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املحتجون حا�صروا جمل�س املحافظة ومنعوا الأع�ضاء من الدخول
ّ

 بغداد /وائل نعمة
م ّرة �أخرى تخدم ال�صدفة حمافظ
الب�ص ��رة املث�ي�ر للج ��دل �أ�سع ��د
العيداين يف البقاء لوقت �أطول يف من�صبه،
بينم ��ا يف�شل جمل� ��س املحافظ ��ة يف اختيار
حمافظ بديل.
وم� � ّر �أك�ث�ر م ��ن � 3أ�شه ��ر من ��ذ عق ��د الربملان
اجلدي ��د دورت ��ه الت�شريعي ��ة ،والعي ��داين
يرف� ��ض �أداء اليم�ي�ن الد�ستوري ��ة بعدما فاز
مبقعد نيابي ،لأ�سباب غري وا�ضحة.

وظهر الأخري يف تظاهرات اجلمعة املا�ضية،
مبقط ��ع فيديو وهو يتحدى �أي جهة جتربه
عل ��ى ترك من�صبه ،بينما كان �شباب الب�صرة
يحا�صرون مبنى جمل�س املحافظة.
اخت ��ار املجل�س اجلمع ��ة املا�ضية ،التوقيت
اخلط� ��أ يف الدع ��وة النعق ��اد جل�س ��ة اختيار
املحاف ��ظ اجلدي ��د ،وتزام ��ن م ��ع املوع ��د
الأ�سبوع ��ي النط�ل�اق االحتجاج ��ات الت ��ي
عادت لتت�صاعد خالل الأ�سبوعني املا�ضيني.
وكان قد متكن  14ع�ضوا يف جمل�س الب�صرة
م ��ن دخول البناية من �أ�ص ��ل  ،35بينما منع
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احلكومة تطلب من الربملان ت�شريع
 15قانون ًا بعجالة

تظاهرة يف الب�صرة ُتنقذ العيداين من
حماولة ال�ستبداله بال�صدفة
جتم ��ع املتظاهرين يف بواب ��ة املجل�س بقية
االع�ضاء من دخول.
يف ي ��وم الأحد م ��ن اال�سب ��وع املا�ضي ،كان
املجل� ��س ق ��د فت ��ح ب ��اب الرت�شي ��ح الختيار
حمافظ ورئي� ��س للمجل�س ،خلف� � ًا للعيداين
ول�صباح الب ��زوين املعتقل منذ �أكرث من عام
على ذمة ق�ضايا ف�ساد.
ويف ال�ساعة الواحدة بعد ظهر يوم اجلمعة،
كان بع� ��ض املتظاهري ��ن قد تلق ��وا ات�صاالت
من داخل املجل�س تبلغه ��م بانعقاد اجلل�سة،
وبع ��د دقائ ��ق و�ص ��ل املحتج ��ون و�أغلق ��وا

علي كاظم الرفيعي:
اال�ستحقاق
االنتخابي
واملحا�ص�صة
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جريدة سياسية يومية

يا�سني طه حافظ
يكتب :عن املختلف
وعن �صناعة الوالء

2

 بغداد /محمد �صباح

بواب ��ة املجل� ��س يف املعقل و�س ��ط الب�صرة،
لك ��ن قب ��ل ذلك كان ق ��د متكن �أقل م ��ن ن�صف
�أع�ضاء املجل�س من الدخول.
يق ��ول �سم�ي�ر املالك ��ي� ،أح ��د من�سق ��ي
التظاهرات يف الب�ص ��رة لـ(املدى) �أم�س� ،إن
لديه ��م (املتظاهرون) عالق ��ات مبن و�صفهم
بـ"االع�ض ��اء الوطني�ي�ن"يف داخ ��ل املجل�س
�أبلغوه ��م مبوع ��د انعق ��اد اجلل�س ��ة ،وع ��ن
ال�صفقة التي يتم الإعداد لها.
 التفا�صيل �ص2

احلكوم ��ة
اتفق ��ت
والربمل ��ان عل ��ى ت�شريع
خم�س ��ة ع�ش ��ر قانون� � ًا معط�ل ً�ا منذ
ال ��دورة ال�سابق ��ة �أبرزه ��ا تعدي ��ل
قان ��وين انتخاب ��ات جمال� ��س
املحافظات واملوازنة االحتادية.
وتتحدث ع�ضوة اللجنة القانونية
يف جمل� ��س الن ��واب به ��ار حممود
يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �أن"جمل�س
النواب �أر�سل كتاب ��ا �إىل احلكومة
قب ��ل �أك�ث�ر م ��ن �أ�سب ��وع تقريب ��ا
مت�ضمن� � ًا قائم ��ة ب�أ�سم ��اء م�شاريع
القوان�ي�ن املعطل ��ة من ��ذ ال ��دورة

ال�سابق ��ة" ،مو�ضح� � ًا �أن"الكت ��اب
يطالب احلكومة بتحديد القوانني
الت ��ي تدخ ��ل �ضم ��ن �أولوياته ��ا
لإقرارها".
و�أرج� ��أ جمل�س الن ��واب يف دورته
ال�سابق ��ة �أك�ث�ر من �أربع�ي�ن قانونا
�أغلبه ��ا مت ��ت قراءتها ق ��راءة �أوىل
وثاني ��ة ،لك ��ن مت ترحيله ��ا ب�سبب
اخلالفات.
وبات ��ت القوان�ي�ن املعطل ��ة بحاجة
�إىل مراجع ��ة م ��ن قب ��ل الربمل ��ان
اجلدي ��د بع ��د �إلغ ��اء كل املالحظات
والتعديالت التي �أجريت عليها من
قبل جلان الربملان ال�سابق.
وت�ضي ��ف حممود":احلكوم ��ة
�أجاب ��ت عل ��ى القائم ��ة وطالب ��ت
بت�شريع خم�س ��ة ع�شر قانونا قالت
�إنه ��ا بحاج ��ة �إىل ت�شريعه ��ا يف
الوقت احلايل" ،م�ؤكدة �أن"اللجنة
القانوني ��ة با�ش ��رت ب�إج ��راءات
ت�شري ��ع ه ��ذه القوان�ي�ن عل ��ى �أمل
�إجنازها خالل الفرتات املقبلة".
من �أه ��م القوانني املعطلة منذ �أكرث
م ��ن دورة برملاني ��ة ه ��ي قوان�ي�ن
انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظ ��ات،
املحكم ��ة االحتادي ��ة ،واملجل� ��س
االحت ��ادي ،مزدوج ��و اجلن�سي ��ة،
والنف ��ط والغ ��از ،هيئ ��ة الإع�ل�ام
واالت�صاالت.
وتتاب ��ع النائب ��ة عن كتل ��ة التغيري
الكرد�ستانية �أن"�أول هذه القوانني
التي �ست�ش ّرع خ�ل�ال الأيام القليلة
املقبلة هو تعديل قانون انتخابات
جمال� ��س املحافظات ال ��ذي يتطلب

تغي�ي�ر مواعي ��د االق�ت�راع املحددة
يف  22كان ��ون الأول اجل ��اري �إىل
مواعيد �أخرى".
و�أبلغ ��ت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات،
جمل� ��س الن ��واب ع ��دم متكنه ��ا
م ��ن �إج ��راء انتخاب ��ات جمال� ��س
املحافظات يف العام احلايل عازية
ال�سب ��ب �إىل احرتاق ق�سم كبري من
�أجهزة االقرتاع وقلة التخ�صي�صات
الالزمة ،فيما طالب ��ت بتعديل �ستّ
مواد يف قانون االنتخابات.
وت�ؤكد النائبة الكردية �أن"احلكومة
اخت ��ارت �أك�ث�ر م ��ن خم�س ��ة ع�ش ��ر
قانوني ��ا لت�شريعها خ�ل�ال جل�سات
جمل�س الن ��واب املقبلة" ،الفتة �إىل
�أن"م ��ن �أبرزه ��ا قان ��ون املحكم ��ة
االحتادية وتعديل قانون العقوبات
املتعلق بالغرامات".
و�أكد رئي�س تي ��ار احلكمة الوطني
عم ��ار احلكي ��م ،قب ��ل �أي ��ام خ�ل�ال
لقائ ��ه رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب
حممد احللبو�س ��ي� ،ضرورة ح�سم
القوان�ي�ن املعطل ��ة واملرحّ ل ��ة م ��ن
الدورات ال�سابقة.
بدوره ،ي�ؤكد مق ّرر جمل�س النواب
بره ��ان الدي ��ن �إ�سح ��اق �أن"هن ��اك
�أكرث من مئة م�شروع قانون معطلة
منذ ال ��دورات الربملانية ال�سابقة"،
م�شددا على �أن"الربملان يف دورته
احلالي ��ة ع ��ازم عل ��ى ت�شري ��ع هذه
القوان�ي�ن اخلالفي ��ة بع ��د درا�ستها
ومراجعتها".
 التفا�صيل �ص3

رئي�س الربملان يبحث
مع بارزاين ّ
ملف �إكمال
الكابينة احلكوم ّية
 بغداد /املدى

متظاهرون يف �ساحة التحرير يوم اجلمعة  ......ت�صوير  :حممود ر�ؤوف

العراق بحاجة ال�ستثمارات بقيمة
 50مليار دوالر يف م�شاريع الطاقة
 ترجمة /املدى
ا�ستن ��اد ًا لتقري ��ر دويل
جدي ��د �أعدت ��ه م�ؤ�س�سة،
فرو�س ��ت �آن ��د �سوليف ��ان Frost
 & Sulivanاالمريكي ��ة
لال�ست�ش ��ارات يف جم ��ال الطاق ��ة،
ف� ��إن الع ��راق �سيعتم ��د خط ��ة
طموح ��ة متعددة امل�ص ��ادر �ستمكن
الب�ل�اد من خالله ��ا جتهيز  %10من
احتياجاته ��ا للطاقة باالعتماد على
م ��وارد طبيعي ��ة متواف ��رة ب�ش ��كل
دائ ��م وذل ��ك بحل ��ول الع ��ام 2028

من خ�ل�ال تطوير من�ش� ��آت ت�ستغل
الطاق ��ات الطبيعي ��ة املتوافرة على
نط ��اق وا�س ��ع م ��ن طاق ��ة �شم�سية
وطاق ��ة ري ��اح وطاق ��ة حياتية عرب
ا�ستثم ��ار تبلغ كلفت ��ه �أكرث من 50
مليار دوالر.
وتق ��ول امل�ؤ�س�س ��ة اال�ست�شاري ��ة
االمريكي ��ة ،الت ��ي تتخ ��ذ م ��ن
كاليفورنيا مقر ًا له ��ا :كون العراق
ينع ��م بكمي ��ات هائل ��ة م ��ن م�صادر
الطاق ��ة ال�شم�سي ��ة وطاق ��ة الرياح
الطبيعي ��ة ،ف ��ان البلد ال ��ذي عانى
م ��ن ويالت ح ��روب متتالية ي�سعى

م����ودري����ت���������ش ي���ف���ت���ح ال����ن����ار
ع����ل����ى رون�������ال�������دو وم���ي�������س���ي! 7

لتنوي ��ع م�ص ��ادر اعتم ��اده عل ��ى
الطاقة بعي ��د ًا عن م�ص ��ادر الوقود
االحفوري وذلك خالل العقد القادم
م ��ن الزمن ،وتعزي ��ز م�صادر تنوع
الطاقة لديه.
 التفا�صيل �ص5

العراق يُ�س ِّلم ال�سفري الرتكي مذ ّكرة
احتجاج على ا�ستهداف �أرا�ضيه
 بغداد /املدى
قالت وزارة اخلارجي ��ة العراقية يف بيان
يوم اجلمعة �إنها ا�ستدعت ال�سفري الرتكي
يف بغ ��داد و�سلمت ��ه ر�سال ��ة احتج ��اج ب�ش�أن"خروق
جوية متكررة"للمجال اجلوي العراقي.
جاء ذلك بعد �أن نفذت طائرات تركية يف وقت �سابق
�ضرب ��ات عل ��ى مواقع تابع ��ة مل�سلحي ح ��زب العمال
الكرد�ستاين يف �شمال العراق.
وق ��ال اجلي�ش الرتك ��ي على تويرت �إن ��ه نفذ �ضربات
جوي ��ة يف �شم ��ال العراق ي ��وم اجلمعة قت ��ل خاللها
ثماني ��ة م�سلحني ينتمون حلزب العمال الكرد�ستاين
املحظ ��ور .وذك ��ر اجلي� ��ش �أن ال�ضرب ��ات ا�ستهدفت
ع ��دة مناطق يف �شم ��ال العراق منه ��ا زاب وهاكورك
وهفتانني.
وتنفذ تركيا �ضربات جوية على نحو متكرر ت�ستهدف
قواعد ح ��زب العمال الكرد�ست ��اين يف �شمال العراق
فيم ��ا ق ��ال الرئي�س الرتكي رجب طي ��ب �أردوغان �إنه

ي�سع ��ى لتحقيق هدفه املعلن ب�إنه ��اء وجود اجلماعة
امل�سلح ��ة قرب حدود بالده .كما هددت �أنقرة من قبل
ب�شن هجوم بري على املنطقة.
لك ��ن بي ��ان اخلارجي ��ة العراقية ق ��ال ع ��ن ال�ضربات
اجلوية":مث ��ل ه ��ذه الأعم ��ال تع� � ّد انته ��اك ًا ل�سيادة
الع ��راق و�سالم ��ة �أمن ��ه ومواطنيه وعم�ل ً�ا مرفو�ض ًا
ال�صعد كافة".
على ُ
و�أ�ض ��اف البيان"ال ��وزارة ت�ستنك ��ر م ��ا قام ��ت ب ��ه
الطائ ��رات الرتكي ��ة م ��ن خ ��رق للأج ��واء العراقي ��ة
وا�سته ��داف للعدي ��د م ��ن املواقع يف �شم ��ال العراق،
التي �أوقعت خ�سائر يف الأرواح واملمتلكات".
وت�ص ّن ��ف تركي ��ا والوالي ��ات املتح ��دة واالحت ��اد
الأوروب ��ي ح ��زب العم ��ال الكرد�ست ��اين جماع ��ة
�إرهابي ��ة .وحم ��ل احلزب ال�س�ل�اح على م ��دى ثالثة
عق ��ود يف جن ��وب �شرق تركيا يف �ص ��راع ت�سبب يف
مقتل نحو � 40ألف �شخ�ص.
 التفا�صيل �ص3

بح ��ث رئي� ��س جمل� ��س
حمم ��د
الن ��واب
احللبو�س ��ي� ،أم� ��س ال�سب ��ت،
م ��ع زعي ��م احل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�ست ��اين م�سع ��ود ب ��ارزاين
مل ��ف ح�س ��م ال ��وزارات املتبقية،
جاء ذلك خالل زيارته �أربيل.
وقال املكتب الإعالمي للحلبو�سي
يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه،
�إن"رئي�س جمل� ��س النواب حممد
احللبو�س ��ي برفق ��ة وف ��د نياب ��ي
التق ��ى يف �أربي ��ل زعي ��م احل ��زب
الدميقراطي الكرد�ستاين م�سعود
ب ��ارزاين" ،مبين ًا �أنه"جرى خالل
اللقاء بحث الأو�ض ��اع ال�سيا�سية
والأمني ��ة الراهن ��ة يف الع ��راق،
وجه ��ود ا�ستكم ��ال الكابين ��ة
احلكومية".
و�أَ�ض ��اف البي ��ان� ،أنه"ج ��رى
الت�أكي ��د عل ��ى �ض ��رورة ح�س ��م
ال ��وزارات املتبقي ��ة ،و�أن تك ��ون
املرحل ��ة املقبل ��ة مرحل ��ة ت�ضاف ��ر
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�أثري ناظم
اجلا�سور
يكتب:
�سلطة رابحة
ومواطن
خا�سر

