�صحة والتعليم
وال�ص ��رف ال�صحي والنقل) ،وجنح يف حم ��و الأمية ،قبل
�أن ينقل ��ب �ص ��دام ح�سني على قيادة حزب ��ه ليحيل كل �شيء
�إىل رم ��اد ،بحروب ��ه العدواني ��ة وبط�ش ��ه ال�ساف ��ر يف ّ
حق
املعار�ضني واملعرت�ضني واملخالفني يف الر�أي.
�ر الآن �سنت ��ه اخلام�س ��ة ع�ش ��رة �إىل
نظامن ��ا احل ��ايل يع�ب ُ
ال�ساد�س ��ة ع�ش ��رة  ،لك ّنه مل ي�صل بعد اىل حاف ��ة �سنّ الر�شد
التي بلغها نظام امللك في�صل االول يف �أقل من اثنتي ع�شرة
�سن ��ة وحكم قا�س ��م يف �أقل من �أربع �سن ��وات ونظام البعث
يف �أقل من ع�شر �سنوات  ..بل �إنّ النظام احلايل قد زاد يف
خم� ��س ع�شرة �سنة من م�ستوى اخلراب ال�شامل الذي خ ّلفه
نظ ��ام �صدام ،وال تبدو يف الأفق �أي بارقة �أمل لأن ي�ستدير
ه ��ذا النظام عن خ ��ط �سريه على "درب ال�ص� � ّد ما رد" الذي
ال يف�ض ��ي � اّإل اىل �إع ��ادة �إنت ��اج اخلراب والدم ��ار وامل�آ�سي
والك ��وارث واملحن التي كابدناها على مدى اخلم�س ع�شرة
�سنة املا�ضية.
الفا�س ��دون الذي ��ن يدي ��رون النظ ��ام احل ��ايل مل يرتك ��وا
للدولة املُبتغاة واملُرجتاة حت ��ى احلجر الأ�سا�س ،فاملرحلة
االنتقالي ��ة الت ��ي تواف ��ق عليها الفا�س ��دون مفتوح ��ة �آفاقها
عل ��ى كل ّال�سن�ي�ن والعقود املقبل ��ة  ...لزوم �سي ��ادة الف�ساد
ودوامه!
يعبر الآن �سنته الخام�سة
نظامنا الحالي
ُ
ع�شرة �إلى ال�ساد�سة ع�شرة  ،لك ّنه لم ي�صل
بعد الى حافة ّ
�سن الر�شد التي بلغها نظام
الملك في�صل االول في �أقل من اثنتي
ع�شرة �سنة وحكم قا�سم في �أقل من �أربع
�سنوات ونظام البعث في �أقل من ع�شر
�سنوات ..
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 م�����ذك�����رات �إل�����ق�����اء ال���ق���ب�������ض م����ا زال�������ت ت��ل�اح����ق ن���ا����ش���ط���ي ال���ت���ظ���اه���رات
 بغداد /وائل نعمة
حت ��ى الجمع ��ة الما�ضي ��ة ،كان
المحتج ��ون ف ��ي الب�ص ��رة رغم قلة
�أعداده ��م ،يكررون نف� ��س مطالبهم
الم�ستم ��رة من ��ذ � 5أ�شه ��ر� ،أبرزه ��ا
التحقي ��ق م ��ع القي ��ادات الأمني ��ة
الت ��ي قتل ��ت وعذب ��ت زمالءه ��م في
احتجاجات ال�صيف الما�ضي.
وو�ص ��ل ع ��دد �ضحاي ��ا التظاهرات
الت ��ي اندلعت في الب�ص ��رة على �إثر
�سوء تجهي ��ز الكهرباء و�شح المياه
العذب ��ة� ،إل ��ى �أكث ��ر م ��ن  200بي ��ن
قتي ��ل وم�ص ��اب ،وكان �أكث ��ر الأيام
دموي ��ة ه ��و الي ��وم ال ��ذي �أُحرق ��ت
في ��ه القن�صلية الإيراني ��ة في �أيلول
الما�ضي ،حيث �سج ��ل �أكثر من 60
�ضحي ��ة ،ن�صفهم قتل ��وا �أو�أ�صيبوا
ب�إطالقات نارية.
المفاج� ��أة كان ��ت بع ��د فت ��ور
التظاه ��رات ومالحق ��ة  300نا�شط
بدعاوى و�صف ��ت بـ"الكيدي ��ة"� ،أن
يطال ��ب نواب ع ��ن الب�ص ��رة التقوا
رئي�س ال ��وزراء عادل عب ��د المهدي
م�ؤخ ��ر ًا ف ��ي بغ ��داد ،ب� ��أن "يغل ��ق
التحقي ��ق" مع قي ��ادات االمن حول
�ض ��رب المتظاهرين بحج ��ة "�إهانة
الجه ��از الأمن ��ي" ،فيم ��ا الت ��زال
مالحقة المدنيين م�ستمرة.
وقال ��ت زهرة البج ��اري النائبة عن
الب�ص ��رة الت ��ي ح�ض ��رت االجتماع
االخير لـ(الم ��دى) �أم�س �إن "بع�ض
نواب الب�ص ��رة طالبوا عبد المهدي
ب�إلغ ��اء عم ��ل اللجن ��ة الم�شكل ��ة
بالتحقيق ف ��ي تورط بع�ض قيادات
ال�شرط ��ة والجي� ��ش ف ��ي �أح ��داث
الب�ص ��رة لأن ��ه ي�س ��يء ال ��ى �سمع ��ة
الم�ؤ�س�سة االمني ��ة"! فيما اعتذرت
عن ت�سمي ��ة النائب �أو الحزب الذي
عر�ض ذلك الطلب بالتحديد.
وكان ��ت القيادات الأمنية الى جانب
محاف ��ظ الب�ص ��رة �أ�سع ��د العيداني
ق ��د ح�ض ��روا االجتم ��اع ال ��ذي عقد
االربع ��اء الما�ض ��ي ،وا�ستم ��ر
�ساعتين.
وك�شف في ت�شري ��ن االول الما�ضي
ع ��ن تقري ��ر �ص ��ادر ع ��ن اللجن ��ة
الم�شكل ��ة من قب ��ل قي ��ادة العمليات
الم�شترك ��ة ب�أمر من رئي�س الوزراء
ال�ساب ��ق حي ��در العب ��ادي ،ح ��ول
�أحداث محافظ ��ة الب�صرة .وخل�ص
التقري ��ر ال ��ى عدم ا�ستخ ��دام القوة
الناري ��ة من قب ��ل الأجه ��زة الأمنية
و�أن ال�شه ��داء والجرح ��ى الذي ��ن
�سقط ��وا ف ��ي التظاه ��رات م ��ن

المدنيين والأجهزة االمنية ح�صل
له ��م ذلك نتيجة �إطالق النار من قبل
عنا�صر مند�سّ ة.
وثب ��ت التقري ��ر "عدم قي ��ام �شرطة
المحافظ ��ة بواجبه ��ا ف ��ي حف ��ظ
دوائ ��ر الدول ��ة وع ��دم انت�شاره ��م
ب�ش ��كل �صحي ��ح� ،إ�ضاف ��ة لب ��طء ر ّد
فعل قي ��ادة عملي ��ات الب�صرة وعدم
معالجته ��ا الأم ��ر واالقت�ص ��ار على
ت�س ّل ��م المعلوم ��ات ،مم ��ا فاقم حالة
عدم اال�ستقرار في المحافظة".
و�أ�ش ��ار التقري ��ر ال ��ى "ت�أثي ��ر
االنتم ��اءات الحزبية لعدد من �أفراد
ال�شرط ��ة المحلي ��ة ف ��ي الب�صرة في
ت ��رك واجباته ��م" ،كما لف ��ت تقرير
اللجنة ال ��ى �أن "العنا�صر المند�سة
كانت تنتمي لأحزاب مختلفة".
و�أ�شار التقرير الى "�ضعف الجانب
اال�ستخب ��اري اال�ستباق ��ي ال ��ذي
�ساهم في بطء الإج ��راءات الأمنية
المتخذة".
وق ��د با�ش ��رت اللجن ��ة التحقيقي ��ة
عملها في الخام�س من �أيلول ٢٠١٨
بم�شارك ��ة عمليات وزارة الداخلية،
وقي ��ادة العملي ��ات الم�شترك ��ة،
وقي ��ادة الق ��وة البري ��ة ،وجه ��از
االمن الوطن ��ي ،وجهاز المخابرات
الوطني ،وا�ستخبارات �أمن الدفاع،
واال�ستخبارات الع�سكرية.
بالتزامن مع انعقاد الجل�سة االولى
لمجل� ��س الن ��واب ف ��ي الثال ��ث م ��ن

�أيل ��ول الما�ضي  ،واحت ��دام الجدل
حينه ��ا نتيجة الخالف عل ��ى الكتلة
النيابية الأكبر الت ��ي تر�شح رئي�س
ال ��وزراء كان ال�صراع قد انتقل الى
الب�صرة.
وكان رئي�س الوزراء ال�سابق حيدر
العب ��ادي قد وجّ ��ه قي ��ادة العمليات
الم�شترك ��ة ب�إج ��راء تحقي ��ق ف ��ي
مبان
�سق ��وط قتلى وجرحى وحرق ٍ
حكومي ��ة �أثن ��اء التظاه ��رات الت ��ي
انطلقت في الب�صرة وح�صول �أعمال
ح ��رق واعتداء على القوات االمنية
وعلى المواطنين ال�سلميين.
في المقابل قالت البجاري �إن اللقاء
م ��ع رئي�س الوزراء لم يتم فيه طرح
م�س�ألة تعليق مذكرات �إلقاء القب�ض
عل ��ى المحتجي ��ن ف ��ي الب�ص ��رة،
عل ��ى اعتبار �أن هن ��اك طلب� � ًا �سابق ًا
قدمته �إحدى الق ��وى ال�سيا�سية في
البرلمان بهذا ال�ش�أن.
ا�ستمرار المالحقات
ورغ ��م تل ��ك الطلب ��ات ،ف� ��إن �أحم ��د
�ست ��ار من�س ��ق ال�شب ��اب المدني في
الب�ص ��رة ق ��ال لـ(الم ��دى) �أم� ��س �إن
"مذك ��رات االعتق ��ال مازالت مفعلة
ول ��م تل ��غ حت ��ى الآن" .وا�ضاف ان
"هناك معتقلين مازالوا حتى الآن
ف ��ي معتق�ل�ات الب�ص ��رة م ��ن �ضمن
الم�شاركين في التظاهرات".
و�أك ��د النا�شط المدني ف ��ي الب�صرة

�أن المحتجي ��ن مازال ��وا يطالب ��ون
بمحا�سب ��ة الق ��وات االمني ��ة الت ��ي
ا�ستخدمت العن ��ف المفرط �ضدهم،
وق ��ال �إن "ال�سلط ��ات تماط ��ل ول ��م
يجر �أي تقدم في هذا الملف".
وكانت كتلة �سائ ��رون في البرلمان
المح�سوب ��ة عل ��ى زعي ��م التي ��ار
ال�صدري مقتدى ال�صدر ،قد �أعلنت
�أنه ��ا ب�ص ��دد المحاول ��ة م ��ع رئي�س
الوزراء عادل عبد المهدي والق�ضاء
للو�ص ��ول ال ��ى ت�سوي ��ة لإ�سق ��اط
المئ ��ات من مذك ��رات االعتقال التي
تالحق النا�شطين في الب�صرة.
وت�أم ��ل �سائ ��رون �أن يُ�ص ��در عب ��د
المهدي "عف ��و ًا عام ًا" عن كل الذين
�ص ��درت بحقه ��م �أوام ��ر اعتق ��ال
ب�ش ��كاوى م ��ن نح ��و � 10أح ��زاب
ت�ضررت مقارها ف ��ي االحتجاجات
الأخي ��رة .وكان النائب ع ��ن الكتلة
رام ��ي ال�سكين ��ي ،ق ��د ق ��ال م�ؤخر ًا
لـ(الم ��دى) ان ��ه "ق ��دم مذك ��رة ال ��ى
البرلم ��ان لإلغ ��اء �أوام ��ر االعتقال،
و�سيت ��م �إر�ساله ��ا ال ��ى رئي� ��س
الوزراء".
و�أك ��د النائ ��ب حينه ��ا �أن �أوام ��ر
االعتقال مازال ��ت مفعّلة ،وع�شرات
النا�شطي ��ن مالحق ��ون ،و�أ�شار الى
�أن �أغل ��ب المذك ��رات فيه ��ا �صبغ ��ة
�سيا�سي ��ة ،لأنه ��ا �ص ��درت ب�شكاوى
من �أحزاب.
وفي وقت �سابق قدّم حزب معروف

بـا�س ��م "ث ��ار الل ��ه" ف ��ي الب�ص ��رة
لوح ��ده �شكوى بح ��ق  16متظاهر ًا
يتهمهم ب�إحراق مق ��ره ،وكان  3من
المتهمين من قيادات االحتجاج.
وير�أ� ��س الحزب يو�س ��ف ال�سناوي
ال ��ذي دارت حول ��ه معلوم ��ات
�أفادت باعتقاله ف ��ي عمليات �صولة
الفر�س ��ان ،ع ��ام  ،2008قبل هروبه
الى �إيران.
وكان محاف ��ظ الب�ص ��رة ال�ساب ��ق
م�صب ��ح الوائل ��ي ال ��ذي اغتي ��ل
ب�أ�سلح ��ة كاتمة ف ��ي  2012قد اتهم
ال�سناوي عدة مرات بالإرهاب.
ودع ��ا رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عبد
المه ��دي م�ؤخرا الق�ض ��اء بالإ�سراع
في ح�س ��م ملفات �أح ��داث الب�صرة،
بعد لقائه لعدة �ساعات مع تن�سيقيات
االحتجاج في المحافظة.
وكان ��ت و�سائ ��ل �إع�ل�ام �إيرانية قد
اتهم ��ت في وقت �ساب ��ق ،القن�صلية
االمريكي ��ة ف ��ي الب�ص ��رة بتحري ��ك
ال�ش ��ارع �ض ��د القن�صلي ��ة الإيرانية
والقي ��ام ب�أعمال عنف كم ��ا �أظهرت
ح�ساب ��ات ل�شب ��اب ب�صريي ��ن،
و�ألمح ��ت ال ��ى �أنه ��م الم�س�ؤول ��ون
ع ��ن �إح ��راق قن�صليته ��ا ف ��ي �أيلول
الما�ضي.
و�أك ��دت �سائ ��رون �أن عملي ��ات
التخري ��ب والعنف الت ��ي جرت في
الب�ص ��رة كانت ب�سبب مند�سين بين
المتظاهرين وبين القوات االمنية،

اجتماع
رئي�س
الوزراء مع
نواب الب�صرة
واع�ضاء
جمل�سها

وانتق ��دت مالحق ��ة النا�شطي ��ن،
وتجاه ��ل محا�سب ��ة الم�س�ؤولي ��ن
االمنيي ��ن المتورطين في �ضرب �أو
قتل المتظاهرين.
المتفائلون والمطالبون
بالإقليم
وبالع ��ودة ال ��ى اجتم ��اع ن ��واب
الب�ص ��رة م ��ع عب ��د المه ��دي ،قال ��ت
زهرة البج ��اري ان رئي�س الوزراء
"وع ��د ب�إكم ��ال م�شاري ��ع التحلي ��ة
و�ص ��رف التخ�صي�ص ��ات الالزم ��ة،
وااللت ��زام باال�ضاف ��ات المائية الى
المحافظة".
و�أك ��دت �أن عب ��د المه ��دي �سيدر�س
�إن�شاء محطة الف ��او البخارية التي
تنتج م ��اء وكهرب ��اء ف ��ي �آن واحد،
والت�شجيع على فتح باب اال�ستثمار
لإكمال م�شروع الفاو الكبير المتعثر
لدى وزارة النقل منذ عام .2007
�أم ��ا في م ��ا يخ�ص "البت ��رودوالر"
وميزاني ��ة الب�صرة ،ف�أك ��دت النائبة
�أن عب ��د المه ��دي ق ��ال ان تل ��ك
التف�صي�ل�ات �ستو�ضع �ضمن جدول
اللجن ��ة الم�شكل ��ة بي ��ن البرلم ��ان
والحكوم ��ة الخا�ص ��ة بمتابع ��ة
�أو�ضاع المحافظة.
وعل ��ى النقي� ��ض من تف ��ا�ؤل النائبة
ع ��ن الب�ص ��رة ب�أو�ض ��اع المحافظة،
ق ��ال �سمي ��ر المالك ��ي وه ��و نا�ش ��ط
مدن ��ي لـ(الم ��دى) �أم� ��س �إن "�سكان
الب�صرة مت�أكدون م ��ن �أن الحكومة
لن تعيد الم�صان ��ع المتوقفة لإنهاء
البطالة ولن تحل م�شكلة المياه".
و�أو�ض ��ح النا�ش ��ط الب�ص ��ري ان
الم�ش ��اكل ف ��ي المدين ��ة مازال ��ت
تراوح ف ��ي مكانه ��ا دون حلول منذ
� 6أ�شه ��ر ،وقال �إن "عدد الم�شاركين
ف ��ي التظاه ��رات ق � ّ�ل كثي ��را ب�سبب
ت�سقي ��ط بع� ��ض مند�سّ ��ي الأحزاب
بي ��ن المحتجي ��ن ،وذه ��اب �أغلبه ��م
�ص ��وب المطالب ��ة ب�إقام ��ة �إقلي ��م
الب�صرة".
ويخ�ش ��ى النا�شط ��ون ف ��ي الب�صرة
الوق ��وع في "ف ��خ التخري ��ب" مرة
�أخ ��رى �إذا مادع ��وا ال ��ى تظاه ��رة
كبي ��رة .وا�ض ��اف المالك ��ي" :نحن
ح ��ذرون م ��ن دخ ��ول المند�سي ��ن
و�إح ��راق البنايات م ��رة �أخرى ،لذا
نف�ض ��ل �أن نتج ��ه لإكم ��ال �إجراءات
�إقليم الب�صرة".
وتوقع النا�ش ��ط ،بح�سب معلومات
و�صل ��ت �إلي ��ه ،ب� ��أن يق ��وم رئي� ��س
ال ��وزراء في ع ��ام  2019بالموافقة
على �إكمال �إجراءات �إعالن الإقليم.

�صحيفة بريطان ّية� :إيران ت�ستعني بفرق اغتياالت لت�صفية خ�صومها يف العراق
 ترجمة :حامد �أحمد

ي�ش ��ار ال ��ى �أن مجامي ��ع االغتيال قد
ن�شرت بعد �إجراء انتخابات العراق

العامة في �أيار الما�ضي عندما ف�شلت
محاوالت �إي ��ران ف ��ي ت�أ�سي�س نفوذ

م�سيطر لها عل ��ى الحكومة العراقية
الجديدة.

ا�ستناداً لم�س�ؤولي �أمن
بريطانيين ف�إن �إيران تقوم
با�ستخدام مجاميع اغتياالت
في العراق لإ�سكات منتقدي
المحاوالت االيرانية
ال�ساعية للتدخل في ال�ش�ؤون
العراقية.
يذكر �أن مجاميع االغتياالت
قد ن�شرت في العراق ب�أوامر
من قائد فيلق القد�س قا�سم
�سليماني بهدف ترهيب
المعار�ضين العراقيين من
التدخل الإيراني في �ش�ؤون
ال�سيا�سة العراقية .

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

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

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

رئي�س التحرير التنفيذي

بع ��د ف�شل رئي� ��س ال ��وزراء الأ�سبق
ن ��وري المالكي ،المدعوم من �إيران،
م ��ن تحقيق ف ��وز باالنتخاب ��ات ،ف�إن
االيرانيي ��ن راهن ��وا ب ��د ًال من ��ه على
دعم مر�شح �آخر مف�ضل لهم هو هادي
العامري ،رغم انه لم يحقق فوز ًا بما
فيه الكفاية لت�شكيل الحكومة.
م�س�ؤول ��و الأم ��ن البريطاني ��ون
الذي ��ن يوف ��رون �إ�سن ��اد ًا ع�سكري� � ًا
وتدريب ًا للق ��وات العراقية  ،يقولون
�إن �إي ��ران ا�ستجاب ��ت له ��ذا الو�ض ��ع
ب�إر�سالها عدد ًا من مجاميع االغتيال
التابع ��ة لفيل ��ق القد�س ال ��ى العراق
لإ�س ��كات المعار�ضي ��ن العراقيي ��ن
�إزاء محاوالت �إي ��ران لتقرير م�صير
الو�ضع ال�سيا�سي للعراق .
وكان من �أ�شهر �ضحايا فرق االغتيال
الإيراني ��ة ه ��ذه ه ��و ال�شخ�صي ��ة
ال�سيا�سي ��ة الب ��ارزة ع ��ادل �شاك ��ر
التميم ��ي الحليف المق ّرب من رئي�س
الوزراء ال�سابق حيدر العبادي الذي
تم اغتياله من قب ��ل قوة تابعة لفيلق
القد�س في �شهر �أيلول الما�ضي .
والتميمي  46عام ًا ،هو رجل �شيعي
يحم ��ل الجن�سية الكندية والعراقية،

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

كان قد �شارك في محاوالت في بغداد
لت�سوي ��ة الخالفات بين �س ّنة و�شيعة
البلد ،وعمل �أي�ض ��ا كمبعوث ثانوي
ل ��دول عربية مج ��اورة ف ��ي محاولة
ال�سترجاع عالقات الع ��راق ال�سابقة
م ��ع بل ��دان مث ��ل الأردن والمملك ��ة
العربية ال�سعودية .
وتق ��ول م�ص ��ادر �أمني ��ة �إن مجاميع
االغتي ��ال الإيراني ��ة ا�ستهدفت �أي�ض ًا
مناوئي ��ن �آخري ��ن عب ��ر المحف ��ل
ال�سيا�س ��ي العراق ��ي .وم ��ن بي ��ن
ال�ضحاي ��ا الآخري ��ن لف ��رق االغتيال
الإيراني ��ة ال�سيا�سي �شوقي الحداد،
الحلي ��ف المق ��رب م ��ن رج ��ل الدي ��ن
ال�شيع ��ي مقت ��دى ال�ص ��در� ،إذ ت ��م
اغتيال الحداد ف ��ي تموز بعد اتهامه
الإيرانيي ��ن بتزوير االنتخابات .في
تلك االثناء تعر� ��ض ريا�ض الطائي،
وهو م�ست�ش ��ار للمرجع الديني علي
ال�سي�ستاني ،لمحاولة اغتيال فا�شلة
في �آب بعد ان دعا الى تقلي�ص النفوذ
الإيران ��ي ف ��ي الحكوم ��ة العراقي ��ة
الجديدة .
وقال م�س�ؤول �أمن ��ي بريطاني كبير
ف ��ي حدي ��ث ل�صحيف ��ة التلغ ��راف:

املدير الفني

خالد خ�ضري

"�إي ��ران تق ��وم بتكثي ��ف حملته ��ا
الترويعي ��ة �ضد الحكوم ��ة العراقية
ع ��ن طري ��ق ا�ستخ ��دام مجامي ��ع
االغتي ��االت لإ�س ��كات منتق ��دي
طه ��ران� .إنه ��ا محاولة وقح ��ة لثني
جه ��ود الحكومة العراقي ��ة الجديدة
ع ��ن و�ضع حد للتدخ ��ل الإيراني في
العراق ".
ت�سع ��ى �إي ��ران لب�س ��ط نفوذه ��ا على
ال�شيع ��ة الع ��رب في بل ��دان المنطقة
وف ��ي البلد المج ��اور الع ��راق حيث
فيه الغالبية ال�شيعية الذي هو هدف
ال�سيا�س ��ة الخارجي ��ة لنظام طهران.
م ��ن جانب �آخر تح ��اول �إيران حالي ًا
بن ��اء منف ��ذ اله�ل�ال ال�شيع ��ي عب ��ر
الع ��راق و�سوري ��ا ولبن ��ان لب�س ��ط
نفوذه ��ا نح ��و ال�سواح ��ل ال�شرقي ��ة
للبحر المتو�سط.
قائ ��د الجي� ��ش البريطان ��ي الجنرال
م ��ارك كارلتون قال م�ؤخ ��ر ًا في لقاء
م ��ع التلغ ��راف ب�أن ��ه يعتب ��ر "نف ��وذ
�إي ��ران الم� ��ؤذي" ك�أح ��د التهدي ��دات
التي يواجهها العالم اليوم .
 عن� :صحيفة التلغراف
البريطان ّية
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سياسة

 3جلان برملان ّية للتحقيق بتلف العملة وغ�سل
الأموال وبناية البنك املركزي اجلديدة

ي�سعى جمل�س النواب للبدء يف التحقيق مع �إدارة البنك املركزي خالل الأ�سبوع اجلاري ب�ش�أن ثالثة ملفات ،الأول يتعلق
بغرق �سبعة مليارات دينار يف م�صرف الرافدين  ،والثاين بف�ساد نافذة العملة  ،والثالث بكلفة بناية البنك املركزي
اجلديدة .ويقول ع�ضو اللجنة املالية يف جمل�س النواب جمال كوجر يف ت�صريح لـ(املدى) �إن "رئا�سة جمل�س النواب كلفت
جلنتنا مبتابعة ملف غرق وهدر الأموال يف م�صرف الرافدين والأموال املخ�ص�صة لبناية البنك املركزي اجلديدة".
 بغداد  /محمد �صباح
و�ش� � ّكل مجل� ��س الن ��واب الأ�سب ��وع
لتق�صي الحقائق ب�ش�أن
الما�ض ��ي لجنة ّ
م�شروع المبنى الجديد للبنك المركزي
العراقي وعمليات غرق �سبعة مليارات
دينار في م�صرف الرافدين.
وتق� �دّر كلفة بناية البنك الجديدة ٨٠٠
ملي ��ون دوالر ،وت�صميمه ��ا ي�صل �إلى
 ٣٠ملي ��ون دوالر ،حي ��ث �أث ��ارت هذه
الأرقام ردود فعل كبيرة داخل مجل�س
الن ��واب وانتق ��ادات كبيرة �ض ��د �إدارة
البنك المركزي العراقي.
وي�ضي ��ف كوج ��ر" :في البداي ��ة كانت
هناك نوايا لرئا�س ��ة البرلمان ب�إ�ضافة
ثالثة من �أع�ض ��اء اللجنتين القانونية
والنزاه ��ة �إل ��ى اللجن ��ة الم�ش ّكل ��ة م ��ن
�أع�ض ��اء اللجن ��ة المالي ��ة النيابي ��ة
للتحقيق في ملف ��ات البنك المركزي"،
الفت ًا �إلى ان "رئا�سة البرلمان تو�صلت
ف ��ي النهاي ��ة �إل ��ى قناع ��ة تام ��ة ب�إحالة
الملف ب�شكل كام ��ل الى اللجنة المالية
النيابية".
وكان محاف ��ظ البن ��ك المرك ��زي عل ��ي
الع�ل�اق ق ��د �أكد �أم ��ام مجل� ��س النواب
ف ��ي  12ت�شري ��ن الثان ��ي  2018تل ��ف
قراب ��ة �سبع ��ة ملي ��ارات دين ��ار عراقي
نتيجة دخول مياه الأمطار �إلى خزائن
م�ص ��رف الرافدين عام  2013مما �أدى
�إلى ت�ضرر الأوراق النقدية .
وعل ��ى �إثر هذه المعلوم ��ات التي �أدلى
بها العالق طالبت كتلة تحالف �سائرون
با�ست�ضافت ��ه مرة �أخرى لال�ستماع الى
التفا�صي ��ل الدقيق ��ة ب�ش� ��أن غ ��رق هذه
الأم ��وال ،كما �أثارت هذه الق�ضية ملف
بناية البنك المركزي الجديدة.
ويلف ��ت ع�ض ��و اللجن ��ة المالي ��ة ف ��ي
مجل� ��س الن ��واب �إل ��ى �أن "اللجن ��ة
المالية في مجل�س النواب �ستقوم يوم
الأربعاء المقبل بتوزيع �أع�ضائها على
ثالث لجان فرعية تك ��ون مهمة الأولى
البحث عن الأموال المخ�ص�صة لبناية
البن ��ك المرك ��زي ،والثاني ��ة مخ�ص�صة
لإج ��راء التحقيقات ب�ش� ��أن غرق �سبعة
ملي ��ارات دين ��ار� ،أم ��ا الثالث ��ة �ستكون
مكلف ��ة بفتح تحقيق ��ات �شاملة عن بيع
مزاد العملة".
وكان زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقتدى
ال�ص ��در ق ��د اعتب ��ر ف ��ي تغري ��دة عل ��ى
ح�ساب ��ه ال�شخ�صي في (تويتر) حادثة
تلف مبلغ ال�سبعة مليارات دينار "نقطة
�صغيرة في بح ��ر الف�ساد والمف�سدين"
حي ��ث قال" :وما �أعذاره ��م � اّإل فند وما
بقا�ؤه ��م �إال عدد �إذا ما ال�شعب ف�ضحهم
وعلى الف�ساد عاتبهم".
وي�شي ��ر النائ ��ب الكردي ف ��ي البرلمان
�إل ��ى �أن "ع ��دد �أع�ض ��اء كل لجن ��ة م ��ن
ه ��ذه اللج ��ان الفرعي ��ة يت ��راوح بي ��ن
�ست ��ة �إلى �سبع ��ة ن ��واب و�سيتم و�ضع
جداول زمني ��ة ال�ست�ضافة الم�س�ؤولين
والقائمي ��ن عل ��ى �إدارة البنك المركزي
للو�صول �إلى الحقائق الدامغة".
و�أعلن مجل�س الق�ضاء الأعلى قبل �أكثر
من  15يوم ًا مبا�شرة محكمة الر�صافة
بالتحقيق ف ��ي غرق  7ملي ��ارات دينار
عراق ��ي بمي ��اة الأمط ��ار ،م�ؤك ��د ًا �أن ��ه
�سيحا�س ��ب كل م ��ن �ساه ��م ف ��ي ه ��ذه
العملي ��ة الت ��ي ت�سببت في ه ��در المال
العام.
ويوا�ص ��ل النائ ��ب جم ��ال كوج ��ر،
وه ��و رئي�س كتل ��ة االتح ��اد الإ�سالمي
الكرد�ستان ��ي حديث ��ه ع ��ن مل ��ف البنك
المرك ��زي قائ�ل�ا �إن "اللج ��ان الفرعية
�ستقوم في بداية عملها بجمع الوثائق
والم�ستن ��دات عن كل ما يتعلق بملفات
التحقيق للو�صول �إل ��ى نتائج حقيقية
ملمو�س ��ة ع ��ن �ضي ��اع وغ ��رق الأموال
والف�س ��اد الحا�ص ��ل ف ��ي م ��زاد العملة
والمبال ��غ المخ�ص�ص ��ة لبناي ��ة البن ��ك
المركزي".
وو�ضعت المعمارية العراقية الراحلة
زه ��ا حديد الت�صاميم الهند�سية لبناية
البن ��ك المرك ��زي العراق ��ي الجدي ��دة
الواقعة ف ��ي منطقة الجاردية والمطلة
عل ��ى نه ��ر دجل ��ة والمكونة م ��ن ()34
طابق ��ا �إ�ضاف ��ة �إل ��ى طابقي ��ن تح ��ت
الأر�ض.
وي�شي ��ر كوج ��ر �إلى ان "هن ��اك وثائق
يمتلكها بع�ض النواب �ستح�صل عليها

جل�سة
ا�ست�ضافة
حمافظ البنك
املركزي..
�أر�شيف
اللج ��ان الفرعي ��ة الثالث ��ة له ��ا عالق ��ة
بالتحقيق ��ات التي �ستجري م ��ع �إدارة
البن ��ك المرك ��زي" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى �أن
"كل مل ��ف من هذه الملفات الثالثة له
خ�صو�صيته".
وبع ��د حدي ��ث الع�ل�اق ف ��ي البرلم ��ان،
�أ�صدر البن ��ك المركزي تو�ضيح ًا حول
غ ��رق �سبع ��ة ملي ��ارات دين ��ار (�ست ��ة
ماليي ��ن دوالر) قائ�ل�ا �إن الحادث وقع
ف ��ي م�ص ��رف الرافدي ��ن �سن ��ة ٢٠١٣
وتمت معالج ��ة المو�ضوع ف ��ي حينها
على وفق ال�صياغات القانونية ،معرب ًا
ع ��ن ا�ستغراب ��ه ال�شدي ��د لإث ��ارة ه ��ذا
المو�ضوع بعد خم�س �سنوات.
وب�ش� ��أن ملف بناي ��ة البن ��ك المركزي،
يبين النائب الكردي �أن "البع�ض يرى
�أنّ الأم ��وال المخ�ص�ص ��ة مبال ��غ فيه ��ا
ب�ش ��كل كبير رغ ��م �أنها بناي ��ة م�صممة
على وف ��ق ح�ساب ��ات و�ضوابط دولية
ق ��د تك ��ون �أحد مطال ��ب البن ��ك والنقد
الدوليي ��ن" ،داعي ًا �إلى "ع ��دم الت�سرع
في اتخاذ القرارات �ضد البنك المركزي
قب ��ل الت�أك ��د م ��ن �صح ��ة المعلوم ��ات
والمعطيات المتوافرة".
لكنه ي ��رى �أن "من �أكث ��ر الملفات التي
�ستت ��م �إثارته ��ا داخ ��ل اللجن ��ة المالية
البرلمانية للتحقيق مع البنك المركزي
ه ��و ملف مزاد بيع العملة وما عليه من
عمليات ف�ساد كبرى".
وا�ست ��درك" :هناك ن ��واب تحدثوا عن
وج ��ود عملي ��ات ف�س ��اد كبي ��رة تجري
خالل مزاد بيع العملة مع تورط بنوك
و�شخ�صي ��ات متهم ��ة بغ�س ��ل �أموال"،
م�ش ��ددا عل ��ى �أن "هذه اللج ��ان الثالث
تحت ��اج �إل ��ى �أ�سبوعي ��ن ال�ستكم ��ال
تحقيقاتها النهائية".
ً
وكان ��ت (الم ��دى) ق ��د ن�ش ��رت ملفا عن
وثائق جمعها ال�سيا�سي الراحل �أحمد
الجلبي وعرف ��ت في ما بع ��د بـ"ملفات
الجلبي" مطلع ت�شري ��ن الثاني 2015
ك�شف ��ت عن وجود ق�ضي ��ة ف�ساد �إداري
ومالي وعمليات غ�سل �أموال وتهريب
للعمل ��ة ال�صعبة عن طريق مزاد العملة
في البنك المركزي .
وكان مجل� ��س الق�ض ��اء الأعلى قد قرر
ت�شكي ��ل هيئ ��ة تحقيقي ��ة ق�ضائي ��ة في
ع ��ام  2015للنظر في الوثائق ،لكنه لم
يعلن نتائج تحقيقاته حتى الآن.
ويتاب ��ع ع�ضو اللجن ��ة المالية �أن "من

�ضم ��ن الأم ��ور الت ��ي �سنبحثه ��ا ف ��ي
التحقيقات ب�ش� ��أن المبالغ المخ�ص�صة
لبناي ��ة البن ��ك المرك ��زي ه ��و �ش ��روط
و�ضواب ��ط البن ��ك والنق ��د الدوليين"،
مت�سائ�ل�ا "هل �أم ��وال ه ��ذا الم�شروع
مخ�ص�ص ��ة م ��ن عملي ��ة االقترا� ��ض
الت ��ي تمت م ��ن �صندوق النق ��د والبنك
الدولي؟".
وي�ضي ��ف ع�ض ��و اللجن ��ة المالي ��ة
النيابية":نبح ��ث ع ��ن �إجاب ��ات ب�ش�أن
ه ��ذه الت�س ��ا�ؤالت م ��ن الم�س�ؤولين في
البن ��ك المرك ��زي االتح ��ادي لإطالعنا
بكل ه ��ذه التفا�صيل قبل كتابة التقرير
النهائي" ،م�ؤك ��د ًا �أن لجنته "ال تعرف
التفا�صي ��ل المف�صل ��ة عن بناي ��ة البنك
المركزي الجديدة".
وكان ��ت كتل ��ة �سائرون ق ��د هددت في
مجل�س النواب في وق ��ت �سابق ب�إقالة

محاف ��ظ البن ��ك المركزي عل ��ي العالق
م ��ن من�صبه و�إحالت ��ه �إل ��ى الق�ضاء ما
ل ��م يق ��دم �أجوب ��ة مقنعة ب�ش� ��أن �صحة
غ ��رق و�إت�ل�اف �سبع ��ة ملي ��ارات دينار
ف ��ي  ،2013معتب ��رة �أن التناق� ��ض
ف ��ي ادع ��اءات المحاف ��ظ يعط ��ي دلي ًال
وا�ضح� � ًا عل ��ى �سرق ��ة ه ��ذه الأم ��وال
بطريقة منظمة.
ب ��دوره يق ��ول ع�ض ��و �آخر ف ��ي اللجنة
المالي ��ة البرلمانية �إن لجنت ��ه "تعتزم
التحقي ��ق في مناف ��ذ بيع م ��زاد العملة
ال�صعب ��ة وغرق وه ��در �سبعة مليارات
دين ��ار" ،الفت� � ًا �إل ��ى �أن "المبال ��غ
المخ�ص�ص ��ة لبناية البن ��ك المركزي ال
ت�أخذ االهتمام الكبير داخل اللجنة".
ويبي ��ن ع�ض ��و اللجنة حني ��ن قدو في
ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) �أن "المو�ض ��وع
يتعلق ب�ضرورة زيارة موقع الم�شروع

واالط�ل�اع عل ��ى �شرح م ��ن المهند�سين
المقيمي ��ن والعاملي ��ن ف ��ي البناية مع
وجود بع� ��ض الم�ست�شاري ��ن للتو�صل
�إلى كلفة البناء".
وي�ضيف �أن "مزاد العملة يتم ا�ستغالله
من قبل بع�ض الجه ��ات وال�شخ�صيات
الت ��ي تق ��وم بتهريب ر�ؤو� ��س الأموال
خارج العراق" ،م�ش ��دد ًا على "�إمكانية
و�ض ��ع �آلي ��ات و�ضواب ��ط ق ��ادرة على
الحد م ��ن عمليات التالع ��ب والتهريب
التي تح�صل في مزاد العملة".
ورغ ��م ت�شكي ��ل اللج ��ان الق�ضائي ��ة
ومتابع ��ات هيئ ��ة النزاهة لك ��ن مازال
العدي ��د م ��ن �أ�صح ��اب ال�ش ��ركات
المتهم ��ة بعمليات غ�سل �أم ��وال لم تتم
محا�سبتهم.
�أم ��ا ب�ش�أن حج ��م الف�س ��اد المترتب عن
عملي ��ات غ�س ��ل وتهري ��ب الأم ��وال،

ي�شري النائب الكردي يف الربملان �إىل �أن "عدد �أع�ضاء كل جلنة من
هذه اللجان الفرعية يرتاوح بني �ستة �إىل �سبعة نواب و�سيتم و�ضع
جداول زمنية ال�ست�ضافة امل�س�ؤولني والقائمني على �إدارة البنك
املركزي للو�صول �إىل احلقائق الدامغة"

من �ضمن الأمور التي �ستتم م�ساءلة حمافظ البنك املركزي عنها
هي و�ضع ا�سمه على العملة مما �سبب موجة غ�ضب لدى العديد من
الكتل ال�سيا�سية والر�أي العام

يو�ض ��ح النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة الفت ��ح �أن
"الأم ��وال الت ��ي يت ��م تهريبه ��ا خارج
الع ��راق كبي ��رة ج ��دا" ،الفت� � ًا �إل ��ى ان
"اللجن ��ة المالية في مجل� ��س النواب
�ستقوم بالتحقي ��ق مع الم�س�ؤولين في
البن ��ك المركزي بخ�صو�ص هذا الملف
وعمليات الف�ساد الحا�صلة".
وي�شدد عل ��ى �أن "مجموعة من �أع�ضاء
اللجن ��ة المالي ��ة النيابي ��ة م�ص ��رون
عل ��ى موا�صل ��ة عمله ��م ف ��ي ك�ش ��ف
الف�ساد الحا�صل ف ��ي الكثير من دوائر
وم�ؤ�س�سات الدول ��ة العراقية" ،م�شير
�إل ��ى �أن لجنت ��ه "ترف� ��ض الإم�ل�اءات
م ��ن �أي ��ة جه ��ة �أو ط ��رف يه ��دف �إل ��ى
مجامل ��ة �شخ�ص �أو جه ��ة على ح�ساب
ال�شفافية".
و�ضرب ��ت �آف ��ة الف�ساد بعد ع ��ام 2003
الكثير م ��ن دوائر وم�ؤ�س�س ��ات الدولة
العراقية مم ��ا ت�سببت في هدر و�ضياع
�أكث ��ر م ��ن  800ملي ��ار دوالر ،بح�س ��ب
مخت�صين في القطاع االقت�صادي.
ويتابع ق ��دو �أن "مو�ضوع ا�ستجواب
محاف ��ظ البن ��ك المركزي �أم ��ر يتوقف
عل ��ى التقري ��ر ال ��ذي �ستع ��ده اللجن ��ة
المالي ��ة ف ��ي مجل� ��س الن ��واب ومن ثم
عر�ض ��ه داخ ��ل البرلم ��ان" ،متوقع ًا �أن
تق ��وم لجنته "بزيارة البن ��ك المركزي
وبنايته الجديدة الأ�سبوع المقبل".
وي�ضي ��ف �أن لجنت ��ه "تح ��اول العم ��ل
ب�آليات جديدة تمكنها من التو�صل �إلى
الفا�سدين في كل الدوائر والم�ؤ�س�سات
م ��ن خ�ل�ال االط�ل�اع عل ��ى �أب ��واب
ال�ص ��رف" ،م�ؤكد ًا �أن "م ��ن ال�ضروري
تفعيل مبد�أ الرقابة في مجل�س النواب
خالل الدورة الحالية".
من �ضم ��ن الأمور الت ��ي �ستتم م�ساءلة
محافظ البنك المركزي عنها هي و�ضع
ا�سم ��ه عل ��ى العمل ��ة مما �سب ��ب موجة
غ�ضب لدى العديد من الكتل ال�سيا�سية
والر�أي العام.
و�أطل ��ق نا�شط ��ون عراقي ��ون حمل ��ة
عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي،
لل�سخرية من �إع�ل�ان محافظ المركزي
العراقي تل ��ف  7مليارات دينار وكذلك
من و�ضع ا�سمه عل ��ى العملة المحلية،
خالل اال�سابيع الما�ضية.
بالمقاب ��ل ي�ؤك ��د النائ ��ب ع ��ن تحال ��ف
�سائ ��رون ب ��در الزي ��ادي �أن "اللجن ��ة
المالي ��ة النيابي ��ة ُخ ّول ��ت م ��ن رئا�س ��ة

مجل�س النواب لالجتماع ب�إدارة البنك
المرك ��زي قب ��ل ع ��دة �أي ��ام لال�ستم ��اع
منهم عن الأم ��وال التي غرقت وهدرت
والخلل الموجود".
وت�أت ��ي تح ��ركات البرلمان ف ��ي الوقت
ال ��ذي ع ّلق ��ت اللجنت ��ان البرلماني ��ة
والحكومي ��ة (المخت�صت ��ان بالنظ ��ر
ف ��ي موازن ��ة  )2019اجتماعاتهم ��ا
الأ�سبوعي ��ة المخ�ص�ص ��ة لإج ��راء
التعدي�ل�ات على م�شروع القانون حتى
�إ�شعار �آخر ب�سبب االنخفا�ض المفاجئ
في �أ�سعار النفط.
وتراجع ��ت �أ�سع ��ار النف ��ط ف ��ي الآونة
الأخيرة ب�شكل مفاجئ م�سجلة خ�سائر
تق ��در بحوال ��ي ثل ��ث قيمته ��ا تقريب� � ًا
بعدم ��ا و�ص ��ل بي ��ع برميل خ ��ام برنت
�إل ��ى حوال ��ي  59دوالر ًا لي�سجل بذلك
انخفا�ض� � ًا بن�سب ��ة  %32تقريب ��ا عن ��د
مقارنت ��ه ب�سع ��ره ال ��ذي بل ��غ 86.29
دوالر ف ��ي بداي ��ة �شهر ت�شري ��ن الأول
الما�ضي
و�أعلن ��ت الأمان ��ة العام ��ة لمجل� ��س
الوزراء ف ��ي  28ت�شرين الأول ،2018
ع ��ن موافق ��ة الحكوم ��ة عل ��ى م�شروع
قان ��ون الموازنة المالي ��ة لعام ،2019
و�إحالته �إل ��ى مجل�س النواب ،ا�ستناد ًا
�إل ��ى �أحكام المادتي ��ن ( /61البند �أوال
و / 80البند ثاني ًا) من الد�ستور.
ويبين الزيادي في حديثه مع (المدى)
�أن "رئي� ��س مجل�س النواب �شكل لجنة
نيابي ��ة م ��ن �أج ��ل التحق ��ق م ��ن الخلل
الموج ��ود ف ��ي عم ��ل البن ��ك المرك ��زي
العراقي من �ضمنها مو�ضوع التحويل
المال ��ي (م ��زاد العملة) والبن ��وك التي
يتعامل معها".
وي�ضي ��ف �أن "اللجن ��ة المالي ��ة �ستقدم
تقاريره ��ا النهائي ��ة قريبا �إل ��ى رئا�سة
مجل� ��س الن ��واب م ��ن �أج ��ل عر�ضه ��ا
عل ��ى الن ��واب التخ ��اذ م ��ا يل ��زم �ض ��د
المق�صري ��ن" ،م�ؤك ��دا �أن "بي ��ع العملة
م ��ن قب ��ل المرك ��زي ال ��ى بن ��وك �أهلية
محددة".
وي�ضي ��ف �أن "م ��زاد العمل ��ة ق ��د يكون
مخ�ص�ص ًا �إلى ه ��ذه الم�صارف لغر�ض
الح�صول على الفائدة المالية" ،م�ؤكدا
�أن "التحقيقات التي �ستجريها اللجنة
المالية في مجل� ��س النواب �سنتو�صل
م ��ن خالله ��ا �إل ��ى معرف ��ة الجه ��ات
المتورطة والفا�سدة".
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جمعية البيئة وال�صحة العراقية تناق�ش مو�ضوعة الت�صحر يف العراق
بني ُ�شح املياه و التغري املناخي
 لندن /متابعة املدى

نظمت جمعية البيئة
وال�صحة العراقية يف اململكة
املتحدة م�ؤمتراً علمي ًا حتت
عنوان " الت�صحر يف العراق
بني �شح املياه و التغري
املناخي " و بالتعاون مع
ال�سفارة العراقية يف لندن
وملدة يوم واحد يف جامعة
 UCLيف لندن بتاريخ 11
ت�شرين الثاين  . 2019و قد
ح�ضر امل�ؤمتر ح�شد من
الأكادمييني و اخلرباء و
الباحثني العراقيني و ممثلي
اجلمعيات العراقية يف
اململكة املتحدة و عدد من
طالب الدكتوراه املبعوثني.
وقد افتتحت الدكتورة
جيهان بابان رئي�سة جمعية
البيئة وال�صحة العراقية
يف اململكة املتحدة امل�ؤمتر
ر�سمي ًا بكلمة االفتتاح ,و
تقدمت بال�شكر اىل �سعادة
�سفري اجلمهورية العراقية
الدكتور �صالح التميمي
وكادر ال�سفارة العراقية على
ما قدموه من دعم متوا�صل
للجمعية.

وتناولت كلمة االفتتاح الأهمية الكبرية
ملو�ضوع ��ات امل�ؤمت ��ر و ا�ستعر�ض ��ت
بع� ��ض الظواه ��ر احلديثة الت ��ي ت�ؤ�شر
عل ��ى ه�شا�ش ��ة الو�ض ��ع البيئ ��ي مث ��ل
تلوث مي ��اه الب�صرة و التل ��وث النفطي
و انت�ش ��ار الأمرا� ��ض ال�سرطاني ��ة ب�ي�ن
ال�شب ��اب و الأطف ��ال و �أخ�ي�ر ًا النف ��وق
اجلماع ��ي للأ�سم ��اك ال ��ذي كان تهدي ��د ًا
للأم ��ن الوطن ��ي و الغذائ ��ي  ،و تبعته ��ا
كلم ��ة ال�سفري العراق ��ي الدكتور �صالح
التميم ��ي الت ��ي ع�ب�ر فيه ��ا ع ��ن تهاني ��ه
احلارة للم�ؤمتر و �أهمية الرثوة املائية
يف الع ��راق التي يج ��ب احلفاظ عليها و
�إدارتها مبا مينع الهدر و �أي�ضا �أكد على
الأهمي ��ة الكب�ي�رة ملواجه ��ة التحدي ��ات
البيئي ��ة م ��ن تل ��وث للم ��اء و اله ��واء و

الرتب ��ة و ا�ستعر� ��ض �أي�ض ��ا �أ�سب ��اب و
نتائ ��ج ه ��ذا التل ��وث و ال�سرتاتيجيات
املتاح ��ة حلماي ��ة البيئ ��ة العراقي ��ة و
احلفاظ عليها و �ضمان بيئة نظيفة.
ث ��م تبعته ��ا ر�سالة التحية م ��ن البارونة
اميا نيكل�س ��ون و تلته ��ا ال�سيدة �سلوى
القزوين ��ي  ،التي ا�ست�ضاف ��ت اجلل�سة،
و الت ��ي ا�ش ��ادت فيه ��ا بالعالق ��ات م ��ع
اجلمعي ��ة و �أكدت على �ض ��رورة تعزيز
و تو�سي ��ع جم ��االت التع ��اون و العم ��ل
امل�شرتك واىل دور اجلمعية و مثابرتها
لتجمي ��ع الفئات العلمي ��ة لتبادل اخلرب
و التج ��ارب م ��ن اج ��ل حماي ��ة البيئة و
حت�سني ال�صحة العامة يف العراق.
بعده ��ا ب ��د�أت اجلل�س ��ة العلمية االوىل
الت ��ي �أدارته ��ا الدكت ��ورة جيه ��ان بابان
رئي�س ��ة جمعي ��ة البيئ ��ة و ال�صح ��ة
العراقي ��ة يف اململك ��ة املتح ��دة وقدمت
فيها حما�ض ��رات �أولها �أر�سلها الدكتور
ح�سن اجلنابي الوزير الأ�سبق للموارد
املائي ��ة و كان ��ت بعن ��وان " الت�صح ��ر
و ُ�ش ��ح املي ��اه " و �أ�ش ��ار فيه ��ا معن ��ى
الت�صح ��ر ك�ص�ي�رورة تنته ��ي ق ��درة
الأر� ��ض الإنتاجي ��ة و فق ��دان مكوناتها
احليوية و فق ��دان خ�صوبته ��ا ال�ساندة
للحي ��اة البيولوجي ��ة كذل ��ك ا�ستعر�ض
بع� ��ض النماذج الريا�ضي ��ة املتعدة التي
قدمه ��ا فريق عاملي ت�ش�ي�ر اىل انخفا�ض
مع ��دالت هط ��ول الأمط ��ار و انخفا� ��ض
يف تدفق ��ات نه ��ري دجل ��ة و الف ��رات و
تن ��اول �أي�ض ًا النتيج ��ة املبا�شرة لإن�شاء
ع�ش ��رات ال�س ��دود يف دول اجلوار يف
تغي�ي�ر ال ��دورة الهيدرولوجي ��ة لنهري
دجلة و الفرات.
ثم تلتها حما�ضرة الدكتور �أكرم احلكيم
وزي ��ر الزراع ��ة الأ�سب ��ق و ق ��د القي ��ت
بالنياب ��ة عن ��ه و كانت بعن ��وان " بع�ض
املعاجل ��ات لتح�سني الزراعة يف العراق
" �أ�ش ��ار فيه ��ا اىل �أهمي ��ة ه ��ذا امللف
ال ��ذي ي�ضم ��ن الأمن الغذائ ��ي م�شخ�ص ًا
�إن العراق ميتل ��ك و مبعدالت عالية كل
مقوم ��ات و عنا�ص ��ر التنمي ��ة الزراعية
ال�شامل ��ة منها العن�صر الب�شري امل�ؤهل
ووج ��ود مئ ��ات الأالف م ��ن االي ��دي
العامل ��ة و توفر العنا�ص ��ر الطبيعية من
تربة وماء و مناخ ,التي هي قادرة على
امت�صا� ��ص �أعداد هائل ��ة من البطالة و
توفر لهم �سبل احلياة الكرمية م�ؤكد ًا.
ثم تلتها حما�ضرة الدكتور عبد اللطيف
جمال ر�شيد وزير املوارد املائية الأ�سبق
و قدم خال�صة لث�ل�اث �أوراق بحثية عن
" �إ�شكالي ��ات الت�صحر و ُ�شح املياه يف
الع ��راق " وتناول فيه ��ا اعتماد العراق
عل ��ى املياه ال�سطحية وم ��ن نهري دجلة
و الفرات و العوامل العديدة التي �أثرت
عل ��ى مع ��دالت املياه ال ��واردة للعراق و
تناق�صه ��ا ومنه ��ا العوام ��ل الطبيعي ��ة
نتيج ��ة التغ�ي�ر املناخي �سيا�س ��ات دول
اجل ��وار م ��ع عر�ض �سري ��ع لالتفاقات و
احلوارات م ��ع تركيا و �إيران و �سوريا

و�أي�ضا العوامل الفني ��ة املتعلقة بكيفية
�إدارة املوارد املائية كما.
ث ��م تلته ��ا حما�ض ��رة الأ�ست ��اذ الدكت ��ور
�سلم ��ان ال ��رواف وه ��و �أ�ست ��اذ ال�صحة
العام ��ة و مدير املركز امل�ش ��ارك لل�صحة
العام ��ة التاب ��ع ملنظمة ال�صح ��ة العاملية
يف جامع ��ة امربي ��ال يف لن ��دن و كان ��ت
حما�ضرت ��ه بعن ��وان" البيئ ��ة و املياه و
ال�صح ��ة و دور احلكوم ��ات و املجتمع
يف الع�ص ��ر الراهن " ق ��دم فيها ح�صيلة
م ��ن الإح�صائيات ح ��ول الواق ��ع املائي
عاملي� � ًا و عراقي� � ًا � ,أ�ش ��ار اىل املخاط ��ر
ال�صحي ��ة عل ��ى املواط ��ن العراق ��ي و
�أبع ��اد عالق ��ة املي ��اه بالبيئ ��ة و ال�صحة
يف الع ��راق و االبع ��اد اخلط�ي�رة ل�ش ��ح
املي ��اه خا�ص ��ة يف الع ��راق و تطرق اىل
�ض ��رورة حماي ��ة البيئة ع�ب�ر ت�شريعات
قانونية و تخ�صي�ص ��ات مالية و حماية
املوارد املائية و زيادة اخلزانات املائية
امل�سطح ��ة و معاجل ��ة مي ��اه ال�ص ��رف
ال�صحي و بناء وحدات ملعاجلة ملوحة
املي ��اه و ا�ستخ ��دام معاجل ��ات مبتك ��رة
تعتمد على البحث العلمي الر�صني.
ث ��م تلته ��ا حما�ض ��رة الأ�ست ��اذ الدكتور
ريا� ��ض الزه�ي�ري و كان ��ت حما�ضرت ��ه
بعنوان " اجلوان ��ب القانونية للمياه و
البيئ ��ة " تناول فيه ��ا �أهمية وجود بيئة
ت�شريعي ��ة و قانوني ��ة تدع ��م ال�سياقات
ال�سليم ��ة للحفاظ عل ��ى البيئة و املوارد
املائي ��ة و ا�ستعر� ��ض �أي�ض ��ا التط ��ور

التاريخي للت�شريع ��ات و اخرها قانون
البيئ ��ة لعل ��م  2009ال ��ذي يحت ��اج اىل
درا�س ��ة و �إقرار �صيغة حديثة ن�ستجيب
خلطورة التحديات التي تواجه العراق
وتفعيل تطبيقه ��ا و معاقبة املتجاوزين
و الذي ��ن ميار�س ��ون ن�شاط ��ات لدوافع
اقت�صادي ��ة �أو جرمي ��ة ذات �ض ��رر عل ��ى
البيئة العراقية و املياه.
بع ��د ذل ��ك ب ��د�أت اجلل�سة الثاني ��ة التي
�أداره ��ا الدكتور حت�سني ال�شيخلي وهو
خبري يف التكنولوجيا الرقمية وحتدث
فيها الدكتور رافد اخل�ضار رئي�س ق�سم
الهند�سة املدنية و خبري يف هند�سة املياه
و البيئ ��ة يف جامع ��ة ليفرب ��ول و كانت
حما�ضرت ��ه بعن ��وان" دور امل�ؤ�س�س ��ات
املهنية يف تناول م�شاكل املياه و البيئة
" و تناول فيها دور امل�ؤ�س�سة التي كان
رئي�سه ��ا وهي املعهد امللكي لإدارة املياه
و البيئ ��ة يف بريطانيا  CIWEMو
ت�ض ��م ع�ضويت ��ه العلماء و اخل�ب�راء و
املهند�س�ي�ن العاملني يف جم ��االت املياه
و البيئ ��ة و�أ�ش ��ار اىل �آلي ��ات عمل ��ه م ��ن
خ�ل�ال ت�شكيل جل ��ان متخ�ص�صة ت�سهم
يف درا�س ��ة ال�سياقات احلكومية و تقدم
مقرتحات و تعديالت بناءة وله عالقات
دولي ��ة وا�سع ��ة  ،ث ��م تلته ��ا حما�ض ��رة
الإعالم ��ي الدكت ��ور حمي ��د الكفائ ��ي
وكان ��ت بعنوان" يف الإع�ل�ان املعا�صر
 :ال�صحف ��ي و املتلقي من يُعلم من "قدم
فيها قراءة ع�صرية للخطاب الإعالمي و

كيف كان �سابق� � ًا و كيف �أ�صبح اليوم و
�أي�ض� � ًا دور �أجهزة التوا�صل االجتماعي
و حتولها اىل �أحد الآالت الإعالمية غري
املوث ��وق مبحتواها مقارن ��ة بال�صحافة
املهني ��ة املحرتف ��ة وتن ��اول �أي�ض ��ا دور
ال�صحف ��ي املعا�ص ��ر و مهنيت ��ه و بروز
الدور التخ�ص�صي الإعالمي و جماالت
عمل ��ه و �أي�ض ًا مقومات اخلرب الإعالمي
�س ��واء م ��ن �أهميته و �صدقيت ��ه و �أي�ضا
اىل �أن ��واع �أجه ��زة االع�ل�ام العراقية و
الت ��ي جميعه ��ا غ�ي�ر حيادي ��ة .ث ��م تلتها
حما�ضرة الأ�ستاذ الدكتور عادل �شريف
وه ��و �أ�ستاذ هند�سة املي ��اه ومدير مركز
 CORAيف جامع ��ة �سري يف لندن
و كان ��ت بعن ��وان "التغ�ي�ر املناخ ��ي و
التحدي ��ات العاملي ��ة للمي ��اه و الغذاء و
الطاق ��ة " قدم فيها معطيات علمية حول
التغ�ي�ر املناخ ��ي و �أ�سباب ��ه و ت�أثرياته
ومكون ��ات الغ ��ازات الت ��ي ت� ��ؤدي اىل
االحتبا� ��س احل ��راري وخا�ص ��ة ث ��اين
�أوك�سيد الكاربون و ت�أثرياته يف زيادة
درج ��ات ح ��رارة الأر�ض و تبع ��ات ذلك
البيئي ��ة و على الأمن املائي و الغذائي.
وقدم �أي�ض ��ا املقاربة الت ��ي كان �أول من
كتب عنها ح ��ول الت�شابه بني ديناميكية
الأر�ض و اجل�سم الب�شري .
ث ��م تلته ��ا حما�ض ��رة الأ�ست ��اذ الدكت ��ور
نظري االن�صاري وهو �أ�ستاذ يف جامعة
لوي ��ا التكنولوجي ��ة يف ال�سوي ��د و كان
عنوانه ��ا " نوعي ��ة و كمي ��ة املي ��اه يف

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف الب�صرة
م � /إعـــالن مناق�صات

تعل��ن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية في املنطقة اجلنوبية احدى تش��كيالت وزارة الكهرباء عن
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خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد مببلغ قدره ( )3.485.000فقط ثالثة ماليني واربعمائة وخمسة
وثمانون ألف دينار عراقي على ان تس��تكمل إلى ( )%5عند اإلحالة وقبل توقيع العقد ،وسوف يهمل العطاء
غير املس��توفي للشروط ولن يتم استالم أي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت في اجلدول ادناه ويتحمل
من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن علما ً بأن املديرية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
وملعرف��ة التفاصيل ميكنكم زي��ارة املوقع االلكتروني ل��وزارة الكهرب��اء  www.moelc.gov.iqولالجابة على
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الع ��راق و ا�ستخداماته ��ا لال�ستخ ��دام
ال�شخ�ص ��ي و الزراع ��ي " تن ��اول فيه ��ا
العالق ��ة بني النم ��و ال�س ��كاين و الغذاء
و تزاي ��د الطل ��ب عل ��ى امل ��اء منتقال اىل
واردات الع ��راق املائي ��ة حجمه ��ا و
م�صادرها و م�شكلة امللوحة فيها و�أ�شار
�أي�ض ��ا اىل �أ�سباب تده ��ور نوعية املياه
مث ��ل بناء ال�سدود العمالقة من قبل دول
اجل ��وار و فقدان املي ��اه نتيجة التبخر
كما وتن ��اول م�شاكل بع� ��ض امل�سطحات
املائي ��ة كالرثث ��ار و اال�ستخدام ��ات
ال�شخ�صي ��ة و الزراعي ��ة للمي ��اه و دور
احل ��روب و التغ�ي�ر املناخي عل ��ى مياه
العراق و التلوث البيئي.
اجلل�سة الثالثة �أدارها الدكتور ح�سني
اجللب ��ي اخلب�ي�ر يف ال�ش� ��ؤون النفطية
وحتدث فيها :الدكت ��ور نعمان جبار و
ه ��و خبري زراعي و م�ست�شار �سابق يف
وزارة الزراعة و كان عنوانها " �أ�سباب
و نتائ ��ج تلوث الرتبة باملع ��ادن الثقيلة
" تن ��اول فيها �أ�سب ��اب الت�صحر ب�سبب
ن ��درة االمط ��ار و زيادة ن�سب ��ة امللوحة
و زح ��ف الرم ��ال .و يعت�ب�ر التدخ ��ل
الب�شري ال�سب ��ب الرئي�س لتلوث الرتبة
باملع ��ادن الثقيل ��ة ك�أكا�سي ��د اليورانيوم
املن�ض ��ب نتيج ��ة احل ��روب و �أي�ض ًا من
م�صان ��ع الأ�سلح ��ة التي كان ��ت منت�شرة
يف الع ��راق و منه ��ا م�شاري ��ع ال�س�ل�اح
الكيمي ��اوي ب�أنواعه ��ا املختلفة وتطرق
اىل معاجل ��ات ا�ست�ص�ل�اح االرا�ض ��ي

بفع ��ل العوام ��ل الطبيعي ��ة �أو بالط ��رق
الكيمياوية �أو املعاجلة احليوية.
ثم تلتها حما�ض ��رة الدكتور �سعد ال�سام
وه ��و خب�ي�ر يف هيدرولوجي ��ة املياه و
يعمل يف م�ؤ�س�سة �سويدهيدرو وكانت
بعن ��وان " املي ��اه اجلوفي ��ة يف الع ��راق
و ت�أثريه ��ا عل ��ى متلح الرتب ��ة ب�سبب
ت�صاع ��د م�ست ��وى املي ��اه اجلوفي ��ة يف
الأرا�ض ��ي املغم ��ورة باملي ��اه " وتن ��اول
فيه ��ا �أت�س ��اع و م�ست ��وى تواج ��د املياه
اجلوفي ��ة يف الع ��راق و عمقه ��ا و
نوعيته ��ا كن�سبة امللوح ��ة فيها و تناول
ال ��دورة املائية و العوام ��ل امل�ؤثرة على
املياه اجلوفية وتن ��اول �أ�سباب انت�شار
امللوح ��ة يف الرتب ��ة و دور مي ��اه البزل
يف ذلك.
ث ��م تلته ��ا حما�ض ��رة الدكت ��ورة جيهان
باب ��ان وهي �أ�ست ��اذة و خبرية بيئية و
رئي�سة جمعية البيئة و ال�صحة العراقية
يف اململك ��ة املتح ��دة وكانت بعنوان "
تل ��وث املي ��اه يف الب�ص ��رة الأ�سب ��اب و
املعاجل ��ات " ا�ش ��ارت فيه ��ا اىل م�صادر
و �أن ��واع التل ��وث املائ ��ي و ال ��دالالت
الكيمياوي ��ة الت ��ي يت ��م االعتم ��اد عليها
يف فح� ��ص العين ��ات و تناول ��ت �أي�ض ��ا
ظاه ��رة رم ��ي مي ��اه ال�ص ��رف ال�صحي
و املخلف ��ات ال�صناعي ��ة و النفايات يف
الأنه ��ار و التي تعد اه ��م م�صادر تلوث
املي ��اه يف الب�ص ��رة و دوره يف ت ��ردي
البيئة و ت�أثرياتها اخلطرية على �صحة
االن�س ��ان  .بعدها تناول ��ت �أ�سباب متلح
املي ��اه يف الب�ص ��رة و ختمت املحا�ضرة
بتق ��دمي حزم ��ة من املقرتح ��ات ملعاجلة
الإ�شكاالت املائية يف الب�صرة.
ثم تلتها حما�ض ��رة الدكتور �سعد ال�سام
حي ��ث ا�ستعر�ض م�شروع بحثي قدمته
جمموع ��ة م ��ن اخل�ب�راء يف الع ��راق و
خارجه حول تقلي�ص نتائج العوا�صف
الرملي ��ة ع�ب�ر �إقام ��ة احل ��زام الأخ�ضر
بعر� ��ض كيلومرتي ��ن و تن ��اول فيه ��ا
�أ�سب ��اب العوا�صف الرملي ��ة واجلدوى
االقت�صادية للم�شروع.
و�ص ��درت ع ��ن امل�ؤمت ��ر الق ��رارات
والتو�صي ��ات التي مت طرحها من خالل
البح ��وث و النقا� ��ش التالية�:أكدت على
�ض ��رورة الت�أكي ��د عل ��ى تراب ��ط �ش�ؤون
البيئ ��ة مع عمل معظ ��م �إن مل تكن جميع
ال ��وزارات العراقي ��ة و الت ��ي تتطل ��ب
م�ستوىً عالي ًا من التن�سيق  ،و�ضرورة
التن�سي ��ق الفعال مع املنظم ��ات الدولية
املعني ��ة لدع ��م تخفي ��ف و معاجل ��ات
اجلف ��اف و اال�ستف ��ادة م ��ن اخل�ب�راء
وتبادل املعلومات و تطوير الكفاءات و
نق ��ل التكنولوجيا احلديثة يف الت�صدي
للجف ��اف و ا�ستخدام املي ��اه يف الري و
الزراع ��ة .ت�شكل مراك ��ز البيئة البحثية
يف اجلامع ��ات و املعاهد العراقية خربة
و طاق ��ة علمي ��ة يج ��ب اال�ستف ��ادة منها
بكف ��اءة عالي ��ة و �إدخاله ��ا يف ال�سياقات
التنفيذية لتح�سني البيئة .

وزارة الكهرباء
ال�شركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف الب�صرة
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الربملان الأمريكي يقر م�شروع م�ساعدة امل�سيحيني
والآيزيدين يف العراق

ترجمة
قناطر

 طالب عبد العزيز

يف حديث البقاء
والهجرة �أي�ض ًا

 ترجمة /حامد �أحمد

�صوت مجل�س النواب االميركي
ّ
الثالثاء على القرار المرقم
 390الذي يحمل عنوان " قانون
انقاذ العراق و�سوريا من الإبادة
الجماعية ومحا�سبة مرتكبيها
 " ،والذي يهدف الى تقديم
الم�ساعدة لأبناء الأقليات
العرقية من م�سيحيين
و�آيزيديين في العراق و�سوريا
ودعمهم في �إعادة بناء
حياتهم .وبما �أن القرار قد
ح�صل على ت�صويت مجل�س
ال�شيوخ �أي�ض ًا فانه �سيذهب
الآن الى الرئي�س  ،دونالد
ترامب  ،الذي �أ�شار بانه م�ستعد
لتوقيعه .

م�ش ��روع الق ��رار قدم ��ه ع�ض ��و الربملان ،
كر� ��س �سم ��ث  ،ع ��ن احل ��زب اجلمهوري
لوالي ��ة ني ��و جر�س ��ي ووافق ��ه عل ��ى ذلك
جمموع ��ة م ��ن  47نائب� � ًا م ��ن احلزب�ي�ن
اجلمهوري والدميقراطي يف الكونغر�س
 .ع�ضوة الربملان � ،آن �أي�شو  ،من احلزب
الدميقراطي يف كاليفورنيا كانت املنا�صر
الأول من احلزب الدميقراطي لهذا القرار
 .وقد مت الت�صوي ��ت على م�شروع القرار
باالجم ��اع يف جمل�س النواب بتاريخ 27
ت�شرين الثاين .
قرار الربملان االمريكي �سيوفر م�ساعدات
مالي ��ة له ��ذه املكون ��ات م ��ن م�سيحي�ي�ن
و�آيزيديني وتوفري امل�ساعدات الإن�سانية
له ��م لتمكينه ��م م ��ن حتقي ��ق اال�ستق ��رار
والتع ��ايف م ��ن الظ ��روف الت ��ي القوه ��ا
ف�ض�ل�ا عن االقلي ��ات العرقية االخرى يف
املنطقة.
القرار م ��ن �ش�أنه �أن يوجه �إدارة الرئي�س
ترامب اىل تخمني احتياجات املت�ضررين
االن�ساني ��ة واال�ستجاب ��ة له ��ا وحتدي ��د
امل�ش ��اكل الت ��ي م ��ن املمك ��ن �أن ت� ��ؤدي
بالناج�ي�ن منهم اىل اله ��روب من املنطقة
 ،وكذل ��ك حتديد امل�س�ؤول�ي�ن عن الت�سبب
ب�أعمال العنف �ض ��د الأقليات العرقية يف
الع ��راق و�سوريا  .بالإ�ضافة اىل ذلك فان
م�ش ��روع الق ��رار �سيدع ��م املكون ��ات يف
�إجرائها للتحقيقات اجلنائية �ضد عنا�صر

م�سلحي داع�ش من الذين ارتكبوا جرائم
�ض ��د االن�سانية وجرائم حرب يف العراق
 ،وي�شجع �أي�ض ًا حكومات �أجنبية �أخرى
للم�ساع ��دة يف حتدي ��د هوي ��ات جمرمي
داع�ش من خالل قاعدة املعلومات الأمنية
الت ��ي لديهم وامل�ساع ��دة يف �إلقاء القب�ض
عليهم وتقدميهم للمحاكمة .
وحول متري ��ر م�شروع القرار قال  ،كارل

اندر�س ��ون  ،مدي ��ر م�ؤ�س�س ��ة نايت� ��س
�أوف كولومب� ��س  ،اخلريي ��ة مل�ساع ��دة
امل�سيحي�ي�ن " حقيق ��ة �إن الق ��رار ح�ص ��ل
على ت�صويتي جمل� ��س النواب وجمل�س
ال�شيوخ باالجماع  ،يظهر بان اال�ستجابة
االمريكية كانت فعالة جد ًا بامل�ساهمة يف
امل�ساعدة و�إن هناك �إرادة �سيا�سية كبرية
�أي�ض� � ًا نح ��و حماي ��ة االقلي ��ات الديني ��ة

يف ال�ش ��رق االو�س ��ط واحلف ��اظ عليهم ،
ب�ضمنه ��م امل�سيحي ��ون وااليزيديون يف
الع ��راق الذي ��ن مت ا�ستهدافهم ملحوهم ".
وكان اندر�س ��ون ق ��د حت ��دث يف جل�س ��ة
ا�ستم ��اع امام الكونغر� ��س حول م�شروع
القرار.
و�أ�ض ��اف اندر�سون بقول ��ه " نحن ن�شكر
ع�ض ��وي الربملان  ،كر� ��س �سمث  ،مقرتح
الق ��رار و ع�ض ��وة الربمل ��ان �آن �أي�ش ��و
الداعم ��ة الرئي�سي ��ة للق ��رار مل�شاركتهم ��ا
وتعاونهم ��ا م ��ع م�ؤ�س�س ��ة نايت� ��س اوف
كولومب� ��س ح ��ول م�ش ��روع الق ��رار املهم
هذا ".
و�أ�ش ��ار ع�ض ��و الربملان � ،سم ��ث  ،اىل ان
جماميع وا�سعة على الأر�ض �ساهمت يف
ملء الفجوة بتق ��دمي م�ساعدات للناجني
م ��ن تنظي ��م داع� ��ش  ،حي ��ث و�صلت حلد
الآن امل�ساع ��دات املقدم ��ة م ��ن م�ؤ�س�س ��ة
 ،ج�ي�رج �أن نيي ��د  ،اخلريي ��ة مل�ساع ��دة
امل�سيحي�ي�ن املحاجت�ي�ن اىل �أكرث من 60
ملي ��ون دوالر وجمعت م�ؤ�س�سة  ،نايت�س
�أوف كولومب� ��س � ،أك�ث�ر م ��ن  20مليون
دوالر ا�ستجاب ��ة مل�ساع ��دة الأقلي ��ات يف
املنطقة .
مطران الكني�سية الكلدانية  ،ب�شار وردة ،
من �أربيل قال يف حديث لوكالة  ،كاثولك
ني ��وز  ، CNAاملعنية باخبار الطائفة
امل�سيحية �إنه من ��ذ اجتياح تنظيم داع�ش

للمو�ص ��ل و�سه ��ل نين ��وى مت الق�ض ��اء
عل ��ى �أك�ث�ر من ع�ش ��ر تع ��داد امل�سيحيني
وااليزيديني  ،م�شري ًا اىل �أنه رغم حترير
املناط ��ق وانته ��اء وج ��ود داع� ��ش  ،ف ��ان
م�سيحيي الع ��راق ما يزالون يعانون من
تبعات ال�ص ��راع واملعارك التي جرت يف
مناطقهم .
وق ��ال املط ��ران وردة �إن كثري ًا من النا�س
مل يتمكن ��وا م ��ن �إع ��ادة �إعم ��ار بيوتهم ،
و�إن هاج� ��س ع ��دم توفر فر� ��ص عمل لهم
يدفع الكثري منه ��م اىل املغادرة حتى بعد
حت�س ��ن الو�ضع الأمن ��ي  .م�شري ًا اىل �أنه
من �أج ��ل توفري بيئة �آمن ��ة طويلة الأجل
مل�سيحي ��ي املنطق ��ة فيتوج ��ب �أن يك ��ون
هناك تركيز على توفري فر�ص اقت�صادية
لل�شباب من امل�سيحيني .
و�أ�ض ��اف وردة قائ�ل ً�ا " �أن ��ا هن ��ا راعي ،
وعل ��ي �أن �أحتدث ل�شعب ��ي واخربهم بان
الو�ض ��ع �آم ��ن  .وله ��ذا فان توف�ي�ر فر�ص
عمل وحتقي ��ق بع�ض امل�شاريع ال�صغرية
لل�شب ��اب �سي�ساعده ��م للبق ��اء والتطل ��ع
مل�ستقبل �أف�ضل �ضمن مناطقهم ".
كثري من م�سيحيي العراق هاجروا لبلدان
جم ��اورة مث ��ل لبن ��ان وتركي ��ا واالردن ،
وق ��ال وردة �إنه ي ��ود �أن يكر� ��س ن�شاطه
للعمل على ت�شجيعهم للعودة اىل العراق
رغم ان هذه املهمة �ستكون �صعبة .
 عن :وكالة  CANاالخبارية