اجله ��ود خلدمة جمي ��ع العراقيني
ع�ب�ر حكوم ��ة قوي ��ة مدعومة من
الق ��وى ال�سيا�سي ��ة� ،إ�ضاف ��ة اىل
احل ��ث عل ��ى �إنه ��اء مل ��ف �إدارة
الدولة بالوكالة ،و�ضرورة تعزيز
�إمكانات م�ؤ�س�ساتها وقدراتها من
خ�ل�ال دع ��م احلكوم ��ة يف اختيار
ال�شخ�صي ��ات املنا�سب ��ة ل�شغ ��ل
املنا�صب".
وتاب ��ع البي ��ان� ،أن احللبو�س ��ي
التق ��ى �أي�ض ًا"نيجريفان بارزاين
رئي� ��س وزراء �إقلي ��م كرد�ست ��ان
وبح ��ث مع ��ه تط ��ورات امل�شه ��د
ال�سيا�سي ،و�سبل تعزيز التعاون
والتن�سي ��ق امل�ش�ت�رك ب�ي�ن املركز
والإقليم ،وح ��ل امل�ش ��اكل العالقة
وفق� � ًا للد�ست ��ور ،والتط ��رق �إىل
ملف �إعمار املناطق املحررة وبذل
اجله ��ود لغل ��ق مل ��ف النازح�ي�ن
و�ضمان عودتهم" ،خمتتم ًا زيارته
بـ"لقاء م�سرور بارزاين م�ست�شار
جمل�س �أمن �إقليم كرد�ستان".
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تظاهرة فـي الب�صرة ُتنقذ العيداين من حماولة
ال�ستبداله بال�صدفة

املحتجون حا�صروا
ّ
جمل�س املحافظة
ومنعوا الأع�ضاء من
الدخول

 عدنان ح�سني

يف الب�ل�اد الدميقراطي ��ة التي ُيح�ش ��ر ا�سم الع ��راق يف قائمتها ظلم ًا
وعدوان� � ًا ،درج ��ت الع ��ادة على �أن ُيعط ��ي الر�أي الع ��ام وامل�ؤ�س�سات
املع�ّب�رّ ة عن ��ه ( الإع�ل�ام احل� � ّر خ�صو�ص ًا) الهيئ ��ات املنتخب ��ة حديث ًا
(الربمل ��ان واحلكوم ��ة و�سواهم ��ا ) مئ ��ة ي ��وم للتوثق مم ��ا �إذا كانت
الهيئ ��ة قد و�ضعت نف�سها على الطريق الذي وعدت النا�س بها وعلى
�أ�سا�سها حظيت ب�أغلبية الأ�صوات.
بتفح� ��ص الق ��رارات والإج ��راءات املتخ ��ذة والقوانني
يح ��دث ه ��ذا ّ
الالزم ��ة لها عل ��ى مدى املئة يوم ،ويف �ضوء ذلك ُيق ��ال �إنّ امل�ؤ�شرات
الأوىل تفيد ب�أنّ الهيئة املنتخبة جادّة يف الوفاء بوعودها وتعهداتها،
�أو �أنه ��ا لي�س ��ت كذلك .وال ي�ت�ردَد الر�أي العام وو�سائ ��ل التعبري عنه
ع ��ن توجيه �أ�ش ّد االنتقاد لزعماء الهيئة وو�صمهم بالت�ضليل والكذب
والنفاق.
الأربعاء املا�ضي �صار عمر برملاننا اجلديد مئة يوم بالتمام والكمال،
فما ح�صيلة هذه املدة التي ميكن فيها ت�شريع ع�شرات القوانني واتخاذ
املا�سة احلاجة لها منذ �سنوات ومن
ع�شرات القرارات والإج ��راءات ّ
�أجلها جرى انتخاب النواب ليكونوا ممثلي الناخبني الذين ي�سعون
لتلبية احتياجاتهم ،بت�شريع القوانني الالزمة ومراقبة عمل ال�سلطة
املتوجب عليها تنفيذ القوانني امل�ش ّرعة.
التنفيذية
ّ
م ��ا الذي ح�صل عندن ��ا يف املئة يوم؟ وما ال ��ذي فعله جمل�س النواب
ال ��ذي مت ّيز يف دورت ��ه احلالية بعل � ّ�و �أ�صوات رئا�ست ��ه والعديد من
املوجه لهم وملجل�سهم؟
�أع�ضائه وال�ضيق ال�شديد بالنقد ّ
م ��ن �أول مالمح ف�شل هذا املجل�س �أنه حتى الآن مل ينجح يف ت�شكيل
جلانه املخت�صة التي لها الدور احلا�سم يف اقرتاح م�شاريع القوانني
وتدقيق امل�شاريع واملقرتحات القادمة من ال�سلطة التنفيذية.
ال�سب ��ب يف ه ��ذا الف�ش ��ل هو ال�صراع ب�ي�ن الق ��وى والأ�شخا�ص على
رئا�س ��ات اللج ��ان ،وبخا�صة تل ��ك التي عل ��ى �صلة بربام ��ج مكافحة
الف�س ��اد الإداري وامل ��ايل وبامل�شاريع اال�ستثماري ��ة وم�شاريع �إعادة
الإعم ��ار( فا�سدون معروف ��ون حر�صوا على ع�ضوي ��ة جلنة النزاهة
واللجن ��ة القانوني ��ة واللجنة املالي ��ة  ،جلنة االقت�ص ��اد واال�ستثمار،
جلنة العالقات اخلارجية ،جلنة الأمن والدفاع ،جلنة النفط والطاقة
والرثوات،جلنة اخلدمات والإعمار ،و�سواها مما ي�ؤمل منها حتقيق
مطام ��ح ومطامع حزبي ��ة و�شخ�صية ،وبخا�صة عل ��ى �صعيد العقود
وال�صفق ��ات وت�أمني منا�صب ووظائف عليا للأقارب واملحازبني ،كما
كان يجري يف الدورات الربملانية ال�سابقة جميع ًا.
ه ��ذه الدورة الربملانية بالذات التي مل يكن الكثري من النا�س ي�أملون
خ�ي�ر ًا منها ،بدليل مقاطعة �أغلبية الناخب�ي�ن لعملية انتخابها ،بررت
حت ��ى الآن خيبة الأمل االبتدائي ��ة حيالها ،فبعد مئة يوم مل ن�سمع �أنّ
ه ��ذه الدورة قد و�ضع ��ت تعديل الد�ستور امل�ؤجل م ��ن �أكرث من ع�شر
�سنوات يف جدول الأعمال ،وكذا احلال بالن�سبة للقوانني الأ�سا�سية،
قوانني بناء الدولة ،امل�ؤجلة هي الأخرى ّ
كل هذه املدة الطويلة.
" الإجن ��از" الكب�ي�ر الوحي ��د الذي حققت ��ه هذه ال ��دورة �أنها �أ َمنت
للأع�ض ��اء اجل ��دد رواتب وامتي ��ازات عالية ،بقرار �ص ��در عن رئي�س
املجل� ��س يف الأيام الأوىل من ه ��ذه املئة يوم ،ما �أث ��ار غ�ضب ًا �شعبي ًا
وا�سع� � ًا ا�ستنك ��ره الرئي� ��س!  ،كم ��ا ل ��و �أنّ الذي ��ن انتخب ��وا �أع�ض ��اء
املجل�س اجلدي ��د �إمنا �أخذته ��م الر�أفة ب�أع�ضاء هذه ال ��دورة لي�أمنوا
احلياة الرخ ّية لهم ويرتكوا �سائر العراقيني للفقر واجلوع والبطالة
واملر� ��ض ونق� ��ص اخلدم ��ات العامة و�ش ��رب املي ��اه امل�ش ّبع ��ة بامللح
وامللوثة بالف�ضالت وبال�سمك امل�سموم.
ّ
الكت ��اب ُيعرف من عنوانه ..وعنوان كتاب الدورة الربملانية احلالية
يعطي االنطباع ب�أنها �ستكون الأ�سو�أ منذ  ،2006على �سوء الدورات
ال�سابقة ك ّلها.
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 بغداد /وائل نعمة
مرة �أخرى تخدم ال�صدفة
ّ
محافظ الب�صرة المثير للجدل
�أ�سعد العيداني في البقاء لوقت
�أطول في من�صبه ،بينما يف�شل
مجل�س المحافظة في اختيار
محافظ بديل.
ومر �أكثر من � 3أ�شهر منذ
ّ
عقد البرلمان الجديد دورته
الت�شريعية ،والعيداني يرف�ض
�أداء اليمين الد�ستورية بعدما
فاز بمقعد نيابي ،لأ�سباب غير
وا�ضحة.
وظهر الأخير في تظاهرات
الجمعة الما�ضية ،بمقطع
فيديو وهو يتحدى �أي جهة
تجبره على ترك من�صبه ،بينما
كان �شباب الب�صرة يحا�صرون
مبنى مجل�س المحافظة.

جل�سة اختيار المحافظ
اختار المجل� ��س الجمع ��ة الما�ضية،
التوقي ��ت الخط�أ في الدع ��وة النعقاد
جل�س ��ة اختي ��ار المحاف ��ظ الجدي ��د،
وتزام ��ن م ��ع الموع ��د الأ�سبوع ��ي
النط�ل�اق االحتجاج ��ات الت ��ي
ع ��ادت لتت�صاع ��د خ�ل�ال الأ�سبوعين
الما�ضيين.
وكان قد تمكن  14ع�ضوا في مجل�س
الب�صرة من دخ ��ول البناية من �أ�صل
 ،35بينم ��ا منع تجم ��ع المتظاهرين
في بوابة المجل�س بقية االع�ضاء من
دخ ��ول .في يوم الأح ��د من اال�سبوع
الما�ضي ،كان المجل� ��س قد فتح باب
التر�شي ��ح الختيار محاف ��ظ ورئي�س
للمجل� ��س ،خلف ًا للعيدان ��ي ول�صباح
البزون ��ي المعتقل من ��ذ �أكثر من عام
على ذمة ق�ضايا ف�ساد.
وفي ال�ساع ��ة الواحدة بعد ظهر يوم
الجمعة ،كان بع� ��ض المتظاهرين قد
تلق ��وا ات�صاالت من داخ ��ل المجل�س
تبلغهم بانعقاد الجل�سة ،وبعد دقائق
و�ص ��ل المحتج ��ون و�أغلق ��وا بوابة
المجل� ��س في المعقل و�سط الب�صرة،
لكن قب ��ل ذل ��ك كان قد تمك ��ن �أقل من
ن�صف �أع�ضاء المجل�س من الدخول.
يق ��ول �سمي ��ر المالكي� ،أح ��د من�سقي
التظاه ��رات ف ��ي الب�ص ��رة لـ(المدى)
�أم� ��س� ،إن لديه ��م (المتظاه ��رون)
عالق ��ات بم ��ن و�صفه ��م بـ"االع�ض ��اء
الوطنيي ��ن" ف ��ي داخ ��ل المجل� ��س
�أبلغوه ��م بموع ��د انعق ��اد الجل�س ��ة،
وعن ال�صفقة التي يتم الإعداد لها.
وق ��د �سمع المالكي وزمالءه �أن زعيم
تي ��ار الحكمة عم ��ار الحيك ��م ووزير
الريا�ض ��ة ال�ساب ��ق والقي ��ادي ف ��ي
التيار عبد الح�سين عبطان ي�شرفون

متظاهرون
يف الب�صرة
قبل �أيام
عل ��ى تن�صي ��ب محافظ للب�ص ��رة من
�أع�ضاء حزبه ��م ،وقال" :وهو ما�أثار
غ�ضبنا".
وق ��ال المالك ��ي" :النري ��د محافظ� � ًا
ينتم ��ي ال ��ى ح ��زب �سيا�س ��ي ،نريده
م�ستق�ل� ًا" .و�شه ��دت الب�ص ��رة ف ��ي
ال�صي ��ف الما�ض ��ي ،احتجاج ��ات
و�صف ��ت باالكبر واالط ��ول من حيث
الزم ��ن وربما االعنف ف ��ي الجنوب،
للمطالبة بالخدمات والماء العذب.
وهد�أت الب�صرة ف ��ي �أيلول الما�ضي
بع ��د ح ��دوث م�صادمات م ��ع القوات
االمني ��ة وعنا�ص ��ر م�سلح ��ة تابع ��ة
لأحزاب ،قبل �أن يبد�أ ف�صل جديد من
االحتجاج ��ات ال�شتوية مطلع كانون
االول الحالي.
في داخل المجل�س
بق ��ي �أع�ض ��اء المجل�س ال� �ـ 14الذين
دخل ��وا البناي ��ة ينتظ ��رون ان�ضم ��ام
�آخري ��ن لهم لإكم ��ال الن�ص ��اب ،الذي
كان يحتاج �إلى � 4أع�ضاء فقط.
ول ��م يحدث خ�ل�ال �أ�سب ��وع فتح باب
التر�شيح ل�شغل من�صب المحافظ �أي
م�صادم ��ات �سيا�سية داخل المجل�س،
خ�صو�ص ًا �أن المحافظ الحالي �أ�سعد
العيدان ��ي ،لي�س لديه �أي ت�أثير داخل
المجل�س.
ويق ��ول �أمي ��ن وه ��ب رئي� ��س تي ��ار
الحكم ��ة ف ��ي المجل� ��س لـ(الم ��دى):
"بع ��د �أن ف ��از المحاف ��ظ الحالي في
البرلم ��ان ،فقد فتحنا ب ��اب الت�شريح
الختيار بديل عنه".
وي�شي ��ر الم�س� ��ؤول المحل ��ي الى �أن
العيدان ��ي نائ ��ب حت ��ى و�إن ل ��م ي�ؤد

اليمي ��ن الد�ستوري ��ة ،بح�سب المادة
 14ف ��ي النظ ��ام الداخل ��ي لمجل� ��س
الن ��واب .وتن� ��ص الم ��ادة الأخي ��رة
عل ��ى ":يع� � ّد المر�ش ��ح المنتخ ��ب
ع�ضو ًا ف ��ي المجل�س ويتمتع بجميع
حق ��وق الع�ضوية ابت ��دا ًء من تاريخ
الم�صادق ��ة عل ��ى نتائ ��ج االنتخابات
ويبا�ش ��ر مهام ��ه بع ��د �أداء اليمي ��ن
الد�ستورية".
وم�ض ��ى عل ��ى الت�صدي ��ق �أكث ��ر م ��ن
� 4أ�شه ��ر ،حي ��ث �أق ��رت المحكم ��ة
االتحادية نتائ ��ج االنتخابات في �آب
الما�ض ��ي ،لكن العيدان ��ي بقي �ساكتا
وو�ضع قدم ًا ف ��ي المجل�س والأخرى
في المحافظة.
وبح�س ��ب المادة  49ف ��ي الد�ستور/
�ساد�س ��ا فان ��ه" :ال يج ��وز الجم ��ع
بين ع�ضوي ��ة مجل�س الن ��واب ،و�أي
من�صب ر�سم ��ي �آخر" ،لكن
عم � ٍ�ل� ،أو
ٍ
العيدان ��ي ا�ستغ ��ل ثغرة ع ��دم وجود
ن� ��ص قانون ��ي يجب ��ره عل ��ى ت ��رك
من�صبه وااللتحاق بالبرلمان.
وال ين� ��ص الد�ست ��ور �أو النظ ��ام
الداخل ��ي لمجل� ��س الن ��واب ،عل ��ى
تحدي ��د مدة زمنية للنائب الفائز لكي
ي�ؤدي اليمين الد�ستورية بعد فوزه.
ويمكن بح�سب خب ��راء في القانون،
للمر�ش ��ح (الخا�س ��ر الأكب ��ر) �ضم ��ن
قائمة ومحافظة النائب الفائز تقديم
طل ��ب الى مجل�س النواب لكي ي�صعد
بد ًال منه ،ما دام الفائز لم ي�ؤ ّد اليمين
الد�ستورية.
وبح�س ��ب م�صادر �سيا�سية ف�إن هناك
�أكثر م ��ن  20نائب ًا لم ي� ��ؤدوا اليمين
الد�ستوري ��ة حت ��ى الآن� ،أبرزه ��م