يف البالد التي يق�ضم املل ��ح �أطرافها مرتني يف النهار والليلة،
يف الب�ل�اد التي يلحف بائع العتي ��ق بحنجرته الزنخة ،منادي ًا
عل ��ى ب�ضاعته يف �سككها و�أوديته ��ا ،وي�ساومك ال�شرطي على
مدف ��ن �أخوتك و�أهليك فيها ،يف البالد التي �إنْ عددت �أ�سماءها
خانت ��ك لغت ��ك ،وخذلتك املعاج ��م ما وج ��دت اليم �سبي�ل ً�ا ،ثمة
م ��ن يجربك على البق ��اء فيها ،ثمة من ي�صي ��ح قطاره بروحك:
�أخرج ،ففي االر�ض من�أى للكرمي عن االذى.
لكن،ه ��ي لي�ست قطعة الطني التي ورثتها عن �أبيك ،ولن تكون
ك ��وخ ال�سعف واجلريد ،ال ��ذي ولدت يف زاويت ��ه امليتة� ،أبد ُا،
وهي لي�ست امل�سافة القاتلة بني بقائك ورحيلك ،لطاملا حدثتني
بحدي ��ث البقاء ،ولطاملا حدثتك بحدي ��ث الرحيل والهجرة ،ثم
�أنن ��ي �شرقت وغربتُ يف بالد الآدميني ،ووقفت على ال�صخور
النائي ��ة ب�ي�ن املتو�س ��ط واالطل�سي ،عل ��ى اخل ��زر و�شواطئه،
وهبط ��ت وديان ال يعرف لها غور وركب ��ت الفيلة يف الغابات،
ويف االقفا�ص ت�ضايقت من رائحة القتلة وف�ضالت الوحو�ش،
فل ��م �أج ��د الع ��امل �إال ف�سحة �ضيق ��ة للأمل� ،سرعان م ��ا تتقل�ص
وتتال�شى ،فقل يل �إىل �أين �أذهب؟ كان الربيكان ال�شاعر يقول:
مهب ريح. "..
مهب ريح �إىل ِّ
"�أوثر �أنْ �أظ َّل على جوادي ،من ِّ
لكنْ  ،ها �أئنذا ،من نافذة غرفتي �أ�سمع �صوت اجل ّرافة تزجمر،
و�أتطل ��ع اىل النخل ��ة وه ��ي ت�ست�سل ��م ،هاوي ��ة اىل االر� ��ض،
يُفزعني ال�صوت ف�ألوذ بال�ستارة ،كتاني ًة وبرتاب كثري ،ومثل
مفج ��وع بابن ��ه تنف ��رط حبّات روحي عل ��ى ال�ت�راب� ،أروّ �ضها
بك�أ� ��س من العرق القاتل ،لكنْ  ،ال �أحد يفزع معي ،يل ُّم ما تطاير
عل ��ى االر�ض من دم ال�سع ��ف وال�شماريخ ،يتامى اجلذع املفرد
�أم ��ام احلديد ،الذين حلقوا �أمهم يف حزم ��ة العروق وال�سعف
والع ��ذوق والرتاب ،ومثلم ��ا يحول امل�شيّعون ب�ي�ن �أ ٍّم ونع�ش
ابنه ��ا على طريق �سبخ ��ة اىل املقربة ،كان ��ت اجل ّرافات حتول
ب�ي�ن النخلة وف�سائله ��ا ،تف�صل ه ��ذا عن ذاك ،ومت ��رغ بالطني
واحلطب ما ظ ��ل يتف�صد تباع ًا على اجلادة ،لطامل ًا كنت �آخذها
اىل ال�ش ��ط الكب�ي�ر ب�ي�ن عط ��ر يُتف ��ادى وبالب ��ل ت�سبقن ��ي اىل
هناك.
�أنا ،كل �سكة بلل املطر ترابها اىل هناك ،كل ترعة ملأها ال�سكان
اجل ��دد بقناين امل ��اء الفارغة واالط ��ارات� ،أن ��ا احلار�س الذي
خذلت ��ه اليقظ ��ة يف لي ��ل ال�شامتني ،حامل املناج ��ل اىل هاجرة
ال�سب ��اخ ،حي ��ث ال احد يدله هن ��اك ،بي من الن�أي م ��ا لو فرقته
على ال�سكك التي ب�أبي اخل�صيب والزبري لو�سعتها ،عندي من
املجاذيف ما لو تناهبته االنهار لأخذ كل نهر �ضالته منها ،ومبا
ال يدرك ��ه امل ��وج عندي من ال�شباك ،الفه ��ا كل ليلة على كوا�سج
روح ��ي ،م ��ا يتفلت منه ��ا يكف ��ي اللته ��ام كالب ال�صم ��ت الذي
حتيطني .ه ��ل �أقول باين ما زلت ام�سك ط ��رف احلبل الغليظ
الذي �أوثقه ال�سادة اخل�صيبيون اىل �شجرتهم الأوىل.
�أن ��ا ال�سك ��ون ال ��ذي يري ��ن على ماكن ��ة ال�سق ��ي ،الت ��ي �أوقفها
ح�شرج امللحُ يف قناتها ،التي
�صاحبه ��ا يا ئ�س ًا على النهر ،يوم
َ
بني الق�صب� .أبينكم من يعي ما �أقول؟ �أبينكم من غر�س ف�سيالً
ثم ،وبعد ثالثني حو ًال �شهد حلظة اقتالعها؟ �أدخلتم معي كوخ
الق�ص ��ب واجلري ��د� ،أر�أيتم فاجع ��ة ما �أنا فيه ،وق ��د وقفتُ بني
منخلع من النخل ومهجور من املناجل واملذاري والثياب؟ بني
�ص ��ادق من ال�شجر ومكذب ملا يحدث ،بني �سعفة و�أخرى تقول
ل�صاحبتها� :أينك؟ بني قمر يتلعثم يف الف�ضاء الذي انفتح تو ًا،
�أيَّ ثرى �ألثمه لأقول له يا �أمي؟
ْ
لكن ،ها �أئنذا ،من نافذة غرفتي
الجرافة تزمجر ،و�أتطلع
�أ�سمع �صوت
ّ
الى النخلة وهي ت�ست�سلم ،هاوية
الى االر�ض ،يُفزعني ال�صوت ف�ألوذ
ً
كتانية وبتراب كثير..
بال�ستارة،

موق��ع �أمريك��ي :البريوقراطي��ة عائ��ق كب�ير �أم��ام تط��ور قط��اع الطاق��ة يف الع��راق
ا�ستنادا لم�ستثمرين  ،فان العراق قد يكون عند نقطة فارقة يح�صل فيها على �أموال طائلة غير متوقعة يجنيها لخزانته
الوطنية وذلك بعد خ�سارته لمليارات الدوالرات �سنوي ًا جراء عدم كفاءة من�ش�آت انتاجه النفطي الناجمة عن حرق مليارات
االقدام المكعبة من الغاز الطبيعي الم�صاحب .منذ وقت ومدراء تنفيذيون ل�شركات عالمية للطاقة ي�سعون لإبرام عقود
جديدة لتطوير قطاع طاقة البلد الغني بالنفط  ،الذي رغم كونه يعتبر ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة الدول الم�صدرة
للنفط � ،أوبك  ،فانه قد ف�شل في حل م�شكلة الفقر المحلي ومع�ضلة تهالك بناه التحتية.
 ترجمة /املدى
من ناحي ��ة �أخرى يقر م�ستثمرون
�أجان ��ب م ��ن �أن � ،أهداف� � ًا تنموية
عالية وطموحة  ،ما تزال ت�صطدم
ب�إدارة متلكئة بطيئ ��ة اال�ستجابة
و ف�س ��اد ف�ض�ل� ًا ع ��ن ج ��دار م ��ن
البريوقراطية والروتني.
روب ��رت حلم ��ي  ،رئي� ��س ق�س ��م
التنمي ��ة التجاري ��ة يف م�ؤ�س�س ��ة
 ،وود  ،حلل ��ول اخلدم ��ات الفنية
والت ��ي لها عقود بع ��دة ماليني من
الدوالرات م ��ع احلكومة العراقية
يقول يف لقاء م ��ع موقع � ،سي �أن
ب ��ي �س ��ي  ، CNBCاالمريكي
 " :عملية �صناع ��ة القرار الإداري
والب ��ت ب ��ه ت�ستغرق وق ��ت طويل
يف الع ��راق ،وت�ستهل ��ك العملي ��ة
كث�ي�ر م ��ن امل ��وارد الجن ��ازه م ��ع
الدع ��م يف �أوق ��ات تك ��ون فيه ��ا
الفر�ص قد هدرت ".
يف ح�ي�ن �أ�ش ��ار م ��دراء تنفيذيون
�آخ ��رون اىل �أن عملي ��ة من ��ح
�سمة دخ ��ول مل�ستخدم�ي�ن اجانب

ت�ستغ ��رق م ��ا يق ��ارب م ��ن ثمانية
�أ�سابي ��ع للح�صول عليه ��ا لدخول
العراق.
ج�ي�ن كالود نا�ص ��ر  ،نائ ��ب �أول
لرئي� ��س ق�سم يف �شركة � ،سيمنز ،
االملانية للطاقة الكهربائية والغاز
�أكد ب�ضرورة حاجة البلد لل�شفافية
و اجراءات �سريعة باتخاذ القرار
 ،خ�صو�ص� � ًا م ��ا يتعل ��ق بقط ��اع
الطاق ��ة الكهربائي ��ة وعل ��ى املدى
الق�صري على االقل.
م ��ن �ضم ��ن الأه ��داف التنموي ��ة
املن�شودة هو جمع الغاز املتطاير
� ،أو الغاز امل�صاحب لعملية انتاج
النف ��ط ال ��ذي يتم حرق ��ه  ،للتمكن
م ��ن حتويل ��ه اىل م�ص ��در للطاق ��ة
ميكن اال�ستفادة منه ��ا حيث تقدر
�شرك ��ة �سيمن ��ز ب�أن ��ه ميك ��ن له ��ذا
الغ ��از �أن يوفر للعراق مبلغ ًا قدره
 5,2ملي ��ار دوالر خ�ل�ال االرب ��ع
�سن ��وات القادم ��ة  .االخفاق ��ات
ال�سابق ��ة يف معاجل ��ة ه ��ذا الغ ��از
الطبيعي امل�صاح ��ب ب�سبب البنى
التحتية غري املط ��ورة قد ت�سببت

بخ�سارة البلد لعوائد من مليارات
الدوالرات �سنوي ًا
وبالعم ��ل م ��ع وزارة الكهرب ��اء
العراقي ��ة ف� ��أن ل ��دى �ش ��ركات
�صناعي ��ة للطاق ��ة متع ��ددة
اجلن�سي ��ات خط ��ط ك�ب�رى لقل ��ب
قط ��اع الكهرب ��اء والطاق ��ة يف
الع ��راق ملرحل ��ة متقدم ��ة خمتلفة
 ،وه ��و �ش ��يء �سيك ��ون حي ��وي
جد ًا لف�ت�رة �إعادة االعم ��ار ملا بعد
احل ��رب والتي يقدر البنك الدويل
بانها �ستتطلب ما يقارب من 150
مليار دوالر.
م ��دراء تنفيذي ��ون م ��ن �شرك ��ة
�ش ��ل الهولندي ��ة و�شرك ��ة برت� ��ش
برتولي ��وم الربيطانية و�شيفرون
االمريكية للطاقة و�سيمنز االملانية
للطاق ��ة الكهربائي ��ة وج�ن�رال
الكي�ت�رك االمريكي ��ة للكهرب ��اء ،
ومدراء تنفيذيون من بني �شركات
�أخرى قد اجتمعوا يف دبي االحد
لعر� ��ض خططهم لقطاعات الطاقة
الكهربائية والبن ��ى التحتية للبلد
 .امل�ؤمت ��ر ال ��ذي نظم ��ه  ،املجل�س

التج ��اري العراق ��ي الربيط ��اين ،
قد ركز عل ��ى دور القطاع اخلا�ص
يف �إعادة االعمار واال�ستثمار يف
بلد يحوي  38مليون ن�سمة  ،بعد
انق�ضاء عام عل ��ى �إحلاق الهزمية
بداع�ش يف العراق.
يف خ�ض ��م جولة التناف� ��س للفوز
با�ستثم ��ارات ك�ب�رى يف قط ��اع
الطاقة يف العراق  ،متكنت �شركة
ج�ن�رال الكرتي ��ك االمريكي ��ة م ��ن
ازاحة �شركة �سيمنز وفوزها بعقد
تناف�س ��ي �ضخ ��م يتمث ��ل با�ضاف ��ة
 14كي ��كاواط ل�شبك ��ة الطاق ��ة
الكهربائي ��ة يف البل ��د وه ��و عق ��د
ي�صل مقداره اىل  15مليار دوالر
 .يف ح�ي�ن متكن ��ت �شرك ��ة �سيمنز
يف توقي ��ع عق ��د لتزوي ��د قط ��اع
الطاقة الكهربائية يف البلد بقدرة
 11كيكاواط منف�صلة �أخرى.
م ��ن جانب ��ه ق ��ال  ،رو�س ��ل �ستوك
 ،املدير التنفي ��ذي ل�شركة جرنال
الكرتي ��ك عن العقد " نحن ي�شرفنا
�أن ندع ��م تركي ��ز احلكوم ��ة عل ��ى
�إع ��ادة �إعم ��ار الع ��راق  ...نح ��ن

نتفه ��م مدى اهمية توف�ي�ر الطاقة
ب�شكل مبا�شر و�سري ��ع  ".م�شري ًا
اىل انه من املتوق ��ع �أن يخلق هذا

امل�ش ��روع � 65أل ��ف فر�ص ��ة عم ��ل
ب�ش ��كل مبا�ش ��ر وغ�ي�ر مبا�ش ��ر ،
وتوفري ما يق ��ارب من  3مليارات

دوالر للدولة يف ال�سنة.
جناح جرنال الكيرتك يف جتميع
ومعاجل ��ة �أول وجب ��ة م ��ن الغ ��از
امل�صاح ��ب يف الع ��ام  2017ق ��د
�أ�ضاف بالفعل  400ميغاواط اىل
�شبكة الكهرباء الوطنية  .ولكن يف
بل ��د حيث ت�ؤدي في ��ه االنقطاعات
املتك ��ررة للتي ��ار الكهربائ ��ي اىل
احتجاج ��ات عنيف ��ة  ،فان ��ه لي� ��س
هناك وقت كايف لنخ�سره.
حاجة العراق امللحة الكتفاء ذاتي

بطاق ��ة كهربائي ��ة حم�سن ��ة ه ��ي
حاج ��ة متع ��ددة  .ويق ��ول  ،نا�صر
 ،م ��ن �شرك ��ة �سيمن ��ز " البلد لديه
حالي ��ا  15,2كيكاواط من الطاقة
الكهربائي ��ة مبتن ��اول الي ��د يف
�شبكت ��ه الوطني ��ة  ،يف ح�ي�ن تبلغ
حاج ��ة البلد الكلي ��ة بحدود 25,2
كي ��كاواط ومن املتوق ��ع ان يزداد
الطلب املحلي للطاق ��ة الكهربائية
بن�سبة � %6سنويا  ".ا
وع�ب�ر ال�صي ��ف املا�ض ��ي �أخف ��ق
العراق يف ت�سدي ��د �أجور تكاليف
ا�سترياد الكهرباء من �إيران  ،التي
يعتمد عليها يف  %40من ا�ستهالك
الطاق ��ة  .هذا ما دف ��ع بطهران اىل
قط ��ع امداداته ��ا بالطاق ��ة للعراق
و�أدى ذلك النت�ش ��ار االحتجاجات
يف حمافظ ��ات جنوب ��ي الع ��راق
وخ�صو�ص� � ًا الب�ص ��رة حي ��ث
هوجمت مق ��رات وابنية حكومية
ف�ض�ل� ًا ع ��ن قن�صليت ��ي �إي ��ران
والواليات املتحدة.
خ�ب�راء يف البل ��د يتفق ��ون
عل ��ى �أن جه ��ود الع ��راق لإع ��ادة
االعم ��ار تعتم ��د كث�ي�ر ًا عل ��ى
االم ��ن واال�ستقرار �ضم ��ن نظامه
الدميقراط ��ي اله� ��ش  .وهو �شيء
�سيبق ��ى معر� ��ض للمخاط ��ر دون
وج ��ود م�ص ��در يعتم ��د علي ��ه من
الطاقة الكهربائية.
 عن :موقع CNBC
االمريكي

رياضة
مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي
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ماذا ّ
خط َط ِت الأوملب ّية عرب انتخابات احتاداتها؟

العراك
ريا�ضة ِ
حل ��ول ع�صيّة على ّ
احلل  ..و�أف ��كار بال حبل �س ّري ي�صلها اىل رحم م�شروع
�إ�صالح ��ي يًخ ّل� ��ص ريا�ض ��ة العِ ��راق من العِ ��راك الدائ ��ر حول َم ��نْ يت�صدّر
الكر�سي الأول يف كل موقع ،بينما يرزحُ ع�شرات الريا�ضيني حتت خط فقر
النتائ ��ج من دون �أمل قريب يُكفكف عن وجوههم دموع الي�أ�س من م�ستقبل
غام�ض.
�ألمَ ْ مت ّل ��وا م ��ن م�شاهد الفو�ض ��ى والتفاخر بعر� ��ض امل�شاكل �أم ��ام امللأ� ،أال
تخجل ��ون من التظاهر بالدفاع ع ��ن م�صلحة الريا�ضة وهُ ��ذا َء وعودكم عن
انتخاب ��ات فا�ضل ��ة �سقطت حت ��ت "لكمات" خ ��روق ال�شكوى ل ��دى املحاكم
وتباين قوائم العمومية املنظورة على الطاولة الدولية؟!
ل�سنا �شركاءكم باملنا�صب ،فالإعالم ال ي�ستعدي �شخ�ص ًا فاع ًال يف الريا�ضة،
وال يتب ّن ��ى دعم �أي �شخ�ص منكم على ح�س ��اب الآخر ،لكن �سعيكم اىل خلط
�أوراق االنتخاب ��ات م�ستفيدي ��ن من �ض ��وء حكومي "خاطِ ��ف" على ح�ساب
قرار بائن لأعلى حمكمة يف البلد يق�ضي بانبثاق جلنة �أوملبية وطنية وفق ًا
لقان ��ون جديد هذا م ��ا يثري ال�شكوك ب�أنكم ال ت�سع ��ون اىل تهدِ ئة البيت ،بل
ملزيد من امل�شاحنات يف �أجواء �ضبابية تختفي و�سطها كل الوجوه ومت ّرر
خالله ��ا �صفقات اال�ص ��وات وال ن�سمع غري جعجعة االحتج ��اج ملن خ�سروا
مع ��ارك ك�سب الثقة بانتظار نتائج الطعن لدى الق�ض ��اء وهم �أنف�سهم كانوا
يه ّللون ل�شرعية االنتخابات.
�إن مطالب ��ة اخلبري الريا�ضي الدكتور با�س ��ل عبداملهدي يف مقال نوعي يف
التوقي ��ت والتو�صيف واخلال�صة اليوم على �صفحة (املدى) بـ ( �إعادة بناء
نظ ��ام جديد لهيكلة حديثة للريا�ض ��ة يف العراق ) تقت�ضي من �أمانة جمل�س
ُلحة لالط ��راف املعني ��ة بت�شريح املق ��ال �إىل حماور
ال ��وزراء عق ��د جل�س ��ة م ّ
مو�ضعه ،لإعادتها
مُنتقاة من ج�سد الريا�ضة العليل حتدّد الداء والدواء يف ِ
معاف ��اة قب ��ل حلول عام  2019م ��ع اتخاذ كل تدابري الإحاط ��ة املربّرة على
وف ��ق قناعات وطني ��ة حتمي م�ش ��روع نظامن ��ا الريا�ضي لتك ��ون الأوملبية
الدولي ��ة مُلزم ��ة بت�أيي ��د ح ��ق البل ��د يف ر�ؤيت ��ه امل�ستقبلية ومن ��ع الهدر يف
الأموال املق ّررة لبع�ض االحت ��ادات وا�ستخدامها لـ(�صالح م�شاريع جتارية
خا�ص ��ة ُ�س� � َّد َد منه ��ا مُنح ًا وقرو�ض� � ًا ُتدفع ب�ش ��كل �أو ب�آخر لتغطي ��ة الديون
واخل�سائر املرت ّتبة على بع�ضهم نتيجة جلو�سهم الطويل على موائد املي�سر
وال�سهرات احلم ��راء)! �أبعد �صراحة عبداملهدي هذه كالم يُقال لكي ت�سارع
احلكومة اىل عقد جل�سة امل�صري؟!
مل يع ��د يثري اهتمامنا بقاء رئي� ��س احتاد �أو ع�ضو مكتب تنفيذي �أو رئي�س
الأوملبي ��ة يف من�صبه من عدمه ،فذلك حتكمه قناعات الهيئات العمومية وال
�سلط ��ة للإعالم عليه ��ا لتغيري مواقفها �أو ثني البع�ض ع ��ن التكتل والتنازع
والنف ��اق و�شراء ال ��ذمم كونها �سلوكي ��ات تنمو مع تق ��ادم الزمن وتن�سجم
م ��ع �أج ��واء بيئة الريا�ض ��ة نف�سها ،ما يث�ي�ر االهتمام اليوم غل ��و ا�شخا�ص
يتحمل ��ون قيادة �ألعاب مهمة ليعبرّ وا عن ن ��زوع احتاداتهم اىل مرجعياتها
الدولي ��ة �أكرث وال ًء لنظامه ��م الريا�ضي يف وطنهم ال ��ذي مينحهم الأموال،
مثلم ��ا يتفاخ ��ر رئي�س احت ��اد الكرة عبداخلال ��ق م�سعود قائ�ل ً�ا ( �إنَّ �صوت
احت ��اده �أقوى من جمي ��ع امل�ؤ�س�سات الريا�ضية واحلكوم ��ة مطالبة بزيادة
ميزانيت ��ه) ويف الوق ��ت نف�سه ي ��رى ( �أن �سوء عالقة الوزير ب ��ه ال تبيح له
الذه ��اب اىل املحكمة)! باملخت�صر �إنه ينج ��ذب للحكومة طاملا تقدّم الأموال
وينف ��ر من �إجراء ممثلها ( الوزارة ) كونه يهدّد �سمعة االحتاد ورمبا يلقيه
وعدد ًا من االع�ضاء وراء الق�ضبان!
ه ��ذا منوذج واحد من بني ع�شرات النماذج الت ��ي ت�ؤكد االنف�صال التتابعي
لالحت ��ادات م ��ن وح ��دة النظ ��ام الريا�ضي ،ولن ��ا يف مت ّرد  17احت ��اد ًا �ضد
اال�ستعانة بق�ضاة من نقابة املحامني دليل �آخر ،ما ي�ؤ�شر �ضعف اال�ستعداد
ل ��دى كيان ��ات الريا�ضة كلها لفهم م�ش ��روع الدولة ب�صفته ��ا الراعية لها على
�ض ��رورة ت�شريع القوانني واخل�ضوع للحوكمة و�إيالء قاعدة الإجناز دعم ًا
كبري ًا مبليارات الدنانري جلني امليداليات ال املربّرات!
له ��ذا� ،ستبق ��ى الريا�ضة يف نظ ��ر كثريين من �أبناء �أز ّقته ��ا د ّكاكني مبلكيات
�شخ�صي ��ة يتف ّنن ��ون يف طرائ ��ق الرب ��ح عل ��ى ح�س ��اب ا�ستثم ��ار ب�ضائ ��ع (
يجن الع ��راق ربحه الأثمن
الواعدي ��ن ) م ��ن �أجيال قتلها ك�س ��اد ال�صرب ومل ِ
عرب ت�سويقه ��ا اىل م�ضامري ومالعب وقاعات �آ�سيوي ��ة و�أوملبية حتى �أجل
غريم�سمّى!

لم يعد يثير اهتمامنا بقاء رئي�س
اتحاد �أو ع�ضو مكتب تنفيذي �أو رئي�س
الأولمبية في من�صبه من عدمه ،فذلك
تحكمه قناعات الهيئات العمومية وال
�سلطة للإعالم عليها لتغيير مواقفها..

 د.با�سل عبداملهدي

ُني عل ��ى باطل يُع ّد
االنتخابي ��ة ،فما ب َ
باط ًال!
الغري ��ب يف الأمر� ،أن موافقة من هذا
النوع مل مت ّثل يف نظر رجال الأوملبية
ّ
تدخ ًال حكومي ًا طاملا ت�شدّقوا وهدّدوا
به وبعواقبه م ��ع �سدنتهم يف لوزان،
�أو الأ�ص � ّ�ح يف الكوي ��ت .لق ��د وجدوا
فيه خمرج ًا (قد) يُح ّررهم ممّا �أوقعوا
�أنف�سه ��م فيه م ��ن خمالف ��ات وتعطيل
فا�ض ��ح يف ع ��دم �إج ��راء انتخاباته ��م
يف مواعيدها كما يق ّررها لهم د�ستور
العمل الأوملبي وميثاقه.

َ
ت�ساءل بع�ض الإخوة
عن دَوافع ابتعاد با�سل
عبداملهدي عن امل�شهد
الريا�ضي احلايل ،وهل
ذلك قد َّ
مت ق�سراً �أو
برغبة �شخ�صية؟ يف ردٍّ
ُ
كتبت ما معناه ب�أن
مبا�شر
ٍ
"التفاعل والتعامل" مع
امل�شهد القائم و�أ�صحابه مل
ُ�شرف َح َملة املبادئ
َيعد ي ّ
الريا�ضية احلقيقية كما
ترويها التفا�صيل يف �أدناه.

م ��ن دون وج ��ه ح ��ق وخالف� � ًا لأي
اعتبارات قانونية ،ف�إن �سماح الأمانة
العام ��ة ملجل� ��س ال ��وزراء مبوج ��ب
كتابه ��ا امل� ��ؤ ّرخ يف � 28أي ��ار 2018
للجن ��ة الأوملبية العراقي ��ة بالإ�شراف
على انتخابات االحت ��ادات الريا�ضية
مُي َّث ��ل خرق ًا مف�ضوح ًا لق ��رار املحكمة
االحتادي ��ة املعل ��وم ،و�إخ�ل� ً
اال �أف�ضح
يُغاي ��ر منطوق ق ��رار جمل�س الوزراء
الالح ��ق املرق ��م  ٤٠٦املعل ��ن يف 25
ت�شري ��ن الث ��اين  . 2018ومن جانب
�آخ ��ر ف�إن ه ��ذا ال�سم ��اح مل ي�سبقه �أي
تفكري بل ��زوم االنتهاء م ��ن انتخابات
الأندي ��ة الريا�ضي ��ة كم ��ا تفرت� ��ض
الإج ��راءات الأ�صولية لإمتام العملية

ال�سيا�سي
ا�ستغالل الفراغ
ّ
برغم ذل ��ك ا�ستغ ّل � ِ�ت الأوملبي ��ة بذكاء
هذه املرة ،فرتة الفراغ ال�سيا�سي يف
البل ��د قبل ت�شكي ��ل احلكومة اجلديدة
وه ّي�أتْ بعجال ��ة كل ما يتع ّلق ب�إجراء
انتخاب ��ات �أغلبي ��ة احتاداته ��ا الت ��ي
ّ
وتعط ��ل �أو �أُجّ ��ل
�أعلن ��تْ نتائجه ��ا
�إج ��راء البع� ��ض الآخر منه ��ا لأ�سباب
متنوّ ع ��ة لي� ��س �آخره ��ا ت�أث�ي�رات
اخل�ل�اف والت�ص ��ا ُرع املت�صاعِ ��د بني
�أطراف اللعبة.
يقين� � ًا  ،ميكنن ��ا �أن جُن ��زم ب� ��أن �أكف
�أ�صح ��اب املواق ��ع امل�ستحكم ��ة عل ��ى
مفاتي ��ح العر� ��ش الأوملب ��ي العراق ��ي
�سرتتفع بال�شُ كر ل ��ه �سبحانه وتعاىل
على عظيم نعمه �إن انتهت بكل �شفافية
العملية االنتخابية .االنتخابات التي
�شغلتْ �أحداثها بكثافة �أجهزة الإعالم
وتو�صيفاتها والف�ضائيات ولقاءاتها
كذلك �صفحات التوا�صل وتعليقاتها،
ازدحم ��ت كله ��ا بتباي ��ن وا�س ��ع يف
اخت�ل�اف درج ��ات تقييماته ��ا الت ��ي
امتدّتْ من االته ��ام واالنتقاد اجلارح
م ��ن جان ��ب اىل املدي ��ح والثن ��اء م ��ن
جانب �آخر ،مع مواقف �أخرى م�شوبَة
باحل ��ذر والرت ّق ��ب عن ه ��ذا احلا�صل
والذي �سيح�صل يف م�سرية ريا�ضتنا
و�أوملبيتن ��ا واحتاداته ��ا كمحاول ��ة
للتفتي�ش ع ��ن خمرج �أو نهاية مقبولة
ل�سل�سل ��ة املناو�ش ��ات واخل�صوم ��ات
الت ��ي ت�صاعدتْ ج ّراء م ��ا تق ّرر لتنفيذ
العملية االنتخابية �أو �أثنائها !! ملاذا؟
�إن م ��ا يدع ��و قيادة الأوملبي ��ة احلالية

م ��ع االلتزامات الدولي ��ة الر�سمية يف
عم ��ل �أغلبي ��ة االحت ��ادات الريا�ضي ��ة
و ُم�ب ّ�ررات حتوّ له ��ا� ،أي النظ ��م ه ��ذه
واجل ��زء الأعظ ��م م ��ن ميزانياته ��ا
املق ��ررة لتغطي ��ة نفق ��ات مع�سك ��رات
تدري ��ب و�سياح ��ة وجت ��ارة خارجية
قب ��ل وبعد و�أثن ��اء �أي بطولة حقيقية
�أو وهمية نعلن م�شاركتنا فيها!
الأ�س ��و�أ من كل ذل ��ك� ،أن لي� ��س فيهم،
وه ��م يف غم ��رة املن ��اورة يف التهي� ��ؤ
النتخاباتهمَ ،منْ ف ّك َر �أو احت�سب عِ َظم
املخاطر التي �سيُجلبها على الريا�ضة
وم�سريتها وا�ستق ��رار �أو�ضاعها هذا

االقتحام ّ
املنظم الزاحف نحو املواقع
القيادي ��ة في ��ه م ��ن قب ��ل �شخ�صي ��ات
�سيا�سي ��ة �أو متن ّف ��ذة ،ال عالق ��ة وال
مكان مالئم �أو ناف ��ع لها ول�شخو�صها
ب ��كل م ��ا مي ��تُّ اىل احلرك ��ة الأوملبية
وم�ستوجبات �إدارة �ش�ؤونها و�ش�ؤون
احتاداته ��ا غ�ي�ر الوجاه ��ة ال�شكلي ��ة
�أو حماي ��ة للنه ��ج القائ ��م!! الظاه ��رة
الت ��ي �س ُت�سبّب يف نتائجه ��ا ما يُ�شابه
الزح ��ف املُخي ��ف مل ��ا ج ��رى ويجري
يف مي ��دان العم ��ل ال�سيا�سي العراقي
القائ ��م والت�أث�ي�رات ال�سلبي ��ة ملخاطر
الدولة العميقة فيه!!

ا�ستمرار منهج الأم ّية
فانتخاب ��ات االحت ��ادات وم ��ا مور�س
قبلها وخاللها من ّ
تدخالت وترتيبات
�ذف و�إ�ضاف ��ات
و�ضغ ��وط وم ��ن ح � ٍ
وتالع ��ب مك�شوف يف نواياه من قبل
الر�ؤو� ��س الأوملبي ��ة الكب�ي�رة لغر�ض
ت�أم�ي�ن نتائجه ��ا ووج ��وب ا�ستم ��رار
منه ��ج الأمي ��ة والتخل ��ف يف تقري ��ر
�ش� ��ؤون ريا�ضة ه ��ذا البل ��د امل�سكني.
ه ��ذا حت ��ول اىل ق�ضي ��ة ر�أي ع ��ام
وحديث ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي ،انتقلت
مل ّف ��ات كثرية منه اىل �س ��وح الق�ضاء
وبع�ضه ��ا اىل �أروق ��ة االحت ��ادات
الدولي ��ة ت�ستغيث هذا القه ��ر املتعمّد
للعدال ��ة واال�ستقامة الت ��ي مل ته ّز يف
ال�ضمري الأوملبي عندنا حتى ق�صبة!!
�إذن و�إزاء ذل ��ك ال يُح�س ��ب جتن ّي� � ًا
�أن يف�ص ��ح امل ��رء ب�أن م�ست ��وى �إدارة
امل�س�ؤولي ��ات يف العم ��ل الأوملب ��ي

قضية األسبوع

مل يك ��ن لق ��اء الق ��وة اجلوي ��ة وال�شرط ��ة
�ضج ��ة
�ضم ��ن مباري ��ات دوري الك ��رة �إال ّ
�إعالمي ��ة بر�سم الـ(ديربي) بع ��د �أن افتقر
اىل كل عنا�صر الإثارة والت�شويق وخ ّيب
ظ ��ن اجلماه�ي�ر الكب�ي�رة الت ��ي ّ
جت�شم ��ت
عن ��اء احل�ضور اىل ملعب ال�شعب �أم ًال يف
اال�ستمت ��اع بعر� ��ض كروي يلي ��ق ب�سمعة
النادي�ي�ن وتاريخهم ��ا احلاف ��ل بالإب ��داع
وخا�ص ��ة انهما ي�ضم ��ان �أعم ��دة املنتخب
الوطني!
�أغل ��ب الالعب�ي�ن �إذا م ��ا ا�ستثنين ��ا عل ��ي
ح�صن ��ي و�أجم ��د عط ��وان مل يكون ��وا
مب�ست ��وى امل�س�ؤولي ��ة الت ��ي ت�ست�شع ��ر
�أهمية االرتقاء بالأداء احرتام ًا ملن ح�ضر
م ��ن ان�صاره ��م وزي ��ن ملع ��ب العا�صم ��ة
بلوح ��ة وفاء برغ ��م برودة اجل ��و و�إقامة
املباريات لي�ل� ًا ،وكذلك �إح�سا�س� � ًا ب�أن تلك
اللقاءات متث ��ل ر�سالة �إىل خارج احلدود
لقوة ومكان ��ة الكرة العراقي ��ة وحقيقة ما
و�صلته من تطور فني.
لق ��اء بائ� ��س و�إن ظهرت بع� ��ض اللمحات
اخلجولة ح�ي�ن ن�ضع مي ��زان التقييم بني
املا�ض ��ي بروع ��ة لق ��اءات الديرب ��ي ب�ي�ن
اندي ��ة املقدم ��ة وما حتمل ��ه م ��ن ابداعات
وتناف� ��س جدي وملحات فني ��ة على �صعيد
الأداء اجلمع ��ي والفردي وبني ما ظهرمن
فت ��ور وك�ث�رة الأخط ��اء وتك� � ّرر ال�سقوط
وانح�سار اللع ��ب بتدوير الكرة دون بناء

العراق ��ي وال�ضع ��ف ال ��ذي �صاح ��ب
طريق ��ة �صناع ��ة الق ��رار وت�ش ّتته وما
�س ّبب ��ه م ��ن نتائ ��ج ريا�ضي ��ة مخُ ّيب ��ة
وع َبث مايل و�إداري مُالزم ومنازعات
وتك ّت�ل�ات معلن ��ة وف�ضائ ��ح متتالي ��ة
ّ
يقط ��ر له ��ا اجلب�ي�ن الت ��ي �صاحب ��ت
م�س�ي�رة الأوملبي ��ة ،تف�س ��ح املج ��ال
واحل � ّ�ق �أي�ض� � ًا ،لأي مراقب حري�ص،
وب�صوت م�سموع
�أن يُعل ��ن ب�صراحة
ٍ
لأ�صحاب هذا النهج والتدبري املخ ّرب
ول ��كل من اعتا�ش بظ�ل�ال هذا الباطل
الريا�ض ��ي امل�شوّ ه� ،أن اتركوا ريا�ضة
الع ��راق مل ��ن ه ��و �أج ��در و�أكف� ��أ منكم
عل ��ى قيادته ��ا و�إدارته ��ا .وال يُخال ��ج
امل ��رء نتيج ��ة ذل ��ك �أي ت ��ردّد بالت�أكيد
ب� ��أن رم ��وز ه ��ذا املنهج ق ��د �أ�س ��اءُوا
�أول م ��ا �أ�س ��اءُوا لأنف�سهم ولتاريخهم
الريا�ض ��ي و�سمعته ��م ال�شخ�صية يف
�أو�ساط كث�ي�رة مهمة يف املجتمع ومل

تو ّفق مقاب ��ل ذلك ،يف تعطيل ت�ساقط
�أقي ��ام �أ�سه ��م النجومي ��ة و�سمعته ��ا،
�شحنات املدفوع م ��ن �أموال الريا�ضة
لأق�ل�ام امتهن ��ت التز ّل ��ف واالبت ��زاز
واللع ��ب عل ��ى تزوي ��ر احلقائ ��ق ولن
ي� ّؤخ ��ر ث�أث�ي�رات مهازله ��ا �أوام ��ر
الإيف ��ادات املر ّتب ��ة له ��ذا �أو ذاك م ��ن
ا�صحاب النفوذ �أو ال�ش�أن ال�سيا�سي.
فلق ��د �أثب َت � ِ�ت ال�سن�ي�ن العج ��اف ب ��كل
ح�صيلتها املتح ّقق ��ة ب�أنهم مل يتع ّلموا
�أبجديات العمل نحو �صناعة ريا�ضة
ولي� ��س با�ستطاعته ��م ذل ��ك �أي�ض ًا بعد
�أن ا�ستمتع ��وا التج ��وّ ل با�سمه ��ا يف
كل �أط ��راف الدني ��ا وبع ��د �أن امتلأت
خزائنه ��م مب ��ا جتمع فيها م ��ن اموال
ريا�ض ��ة هذا البلد وو�ضع ��وا انف�سهم
وم�صاحلهم وت�ضليالته ��م و�أكاذيبهم
امل�ستم ّرة قبل وف ��وق م�صالح ريا�ضة
العراق التي اختارتهم خلدمتها.

نت�س ��اءل بف�ض ��ول م ��ع �أي ف ��رد منهم
�إن كان ق ��د ق ّد َم قر�ش� � ًا واحد ًا من ماله
اخلا� ��ص يف خدم ��ة ريا�ض ��ي عراقي
حمت ��اج �أو مري�ض؟ عل ��ى العك�س من
ذلك فق ��د ا�ستخدمت الأم ��وال املق ّررة
لبع� ��ض االحت ��ادات ل�صال ��ح م�شاريع
و�س� � ِّد َد م ��ن
جتاري ��ة خا�ص ��ة ،كم ��ا ُ
�أموال ريا�ض ��ة العراق مُنح وقرو�ض
ُتدفع ب�ش ��كل �أو ب�آخر لتغطية الديون
واخل�سائ ��ر املرت ّتب ��ة عل ��ى بع�ضه ��م
نتيجة جلو�سه ��م الطويل على موائد
املي�س ��ر وال�سه ��رات احلم ��راء .نع ��م،
ال ا�ستغ ��راب يف ذل ��ك !! فه ��ذا ح�صل
ويح�صل يف �أوملبية العراق!

 بغداد /املدى
يواج ��ه فري ��ق الأعظمي ��ة تا�س ��ع
الرتتيب بر�صيد  7نق ��اط يف ال�ساعة
الرابع ��ة ع�ص ��ر الي ��وم الأح ��د �ضيفه
فريق الكهرباء الرابع بر�صيد  8نقاط
عل ��ى قاع ��ة ال�شع ��ب املغلق ��ة للألعاب
الريا�ضية بالعا�صمة بغداد يف افتتاح

عل ��ى اللقب من ��ذ عدة موا�س ��م وي�ضم
يف �صفوف ��ه عدد ًا م ��ن العبي املنتخب
الوطني لكرة ال�سلة فيما يعترب الثاين
من الفرق احلديثة العهد باللعبة حيث
يتواج ��د يف ال ��دوري املمت ��از للم ��رة
االوىل يف تاري ��خ م�شاركات ��ه املحلية
 ،فيم ��ا يلعب يف التوقي ��ت ذاته فريق
الت�ضامن النجفي اخلام�س بر�صيد 8

نق ��اط على قاعة اللجن ��ة االوملبية يف
حمافظ ��ة الب�ص ��رة مع م�ضيف ��ه فريق
امليناء الثامن بر�صيد  7نقاط .
و�ست�شه ��د ال�ساع ��ة الرابع ��ة ع�صرغد
الإثن�ي�ن ا�ستكم ��ال املناف�س ��ات حي ��ث
يلتق ��ي فريق الك ��رخ املت�صدر بر�صيد
 12نقط ��ة عل ��ى قاعت ��ه يف منطق ��ة
الإ�س ��كان م ��ع �ضيفه فري ��ق اخلطوط

هجومي منظم لكال الناديني.
كان اجلمي ��ع يتوق ��ع �أن يتح ��وّ ل اللق ��اء
اىل �ساح ��ة ال�ستعرا� ��ض الإمكان ��ات امام

امل�ل�اك التدريبي للمنتخ ��ب الوطني الذي
كان يبح ��ث عن عنا�صر ق ��ادرة على حجز
مقعده ��ا �ضم ��ن �أ�سود الرافدي ��ن وخا�صة

ان البطول ��ة القاري ��ة مل يتب ��ق له ��ا �سواء
�شه ��ر واح ��د �إال �أن ذل ��ك مل يح�صل وظهر
الالعب ��ون وك�أنه ��م يخو�ضون لق ��ا ًء عادي ًا

ا�ستغالله ��ا كهبات ومناف ��ع �شخ�صية
واجتماعية لغريهم .هذا كله ال ميكن
�أن يت ��م �إال عِ �ب�ر �إق ��رار قي ��ام م�شروع
يل ��زم درا�س ��ة �إعادة بن ��اء نظام جديد
لهيكل ��ة حديثة للريا�ض ��ة يف العراق.
هيكل ��ة ت�سع ��ى اىل تنظي ��م اعمال كل
حق ��ول الريا�ض ��ة املتنوّ ع ��ة وت�شم ��ل
(املدر�سي ��ة  -اجلماهريي ��ة للجمي ��ع
وللجن�س�ي�ن  -الرتويحية والعالجية
�أو الطبي ��ة � -شبه الع�سكرية  -حتدّي
الإعاق ��ة ،ولي� ��س �أخ�ي�ر ًا ريا�ض ��ة
االجن ��از الع ��ايل) .كم ��ا ت�ض� � ّم ه ��ذه
الهيكلة العمليات الرئي�سة والثانوية
الفاعل ��ة فيه ��ا كالتدري ��ب وامل�سابقات
وكذلك العوامل امل�ساع ��دة القائمة �أو
التي يتوجب قيامها كالظروف املادية
والتقنية والإعالم والعالقات الدولية
والإدارة والتنظيم والعلمية وغريها.
م�شروع كهذا ميكن فقط الو�صول اىل
حتقيق �أهداف ��ه ال�سامية يف بلدنا من
خالل انبث ��اق الهيئة الوطني ��ة العليا
للريا�ض ��ة يف الع ��راق .هيئ ��ة تلتف ��ت
بعناي ��ة كافية اىل جوه ��ر ما جاء يف
الفق ��رة ( )٣٦م ��ن الد�ست ��ور .تكوين
م�ؤ�س�سات ��ي تتم ّثل في ��ه كل الوزارات
وامل� ّؤ�س�س ��ات ذات العالق ��ة ،ب�ضمنها
اللجن ��ة الأوملبية الوطني ��ة العراقية،
يرت�أ�س ��ه ر�سمي� � ًا �أح ��د ن ��واب رئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء وت� ّؤ�س�س ل ��ه �أمانة
عام ��ة غ�ي�ر متف ّرغ ��ة ت�ض� � ّم جمموعة
واملتخ�ص�ص�ي�ن ويعمل
من اخل�ب�راء
ّ
مبوجب نظام خا�ص يُع ّد ويُق ّر وين ّفذ
له ��ذه االغرا� ��ض عل ��ى وف ��ق فل�سف ��ة
و�سيا�س ��ة ريا�ضي ��ة عراقي ��ة خال�صة
وق ��رارات تل ��زم اجلمي ��ع تنفيذه ��ا
مثلم ��ا عليه احل ��ال يف عم ��ل الهيئات
واملجال� ��س �أو امل�ؤ�س�س ��ات الريا�ضية
املماثل ��ة يف معظ ��م دول الع ��امل
ّ
املتح�ض ��ر .ع ��دا ذلك ن�ؤك ��د َق َ�س َم� � ًا �أن
ال قائم ��ة تقوم لريا�ضتن ��ا وم�ستقبلها
وت�أم�ي�ن ا�ستقراره ��ا با�ستم ��رار
ت�أث�ي�رات ه ��ذا الغل ��وّ املت�صاع ��د يف
نهج العمل احلايل ونتائجه ال�ضارة،
و�سيبق ��ى �آخ ��ر ال ��دواء ه ��و الأ�صلح
دوم ًا يف عالج �أو�ضاعها!! ال ّله ّم ا�شهد
�أنيّ قد ب ّلغتْ .

تنطل ��ق الي ��وم الأح ��د مناف�س ��ات
اجلول ��ة العا�شرة من جولة الذهاب
لدوري الكرة املمت ��از ب�إجراء �أربع
مواجه ��ات كروي ��ة عل ��ى مالع ��ب
العا�صمة بغداد واملحافظات.
ويلتق ��ي يف ال�ساع ��ة الثاني ��ة بع ��د
الظه ��ر فري ��ق الك ��رخ لك ��رة الق ��دم
راب ��ع الرتتي ��ب بر�صي ��د  18نقطة
عل ��ى ملعبه �ضيفه فريق ال�صناعات
الكهربائي ��ة الرابع ع�شر بر�صيد 9
نقاط يف لقاء غاية االهمية لكليهما
وخا�ص ��ة االول الت ��ي ي�صب ��و اىل
خطف ث�ل�اث نقاط ثمين ��ة من �أجل
القف ��ز اىل املرك ��ز االول مت�سلح� � ًا
بال ��روح املعنوي ��ة العالي ��ة الت ��ي
ت�س ��ود العبي ��ه بعد دع ��وة �أكرث من
�أربع ��ة من ��ه اىل القائم ��ة الأولي ��ة
ملنتخبنا الوطني لك ��رة القدم الذي
�سي�ش ��ارك يف الن�سخ ��ة ال�سابع ��ة
ع�ش ��رة م ��ن بطول ��ة ك�أ� ��س االمم
الآ�سيوي ��ة �إثر امل�ستوي ��ات الرفيعة
الت ��ي قدموها يف اجل ��والت الت�سع
املا�ضية م ��ن عمر املو�س ��م الكروي
احل ��ايل مما جعله ��م يكونون حتت
�أنظ ��ار ال�سلوفين ��ي �سرتي�شك ��و
كاتانيت�ش وكذلك املتابعني والنقاد
الذي ��ن اعت�ب�روا ان الك ��رخ �أ�صبح

(وزارة املالية  /دائرة عقارات الدولة)
�إعـــــالن

اجلوي ��ة العا�ش ��ر بر�صي ��د  6نق ��اط
يف مهم ��ة يطم ��ح منها امل ��درب حممد
النج ��ار اىل حتقيق االنت�صار ال�سابع
م ��ع فريقه من �أج ��ل التم�سك بالزعامة
واالقرتاب م ��ن ح�صد بطاق ��ة الت�أهل
اىل دوري امل�سد� ��س الذهب ��ي ال ��ذي
�سيكون بوابة الو�ص ��ول اىل املرحلة
النهائية �أم�ل ً�ا يف انتزاع الدرع  ،فيما

ال ي�ش ��كل له ��م فر�ص ��ة خلط ��ف ثق ��ة املالك
الفن ��ي والتواجد يف اك�ب�ر بطولة قارية،
فظه ��ر ّ
كل من ع�ل�اء عبدالزه ��رة وحمادي

الع ��راق وريا�ضت ��ه �إال الع ��ودة
احلقيقي ��ة اىل اح�ض ��ان وطنيته ��ا
و�أ�صالته ��ا العراقي ��ة وحم ��و �آث ��ام
كل م ��ا عبث ��ت ب ��ه �أف ��كار اجلهال ��ة
والو�صولي ��ة واالرت ��زاقّ � .إن و�ض ��ع
الريا�ض ��ة العراقي ��ة على �س ّك ��ة العمل
ال�صال ��ح واجلهد العلم ��ي املنتج نحو
اال�ستقرار والتطوّ ر ومعاجلة الأمور
�سيمن ��ع ارب ��اب ال�سواب ��ق ومزوّ ري
ال�شه ��ادات واملتالعب�ي�ن بالأعمار من
الول ��وج اىل ميادينه ��ا و�سيف ّت� ��ش
بجدية ع ��ن اال�سل ��وب الأمثل لتاليف
الأخط ��اء وع ��ن امل�س ّبب ��ات احلقيقي ��ة
وراء هروب �أمينها العام حممّال بثقل
كب�ي�ر مبا جادت عليه ل�سنوات ولي�س
ّ
و�ستوظف ب�أمانة
التعتي ��م على ذل ��ك.
�أم ��وال ال�شعب املق ّررة لها من خزائنه
اىل م ��ا ميك ��ن �أن ي�ؤ ّم ��ن م�ستوجبات
النهو� ��ض بالإجن ��از و�صانعيه ومنع

نظام جديد لهيكلة
حديثة للريا�ضة
باملخت�ص ��ر املفي ��د ن�ؤك ��د م� � ّرة �أخرى
�أن ال خم ��رج ميك ��ن �أن ينق ��ذ �أوملبي ��ة

اختبار �سهل للكهرباء مع الأعظم ّية يف دوري ال�س ّلة
مناف�س ��ات الأ�سبوع ال�سابع من جولة
الذه ��اب ل ��دوري ال�سلة املمت ��از الذي
ي�شارك فيه  11فريق ًا .
وي�سع ��ى فري ��ق الكهرب ��اء اىل ح�صد
ف ��وز �سه ��ل بعدد كبري م ��ن النقاط يف
هذا االختبار مع االعظمية بحكم فارق
الإمكانات املتواف ��رة بينهما وال�سيما
ان االول يعت�ب�ر م ��ن الف ��رق املناف�سة

 بغداد /حيدر مدلول

اىل االرتي ��اح ه ��و النتائ ��ج الت ��ي
أف�صح ��تْ ع ّم ��ا ّ
و�س َع ��تْ اىل
� َ
خطط ��تَ َ
حتقيق ��ه قد مت ب�سهول ��ة .فما ّ
متخ�ضَ
عنه ��ا مُي ّه� � ُد الطري ��ق نح ��و تك ��رار
ا�ستح ��واذ ذات القي ��ادة التنفيذية �أو
�أغلبه ��ا ،وامل�ضي ب ��ذات النه ��ج الذي
ك ّر�سته خ�ل�ال الدورتني املن�صرمتني.
فلقد عجزت �أي من التك ّتالت املناوئة
يف �إح ��داث تغيريات ُتذك ��ر والت�س ّلق
اىل واجه ��ة الت�شكيالت االحتادية �إال
ما ندر!
نفقات غري منتجة
املراقب املتط ّلع نح ��و م�ستقبل العمل
الأوملب ��ي العراقي يجزم بكل و�ضوح
وه ��و يف ّت� ��ش ع ��ن م�ستوجب ��ات ه ��ذا
الإ�ص ��رار الغريب يف تك ��رار ال�سعي
للبق ��اء والرغب ��ة اجلاحم ��ة نحو هذا
االلت�ص ��اق الأب ��دي باملواقع ،يف حني
تف�صح الدالئل بجالء ،ب�أن الإجنازات
واالو�ضاع الريا�ضية العراقية عموم ًا
خالل الدورت�ي�ن املن�صرمتني تكاد �أن
تت�شابه والع ��دم يف جممل ح�صيلتها
الريا�ضي ��ة والإدارية ،برغم ما �صُ ِر َف
مقابله ��ا م ��ن �أم ��وال هائل ��ة� ،أكرثه ��ا
ّ
وظ َف جه ًال لتغطية نفقات غري منتجة
كروات ��ب ال تقابلها واجب ��ات معلومة
وخم�ص�ص ��ات �إيف ��اد و�سف ��ر ،و�أي�ض ًا
ّ
وب�ل�ا خج ��لِ ،ر�ش� � ًا ُتب ��وّ ب برتتي ��ب
حم�سوب كمن ��ح وهِ بات لذاك املُتز ّلف
�أو هذا القلم!!
مل يخطر بب ��ال �أي نفر حم�سوب على
ت�شكيل ��ة قيادة الأوملبي ��ة عن مربرات
ا�ستم ��رار وجودهم وه ��م يعلمون �أن
الريا�ض ��ي العراق ��ي ال ��ذي ه ��و غاية
وجوده ��م الأول والأخ�ي�ر ،م ��ا زال
و�سيبقى نتيجة هذا امل�ستوى والنهج
يف الت�ص ّرف� ،سيبق ��ى �آخر و�أ�ضعف
حلق ��ة يف �سل�سل ��ة اال�ستحقاق ��ات
واالهتمام ��ات املطلوب ��ة قيا�س� � ًا
مب ��ا تكتن ��زه قيادات ��ه م ��ن امتيازات
ومكا�س ��ب م�سلوب ��ة من قيم ��ة العرق
املت�صبّب من جباه الريا�ضيني.
ومل يُخا ِل ��ج تفك�ي�ر �أيّ منه ��م ع ��ن
م�س ّبب ��ات غي ��اب املنه ��اج ونظ ��م
املناف�سات الداخلية املعتمدة ان�سجام ًا

حتت�ض ��ن قاع ��ة الإدارة املحلي ��ة يف
حمافظة بابل مب ��اراة احللة ال�ساد�س
بر�صي ��د  7نق ��اط ومط ��ارد ه فري ��ق
نفط اجلنوب �صاح ��ب املركز ال�سابع
بر�صي ��د  7نق ��اط يف لق ��اء متكاف ��ئ
�ستك�ش ��ف اللحظ ��ات االخ�ي�رة نتيجة
الفائز منهما .
و�سيغ ��ادر فري ��ق

�أحم ��د الل ��ذان كان ��ت اجلماه�ي�ر الكروية
تطال ��ب ب�ضمهما للمنتخب كعنا�صر خربة
خارج عن دائرة الت�أثري الذي يتيح اثبات
احقيته ��م بارت ��داء فنيل ��ة املنتخ ��ب حالي ًا
وان برر بع�ض املحللني �أ�سباب ظهروهما
ال�ضعي ��ف اىل �س ��وء توظيفهم ��ا م ��ن قبل
مدربي الناديني.
ق ��د يكون م ��ن االن�صاف الق ��ول ان �ضعف
الأداء ال يتحمل ��ه الالعبون فقط وامنا هو
ن ��اجت عن �ضع ��ف الإدارة الفنية والقراءة
غ�ي�ر الدقيقة ل ��كل م ��ن ال�صرب ��ي نيبو�شا
يوفوفيت�ش وبا�سم قا�س ��م التي يبدو انها
ا�ستن ��دت اىل انتظ ��ار الف ��وز عطف ��ا عل ��ى
ظ ��روف املب ��اراة و�أخط ��اء كل منهم  .لكن
املهمة االكرب هي (جت ّن ��ب اخل�سارة) وان
يك ��ون التعادل مر�ضي ًا وهو ماح�صل فعال
واثبتته طريقة توظيف الالعبني و�أ�سلوب
الأداء والتبديالت .و�أخري ًا عالمات الر�ضا
على وجوه الالعبني واملالكات الفنية بعد
�صافرة النهاية.
البد ان يدرك اجلمي ��ع ان تلك اللقاءات مل
تعد مل ��ك االندية وح�ساباته ��ا فقط وامنا
هي �صورة متثل الكرة العراقية و�سمعتها
وه ��ي بذات الوقت تاري ��خ �سي�سجل ومن
ح ��ق اجلماهري ان ت�شاهد عرو�ضا كروية
ا�ستثنائية تكرمي ��ا حل�ضورهم وحر�صهم
عل ��ى تق ��دمي الدع ��م وامل� ��ؤازرة لفرقه ��م ،
وبخ�ل�اف ذلك فان بقاء احل ��ال على ماهو
عليه �س ��وف تفقد تلك (الديربيات) قيمتها
وجترب اجلماهري على هجرة مالعبنا .

ال�شرط ��ة الو�صي ��ف بر�صيد  11نقطة
اىل �إقلي ��م كرد�ست ��ان ملالق ��اة فري ��ق
زاخ ��و ال ��ذي يحت ��ل املرك ��ز االخ�ي�ر
بر�صي ��د  6نق ��اط يف مواجه ��ة يتمنى
فيه ��ا االول الع ��ودة اىل العا�صم ��ة
بغ ��داد باالنت�ص ��ار والبق ��اء املط ��ارد
الرئي�س لفري ��ق الكرخ �صاحب املركز
االول يف الرتتيب.

تغريدة
يتعر�ض له نادي النجف
ما ّ
الريا�ضي من حالة �سخط عارمة
جلمهوره الويف �ضد الهيئة
الإدارية احلالية التي ُيح ّملها
�سوء نتائج فريقه الكروي
و�إهمال متابعة �ش�ؤون الألعاب
االخرىُ ،يح ّتم على م�س�ؤويل
املحافظة تدارك الأزمة قبل
�أن تتفاقم باللجوء اىل طاولة
حوار �شفاف ت�ستدعي �إليه
الهيئة الإدارية لبيان موقفها
�أو تُ�سرع ب�إجراء االنتخابات
يف حال ت�أكّد تقدمي الإدارة
اال�ستقالة اجلماعية ،فم�صلحة
ريا�ضة النجف وما ُيخ�ص�ص
لها من �أموال كبرية لتطويرها
ي�ستلزم تعاون اجلميع ال�ستعادة
ا�ستقرارها كونها ركن ًا مهم ًا من
�أركان ريا�ضة العراق.

مناق�صة
اىل � /شركات املحا�سبة القانونية
والتدقيق
تعلن اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم  -العراق
عن مناقص��ة رقم ) (IRI2018- 0058تدقيق
ملفات املنظمة  ،على الراغبني باالشتراك
زيارة املوقع االلكتروني للمنظمة :

http://www.ir-iraq.org

 07732019839أو 0662551708

رقم القطعة
واملقاطعة

690 /112
م53
خاصة
تيماري

امل�ساحة

موقع
العقار

االو�صاف

العقار عبارة عن دار
سكن قدمي مبني من
احلجر واجلص ومسقف
 170/2م 2بالشيلمان يتكون من
غرفتني ومطبخ ومرافق
صحية خارجية مساحة
البناء

كركوك
حي
غرناطة

16040 $

1.604.000 $

�إنذار

حيث س��بق وأن مت تضمينك مبلغ مق��داره ( )132043670دينار (مائة
واثن��ان وثالثون مليون وثالثة واربعون ألف وس��تمائة وس��بعون دينار)
مبوج��ب األمر الوزارة املرقم ( )4549بالع��دد  44770 /في 2017/11/28
واس��تنادا ً إلى أحكام قانون حتصيل الديون احلكومية رقم  56لس��نة
 1977فقد تقرر انذاركم بوجوب تس��ديد مبلغ التضمني املش��ار إليه
أع�لاه خالل فترة عش��رة أيام من اليوم التال��ي لتاريخ تبليغكم بهذا
االنذار وبخالفه فس��وف يتم اتخاذ االج��راءات القانونية بحقك وذلك
بوضع إش��ارة احلجز التنفي��ذي على كافة اموالك��م املنقولة والغير
منقولة وذلك الستحصال مبلغ التضمني وقد اعذر من أنذر...
مع التقدير

Tender No.

CHEMICALS FOR WATER TREATMENT
COOLING TOWER & R.O

بدل البيع
املقدر

78430000
ثمانية
وسبعون
مليون
واربعمائة
وثالثون ألف
دينار

فرع دائرة
عقارات
الدولة في
محافظة
كركوك

�إىل ( :الراغبني باال�شرتاك باملناق�صة)

يس��ر وزارة الصناعة واملعادن  /الش��ركة العامة لصناعة األسمدة  /القسم التجاري  /شعبة املشتريات اخلارجية بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصة املدرجة تفاصيلها ادناه مبوجب
الوثائق القياسية املرفقة مع مالحظة ما ياتي:
 -1على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني باحلصول على معلومات اضافية مراجعة مقر الش��ركة العامة لصناعة األس��مدة  /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 ( )500.000ألف دينار (غير قابلة للرد)  /يتم ختم الوثائق.
 -4يجب تقدمي ضمان العطاء بالقيمة املؤش��رة من اجلدول أدناه بعملة الدوالر االمريكي على ش��كل صك مصدق أو خطاب ضمان او س��فتجة 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).
 -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  2018/12/23وسوف 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  2018/12/24وملزيد من التفاصيل ميكنكم زيارة موقع الشركة  ، www.scf@scf.gov.iqموقع الوزارة www.industry.gov.iq :

Bid Bond

�إىل /امل�ضمن (�سعادة ح�سن حممد) عنوان /ال�سالم /م 408ز 63/د42/

املدير العام  /وكالة
مكان اجراء
املزايدة

Description

S.N

53 / T / SOF / 2018

1

عبا�س حيال لكن
املدير العام

"احل�ص ��ان الأ�س ��ود" �أم ��ام الفرق
املناف�س ��ة االخرى الت ��ي تلعب معه
وخا�ص ��ة اجلماهريي ��ة البغدادي ��ة
واملحافظاتي ��ة حي ��ث توقعوا ان ال
يخ ��رج من قائم ��ة امل�سد�س الذهبي
يف نهاية املناف�سات.
وينتظر فريق �أربيل الثامن بر�صيد
 13نقطة اختبار �صعب مع م�ضيفه
فري ��ق ال�سم ��اوة اخلام� ��س ع�ش ��ر
بر�صي ��د  8نق ��اط يف املب ��اراة التي
�ستجري بينهما على ملعب االدارة
املحلية يف حمافظة ال�سماوة حيث
يطم ��ح امل ��درب �صف ��اء عدن ��ان اىل
م�صاحلة اجلماه�ي�ر بعد اخل�سارة
الثقيل ��ة التي من ��ي بها �أم ��ام فريق
ال ��زوراء بثالثي ��ة نظيف ��ة يف ظ ��ل
الدعم الكبري الذي ح�صل عليه منها
�أم ًال يف �إحراز فوز غال يرتقي منه
اىل املركز الثاين ع�شر فيما ي�ضيف
فري ��ق الديواني ��ة ال�ساب ��ع ع�ش ��ر
بر�صي ��د  7نقاط عل ��ى �أر�ضه وبني
�أن�ص ��اره فري ��ق احل ��دود العا�ش ��ر
بر�صي ��د  12نقط ��ة يف مواجه ��ة
متكافئ ��ة ي�أم ��ل منه ��ا مدرباهما يف
احل�ص ��ول عل ��ى نقاطه ��ا الث�ل�اث
لتح�سني موقعهما يف الرتتيب.
ويحت�ض ��ن ملعب الفيح ��اء باملدينة
الريا�ضي ��ة يف ال�ساع ��ة الرابع ��ة
والرب ��ع ع�ص ��را كال�سيك ��و ب�صري ًا

ملتهب� � ًا يجمع فري ��ق نفط اجلنوب
الثالث ع�شر بر�صيد  9نقاط وغرميه
التقلي ��دي فري ��ق البح ��ري الثام ��ن
ع�ش ��ر بر�صي ��د  6نقاط م ��ن املتوقع
�أن ي�شهد ح�ضورا جماهرييا كبريا
م ��ن �أن�صارهما حيث ي�سعى املدرب
ع ��ادل نا�ص ��ر والعب ��وه اىل جتاوز
�آثار الهزمية امل ��رة التي جترعوها
من فريق الك ��رخ البغدادي بثالثية
دون رد م ��ن �أج ��ل العودة من جديد
اىل دائ ��رة الف ��رق الع�ش ��رة الكب ��ار
رغ ��م �صعوبته ��ا لك ��ون البح ��ري
�سيك ��ون خ�صم ��ا �شر�س ��ا حت ��ى
اللحظ ��ات االخ�ي�رة م ��ن املب ��اراة
حت�سن
للخ ��روج مبفاج� ��أة مدوي ��ة ّ
م ��ن ترتيب ��ه كث�ي�را ويغ ��ادر موقع
ف ��رق امل�ؤخ ��رة م ��ن �أج ��ل التواجد
يف دوري اال�ض ��واء يف املو�س ��م
اجلديد.
وت�ستكم ��ل غ ��د ًا الإثن�ي�ن مناف�سات
اجلولة العا�شرة من مرحلة الذهاب
حيث يتطلع فري ��ق الطلبة احلادي
ع�شر بر�صي ��د  11نقطة اىل جتاوز
عقب ��ة فريق نف ��ط الو�س ��ط ال�سابع
بر�صي ��د  13نقط ��ة يف املوقع ��ة
ال�ساخن ��ة الت ��ي �سي�ضيفه ��ا ملع ��ب
ن ��ادي الك ��رخ الرتب ��وي الريا�ضي
فيم ��ا يح ��ل فري ��ق نف ��ط مي�س ��ان
اخلام� ��س بر�صيد  17نقط ��ة �ضيفا
ثقي�ل ً�ا عل ��ى فريق النج ��ف �صاحب
املرك ��ز االخري بر�صي ��د  4نقاط يف
املب ��اراة التي �ستج ��ري على ملعب
النج ��ف االوملب ��ي ويلتق ��ي فري ��ق
�أمان ��ة بغ ��داد الثاين ع�ش ��ر بر�صيد
 9نق ��اط عل ��ى ملع ��ب فري ��ق القوة
اجلوية الو�صيف بر�صيد  19نقطة
يف ح�ي�ن �سيواج ��ه فري ��ق ال�شرطة
الثالث بر�صيد  18نقطة على ملعب
ال�شعب الدويل فريق احل�سني الذي
يحتل املركز ال�ساد�س ع�شر بر�صيد
 7نق ��اط ويلع ��ب فري ��ق املين ��اء
التا�س ��ع بر�صي ��د  12نقط ��ة عل ��ى
ملع ��ب الفيحاء باملدين ��ة الريا�ضية
يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة م ��ع فري ��ق
الكهرب ��اء التا�س ��ع ع�ش ��ر بر�صيد 4
نق ��اط و�سيك ��ون بعد غ ��د الثالثاء
موعد اللقاء ال�ساخن الذي �سيجمع
فري ��ق ال ��زوراء املت�ص ��در بر�صي ��د
 20نقط ��ة م ��ع �ضيفه فري ��ق النفط
ال�ساد�س بر�صيد  13نقطة.

الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

تعلن وزارة املالية  /دائرة عقارات الدولة عن بيع العقار املدرجة أوصافها ادناه باملزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال
الدولة رقم  21لس��نة ( 2013املعدل) فعلى الراغبني بالش��راء مراجعة فرع دائرة عق��ارات الدولة في محافظة (كركوك)
لالط�لاع على التفاصيل مس��تصحبني معهم التأمين��ات القانونية البالغة ( )%20من بدل البي��ع املقدر وبصك مصدق
واملستمس��كات الثبوتية وسيكون موعد املزايدة في الساعة العاش��رة صباحا ً في اليوم التالي ملدة النشر البالغة ()15
يوما ً تبدأ من اليوم الذي يلي نشر اإلعالن في الصحف ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور خدمة  %2من بدل البيع ومبا
يغطي كافة املصاريف واجور النش��ر وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رس��مية او يوم جمعة فتكون املزايدة في اليوم الذي
يليه مباشرة وبإمكان الراغبني بالدخول للمزايدة االطالع على املوقع االلكتروني (.)www.mof.gov.iq

وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة ل�صناعة الأ�سمدة اجلنوبية
م� /إعالن مناق�صات عامة خارجية
تاريخ الغلق 2018/ 12 /23

Estimated Cost

رياضة

ّ
ي�ستعد للقاء ال�صناعات
الكرخ
بـ"املعنويّات"

 ال�������ع�������ودة �إىل م�����������ش�����روع ال����ه����ي����ئ����ة ال����وط����ن����ي����ة ال����ع����ل����ي����ا ل����ل����ري����ا�����ض����ة يف ال�����ع�����راق
 اجل�����ه�����د ال����ع����ل����م����ي ����س���ي���م���ن���ع �أرب����������������اب ال�����������س�����واب�����ق م������ن ال�������ول�������وج ل���ل���ري���ا����ض���ة

ديربي العا�صمة ..يفتقر �إىل الإثارة والت�شويق!
 رعد العراقي
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�إعالن مناق�صة عامة حملية
(للمرة االوىل)

العدد9951 :
التاريخ2018/11/29 :

م  4 ( :حملية )2018 /
جتهيز م�ضخة �ضغط عايل عدد high pressure pump /4

 -1يسر وزارة الصناعة واملعادن (الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية) دعوة
مقدم��ي العطاءات املؤهل�ين وذوي اخلبرة واالختصاص لتق��دمي عطاءاتهم لغرض
(جتهي��ز مضخة ضغط عالي ع��دد  .)4وعلى مقدمي العطاء الراغبني في احلصول
على معلومات اضافية االتصال على هاتف الشركة املرقم ( ( )07703172284من
ي��وم االح��د إلى يوم اخلميس  /من الس��اعة الثامنة صباحا ً إلى الس��اعة الواحدة
بعد الظهر حسب توقيت مدينة بغداد احمللي) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي
العطاءات.
 -2متطلبات التأهيل املطلوبة:
(أ) القدرة املالية :على مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته على القيام
باملتطلبات املالية اآلتية( :احلسابات اخلتامية معدل ربح آلخر ثالث سنوات متتالية
مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد.
(ب) اخلب��رة والق��درة الفنية  :على مق��دم العطاء ان يقدم دلي�لا ً موثقا ً بانه لديه
أعمال مماثلة .
 -3بإم��كان مقدم��ي العط��اء ش��راء وثائق العطاء بع��د تقدمي طل��ب حتريري إلى
العن��وان احملدد ورق��ة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق (غير قابلة للرد )
البالغة ( )300000ثالثمائة ألف دينار فقط ويرفق وصل شراء املناقصة مع العطاء
التجاري.
 -4املبل��غ التخمين��ي للمناقص��ة ( )1.040.000.000ملي��ار واربعون ملي��ون دينار
عراقي.

 -5تقدمي تأمينات أولية بقيمة ( )10.400.000عش��رة مالي�ين واربعمائة ألف دينار
على شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة نافذة ملدة ( )60يوما ً من تاريخ
نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي.
 -6تقدمي عطاء فني وعطاء جتاري ومستمس��كات بثالث ظروف منفصلة ومغلقة
وتك��ون الظروف مختومة بختم الش��ركة ومثبت عليها اس��م ورق��م املناقصة
واسم الشركة املقدمة للعطاء وتاريخ الغلق وترسل بيد مخول رسمي.
 -7يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.
 -8يتم تس��ليم العط��اءات إلى العن��وان التالي (مقر الش��ركة العامة لصناعة
األس��مدة اجلنوبية  /قس��م االعالم والعالقات العامة – ش��عبة العالقات ) لغاية
نهاية الدوام الرسمي ليوم (االثنني) املصادف  2018/12/10وفي حالة مصادفة يوم
الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في اليوم الذي يليه.
 -9التق��دمي بالبري��د االلكتروني (غير مس��موح) العطاءات املتأخرة س��وف ترفض
وس��يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العط��اءات او ممثليهم الراغبني باحلضور
في مقر الشركة في يوم (الثالثاء) . 2018/12/11
 -10العناوي��ن املش��ار إليها آنف �ا ً هي (مقر الش��ركة العامة لصناعة االس��مدة
اجلنوبية البص��رة – خور الزبير) وملزيد من التفاصي��ل واملعلومات ميكنكم االطالع
على موقع الشركة  www.scf.gov.iqأو scf.trad@scf.gov.iq
E-mail: scf@scf.gov.iq
املدير العام
عبا�س حيال لكن

ثقافة
باليت المدى
� ستار كاوو�ش

Email: info@almadapaper.net
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ه����ل ت���ب���ق���ى ال����ح����ري����ة ه��ب��ة

غرق �أوفيليا
-1مل يك ��ن بو�سع ��ي -بع ��د �أن جتول ��ت يف املتح ��ف� -إال الع ��ودة اىل
اللوح ��ات الث�ل�اث التي متث ��ل �أوفيلي ��ا ،واملعرو�ضة �ضم ��ن معر�ض
الفن ��ان الربيط ��اين ووترهاو� ��س ،يف متح ��ف خروننغ ��ن �شم ��ايل
هولن ��دا .فمهما �إبتع ��دتُ عنها ملتابعة ببقية لوح ��ات املعر�ض� ،أراين
�أفك ��ر بها و�أحاول الرجوع مل�شاهدتها من جديد! ياللفتنة والغمو�ض
ال ��ذي ُ
يفي�ض منه ��ا ،ويالروع ��ة الفن ال ��ذي يحكي الكث�ي�ر من خالل
التقني ��ة املذهل ��ة وال�سحر الذي ين�س ��اب من قما�ش ��ات الر�سم ،ليغمر
ال�صال ��ة كلها بخ ��در من نوع غريب .وقفتُ �أمامه ��ا �أكرث مما يقت�ضيه
الوقوف �أمام لوحات زيتية ،حتى كدتُ �أ�ش ُّم عطر �أوفيليا و�أحت�س�س
نعوم ��ة ثيابها و�أراقب بريق عينيها الذي �صار يخبو �أ�سوة بالزهور
الت ��ي تت�أرجح بني يديها� .أفكر مبحنتها و�أتتبع �أ�سلوب الر�سام وهو
مي ��ر عرب �شك�سبري لِيرُ ين ��ا حكاية الفتاة احلامل ��ة و�إرجتافة �أ�صابعها
قب ��ل حدوث الفاجع ��ة� .أوفيليا تل ��ك الفتاة اجلميلة الت ��ي وقعت بني
ت�شدد والدها بولونيو� ��س (لورد �شمربالين) وغرابة حبيبها هاملت
ال ��ذي َق َت َل �أبيها باخلط�أ ،لتواجه فيما بعد م�صريها املحتوم غرق ًا يف
النهر �صحبة الزهور.
كثري من الر�سامني تناولوا مو�ضوع �أوفيليا وقد بلغت اللوحات التي
ج�سدت حكايتها �أكرث من خم�س ع�شرة لوحة ،بع�ضها لوحات �شهرية
و�أخ ��رى �أقل �شهرة .ومعظ ��م الذين تناولوها ،فنان ��ون بريطانيون-
رغ ��م �أن �أح ��داث امل�سرحية تق ��ع يف الدمن ��ارك -وذل ��ك لأن �شك�سبري
يُعت�ب�ر �أحد �أعمدة ثقافتهم ولغتهم وتاريخهم ب�شكل عام .وقد اختلف
ه� ��ؤالء الفنانون يف �إلتقاط حلظة احل ��دث والزاوية التي نظروا من
خاللها اىل �أوفيليا ،لكنهم �إتفقوا جميع ًا على الزهور التي �صاحبتها،
والتي ت�شري �ألوانها اىل رموز رومانتيكية وفجائعية يف ذات الوقت،
مثلما تناولها �شك�سبري .كذلك َر َّك� � َز الر�سامون على االح�سا�س بالهلع
وال�ش ��رود البادي عل ��ى مالحمها ،وخا�صة عينيه ��ا الذاهلتني ،قبل �أن
تق ��دم عل ��ى االنتح ��ار �أو الغرق .لقد وق ��ف �أبيها يف طري ��ق �إرتباطها
بهاملت ،وتعاظمت حريتها �أمام هذا الأخري الذي �إدعى اجلنون �أثناء
بحثه عن قاتل �أبيه ،ليقودها كل ذلك اىل م�صريها املحتوم.
م ��ن الأعم ��ال اجلميلة الت ��ي تناول ��ت هذا املو�ض ��وع ،لوح ��ة الفنان
الك�سان ��در كابانيل الذي ر�سمها بف�ستان �أبي�ض ،مو�شكة على الغرق،
يت�صاع ��د �شعرها فوق املاء بعد �أن �إتك�أت على غ�صن مك�سور ل�شجرة
كب�ي�رة تظل ��ل امل ��كان .بينم ��ا جعله ��ا الر�سام ج ��ورج كاليري ��ن تقف
منت�صب ��ة بثوبه ��ا االزرق الكوبالت ،تغطي الزه ��ور ر�أ�سها وكتفيها،
يف ح�ي�ن تتدىل زهور �أخرى من يديها وه ��ي تنظر اىل البعيد نظرة
وداع ،ممتثلة ملوتها الأكيد .وقدمها الر�سام �آرثر هو�س بثوب �أبي�ض،
حامل ��ة بع�ض الزهور بيد ،وترفع اليد الأخرى ملتفتة بنظرة مباغتة
نح ��و الر�س ��ام قب ��ل �أن تغي ��ب .والر�س ��ام ماركو�س �ست ��ون �صورها
تتك ��يء علـ ��ى ناف ��ذة ،حتت�ض ��ن زهوره ��ا وتنظر الـ ��ى �أعل ��ى الأفق،
حي ��ث �سرتحل بعي ��د ًا ،بينما يظه ��ر بجانبها جزء من �آل ��ة مو�سيقية
�إ�ش ��ارة اىل انها كان ��ت تهوى الغناء كما �صوره ��ا �شك�سبري .و�إختار
لها الر�س ��ام جولي�س لفيبفر �أن مت�شي و�سط امل ��اء حتيطها الزنابق،
وت�ستق ��ر على ر�أ�سها بع�ض الزهور ،يف ح�ي�ن تت�ساقط زهور �أخرى
م ��ن يديها نح ��و املاء ،كرم ��ز لغرقها الق ��ادم .وعند الر�س ��ام جوزيف
با�ستيان ليبيج ،قامت بو�ضع كفيها حتت وجهها وهي خائرة القوى
ق ��رب النهر ،على و�شك �أن تغم� ��ض عينيها ،لتذوب يف امل�شهد .و�شرد
الر�سام فران�سي�س مكدونالد مع خياله �أكرث ،فجعلها ت�سبح يف ف�ضاء
اللوح ��ة بثوبها البنف�سج ��ي وك�أنها تطري اىل الأعل ��ى ،بينما تتحرك
بع� ��ض النباتات والزهور وجمموعة م ��ن الفرا�شات البي�ض ،لت�شكل
دوام ��ة تلت ��ف حولها ،وه ��ي ت�ستجيب لذل ��ك بنعومة وحت ��رك يديها
ب�إيقاع يتماهى مع خطوط اللوحة و�شفافيتها.
م ��ع م ��ا ر�أيت ��ه م ��ن �أعم ��ال �ص ��ورت ه ��ذه الفت ��اة ،تتقدمه ��ا لوحات
ووترهاو�س العظيمة ،فكرت �أن حكايتها قد و�صلت الـى النهاية ،بيد
�أن حكاي ��ة �أوفيليا مع ��ي ال تريد �أن تنتهي برويَّة و�سالم! فها �أنا �أجد
نف�سي من جديد مت�سمر ًا و�سط متحف تيت غالريي يف لندن وعي َن َّي
�شاخ�صت ��ان عل ��ى لوح ��ة ميلي ��ه املهيبة التي ر�س ��م فيه ��ا �أوفيليا قبل
ه�ؤالء .و�أم ��ام هذه اللوحة ،لي�س لأي �إن�س ��ان نزيه وحمب للجمال،
�س ��وى �أن يهت ��ف اعجاب ًا لواحدة م ��ن �أعظم ما قدمه ف ��ن الر�سم عرب
تاريخه الطويل .ولهذه اللوحة حكاية غريبة �أخرى� ،س�أحتدث عنها
يف الأ�سبوع القادم.
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يا�سني طه حافظ

هذا هو ال�س�ؤال ،هل تبقى
ً
ُ
هبة �أم هي حق
الحرية
�شرعي و�أ�سا�سي� ،سواه الحياة
منقو�صة و�أقرب للقنانة؟ و�إذا
�أردنا �إعادة ال�س�ؤال لغر�ض
تعميمه �أكثر .هل ن�ضمن بقاء
الحرية والدولة ال �سلطان
وال رقابة عليها؟ �س�ؤال �أخر
 :من يمنع الدولة من �إ�صدار
قوانين تنتزع لها �أق�سام ًا من
الحرية �إذا ر�أت ذلك �ضرورياً
لها؟ و�سواء هي �ضرورات حرب
�أو �ضرورات �أزمات من �أي نوع
كانت ،اقت�صادية �أو كارثية،

ه ��ل يعني ذل ��ك حقها يف انت ��زاع احلرية
كلي� � ًا �أو جزئي� � ًا وهل يعني ه ��ذا ب�أنها ما
ت ��زال ت ��رى احلرية هب ��ة من احلاك ��م �أو
ال�سلط ��ة ولي�ست حق� � ًا �شرعي� � ًا و�أ�سا�سي ًا
وم ��ن ممتلكات ال�شع ��ب ال ملك احلاكم �أو
ال�سلطة؟ وما دامت ال�سلطة الق�ضائية يف
الدول ��ة احلديث ��ة غري م�ستقل ��ة متام ًا عن
ال�سلط ��ة التنفيذي ��ة والأخ�ي�رة هي التي
تتحكم بتلك وحتدد �أع�ضاءها وتختارهم،
ه ��ل ي�سه ��ل االقتن ��اع ب� ��أن احلري ��ة مل ��ك
ال�شعب ال من ملكيات ال�سلطة؟
ه ��ذه �أ�سئل ��ة توق ��ف التهومي ��ات
واالدع ��اءات وقناعة البع�ض ب�أن احلرية
ميكن توافره ��ا و�أن �شعوب ًا على الأر�ض
متتلكه ��ا ...ال ��خ .الف ��روق الن�سبي ��ة
موجودة ال �سبي ��ل لإنكارها ،لكن اكتمال
امتالك احلرية ،م�س�ألة حتى الآن ال تقنع
�أحد ًا.