رئي� ��س ال ��وزراء ال�ساب ��ق حي ��در
العبادي ،الذي م ��ازال ير�أ�س الح�شد
ال�شعب ��ي بالوكالة ،على وفق ما �أقره
هو لنف�سه في �أم ��ر ديواني �صدر في
�أيل ��ول الما�ض ��ي (قب ��ل �شهرين فقط
م ��ن ت�سليم ال�سلطة الى عبد المهدي)
ن�ص ��ب نف�سه عل ��ى ر�أ�س هيئة
حي ��ث ّ
الح�ش ��د ،بالإ�ضافة ال ��ى وزير النفط
ال�ساب ��ق جب ��ار لعيب ��ي ال ��ذي عين ��ه
العب ��ادي (قب ��ل  14يوم� � ًا فق ��ط م ��ن
انتهاء واليته) رئي�س� � ًا ل�شركة النفط
الوطنية.
كذلك لم ي� ��ؤد رئي�س الوزراء ال�سابق
ن ��وري المالكي اليمي ��ن الد�ستورية،
ووزيرال�شب ��اب والريا�ض ��ة ال�سابق
عب ��د الح�سي ��ن عبط ��ان ال ��ذي يتردد
ا�سم ��ه كمر�شح مقت ��رح لأمانة بغداد،
وكذل ��ك الح ��ال م ��ع وزراء الزراع ��ة
ال�سابق فالح زيدان ،ووزيرالكهرباء
ال�ساب ��ق قا�س ��م الفه ��داوي ،ووزي ��ر
الداخلي ��ة ال�ساب ��ق قا�س ��م الأعرج ��ي
(عين ��ه العب ��ادي ف ��ي نهاي ��ة واليت ��ه
رئي�س� � ًا لجه ��از االمن ��ي الوطن ��ي
بالوكال ��ة) ،ووزير التربي ��ة ال�سابق
محمد �إقبال.
قفزات العيداني
و�ص ��ل ع ��دد المر�شحي ��ن لمن�ص ��ب
المحاف ��ظ ال ��ى  21ا�سم� � ًا .ويق ��ول
�أمي ��ن وه ��ب �إن "االتف ��اق ال�سيا�سي
كان �أن يذهب من�ص ��ب المحافظ �إلى
الحكم ��ة ،ورئا�سة المجل�س الى دولة
القانون" .و�أ�سع ��د العيداني ،ب�سبب
قف ��زه لأكث ��ر من م ��رة من ح ��زب الى
�آخ ��ر ،كان ق ��د خ�س ��ر �أي دع ��م له في

المجل�س يمكن �أن يعرقل الجل�سة.
وقب ��ل االزمة االخيرة ،كان العيداني
مر�ش ��ح تي ��ار الحكم ��ة ف ��ي الب�صرة،
لكن ��ه �سرع ��ان م ��ا انقلب عل ��ى التيار
ور�شح م ��ع رئي�س ال ��وزراء ال�سابق
حي ��در العبادي ،قب ��ل �أن ينقلب عليه
مرة �أخرى وي�صطف مع جبهة هادي
العامري.
وغ ��ازل العيدان ��ي ،زعي ��م التي ��ار
ال�صدري مقتدى ال�ص ��در� ،إبان �أزمة
الب�صرة االخي ��رة ،وظهور ا�سمه في
قوائ ��م المر�شحين المقترحين ل�شغل
من�صب رئي�س الوزراء.
ً
وكان العيدان ��ي مر�شح� �ا �سابق ��ا
ع ��ن دول ��ة القان ��ون ف ��ي انتخاب ��ات
البرلم ��ان  ،2014قب ��ل ان ينتق ��ل
ب�شكل مفاجئ ال ��ى الم�ؤتمر الوطني
وي�شغل من�صب ًا رفيعا داخله .وي�ضع
العيدان ��ي ،مجل� ��س المحافظ ��ة ف ��ي
حي ��رة ،فه ��و اليذه ��ب ال ��ى البرلمان
واليق ��دم ا�ستقالت ��ه .ويق ��ول �أع�ضاء
في المجل� ��س المحافظة �إن العيداني
يبح ��ث ع ��ن المنا�ص ��ب .ويو�ض ��ح
وهب" :ل ��و كان العيدان ��ي قد ح�صل
على من�صب تنفيذي لما عاد ليت�شبث
بمن�صب المحافظ مرة �أخرى".
العودة �إلى ال�شارع
والعيدان ��ي انتخ ��ب محافظ ��ا
للب�صرة ف ��ي �آب  2017خلف� � ًا لماجد
الن�ص ��راوي ،الذي ه ��رب في ظروف
غام�ضة من المحافظة وكان مح�سوب ًا
عل ��ى تيار الحكمة ،وهو ربما ما �أثار
خ�شي ��ة وغ�ضب المتظاهري ��ن الذين
حا�صروا المجل�س يوم الجمعة.

يق ��ول �سمي ��ر المالك ��ي" :النع ��رف
الإ�صرار الآن على من�صب المحافظ،
فبعد � 4أ�شهر �ستكون هناك انتخابات
محلي ��ة ويمك ��ن ا�ستبدال ��ه" .ويعزو
المالكي ورفاقه المتظاهرون الى �أن
التناف�س الآن على من�صب المحافظ،
ب�سبب المليارات التي ح�صلت عليها
الب�صرة خالل اال�شهر االخيرة.
وكان م�س�ؤول ��ون محل ّي ��ون ك�شف ��وا
اال�سب ��وع الما�ص ��ي لـ(الم ��دى) ع ��ن
ان الحكوم ��ة �أعط ��ت المحافظ 800
ملي ��ار دينار للب�صرة لك ّنه لم ين ّفذ �أيّ
م�شروع.
ويتهم م�س�ؤولون بع�ض المتظاهرين
بتعطي ��ل جل�س ��ة المجل� ��س االخيرة
بدف ��ع من ع�شائ ��ر م�ؤي ��ده للعيداني،
لك ��ن المالك ��ي يق ��ول ان ��ه "بال�صدفة
ج ��اءت التظاه ��رات ل�صال ��ح
المحافظ".
وقبل �أ�سبوعين كان العيداني العدو
االول للمتظاهري ��ن ف ��ي الب�ص ��رة،
بع ��د الفيدي ��و ال ��ذي ت�سرب ل ��ه وهو
ينزل م ��ن �سيارته الم�صفحة ليالحق
�أح ��د المحتجي ��ن ،ق ��ال � ّإن المتظاهر
"�شتمه" عند خروج موكبه من مبنى
المحافظة .وي ��وم الجمعة الما�ضي،
اعتب ��ر محاف ��ظ الب�ص ��رة �أ�سع ��د
العيداني ،ف�شل جل�سة تمرير انتخاب
محافظ جديد للب�ص ��رة ب�أنه انت�صار
على الهيمن ��ة من خ ��ارج المحافظة.
وق ��ال العيدان ��ي ف ��ي ت�صريح ��ات
�صحفية� ،إن "الب�صرة انت�صرت مرة
�أخرى من خالل �إف�شال جل�سة تمرير
انتخ ��اب المحاف ��ظ الجدي ��د ب�سب ��ب
الإرادة الحقيقي ��ة لبع� ��ض �أع�ض ��اء
مجل� ��س المحافظة الذي ��ن يرف�ضون
الهيمن ��ة الخارجي ��ة عل ��ى الب�صرة".
و�أو�ض ��ح هن ��اك ح ��راك �س ّي ��ئ �ض ��د
محافظ ��ة الب�ص ��رة م ��ن قب ��ل الذي ��ن
دم ��روا المحافظ ��ة �سابق� � ًا عن طريق
�أ�شخا�صه ��م ال�سيئي ��ن ،م�ؤك� �دًا �أن ��ه
كان م�ستع ��د ًا للطع ��ن بجل�س ��ة اليوم
(الجمع ��ة الما�ضية) في ح ��ال تمرير
انتخ ��اب محاف ��ظ جدي ��د ،لأنه ��ا غير
قانوني ��ة .وا�ستم ��ر المتظاهرون في
الجمعة االخيرة بمحا�صرة المجل�س
� 3ساع ��ات حت ��ى ف�ش ��ل الأع�ض ��اء
بالداخل في تحقيق الن�صاب.
وق ��ال المالك ��ي" :بعده ��ا هاجمتن ��ا
الق ��وات االمني ��ة و�أطلق ��ت المي ��اه
ال�ساخ ��ة والن ��ار الحي ،كم ��ا اعتقلت
عدد ًا من ال�شباب".
و�أظه ��رت مقاطع فيدي ��و قيام بع�ض
المتظاهري ��ن ب�إح ��راق ا�ستعالم ��ات
مبن ��ى مجل� ��س المحافظ ��ة ،ورم ��ي
زجاجات حارقة عل ��ى ال�شرطة ،فيما
ادعى ع�ضو مجل�س المحافظة حيدر
ال�ساعدي �إ�صابته بطلق ناري.

ج��م��ع � ّي��ة �أم�ي�رك��� ّي���ة ت��ر���س��ل � 10آالف ك���ت���اب جل��ام��ع��ة امل��و���ص��ل
 ترجمة /حامد �أحمد

كان تنظيم داع�ش قد �أتلف الق�سم الأعظم
من الجامعة� ،أما المخطوطات التاريخية

ف ��ي المكتب ��ة م ��ع الخرائ ��ط والوثائ ��ق
والن�صو� ��ص االكاديمي ��ة والكت ��ب فق ��د

ك�شفت �صحيفة �ستار
تربيون الأميركية �إنه
قبل حوالي �سنتين
م�ضت �أر�سل مدون
مجهول الهوية من مدينة
المو�صل ،كان يوثق
االحداث فيها خالل
حكم داع�ش ،منا�شدة
عبر موقع تويتر قال
فيها "هل ب�إمكان النا�س
�إر�سال كتب لم�ساعدتنا
ب�إعادة �إعمار مكتبة
جامعة المو�صل؟".

تعر�ض ��ت للح ��رق المتعم ��د ،و�شكل ��ت
خ�سارة كبيرة ال تعو�ض للجانب الثقافي

مبنى مدمر داخل جامعة املو�صل ..ار�شيف

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

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

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

رئي�س التحرير التنفيذي

والتاريخ ��ي  .ال ��رد الم ��دوي عل ��ى ه ��ذه
المنا�ش ��دة من جمي ��ع العال ��م كان بعبارة
"نع ��م" وكانت لمنظمة غير حكومية في
والي ��ة ميني�سوت ��ا االميركي ��ة الم�ساهمة
االكب ��ر ف ��ي جم ��ع تبرع ��ات لرف ��د مكتب ��ة
جامعة المو�صل بالكتب .
وم ��ن خالل جم ��ع تبرع ��ات م ��ن �أ�صدقاء
و�ش ��ركاء م ��ن جه ��ات خيري ��ة احتفل ��ت
م�ؤخرا مجموعة م�شروع الت�آلف العراقي
االميركي ، IARPبنجاحها في تجهيز
مكتبة المو�صل بـ � 10آالف كتاب .
وقال ��ت �إيري ��ن ه ��ارت ،المتحدث ��ة با�سم
المجموع ��ة "�أح ��د �أ�سب ��اب جع ��ل ه ��ذه
المب ��ادرة عل ��ى نط ��اق �شعب ��ي ه ��و ان ��ه
م�ش ��روع ب�إمكان الجمي ��ع الم�شاركة فيه.
�أي كت ��اب ه ��و �شيء يخ� ��ص مالكه والكل
ي ��درك ك ��م ه ��ي الكت ��ب مهم ��ة ف ��ي حي ��اة
الإن�س ��ان وكذلك الدور ال ��ذي �ستلعبه في
�إعادة �إعمار العراق ".
وكان م ��دون وث ��ق مجري ��ات �سق ��وط
المو�ص ��ل ق ��د ب ��رز بع ��د تحري ��ر المدينة
لي�صب ��ح م ��ن رواد ومنظم ��ي �إع ��ادة بناء
المو�ص ��ل .عمر محم ��د ،الذي عرف خالل
الحرب بال�ص ��وت المجهول خلف موقعه
على الإنترنت (عي ��ن المو�صل) هو الذي

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

�أطلق حملة المنا�شدة للتبرع بالكتب ولم
يكن يعرف ماذا �سيح�صل بعد .
والي ��وم يق ��ول محم ��د� ،إن الحمل ��ة ق ��د
ازده ��رت ب�شحن ��ات قادم ��ة من م ��دن من
مختل ��ف �أرجاء العالم .ومن ��ذ فترة قريبة
من ه ��ذا ال�شهر تلق ��ى ر�سالة عب ��ر البريد
الإلكترون ��ي من تلمي ��ذ في الياب ��ان يبلغ
ال�سابع ��ة من عمره بانه جم ��ع  150كتاب ًا
للتبرع به ��ا للمكتبة .وق ��ال محمد ،الذي
كان ف ��ي زمال ��ة درا�سية بجامع ��ة يلي في
الواليات المتحدة خالل هذا الخريف في
حديث لل�صحيفة "المو�صل الآن مرتبطة
مع �أي مكان في العالم من خالل الكتب".
وعندما علم �أع�ضاء فريق م�شروع الت�آلف
العراق ��ي الأميرك ��ي  IARPبمب ��ادرة
الكتب للمو�صل قاموا ب�إطالق حملة جمع
كتب لم يقوموا بمثلها من قبل ب�إبالغ �أي
�شخ�ص يعرفون ��ه وجمعوا مبلغ � 15ألف
دوالر بع ��د �أن ف ��رزوا الكت ��ب و�صنفوها
وخزنوه ��ا ث ��م �شحنوه ��ا للمو�ص ��ل
كتبرعات  .ومن خ�ل�ال اال�ستعانة بقائمة
م ��ن العناوين المف�ضل ��ة للكتب المطلوبة
الت ��ي �أعده ��ا �شخ� ��ص يعمل ف ��ي المكتبة
في المو�صل ،بد�أ الم�شروع بجمع الكتب
اعتب ��ار ًا م ��ن �شهر �آذار وتخلل ��ت عناوين

املدير الفني

خالد خ�ضري

الكت ��ب اخت�صا�ص ��ات بالط ��ب والهند�سة
واالدب وعلوم الحا�سبات وذلك من �أفراد
ومدار� ��س وحتى من جامعات كبيرة مثل
جامع ��ة �سانت توما�س وكلية القانون في
جامع ��ة هارف ��ارد ،وحتى جامع ��ة بيرتو
ريكو التي تبرع ��ت بالكتب بعد �أ�شهر من
تعر�ض الجزيرة لإع�صار هوريكان .
ويعتبر جهد مجموعة الم�شروع في جمع
� 10آالف كتاب م ��ن �أ�ضخم المبادرات في
تاريخها حتى الآن .
وق ��ال الم ��دون محم ��د" :الكت ��ب الآن
موج ��ودة ف ��ي مكتب ��ة المو�ص ��ل وه ��ي
بمتن ��اول جمي ��ع طلب ��ة الجامع ��ة وم ��ن
مختل ��ف االخت�صا�ص ��ات� ،ألي� ��س ه ��ذا
�شيء عظيم؟" ،م�شي ��را الى �أن "المو�صل
�أ�صبحت معروفة ب�سبب احتاللها من قبل
داع� ��ش"� .أما الآن هو يري ��د من العالم �أن
يعرف مدينته من خالل كتبها .
و�أ�ض ��اف محم ��د بقول ��ه "الأم ��ر �أ�شب ��ه
بتنظي ��ف ا�س ��م المو�ص ��ل� .إذا بحثت عن
المو�ص ��ل عب ��ر مت�صف ��ح غوغ ��ل ف�ستجد
ا�سمها الآن مقرون ًا بالكتب� .أنا كنت �أريد
هذه النتيجة ".
عن� :صحيفة �ستار تربيون
الأميركية
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سياسة

 بغداد /حممد �صباح

اتفقت احلكومة والربملان
على ت�شريع خم�سة ع�شر
ً
معطال منذ الدورة
قانون ًا
ال�سابقة �أبرزها تعديل
قانوين انتخابات جمال�س
املحافظات واملوازنة
االحتادية.
وتتحدث ع�ضوة اللجنة
القانونية يف جمل�س النواب
بهار حممود يف ت�صريح
لـ(املدى) �أن "جمل�س النواب
�أر�سل كتابا �إىل احلكومة
قبل �أكثـر من �أ�سبوع تقريبا
مت�ضمن ًا قائمة ب�أ�سماء
م�شاريع القوانني املعطلة منذ
الدورة ال�سابقة" ،مو�ضحا
�أن "الكتاب يطالب احلكومة
بتحديد القوانني التي تدخل
�ضمن �أولوياتها لإقرارها".