رح��ي��ل "�أميرة" ال��ق�����ص��ة ال��ق�����ص��ي��رة دي���زي الأم��ي��ر
بغداد  /متابعة املدى

رحل ��ت الأديبة والقا�ص ��ة العراقية ديزي
الأمري قب ��ل �أي ��ام ،يف  22ت�شرين الثاين
اجلاري ،يف هيو�سنت بالواليات املتحدة
االمريكية ،بعد معاناة مع املر�ض �أبعدها

كثير من الر�سامين تناولوا مو�ضوع
�أوفيليا وقد بلغت اللوحات التي
ج�سدت حكايتها �أكثر من خم�س
ع�شرة لوحة ،بع�ضها لوحات
�شهيرة و�أخرى �أقل �شهرة.

موسيقى األحد
ثائر �صالح
حفزتني الكتابة عن باليه
�سترافن�سكي بترو�شكا
الأ�سبوع الما�ضي على
الحديث عن باليه �أخرى ال
تقل عنها اهمية ،هي روميو
وجوليت التي كتبها �سرغي
بروكوفييف ()1953 - 1891
بعد ع�شرين عام ًا ونيف من
كتابة بترو�شكا.
مل تك ��ن والدة ه ��ذا العم ��ل الكب�ي�ر �سهلة.
نبد�أ م ��ن عودة بروكوفيي ��ف اىل االحتاد
ال�سوفيتي بعد �أقل من عقدين من ال�سنني
ق�ضاها يف الواليات املتحدة يف البداية ثم
يف �أوروب ��ا بني  ،1936 – 1918تخللتها
زي ��ارات ق�ص�ي�رة لالحت ��اد ال�سوفيت ��ي.
ج ��اء ق ��رار عودت ��ه بع ��د تلقيه دع ��وة من
فرق ��ة باليه م�س ��رح ك�ي�روف (مارين�سكي

هن ��ا ،يكون ممكن ًا اقناع املجتمع ،عامته،
بتل ��ك احلقيق ��ة حقيق ��ة نق� ��ص احلري ��ة
و�سيقبله ��ا عل ��ى م�ض� ��ض ب�ل�ا مب ��االة
لكننا �أم ��ام حلم املثقف�ي�ن وتخيالتهم يف
ت�صور احلري ��ة ،واحللم بها �أو النكو�ص
النعدامه ��ا .ه ��ي لي�س ��ت مقت�ص ��رة عل ��ى
حرية الكالم وال حتى على حرية التعبري
عموم ��ا (والف ��رق كبري ب�ي�ن حرية الكالم
وحرية التعبري .الأخ�ي�رة �أ�شمل وحرية
ال ��كالم بع� ��ض منه ��ا )..كم ��ا ه ��ي لي�ست
مقت�ص ��رة عل ��ى احل ��ق ال�شخ�ص ��ي يف
الطع ��ام وال�شراب �أو الزي  ..هذه لي�ست
�ضمن الأ�سا�سيات ،هي بع�ض ي�أتي عقب
تلك..
نعود �إىل جوهر مو�ضوعنا ،فنقول حتى
الآن ال حري ��ة .وحت ��ى ،ي�صب ��ح لل�سلط ��ة
الق�ضائية حق يف تقرير �شرعية التنفيذية
و�شرعية قراراتها .هذا مل يتوافر بعد وال

�أظنه حا�ص ًال بعد عقود!
ولكي نظل �ضم ��ن املنطق العملي� :أ�س�أل
بعي ��د ًا ع ��ن �سلط ��ة الدول ��ة ،يف منظمات
املجتمع امل ��دين� ،أال جند لرئي�س املنظمة
واملتنفذي ��ن املقرب�ي�ن ل ��ه ،ح ��ق الق ��رار
والت�شريع �ضمن منظمته؟ �أال يحل �إرادته
حم ��ل �إرادة م ��ن حوله ويج ��د حا�شية �أو
بطانة متهد لذلك �أو ت�ؤيده؟ �أردت من هذا
الت�سا�ؤل القول ب�أننا بحاجة �إىل م�شروع
ترب ��وي – ث ��وري  .م�ش ��روع علم ��ي،
عقالين يهي ��ئ خلق ًا �إن�ساني ًا جديد ًا وقوة
�إن�ساني ��ة فاعل ��ة تبن ��ي ال�شخ�صي ��ة بناء
يجعل ال�شعور باحلق ال�شخ�صي واحلق
الع ��ام بع�ض� � ًا م ��ن التكوي ��ن الأخالق ��ي
والرتبويُ .يهَي�أ الإن�سان المتالك الإرادة
وامتالك ق ��وة احلق والتعب�ي�ر عنه .هذا
لن يقف بوج ��ه احلاجة – ثم اال�ستحذاء
واال�ست�س�ل�ام ،ولكن ��ه م�ش ��روع تغي�ي�ر

�سلوك وقناعات تدريجي وتربية مدنية.
�أذك ��ر يف هذه املنا�سب ��ة �أن كتاب الرتبية
الوطني ��ة الذي يدر� ��س يف املدار�س ،كان
يف زمانن ��ا ي�سم ��ى مدنية .وه ��ي ت�سمية
علمية وتربوية �صحيحة .فنحن بحاجة
اىل تربي ��ة ،اىل ثقاف ��ة مدني ��ة مادمن ��ا
ح�ضر ًا.
وما دامت امل�س�ألة واقع حال و�أن ال�سلطة
الق�ضائي ��ة "مت�صل ��ة" بالتنفيذية ،فليكن
كالمن ��ا يف حتدي ��د االرتب ��اط وحتدي ��د
الفع ��ل اخلا� ��ص لهم ��ا ف�ل�ا يط ��ال جوهر
احل ��ق االجتماع ��ي ومي ��د احلاك ��م او،
ال�سلط ��ة التنفيذي ��ة ،نف ��وذه الت�سلط ��ي
على احلري ��ة� .شمولية الت�سلط الأخرية،
تعن ��ي دكتاتورية الدول ��ة املغ َّلفة باللون
املدين اللماع .وهذا هو ما نلم�سه ونراه
ونواجهه بفظاظة.
من امل�ؤ�س ��ف �أن عم ��وم اجلماهري معنية
بح ��دود �ضيقة م ��ن احلرية ،مم ��ا يتعلق
باخلبز وظروف العي�ش ،كالتنقل وحرية
العم ��ل .فاملحن ��ة الي ��وم حمن ��ة مثقف�ي�ن
و�أ�صح ��اب فكر مدين حدي ��ث .حتى الآن
ال ح ��ل .وحتى الآن ال ق ��وة ترد خمالفات
كث�ي�رة للمب ��ادئ الأ�سا�سي ��ة للحرية .بل
�شهدن ��ا حاالت ب�شعة دع ��ا فيها برملانيون
مل�صادرة بع�ض م ��ن احلريات ال�شخ�صية
و�آخري ��ن طالبوا ،بال خج ��ل من الع�صر،
ب ��زواج القا�صرات! احلري ��ة اليوم ميكن
انتهاكه ��ا ما دامت حت ��ى الآن يرونها هبة
من ال�سلطة الحق ًا من حقوق النا�س.
كلنا نعرف م ��ا يهدد احلرية يف جمتمعنا
وكل جمتم ��ع مم ��ا يطل ��ق علي ��ه ا�ستبداد
الأغلبي ��ة حت ��ى �ستي ��وارت م ��ل يف زمنه
�أدرك �أن� :ص ��ار م ��ن املعتاد فه ��م احلرية
عل ��ى �إنها احلماي ��ة من ا�ستب ��داد احلكام
ال�سيا�سي�ي�ن لك ��ي ال ي�س�ي�ر رعاياه ��م
مبقت�ضى م ��ا ينق�صها .هنا يخ�سر النا�س
حريته ��م وي�سود خط�أ التفك�ي�ر ب�أن خري
املجتم ��ع يف ا�ستم ��رار �سلطته ��م .ويف
اخل�ض ��وع العام هن ��ا ت�صبح احلاجة اىل
التم ��رد ،لتغي�ي�ر ه ��ذا النم ��ط يف العي�ش
وهذا النمط اال�ستخذائي من التفكري...

عن كتابة الق�صة الق�صرية  ،حيث ابدعت
يف هذا املجال الأدبي الراقي.
كان ��ت ديزي الأمري تعي�ش مع عائلتها يف
الوالي ��ات املتح ��دة منذ �سن ��وات ،بعيدة
عن بغ ��داد و�أجواء بالد ما ب�ي�ن النهرين
العابقة بال�شعر والأدب ،وبعيدة يف الآن
نف�س ��ه عن ب�ي�روت عا�صم ��ة الثقافة ،كما
كانت ت�س ّميها .لكنها بقيت يف حنني دائم
اىل بغداد وبريوت حيث عا�شت ل�سنوات
طويلة ،قبل اندالع احلرب امل�ش�ؤومة.
تخرج ��ت دي ��زي الأم�ي�ر يف دار املعلمني
العلي ��ا يف جامع ��ة بغ ��داد ونال ��ت �إجازة
يف اللغ ��ة العربي ��ة و�آدابه ��ا ،ومار�س ��ت
بعده ��ا التدري�س حي ��ث �ألهمت الكثريات
م ��ن طالباتها ،وح ّفزته ��ن لتطوير �أدائهن
الأدبي وال�شعري والثقايف� .سافرت اىل
بريطاني ��ا والتحق ��ت بجامع ��ة كامربدج
حي ��ث در�س ��ت الأدب الإنكلي ��زي ،لك ��ن
احلن�ي�ن اىل بغ ��داد وب�ل�اد الع ��رب كان
�أقوى.
�أ�ص ��درت جمموعته ��ا الق�ص�صي ��ة الأوىل
عن "دار الآداب" يف بريوت حتت عنوان
"البلد البعيد الذي حتب".
عندم ��ا ا�ستق ��رت يف ب�ي�روت �أوائ ��ل

ال�ستينيات كانت النه�ضة العربية الفكرية
أوجه ��ا .وقد �ساهمت ديزي
والأدبية يف � ّ
الأم�ي�ر يف ه ��ذه النه�ضة ع�ب�ر ن�شاطاتها
الأدبي ��ة وم�ؤلفاته ��ا يف جم ��ال الق�ص ��ة
الق�ص�ي�رة ،وم ��ن خ�ل�ال تر�ؤ�سه ��ا املركز
الثقايف العراقي يف بريوت.
وُ ل ��دت دي ��زي الأم�ي�ر يف اال�سكندري ��ة
مب�ص ��ر ،ع ��ام  1935لأب عراق ��ي ه ��و
الطبيب م�ي�رزا الأم�ي�ر ،و�أ ّم لبنانية هي
وداد تب�شراين ترعرع ��ت يف بغداد فهي
تلق ��ت درا�سته ��ا االبتدائي ��ة يف مدر�س ��ة
البتاويني ببغ ��داد والإعدادية والثانوية
يف املدر�س ��ة املركزي ��ة للبن ��ات ،ثم دخلت
دار املعلم�ي�ن العالي ��ة يف جامع ��ة بغداد،
فنالت منه ��ا بكالوريو�س اللغ ��ة العربية
و�آدابه ��ا ع ��ام  ،1955كما نال ��ت الدبلوم
يف اللغة الإنكليزية م ��ن جامعة كمربدج
الربيطاني ��ة العريق ��ة .وكان الأدب عاملها
ّ
املف�ضل ،حي ��ث �أقامت عالق ��ات �أدبية مع
عدد من �شعراء الع ��راق وادبائه وك ّتابه،
وجمعته ��ا �صداق ��ة حميمة م ��ع ال�شاعرة
العراقي ��ة ن ��ازك املالئكة .لدي ��زي الأمري
م�ؤلفات عدة يف الق�صة الق�صرية �أبرزها:
"ث ��م تع ��ود املوج ��ة" و"البي ��ت العربي

ال�سعي ��د" ال ��ذي �أثار �ضج� � ًة ايجابية يف
الع ��امل العرب ��ي ،و"يف دوام ��ة احل ��ب
والكراهي ��ة" و"وع ��ود للبي ��ع" و"عل ��ى
الئح ��ة االنتظ ��ار" و"جراح ��ة لتجمي ��ل
الزمن".
 ،تعر�ض ��ت دي ��زي � ،إىل ع�ث�رات نف�سي ��ة
واجتماعية ،فقد تب ��ددت �أحالمها بنهاية
�سعي ��دة لق�ص ��ة حب جمعتها م ��ع ال�شاعر
اللبن ��اين خليل حاوي (انتح ��ر ،)1982
ثم ف�شل زواجها من الأديب حبيب �صادق
رئي�س املجل�س الثقايف للبنان اجلنوبي،
فه ��ي مل جت ��د غ�ي�ر ال�ضغ ��وط والأمل،
ب ��ل التهدي ��د واخلط ��ر اجل ��دي كم ��ا يف
عي�شه ��ا بب�ي�روت طوال �سن ��وات احلرب
اللبنانية.
للراحل ��ة دي ��زي الأمري �سب ��ع جمموعات
ق�ص�صية هي:
 - 1البلد البعيد الذي حتب .1964
 - 2ثم تعود املوجة .1969
 - 3البيت العربي ال�سعيد .1975
 - 4يف دوامة احلب والكراهية .1979
 - 5وعود للبيع .1981
 - 6على الئحة االنتظار .1988
 - 7جراحة لتجميل الزمن 1996

روم������������ي������������و وج�������ول�������ي�������ت
الآن) يف لينينغ ��راد لكتاب ��ة باليه روميو
وجولي ��ت ا�ستن ��اد ًا اىل �سيناري ��و كتب ��ه
�أدري ��ان بيوتروف�سكي (قت ��ل بعد اعتقاله
يف  )1937بالتع ��اون مع �سرغي رادلوف
(� .)1958 – 1892سر بروكوفييف لهذه
الدع ��وة ،فقد عانى م ��ن �صعوبات احلياة
وقلة امل ��وارد ب�سب ��ب الأزم ��ة الر�أ�سمالية
يف الغ ��رب بع ��د  ،1929ولرمبا خطر يف
بال ��ه �إزاح ��ة �شو�ستاكوفيت� ��ش عن عر�ش
املو�سيقي�ي�ن ال�سوفي ��ت بع ��د مهاجم ��ة
الرباف ��دا له ب�سب ��ب اوبرا "لي ��دي ماكبث
من مين�سك" .كان بروكوفييف على عالقة
ح�سن ��ة بال�سلط ��ات الثقافي ��ة ال�سوفيتية،
فمغادرت ��ه اىل �أمري ��كا يف  1918مت ��ت
بدع ��م م ��ن لونات�شار�سك ��ي (– 1875
 )1933القومي�س ��ار امل�س� ��ؤول عن وزارة
التعلي ��م .لكنه ا�ستجوب م ��ن قبل االحتاد
الرو�سي للمو�سيقيني الربوليتاريني عند
طلب ��ه من البول�ش ��وي تق ��دمي باليه له يف
 .1929رف�ض بروكوفيي ��ف الإجابة على
ا�سئلتهم ذات امل�ضمون ال�سيا�سي ،بالتايل
و�صم ��ه االحت ��اد بالرجعية ال ��خ ،ورف�ض
البول�شوي تقدمي الباليه .وقد حل االحتاد

�سن ��ة � 1932سوية مع ع ��دد من املنظمات
االخ ��رى مثل جمعية املو�سيقى املعا�صرة
التي عاداها االحتاد.
كت ��ب بروكوفييف مو�سيق ��ى الباليه على
البيان ��و خ�ل�ال �أربع ��ة �أ�شهر فق ��ط �صيف
 ،1935لك ��ن م�ضم ��ون وخامت ��ة البالي ��ة
مل حت ��ز اعج ��اب ال�سلط ��ات .فق ��د ت�صور
بروكوفيي ��ف خامت ��ة �سعي ��دة للبالي ��ه

تختل ��ف ع ��ن اخلامت ��ة الرتاجيدي ��ة التي
كتبها �شيك�سبري يف  .1595خطط لتقدمي
العر�ض الأول يف مو�سم 1937 – 1936
يف البول�ش ��وي بدال من م�س ��رح كريوف.
لكن حمل ��ة االعتق ��االت والت�صفيات التي
طال ��ت الكثريين (منهم مدي ��ر البول�شوي
وبيوتروف�سك ��ي) ب ��د�أت يف تل ��ك الف�ت�رة
فت�أج ��ل تقدمي الباليه ،ثم اهمل .عاد االمل

لتقدميها يف مو�سم  ،1940 – 1939على
م�س ��رح كريوف من جدي ��د ،بعد تغيريات
كب�ي�رة �أجراها بروكوفييف على التوزيع
االورك�س�ت�رايل وبدرج ��ة �أه ��م نب ��ذه
اخلامت ��ة ال�سعيدة والع ��ودة اىل اخلامتة
ال�شيك�سبريية.
كت ��ب بروكوفييف يف نف� ��س الوقت ثالث
متتابعات مو�سيقية من م�ضمون البالية،

قدمت االوىل والثاني ��ة منها قبل العر�ض
الأول للبالي ��ه �سن ��ة  ،1940وكلها تعك�س
الفك ��رة الأ�صلية لربوكوفيي ��ف يف كتابة
بالي ��ه ي�سودها الفرح .كت ��ب بروكوفييف
كذل ��ك ع�ش ��رة مقطوع ��ات للبيان ��و م ��ن
مو�سيق ��ى الباليه يف  .1937تكاد كل هذه
الأعم ��ال تك ��ون املو�سيق ��ى الأ�صلية التي
كتبها بروكوفييف للباليه �صيف .1935

ا�ستعم ��ل بروكوفيي ��ف اورك�س�ت�را كاملة
باال�ضاف ��ة اىل �أدوات غ�ي�ر معت ��ادة ،مثل
ال�ساك�سوف ��ون واملاندول�ي�ن ع�ل�اوة على
البيان ��و والأورغ ��ن واله ��ارب و�أدوات
ايقاعية خمتلف ��ة .تت�ألف الباليه من �أربعة
ف�ص ��ول تق ��ع يف ت�سع ��ة م�شاه ��د (امل�شهد
التا�س ��ع ه ��و اخلامت ��ة ح�س ��ب امل�سرحية
ال�شيك�سبريية كما نعرفها).

العدد ( )4321ال�سنة اخلام�سة ع�شرة  -االحد ( )2كانون الأول 2018

http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

ثقافة

قناديل

 لطفية الدليمي

القطيعة املعرفية بني الأن�ساق الثقافية
يعرف معظم املعنيني بتاريخ
العل ��م والأدي ��ان تل ��ك الق ��رون
الو�سطى ال�صراعية التي �شهدت
يف الغ ��رب �إحرتاب� � ًا فكري ًا رهيب ًا
ب�ي�ن العل ��م يف بواك�ي�ره الأوىل
وبني الأن�س ��اق الالهوتية املم ّثلة
يف امل�ؤ�س�س ��ة الكن�سي ��ة  ،وق ��د
خ�سر الكثري م ��ن العلماء حياتهم
 �أو ح ّريتهم يف � ّأقل التقديرات -
حينذاك ،وتط ّلب الأمر قرون ًا من
الن�ضال الفكري حتى بلغنا حالة
ح�صل فيه ��ا  -يف الغرب بخا�صة
 ن ��وع م ��ن الإع�ت�راف بف�ص ��لالأدوار بني الأن�س ��اق الالهوتية
وتطور الأمر
والأن�ساق العلمية،
ّ

حتى بلغن ��ا مرحلة الدولة املدنية
املحكوم ��ة بقوان�ي�ن �إن�سان ّي ��ة
ُتعل ��ي ال�ش�أن الب�ش ��ريّ بعيد ًا عن
الت�صورات الأخروية .
ّ
التخف ��ى علين ��ا �أهمي ��ة
العل ��م اجلوهري ��ة يف جانبي ��ه
القيم ��ي و النفع ��ي من ��ذ �أن �صار
العل ��م ق � ّ�وة �أ�سا�سي ��ة يف تطوير
احلي ��اة الب�شري ��ة وامل�ض ��ي به ��ا
نح ��و مرتقي ��ات �أعل ��ى ؛ و م ��اذا
عن العل ��م باعتباره ن�سق� � ًا ثقافي ًا
؟� ،أو لنجع ��ل ال�س� ��ؤال ُم�صاغ� � ًا
بطريق ��ة �أك�ث�ر د ّق ��ة م ��ن الناحية
املفاهيمي ��ة  :م ��اذا ع ��ن البني ��ة
التحتي ��ة القيمي ��ة الت ��ي ي�ساهم

العلم يف تر�سيخها والإرتقاء بها
وبخا�ص ��ة يف بيئتن ��ا العربي ��ة ؟
تل ��ك مو�ضوعة مع ّقدة وم�شتبكة،
وه ��ي مو�ض ��ع درا�س ��ة مبح ��ث
ت�أريخ العل ��م وفل�سفته بالإ�ضافة
�إىل �أنرثوبولوجي ��ا العل ��م وعلم
اجتماع املعرف ��ة العلمية ،ول�ستُ
هن ��ا يف مو�ض ��ع تن ��اول ّ
كل هذه
الإ�شتباكات املعرفي ��ة بل �س�أعمل
على �إلقاء ال�ضوء على مو�ضوعة
حمدّدة يف هذا املبحث احليوي،
و�أعني به ��ا القطيع ��ة املفاهيمية
بني العل ��م والأن�س ��اق الالهوتية
(والدين �إجما ًال) .
لي� ��س هن ��اك م ��ن �إمكان ّي ��ة

للتعاي�ش الق�س ��ريّ �إذن بني العلم
والالهوت ،وهنا البد من الإ�شارة
�إىل م�س�ألت�ي�ن يف ه ��ذا اجلانب :
امل�س�أل ��ة الأوىل هي �إمكانية بقاء
ّ
كل من العلم والالهوت ماكث ًا يف
ف�ضائ ��ه اخلا�ص و�ضم ��ن هياكله
امل�ؤ�س�ساتي ��ة م ��ن غ�ي�ر ت�أث�ي�ر
مبا�شر �أو غ�ي�ر مبا�شر من جانب
الالهوت على امل� ّؤ�س�سة العلمية،
وامل�س�أل ��ة الثاني ��ة ه ��ي �أنّ القول
بوجود قطيعة معرفية بني العلم
والاله ��وت الينبغ ��ي �أن يف�ض ��ي
�إىل ن�شوء �أ�صولي ��ة الهوتية من
جان ��ب تقابلها �أ�صولية " علموية
" من جانب �آخر  ،ونحن نعرف

متام ًا الأ�ضرار امل�ؤكدة التي ت�أتي
بها الأ�صوليات يف ّ
كل �أ�شكالها .
ق ��د يندف ��ع البع� ��ض �إىل
املناداة بخطل فكرة القطيعة بني
العل ��م والاله ��وت  ،ول ��ن تفوتهم
ّ
التنفك ُتبذل
الإ�ش ��ارة �إىل جه ��ود
للت�أكي ��د على وجود توافق (مهما
كان نوع ��ه �أو �شكل ��ه) بينهم ��ا ،
و�سيعل ��و �ص ��وت الفقه ��اء الذين
يتفنن ��ون يف ّ
يل عن ��ق الظواه ��ر
العلمي ��ة وجعله ��ا تتف ��ق ق�سري� � ًا
م ��ع املوا�ضع ��ات الديني ��ة ع�ب�ر
تفعيل اجله ��از الفقهي الذي يظنّ
يف نف�س ��ه الق ��درة عل ��ى مواءمة
الإجنازات العلمية مع الن�صو�ص

الديني ��ة م ��ن خ�ل�ال �إلت ��واءات
لغوية �ساذج ��ة يف تف�سري الن�ص
الدين ��ي يرتك الأ�صل وينغمر يف
مماحكات لغوي ��ة عقيمة ،ول�ست
يف حاج ��ة هن ��ا لإي ��راد �أمثلة يف
هذا ال�ش�أن .
العلم مبحث معريف يختلف
متام ًا عن ف�ضاء الالهوت (الدين
بعام ��ة)  ،والقطيع ��ة بينهم ��ا هي
قطيعة معرفية فح�سب ؛ لكنّ هذا
الأمر اليع ��دم �إمكاني ��ة التعاي�ش
بينهم ��ا مت ��ى ما�أ�صب ��ح الالهوت
ن�سق� � ًا ثقافي ًا مثل �سائ ��ر الأن�ساق
التتح�ص ��ن وراء
الثقافي ��ة الت ��ي
ّ
ج ��دران القدا�س ��ة املفرت�ضة التي

حتميه ��ا م ��ن �إمكاني ��ة امل�ساءل ��ة
والفح� ��ص واملراجع ��ة م ��ن �أجل
�أن تك ��ون قادرة على �إ�ضافة قيمة
�إثرائي ��ة للحياة  ،وك ��م �أمتنى �أن
�أرى م�ؤ�س�ساتن ��ا الفقهي ��ة ترتقي
للدور الذي ت�ضطلع به (م�ؤ�س�سة
متبلتون) يف الغرب وهي ت�سعى
لت�شكي ��ل رابطة جديدة بني العلم
والدي ��ن باعتبارهم ��ا ن�سق�ي�ن
ثقافيني �ضم ��ن الأن�ساق الب�شرية
بعي ��د ًا ع ��ن �سط ��وة املقدّ�س ��ات،
وتق ��دم جوائزمهم ��ة م ��ن بينه ��ا
جوائز لل�شخ�صيات العاملية التي
توائ ��م بني االثنني وب�ي�ن الأديان
ذاتها.

التخفى علينا �أهمية
العلم الجوهرية في
جانبيه القيمي و
النفعي منذ �أن �صار
قوة �أ�سا�سية
العلم ّ
في تطوير الحياة
الب�شرية والم�ضي بها
نحو مرتقيات �أعلى
؛ و ماذا عن العلم
ً
ً
ثقافيا
ن�سقا
باعتباره
؟� ،أو لنجعل ال�س�ؤال
ً
ُ�صاغا بطريقة �أكثر
م
ّ
دقة من الناحية
المفاهيمية

خ���ل���ي���ل م�������ط�������ران -م��ك��ب��ث
�صالح نيازي

ْ
وقعت في يدي �أخيراً،
ترجمة خليل مطران
لم�سرحية مكبث ،بف�ضل
المجاني-
التحميل
ّ
غوغل.
قر�أتها بروي ِّة َم ْن يتمعن
بو�صفة طبية .تب ّين � ّأن ما
ٍ
كتبه ميخائيل نعيمة في
كتابه "الغربال" من تقييم
لترجمات مطران
للم�سرحيات
ال�شيك�سبيرية ،كان في
محله.
هل يُعزى �إخفاق مطران،
هنا �إلى �أنه ترجمها
عن الفرن�سية ال عن
الإنكليزية،
ف�أفقدها � ّأول ما �أفقدها،
�أجرا�سها ،ومفاتنها
الإيقاعية� .شيك�سبير
مبتكر في الأوزان
ال�شعرية.
والترجمة ت�صيب � ّأول ما
ت�صيب بالعطب ،الأوزان
ال�شعرية لأنها خ�صي�صة
كل �أ ّمة.
بالإ�ضافة فالترجمة في
زمان مطران كانت معنية
بالمعنى ،ولم يخطر ببالها
التقنية التي ُك ِت َب بها

حوايل ثالث ع�شرة باملائة)
ال�ص ��ور ال�شعري ��ة يف م�سرحي ��ة مكب ��ث
ه ��ي ،يف نهاي ��ة املطاف ،عالم ��ة �شيك�سبري
الفارق ��ة .ف� ��إذا خط ��رت �إ�ش ��ارة طبي ��ة ف�إنه
�سيمع ��ن بتوظي ��ف تعاب�ي�ر علمي ��ة وطبية
مهما ط ��ال املقط ��ع ،و�إذا �أ�ش ��ار �إىل معركة
ف�آ�ستعارات ��ه �ستكون معب� ��أة ب�شتى ال�صيغ
الع�سكرية ،و�إذا ا�ستقى من امل�سرح ت�شبيه ًا
م ��ا ،ف� ��إن ال�شخو� ��ص �سيتخ ��ذون �صيغ ��ة
ممثلني ،وحواراتهم مطعّمة بامل�صطلحات
امل�سرحي ��ة�( .سنعطي �أمثلة عملية على ذلك
يف �أثناء هذه املقالة).
فات ��ت مطران تل ��ك التقني ��ات كم ��ا ي�ستد ّل
على ذلك م ��ن الرتجمة التي بني �أيدينا .لذا
ات�سمت ترجمته بن�سق
واح ��د ،و�إيق ��اع واح ��د وتراكي ��ب جم ��ل
واح ��دة ،وه ��ي على ه ��ذا� ،أ�شب ��ه مبح�ضر
حتقيق ،حي ��ث لغة اجل ��اين ،ولغة املجني
عليه ،ولغة ال�شه ��ود واحدة ،وهي بالتايل
ال تعدو �أن تكون لغة املحقق نف�سه.
�أوّ ل م ��ا تطالعن ��ا يف ن�سخ ��ة مط ��ران،
احلذوف ��ات الت ��ي �أجراها عل ��ى امل�سرحية،
م ��ن دون �أن يعطي �أي ��ة �إ�ش ��ارة ،وبالتايل
�أيّ تربير .من هذه احلذوفات� :أوّ ًال امل�شهد
الأول على �أهميته حمذوف بالكاممل.
ثاني� � ًا امل�شه ��د الث ��اين ويت�ألف م ��ن حوايل
ثمانني �سطر ًا حمذوف بالكامل.
ثالث� � ًا امل�شه ��د الراب ��ع (ويت�أل ��ف من حويل
� )78شطر ًا حمذوف بالكامل.

رابع ًا امل�شهد ال�ساد�س (وطوله حوايل )41
�شطر ًا حمذوف بالكامل.
يف ه ��ذا امل�شه ��د يذه ��ب املل ��ك واحلا�شي ��ة
�إىل ق�ص ��ر مكبث للزي ��ارة واملبيت ،فيلتقي
بالليدي مكبث.
م ّه ��د �شيك�سب�ي�ر له ��ذا امل�شه ��د ب�أل� � ّذ �صور
ناعم ��ة هانئ ��ة ،بريئ ��ة و�آمنة .وفي ��ه �أي�ض ًا
توكيد على عذوبة الهواء
م� � ّرة ،وعل ��ى رقت ��ه م ��رة .ه ��ل �سيفاجئن ��ا
�شيك�سب�ي�ر بع ��د ذل ��ك كعادت ��ه يف الت�أليف
بالطباق �أو النقي�ضة  Antithesisفيقطع
انفا�س م�ضخة الرئة �شهيق ًا وزفريا؟
نتع ��رف يف ه ��ذا امل�شهد على ط�ي�ر �صيفي
خا� ��ص ج� � ّد ًا ه ��و ال�سنون ��و .ر�آه املل ��ك
واحلا�شية وهو يبني ب�أمان وبراءة ،ع�شه
�أو بيته املع ّلق يف الأفاريز ،متهيد ُا لذريته.
ا�ستقب ��ال ال�سنون ��و للمل ��ك �أجم ��ل م ��ن �أي
ا�ستقبال �آخر .رمبا هو �صدى للمزمور84
" 3الع�صف ��ور �أي�ض ًا وجد بيت ًا وال�سنونةع�ش ًا لنف�سها حيث ت�ضع فراخها"...
لك ��نْ م ��ا النقي�ضة الت ��ي نتوق ��ع �أن يقولها
�شيك�سبري بعد الع�ش والوالدة؟ (.لتفا�صيل
�أوفى �أنظ ْر)Muir: xxx/xxxi :
بالإ�ضاف ��ة �إىل ذلك ثمة �صفحات وحوارات
حمذوف ��ة ،نتجاوزه ��ا خ�شي ��ة الإطال ��ة.
الن� ��ص ،وبه ��ذا فق ��دت هذه الرتجم ��ة �أه ّم �إذن لنتمع ��ن يف الرتجم ��ة ذاته ��ا كن� �ّ�ص،
م ��ا يتميز ب ��ه �شيك�سبري بني ال�شع ��راء� ،أيْ ولن�أخ ْذ املقطع التايل كما هو مدوّ ن باللغة
خل ��ق ال�ص ��ور ال�شعري ��ة املع ّق ��دة .ث� � ّم �إن الإنكليزية:
A sailor’s wife had chestnuts
اللغة يف امل�سرحية ال�شيك�سبريية هي �إمنا
in her lap, /And munched and
لغ ��ات خمتلف ��ة متباينة ح�س ��ب ال�شخو�ص
munched
وطبقاته ��م االجتماعية والثقافية .لذا ال ب ّد
And munched: ‘give me’ quoth
من احلذر الدقي ��ق مما ي�ستخدم �شيك�سبري
I:/Aroint thee, witch!’ the
م ��ن كلم ��ات م ��ن حي ��ث معناه ��ا ورنينه ��ا
rump-fed ronyon
و�أ�صدا�ؤها.
cries. / Her husband ‘s to
م ��اذا ل ��و قلن ��ا � ّإن �شيك�سبري ه ��و "متحف"
Aleppo gone, master o ‘the
اجل ��زر الربيطاني ��ة ،ب�أعراقه ��ا وكنائ�سها،
Tiger:/But in a sieve, I ‘ll
وثقافاتها ،وحروبها
Thither sail, /and like a rat
لأدركن ��ا �أ ّن ��ه من �أث ��رى ال�شعراء ط� � ّر ًا .من
without a tail, / I ‘ll do, I ‘ll do,
عالمات ه ��ذا ال�ث�راء قدرت ��ه العجيبة على
’I ‘ll do
توليف ال�صور
ال�شعري ��ة وت�أثيثه ��ا ب�أبع ��اد ثقافي ��ة ق ��ال املرتج ��م ":كان ��ت �آمر�أة م�ّل�ااّ ح حتمل
وفولكلوري ��ة وديني ��ة وك ّله ��ا حممول ��ة ،يف ح�ضنها ك�ستناء ،وتق�ضم تق�ضم تق�ضم
عل ��ى �إيقاعات �شعر موزون م ��رة� ،أو �شعر ف�س�ألتهاا
مك�س ��ور عم ��د ُا� ،أو هي حممول ��ة على نرث �شيئ� � ًا من ��ه فطردتن ��ي قائل ��ة "�إعزب ��ي ي ��ا
ال يلت ��زم بالقواعد اللغوي ��ة لأ�سباب فنية� .ساحرة!" � ّإن زوجها �سافر �إىل حلب ليكون
(تبل ��غ كمي ��ة الن�ث�ر يف م�سرحي ��ة مكب ��ث ربّان ّا بدجلة