و�أرج� ��أ جمل� ��س الن ��واب يف دورت ��ه
ال�سابق ��ة �أكرث من �أربع�ي�ن قانونا �أغلبها
مت ��ت قراءتها ق ��راءة �أوىل وثانية  ،لكن
مت ترحيلها ب�سبب اخلالفات.
وبات ��ت القوان�ي�ن املعطل ��ة بحاج ��ة �إىل
مراجع ��ة م ��ن قب ��ل الربمل ��ان اجلديد بعد
�إلغ ��اء كل املالحظ ��ات والتعديالت التي
�أجري ��ت عليه ��ا من قب ��ل جل ��ان الربملان
ال�سابق.
وت�ضي ��ف حمم ��ود" :احلكوم ��ة �أجاب ��ت

جل�سة �سابقة
ملجل�س
النواب..
(�أر�شيف)
عل ��ى القائم ��ة وطالبت بت�شري ��ع خم�سة
ع�ش ��ر قانون ��ا قال ��ت �إنه ��ا بحاج ��ة �إىل
ت�شريعه ��ا يف الوق ��ت احل ��ايل" ،م�ؤكدة
ان "اللجنة القانونية با�شرت ب�إجراءات
ت�شري ��ع هذه القوانني على �أمل �إجنازها
خالل الفرتات املقبلة".
م ��ن �أه ��م القوانني املعطلة من ��ذ �أكرث من
دورة برملاني ��ة ه ��ي قوان�ي�ن انتخاب ��ات
جمال�س املحافظات ،املحكمة االحتادية،
واملجل� ��س االحت ��ادي ،مزدوج ��و

اجلن�سية ،والنفط والغاز ،هيئة الإعالم
واالت�ص ��االت .وتتاب ��ع النائب ��ة عن كتلة
التغي�ي�ر الكرد�ستاني ��ة �أن "�أول ه ��ذه
القوان�ي�ن الت ��ي �ست�ش� � ّرع خ�ل�ال الأي ��ام
القليلة املقبلة هو تعديل قانون انتخابات
جمال�س املحافظات ال ��ذي يتطلب تغيري
مواعيد االق�ت�راع املحددة يف  22كانون
الأول اجلاري �إىل مواعيد �أخرى".
و�أب ّلغ ��ت مفو�ضي ��ة االنتخابات ،جمل�س
النواب عدم متكنها من �إجراء انتخابات

جمال� ��س املحافظ ��ات يف الع ��ام احل ��ايل
عازي ��ة ال�سب ��ب �إىل اح�ت�راق ق�سم كبري
من �أجه ��زة االقرتاع وقلة التخ�صي�صات
الالزمة ،فيما طالب ��ت بتعديل �ستّ مواد
يف قانون االنتخابات.
وت�ؤك ��د النائب ��ة الكردي ��ة �أن "احلكومة
اختارت �أك�ث�ر من خم�سة ع�ش ��ر قانونيا
لت�شريعها خالل جل�سات جمل�س النواب
املقبلة" ،الفتة �إىل �أن "من �أبرزها قانون
املحكم ��ة االحتادي ��ة وتعدي ��ل قان ��ون

العقوبات املتعلق بالغرامات".
و�أكد رئي�س تي ��ار احلكمة الوطني عمار
احلكي ��م ،قب ��ل �أيام خ�ل�ال لقائ ��ه رئي�س
جمل� ��س الن ��واب حمم ��د احللبو�س ��ي،
�ضرورة ح�سم القوانني املعطلة واملرحّ لة
من الدورات ال�سابقة.
ب ��دوره ،ي�ؤك ��د مق ��رر جمل� ��س الن ��واب
برهان الدين �إ�سحاق �أن "هناك �أكرث من
مئة م�شروع قانون معطلة منذ الدورات
الربملاني ��ة ال�سابق ��ة" ،م�ش ��ددا عل ��ى ان

"الربمل ��ان يف دورته احلالية عازم على
ت�شري ��ع ه ��ذه القوان�ي�ن اخلالفي ��ة بع ��د
درا�ستها ومراجعتها".
وكان ��ت احلكوم ��ة ال�سابق ��ة برئا�س ��ة
حي ��در العب ��ادي ق ��د �سحبت ع ��ام 2015
جمي ��ع القوان�ي�ن الت ��ي �سلمته ��ا حكومة
�سلفه نوري املالك ��ي �إىل جمل�س النواب
والتي يقدر عددها ب�أكرث من  100قانون
م ��ن �أج ��ل درا�سته ��ا وتدقيقه ��ا م ��ن قبل
امل�ست�شارين القانونيني .ويبني �إ�سحاق

ائتالف اّ
علوي :هيئة امل�ساءلة والعدالة �أ�صبحت �أداة لت�صفية اخل�صوم و�إق�صائهم
 بغداد /املدى
قال رئي�س كتلة ائتالف الوطنية النائب
كاظ ��م ال�شم ��ري� ،إن هيئ ��ة امل�ساءل ��ة
والعدال ��ة �أ�صبح ��ت �أداة لت�صفي ��ة
اخل�ص ��وم و�إق�صائه ��م ع ��ن العملي ��ة
ال�سيا�سية.
وق ��ال ال�شمري يف بي ��ان تلقت (املدى)،
ن�سخ ��ة منه� ،إن ��ه "يف الوق ��ت الذي كنا
نتمنى �أن تبتعد هيئة امل�ساءلة والعدالة
عن انحيازها لبع�ض اجلهات ال�سيا�سية
الت ��ي ال تتوان ��ى حلظ ��ة يف اال�ستعان ��ة

به ��ذه الهيئ ��ة لت�صفي ��ة خ�صومه ��ا
و�إق�صائه ��م ع ��ن العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة
ولي� ��س �أدل من ذلك قي ��ام بع�ض �أع�ضاء
الهيئة ب�إ�صدار ق ��رار �س ّيئ ال�صيت يوم
 ٢٠١٩/١٢/١٢ب�شم ��ول عبا� ��س مهدي
�صالح احلمداين ع�ضو جمل�س حمافظة
بغداد ع ��ن ائتالف الوطني ��ة ب�إجراءات
امل�ساءلة والعدال ��ة �إال دليل وا�ضح على
م ��دى التدخ ��ل ال�سافر لبع� ��ض اجلهات
ال�سيا�سي ��ة وممار�س ��ة �سيا�س ��ة الإمالء
عل ��ى البع�ض م ��ن �أع�ض ��اء الهيئة الذين
بات ��وا م�سلوب ��ي الإرادة وال ميتلك ��ون

�سوى االن�صياع لهذه اجلهة �أو تلك".
وبينّ ال�شم ��ري "�أن عبا�س مهدي �صالح
احلمداين �سبق �أن ا�ش�ت�رك بانتخابات
جمل� ��س حمافظة بغداد عام  ٢٠٠٩وفاز
بها ومن ثم ا�شرتك يف انتخابات جمل�س
حمافظة بغداد عام  ٢٠١٣وفاز بها �أي�ض ًا
وا�شرتك بانتخابات جمل�س النواب عام
 ٢٠١٤بعد �أن �أ�صدرت الهيئة التمييزية
املخت�ص ��ة النظر بالطع ��ون املقدمة على
هيئ ��ة امل�ساءل ��ة والعدال ��ة قرارها بعدم
�شمول احلم ��داين ب�إج ��راءات امل�ساءلة
والعدال ��ة و�أن هنالك ت�شابه� � ًا بالأ�سماء

وه ��و ق ��رار ب ��اتّ وقطع ��ي وال يقب ��ل
النقا� ��ش وث ��م ا�ش�ت�رك يف انتخاب ��ات
جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي ع ��ام ٢٠١٨
ومل ي�صدر �أي كتاب ع ��ن هيئة امل�ساءلة
والعدالة ي�ش�ي�ر �إىل �شموله ب�إجراءاتها
على الإطالق" .
و�أك ��د رئي� ��س الكتل ��ة الت ��ي يتزعمه ��ا
�إي ��اد ع�ل�اوي "�أن بع� ��ض �أع�ض ��اء هيئة
امل�ساءل ��ة والعدال ��ة �أثبت ��وا الي ��وم عدم
احرتامه ��م لق ��رارات الق�ض ��اء العراق ��ي
م ��ن جه ��ة وان�صياعهم لبع� ��ض اجلهات
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي تعم ��ل عل ��ى ت�صفي ��ة

خ�صومه ��ا بطريق ��ة تبتع ��د ع ��ن املهنية
واال�ستقاللية" .
و�أ�ض ��اف ال�شم ��ري" نحن نع � ّ�ول اليوم
عل ��ى البع� ��ض الآخر من �أع�ض ��اء الهيئة
الذين التزموا بامل�س�ؤولية التي ت�شكلت
مبوجبه ��ا ه ��ذه الهيئ ��ة والن� ��أي بها عن
ال�صراعات ال�سيا�سية".
وقرر جمل�س حمافظة بغداد ،اخلمي�س،
�إنهاء ع�ضوية عبا�س مهدي �صالح حمل
احلم ��داين م ��ن املجل� ��س ،بع ��د "ثبوت
�شمول ��ه ب�إج ��راءات قان ��ون امل�ساءل ��ة
والعدالة رقم ( )10ل�سنة ."2008

العراق يُ�س ِّلم ال�سفري الرتكي مذ ّكرة احتجاج على ا�ستهداف �أرا�ضيه
قالت وزارة اخلارجية العراقية يف بيان يوم اجلمعة �إنها ا�ستدعت ال�سفري الرتكي يف بغداد و�سلمته ر�سالة احتجاج
ب�ش�أن "خروق جوية متكررة" للمجال اجلوي العراقي .جاء ذلك بعد �أن نفذت طائرات تركية يف وقت �سابق �ضربات
على مواقع تابعة مل�سلحي حزب العمال الكرد�ستاين يف �شمال العراق .وقال اجلي�ش الرتكي على تويرت �إنه نفذ �ضربات
جوية يف �شمال العراق يوم اجلمعة قتل خاللها ثمانية م�سلحني ينتمون حلزب العمال الكرد�ستاين املحظور .وذكر
اجلي�ش �أن ال�ضربات ا�ستهدفت عدة مناطق يف �شمال العراق منها زاب وهاكورك وهفتانني.
 بغداد /املدى
وتنفذ تركيا �ضربات جوية على نحو متكرر ت�ستهدف
قواع ��د حزب العم ��ال الكرد�ستاين يف �شم ��ال العراق
فيم ��ا ق ��ال الرئي�س الرتك ��ي رجب طي ��ب �أردوغان �إنه
ي�سع ��ى لتحقيق هدف ��ه املعلن ب�إنهاء وج ��ود اجلماعة
امل�سلح ��ة قرب حدود بالده .كم ��ا هددت �أنقرة من قبل
ب�شن هجوم بري على املنطقة.
لك ��ن بي ��ان اخلارجي ��ة العراقي ��ة ق ��ال ع ��ن ال�ضربات
اجلوي ��ة" :مث ��ل ه ��ذه الأعم ��ال تع� � ّد انته ��اكا ل�سيادة
العراق و�سالمة �أمنه ومواطنيه وعمال مرفو�ضا على
ال�صعد كافة".
ُ
و�أ�ض ��اف البي ��ان "ال ��وزارة ت�ستنك ��ر م ��ا قام ��ت ب ��ه
الطائ ��رات الرتكي ��ة م ��ن خ ��رق للأج ��واء العراقي ��ة
وا�ستهداف للعديد من املواقع يف �شمال العراق ،التي
�أوقعت خ�سائر يف الأرواح واملمتلكات".
وت�ص ّن ��ف تركي ��ا والوالي ��ات املتح ��دة واالحت ��اد
الأوروبي حزب العمال الكرد�ستاين جماعة �إرهابية.
وحم ��ل احل ��زب ال�س�ل�اح على م ��دى ثالث ��ة عقود يف
جنوب �ش ��رق تركيا يف �صراع ت�سب ��ب يف مقتل نحو
� 40ألف �شخ�ص.
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل ،دع ��ا ع�ض ��و يف جلن ��ة العالقات
اخلارجية مبجل� ��س النواب ،احلكوم ��ة العراقية �إىل
اتخاذ موقف حازم من الهجمات الرتكية على �أرا�ضي

�إقليم كرد�ستان .و�أ�ضاف ع�ضو جمل�س النواب مثنى
�أمني�" :أ�ص ��درت جلنة العالق ��ات اخلارجية مبجل�س
الن ��واب العراق ��ي بيان� � ًا دع ��ت في ��ه وزارة اخلارجية
العراقي ��ة �إىل ا�ستدعاء �سفري تركيا لدى بغداد ر�سمي ًا
للم�ساءلة ولإبالغه برف�ض احلكومة العراقية ال�شديد
عل ��ى ما اعتادت عليه تركيا من انتهاك م�ستمر ل�سيادة
الع ��راق م ��ن خ�ل�ال ا�سته ��داف مواطنين ��ا يف عم ��ق
الأرا�ضي العراقية ،والت ��ي �أدت يف كثري من الأحيان

�إىل �سقوط �ضحايا مدنيني" .ويرى �أمني �أن "ذلك بات
مانع ًا حقيقي� � ًا يعرقل �إعادة �إعم ��ار القرى احلدودية،
وخمال ��ف لقواعد اجل�ي�رة التي ينبغ ��ي �أن تكون بني
تركيا والع ��راق ومناق� ��ض اللتزامات تركي ��ا املتعلقة
باحلفاظ على �سيادة �أر�ض العراق و�أمنه و�أمانه .هذا
خطر وتهديد جدي للأمن والتعاي�ش يف هذه املنطقة،
و�إذا مل تتوق ��ف تركيا عن هذه االعت ��داءات ،ف�إن على
الع ��راق �أن يتخذ موقف� � ًا حازم ًا ،و�أعتق ��د �أن هذه هي

قوات تركية يف مناطق �شمال اربيل�( ..أر�شيف)

املرة الأوىل التي يتخذ فيه ��ا العراق مثل هذا املوقف
ال�شديد من تركيا".
وي�ضيف �أم�ي�ن ،وهو رئي�س كتلة االحت ��اد الإ�سالمي
الكرد�ست ��اين يف جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي" :دعونا
احلكومة العراقية �إىل �ضرورة التو�صل مع تركيا �إىل
موق ��ف يحفظ عالقات اجلرية بيننا ومينع ا�ستهداف
�أي جانب من اجلانب الآخر ،وينهي هذه االعتداءات
على �أرواح وممتلكات مواطنينا".
باملقاب ��ل قال ��ت وزارة اخلارجي ��ة الرتكية ي ��وم �أم�س
ال�سب ��ت �إن تركي ��ا �ستوا�ص ��ل �ض ��رب ح ��زب العم ��ال
الكرد�ستاين يف �شمال العراق .
وقال حامي �أق�صوي املتحدث با�سم وزارة اخلارجية
�إن "�أن�شط ��ة منظم ��ة ح ��زب العم ��ال الكرد�ستاين يف
�أرا�ض ��ي العراق و�سوريا �أ�صبح ��ت ق�ضية �أمن قومي
لرتكيا".
و�أ�ض ��اف �إن احلكوم ��ة يف بغ ��داد عليه ��ا واجب منع
ا�ستخدام �أرا�ضي الع ��راق قاعدة لتنفيذ هجمات على
جريانه .وو�صف ال�ضرب ��ات اجلوية التي ُنفذت يوم
اجلمع ��ة ب�أنه ��ا دفاع ع ��ن النف� ��س �أقدمت علي ��ه تركيا
بعدما مل جتد حتركا من جانب العراق.
وقال �أق�ص ��وي "�ست�ستمر ه ��ذه العمليات يف احلرب
عل ��ى الإره ��اب م ��ا دام ��ت منظم ��ات �إرهابي ��ة تقب ��ع
ب�أرا�ضي العراق وم ��ا دامت االحتياجات الأمنية لدى
تركيا ت�ستدعي ذلك".

يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �أن "كل القوانني
الت ��ي �أجن ��زت قراءته ��ا الأوىل والثانية
�ستتم مراجعتها مرة �أخرى".
ويتحدث مق ��رر الربملان ،عن خطة لهيئة
رئا�س ��ة الربملان ته ��دف �إىل ت�شريع �أكرب
ع ��دد م ��ن القوان�ي�ن املعطل ��ة واخلالفية
خ�ل�ال ال ��دورة الربملانية احلالي ��ة ،الفتا
�إىل ان "رئا�س ��ة الربمل ��ان واللجن ��ة
القانوني ��ة تعمالن بجد م ��ن �أجل �إخراج
كل القوان�ي�ن املعطل ��ة وت�شريعه ��ا يف
الدورة الربملانية احلالية".
ويقدّر عدد القوانني التي �أقرها الربملان
ال�ساب ��ق بحوايل ( )162قانون ًا يف حني
بلغ عدد م�شاري ��ع القوانني ّ
املعطلة التي
مت ترحيله ��ا �إىل الربملان اجلديد ()125
يتوجب �إعادة مناق�شتها.
وي�ش�ي�ر �إ�سح ��اق �إىل �أن "حكوم ��ة عادل
عب ��د املهدي لديها ع ��دد كبري من م�شاريع
القوان�ي�ن اجلدي ��دة الت ��ي �ستقدمها �إىل
جمل�س النواب م ��ن �أجل ت�شريعها خالل
الف�ت�رات املقبلة" ،منوها �إىل ان "رئي�س
جمل� ��س الوزراء مهتم يف الوقت احلايل
با�ستكمال كابينته الوزارية".
وعاق ��ت اخلالفات ال�سيا�سي ��ة على مدار
�أك�ث�ر م ��ن دورة برملاني ��ة ت�شري ��ع �أه ��م
القوان�ي�ن الت ��ي �أل ��زم الد�ست ��ور ب�س ّنه ��ا
ويف مقدمته ��ا قانونا املحكمة االحتادية
وجمل� ��س االحتاد الل ��ذان قطع� � ًا مراحل
متقدم ��ة م ��ن الت�شري ��ع بع ��د مفاو�ضات
مكوكية بني القوى املختلفة.
ب ��دوره يو�ض ��ح ع�ض ��و �آخ ��ر يف اللجنة
القانوني ��ة الربملاني ��ة �أن هيئ ��ة رئا�س ��ة
جمل� ��س النواب ح ��ددت من ��ذ �أ�سبوعني،
ع�شري ��ن قانون� � ًا م ��ن �ضم ��ن �أولوي ��ات
جمل�س الن ��واب لت�شريعها يف اجلل�سات
الربملاني ��ة املقبل ��ة" ،م�ؤك ��د ًا �أن جلنت ��ه
"�أخ ��ذت على عاتقها ج ��رد كل القوانني
املعطلة املوجودة يف جمل�س النواب".
ويبني النائب ح�سني العقابي يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �أن "القوان�ي�ن الد�ستوري ��ة
�سيك ��ون له ��ا �أولوي ��ة كب�ي�رة داخ ��ل
جمل�س النواب لإجن ��از ت�شريعها وت�أتي
بعده ��ا تلك القوان�ي�ن املتعلق ��ة بخدمات
املواطنني ومن بعده ��ا الت�شريعات التي
يحتاجه ��ا الربنامج احلكوم ��ي" ،كا�شف ًا
�أن "هيئة رئا�س ��ة جمل�س النواب حددت
للجنة القانونية ع�شرين قانون ًا من �أجل
درا�ستها وت�شريعها".

رئي�س الربملان يبحث مع
بارزاين ّ
ملف �إنهاء الكابينة
احلكوم ّية
 بغداد /املدى
بح ��ث رئي� ��س جمل� ��س النواب
حممد احللبو�سي� ،أم�س ال�سبت،
مع زعي ��م احل ��زب الدميقراطي
الكرد�ست ��اين م�سع ��ود بارزاين
مل ��ف ح�سم ال ��وزارات املتبقية،
جاء ذلك خالل زيارته �أربيل.
وق ��ال املكت ��ب الإعالم ��ي
للحلبو�س ��ي يف بي ��ان تلق ��ت
(امل ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن
"رئي� ��س جمل�س النواب حممد
احللبو�س ��ي برفق ��ة وف ��د نيابي
التق ��ى يف �أربيل زعي ��م احلزب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين
م�سع ��ود ب ��ارزاين" ،مبين� � ًا �أنه
"ج ��رى خ�ل�ال اللق ��اء بح ��ث
الأو�ض ��اع ال�سيا�سي ��ة والأمنية
الراهن ��ة يف الع ��راق ،وجه ��ود
ا�ستكمال الكابينة احلكومية".
و�أَ�ض ��اف البي ��ان� ،أن ��ه "ج ��رى
الت�أكي ��د عل ��ى �ض ��رورة ح�س ��م
ال ��وزارات املتبقي ��ة ،و�أن
تك ��ون املرحل ��ة املقبل ��ة مرحل ��ة
ت�ضاف ��ر اجلهود خلدم ��ة جميع
العراقي�ي�ن ع�ب�ر حكوم ��ة قوية
مدعومة م ��ن القوى ال�سيا�سية،
�إ�ضاف ��ة اىل احل ��ث عل ��ى �إنه ��اء
مل ��ف �إدارة الدول ��ة بالوكال ��ة،
و�ض ��رورة تعزي ��ز �إمكان ��ات
م�ؤ�س�ساته ��ا وقدراتها من خالل
دع ��م احلكوم ��ة يف اختي ��ار
ال�شخ�صي ��ات املنا�سب ��ة ل�شغ ��ل
املنا�صب".
وتاب ��ع البي ��ان� ،أن احللبو�س ��ي
التق ��ى �أي�ض� � ًا "نيجريف ��ان
ب ��ارزاين رئي� ��س وزراء �إقلي ��م
كرد�ست ��ان وبحث معه تطورات
امل�شهد ال�سيا�سي ،و�سبل تعزيز
التعاون والتن�سيق امل�شرتك بني
املرك ��ز والإقليم ،وح ��ل امل�شاكل
العالقة وفق ًا للد�ستور ،والتطرق

�إىل ملف �إعمار املناطق املحررة
وب ��ذل اجله ��ود لغل ��ق مل ��ف
النازح�ي�ن و�ضم ��ان عودته ��م"،
خمتتما زيارت ��ه بـ"لقاء م�سرور
بارزاين م�ست�ش ��ار جمل�س �أمن
�إقليم كرد�ستان".
و�أك ��د بي ��ان ملكت ��ب م�ست�ش ��ار
جمل� ��س �أم ��ن �إقلي ��م كرد�ست ��ان
م�س ��رور ب ��ارزاين �أن الطرف�ي�ن
"بحث ��ا �آخ ��ر امل�ستج ��دات
والعقبات الت ��ي تعرت�ض �سبيل
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة يف العراق
والعالقات بني بغداد و�أربيل".
وع�ّب�رّ احللبو�س ��ي ،بح�س ��ب
البيان ،ع ��ن �أمل ��ه يف �أن ينجح
م�س ��رور ب ��ارزاين (وه ��و
مر�ش ��ح احل ��زب الدميقراط ��ي
الكرد�ست ��اين لت ��ويل رئا�س ��ة
وزراء حكومة �إقليم كرد�ستان)
يف رئا�س ��ة الكابين ��ة اجلدي ��دة
حلكومة �إقلي ��م كرد�ستان ،وعن
ا�ستعداده للمزي ��د من التن�سيق
والتعاون.
و�أ�ض ��اف البيان �أن ��ه مت الت�أكيد
"عل ��ى واجب ال ��دورة احلالية
للربمل ��ان العراق ��ي يف متابع ��ة
امل�سائ ��ل عموم� � ًا ،وخا�ص ��ة
م�س�أل ��ة املوازن ��ة وتوفري ح�صة
عادل ��ة منه ��ا لإقلي ��م كرد�ستان،
وم�س�أل ��ة تنفيذ امل ��ادة  140من
الد�ستور".
و�أ�شار البي ��ان �إىل �أن "م�سرور
ب ��ارزاين �أك ��د عل ��ى �إرادة �إقليم
كرد�ست ��ان حلل جمي ��ع امل�شاكل
(بني بغ ��داد و�أربي ��ل) يف �إطار
الد�ست ��ور العراق ��ي" ،م�ش�ي�ر ًا
�إىل "�ض ��رورة جت ��اوز العقبات
املزمن ��ة وحله ��ا ب�ص ��ورة متنع
ظهورها من جديد" .و�شدد على
�أن ه ��ذه هي الطريق ��ة الوحيدة
للم�ضي نح ��و م�ستقب ��ل م�شرق
وتقدم البالد".

�إعــــالن

اعالنات
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نهديكم أطيب التحيات..
قدم املواطن (حس�ين حيدر نعمة) دعوته القضائية لتبديل (لقبه) وجعله (الس��وداني) بدال ً من (الدليمي) فمن
لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ النشر وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية
بطلبه استنادا ً إلى احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة  2016املعدل على أن يكون النشر
باسم مدير عام اجلنسية احملترم ...مع التقدير.
اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
مدير اجلن�سية العام  /وكالة

فقدان �إجازة �سوق

فقدت إجازة السوق باسم
(عل��ي حس�ين محم��د
حس�ين) يرج��ى مم��ن يعثر
عليها تسليمها إلى جهة
االصدار ..مع التقدير

فقدان هوية

فق��دت الهوي��ة الص��ادرة م��ن
الش��ركة العامة لتوزيع املنتجات
النفطي��ة والهوي��ة الص��ادرة من
جمعي��ة االس��كان باس��م (علي
حسني محمد حس�ين) يرجى ممن
يعث��ر عليهم��ا تس��ليمهما إلى
جهة االصدار ..مع التقدير

العدد ( )4330ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -الأحد ( )16كانون الأول 2018
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

Dear Sir / Madam,
Regarding IRAQ-LRPS-2018 -9145131 - Long term arrangement for cash delivery services inside Iraq.
United Nations Children’s Fund (UNICEF) hereby solicits the Bid for the subject requirements, in this connection
please refer to the below link.
https://www.ungm.org/Public/Notice/81066

سيدي العزيز  /سيدتي،

بخص��وص اعالن املناقصة املرقم��ة IRAQ-LRPS-2018- 9145131 :حول اتفاقية طويلة األجل  -للتحويل املالي داخل
الع��راق .تلتمس منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيس��يف) مبوجب هذا العطاء تق��دمي متطلبات املوضوع  ،وفي هذا
الصدد  ،يرجى الرجوع إلى الرابط أدناه.
https://www.ungm.org/Public/Notice/81066

وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة للأنظمة الألكرتونية
ال�شركة العامة للمنظومات
ال�شركة العامة لنظم املعلومات �سابق ًا

Ministry of industry & Minerals
General company for electronic systems
�إعالن املناق�صة املرقمة  /3ت�شغيلية 2018 /
جتهيز منظومة �سيطرة

تدعو (الشركة العامة لالنظمة االلكترونية) إحدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن كافة الشركات
املتخصص��ة العراقية والعربية واالجنبية إلى تقدمي عطاءات مغلقة من مقدمي عطاءات ذوي أهلية
ومؤهلني لتنفيذ مشروع جتهيز منظومة سيطرة لصالح شركة توزيع الطاقة الكهربائية من منشأ
املان��ي (ش��ركة  SIEMENSحصراً) أما االجزاء امللحقة فتكون من املناش��ئ "امري��كا – اليابان – اوربا
الغربية – كندا – كوريا اجلنوبية – تركيا – االمارات العربية املتحدة – حصرا ً مع مالحظة أن املناش��ئ
م��ن تركيا واالم��ارات املقصود منها هي مصانع غربي��ة او امريكية او ياباني��ة مصانعها في تركيا او
االمارات") وبكلفة تخمينية مقدارها ( 240000دوالر أمريكي) مئتان واربعون ألف دوالر امريكي.
 مدة التجهيز ( 90يوم من تاريخ توقيع العقد). -1س��يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس��ية الوطني��ة التي حددتها تعليمات
تنفيذ العق��ود احلكومية العامة والصادرة من وزارة التخطيط رقم ( )2لعام  2014والقوانني النافذة،
ومفتوح جلميع املناقصني .
 -2ميك��ن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من (الش��ركة العامة
لالنظمة االلكترونية  /القسم التجاري  /شعبة املناقصات والعقود) في العنوان أدناه وذلك خالل أيام
الدوام الرسمي من الساعة  8:00صباحا ً إلى  2:00ظهراً.
 -3تشمل متطلبات التأهيل (على أن تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشتري) ما يلي:
أ -تقدمي احلسابات اخلتامية للسنتني االخيرتني كحد أدنى مصادق عليها من محاسب قانوني وتكون
باللغة العربية بالنسبة للشركات االجنبية مع ذكر العملة وتوضيح حجم االلتزامات املالية للبائع
خالل السنة والقدرة على االلتزام مبواعيد االجناز والتسليم وتعتبر معيارا ً للتأهيل.
ب -تق��دمي كتاب ع��دم ممانعة من الهيئ��ة العامة للضرائب معن��ون إلى الش��ركة العامة لالنظمة
االلكترونية حصرا ً بالنسبة للشركات العراقية وفروع الشركات العربية واالجنبية في العراق.
ت -تقدمي قائمة باالعمال املماثلة مؤيدة من اجلهات التعاقدية.
ث -تقدمي تعهد بااللتزام الكامل باملواصفة الفنية املعلنة وبكافة ش��روطها وان تتعهد الش��ركات
املقدمة لعطاءاتها بتقدمي شهادة فاحص ثالث معتمد لدى وزارة التخطيط وشهادة املنشأ مصدقة
من اجلهات العراقية املعتمدة في بلد املنشأ وقبل دخول البضاعة إلى العراق.
ج -تقدمي وثائق تأسيس الشركة مبا فيها شهادة وعقد التسجيل والنظام الداخلي والوضع املالي لها
واسم اخملول املسؤول مصدق من السفارة العراقية بالنسبة للشركات العربية واالجنبية وتستبعد
العطاءات حتى لو كانت اوطأ االسعار في حالة عدم تقدميها.
ح -يكون منش��أ املنظومة املاني (ش��ركة  SIEMENSحصراً) أما االجزاء املتعلقة فتكون من املناشئ
"امري��كا – الياب��ان – اوربا الغربية – كندا – كوريا اجلنوبي��ة – تركيا – االمارات العربية املتحدة – حصرا ً
م��ع مالحظة ان املناش��ئ من تركيا واالمارات املقصود منها هي مصان��ع غربية او امريكية او يابانية
مصانعها في تركيا او االمارات".
خ -أن تكون الشركة غير مدرجة في القائمة السوداء.
 -4ميك��ن ش��راء مجموعة وثائق العطاء الكامل��ة باللغة العربية وهي عبارة ع��ن (قرص مرن  +وثائق
مختومة بختم ش��ركتنا وال تعتمد الوثائق الغير مختوم��ة) من قبل املناقصني الراغبني في العنوان
أدناه ودفع رس��م غير مس��ترد مقداره ( 200000دينار) (مئتا ألف دينار عراقي) اعتبارا ً من يوم اخلميس
املصادف .2018/12/13