�شك�سبري
ال�ساح ��رة م ��ع املط ��ق (ال�ص ��وت) يزيد من
�شهي ��ة ال�ساح ��رة وحت ّرقه ��ا ،وق ��د جند له
�صدى فيما بعد يف حت ّرق امللك وهو ينتظر
�أخبار املعركة.
نع ��ود م ��رة ثاني ��ة �إىل امل ��ر�أة ال�سمين ��ة
القذرة الت ��ي يف ح�ضنها ك�ستناء .ا�ستعمل
�شيك�سبري هنا كلمة:
 .Crunchوه ��ي تعن ��ي يف قامو� � ْ�س
�أك�سف ��ورد وقامو� ��س كيم�ب�ردج :امل�ض ��غ
ب�ص ��وت م�سم ��وع� ،أم ��ا قامو� ��س مكمالن،
في�ضيف :امل�ضغ ب�ضو�ضاء.
يبدو يل � ّأن �أقرب ترجمة لهذه الكلمة باللغة
العربية هي ّ
متطق.
ق ��ال الزخم�ش ��ري يف �أ�سا� ��س البالغ ��ة":
مط ��ق :ذاقه ّ
فتمطق له �إذا �ض� � ّم �شفتيه �إليه
و�أل�صق ل�سانه بنطع فيه
(فمه) مع �صوت .قال الأع�شى:
تريك الأذى من دونها وهي دونه
ّ
يتمطق"
�إذا ذاقها َمنْ ذاقها
ون� �ّ�ص قامو�س ل�س ��ان العرب كذل ��ك على:
يُ�سم ��ع ل ��ه �ص ��وت ،وذل ��ك عن ��د ا�ستطاب ��ة
ال�ش ��ئ ...و�أن�ش ��د "ت ��راه �إذا م ��ا ذاقه ��ا
ّ
يتمطق".
الكلمة الإنكليزية التي ا�ستعملها �شيك�سبري
يف ال�صميم يف �إثارة �شهية ال�ساحرة �أكرث.
�أوّ ّال بطء حركة الأكل وك�أنه اجرتار ،ثاني ًا
ال�صوت املرافق ل�ل��أكل �إمعان ًا بالتلذذ .مما
يزي ��د يف �شهية ال�ساحرة وتلهفها وبالتايل
�إطال ��ة تعذيبها� ،أو كما نق ��ول ":الع�صفور
يتف ّلى وال�صياد يتق ّلى".
والآن ق ��د يكون م ��ن املفيد �إعط ��اء مثل من
امل�سرحية (الف�ص ��ل الأوّ ل -امل�شهد الثالث)
وفي ��ه �أه ��م مه ��ارات �شيك�سب�ي�ر ،وكي ��ف
�أف�سده ��ا املرتج ��م العرب ��ي .احل ��وار على
ل�س ��ان مكبث بعد �أن ب ��ات يحمل لقبني هما
�أمري غالم� ��س و�أمري كودر ،وهذان اللقبان
ي�ؤهالن ��ه لأن يتب ��و�أ العر� ��ش يف امل�ستقبل
�ساعة وفاة امللك .قال مكبث:

�س�أرك ��ب الغرب ��ال مقلع ��ة �إلي ��ه و�س�أعم ��ل
�سح ��ري كما يُعمل الف�أر ناب ��ه قر�ض ًا قر�ض ًا
قر�ض ًا"
التعلي ��ق :لي� ��س يف الن� ��ص الإنكلي ��زي
"كان ��ت" ،بالإ�ضاف ��ة �إنه ��ا جتع ��ل اجلملة
�سردية خالية من الآنية.
املا�ض ��ي زم ��ن عاط ��ل يف امل�سرحي ��ة ،وما
م�شكلة مكب ��ث الأ�سا�سية �إال امل�ستقبل الذي
يريد �أن يجعله حا�ضر ًا.
ث� � ّم ال يوج ��د يف الن� �ّ�ص "حتم ��ل" .ه ��ذه
الكلم ��ة ح�س ��ب الرتجمة العربي ��ة تعني � ّأن
امل ��ر�أة كانت واقفة .اجللو� ��س هنا ال يعني
االنتظ ��ار فقط ،ولكنه يعن ��ي الك�سل ،وهذا
معن ��ى �سمينة وق ��ذرة ..ال يخفى ان البطء
يف امل�سرحي ��ة ب ��راءة ،وال�سرع ��ة توح�ش
فاتك ،وطي�ش ،وهما القوتان البارزتان يف
م�سرحية مكبث.
بع ��د ذلك يح ��ذف املرتجم جمل ��ة ذات داللة
وهي :عاطت املر�أة ال�سمينة القذرة" .هذه
اجلملة وال �سيّما
كلم ��ة "ال�سمين ��ة" ت ��د ّل هن ��ا عل ��ى الرتهل
والك�س ��ل والفراغ ال �سيما يف غياب الزوج
(والأكل عالمة ذلك).
يق ��ول مطران يف ترجمت ��ه�" :إن زوجها قد
�سافر �إىل حلب ليكون ربّان ًا بدجلة".
ال �أدري �أي ��ة دجل ��ة يعن ��ي؟ م ��ا عالقة حلب
بدجل ��ة؟ امل�س�أل ��ة ال حتت ��اج �إىل خريط ��ة
الإدري�سي! الن�ص
الإنكلي ��زي يق ��ول � Tiger :أي ال�سفين ��ة
امل�سم ��اة النم ��ر ،ومل يق� � ْل � Tigrisأيْ نهر
دجلة.
ث� � ّم يقول مط ��ران "� ّإن زوجها قد �سافر".
بهذه ال�صيغة حرف ّي� � ًا .التوكيد هنا بـ "� ّإن"
م�شفوع ��ة ب� �ـ "ق ��د" التوكيدي ��ة يبع ��د هذه
اجلمل ��ة عن اال�سرت�سال اللينّ يف املحادثة،
ويجعلها ر�سمية وخطابية .كانت ال�ساحرة
تتك ّلم �إىل لداتها بعفوية.
(ال�ش ��ئ بال�ش ��ئ  ،املع ��روف ّان �شيك�سب�ي�ر
Two truths are told/ As happy
يكتب �شعره عل ��ى بحر الإيامبك اخلما�سي
التفاعي ��ل ما عدا حوار ال�ساح ��رات ،ف� ّ
prologues to the swelling act/
إنهن
Of the imperial theme [To
يتكلم ��ن "ب ��كل �ش ��يء م ��ن البح ��ر الثنائي
Rosse and Angus]) I thank you,
التفعيلة �إىل الرباعي التفعيلة الذي يحمل
gentlemenالغرابة لل�شعر"
[Aside] This supernatural
بالإ�ضاف ��ة �إىل � ّأن هن ��اك ربط� � ًا خف ّي ًا دقيق ًا
soliciting cannot be ill ;cannot
بني �سفينة النمر وه ��و �أرقط ،وبني منخل
…be bad
ال�ساحرة الذي �ستبحر فيه وهو مث ّقب.
ث ّم يقول املرتجم�" :س�أركب الغربال يف هذه الأبيات ،والأبيات املكملة ي�ستعري
مقلعة �إليه ،و�س�أعمل �سحري كما يُعمل �شيك�سب�ي�ر م�صطلحات م ��ن امل�سرح .منها
الف�أر نابه ،قر�ض ًا قر�ض ًا قر�ض ًا" كرتجمة م�صطل ��ح برول ��وغ  Prologueويعني
:And like a rat without a tailلـ مقدم ��ة متهيدي ��ة للم�سرحي ��ة .ويف�س ��ر
 Bernard Lott I’ll do, I’ll do, and I’ll doتعبري Swelling act
�أوّ ًال ح ��ذف املرتجم "بال َذ َن ��ب" .املعروف "الق�س ��م م ��ن امل�سرحية ال ��ذي ت�صبح فيه
ّ
أنف�سهن احلادث ��ة ال�صغرية �شيئ� � ًا �أكرب...واللقبان
�أن ال�ساح ��رات ي�ستطعن حتوي ��ل �
�إىل حيوان ��ات ،ولك ��نْ م ��ا م ��ن ع�ض ��و يف �أم�ي�ر غالم�س و�أم�ي�ر كودر هم ��ا مقدمتان
ّ
متهيديتان للق�س ��م الرئي�سي من امل�سرحية
أج�سامهن ميكن �أن ي�صبح َذ َنب ًا.
�
كذل ��ك لي� ��س يف الن� ��ص الإنكلي ��زي �أع�ل�اه �أي اللقب ب�أن يكون ملك ًا"
"ن ��اب ".لأن الف� ��أرة مل تذه ��ب لقر� ��ض �إال � ّأن ترجم ��ة مطران ج ��اءت على ال�شاكلة
ال�سفينة و�إمنا لت�سحر قبطان ال�سفينة� ،أيْ التالية:
 To cast a spellوراح ��ت تر ّد د (�س�أفعل" ،نبوءت ��ان حت ّققت ��ا ،فكانت ��ا فاحتت�ي�ن
�س�أفعل ،و�س�أفعل ) ثالث مرات.
�سا ّرت�ي�ن مل�أ�س ��اة جعل ��ت خامتته ��ا �أريك ��ة
م ��ن النافل ��ة �أن الب ��طء يف طريق ��ة �أكل امللك...ه ��ذا النب� ��أ الغيب � ّ�ي لي� ��س ب�صالح،

خليل مطران
ولي�س بطالح"...
هك ��ذا ق�ض ��ى مط ��ران عل ��ى امل�صطلح ��ات
امل�سرحية الت ��ي ت�ضمنتها الأبي ��ات �أعاله،
فرتجم  Prologueفاحتة
وترج ��م  Swelling actم�أ�س ��اة وترجم
 imperial themeجعل ��ت خامتته ��ا
�أريك ��ة املل ��ك ،وترج ��م Supernatural
 solicitingالنب�أ الغيبي "...
تق ��ول "Roma Jillيرى مكب ��ث امل�ستقبل
�أمام ��ه وك�أن ��ه م�سرحي ��ة عظيمة ع ��ن ثيمة
اململكة "
ويقول  " Bernard Lottي�ستعري مكبث
هن ��ا م�صطلحات م ��ن امل�س ��رح وي�ستعملها
يف و�ص ��ف نب ��وءة ال�ساح ��رات" ويق ��ول
يف تف�س�ي�ر The swelling act:ه ��و
ذل ��ك الق�سم م ��ن امل�سرحي ��ة ايل ت�صبح فيه
احلادثة ال�صغرية �شيئ ًا �أكرب ,ويف�سر The
 : imperial themeمو�ض ��وع اململك ��ة
�أيْ  :مملكة �أ�سكتلندا"...
ويذكرن ��ا  Kenneth Muirمبقدم ��ة
م�سرحي ��ة ه�ن�ري اخلام�س(ال�سطر :)4-3
" ليت امل�سرح ب�سعة اململكة والأمراء هم
املمثل ��ون و�أف ��راد العائلة املالك ��ة هم الذين
ي�شاهدون امل�سرحية العظيمة".
كان ��ت الني ��ة معق ��ودة ،للتو ّق ��ف عن ��د هذه
املناج ��اة ال�شه�ي�رة ،وفيه ��ا ي ��دوزن مكبث
نف�سه لقتل امللك� ،آخذا
باحل�سبان �أيّ الكفتني �أرجح يف قتل امللك:
النج ��اح �أم الف�ش ��ل .هن ��ا يقي ��م �شيك�سبري،
رمب ��ا لأوّ ل مرة يف ت�أري ��خ الأدب ،حماكمة
غريبة ،يكون فيه املتهم الوحيد هو �ضمري
�شيك�سبري نف�سه.
ولك � ّ�ن الطم ��وح �أم ��ات كل تبكي ��ت .راح
�شيك�سب�ي�ر الآن ي ��روز الأم ��ور .ه ��ل �إذا
�أق ��دم على قتل املل ��ك �سينجو م ��ن العقاب؟
باملنا�سب ��ة عق ��اب اجلرمية عن ��د �شيك�سبري
مي� � ّر بثالث مراح ��ل� .أوّ لها غ�ض ��ب ال�سماء
(�أيْ عق ��اب الآخ ��رة) ،وثانيهم ��ا الأع ��راف
ال�سائدة فقد تقوم مبقام الردع يف اقرتاف
�أي ��ة جرمي ��ة� ،أ ّم ��ا املرحل ��ة الثالث ��ة فه ��ي
القان ��ون ال ��ذي يق ��ف حائ�ل ً�ا ب�ي�ن الإن�سان
ونواياه ال�شريرة.
ن� ��أى مكبث بنف�س ��ه عن عق ��اب الآخرة (�أي
امل�ستقب ��ل) ،وعن الأعراف وع ��ن القانون،
�ضربها جميع ًا عر�ض احلائط .يقال �إنه يف
ه ��ذه املناجاة بذرت �أوىل ب ��ذور ال�ش ّر لدى
مكبث.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن � ّأن مكب ��ث �أنك ��ر قيام ��ة
الآخرة� ،إ ّال � ّأن قيامة �أخرى كانت بانتظاره
ه ��ي القيام ��ة الدنياوية عل ��ى الأر�ض؟ هل
�سينج ��و �إذا قت ��ل املل ��ك؟ مِ َ
ول يقتل ��ه؟ م ��ا
الدواف ��ع النف�سي ��ة والفل�سفي ��ة وراء ذل ��ك؟
هكذا راح �شيك�سبري يحاكم �ضمريه ،وهي،
كما قلنا �أعاله� ،أوّ ل حماكمة من هذا النوع
يف ت�أريخ الأدب.
ما يهمن ��ا هنا عل ��ى �أية حال ،ه ��و ال�صور،
او املج ��ازات ،ما امل�صطلح ��ات التي وظفها
�شيك�سبري يف هذه املناجاة؟.
املل ��ك هو املحكوم علي ��ه بالقتل .ولكن رغم
موته ف�سترتافع ف�ضائل ��ه بالدفاع عنه� ،أما
حمام ��و الدفاع فهم املالئك ��ة .الداعي للقتل

ه ��و الطموح الذي غ ّرر مبكبث( .رمبا ت�أثر
�شيك�سبري هنا مبا جاء يف "الأمثال"
(:23-29كربياء الإن�سان ت�ضعه والو�ضيع
الروح ينال جمد ًا)
غ�ي�ر �أن ترجم ��ة مط ��ران له ��ذه املناج ��اة
حمزن ��ة .ك�أنْ ال عالقة لها بالأ�صل .هي مثل
عالق ��ة �ص ��ورة �شيخ "بلغ م ��ن الكرب عتيا"
ب�صورته طف ًال� .شبه وال كال�شبه.
ق ��ال مط ��ران مث�ل ً�ا" :ل ��و �أن العم ��ل �إذا متّ
م�ض ��ى ،ل ��و كان ��ت �ضرب ��ة القات ��ل ال تعقب
�أم ��ر ًا يف هذه احلياة الأوىل ملا �إغليت قيمة
احلياة الأخ ��رى" .ولكن ما ال ��ذي يريد �أن
يقوله؟ م ��ا قاله �شيك�سبري ه ��و" :ليت هذه
ال�ضربة (�أيْ القتل)تكون خامتة كل �شيء"
�أي لي� ��س وراءها عواق ��ب� .أي هي البداية
وه ��ي النهاي ��ة .ويقول �شيك�سب�ي�ر ":نحن
جن ��ازف بحكم الآخرة حتى ونحن يف هذا
ال�ساحل الرملي (ال�ضيّق) لبحر الأبدية".
�أك�ث�ر من ذل ��ك ذك ��ر �شيك�سب�ي�ر �أن املالئكة
�سترتاف ��ع ع ��ن املل ��ك ،فا�ستعم ��ل تعب�ي�ر
 Will pleadيف �صيغ ��ة امل�ستقب ��ل� .إال
�أن مط ��ران ترجم الفعل بـ "وثبت ف�ضائله"
فقت ��ل امل�صطلح القان ��وين ث ّم جع ��ل الفعل
ب�صيغة املا�ض ��ي وك�أن املحاكمة قد وقعت.
فعل اال�ستقبال يفيد هن ��ا �أن تقليب الأمور
وتبكيت ال�ضم�ي�ر ما يزاالن عل ��ى �أ�شدّهما
�إيالم� � ًا عل ��ى مكب ��ث ،وفي ��ه �أي�ض� � ًا �إطال ��ة
للعذاب..
الغري ��ب كل الغراب ��ة � ّأن مط ��ران �أ�ض ��اف
املقط ��ع التايل م ��ن عنديات ��ه ،وال وجود له
يف الأ�صل الإنكليزي":
ل ��و امتدّت �إليه يد ب�أذى لوثبت ف�ضائله من
مكانها وثب ��ة الأرواح العلوية من موطنها
تن ��وّ ه بذكره ،وترتل ب�شكره وتثري نفو�س
الق�ساة والرحماء على قتلته الرجماء".
مل يكت � ِ�ف مط ��ران به ��ذا الن�ث�ر املنعثل ،بل
ق ��ال بعد ذلك مبا�ش ��رة ":بل له ّب ��ت ال�شفقة
�أ�شب ��ه �شيء بروح الطفل �ساع ��ة مولده �أو
ب�أحد املالئ ��ك املمتطني جياد ًا غري منظورة
و�أبدت للناظرين �شناعة تلك الفعلة".
هنا �أي�ض ًا ،تدهورت الرتجمة فلم تف ّرق بني
ال�شفقة م ��ن ناحية وبني الرحمة كم�صطلح
دين ��ي .بالإ�ضافة ت�صور مط ��ران �أن الطفل
�أو املالئك هم الذي ��ن ميتطون اجليادّ .
لكن
الأ�صوب ه ��ي �أن الرحمة هي التي متتطي
زوبعة االحتجاج( .تفا�صيل �أوفى لدى كل
من LottوMur
�سقطات ترجمية:
على �أية حال ،نظر ًا ملا �آعتور هذه الرتجمة
م ��ن َف َرط ��ات و�سقط ��ات ،نقت�صر عل ��ى ق ّلة
قليلة من الأمثلة:
*ر�أينا �أعاله كي ��ف ا�ستحال النمر �إىل نهر
دجلة.
*يف امل�شه ��د الأوّ ل ت ��ري ال�ساحرة الأوىل
لل�ساحرتني الأخري�ي�ن �إبهام ملاّ ح ،وتقول
ح�س ��ب ترجم ��ة مط ��ران�" :إبهام م�ّل�ااّ ح قد
غرق يف يوم و�صوله �إىل وطنه".
لك ��ن الن� �ّ�ص الإنكلي ��زي ي�ؤك ��د عل ��ى �أن
ال�سفين ��ة ه ��ي الت ��ي غرقت ،ل ��دى عودتها.
هنا ع ّم ��ق �شيك�سبري من ع ��ذاب امللاّ ح �أوّ ًال
ب�إغراق �سفينت ��ه ،وثاني ًا لأن ��ه عائد ،ولكنْ

بخفي حنني.
ْ
*ح�ي�ن تال�شت ال�ساح ��رات يف الهواء �أمام
�أنظ ��ار مكب ��ث وبانك ��و� ،ش� � ّكك الأخري مبا
ر�آه عين� � ًا وقال ":هل نح ��ن �أكلنا جذع ًا من
ذل ��ك النبات املخدر ال ��ذي يحب�س الأحالم،
ويطلق الأوهام"
ال �أدري م ��ا الذي عناه املرتج ��م بـ "يحب�س
الأحالم ويطلق الأوهام" ،وهل بانكو كان
يتحدث عن جذع فع�ل ً�ا �أم عن جذر نباتات
�صغ�ي�رة ت�سب ��ب اجلن ��ون وتقت ��اد العق ��ل
�أ�سري ًا؟
*قال مكبث وهو يفل�سف امل�ستقبل (ح�سب
ّ
مطران)":ليكن ما ه ��و كائن ،مهما
ترجم ��ة
تكفه� � ّر الأي ��ام الع�صيب ��ة ف� �� ّإن �ساعة لتجئ
و�إن امليقات لهو � ٍآت"
ه ��ذه جمل ��ة (م�سوق ��ة بتبنه ��ا كم ��ا نق ��ول
بالعامية) غري مفهومة حتى لو ق ّلبتها بطن ًا
لظهر ع�شر مرات ،لذا فهي حتتاج �إىل ف ّتاح
فال �أكرث من حاجتها �إىل ناقد.
ما قاله مكبث هو" :ما يقع �سيقع /الفر�صة
امل�ؤاتي ��ة �آتية مهما كانت الأي ��ام ع�سرية".
الآ�ستع ��ارة ال�شيك�سبريي ��ة هن ��ا م ��ن ع�سر
الوالدة.
*تن�ص ��ح اللي ��دي مكب ��ث زوجه ��ا ح�س ��ب
ترجم ��ة مط ��ران ":مت ��ى ظه ��رت للناظرين
مبنظر
الزه ��رة الطاه ��رة فك ��نْ احل ّي ��ة املختبئ ��ة
حتتها"
�أوّ ًال مل تطلب الليدي مكبث �أن يكون زوجها
ح ّي ��ة ،و�إمن ��ا �أرادت من ��ه بالدرج ��ة الأوىل
�أن يظه ��ر ب�ص ��ورة �إن�س ��ان ب ��رئ ،ك�ب�راءة
الزه ��رة� ،إ ّال �أن الثعب ��ان حتته ��ا�( .ص ��ورة
الزهرة والثعبان م�ستقاة من فريجل).
*كان ��ت اللي ��دي مكب ��ث تع ّنف مكب ��ث لأنه
�أب ��دى ت ��ردد ًا يف تنفي ��ذ خط ��ة قت ��ل امللك،
ف�شبهت ��ه (ح�س ��ب ترجم ��ة مطران)":مث ��ل
ال�س ّن ��ور ال ��ذي قيل �إنه يحبّ امل ��اء ،ويكره
البل ��ل" .ه ��ذا هو ع�ي�ن الكالم املقل ��وب كما
يق ��ال بالعربي ��ة .ه ��ل يعن ��ي �أن القط ��ط ال
ت�شرب املاء؟
اجلملة باللغة الإنكليزية (All cats love
fish but fear (hate) to wet their
� pawsأي مث ��ل "القط ��ة ت�شته ��ي ال�سمك ��ة

وتخاف البلل"
*كان مكبث خائف ًا من �أن خطة قتل امللك قد
ال تنج ��ح ،فتقول له اللي ��دي مكبث (ح�سب
مطران)":كي ��ف ال نفل ��ح �ش� � ّد ْد عزم ��ك �إىل
ال�ش�أو املطلوبْ ،
ندرك يقين ًا ما ن�شاء".
ولكنْ ما هو ال�ش�أو املطلوب؟
يب ��دو �أن مطران مل يفهم ال�صورة ال�شعرية
الت ��ي ر�سمه ��ا �شيك�سب�ي�ر بح ��ذق .تطل ��ب
الليدي مكبث من زوجها
�أن ي�ش� � ّد وترالآل ��ة املو�سيقي ��ة� ،أو وت ��ر
القو� ��س �إىل منزعه .الت�شبيه هنا �أن مكبث
مثل �ألة مو�سيقي ��ة ال ب ّد من �ضبط مالويها
� ،أو كقو�س �صيد ال ب ّد من ج ّره �إىل منزعه
.
*جاء ر�سول ليخرب الليدي مكبث �أن زميله
�أخربه �أن املل ��ك � ٍآت "هذه الليلة" كان مب ّلغ
ه ��ذا اخلرب�":شب ��ه م ّي ��ت النقط ��اع نف�سه/
الذي مل يب � ّ�ق منه �سوى �أن يبل ��غ ر�سالته"
�أي مل َ
يبق يف رئة هذا الر�سول �سوى كمية
�صغرية من الهواء ليعطي هذا النب�أ.
�إ ّال � ّأن مط ��ران ترجمه ��ا بال�ص ��ورة التالية:
"ق ��دم غالم م ��ن �أتباع م ��والي ،قتل دابته
رك�ض ًا الهث ًا منقطع النف�س مبحوح ًا"
مل يع�ي�ن الن� �ّ�ص الإنكلي ��زي ب�أي ��ة وا�سطة
ج ��اء الر�س ��ول ،راج�ل ً�ا �أم راكب� � ًا�،إال � ّأن
مطران وهبه دابة (كلمة ثقيلة على ا�سماع
العراقي�ي�ن خا�صة ،و�أثقل م ��ن ذلك تعبري:
قتل دا ّبت ��ه رك�ض ًا) ،وو�صف ��ه ب�أنه مبحوح
ال�ص ��وت .وهذا الو�صف غ�ي�ر موجود يف
الن�ص الإنكليزي كذلك.
ملح ��ظ :يف املقال ��ة التالي ��ة �سنتن ��اول
الألوان واملنظورية واحلوا�س يف الف�صل
اخلام� ��س م ��ن م�سرحي ��ة مكب ��ث ،وكي ��ف
ترجمها مطران.
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ك�����ت�����ب ال������ت������اري������خ امل����در�����س����ي����ة
تويل الدول التي تهتم ب�أنظمتها التعليمية عناية كبرية بالكتاب املنهجي املقرر لأ ّنه �أحد امل�صادر الرئي�سية التي يعود �إليها الطلبة مراراً وتكراراً وبالتفا�صيل
الدقيقة بغية النجاح كهدف قريب وبناء الهوية الوطنية كهدف �أ�سا�سي وبعيد .كما ت�شجع هذه الدول املناف�سة على هذا ال�صعيد من خالل ال�سماح بتعدد
املقاربات املنهجية والنظرية مما يرتك حيزاً وا�سع ًا للمدر�سني على م�ستوى التعليم الثانوي واجلامعي لإختيار ما يرونه �أكثـر �إن�سجام ًا مع توجهاتهم العلمية دون
التعار�ض مع امل�صالح الوطنية العليا للبالد .ولهذا ال�سبب �إنت�شرت م�ؤ�س�سات ن�شر متخ�ص�صة بطباعة الكتاب املنهجي تعمل على الرتويج له من خالل �إر�سال ن�سخ
جمانية ب�صيغة هدايا للمعنيني بتدري�سه لعلهم يقتنعون ب�أهليته وي�ستخدمونه مرجع ًا لهم ولطلبتهم ويتعاقدون بعد ذلك لطلب كميات منه تعود باملنفعة
على الطرفني ،التدري�سي والنا�شر.
على ال�ضد م ��ن هذا ،ف� ّإن الكت ��اب املنهجي
يف العراق يخ�ضع ل�سيا�سة مركزية ويتبع
�صيغ ��ة موحدة تل ��زم املدار� ��س على وجه
اخل�صو� ��ص يف طول البالد وعر�ضها على
اتباعه ��ا مما يح ��ول دون تطوي ��ره نتيجة
غي ��اب عامل املناف�سة واحل ��د من الرتويج
له تبع ًا لذلك.
يف الع ��راق هناك مديري ��ة متخ�ص�صة يف
وزارة الرتبي ��ة تدع ��ى مديري ��ة املناه ��ج
تت ��وىل مهم ��ة العناي ��ة بالكت ��اب املدر�سي
املركزي واملوحد .وهذه تنق�سم �إىل جلان
متخ�ص�صة من حيث املادة العلمية املقررة
وم ��ن حي ��ث املرحل ��ة� .أي � ّأن هن ��اك جلان
تعن ��ى مب ��واد معين ��ة مث ��ل اللغ ��ة العربية
والتاري ��خ واجلغرافية واللغة الإنكليزية،
�إل ��خ .وتعمل ه ��ذه اللجان �أي�ض� � ًا ب�صورة
منفردة لكل مرحلة درا�سية على حدة وهي
تتك ��ون م ��ن عدد م ��ن املوظف�ي�ن املتفرغني
للعم ��ل ممن يعمل ��ون كفري ��ق ي�شتمل على
من�ضد ومقوم علمي ومقوم فني وم�شرف.
ويتوا�ص ��ل ه� ��ؤالء مع ك ّت ��اب متخ�ص�صني
م ��ن التدري�سي�ي�ن يف اجلامع ��ات العراقية
وبخا�ص ��ة جامعة بغداد الت ��ي ت�أخذ ح�صة
الأ�سد يف هذا املجال من �أجل كتابة الكتب
املق ��ررة .وتق ��دم الوزارة مكاف� ��آت جمزية
مل ��ن ي�ساه ��م يف كتابة ه ��ذه الكت ��ب خالل
فرتات زمني ��ة كافية ب�ص ��ورة متفق عليها
ب�ي�ن الطرفني .لذل ��ك ،ميكن الق ��ول �إ ّنه من
النواحي الفنية ف� ّإن الوزارة تعبئ �إمكانات
ممت ��ازة عل ��ى ه ��ذا ال�صعي ��د .امل�شكلة يف
التطبيق و�إجن ��از العمل ب�صيغته النهائية
حت ��ى ي�صل �إىل �أيادي الطلبة امل�ستهدفني.
يف درا�س ��ة قمت بها رك ��زت فيها على كتب
التاريخ املدر�سية على م�ستوى الدرا�ستني
املتو�سط ��ة والإعدادي ��ة ومت تقدميه ��ا
يف م�ؤمت ��ر مرك ��ز البي ��ان وبالتع ��اون مع
م�ؤ�س�سة كونراد الأملانية يف بغداد لوحظ

 د .الهاي عبد الح�سين
� ّأن ه ��ذه الكتب تعاين م ��ن �إ�شكاالت كثرية
ويف غاي ��ة اجلدية .فقد كتب ��ت هذه الكتب
بطريق ��ة �شابها الكثري م ��ن الأخطاء �سواء
على م�ستوى الأ�سلوب �أو الطباعة �أو على
م�ستوى احرتام قواعد اللغة� ،إبتداء ًا مما
ي�شي ب�إحتم ��ال تهرب الطلبة م ��ن قراءتها
ب�سبب عدم الإ�ستمتاع بها لوعورتها وقلة
التنظي ��م فيها .ولعل �أحد �أب ��رز ما تت�صف
به هذه الكت ��ب ولكافة املراح ��ل الدرا�سية
املذك ��ورة �أ ّنه ��ا تقدم م ��ادة غ�ي�ر متما�سكة
م ��ن النواح ��ي العلمي ��ة مل ��ا تنط ��وي عليه
م ��ن �أخط ��اء بع�ضه ��ا �شكلي والكث�ي�ر منها
جوه ��ري .فه ��ل يعق ��ل �أنْ تدف ��ع ح�ض ��ارة
وادي الرافدي ��ن �إىل م ��ا بع ��د ح�ض ��ارات
�إن�ساني ��ة �أخ ��رى ظه ��رت يف املنطق ��ة م ��ن
قبي ��ل احل�ض ��ارة ال�سا�ساني ��ة واليونانية
والروماني ��ة والهندي ��ة .ج ��اء ذل ��ك يف
كتاب ال�ص ��ف الأول املتو�س ��ط يف الف�صل
ال�ساد�س املعني باحل�ضارات القدمية.
التاري ��خ عل ��م مث ��ل كل العل ��وم الأخ ��رى
يتطل ��ب م ��ن ب�ي�ن م ��ا يتطلب ��ه �إ�ستخ ��دام
�أدوات البح ��ث املتع ��ارف عليه ��ا �إبت ��دا ًء
بالفك ��رة �أو الفر�ضي ��ة و�إنته ��ا ًء باحلج ��ة
والدلي ��ل ليخل� ��ص �إىل م ��ا يدعمه ��ا �أو

يفنده ��ا .حينها يفرت� ��ض �أنْ تقدم النتيجة
للقارئ وامل�ستفيد جم ��ردة من الإ�ضفاءات
والإ�ستخدامات اللغوي ��ة والت�أويلية التي
ته ��دد بن ��زع �صف ��ة العل ��م عنه ��ا وجتعله ��ا
هدف� � ًا �سه�ل ً�ا للتف�س�ي�رات الأيديولوجي ��ة
املنح ��ازة بطبيعتها .وهذا ما يالحظ حول
كت ��ب التاري ��خ املدر�سي ��ة امل�ستخدم ��ة يف
املدار�س العراقية الت ��ي ت�ضج بالكثري من
الإ�ضف ��اءات املعا�ص ��رة الت ��ي تخل ��ع عنها
�صفتها التاريخية وت�ساهم يف ت�سطيحها.
خ ��ذ عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال الإدع ��اء ب� �� ّأن
العراقي�ي�ن القدماء عرف ��وا الدميوقراطية
و�شكل ��وا املجال� ��س النيابي ��ة و� ّأن ع ��رب
اجلزي ��رة عرف ��وا وثيق ��ة حق ��وق الإن�سان
و�أهتم ��وا بحق ��وق الطفل .وعن ��د التطرق
�إىل نظ ��ام اخلالف ��ة الإ�سالمي ��ة نق ��ر�أ �أ ّن ��ه
نظام انتخابي دميوقراطي ولك ّنه مل يخل
م ��ن �إدخال نظ ��ام ال�سلط ��ة بالوراثة الذي
ابتدعه الأمويون! .وفيم ��ا يجول الطالب
يف ك ��م من املعلومات حول مو�ضوع معني
تقح ��م عبارات بعيدة ع ��ن املو�ضوع متنع
باملح�صل ��ة م ��ن حتقي ��ق الرتاك ��م العلم ��ي
والت�سل�سلي املطل ��وب .تطعم ال�صفحة �أو
الف�ص ��ل الدرا�سي الواح ��د مبقتطفات ذات

هم والبع�ض واجلميع

 د� .أثري ناظم اجلا�سور
مل يك ��ن لدى املواط ��ن العراقي
�أي ��ة رغب ��ة يف �أن يك ��ون م ��ن
�ضمن لعب ��ة �إقليمي ��ة دولية �أو
بالأح ��رى مل ول ��ن يرغ ��ب �أن
يك ��ون �ضحي ��ة تل ��ك املعادالت
الت ��ي تتغري بني احلني والآخر
بدع ��وى امل�صال ��ح والأه ��داف
واملكا�س ��ب ،لك ��ن ال�س� ��ؤال
�أي ��ن �أن ��ت م ��ن ه ��ذه اللعب ��ة
وم ��ا ه ��ي خيارات ��ك ؟ ،لغاي ��ة
اللحظ ��ة وال�ش ��ارع العراق ��ي
مبختل ��ف �شرائح ��ه ال يعل ��م
م ��ا ه ��ي الأدوات واخلي ��ارات
الت ��ي جتعله العب ل ��ه اعتباره
ب�سب ��ب الفو�ض ��ى ال�سيا�سي ��ة
الت ��ي خلقته ��ا الأح ��زاب بع ��د
�أن عك�س ��ت براجمه ��ا ق�ص ��ور ًا

وا�ضح ًا يف العم ��ل ال�سيا�سي،
بالت ��ايل فان توجه ��ات العراق
باتت مبعرثة بعد �أن جتاوزت
ال�صراع ��ات احلزبي ��ة كل
التوقعات بخلقه ��ا �أجواء غري
طبيعي ��ة �أنتجت �ضعف� � ًا كبري ًا
يف خمتلف االجتاهات و�أثرت
ب�ش ��كل مبا�ش ��ر عل ��ى احلي ��اة
الداخلي ��ة ،فان ع ��دم االعرتاف
بان االخفاق ��ات واالنك�سارات
�سببه ��ا ال�صراع ��ات احلزبي ��ة
و�سوء االدارة ال زال يجر معه
كل االخطاء ال�سابقة لي�سقطها
عل ��ى طاول ��ة العم ��ل احل ��ايل
وامل�ستقبلي.
مل تتغ�ي�ر العقلي ��ة احلزبي ��ة
يف �إدارة الدول ��ة عل ��ى الرغ ��م

�صلة تعزز معارف الطالب وتدفعه للتبحر
كم ��ا يف تقدمي مقول ��ة �أو ج ��زء من خطبة
معروفة �أو بيانات ذات �صلة باملو�ضوع �أو
ال�شخ�صي ��ة مع تذكريه ب�أال يكون م�س�ؤو ًال
عنها لأغرا� ��ض الإمتحان� .إال � ّأن هذا �شيء
واخل ��روج عن املو�ضوع م ��ن خالل �إقحام
عب ��ارات ناتئة تتن ��اول البيئ ��ة و�ضرورة
الإهتمام بالنظافة يف ف�صل يتناول معركة
من معارك العرب القدماء �شئ �آخر.
يظهر التحي ��ز والإنتقائية امل�ضللة للطالب
يف الف�ص ��ل اخلا�ص بالث ��ورات يف تاريخ
العامل احلديث يف كت ��اب ال�صف ال�ساد�س
الأدب ��ي حي ��ث يت ��م التط ��رق �إىل ثورت�ي�ن
�شعبيتني عامليتني معروفت�ي�ن هما الثورة
الفرن�سية والثورة الأمريكية فيما تو�صف
ث ��ورة �أوكتوب ��ر الأ�شرتاكي ��ة ع ��ام 1917
ب�أ ّنه ��ا "انق�ل�اب" ،وتهم ��ل كذل ��ك الث ��ورة
الإ�سالمي ��ة يف �إي ��ران  .1979معروف � ّإن
كلتيهم ��ا ثورتان �شعبيت ��ان �أحدثتا تغيري ًا
جوهري ًا يف بنية املجتمعني اللذين ظهرتا
فيه وا�ستحقتا �أنْ تذكرا وتدر�سا �إىل جانب
الثورت�ي�ن الفرن�سية والأمريكية .ال يخفى
ما لث ��ورة �أوكتوب ��ر الأ�شرتاكي ��ة من دور
مهم لتخلي� ��ص �شعوب رو�سي ��ا القي�صرية

م ��ن النظ ��ام الإقطاع ��ي ال ��ذي كان ي�سمح
ببي ��ع الإن�سان وعائلته م ��ن قبل الإقطاعي
كم ��ا ل ��و كان قطعة �أث ��اث .وكذل ��ك الثورة
الإ�سالمي ��ة يف �إي ��ران الت ��ي �أقام ��ت نظام
حكم يختلف متام الإختالف عن نظام حكم
ال�شاه .كالهم ��ا ثورتان �شعبيتان مهمتان.
ومعا ف� ّإن الثورات الأربعة املذكورة تعترب
ثورات يح�سن بالطالب املعا�صر �أنْ يحيط
بهما.
من جانب �آخر ،ال يظهر ك ّتاب التاريخ نزعة
علمية حت�ض على الت�سا�ؤل و�إعادة النظر
فيم ��ا �أ�شي ��ع من �أف ��كار ب�ص ��دد �شخ�صيات
مهم ��ة م ��رت يف تاري ��خ الع ��راق احلدي ��ث
كما يف تن ��اول �شخ�صيتي ن ��وري ال�سعيد
ور�شي ��د ع ��ايل الكيالين .ففي ه ��ذا املجال
تظهر النزعة ال�سيا�سي ��ة الدوغماتية التي
ت�ص ��ف ن ��وري ال�سعي ��د ب�إعتب ��اره عمي�ل ً�ا
بريطاني ًا فيما يق ��دم ر�شيد عايل الكيالين
على �أ ّنه بطل قومي .قد تكون احلقيقة يف
ت�ساويهم ��ا ومتيزهم ��ا بقناع ��ات �سيا�سية
متماثل ��ة م ��ن حي ��ث اجلوه ��ر حي ��ث نظر
ال�سعي ��د �إىل � ّأن م�صلح ��ة الع ��راق �آن ��ذاك
تقت�ضي املحافظة على الإرتباط بربيطانيا
فيم ��ا كانت للكي�ل�اين وجهة نظ ��ر مطابقة

م ��ن حي ��ث اجلوه ��ر ولكنه ��ا خمتلف ��ة من
حيث ال�ش ��كل ر�أى من خالله ��ا � ّأن م�صلحة
الع ��راق مع املانيا ولي� ��س بريطانيا .وهذا
�أمر يتحمل م�س�ؤوليته ك ّتاب التاريخ لهذه
الكت ��ب مم ��ن مل يخ�ضعوا لل�س� ��ؤال هاتني
ال�شخ�صيت�ي�ن ال�سيا�سيت�ي�ن ودورهما يف
�صياغة واقع العراق املعا�صر .وتكرر هذا
مع ق�ضايا كثرية �أخرى.
على �صعيد ال�شخ�صيات العلمية والثقافية
الت ��ي �أث ��رت يف واق ��ع املجتمع ف� �� ّإن كتاب
التاري ��خ لل�ص ��ف ال�ساد� ��س الأدبي ي�ضمن
�أنْ يتع ��رف الطال ��ب العراقي عل ��ى �أ�سماء
عربية مهم ��ة مثل عبد الرحم ��ن الكواكبي
وعبد العزيز الثعالبي ونا�صيف اليازجي
ويكتف ��ي بال�سي ��د حممد �سعي ��د احلبوبي
من الع ��راق .و�أهملت �شخ�صي ��ات عراقية
مهمة �أخ ��رى كان عمله ��ا و�إجنازها �سج ًال
ملراح ��ل مهم ��ة يف تاريخ الع ��راق احلديث
كما يف حممد مهدي اجلواهري ومعروف
الر�ص ��ايف وجميل �صدقي الزهاوي وعلي
الوردي وعبد الفتاح ابراهيم وغريهم.
لوح ��ظ �أي�ض� � ًا � ّأن كتب التاري ��خ تخلو من
مناق�شة عقالنية وعلمي ��ة حترتم م�ستوى
ذكاء الطال ��ب وت�شجع ��ه عل ��ى التفكر فيما

يتعل ��ق ب ��دور املعار�ض ��ة ال�سيا�سي ��ة التي
ظه ��رت يف ظ ��ل �أنظم ��ة حك ��م متع ��ددة
�س ��واء يف ظ ��ل دول ��ة اخللف ��اء الرا�شدين
�أو الدول ��ة الأموي ��ة �أو العبا�سي ��ة وفيم ��ا
بعد الإمرباطوري ��ة العثمانية .فاملعار�ضة
وح ��ركات التم ��رد تظه ��ر نتيج ��ة عوام ��ل
تتعلق بالتفاوت الطبقي وال�شعور بالظلم
والتفرق ��ة ب�ي�ن ال�شعوب وما �إليه ��ا� .إال � ّأن
كتب التاريخ املدر�سية تتناول ذلك ب�صيغة
التفاخ ��ر بالق�ض ��اء عليه ��ا والتخل� ��ص من
مدبريه ��ا عرب كل ه ��ذه العه ��ود املذكورة.
وكذل ��ك احل ��ال فيم ��ا يتعل ��ق ب�أنظم ��ة فكر
جلب ��ت الع ��ار والهزمي ��ة للإن�ساني ��ة م ��ن
قبي ��ل الفا�شية والنازية الت ��ي يتم التطرق
�إليه ��ا دون التوقف عند معانيه ��ا و�أ�سباب
تطورها وظهورها ليعي الطالب خماطرها
وي�ساه ��م يف حتريره من ب ��ذور التع�صب
والإنغالق القومي واملذهبي.
لعل جزء ًا مهم ًا من امل�شاكل التي ّ
مت التطرق
�إليها هنا ع ��دم وجود جلان موحدة تتمتع
بر�ؤي ��ة فل�سفي ��ة وا�ضحة تق ��ود امل�شتغلني
وفقه ��ا مب ��ا ي�سمح ب�إنت ��اج متط ��ور مي ّكن
الطلبة من تطوير هويتهم الوطنية القوية
ب�إ�ستقاللي ��ة وحيادية .ه ��ذا �إىل جانب �أنْ
يتعلم الطلبة عن جمتمعهم ب�إيجابية ودقة
وجت ��رد .ويبق ��ى التحدي قائم� � ًا من خالل
م ��ا يتلق ��اه الطلب ��ة ال�شباب عل ��ى م�ستوى
العائلة ل�ضمان �إن�سجام مناهج التعليم مع
ما يتعلمون ��ه يف املدر�س ��ة الأوىل ،عائلته
مم ��ا يتطل ��ب الع ��ودة �إىل نظ ��م التوا�صل
مع جمال�س الآب ��اء والأمهات ل�ضمان بناء
هوي ��ة وطني ��ة ال ت�شوبه ��ا ال�شوائب .هذا
�إذا م ��ا �أريد للعراق �أنْ يعت ��ق من الر�سائل
املت�ض ��ادة والتعالي ��م املت�ضارب ��ة الت ��ي
�أ�سهم ��ت حت ��ى الي ��وم بن�سي ��ج اجتماع ��ي
ف�ضفا� ��ض يع ��وزه التكام ��ل والت�سان ��د
املطلوب مع بع�ضه البع�ض.