جمهورية العراق
حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

 -5يج��ب تس��ليم العطاءات ف��ي أو قبل يوم األح��د املص��ادف  2018/12/30الس��اعة  12:00ظهرا ً ،
العطاءات االلكترونية (ال يس��مح بها) .العطاءات املتاخرة س��يتم رفضها  ،س��يتم فتح العطاءات
فعليا ً وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا احلضور شخصيا ً في العنوان التالي:
الوقت :الساعة  12:00ظهرا ً حسب توقيت احمللي ملدينة بغداد.
التاريخ :يوم األحد املصادف .2018/12/30
العن��وان( :بغ��داد – حي الوحدة – محل��ة  – 906زقاق  – 47مبنى  – 30مج��اور اجلامعة التكنولوجية /
قاعة االجتماعات).
 -6يت��م تس��ليم العط��اءات الى العنوان األتي (بغ��داد – حي الوحدة – محل��ة  – 906زقاق  – 47مبنى
 – 30مج��اور اجلامعة التكنولوجية  /القس��م التجاري) في املوعد احملدد (قبل الس��اعة  12:00ظهراً)
العط��اءات املتاخرة س��وف ترفض وس��يتم فتح العطاءات بحض��ور مقدمي العط��اءات او ممثليهم
الراغب�ين باحلضور في العنوان االتي (بغداد – ح��ي الوحدة – محلة  – 906زقاق  – 47مبنى  – 30مجاور
اجلامعة التكنولوجية  /قاعة االجتماعات) في الساعة  12:00ظهرا من يوم األحد املوافق 2018/12/30
عل��ى أن يتضمن العطاء تأمينات أولي��ة مقدارها  4800دوالر أمريكي (فقط اربعة االف وثمامنائة دوالر
امريك��ي) مبوج��ب كفالة مصرفية صادرة من مصرف عراقي معتمد م��ن قبل البنك املركزي العراقي
بإص��دار خطابات الضمان (ما عدا مص��رف االحتاد العراقي واملصرف املتحد لالس��تثمار او أي مصرف
تظهر عليه مالحظة خالل فترة االعالن) ومثبت عليه اس��م ورقم املناقصة ونافذة ملدة ( 28يوماً) من
تاريخ انتهاء نفاذية العطاء.
 -7مدة نفاذية العطاء ( )90يوما ً من تاريخ غلق املناقصة.
 -8الغرام��ات التأخيرية  :حتس��ب الغرامات التأخيرية بنس��بة  %10من مبلغ العقد وحس��ب
املعادلة االتية:
مبلغ العقد  /مدة العقد (باأليام) × ( = )%10الغرامة التأخيرية لليوم الواحد.
 -9الشحن اجلزئي غير مسموح به.
 -10يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.
 -11إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس��مية يكون موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي
يوم العطلة.
 -12للدائ��رة احل��ق في الغ��اء املناقصة في أي مرحلة م��ن مراحلها وقبل االحال��ة وعدم اجراء
املفاضلة وحس��ب مقتضي��ات املصلحة العامة وال يحق للمش��تركني في املناقصة املطالبة
بأي تعويض جراء ذلك.
 -13يك��ون ي��وم انعقاد املؤمت��ر اخلاص باالجابة على استفس��ارات املش��اركني هو ي��وم األحد املوافق
. 2018/12/23
 -14تكون األس��عار نهائية وغير قابلة للتفاوض وبال��دوالر االمريكي  CIPواصل موقع العمل محطة
الشهيد عبد العباس  /بغداد – احلرية.
 -15العنوان املشار إليه أعاله  :بغداد – حي الوحدة – محلة  – 906زقاق  – 47مبنى  – 30مجاور اجلامعة
التكنولوجية  /القسم التجاري) البريد االلكتروني dgoffice@gces-iq.com :

املدير العام

العدد2336 :
التاريخ 2019/12/12 :

�إىل  /كافة املقاولني وال�شركات

م  /تنويه

إحلاقا ً بإعالناتنا املرقمة  2311 :و  2312و  2313و  2314واخلاصة باملشاريع املدرجة أدناه نود أن نبني
لكم أن تاريخ الصادر هو  2018/12/9وليس  2018/12/8وألجله اقتضى التنويه .مع التقدير
 -1االعمال املتبقية ملشروع انشاء شوارع وارصفة حي اور ومدينة الصدر.
 -2االعمال املتبقية ملشروع شوارع وارصفة في احلي العسكري الناصرية.
 -3االعمال املتبقية من الكشف االضافي ملشروع انشاء شوارع وارصفة حي اور ومدينة الصدر
(وفورات).
 -4كشف فرق االحالة ملشروع انشاء محطة ضخ املاء ملدن الكرمة والعكيكة والطار.
يحيى حممد باقر النا�صري
حمافظ ذي قار

العدد ( )4330ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -الأحد ( )16كانون الأول 2018

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

5

ترجمة

تقرير دويل :العراق بحاجة ال�ستثمارات بقيمة  50مليار
دوالر يف م�شاريع الطاقة املتجددة

 ترجمة /حامد �أحمد

ا�ستناداً لتقرير دولي جديد
اعدته م�ؤ�س�سة  ،فرو�ست �آند
�سوليفان ،Frost & Sulivan
االميركية لال�ست�شارات في
مجال الطاقة  ،ف�إن العراق
�سيعتمد خطة طموحة
متعددة الم�صادر �ستمكن البالد
من خاللها تجهيز  %10من
احتياجاتها للطاقة باالعتماد
على موارد طبيعية متوفرة
ب�شكل دائم وذلك بحلول العام
 2028من خالل تطوير من�ش�آت
ت�ستغل الطاقات الطبيعية
المتوفرة وعلى نطاق وا�سع
من طاقة �شم�سية وطاقة رياح
وطاقة حياتية عبر ا�ستثمار
تبلغ كلفته �أكثر من  50مليار
دوالر .

وتق ��ول امل�ؤ�س�سة اال�ست�شارية االمريكية ،
الت ��ي تتخذ من كاليفورنيا مقر ًا لها  ،كون
الع ��راق ينعم بكمي ��ات هائلة م ��ن م�صادر
الطاقة ال�شم�سي ��ة وطاقة الرياح الطبيعية
 ،ف ��ان البلد الذي عان ��ى من ويالت حروب
متتالي ��ة ي�سع ��ى لتنويع م�ص ��ادر اعتماده
عل ��ى الطاق ��ة بعي ��د ًا ع ��ن م�ص ��ادر الوقود
االحف ��وري وذلك خ�ل�ال العقد الق ��ادم من
الزم ��ن  ،وتعزي ��ز م�ص ��ادر تن ��وع الطاق ��ة
لديه.
يع ��اين الع ��راق من �شح ��ة ح ��ادة بالطاقة
الكهربائي ��ة وذلك لعدم كف ��اءة �سعة توليد
الطاق ��ة لديه مع زي ��ادة م�ستم ��رة بالطلب
حي ��ث ال ميك ��ن ل�سعة التوليد م ��ن مواكبة
التو�سع احلا�صل بالطلب على الطاقة.
و�أ�ش ��ار التقري ��ر اىل �أن ع ��دوان تنظي ��م
داع�ش على البالد يف حزيران عام ، 2014

ق ّلل �سعة طاقة توليد الكهرباء من 28,680
ميغ ��ا واط اىل  24,020ميغا واط  .ومبا
�أن الطل ��ب على الكهرباء يع ��ادل 17,000
ميغ ��ا واط فان مع ��دل انت ��اج الكهرباء يف
العام � 2017أ�صبح �أقل من  11,300ميغا
واط.
و�أ�ض ��اف التقري ��ر ب ��ان جتهي ��زات الطاقة
الكهربائي ��ة املتوف ��رة الآن م ��ن ال�شبك ��ة
الوطني ��ة ه ��ي �أقل م ��ن � 15ساع ��ة باليوم
 .ه ��ذا م ��ا �أج�ب�ر املواطنني االعتم ��اد على
مول ��دات الدي ��زل الأهلي ��ة ل�س ��د النق� ��ص
احلا�صل  .م ��ع الأخذ بنظر االعتبار النمو
احلا�ص ��ل بالطلب والذي يق ��در بن�سبة %6
�سنوي ًا  ،فان الب�ل�اد بحاجة لطاقة ا�ضافية
بقدرة � 20أل ��ف ميغا واط لتغطية الطلب
املتزاي ��د والذي �سيبل ��غ اكرث من 32,500
ميغا واط بحلول العام 2028

وقال ��ت م�ؤ�س�س ��ة  ،فرو�ست �أن ��د �سوليفان
 ،يف تقريه ��ا اخلا� ��ص بالع ��راق �إن تعزيز
ق ��درات الطاق ��ة امل�ستدام ��ة يف البل ��د
�ستك ��ون �أداة جوهري ��ة يف جه ��ود �إع ��ادة
بن ��اء اقت�صاد البلد  ،م�ش�ي�رة اىل �أن هناك
توقع ��ات با�ضاف ��ة  % 10م ��ن احتياج ��ات
الع ��راق للطاق ��ة بحل ��ول الع ��ام  2028من
خ�ل�ال اال�ستعان ��ة بامل�ص ��ادر الطبيعي ��ة
املتوف ��رة وذلك ببن ��اء من�ش ��ات وحمطات
تولي ��د �ضخمة تعتمد عل ��ى م�صادر الطاقة
الطبيعية من طاقة �شم�سية وطاقة رياح.
و�أ�شار كب�ي�ر م�ست�شاري امل�ؤ�س�سة ومدير
التنمي ��ة التجاري ��ة فيه ��ا ملنطق ��ة ال�ش ��رق
االو�س ��ط ،عل ��ي مريحمم ��د  ،بقول ��ه "
للتحرك نحو اقت�ص ��اد م�ستدام فان البنى
التحتي ��ة للطاق ��ة الكهربائي ��ة يف الع ��راق
تتطلب ا�ستثمار كب�ي�ر يف تو�سيع الطاقة
اال�ستيعابي ��ة واج ��راء حت�سين ��ات يف
الكفاءة م ��ن خالل جتديد االجزاء وتعزيز
الق ��درة التوليدي ��ة امل�ستندة عل ��ى الطاقة
املتجددة".
و�أ�ض ��اف قائ ًال " هناك حاج ��ة ملحة �أي�ض ًا
لإ�صالح وجتديد خطوط النقل واملحطات
الثانوي ��ة وذل ��ك للتقلي ��ل م ��ن اخل�سائ ��ر
الناجمة ع ��ن نقل وتوزي ��ع الطاقة املولدة
 .ه ��ذا الن ��وع م ��ن برام ��ج تنمي ��ة الطاق ��ة
الكهربائي ��ة يف الع ��راق تتطل ��ب ر�أ� ��س
م ��ال ب�أك�ث�ر م ��ن  50ملي ��ار دوالر للف�ت�رة
م ��ن  2018اىل  2028حي ��ث �سيوف ��ر هذا
الربنام ��ج فر�ص ًا مهم ��ة لل�ش ��ركات املعنية
بهذا القطاع".
وقال ��ت م�ؤ�س�س ��ة فرو�س ��ت ان ��د �سوليفان
اال�ست�شاري ��ة للطاق ��ة ب ��ان الع ��راق ميتلك
احتياطي ��ات �ضخم ��ة م ��ن الغ ��از الطبيعي

الذي ميكن �أن ي�ستخ ��دم لتطوير حمطات
التولي ��د التوربيني ��ة  ،م�ش�ي�رة اىل �إن ��ه
بالإ�ضاف ��ة اىل توف ��ر م ��ا معدل ��ه � 3آالف
�ساع ��ة م ��ن الطاق ��ة ال�شم�سية الت ��ي تكفي
لتوليد  5.6كي ��كا واط باليوم  ،فهذا يوفر
فر�ص مهمة لتطوير حمطات توليد الطاقة
ال�شم�سية يف كل انحاء البالد.
و�أ�شار التقرير انه مع وجود جهود �ضخمة
ف ��ان الع ��راق مي�ض ��ي عل ��ى طري ��ق �إنه ��اء
ظاهرة �إح ��راق الغاز الطبيع ��ي امل�صاحب
النت ��اج النفط من حق ��ول البالد اجلنوبية
وم ��ن املتوقع �أي�ض ًا ن�صب من�ش�آت معاجلة
الغ ��از الت ��ي ل ��ن تعم ��ل فق ��ط عل ��ى ايقاف
ا�ست�ي�راد الغ ��از بل �أن توف ��ر �أي�ض ًا م�صدر
كاف لت�شغيل حمطات التوليد وذلك
وقود ٍ
بحلول العام 2021
برام ��ج الب�ل�اد التنموي ��ة لتحقي ��ق كف ��اءة
بالطاقة املتج ��ددة حتظى الآن بدعم قوي
من وكالة الطاقة املتجددة العاملية  ،ايرينا
 ،وم ��ن قب ��ل برنامج التنمي ��ة التابع لالمم
املتح ��دة وكذلك م ��ن قبل املرك ��ز االقليمي
للطاق ��ة املتج ��ددة والكف ��اءة يف الطاق ��ة ،
ف�ض ًال عن دعم البنك الدويل �أي�ض ًا
م ��ن املتوقع للع ��راق بحلول الع ��ام 2028
� ،أن يك ��ون قد ن�صب حمط ��ات توليد طاقة
من م�صادر طبيعية ب�سعة  5غيغا واط من
الطاق ��ة ال�شم�سي ��ة و ح ��وايل  1غيغا واط
من طاقة الرياح وح ��وايل  0.2غيغا واط
من الطاقة احليوية.
ه ��ذه �ستوف ��ر فر� ��ص �ضخم ��ة مل�ستثم ��ري
القط ��اع اخلا� ��ص م ��ن �ش ��ركات الطاق ��ة
والتكنلوجي ��ا للم�شارك ��ة يف برنام ��ج
التو�سي ��ع والتطوي ��ر للطاق ��ة  .وي�ش�ي�ر
تقري ��ر امل�ؤ�س�سة االمريكي ��ة لال�ست�شارات
�إن ��ه طاملا هناك عج ��ز يف ميزاني ��ة الدولة
فان احلكوم ��ة العراقية بب�ساط ��ة �ستكون
غري قادرة على متويل م�شاريع اال�ستثمار
ال�ضروري ��ة اخلا�ص ��ة بقط ��اع الطاق ��ة
املتجددة من ميزانيتها فقط.
ولأجل �إ�ش ��راك ا�صح ��اب القطاع اخلا�ص
واال�ستثم ��ارات اخلارجية  ،ف�إن احلكومة
توف ��ر فر�ص ًا مهم ��ة مع امتي ��ازات مي�سرة
لل�ش ��ركات لال�ستثم ��ار يف ه ��ذا القط ��اع
ببالدها
تقري ��ر امل�ؤ�س�س ��ة االمريكية �أ�ش ��ار اىل �أن
العراق مل ي�سبق له �أن خا�ض جتربة توليد
الطاق ��ة الكهربائية عن طريق طاقة الرياح
ب ��ل كان يرك ��ز بد ًال من ذلك عل ��ى ا�ستغالق
الطاق ��ة ال�شم�سي ��ة �ضمن نط ��اق حمدود .
�أم ��ا الآن فان حكومة بغداد وحكومة اقليم
كرد�ست ��ان بال ��ذات يخطط ��ون ال�ستغ�ل�ال
طاقة الرياح واملي ��اه لتوليد ما يحتاجونه
من طاقة كهربائية.
وذك ��ر التقرير بان العراق تتوفر فيه طاقة
كامنة قوية لتطوي ��ر قطاع �إنتاج الكهرباء
م ��ن الطاق ��ة ال�شم�سي ��ة على نط ��اق وا�سع
 ،م�ؤك ��د ًا بان ه ��ذه احلل ��ول �ستعو�ض عن
ا�ستخ ��دام الديزل ال ��ذي ي�ستخدم الآن يف
جميع حمطات �إنتاج الطاقة يف البالد.
 عن :موقع Trade Arabia

قناطر

 طالب عبد العزيز

ال�صراع على كي�س مال
الب�صرة اىل �أين؟
واح ��دة من �أتع�س ما افرزته �آلية (التداول ال�سلمي) للحكم يف
الع ��راق �أن االح ��زاب الديني ��ة التي حتتكر ال�سلط ��ة منذ العام
 2003اىل الي ��وم ت�أت ��ي بالنكرات و�أ�شب ��اه الرجال اىل دوائر
الق ��رار يف بغداد واملحافظات وتعمل على تربيتهم وت�سمينهم
ومن ث ��م متكينهم وملّا يكونوا �شيئ ًا من قب ��ل ،لكنَّ القليل منهم
ه ��و ال ��ذي يبق ��ى طيع� � ًا ،خادم ًا له ��ا� ،إذ �أن ��ه �سيغادره ��ا ما �أن
ي�شع ��ر ب�أن احل ��زب هذا �ضعف ��ت قب�ضته �أو انته ��ت �صالحيته
يف ال�ش ��ارع ،ومن يتفح�ص �سري بع�ض �أع�ضاء امل�س�ؤولني يف
الب�صرة �سيجد التقلب ��ات والقفزات القردية واخلفا�شية �أي�ض ًا
يف �أجلى �صورها.
مل يج ��ف بع ��د دم �شه ��داء التظاه ��رات الت ��ي اندلع ��ت يف
مت ��وز املا�ض ��ي وم ��ا زال الدخان الأ�س ��ود يت�صاعد م ��ن املبنى
احلكوم ��ي الذي احرتق بالكامل ،وم ��ا زالت املدينة تعاين من
جمل ��ة م�شاكل ال �أول له ��ا وال �أخري ،لكن جمل�سه ��ا ي�صر وبكل
�صفاق ��ة على انه مازال الوحيد الق ��ادر على الإدارة ،وهو يعلم
والب�صرة مباليينها الثالثة يعلمون وبغداد والنجف وكربالء
كله ��م يعلم ��ون ب�أن اخلالف ��ات املزمنة بني �أع�ض ��اء املجل�س لن
حتل ،و�إن �إ�صرار نائب رئي�س املجل�س احلايل على البقاء يف
من�صب ��ه واحد من �أعقد العقد ،و�أن املجل�س بيمينه و�شماله مل
ول ��ن يتفق يوم ًا واحد ًا عل ��ى العمل من �أجل انقاذ املدينة ،و�أن
م�صالح الكتل وممثليها هي م�شروعهم الأهم واالول ،ولتذهب
الب�صرة ومن فيها اىل اجلحيم ،و�إال ماذا يعني االتفاق االخري
ال ��ذي مت بني تي ��ار احلكم ��ة و�سائرون عل ��ى تقا�س ��م من�صبي
املحافظ ورئي�س املجل�س؟
بعد �سجن رئي� ��س املجل�س ال�سابق �صب ��اح البزوين(الدعوة)
بتعاطي الر�ش ��ا ،وبعد هروب ماجد الن�صراوي(تيار احلكمة)
املحاف ��ظ ال�ساب ��ق �إث ��ر ف�ضيح ��ة االختال� ��س ،ذائع ��ة ال�صي ��ت
م ��ع اللبناين ح�س ��ن فران وممث ��ل احلكي ��م يف الب�صرة ق�صي
حمبوب ��ة ،بح�س ��ب الت�سجي�ل�ات ال�صوتية الت ��ي ت�سربت اىل
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي جي ��ئ باملحافظ احل ��ايل �أ�سعد
العي ��داين كمنق ��ذ ،مث ��ل �أي �إج ��راء �سيا�س ��ي ،غ�ي�ر حم�س ��وم
النتائ ��ج ،فهو رج ��ل ال يختلف عن غريه ،م ��ن الذين ي�ؤتى بهم
يف الوق ��ت غ�ي�ر املنا�سب مللء فراغ م ��ا يف مف�صل ما ،وما كان
الرجل ليحظى باتفاق اجلمي ��ع لوال خالفات اجلميع �أنف�سهم،
كم ��ا �أن واقع احل ��ال كان يفر�ض هذا النوع م ��ن القبول ،ولأنَّ
من�ص ��ب املحاف ��ظ هو باال�سا� ��س من ح�صة احلكم ��ة ،فقد ظلت
عين ��ا عمار احلكي ��م تتابعه ،ويف حلظ ��ة ب�صري ��ة خال�صة بدا
للحكي ��م �أن العيداين خ ��رج عن طاعته ،ومل يع ��د يلبي طموح
احلكمة ،فعقد النية على �إق�صائه ،وما حدث اليوم هو جزء من
ال�سعي ذاك .لي�ست الب�صرة و�أهلها طموح ًا تطويريا لأحد من
ه�ؤالء� ،إمنا هي م�شروع ا�ستثماري وكي�س مال يت�صارع عليه
كل مالك للقرار يف بغداد والنجف.
�أم�س� ،أبطل ال�شب ��اب الب�صري اجتماع تقا�سم املنا�صب ،الذي
انعقد داخل املجل�س والذي تخلف عن احل�ضور فيه عدد �آخر،
ب ��دا �إنهم خارج �أطراف ال�صراع ،وه ��م يعلمون علم اليقني �أن
�أحداث متوز  2018قلبت املعادلة ،و�أن جمهور الب�صرة ،الذين
خرجوا للتظاه ��ر �أو الذين مل يخرجوا لن يقبلوا بالعودة اىل
م ��ا قبل الأحداث تلك ،هن ��اك زمن جديد ووع ��ي جديد وعراق
جدي ��د يتطلع العراقيون في ��ه ملا يحدث يف الب�صرة بعني باتت
تب�صر �أبعد ما تخطط وتت�صارع من �أجله كتل اخلراب.

ما حدث اليوم هو جزء من ال�سعي ذاك.
لي�ست الب�صرة و�أهلها طموح ًا تطويريا
لأحد من ه�ؤالء� ،إنما هي م�شروع
ا�ستثماري وكي�س مال يت�صارع عليه كل
مالك للقرار في بغداد والنجف.

ن���������ش����ط����اء ال�������ع�������راق امل�����دن�����ي�����ون ي����ت����ع����ر�����ض����ون الن����ت����ه����اك����ات
في تقرير جديد �أعدته كل من منظمة  ،ماينورتي رايت�س غروب انترنا�شنال  Minority Rights Group Internationalلحقوق
الأقليات و مركز وقف اطالق النار لحقوق المدنيين � ،سيزفاير �سنتر فور �سفليان رايت�س  ، Ceasefire Center for Civilian Rightsجاء
فيه �إنه اعتبارا من تموز � 2018أدت اندالع االحتجاجات ال�شعبية وا�سعة النطاق في الب�صرة ومدن عراقية �أخرى الى موجة من عنف
قمعي موجه �ضد نا�شطين مدنيين.
 ترجمة /املدى
وقالت مي� ��س اجلب ��وري  ،نا�شطة
م�س�ؤولة يف حق ��وق الإن�سان لدى
منظم ��ة حق ��وق الأقلي ��ات الدولية
 ،ماينورت ��ي غ ��روب انرتنا�ش ��ل ،
والتي �شارك ��ت يف �إعداد التقرير ،
بان الت�صعي ��د املقلق يف ا�ستهداف
الن�شط ��اء املدني�ي�ن ق ��د ادى اىل
ح ��دوث تقل� ��ص كب�ي�ر ج ��دا يف
الف�ض ��اء امل ��دين  ،م�ش�ي�رة اىل ان
ذلك يتو�ضح ب�ش ��كل جلي بالن�سبة
ملنا�ص ��ري حق ��وق االن�س ��ان م ��ن
الن�س ��اء واملدافعني عنه ��ن  ،الالئي
يتعر�ض ��ن ب�ش ��كل خا� ��ص للتوبيخ
والتهج ��م ب�سب ��ب ن�شاطه ��ن وذلك
من قبل كل م ��ن الدولة و�أفراد غري
مرتبطني بالدولة .
بينم ��ا يقر الد�ست ��ور العراقي لعام
 2005عل ��ى دور املجتم ��ع امل ��دين
ويوف ��ر حماي ��ة حلري ��ات التعب�ي�ر
ع ��ن ال ��ر�أي وجمه ��ور املدني�ي�ن ،
ف ��ان الت�شري ��ع املعن ��ي به ��ذا االمر
�أ�صب ��ح مهم�ل ً�ا ومل يعد ل ��ه ت�أثري ،

و�إن الن�شط ��اء املدني�ي�ن ما يزالون
معر�ض�ي�ن لالنته ��اكات عل ��ى نح ��و
كبري .
و�أ�ش ��ار التقري ��ر اجلدي ��د ال�صادر
ع ��ن املنظمت�ي�ن الدوليت�ي�ن اىل �أن

هناك ن�شط ��اء وعلى نطاق وا�سع ،
ب�ضمنه ��م متظاهرين من املحتجني
واعالمي�ي�ن حمرتف�ي�ن و حمام�ي�ن
ون�ساء من او�س ��اط احلياة العامة
و�أخريات من املدافعات عن حقوق

االن�س ��ان  ،ق ��د تعر�ض ��وا حل ��االت
�إعتقال ق�سري وتعذي ��ب �أو احكام
فورية بالقتل وذلك على يد عنا�صر
م�سلح ��ة �أو ق ��وات �أمني ��ة و�شرطة
 .ع�ش ��رات م ��ن الن�شط ��اء املدني�ي�ن

تعر�ض ��وا للقت ��ل ومئ ��ات اخري ��ن
اودعوا ال�سجون .
مدي ��ر مرك ��ز وق ��ف اط�ل�اق الن ��ار
حلق ��وق املدني�ي�ن  ،م ��ارك التيمري
 ،ق ��ال يف حديث له �ضم ��ن التقرير

" بينم ��ا يتوج ��ه االهتمام الدويل
برتكي ��زه على احلرب �ض ��د تنظيم
داع�ش فقط  ،فان كثري ًا من مناطق
و�س ��ط وجنوب ��ي العراق م ��ا تزال
حت ��ت �سيط ��رة جمامي ��ع م�سلح ��ة

متنف ��ذة  ،وتواجه �أي انتقاد يوجه
لها بالرف� ��ض وب�شكل عني ��ف لأنها
تع ��رف ب�أنه ��م �إذا ارتكب ��وا انتهاك
�سيكونون بعيدين عن امل�ساءلة ".
ويو�صي التقرير ال�سلطات املعنية
للتحقيق بجميع حاالت القتل التي
تعر� ��ض له ��ا متظاه ��رون والذي ��ن
جرح ��وا منهم وحما�سب ��ة مرتكبي
ه ��ذه الأفع ��ال  ،وكذل ��ك يو�ص ��ي
ال�سلط ��ات باط�ل�اق ف ��وري ل�سراح
�أي نا�ش ��ط او متظاه ��ر مت اعتقاله
ب�شكل ق�س ��ري خ�صو�ص ًا من الذين

كان ��وا يتظاهرون ب�ش ��كل �سلمي ،
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن االع ��راف الدولي ��ة
والد�ستور �أي�ض ًا ي�ؤكد على حقوق
الأفراد بالتظاه ��ر ال�سلمي وحرية
التعبري عن الر�أي .
باال�ضافة اىل هذه التو�صيات حلل
ه ��ذه امل�شكلة  ،فان التقرير يو�صي
�أي�ض� � ًا الأمم املتح ��دة واحلكومات
املانح ��ة ووكاالت التنمي ��ة الدولية
�أن تدع ��و وت�شج ��ع عل ��ى اج ��راء
حتقيقات حيادي ��ة وفعالة بحاالت
الف�ساد يف جمريات توفري خدمات
وبرام ��ج التنمي ��ة املمول ��ة م ��ن
التربعات الدولية يف العراق .
ماينورت ��ي رايت� ��س غ ��روب
انرتنا�شنال التي �شاركت يف �إعداد
التقرير  ،هي منظم ��ة دولية رائدة
يف جم ��ال حق ��وق االن�س ��ان تعمل
ل�ضم ��ان حقوق الأقلي ��ات  ،و تعمل
م ��ع �أكرث م ��ن � 150شري ��ك ًا يف 50
دولة ح ��ول العامل  .يف حني يعترب
مرك ��ز وقف اط�ل�اق الن ��ار حلقوق
املدني�ي�ن  ،مب ��ادرة دولي ��ة لإن�شاء
مر�ص ��د يدي ��ره نا�شط ��ون مدنيون
لر�ص ��د اي انته ��اكات ترتك ��ب �ضد
القوان�ي�ن االن�ساني ��ة الدولي ��ة
وانته ��اكات �ض ��د حق ��وق االن�سان
ملتابعته ��ا قانوني ��ا واخ�ض ��اع
مرتكبيها للم�ساءلة ل�ضمان حقوق
املدنيني وعدم انتهاكها .
 عن :موقع ماينورتي
رايت�س غروب

رياضة
مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي
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للتم�سك بال�صدارة
ال�شرطة يطمح للفوز على احلدود
ّ

م�ض ��ت �ستة �أيام على ن�شر الزميلة (ريا�ضة و�شباب) حتقيق ًا
مو�سع� � ًا وخطري ًا ت�صدّى ل ��ه الزميل طالل العامري املعروف
ّ
ع ��ن جر�أت ��ه يف تن ��اول حقائق دامغ ��ة عن مه ��ازل العمل يف
بع�ض مفا�ص ��ل الو�سط الريا�ضي دون �أن ي�ضع قلمه اعتبار ًا
لأح ��د مهما كان وزن ��ه وا�سمه وموقع ��ه �أمام الع ��راق املُهاب
مبال ��ه وعلم ��ه و�أر�ضه ،فم ��ن ي�سرق املال حتت �أب ��واب �ش ّتى
وينكفئ بهزائمه وف�شله وال يرفع العلم يف بطولة فهو �شبيه
بخائ ��ن الأر�ض ي�أكل من خرياتها اليوم ويبخل عليها بقطرة
عرق ليدمي زرع الغد.
�ست ��ة �أيام ووزير ال�شباب والريا�ضة الدكتور �أحمد العبيدي
يف �صم ��ت غري ��ب ،ك�أنّ حتقيق العام ��ري ال يعني دائرته وال
يه ّز �أركانها وهي املعنية بتنفيذ قانون منح الرواد والأبطال
رق ��م ( )6ل�سن ��ة  2013ال�سيما املادة  9الت ��ي تن�ص على عدم
�ص ��رف املنح ��ة ل ��كل م ��ن يثب ��ت تزوي ��ره الأوراق والوثائق
املقدمة لأغرا�ض ه ��ذا القانون ،و�إذا ثبت �أن الأوراق املقدّمة
املزور وفق ًا
�زورة يعاقب امل�ستفي ��د ّ
لأغرا� ��ض هذا القانون م � ّ
لأح ��كام قان ��ون العقوب ��ات العراق ��ي املرق ��م ( )111ل�سن ��ة
( )1969املع� �دّل ،و ُيل ��زم ب�إع ��ادة جميع املبال ��غ التي ت�سلمها
دفعة واحدة.
َم ��نْ ال يك�ت�رث ل�صوت الإع�ل�ام الريا�ضي ،واح ��د من اثنني،
�إم ��ا يجه ��ل قيم ��ة الإع�ل�ام وي�س ّف ��ه احلقائ ��ق املُعلن ��ة ب�أنه ��ا
حماولة ت�سقيط و�إ�ضعاف ثق ��ة النا�س بامل�س�ؤول والت�شكيك
ب� ��أوراق دائرته �أو انه متو ّرط بالعم ��ل الفعلي �أو مت�سترّ �أو
داع ��م لوج�ستي له ،ويف احلالتني ف�إن ��ه مطالب ببيان موقفه
ربئ ��ه �أحد حتى ُيخربن ��ا حقيقة ما ذك ��ره العامري من
ول ��ن ُي ّ
معلومات لي�ست �صادمة فح�سب ،بل فيها خيانة لأمانة مالية
للدول ��ة يف حال م�ض ��ت التحقيق ��ات الأ�صولي ��ة اىل قرارات
مف�صلية!
كي ��ف ي�صمت الوزير وزميلنا ي�ؤكد يف حتقيقه املن�شور يوم
 11كان ��ون الأول ( :2018هناك �أ�سم ��اء كثرية لأبطال نالوا
مراتب متقدّمة يف احتادات "غ�ي�ر �أوملبية" ،ووجود تالعب
بالتاري ��خ والوثائق الر�سمي ��ة مي ّرر على اجله ��ات الر�سمية
الت ��ي ال نعرف مل ��اذا هي موج ��ودة �أ�ص�ل ً�ا �إن كان ��ت ال تدقق
بالأوراق التي ت�صلها ،وكذلك قائمة رقم واحد يف كتاب �إيفاد
وفد بانكوك لدورة الألعاب الآ�سيوية الثامنة عام  ،1978ثم
ك�شفن ��ا ب�أن كث�ي�ر ًا م ��ن الأ�شخا�ص ممن ميثل ��ون االحتادات
الفرعي ��ة ويدين ��ون بال ��والء لإدارة االحت ��اد ّ
مت ��ت �إ�ضافتهم
للرواد بداعي �إما كونهم مدربني �أو ح ّكام ًا ،مع �أن القانون ال
ّ
ي�سمح باجلمع بني الإدارة والتدريب والتحكيم!(
ه ��ذه خمت�صرات ما ج ��اء يف التحقي ��ق ،ون�ض� � ّم �صوتنا مع
مو�س ��ع ب ��كل الكتب
�ص ��وت العام ��ري ،نطال ��ب ب� �ـ( حتقي ��ق ّ
والإيفادات املوجودة يف وزارة ال�شباب والريا�ضة وجلميع
االحتادات والأبطال ،فما ك�شفه التحقيق لي�س �أكرث من ع ّينة
فق ��ط ) مثلم ��ا جاء مبطلب الزميل ولدي ��ه الكثري من الوثائق
وتن�سف اجلهود
ترجح �صحة ما جاء ب ��ه ِ
واملعلوم ��ات الت ��ي ّ
العملي ��ة مبن ��ح ال ��رواد ا�ستحقاقه ��م م ��ن الدول ��ة ،فالدخالء
وامل�ستفيدون واملتواطئ ��ون معهم يجب �سوقهم اىل الق�ضاء
لتتم حماكمتهم مبوجب القانون نف�سه.
ثم ب�أيّ حق يغم�ض البع�ض عيونه عن خروق بائنة بالوثائق
بن�سخ منها زميلنا طالل العام ��ري تتهم رواد ًا
الت ��ي يحتف ��ظ
ٍ
ال ي�ستحق ��ون املنح ��ة يف حني يت ��م ت�شديد الإج ��راءات على
العب�ي�ن رواد حقيقي�ي�ن حرموا من املنحة حت ��ى الآن بذريعة
ع ��دم تقدميهم الأوراق الر�سمية التي تفيد ب�أنهم كانوا �ضمن
ن�سخ م�ضى عليها
بعث ��ة العراق ،من �أين يح�صل ه� ��ؤالء على ٍ
�أربع�ي�ن عام ًا منذ م�شاركاتهم يف بط ��والت �أوملبية و�آ�سيوية
وع�سكري ��ة وعاملية وباراملبية ال�سيما �أن بلدنا خا�ض حروب ًا
عدة وتع ّر�ض حل ��وادث جمتمعية وتغي�ي�ر �أنظمة ووزارات
جن ��م عنه ��ا �ضياع واح�ت�راق �آالف املخاطب ��ات ومعها قوائم
الوفود الر�سمية ومل يق َّدم للرواد الأبطال امل�ساعدات البديلة
لتذليل نق� ��ص امل�ستم�سكات الثبوتية وق ��ت البطوالت �ضمن
مل ��ف اال�ستحقاق من قب ��ل وزارة ال�شب ��اب والريا�ضة مثلما
�أكدوا ب�شكل �شخ�صي �أو عرب ال�صحف والربامج؟