يف هجاء ما نحن فيه ..ومديحه
م ��ن ال�سن ��وات الت ��ي كانت من
املفرت� ��ض �أن تك ��ون كفيل ��ة �أن
جتع ��ل الأح ��زاب تتعلم العمل
ال�سيا�س ��ي والغو� ��ص يف كل
تفا�صيله بعب ��ارة �أخرى كانت
هذه ال�سنوات برتاكماتها كفيلة
�أن جتعل ه ��ذه الأحزاب جتيد
اللعبة ال�سيا�سية ،ال بل راحت
�أزماته ��ا ت�ؤث ��ر ب�ش ��كل وا�ضح
على �سلوك الدول ��ة ب�شكل عام
و�سلوك ومزاج املواطن ب�شكل
خا� ��ص ،وما يح ��دث اليوم من
تلك�ؤ يف ت�شكيل حكومة تخرج
مبقبولي ��ة �شعبي ��ة دلي ��ل عل ��ى
ذل ��ك ال�ضع ��ف يف التوجه ��ات
وال ��ر�ؤى� ،إىل جان ��ب الثق ��ة
املنعدم ��ة بني الأح ��زاب نف�سها
وبينه ��ا وب�ي�ن املواط ��ن الت ��ي
تن ��ذر مبجموع ��ة م ��ن املخاطر
يف القريب القادم �إذا ما ا�ستمر
هذا التيه ال�سيا�سي.
امل�س�أل ��ة الأخ ��رى الت ��زال
ه ��ذه الأح ��زاب تع ��اين ق�ضية
الت�أث�ي�رات اخلارجي ��ة الت ��ي
باتت هي �أي�ضا جزء من عملها
داخ ��ل الع ��راق ال بل ُيع ��د هذا
اخل ��ارج ال�ضام ��ن الق ��وي لها
بعد �أن �أ�صب ��ح متحكم ًا يف كل
�شاردة وواردة يدور يف خميلة
�صان ��ع ق ��رار ه ��ذه الأح ��زاب
ويف توجهاته ��ا التي �أ�صبحت
ه ��ي �أي�ض� � ًا وا�ضح ��ة للجميع،
بالت ��ايل بات م ��ن ال�ض ��روري
�أن تتغ�ي�ر ه ��ذه التوجه ��ات
واالعرتاف �إن ما يحدث اليوم
ه ��و نتيج ��ة ملقدم ��ات خاطئ ��ة
ت�شكل ��ت على �أ�سا�سه ��ا العملية
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي ا�صطبغ ��ت
ب ��كل �ألوان الف�ش ��ل ،باملح�صلة
ف ��ان (البع�ض) من الدول باتت
هي الأمر الناهي يف العراق ال
بل ه ��ي من تتحكم وبقدر كبري
مب�ص�ي�ر الدولة وتوجهاتها ،و
(هم) الأحزاب الزالوا يعملون
بتل ��ك العقلية املعار�ضة التي ال
ترتك جم ��ال للعم ��ل ال�سيا�سي
احلقيقي �أن ي ��رى النور ،ليقع
(اجلمي ��ع ) املجتم ��ع �ضحي ��ة
�سيا�س ��ات غ�ي�ر مدرو�سة ت�ؤكد
�إن امل�ستقبل ي�سكن تلك املنطقة
الرمادية.

ّ
ظن العراقيون قبل
حلظة تغيري النظام �أن
ذهاب �صدام ونظامه
كفيل ب�إنهاء م�شكالت
العراق و�أهله ،ما جعل
النا�س تنتظر قدوم هذا
اليوم بفارغ ال�صرب،
ف�أم�ست خياالتهم
تعي�ش �أمل حتققه،
ويف الوقت نف�سه و�صل
بهم الأمر �إىل �صعوبة
تقبل �إمكانية حدوثه
 التخل�ص من �صدامونظامه -ما جعلهم
يقعون حتت طائل معاناة
الأمل والال �أمل التي
تذوقهم
باتت ت�شكل ّ
للحياة ومعانيها ،يكفي
�إثبات ثقل تلك املعاناة
العودة �إىل �إحدى
النكات القدمية التي
كان يتداولها العراقيون
�سرا "�إن �أحداً من �أفراد
ً
ال�شعب العراقي �أراد
اخلال�ص من �صدام
ونظامه ،فطلب �أن
يُحقن ب�إبرة جتعله ينام
�سنين ًا طويلة ،ت�ضمن
ا�ستيقاظه بعد انتهاء
حقبة �صدام ،وعندما
ا�ستيقظ من نومه ،وجد
النا�س تهتف حلفيد
�صدام الذي ت�سلم
احلكم!!".

 عالء حميد *

عندم ��ا ح ّل ��ت حلظ ��ة التغي�ي�ر،
خالط العراقي�ي�ن �شعور غريب؛
�إنه ��م فرح ��وا ح� � ّد الب ��كاء ،مل
ي�صدق ��وا ما ح ��دث م ��ن حولهم،
�إذ كان م ��ن ال�صع ��ب �أن يتخيلوا
الع ��راق بال �ص ��دام يو ًم ��ا ما ،بل
و�ص ��ل ح ��د امل�ستحي ��ل ،نظ ��روا
�إىل وق ��ع ذل ��ك الي ��وم عل ��ى �أن ��ه
اخلال� ��ص بعينه ،وه ��و يجب ما
قبل ��ه من �أمل وح�س ��رات وخذالن
وي�أ� ��س �أخذ ينخ ��ر �أرواحهم ،مل
ي ��دم طوي ًال طع ��م اخلال�ص ،كان
حلظ ��ة ب ��رق وم�ض ��ت ث ��م ذوت،
وفجعوا ب�أنهم يبحرون يف بحر
متالطم من الأزمات وامل�شكالت،
ظن ��وا �أن �إزاحة �ص ��دام ونظامه
�ستمكنه ��م م ��ن م�س ��ك الع�ص ��ا
ال�سحرية الت ��ي يفلقون بها بحر
همومه ��م وخذالنه ��م؛ بع ��د �أن
بات ��وا يواجه ��ون تال�ش ��ي مذاق
طعم اخلال�ص.
بع ��د �أيام من �سقوط نظام �صدام
�شاه ��دوا كيف تنه ��ب م�ؤ�س�سات
الدول ��ة "ظاه ��رة احلوا�س ��م"،
وم ��ن ق ��ام بفع ��ل النه ��ب مل يكن
غريب ًا عنهم� ،إمنا هم العراقيون،
ق ��د يك ��ون التحليل حا�ض� � ًرا يف
تف�س�ي�ر هذه الظاه ��رة ب�إرجاعها
�إىل �سن ��وات الكب ��ت والطغي ��ان
الت ��ي �أ�س�س ��ت لظاه ��رة كراهي ��ة
ال�سلطة وم�ؤ�س�ساتها ،وهذا نوع
من التب�سي ��ط ،الن ظاهرة النهب
مل حتدث لأول مرة ،و�إمنا حتمل
�سم ��ات التكرار واحل ��دوث حني
تتوفر عوامل قيامها؛ وهي كامنة
يف ال�سل ��وك الع ��ام ،م ��ن خ�ل�ال
طريقة تعامل الف ��رد العراقي مع
امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة وعالقته

باملدينة واحرتام النظام العام.
وحني نبح ��ث عن تف�سري يو�ضح
�أ�سباب كراهية الف ��رد مل�ؤ�س�سات
الدول ��ة ،ق ��د ال جند �س ��وى عامل
الال ا�ستق ��رار ال�سيا�سي كمدخل
ميك ��ن م ��ن خالل ��ه البح ��ث ع ��ن
مكام ��ن تلك الظاه ��رة ،لكن يبقى
هاج� ��س ال�س� ��ؤال حا�ض ��ر ًا بع ��د
 ،2003فل ��و افرت�ضن ��ا ج ��د ًال
انهي ��ار الو�ضع الع ��ام ال�سيا�سي
واالجتماع ��ي احلايل ،هل تتكرر
هذه الظاهرة م ��رة �أخرى وعلى
�أي امل�ؤ�س�سات �ستقع �أكرث؟
الهجاء وموجباته:
تق ��ع حمف ��زات الهج ��اء يف �أف ��ق
الغمو� ��ض ال ��ذي يكتن ��ف حي ��اة
العراقيني بعد 2003؛ اذ ان حمنة
هذا الغمو�ض يف �أنهم مل يفلحوا
حت ��ى الآن يف �ضبط العالقة بني
طريف البناء والنقد ،تنبع جذور
ه ��ذه املحن ��ة يف عوام ��ل ع ��دة
تتكون وتعرب عن ت�أثريها
�أخذت ّ
يف جم ��رى حي ��اة العراقيني بعد
حلظ ��ة التغي�ي�ر ،لهذا ب ��ات الفرد
العراق ��ي ي�ستهلكه ��ا كل ي ��وم يف
جمم ��ل �أحاديثه التي يجريها يف
و�سائل النقل وحواراته مع بقية
�أقران ��ه من العراقي�ي�ن ومن هذه
العوامل:
 .1ظاهرة اكت�ساب الكالم وغياب
الفعل.
 .2تر�س ��خ انف�صال ال�سيا�سة عن
الأخ�ل�اق ،مبعن ��ى غي ��اب املب ��د�أ
ال ��ذي يعرب عن املرجعية الفكرية
واالجتماعية ملن يدير ال�سلطة.
 .3حت ��ول الف�س ��اد �إىل ثقاف ��ة
اجتماعي ��ة ال يرف�ضه ��ا املجتم ��ع

ب�شكل وا�ضح وملمو�س.
 .4تغ � ّ�ول وات�س ��اع ظاه ��رة
العائ�ل�ات والأقارب يف املنا�صب
احلكومي ��ة امل�ؤث ��رة وغ�ي�ر
امل�ؤثرة.
� .5إف ��راغ معن ��ى التغ�ي�ر ال ��ذي
حدث بع ��د  2003م ��ن م�ضمونه
امل�ؤثر.
�أم�س ��ى تك ��رار الأزم ��ات ي�سل ��ب
م ��ن اخلال� ��ص دميوم ��ة معن ��اه،
وك�أن ��ه ي�ض ��ع العراقي�ي�ن �أم ��ام
مطلب ال يريدون مواجهته يدور
ح ��ول معرفة م ��اذا يري ��دون؟ �إن
الإجابة عن هذا ال�س�ؤال مرهون
بالرج ��وع �إىل الغاية م ��ن �إزاحة
النظام ال�سابق ،ه ��ل هي لتغيري
�ش ��كل النظ ��ام ال�سيا�س ��ي �أو
تغي�ي�ر النظ ��ام االجتماعي العام
املنتج للكثري م ��ن م�سببات دوام
الأزمات.
العراق الذي نبحث:
يف �أحيان كث�ي�رة ،تظهر العالقة
بني الإن�سان ومكانه غام�ضة ؛ اذ
يكونها
�إنها تتعلق بالنظرة التي ّ
عنه واالحداث الت ��ي م ّر بها فيه،
رمبا يقع البحث عن العراق عند
العراقي�ي�ن يف م�ست ��وى غري ��ب
نوع� � ًا م ��ا؛ فه ��م يرف�ضون ��ه حني
يكون ��ون في ��ه ويتعلقون به حني
يغادرونه ،وهنا نكت�شف عاملني
متناق�ض�ي�ن ُي�س�ّي�ررّ ان عملي ��ة
البحث عن ��ه "البقاء واملغادرة"؛
�إذ يق ��ع البح ��ث عن الع ��راق بني
هذي ��ن العامل�ي�ن ،فالبق ��اء حال ��ة
تخلو من االختيار وك�أنها حتمية
الوالدة يف م ��كان �أنت مل تخرته
م�سبق� � ًا ،و�أما املغ ��ادرة فهي ترك

امل�ضطر الذي يريد تاليف حتمية
البقاء وحتدياته ،ولكن �أين جند
الع ��راق ال ��ذي نبح ��ث عن ��ه يف
معنى حتمية البقاء� ،أو ا�ضطرار
املغادرة؟!.
لذلك يقع معن ��ى البقاء واملغادرة
عل ��ى ط ��ريف خ ��ط �أول ��ه البق ��اء
و�آخ ��ره املغ ��ادرة ،وهن ��ا نح ��ن
نعي� ��ش حي ��اة بندولي ��ة تت�أرجح
بني بقاء وذهاب ،وازدهر البقاء
ح�ي�ن حتقق ��ت حلظ ��ة ،2003
و�أخ ��ذت تنمو بني م ��ن يبحثون
ع ��ن ع ��راق خمتلف ،لك ��ن احلال
مل يدم؛ اذ ظه ��رت رغبة املغادرة
من جديد بع ��د ان ذابت واختفى
ح�ضورها� ،إنه ��ا حمنة مل يعرف
العراقي ��ون طريق� � ًا الكت�ش ��اف
�أ�سبابه ��ا ،رمب ��ا ه ��ي ا�ست ��دراج
خف ��ي الختب ��ار معن ��ى عالقته ��م
باملكان الذي وجدوا فيه من دون
اختيار منهم.
بع ��د كل هذا العناء م ��ع مواجهة
حمفزات الهجاء ،م ��ا الذي يبقى
للمدي ��ح يف الع ��راق بعد 2003؟
�إن ��ه حت� �دّ� ،أن تالح ��ق �أ�شي ��اء
كنت تظنه ��ا قد ح�سمت ل ��ك �أم ًرا
يئ�س ��ت �أن ��ه رمبا �سيح ��دث يوما
م ��ا ،امل�شكل ��ة �أن املدي ��ح ب ��ات
ينم ��و عنده ��م ويتال�ش ��ى عندنا،
هم الذي ��ن وجدوا الع ��راق الذي
يبحث ��ون عن ��ه يف مكت�سباته ��م
ومتك�ي�ن �أحوالهم من ��ه ،ولهذا ال
يخط ��ر عل ��ى باله ��م الهج ��اء ،لقد
امتلك ��وه  -الع ��راق  -يف حلظ ��ة
فقدانن ��ا ل ��ه ،وه ��ا نح ��ن نقع يف
حمنة كيفي ��ة املغ ��ادرة منه؛ النه
لي�س لنا.
* باحث �أنثـروبولوجي

العدد ( )4321ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -الأحد ( )2كانون الأول 2018

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

كتب ملعونة

11

كتب

ثالثية اجلن�س ..الدين  ..ال�سيا�سة
 علــي ح�ســني

| | 25

ً
حمبوبا �أم مرهوب اجلانب؟
�أيهما �أف�ضل �أن يكون املرء
و�ضع له قامو�س اللغة االنكليزية "�أك�سفورد" تعريف ًا على �أنه ":ال�شخ�ص املت�آمر
وحائك الد�سائ�س املج��رد من الأخالقيات" ،فيما �أ�صر عامل النف�س �إريك فروم
عل��ى �أن ي�ستخدم اال�سم لو�صف ال�شخ�صية التي تت�صف بالغرور وعدم الأمانة
واال�ستخف��اف بالدنيا والتالع��ب بالنا�س..وقال عنه �أح��د املقربني منه ":لقد
كره��ه النا�س ب�سبب كتابه اللع�ين" ،فيما كتب توما�س هوب��ز يف يومياته ":لقد
نظ��ر �إليه النا�س ال�صاحلون على انه خاطئ ،والأ�شرار على �أنه �أكثـر منهم �شراً
�أو �أكثـر منهم مقدرة على فعل ال�شر ،ومن ثم كرهه اجلميع".

وق ��د �أدرج بابا الفاتيكان بيو�س الثامن كتب هذا
ال�شيطان كما و�صفه �ضمن قائمة الكتب املحرمة
كن�سي� � ًا ،وا�ستخ ��دم م�ؤلفو الع�ص ��ر االليزابيثي
�أمث ��ال وليم �شك�سبري وكري�ستوف ��ر مالرو ا�سمه
لتج�سي ��د �شخ�صي ��ة �إن�س ��ان يف غاي ��ة احلق ��ارة
وال�ش ��ر واالنتهازي ��ة .وتب ��د�أ م�سرحية"يهودي
مالطا"ملارلو التي قدمت على امل�سرح عام 1591
بافتتاحي ��ة ترويه ��ا �شخ�صي ��ة ماكيفي ��ل والتي
يخربنا من خالله ��ا �إنه يقدم م�أ�ساة رجل يهودي
يدع ��ى باربا� ��س �أ�صب ��ح ثري� � ًا م ��ن خ�ل�ال �إتباع
تعاليم كاتب �إيط ��ايل يدعى"نيقوال مكيافيللي".
حي ��ث يعر� ��ض لنا مارل ��و يف م�سرحيت ��ه �أنواع ًا
م ��ن اجل�ش ��ع والطم ��وح واخليان ��ة واالقتت ��ال
اجلماع ��ي ،وباف ��كار غارق ��ة يف املاكيافيللي ��ة..
كان مارل ��و ق ��د ح�ص ��ل عل ��ى ن�سخ ��ة مرتجم ��ة
لالنكليزية م ��ن كتاب"الأمري"ملكيافيللي" ،و�أراد
م ��ن خ�ل�ال م�سرحية"يه ��ودي مالط ��ا"�أن يطبق
نظري ��ات مكيافيلل ��ي الت ��ي كان �شدي ��د االعجاب
به ��ا من خ�ل�ال عم ��ل م�سرحي فنج ��ده يف نهاية
امل�سرحي ��ة يعي ��د لن ��ا الراوي"ماكيفيل"ليظه ��ر
عل ��ى امل�س ��رح خماطب� � ًا اجلمه ��ور �شارح� � ًا له ��م
م�س ��اوئ ال�سلط ��ة وح�سناته ��ا ،وكي ��ف يجب �أن
تكون وما ه ��ي واجبات احلاكم ،وهو ي�شري اىل
ماكيافيلل ��ي باال�سم ":لئن كان العامل يح�سب �أن
ماكيافيلل ��ي مي ��ت ،ف� ��أن روحه قد ط ��ارت �إىل ما
وراء جبال الألب .وقد يكون �أ�سمي ممقوت ًا عند
بع�ض النا� ��س ،لكن الذين يحبونن ��ي يحمونني
م ��ن �أل�سنته ��م ويعرف ��ون ب�أنن ��ي ماكيافيلل ��ي،
و�أنن ��ي ال �أقيم وزن ًا للنا�س ،ولذل ��ك ال �أقيم وزن ًا
لكالمهم� .إنني مو�ضع الإعجاب عند �أولئك الذين
ي�ضم ��رون يل �أ�شد الكره ..وعندما يذمون كتبي
ف�إن �أتباعي ال�صاعدين يف طريق املجد يقتلونهم
ب�أ�سمي"ومارل ��و ال يكتف ��ي به ��ذا بل �إن ��ه يجعل
م ��ن بارابا� ��س نف�سه ،ناطق� � ًا با�س ��م ماكيافيللي،
حيث ي�ض ��ع على ل�سانه جم ًال وحوارات منقولة
حرفي� � ًا م ��ن كتاب"الأمري" .كم ��ا �أن �شك�سبري يف
م�سرحية"زوج ��ات وندر�س ��ون املرحات"يق ��ول
على ل�سان �إحدى �شخ�صياته ":ماذا �أ�أنا خمادع..
�أ�أنا مكيافيللي".
وي�ستلهم �شك�سبري من كتاب الأمرياملقرتح الذي
يطرحه مكيافيللي من �أن الأعمال القا�سية ميكن
�أن تلعب دور ًا مهم ًا يف حتقيق ال�سلطة واحلفاظ
عليه ��ا لي�ضعه ��ا كح ��دث رئي� ��س يف م�سرحيت ��ه
ال�شهرية"ريت�شارد الثال ��ث" ،التي ندرك فيها �إن
ه ��ذا االحدب  -ريت�ش ��ارد الثالث  -ال ��ذي �أ�سهم
يف االنت�ص ��ار ال ��ذي حقق ��ه �أخ ��وه املل ��ك ادوارد
الراب ��ع ،يخف ��ي يف تطلعات ��ه ونظرات ��ه ،رغبت ��ه
للف ��وز بالعر�ش .ويف هذا العمل يعود �شك�سبري،
�إذ ًا ،اىل ال�سلطة و�أطماعها .حيث يردد ريت�شارد
مقول ��ة مكيافيلل ��ي ال�شهرية"الغاي ��ة ت�ب�رر
الو�سيلة"وله ��ذا جنده يف امل�شه ��د الأول يععلن
ع ��ن رغبت ��ه يف ال ��زواج من"�أم�ي�رة ويلز"خالل
م�شاركته ��ا يف جن ��ازة زوجه ��ا ،ويك�ث�ر م ��ن
م�ؤامراته ال�شيطانية ،بعد م�ؤامرته الأوىل التي
كان ��ت �أدت اىل �سجن جورج وقتل ��ه ،وم�ؤامرته
الثاني ��ة الت ��ي �أدت اىل مقتل �أم�ي�ر ويلز ،ابن
ه�ن�ري ال�ساد�س .بي ��د �إن ريت�شارد ي�شعر
ذات حلظ ��ة �إن ل ��ورد ها�ستنغ ��ر ل ��ن
ي�ساعده ،كم ��ا كان ي�أمل ،بغي ��ة اي�صاله
اىل مبتغاه ،وهكذا ي�أمر بقطع عنقه ،ثم
ي�ستع�ي�ن باخلطيب املفوه دوق باكنغهام
لإقناع �شعب لن ��دن الب�سيط ب�أن العر�ش من
حق ريت�شارد ،دافع ًا هذا ال�شعب اىل الت�سا�ؤل عن
�شرعية و�صول �إدوارد اىل العر�ش .فال يكون من
ه ��ذا ال�شع ��ب �إال �أن ينقلب �ض ��د �آل �إدوارد مقدم ًا
العر� ��ش اىل ريت�ش ��ارد الذي"ير�ضى"ليعتل ��ي
لعر� ��ش حتت ا�سم ريت�ش ��ارد الثالث ..وقد منعت
م�سرحي ��ة ريت�ش ��ارد الثال ��ث م ��ن التمثي ��ل حيث
�أ�ص ��در امللك جيمي� ��س الأول ق ��رار ًا مبنع طبعها
يف كت ��اب ،وبعد ما يق ��ارب الن�صف قرن �سيكتب
برناد�ش ��و عل ��ى ل�س ��ان مارت�س ��ون يف م�سرحية
بيجمالي ��ون ":وكان �أح ��د املكيافلي�ي�ن امللعونني
يحمل امل�صباح لل�شيطان برهة من الزمن".
يف املقاب ��ل هن ��اك م ��ن ا�ستم ��د �إلهامه م ��ن كتاب
الأم�ي�ر ،فق ��د كان نابلي ��ون ي�صطح ��ب ن�سخ ��ة
م ��ن الكت ��اب يف معرك ��ة ووترل ��و ويق ��ول كاتب

�سريت ��ه �إن ��ه كان
يت�صفحها بني احلني
ته� � ّر�أت.
والآخ ��ر حت ��ى �إن �صفحات منها
واعرتف �أدول ��ف هتلر باحتفاظ ��ه بن�سخة منها،
و�إن ��ه كان ي�ضعه ��ا اىل جان ��ب فرا�ش ��ه ،وو�ص ��ل
الأمر بان يجاهر زعم ��اء للمافيا الإيطالية بانهم
تتلم ��ذوا على كتاب ��ات ماكيافيللي حتى �أن رجل
املافي ��ا ال�شه�ي�ر جون جوتي ق ��ال �إنه ق ��ر�أ كتاب
الأم�ي�ر �أك�ث�ر م ��ن خم�س ��ة وع�شري ��ن مرة..وقد
كت ��ب مو�سولين ��ي يف الع ��ام  1924يف"مقدم ��ة
ملكيافيللي"ليمت ��دح الفلورن�س ��ي م�ؤك ��دا ان
":مذهب مكيافيللي حي اليوم اكرث مما كان قبل
اربعة قرون
ويف مقال مثري للفيل�س ��وف الأملاين �أيزيا برلني
ي�س ��رد ع�شري ��ن تف�س�ي�ر ًا لكتاب"الأمري"خمتلفة
واح ��دة ع ��ن الأخ ��رى ،فح�ي�ن ي�ص ��ف برتران ��د
ر�س ��ل الكتاب بانه"دليل لقط ��اع الطرق و�أع�ضاء
الع�صاب ��ات ،جند م ��ن ي�شي ��د بق ��درة ميكافيللي
على فه ��م حقائق ال�سلطة ،ويلخ� ��ص برلني حالة
التناق�ض الت ��ي عا�شها ميكافيللي ،فربغم و�ضعه
قواعد لكيفية و�ضع اليد على ال�سلطة ال�سيا�سية،
جن ��ده هو نف�س ��ه كان طريد ًا له ��ذه ال�سلطة التي
جعلت ��ه يق�ض ��ي �سن ��وات ط ��وال م ��ن حيات ��ه يف
عزل ��ة و�ضيق حتى �إنه يكت ��ب يف �إحدى ر�سائله
":ويح ��ي ،م ��ا �أتع�س حظ ��ي ،لقد ول ��دت لل�شقاء
والعناء ،فلن �أح�صل على ما �أريده قط".
******
يف كتابها "عن ال ُك ّتاب والكتابة" تكتب الروائية
الكندي ��ة مارغري ��ت �أت ��وود �إن �شك�سب�ي�ر مل
يكت ��ب لع�صر بعين ��ه و�إمنا لكل الع�ص ��ور ،وهو
يف م�سرحيات ��ه يلع ��ب دور اخلال ��ق والطاغية،
وب�سب ��ب ح�سا�سي ��ة املو�ضوع ��ات الت ��ي تناولها
�شك�سب�ي�ر يف م�سرحياته فق ��د تعر�ضت اىل املنع
يف العديد من البلدان
يف ع�ص ��ره – ولد �شك�سبري ع ��ام  1564وتويف
ع ��ام  - 1616كان ينظ ��ر �إلي ��ه عل ��ى �أن ��ه جم ��رد
واح ��د م ��ن بني العدي ��د م ��ن الكت ��اب امل�سرحيني
وال�شع ��راء املوهوبني ،ولكن من ��ذ �أواخر القرن
ال�سابع ع�شر كان يعترب الكاتب امل�سرحي الأكرث
�إث ��ارة للج ��دل عندما �أخ ��ذت �أعمال ��ه تف�سر على
�أنه ��ا حتمل توريات �سيا�سي ��ة وجن�سية و�أحيان ًا
عرقي ��ة ،وب�سب ��ب بع� ��ض القوان�ي�ن ال�صارمة مت
حظر الأعمال الكاملة لوليام �شك�سبري يف العديد
م ��ن املدار�س واملكتبات على م ��دار التاريخ .وقد
عمدت الرقاب ��ة يف بريطانيا عام  1818بتكليف
�شخ� ��ص وهو طبي ��ب انكليزي با�ص ��دار ن�سخة
�سميت""�صدي ��ق العائلة"م ��ن �أعم ��ال �شك�سبري.
حي ��ث مت فيها حذف �أكرث م ��ن خم�سني باملئة من
ال�صفح ��ات ولع ��ل بع� ��ض الأمثلة عل ��ى احلذف
تث�ي�ر ال�سخري ��ة ومنها عندما ي�ش�ي�ر هاملت اىل
انتح ��ار �أوفيلي ��ا حيث ا�ستبدلت ب� ��أن موتها كان
ب�سب ��ب تعر�ضه ��ا حل ��ادث غ ��رق ،كم ��ا ّ
مت ح ��ذف
�صفح ��ات كث�ي�رة م ��ن مكبث ،و ّ
مت ح ��ذف كلمات
مث ��ل عاهرة و�شيطان ،كما ّ
مت حظر امللك لري يف
امل�س ��ارح الربيطانية يف الف�ت�رة من 1788
�إىل  ،1820احرتام� � ًا جلن ��ون املل ��ك
ج ��ورج الثال ��ث املزع ��وم .و ّ
مت حظر
مكب ��ث م ��ن قب ��ل املل ��ك جيم� ��س ملدة
خم� ��س �سن ��وات لأن ��ه اعرت�ض على
ظه ��ور ال�ساح ��رات ،واعترب احلديث
ع ��ن اجلن� ��س  ،والعن ��ف ،وال�سحر ،من
الأمور ال�ضارة باملجتمع الربيطاين.
واتهم ��ت م�سرحية تاجر البندقي ��ة ب�أنها معادية
لل�سامي ��ة .ومت ��ت �إزالته ��ا م ��ن مناه ��ج املدار�س
الثانوي ��ة يف عدد من الوالي ��ات االمريكية ،ويف
ع ��ام  1931قام ��ت جمموع ��ة م ��ن رج ��ال الدين
اليهود يف نيويورك ،برفع دعوى ق�ضائية زاعم ًة
�أن تخ�صي�ص امل�سرحي ��ة يف �أحد �صفوف الأدب
الثانوي ��ة العليا"انتهاك للحقوق املدنية"املتعلقة
خال من التحيز
باطفاله ��م للح�صول على تعلي ��م ٍ
الديني .وقد منعت امل�سرحية يف ذلك التاريخ.
يف عام � ،1966أعلن م ��او ت�سي تونغ عن"ثورة
ثقافي ��ة" ،وكان م ��ن �أب ��رز قراراته ��ا من ��ع �أعمال
�شك�سب�ي�ر ب�ش ��كل كام ��ل النه ��ا التالئ ��م ثقاف ��ة
الث ��ورة كما �إنه ��ا ت�شجع على العن ��ف ،وت�ؤ�س�س

لأيديولوجي ��ا �سيا�سي ��ة معادية ح�س ��ب قرارات
جلن ��ة الثورة الثاقافية ،فجمعت �أعمال �شك�سبري
من معظ ��م املدن ال�صيني ��ة و ّ
مت حرقها..وا�ستمر
احلظ ��ر حتى يوم � 25أيار عام  1977حيث �أعلن
�أن هذه الأعمال �ستتاح جلميع املواطنني.
ويف والي ��ة تك�سا� ��س �ص ��در ع ��ام  1950ق ��رار
من وزارة العدل مبنع ت ��داول وطبع م�سرحيات
�شك�سبري ،وو�ضعت اىل جانب الكتب املحظورة
والت ��ي كان ��ت �أكرث م ��ن � 12ألف عن ��وان �أبرزها
�أعم ��ال ج ��ورج �أورويل ونورم ��ان ميلر وجون
جري�ش ��ام وجيم� ��س باتر�س ��ون وه�ن�ري ميلل ��ر
ود.ه .لورن�س ف�ض ًال ع ��ن رواية عناقيد الغ�ضب
لالمريك ��ي ج ��ون �شتاينبك احلا�ص ��ل على نوبل
للآداب من قبل اثنني من الفائزين بجائزة نوبل
للآداب.
وم ��ن بني امل�سرحيات التي حظرت يف املدار�س
م�سرحية"الليلة الثانية ع�شرة"لأنها ح�سب قرار
�إدارة الرتبية “ت�شجي ��ع على املثلية اجلن�سية".
ومنع ��ت م�سرحية تاجر البندقي ��ة يف �أونتاريو
لأنه ��ا ح�سب قرار الوالي ��ة ،معادية لل�سامية كما
ّ
مت منعها يف والية مي�شيغان يف عام ..1980
ّ
مت حظ ��ر هامل ��ت يف �إثيوبي ��ا يف ع ��ام .1978
وع ��ادة م ��ا يت ��م تق ��دمي �شك ��وى يف املدار� ��س

الأمريكي ��ة م ��ن قب ��ل الآب ��اء الذي ��ن يعرت�ضون
على تدري�س م�سرحيات �شك�سبري �ضمن املناهج
املدر�سية ،حيث ظلت م�سرحية روميو وجولييت
هدف ًا للرقابة يف املدار�س العامة يف امريكا لأنها
ت�شج ��ع على ممار�سة اجلن� ��س يف �سن املراهقة،
ومتجّ ��د االنتحار يف �س ��ن املراهقة ،وتدعو اىل
ع�صيان ال�سلطة الأبوية.
يف كل م�ساء يعود �شك�سبري اىل منزله ،وبعد �أن
يف ��رغ من تناول طعام الع�ش ��اء ،يدخل اىل غرفة
مكتب ��ه ،،ث ��م ينظر اىل �ص ��ورة ميكافيلل ��ي التي
ي�ضعها عل ��ى املكتب ،وميد يده يتح�س�س �صورة
يوليو�س قي�صر ،ليدخل بعدها اىل عوامل امللوك
وامل�ؤامرات ،ويبد�أ يُغذي نف�سه على هذه الأفكار.
ثم يبد�أ يتجاذب �أطراف احلديث مع �صور امللوك
والأباط ��رة املعلق ��ة يف غرف ��ة املكت ��ب ،م�ستفهم ًا
منه ��م ع ��ن الدواف ��ع وراء �أعماله ��م ،وق ��د حوّ ل
�شك�سبري هذه الأحاديث فيما بعد اىل م�سرحيات
ت�شرح لن ��ا جنون ال�سلطة ،و�سع ��ي الإن�سان اىل
ال�سيط ��رة عل ��ى كل �ش ��يء ،وعن احل ��ب ال�ضائع
و�سط الد�سائ�س واخليانات ،وعن ال�شر الذي ما
�أن ي�ت�رك له العنان حتى ي�سيط ��ر على النفو�س.
وكان يف كل ه ��ذا ينظ ��ر اىل �صورة مكيافيللي،
ك�أبرز و�أ�شهر معلم يف فل�سفة ال�سيا�سة.
*******
و ِل� � َد نيقوال مكيافيلل ��ي يف �أيار عام  1469وهو
االب ��ن الأكرب لربنارد ميكافيلل ��ي و�سيكتب فيما
بع ��د ":ول ��دتُ فق�ي�ر ًا وتعلمتُ يف عم ��ر مبكر �أال
�أنف ��ق �س ��وى �أقل القلي ��ل بد ًال م ��ن �أن �أعي�ش يف
�رف" ،وي�شري كت ��اب �سرية ميكافيلل ��ي �أن هذا
ت� ٍ
الزع ��م ينطوي على ن ��وع من املبالغ ��ة� ،صحيح
�إن وال ��ده مل يك ��ن ثري� � ًا ،لكن ��ه عا� ��ش يف من ��زل
كب�ي�ر ،كما �إن ��ه اقتنى مزرع ��ة خ ��ارج فلورن�سا،
وكان وال ��ده يعم ��ل موثق� � ًا قانوني� � ًا ،وتربط ��ه
عالقات بعدد من رجال البالط ،وعُرف
ب�شغفه باقتناء الكتب ،كان يهوى
الأعم ��ال الأدبي ��ة الكال�سيكية،
وي ��ردد �أم ��ام ابن ��ه ال�صغ�ي�ر
مق ��والت لأفالط ��ون و�أر�سطو
و�شي�ش ��رون ،ويب ��دو �أن الأب
املح ��ب للق ��راءة كان قد ق ��رر �أن
ينعم ابن ��ه بفوائد الثقاف ��ة الإن�سانية
الت ��ي كان ��ت مزده ��رة يف فلورن�سا �آن ��ذاك ،على
الرغ ��م م ��ن التكالي ��ف املالي ��ة التي ق ��د يتكبدها،
بد�أ الإبن وه ��و يف �سن الرابعة يتعلم الالتينية،
وبعده ��ا بع ��ام كان يدر�س علم احل�س ��اب ،وبعد
عي ��د مي�ل�اده الثام ��ن انتظ ��م يف درو� ��س خا�صة
بالأدب على يد كري�ستوفر الندينو ،الذي ا�شتهر
بتف�س�ي�رات لكت ��اب دانت ��ي الكوميدي ��ا االلهي ��ة،
بعده ��ا التح ��ق يف �ستودي ��و فيورنتين ��و ،وهي
جامع ��ة �صغ�ي�رة ،كان مكيافيللي يتمتع ب�صفات
ج�سدية غري جذابة �إذ كان نحيل القوام ذا �شفتني
رفعتني وذقن �صغري ووجنتني غائرتني و�شعر
�أ�سود ق�صري ،وكان ذكا�ؤه احلاد وميله اىل حياة
ال�صخ ��ب يتناق� ��ض مع مظه ��ره املتق�ش ��ف ،وقد
عُرف عنه نهمه للقراءة وولعه بلعب القمار ويف
اجلامع ��ة ا�شته ��ر با�سم"ميكا"وهي تورية لكلمة
�إيطالية ،تعني لطخة �أو بقعة �إ�شارة اىل ال�ضرر

�شك�سبري

مكيافيللي
الذي يحدثه ل�سانه الالذع.
يف اجلامع ��ة در� ��س البالغ ��ة وقواع ��د اللغ ��ة
وال�شع ��ر والتاري ��خ والفل�سفة ،وكان ��ت ق�صيدة
الفيل�سوف الروماين لوكري�شيو�س التي حتمل
عنوان"طبيع ��ة الأ�شياء"�أح ��د الن�صو� ��ص التي
در�سه ��ا و�أ ّث ��رت به كث�ي�ر ًا ،وقد �أعج ��ب باحلجة
الرئي�سي ��ة للوكري�شيو� ��س القائل ��ة ب�أن ��ه ينبغي
التخل� ��ص م ��ن اخل ��وف واخلراف ��ات الديني ��ة
با�ستخ ��دام العقل والتعم ��ق يف درا�سة الآليات
اخلفي ��ة للطبيع ��ة الب�شرية يف اجلامع ��ة انهمك
مكيافيلل ��ي يف درا�س ��ة ال�شع ��ر والفل�سف ��ة ،وقد
جم ��ع ثالث ��ة م ��ن اعمال ��ه الت ��ي كتبها �آن ��ذاك يف
دي ��وان �شعر مزوّ د بلوحات للر�سام بوتي�شيللي،
ويف تل ��ك ال�سن ��وات يتتلمذ على ي ��د مار�س�سيلو
�أدري ��اين ال ��ذي كان �شدي ��د الإعج ��اب مبواه ��ب
تلمي ��ذه ،وت�ش ��اء ال�ص ��دف �أن يت ��وىل �أدري ��اين
من�صب امل�ست�ش ��ار الأول للبالد ،ويتذ ّكر الأ�ستاذ
تلمي ��ذه املوه ��وب ،فيق ��رر �أن يُع ّين ��ه يف الهيئ ��ة
اال�ست�شاري ��ة الدبلوما�سي ��ة ،ليج ��د نف�س ��ه يف
�صي ��ف ع ��ام  1498موظف� � ًا حكومي ًا ،وق ��د �أثبت
مهارة يف وظيفته مما دفع البالط لتعيينه رئي�س ًا
للجنة اال�ست�شارية ،وبه ��ذه ال�صفة جرى تكليفه
مبه ��ام تتعلق بالعالق ��ات اخلارجي ��ة لفلورن�سا،
فذه ��ب مبهم ��ة اىل ب�ل�اط لوي�س الث ��اين ع�شر،
وكانت هذه املرة الأوىل التي يجري فيها حوار ًا
م ��ع �أحد املل ��وك ،وقد ظ ��ل يف الب�ل�اط الفرن�سي
�ست ��ة �أ�شهر ،وع ��اد اىل فلورن�سا بعد �أن �أر�سل له
م�ساعده برقية يُخربه ب�أنه �":إذا مل تعد �أدراجك
ف�س ��وف تفقد مكان ��ك يف البعث ��ة الدبلوما�سية"،
ويف ع ��ام  1501يتزوج ماريت ��ا كور�سيني التي
�أجنب ��ت ل ��ه �ست ��ة ابن ��اء ،ويب ��دو �إنه ��ا احتملت
خيانات ��ه املتع ��ددة .بعده ��ا يُر�س ��ل يف مهمة اىل
روم ��ا ملتابعة اختيار بابا جديد بع ��د وفاة البابا
الك�سن ��در ال�ساد� ��س ،وهن ��اك �أعج ��ب ب�شخ�صية
الباب ��ا اجلديد يوليو�س الث ��اين ،لكنه �سرعان ما
ب ��دا ينفر منه ب�سبب قرارات ��ه اخلا�صة باحلرب،
فكتب لأح ��د م�ساعدي ��ه مالحظة تق ��ول �إن البابا
اجلديد على ما يبدو قد كلفه القدر ليدمِّر العامل،
كان ��ت هذه املالحظ ��ات ت�ؤكد اهتم ��ام مكيافيللي
مبا يجري يف غ ��رف ال�سيا�سة ،حيث بد�أ ي�سجل
�أحكام ��ه يف ر�سائ ��ل اىل �أ�ست ��اذه مار�س�سيل ��و
ادرياين ،وبحلول عام  1510وبعد عدة جوالت
يف اخل ��ارج كان مكيافيلل ��ي قد تو�صل اىل ر�أي
نهائي ب�ش�أن معظم رجال الدولة الذين �إلتقاهم،
لكن ر�أي ��ه يف البابا يوليو�س الثاين ظل حميرّ ًا،
فمن ناحية كان �إع�ل�ان البابا احلرب على فرن�سا
يب ��دو ا�ستهت ��ار ًا جنوني� � ًا بالن�سب ��ة ملكيافيللي،
لكن ��ه يف الوق ��ت نف�سه كان ي�أم ��ل �أن يثبت البابا
�إن ��ه املنق ��ذ لإيطالي ��ا ولي� ��س نكبته ��ا املنتظ ��رة،
ويب ��دو �إن خماوف ��ه ق ��د حتقق ��ت فبع ��د �أرب ��ع
�سن ��وات حتى زحف اجلي� ��ش اال�سباين باجتاه
�إيطاليا ،لتجد فلورن�س ��ا نف�سها حمتلة ،والنظام
اجلمهوري يُحل ،ويف ال�سابع من ت�شرين الأول
ع ��ام ُ 1511طرد مكيافيلل ��ي من الوظيفة وحُ كم
علي ��ه بال�سجن ملدة عام ،ثم يف �شباط عام 1513
تلقى �أ�سو�أ �ضرب ��ات القدر على الإطالق� ،إذ اتهم
بطري ��ق اخلط�أ �إنه �ش ��ارك مب�ؤامرة �ضد البالط،
وبعد �أن تع ّر� ��ض للتعذيب ،حُ ك ��م عليه بال�سجن
ودفع غرام ��ة مالية كبرية ،وقد عبرّ عن ذلك فيما
بع ��د حني �أهدى كتابه الأمري اىل عائلة مديت�شي
احلاكمة قائ ًال �":إن خب ��ث القدر الهائل واملعهود
مت�ض ف�ت�رة �سجنه
�أط ��اح بي ب�ل�ا رحم ��ة" ،ومل ِ
طوي�ل ً�ا حي ��ث �أعلن ��ت احلكوم ��ة العف ��و ،فخرج
مكيافيلل ��ي م ��ن ال�سج ��ن ،ليب ��د�أ مرحل ��ة جديدة
م ��ن حيات ��ه هدفه ��ا الأول تربئة نف�سه م ��ن التهم

املوجه ��ة �إلي ��ه ،وم ��ع االنته ��اء من كتاب ��ه الأمري
جت ��ددت �آمال ��ه يف الع ��ودة اىل موق ��ع حكوم ��ي
م�ؤث ��ر ،وكت ��ب اىل �صديق ��ه فيت ��وري �إن منتهى
تطلعات ��ه �أن يجعل م ��ن نف�سه ":نافع� � ًا حلكامنا
حت ��ى �إذا بد�أوا بتكليف ��ي بدحرجة حجر"�.إال �أن
حماوالت ��ه خابت ،وجنده يتخلى عن كل �أمل يف
الع ��ودة اىل العم ��ل احلكومي ":انن ��ي �س�أ�ضطر
لأن �أظ ��ل �أحي ��ا ه ��ذه احلي ��اة البائ�س ��ة ،دون �أن
�أع�ث�ر على رج ��ل واحد يتذكر خدم ��ة قدمتها �أو
يعتق ��د �إنن ��ي ق ��ادر على فع ��ل �أي خ�ي�ر" ،وجند
مكيافيلل ��ي يف ه ��ذه ال�سن ��وات يتج ��ه بحما�س
اىل الكتاب ��ة ،ف�أجنز كتابه ال�شه�ي�ر املطارحات،
بعده ��ا ب ��د�أ بكتاب ��ة تاري ��خ فلورن�س ��ا ،وتف ��رغ
لكتابة"ف ��ن احلرب" ،وبدا �أن فر�صته يف العودة
اىل الوظيف ��ة احلكومية قد الح ��ت ب�سبب تغيري
نظ ��ام احلكم ،لكن ا�سمه مل يذك ��ر �ضمن الأ�سماء
الت ��ي ُر ّ�شحت للعم ��ل يف اجلمهوري ��ة اجلديدة،
وكان يف ذل ��ك �ضربة كب�ي�رة لطموحاته ،ما �أدى
اىل �إ�صابته باملر� ��ض ،وقد �شكا لزوجته من �آالم
يف قلب ��ه الت ��ي مل متهله طوي�ل ً�ا ،حيث تويف يف
الث ��اين والع�شري ��ن م ��ن ع ��ام  1527وق ��د ُكتب
عل ��ى �شاهدة قربه"ال يبلغ امل ��دح �ش�أو ذلك اال�سم
نيقوال مكيافيللي".
يت�أل ��ف كت ��اب الأمري م ��ن �ستة وع�شري ��ن ف�ص ًال،
ويبدو الكتاب حماولة من مكيافيللي ال�ستعرا�ض
مهاراته بو�صفه حمل ًال �سيا�سي ًا ،ونراه ي�ص ّر منذ
ال�صفح ��ات الأوىل على �أن كتاب ��ه هذا جديد يف
منهج ��ه� ،أراد م ��ن خالل ��ه ح�س ��ب قول ��ه �أن يقدم
قوائ ��م من الف�ضائل والو�صاي ��ا التي على الأمري
ينفذه ��ا ون ��راه ي�ؤك ��د �أن نهج ��ه يف ال�سيا�س ��ة
يختل ��ف عن نهج من �سبق ��وه ،فالآخرون وفق ما
قال ��ه يف"الأمري"تناولوا اجلمهوري ��ات التي مل
يكن له ��ا وجود يف �أي مكان عل ��ى وجه الأر�ض،
لكنه عل ��ى خالف من ذلك يناق� ��ش الواقع الفعلي
للأ�شياء ،ولهذا نراه ي�ؤكد �أن الأمري الذي ي�سعى
وراء حب رعاياه ب ��د ًال من �أن يجعلهم يخافونه،
الب ��د �أن يفقد موقعه ،وهو ي ��رى �أن على احلاكم
�أن يت�ص� � ّرف ك�أ�س ��د قوي وحا�س ��م وكثعلب ماكر
وم ��راوغ يف �أحيان �أخ ��رى ،وهو ي�صر على �أن
الأمري ال ي�سعه �أن يتقيّد بدواعي املُثل الأخالقية
املعت ��ادة� ،إن �أراد �أن ي� ��ؤدي دوره �أدا ًء �سليم� � ًا.
وباخت�صار ن ��رى مكيافيللي يواج ��ه ق ّراءه منذ
ال�صفح ��ات الأوىل بنظري ��ة تقول ب� ��أن اجلهود
املخل�ص ��ة المت�ل�اك نا�صية املعتق ��دات الأخالقية
التقليدية وتطبيقه ��ا ،لن ت�ؤدي اىل ظهور حاكم
ُمط ��اع .فالأم ��ور ال�سيا�سي ��ة ح�س ��ب وجهة نظر
مكيافيللي حتتاج اىل �أحكام خا�صة بها.
ولع ��ل �أبرز ف�صل م ��ن ف�صول الكت ��اب ،هو الذي
يح ��اول في ��ه مكيافيلل ��ي �أن يح ��دد نط ��اق حرية
الب�شر يف القيام بعمل .حيث يرى ميكافيللي �إن
الرثوة كانت لها �سلطات قوية على الإن�سان ،فهي
من حني لآخر تكت�سح مثل النهر كل �شيء �أمامها
وتد ّم ��ر امل�ؤ�س�س ��ات كاف ��ة التي ا�ستط ��اع النا�س
اخرتاعها حلماي ��ة انف�سهم وحفظ النظام ،وهو
ي ��رى �إن الرثوة مثل فاتنة متقلب ��ة املزاج تبدّل
�أو�ض ��اع امللع ��ب متام� � ًا فتعمل عل ��ى الإبطاء يف
التكني ��ك ال�سليم ،وهو يرى �أن النجاح والف�شل
يف احلك ��م ال يت ُّم اكت�سابهما بح�سن ال�سلوك ،بل
�شيئان يتم انتزاعهما بالقوة من بني يدي عامل ال
يت�سم بالعاطفة ،ويف مكان �آخر يرى مكيافيللي
�أن النا� ��س لهم �سمات ثابتة عل ��ى الدوام �شجاع
أ�سلوب
�أو جب ��ان ،فالأو�ضاع قد ي�صلح لعالجها � ُ
معينّ ٌ من العمل �أحيان ًا ،وقد ي�صلح �أ�سلوب �آخر
يف �أحي ��ان �أخرى ،لكن ال �أحد ي�ستطيع دائما �أن
يتزيّا بزي واحد لأزمنة تتغري وتتبدل.
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اقــــرأ
ً
�شيئا
ال تقولوا �إننا المنلك

�صدر عن دار املدى رواية " ال تقولوا �إننا المنلك �شيئ ًا "
للروائية الكندية املنحدرة من �أ�صول �صينية مادين ثني
التي ر�شحت للقائمة الق�صرية جلائزة البوكر العاملية ،
وق ��د احتلت الرواية قائمة الكتب الأف�ضل مبيع ًا بح�سب
موق ��ع �أمازون ال�شه�ي�ر .و تدور�أحداثها يف ال�صني قبل
و�أثناء وبع ��د احتجاجات مي ��دان تيانامنني عام 1989
تناولت ث�ي�ن من خاللها اجلانب النف�س ��ي للذين عا�شوا
العن ��ف يف تل ��ك ال�صفح ��ة املعروفة من تاري ��خ ال�صني
حي ��ث تتلخ� ��ص حكايتها ح ��ول ثالثة م ��ن املو�سيقيني
ال�شباب الذين يواجهون �صعوبة يف عملهم وخماطره
كونهم يتب ّنون يف عزفهم وغنائهم الطريقة الغربية.

بيت

(

) ي�ستذكر املرتجم وامل�سرحي يو�سف عبد امل�سيح ثروت

كتب لنا العديد من
المقاالت ،والترجمات
في ما يخ�ص الم�سرح
العالمي� ،إال �أن غياب
التوثيق جعل من
ً
من�سية بين
مقاالته
�صفحات المجالت التي
كتب فيها� ،سواء �أكانت
عربية �أو عراقية،
فما قدمه في الم�سرح
جعله واحداً ممن
خلقوا الطريق ال�صحيح
للم�سرح الراقي على �أمل
ان ُتكمل االجيال التالية
الطريق من بعده....

 بغداد /زينب الم�شاط
 عد�سة /محمود ر�ؤوف
مترج ��م وكات ��ب م�سرح ��ي ولد عام
 ،1921ن�ش� ��أ في قري ��ة الهويدر في
ديال ��ى ،در�س حتى تخ ��رج من دار
المعلمي ��ن العالي ��ة ،وق ��د احت ��رف
الترجم ��ة والكتاب ��ة  ،و ُن�ش ��ر ل ��ه
العدي ��د م ��ن المق ��االت والترجمات
في مج�ل�ات عراقي ��ة وعربية مهمة
ومعروف ��ة ،توفي ع ��ام  ،1994قدم
العديد من الترجم ��ات والدرا�سات
ف ��ي مج ��ال الم�س ��رح م ��ن �أهمه ��ا
" ال�شع ��ر والم�س ��رح – محاول ��ة
تعري ��ف وتجذي ��ر"  ،الكات ��ب
والمترجم الم�سرح ��ي يو�سف عبد
الم�سي ��ح ث ��روت يُ�ستذك ��ر في بيت
المدى في �ش ��ارع المتنبي للحديث
ع ��ن �سيرت ��ه و�أعمال ��ه الت ��ي قدمها
في مج ��ال الدرا�س ��ات والترجمات
الم�سرحية...

�صنع �أ�سا�س الم�سرح
َ
التوا�ص ��ل م ��ع الرم ��وز الثقافية ال
يُع ّد م�س�ألة �أخالقية فح�سب ،بل هو
ت�أكيد كم ��ا ذكر مق ��دم الجل�سة علي
ح�سن الفواز �أن "الفعل الثقافي هو
فعل تراكم ��ي ،ويجب ان ُن�شير الى

ال�سابقين الذين يُكملون من بعدهم
الم�سيرة ال ُكتاب الحداثويون".
يتحدث الفواز عن �شخ�صية ثروت
قائ�ل ً�ا " �إن ��ه رج ��ل عمي ��ق ف ��ي كل
طروحات ��ه ،وه ��و �أول م ��ن تعام ��ل
علمي� � ًا م ��ع النق ��د الم�سرح ��ي م ��ن
خالل ترجمته ور�ص ��ده للتحوالت
الت ��ي حدثت ف ��ي ال�صناع ��ة والنقد
والفك ��ر الم�سرح ��ي ،وه ��ذه ق�ضايا
مهمة يجب ان ن�ضعها �أمامنا ،حين
نتح ��دث عن الم�س ��رح ".ذاكر ًا ان "
الراح ��ل اي�ض ًا تعامل مع اال�ساطير
بو�صفه ��ا واقعا وتعامل مع الحدث
وهو واحد من �أولئك الذين �صنعوا
لنا �أر�ض� � ًا �صلبة في مجال الم�سرح
لنكمل الطريق من بعده".

يو�سف ثروت
وم�سرح ّيون عالم ّيون
نتجت الكثير من النقاط الجوهرية
ع ��ن ترجمات يو�سف عب ��د الم�سيح
ث ��روت� ،سيتح ��دث عنه ��ا المخ ��رج
الم�سرح ��ي والأكاديم ��ي د .عقي ��ل
مه ��دي يو�س ��ف قائ�ل ً�ا " كن ��ت �أرى
يو�سف ث ��روت في الأي ��ام الأخيرة
ف ��ي كلي ��ة الفن ��ون الجميل ��ة وكان
متعب� � ًا� ،أجد �أنه حي ��ن يترجم كتاب ًا
ما لديه نوع م ��ن االنتماء الحقيقي
ل ��كل الم�ستج ��دات ف ��ي الكت ��ب
االجنبية ،وهو يح ��اول نقلها على

 طارق ح�سون فريد
الربوفي�س ��ور واخلب�ي�ر املو�سيقي،
يُ�ضيّفه امللتقى الإذاعي والتلفزيوين
يف االحت ��اد الع ��ام للأدب ��اء والك ّتاب
يف الع ��راق للحدي ��ث ع ��ن جتربت ��ه
املو�سيقية وذل ��ك م�ساء يوم الثالثاء
املقبل عل ��ى قاعة اجلواهري يف مقر
االحتاد.

وفق طريقته الخا�صة".
ابت ��د�أ ثروت مع الثقاف ��ة الإغريقية
م ��ن بينه ��م �أر�سط ��و ،وال ُك ّت ��اب
الكب ��ار م ��ن االغريقيي ��ن ،وح ��اول
ق ��در الم�ستطاع ا�ستخ ��دام الت�أليف
والترجم ��ات وه ��ي م�س�أل ��ة م ��ن
التوا�ش ��ج بي ��ن الطرفي ��ن وان كان
هذا االمر يدل على انه يمتلك وعي ًا
نوعي� � ًا  ،يذك ��ر مه ��دي ان " يو�سف
ث ��روت وقف �ض ��د مفه ��وم هايدغر
ال ��ذي يق ��ول الإن�س ��ان حي ��ن يولد
يكون القبر بانتظاره ،وكل خطوه
ف ��ي حيات ��ه ه ��ي خط ��وة باتج ��اه
الموت".
كم ��ا ل ��م يك ��ن ث ��روت منح ��از ًا ال
للمارك�سية وال للعبث وهو م�سيحي
لكنه حين يتحدث عن الم�سيح يقول
ال�سي ��د النا�صري ،يذكر مهدي ان "
ث ��روت ح ��اول ان يف ��كك االلتبا� ��س
بطريقة نا�ضجة و�شكل عالم الكتب
االجنبية له مال ًذ ًا".
�أي�ض ًا م ��ن الك ّتاب والفال�سفة الذين
�أ�ش ��ار له ��م وتح ��دث عنه ��م الراحل
يو�س ��ف عب ��د الم�سي ��ح ث ��روت كما
يذك ��ر د .عقي ��ل مه ��دي " �إنه تحدث
عن كامو والعبث والوجود ويقول
ان ��ه ي�ؤث ��ر عل ��ى ال ��ذات بمقطوع ��ة
م�أزوم ��ة متف ��ردة بعزلته ��ا  ،بعدها
يتح ��دث ع ��ن برناردل ��و ذاك ��ر ًا انه
يح ��اول جع ��ل الحي ��اة �أق ��وى م ��ن

 حنان حممود جميل
الباحث ��ة ،ي�ص ��در له ��ا حديث� � ًا كتاب
بعنوان (الهوية العراقية بعد �سقوط
بغداد)  .تناولت فيه مو�ضوع الهوية
يف الرواي ��ة العراقية يف واحدة من
�أ�صعب املراحل التي م ّر فيها العراق
يف تاريخ ��ه احلدي ��ث .ويف الكت ��اب
ت�ب�رز الباحث ��ة ،من خالل ع ��دد كبري
م ��ن الروايات العراقية ،الأثر الكبري
ال ��ذي ا�ستغ ��ل فيه مو�ض ��وع الهوية
يف ت�أجيج ال�صراعات الداخلية التي
ترك ��ت جرحا غائر ًا يف ج�سد العراق
من ��ذ �سقوط بغ ��داد وحت ��ى اللحظة
التي نعي�شها.
� شفيق املهدي
امل�سرح ��ي الراح ��لُ ،يق ��ام ل ��ه حف ��ل
ت�أبيني �إكرام ًا ملنجزه وكونه من �أهم
امل�سرحيني العراقيني ،ا�ضافة اىل ما
قدمه من منج ��زات لدائ ��رة ال�سينما
وامل�س ��رح حي ��ث �سيق ��ام احلفل على
خ�شب ��ة امل�س ��رح الوطن ��ي العراق ��ي
�صباح يوم غد الإثنني .

د .عقيل مهدي يو�سف مع مقدم اجلل�سة علي ح�سن الفواز
�شخو� ��ص الم�س ��رح حي ��ث طرح � 6شكي ��ب كاظ ��م ع ��ن �أ�سب ��اب �شغ ��ف
�شخ�صي ��ات تبح ��ث ع ��ن الم�ؤل ��ف اغل ��ب المثقفي ��ن واالف ��راد لق ��راءة
ويق ��ول �إن الم�ؤل ��ف ا�ستطاع �ضخ ومتابع ��ة ه ��ذه المجل ��ة وي�ضيف "
دم لأ�شب ��اح ه ��و اختارها ،وتحدث �إن م ��ن �أ�سباب �شغفن ��ا بقراءة هذه
ث ��روت اي�ض ��ا ع ��ن الالمعق ��ول في المجل ��ة كونها كان ��ت تقدم لنا مواد
م�سرحي ��ة �إميديا ،ذاك ��ر ًا �أنه ي�شير �أدبي ��ة وثقافي ��ة مهم ��ة ،ا�ضافة الى
ال ��ى م ��وت الح ��ب بي ��ن ال ��زوج م ��ا قدم ��ه لن ��ا الراحل يو�س ��ف عبد
وزوجت ��ه وي�ستخ ��دم ا�ستع ��ارات الم�سيح ث ��روت من مقاالت �ضافية
ومجازات ،ا�ضافة �إلى ما تحدث به
عن برناردت�شو".
المع ِّلم الذي �أثرى
الحياة الثقاف ّية
كان المثقف ��ون ينتظ ��رون مجل ��ة "
الأدي ��ب" الت ��ي تناق� ��ش العديد من
المو�ضوع ��ات الثقافي ��ة المهمة في
مختل ��ف مج ��االت االدب والفنون،
وكان ��ت ه ��ذه المجل ��ة ت�ص ��در ف ��ي
لبن ��ان ل�صاحبها �ألبي ��ر �أديب الذي
توفي ع ��ام  1985لينقط ��ع �إ�صدار
المجل ��ة بوفات ��ه ،يتح ��دث الناق ��د

وراقية في الم�سرح وكتابه تك�شف
براعة عبد الم�سيح".
وي�شي ��ر كاظ ��م ال ��ى بع� ��ض مقاالت
ث ��روت قائ�ل�ا " �أذك ��ر م ��ن بع� ��ض
مقاالت ��ه المعنون ��ة ف ��ي المجل ��ة
منه ��ا ل ��وركا والم ��ر�أة العا�صف ��ة،
وهنيرك اب�س ��ن والرم ��ز والداللة،
ولويج ��ي برندل ��و وظ�ل�ال الوه ��م
الكبير حيث تناول في هذه المقالة
�أعم ��ال برندل ��و " كم ��ا ق ��دم ثروت
درا�س ��ة ف ��ي م�س ��رح برناردت�ش ��و،
ا�ضاف ��ة ال ��ى ذلك قدم لن ��ا عدد ًا من
ك ّت ��اب الم�س ��رح المعروفين ،الذين
كت ��ب عنه ��م درا�س ��ات عميق ��ة ع ��ن
الم�سرحيي ��ن الذين ال يعرفهم عامة
ال ُق ��راء ب ��ل يعرفهم فق ��ط ا�صحاب
االخت�صا� ��ص ف ��ي ه ��ذا المج ��ال،
ويدل هذا عل ��ى تمكنه وعلميته في
عوالم الم�سرح".
م ��ن الم�ؤ�س ��ف �أن ما قدم ��ه يو�سف
عب ��د الم�سيح ثروت ل ��م يُحفظ ولم
يوث ��ق  ،فيذكر الناق ��د �شكيب كاظم
�أن " ال ��ذي ي�ؤ�س ��ف ل ��ه ان كل ه ��ذه

نبيل عبد الكرمي

�أنجيلينا جولي وبراد بيت يح�سمان �أمرهما
�أفادت محامي ��ة الممثلة �أنجيلينا
جول ��ي ،ب� ��أن النجم ��ة الأميركية
وطليقها ب ��راد بت تو�صال التفاق
نهائ ��ي ب�ش� ��أن ح�ضان ��ة �أوالدهما
ال�ست ��ة ،بعد �أكثر م ��ن عامين من
المفاو�ضات ال�شاقة.
وقال ��ت المحامي ��ة� ،سامانثا بلي
ديغ ��ان ،ف ��ي بي ��ان" :ت ��م االتفاق
على ترتي ��ب ح�ضانة قبل �أ�سابيع
ووقع عليه الطرفان والقا�ضي".
ونقل ��ت "رويت ��رز" ع ��ن ديغ ��ان:
"هذا الترتي ��ب ،الذي يقوم على
�أ�سا� ��س تو�صي ��ات خبي ��ر تقيي ��م
ح�ضان ��ة الأطف ��ال ،ي�ستبع ��د
الحاج ��ة �إل ��ى محاكم ��ة .المل ��ف

وتفا�صيل االتف ��اق �سرية لحماية
م�صال ��ح الأطف ��ال" ،فيم ��ا لم يكن
لدى ممثلي بيت �أي تعليق.
يذكر �أن جولي وبيت انف�صال في
�سبتمب ��ر ع ��ام  ،2016بع ��د ق�صة
ح ��ب ا�ستم ��رت � 10أع ��وام

الطقس

الدرا�سات القيمة التي بد�أ بن�شرها
منذ عام  1952ف ��ي مجلة الر�سالة
ل�صاحبها �أحمد ح�سن الزيات ،وثم
اوقفت المجلة بعد �صعود ال�ضباط
الى ال�سلطة ،وانتقل ثروت بكتابته
وترجمات ��ه من مجل ��ة الر�سالة الى
مجل ��ة االدي ��ب اللبناني ��ة وث ��م الى
مجل ��ة االق�ل�ام ومجل ��ة الطليع ��ة،
ُمقدم ��ا العديد م ��ن الدرا�سات التي
ظل ��ت ثاوية في بط ��ون المجالت".
وو�صف كاظم يو�سف عبد الم�سيح
ث ��روت ب�أن ��ه " المعل ��م ال ��ذي �أثرى
الحي ��اة الثقافية في العراق " خالل
الكلم ��ة الت ��ي قر�أه ��ا بح ��ق ث ��روت
خ�ل�ال جل�س ��ة ا�ست ��ذكاره ف ��ي بيت
المدى في �شارع المتنبي.

وزواج ا�ستم ��ر عامي ��ن .ورفعت
جولي دعوى للطالق م�شيرة �إلى
وجود خالفات ال يمكن ت�سويتها
و�سعت �إل ��ى الح�ضانة الأ�سا�سية
لأوالدهم ��ا ال�ست ��ة وم ��ن بينه ��م
ثالثة بالتبني.

�أنجب ثقافة
كان تلمي ��ذه ف ��ي المدر�سة كما ذكر،
ويب ��دو �أن ه ��ذا ما جعل ��ه يتوا�صل
مع ��ه � ،أحد الحا�ضري ��ن ومن خالل
مداخلته تحدث عن الراحل يو�سف
عب ��د الم�سي ��ح ث ��روت وق ��ال " كان
الراحل يو�سف عبد الم�سيح ثروت
ق ��د در�سني حي ��ن كنت ف ��ي ال�صف
الخام� ��س االبتدائ ��ي ،وقته ��ا كنت
ف ��ي مدر�س ��ة ال�صادق ف ��ي منطقة
االمي ��ن بجان ��ب داره ،وقد �أخذني
ث ��روت ال ��ى بيت ��ه ،وتعرف ��ت ال ��ى
زوجت ��ه ال�سي ��دة جوزافي ��ن ،كان
عم ��ري �صغي ��ر ًا ف ��ي وقته ��ا ،ولكن
وعي ��ي كان جي ��د ًا ف ��ي تل ��ك الفترة
الزمني ��ة ،وكنت عارف� � ًا بالكثير من
االمور ".وهنا يذكر ال ُم�شارك " لقد
ا�ستهوتني �شخ�صية ثروت وهذا ما
جعلني �أتردد الي ��ه خا�صة ان بيتي
كان قريب� � ًا م ��ن بيت ��ه ،وق ��د تعلمت
من ��ه الكثير".ليذك ��ر لن ��ا الم�شارك
ف ��ي كلمت ��ه �أن " الراح ��ل يو�س ��ف
عب ��د الم�سيح ث ��روت ق ��ام بترجمة
" المعق ��ول ولالمعق ��ول ب ��الأدب
الحديث " لكولن ول�سون وذلك في
فترة �سبقت ترجمة �سامي للكتاب،
وما يج ��ب �أن �أذكره �أن ثروت كان
يميل الى مدر�سة العبث في كتاباته،
وه ��ذا بالطب ��ع على وف ��ق ر�أيي و
تقدي ��ري ال�شخ�ص ��ي للمو�ض ��وع
لأنن ��ي باحث في التراث البغدادي
ول�ست �أديب� � ًا �أو مخت�ص ًا في مجال
الم�سرح ،فالراحل يو�سف ثروت لم
ينجب ابن ��ا ًء ليرثوه ،ولكنه �أنجب
ثقافة".

�شكيب كاظم

للمرة الألف النا�س ي�س�ألون:
ماذا يحدث؟ ي�سمعون كل يوم
خطابات عن رف�ض املحا�ص�صة
وحكومة "التكنوقراط"
وعمليات كربى للق�ضاء على
الف�ساد ،وبعدها ال �شيء �سوى
�أخبار عن �صراع من �أجل �أن
يح�صل كل فريق �سيا�سي على
غنيمته.
ال �أجد تف�سري ًا واحد ًا� ،إال �أنّ
ما يجري عبث من نوع خا�ص،
عبث ال يختلف كثريا عن عبث
تغريدات القيادي يف حزب
الدعوة وم�ست�شار املالكي ومن
بعده العبادي ال�سيد وليد
احللي الذي كتب على �صفحته
يف موقع تويرت �أنه بت�صاعد
دعوات امل�ؤمنني من �أمثاله،
اختفى اجلفاف عن العراق
وامتالت الأنهر وال�سدود
والبحريات والأهوار!
وقبلها كان قد كتب يحذرنا
من الزالزل ويرجع �أ�سبابها
اىل"مع�صية الله والطاغوت
والغرور" ،ويف تغريدة ثالثة
يخربنا ب�أف�ضال حزب الدعوة
على هذا ال�شعب حيث جعله
يتمتع"باحلرية والدميقراطية
والأمن وال�سالم".
منذ �أن �أعاد"امل�سرت"دونالد
ترامب االعتبار ملوقع تويرت،
من�صة يق�صف
وحوّ له �إىل ّ
من خاللها اجلميع يف كلّ
االجتاهات ،وجدنا من يحوّ ل
هذه املن�صة اىل �ساحة
لتقدمي ف�صول من م�سرح
العبث غري املعقول ،حني
جند ال�سيا�سي ين�سى �أن
الع�شرات ماتوا جراء ال�سيول
والأمطار ،لكنه ي�صر على
�أن يغرد �أن هناك امل�ؤامرة
حتاك يف الظالم �ضد النظام
ال�سا�سي"الدميقراطي"،
فالبع�ض يريد �أن ي�صوّ ر للعامل
�أنّ �سيا�سيينا "الأفا�ضل"
وم�س�ؤولينا" الأكارم "ونوّ ابنا
"الأجلاّ ء"عاجزون عن الذهاب
لزيارة خيام �أهايل املو�صل،
�ضحوا بالغايل
وهم الذين ّ
والنفي�س من �أجل عيون هذا
ال�شعب"الناكر للجميل"الذي
اليريد �أن يعرف �أنّ عدم
عودة" �سليم اجلبوري وفالح
كرا�سي ال�سلطة
الفيا�ض �إىل
ّ
�سي�ؤثر على معدالت التنمية،
و�سترتاجع الزراعة ،و�ستغلق
�أبواب امل�صانع!
ماذا �س ُت�ضيف لنا "تغريدات"
وليد احللي؟ �سنقر�أ �أنَّ الرجل
خرج علينا عام  2013ليقول
كلمته ال�شهرية �":ألف كال
وكال لكل من يفكر جمرد
التفكري يف حتديد والية نوري
املالكي" ،وبعدها بعام واحد
ي�ش ّمر عن �ساعديه ويعلن
حرب ًا �شاملة �ضد حمور ال�شر
الذي يريد �إ�سقاط حكومة
ال�سيد حيدر العبادي ،ثم
يك�شف لنا �سر ًا خطري ًا من
�أن احللي"نف�سه"�أي�ضا ،كان
وراء قرار تنحية املالكي.ويف
كل تغريداته يريد احللي من
العراقيني �أن يحمدوا الله على
نعمة حزب الدعوة.

النقابة الوطنيّة لل�صحفيين تنتخب مجل�سها الجديد
الزميل يا�سر ال�سالم رئي�س ًا لها

 بغداد /المدى
اختتم ��ت النقاب ��ة الوطني ��ة لل�صحفيي ��ن ف ��ي
الع ��راق ،الجمع ��ة ،م�ؤتمره ��ا الثال ��ث بانتخاب
مجل� ��س جدي ��د له ��ا م�ؤلف م ��ن ت�سع ��ة �أع�ضاء ،
اثنان منهم احتياط.
وانتخ ��ب المجل�س الجديد الزميل يا�سر ال�سالم
مدي ��ر تحرير �صحيفة "طري ��ق ال�شعب" رئي�س ًا
للنقاب ��ة والدكت ��ورة �أزه ��ار �صبي ��ح الأ�ست ��اذة
الم�ساع ��دة ف ��ي كلي ��ة الإع�ل�ام -جامع ��ة بغ ��داد
نائب ًا.
و�ضم المجل�س في ع�ضويته د� .إرادة الجبوري،

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية ،حالة الطق�س ودرجات احلرارة يف
عموم مناطق العراق لليوم الأحد.
وقالت الهيئة يف تقريرها اليوميّ � ،إن الأجواء �ستكون غائمة مع ت�ساقط �أمطار يف
معظم مناطق البالد.

جمانة ممتاز� ،أمل �صقر ،طارق ح�سين ،و�ستار
النا�ص ��ر ،وكذل ��ك عام ��ر م�ؤيد وعزي ��ز الربيعي
ع�ضوين احتياط.
وح�ضرالم�ؤتم ��ر ال ��ذي عقد في فن ��دق فل�سطين
الدول ��ي /ميريدي ��ان ،باال�ضاف ��ة ال ��ى �أع�ض ��اء
النقابة،ع ��دد كبير م ��ن ال�شخ�صي ��ات الإعالمية
وال�سيا�سي ��ة الوزير ال�سابق للم ��وارد المائية،
د.ح�س ��ن الجنابي ووزي ��ر الثقافة الأ�سبق مفيد
الجزائ ��ري ورئي�سة لجن ��ة الثقافة والإعالم في
الدورة البرلمانية ال�سابقة مي�سون الدملوجي،
باال�ضاف ��ة ال ��ى وف ��د م ��ن نقاب ��ة �صحفي ��ي
كرد�ستان.

بغداد C° 9 - C° 20 /الب�صرة C° 11 -C° 22 /
�أربيل C° 6 - C° 15 /النجف C° 9 -C° 20 /
املو�صلC° 7 - C° 16 /

الرمادي C° 9 -C° 20 /