ن�ضم �صوتنا مع �صوت العامري ،نطالب
ّ
مو�سع بكل الكتب والإيفادات
بـ( تحقيق ّ
الموجودة في وزارة ال�شباب والريا�ضة
ولجميع االتحادات والأبطال ،فما ك�شفه
التحقيق لي�س �أكثر من ع ّينة فقط)..

 بغداد /حيدر مدلول

تنطلق يف ال�ساعة 4:15
ع�صر اليوم الأحد
مناف�سات اجلولة الثالثة
ع�شرة من جولة الذهاب
لدوري الكرة املمتاز
باملو�سم  2019-2018ب�إقامة
مباراة واحدة على مالعب
العا�صمة بغداد ،حيث
يطمح فريق ال�شرطة
مت�صدر الرتتيب بر�صيد
 27نقطة اىل الفوز التا�سع
يف املواجهة املنتظرة التي
�ستكون مع �ضيفه فريق
احلدود ال�سابع بر�صيد 18
نقطة على ملعب ال�شعب
الدويل يف ظل الروح
املعنوية العالية التي
يتحلى بها الالعبون �إثر
االنت�صار الثمني الذي
حققوه يف اجلولة ال�سابقة
على م�ضيفه فريق �أربيل
يف املباراة التي جمعتهما
على ملعب فران�سو حريري
و�إ�صرارهم على �ضرورة
احلفاظ على عدم تلقيهم
�أي خ�سارة منذ انطالق
املو�سم الكروي احلايل.

وكذلك البقاء يف الزعامة قبل توقف
املناف�س ��ات الت ��ي �ست�ستم ��ر لغاي ��ة
انته ��اء مهم ��ة منتخبن ��ا الوطني يف
بطولة ك�أ� ��س �آ�سي ��ا ال�سابعة ع�شرة
الت ��ي �ستج ��ري يف دول ��ة الإمارات
العربي ��ة املتح ��دة خ�ل�ال الفرتة من
5كان ��ون الث ��اين ولغاي ��ة � 1شب ��اط
 2019وال�سيم ��ا �أن االخ�ي�ر ي�ض ��م
�ستة من كتيبة القيثارة اخل�ضراء (
حممد حميد ووليد �سامل وعالء علي
مهاوي و�أجمد عطوان ومهدي كامل
ومهن ��د علي كاظ ��م ) الذين ي�شكلون
العم ��ود الفق ��ري للقائم ��ة الرئي�س ��ة
التي يلعب بها املونتيغريي نيبوت�شا
الذي يعترب املدرب الأجنبي الوحيد
املتواج ��د يف الدوري املمت ��از لكرة
القدم .
و�سي�شه ��د غ ��دا الإثن�ي�ن ا�ستكم ��ال
املناف�س ��ات حي ��ث يحت�ض ��ن يف
ال�ساعة  2:00ظه ��را ملعب الفيحاء
يف املدين ��ة الريا�ضي ��ة مبحافظ ��ة
الب�ص ��رة لق ��ا ًء ملتهب� � ًا يجم ��ع فريق
النف ��ط ال�ساد� ��س بر�صي ��د  17نقطة
م ��ع م�ضيف ��ه فري ��ق نف ��ط اجلن ��وب
احلادي ع�شر بر�صي ��د  13نقطة يف
مهمة جديدة ي�أمل فيها املدرب ح�سن
�أحمد والعبوه العودة اىل العا�صمة
بغ ��داد بثالث نقاط غالي ��ة تعو�ضهم
اخل�س ��ارة االوىل الت ��ي تلقوه ��ا من
فري ��ق الطلب ��ة بهدف�ي�ن مقابل هدف
م ��ن �أجل القف ��ز اىل املركز اخلام�س
ب�ص ��ورة م�ؤقتة بدال م ��ن فريق نفط
مي�سان الذي �سيلعب بعد غد الثالثاء
على ملع ��ب امليمونة يف العمارة مع
جاره فري ��ق البح ��ري ال�سابع ع�شر
بر�صي ��د  9نق ��اط  ،فيم ��ا �سيلتق ��ي
يف التوقي ��ت ذات ��ه فري ��ق احل�س�ي�ن
�صاحب املرك ��ز الثامن ع�شر بر�صيد
 8نقاط على ملعب التاجي مع �ضيفه
فري ��ق املين ��اء العا�ش ��ر بر�صي ��د 13
نقط ��ة يف موقعة متيل كفتها ل�صالح
الأخري الذي ين�شد اىل دخول قائمة
الثماني ��ة الكب ��ار لتحقي ��ق رغب ��ات
�إدارة النادي اجلديدة برئا�سة هادي
�أحم ��د جنم الك ��رة العراقية ال�سابق
واجلمه ��ور الكب�ي�ر ال ��ذي يرافق ��ه

كالع ��ب رقم  12من �أجل العودة اىل
�أيامه الذهبي ��ة يف املوا�سم ال�سابقة
وتتج ��ه الأنظ ��ار اىل ملعب ال�شعب
الدويل يف ال�ساعة  2:30ظهرا حيث
يجمع قم ��ة نارية بغدادية بني فريق
الق ��وة اجلوي ��ة الراب ��ع بر�صيد 24
نقطة وغرميه اجلدي ��د فريق الكرخ
الو�صيف بر�صيد  27نقطة �ستكون
نتيجته ��ا يف غاية الأهمي ��ة لكليهما
وخا�ص ��ة الأول الذي طالبه �أن�صاره
ب�أن تكون هذه املباراة البوابة التي
�سي�ستعي ��د فيه ��ا انت�صاراته ويعود

م ��ن جديد اىل املرك ��ز الثاين ليكون
املناف� ��س ال�شر� ��س الوحي ��د لفري ��ق
ال�شرط ��ة عل ��ى اللق ��ب يف املو�س ��م
احلايل وال�سيم ��ا انه مايزال يعي�ش
ن�شوة تتويج ��ه للمرة الثالثة بك�أ�س
االحت ��اد الآ�سي ��وي لكرة الق ��دم مع
امل ��درب اخلب�ي�ر با�س ��م قا�س ��م اىل
جانب تواجد عدد من العبي اخلربة
وال�شب ��اب يف ك�شوف ��ات ال�صق ��ور
فيما �ستك ��ون ال�ساع ��ة  6:00م�سا ًء
موع ��د ًا لالختب ��ار اجلدي ��د لفري ��ق
ال ��زوراء الثال ��ث بر�صي ��د  25نقطة

الباراملب ّية تعقد م�ؤمتراتها ال�سنويّة
الحتاداتها الريا�ض ّية
 بغداد /املدى
بد�أت اللجنة الباراملبية الوطنية العراقية
بعق ��د امل�ؤمت ��رات ال�سنوي ��ة الحتاداته ��ا
الريا�ضي ��ة البالغ ��ة ( )14احت ��اد ًا الت ��ي
ق�سم ��ت على �ش ��كل جمموع ��ات كل ثالثة
احتادات يف يوم واحد.
وق ��ال املتحدث با�سم اللجن ��ة الباراملبية
الوطني ��ة العراقي ��ة ه�ش ��ام ال�سلم ��ان يف
ت�صري ��ح خ�ص ب ��ه املدى �:إن ي ��وم �أم�س
ال�سبت اخلام�س ع�شر من ال�شهر اجلاري
�شهد عقد امل�ؤمترات ال�سنوية الحتاد كرة
ال�سل ��ة عل ��ى الكرا�س ��ي املتحرك ��ة �أعقبه
امل�ؤمتر ال�سنوي الحتاد القو�س وال�سهم
ث ��م امل�ؤمت ��ر ال�سن ��وي الحت ��اد ال�سباحة
وذلك عل ��ى قاع ��ة اللجن ��ة الباراملبية يف

ح ��ي البن ��وك وت�شه ��د القاع ��ة ذاتها يف
ال�ساع ��ة الواح ��دة ظهرالأح ��د ال�ساد� ��س
ع�ش ��ر من ال�شه ��ر ذاته امل�ؤمت ��ر ال�سنوي
الحت ��ادات رف ��ع الأثق ��ال وبع ��ده احت ��اد
التن� ��س الأر�ض ��ي يف الثاني ��ة ظه ��ر ًا ث ��م
تن�س الطاولة يف الثالثة ع�صر ًا.
و�أ�ض ��اف �إن امل�ؤمت ��ر ال�سن ��وي الحت ��اد
�ألعاب القوى �سيعقد يف ال�ساعة الواحدة
م ��ن ظهر يوم غد الإثنني املوافق ال�سابع
ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر كان ��ون االول احل ��ايل
يعقب ��ه امل�ؤمت ��ر ال�سن ��وي الحت ��اد الكرة
الطائ ��رة جلو� ��س يف ال�ساع ��ة الثاني ��ة
بع ��د الظهر ث ��م امل�ؤمتر ال�سن ��وي الحتاد
البوت�شي ��ا يف ال�ساع ��ة الثالث ��ة من ع�صر
الي ��وم ذاته و�سيك ��ون بعد غ ��د الثالثاء
املواف ��ق الثام ��ن ع�ش ��ر من عق ��د امل�ؤمتر

ال�سن ��وي الحتادات اجل ��ودو للمكفوفني
يف ال�ساع ��ة الواحدة ظه ��ر ًا يعقبه احتاد
املبارزة يف ال�ساعة الثانية ثم احتاد كرة
الهدف عند الثالثة ع�صر ًا.
وتابع ال�سلمان ان احتاد الرماية �سيعقد
م�ؤمت ��ره ال�سن ��وي يف الواحدة من ظهر
يوم الأربعاء املقبل املوافق التا�سع ع�شر
م ��ن ال�شهر اجلاري يعقب ��ه احتاد �ألعاب
ال�ص ��م عن ��د الثاني ��ة بعد الظه ��ر لتختتم
بذل ��ك امل�ؤمت ��رات ال�سنوي ��ة له ��ذا الع ��ام
م�ؤكد ًا �أن امل�ؤمتر ال�سنوي للهيئة العامة
للجن ��ة الباراملبي ��ة الوطني ��ة العراقي ��ة
�سيُعق ��د يف ال�ساع ��ة الثاني ��ة ع�شرة ظهر
ي ��وم اخلمي� ��س املواف ��ق الع�شري ��ن م ��ن
ال�شهر ذاته على قاع ��ة اللجنة الباراملبية
العراقية.

م ��ع فري ��ق ال�صناع ��ات الكهربائي ��ة
الراب ��ع ع�ش ��ر بر�صي ��د  11نقط ��ة
حي ��ث ت�أم ��ل �إدارة الن ��ادي برئا�سة
فالح ح�سن م ��ن العبيها ان ي�ضيفوا
انت�ص ��ار ًا م ��ن �أج ��ل زي ��ادة ر�صي ��د
فريقه ��م اىل  28نقطة والبقاء �ضمن
دائرة املثلث الذهبي يف �إطار جهود
النوار�س احلفاظ عل ��ى درع املمتاز
للم ��رة الثاني ��ة على الت ��وايل ف�ضال
ع ��ن الدفاع بق ��وة عن �سمع ��ة الكرة
العراقي ��ة يف الن�سخ ��ة املقبل ��ة م ��ن
بطول ��ة دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا الت ��ي

�ستنطلق بداية �شهر �آذار املقبل.
و�ستج ��ري بع ��د غد الثالث ��اء خم�س
مباري ��ات يف خت ��ام اجلول ��ة الثالثة
ع�ش ��رة م ��ن جول ��ة الذه ��اب حي ��ث
يلتقي فري ��ق الطلبة الثامن بر�صيد
 16نقطة على ملعب الكرخ الرتبوي
م ��ع �ضيف ��ه فري ��ق ال�سم ��اوة الثالث
ع�شر بر�صيد  12نقطة ويلعب فريق
�أربيل الثاين ع�شر بر�صيد  13نقطة
على �أر�ضه وبني جماهريه مع فريق
�أمانة بغداد ال�ساد� ��س ع�شر بر�صيد
 10نقاط فيم ��ا �سيحل فريق النجف

و�ض ��ع االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة القدم
مهاج ��م منتخبن ��ا الوطن ��ي مهن ��د عل ��ي
كاظ ��م �ضم ��ن �أبرزع�شرة جن ��وم �شباب
يتوق ��ع �أن يت�ألقوا يف الن�سخة ال�سابعة
ع�شرة لبطولة ك�أ�س �آ�سيا التي ت�ضيفها
دولة الإم ��ارات العربي ��ة املتحدة خالل
الف�ت�رة م ��ن 5كان ��ون الث ��اين ولغاية 1
�شباط املقبلني مب�شاركة  24منتخب ًا من
خم�س مناطق .
وذك ��ر االحت ��اد اال�سي ��وي لك ��رة القدم
على ح�ساب ��ه الر�سمي مبوقع التوا�صل
االجتماعي (الفي�سب ��وك ) �أن الالعبني
الع�ش ��رة الذي ��ن ينتظ ��ر �أن يفر�ض ��وا
ح�ضوره ��م يف النهائي ��ات الآ�سيوي ��ة
الت ��ي �ستج ��ري يف الإم ��ارات ه ��م ّ
كل
م ��ن الفيتنام ��ي نغوين كوان ��ع – هاي
وال�سع ��ودي ترك ��ي العم ��ار والك ��وري
اجلنوبي هوانغ �أين –بيوم والياباين
ريت�س ��ودوان والقط ��ري ب�س ��ام ه�ش ��ام
عل ��ي والأوزبك ��ي عزيزج ��ون غانييف
والتايالن ��دي �سوبات�ش ��اي جايدي ��د

 بغداد /املدى

اخلام� ��س ع�ش ��ر بر�صي ��د  11نقط ��ة
�ضيف ��ا ثقيال عل ��ى فري ��ق الديوانية
�صاح ��ب املرك ��ز االخ�ي�ر بر�صي ��د 7
نقاط  .وتنتظر فريق الكهرباء الذي
يحتل املركز التا�سع ع�شر بر�صيد 8
نق ��اط مهمة �صعبة مع م�ضيفه فريق
نف ��ط الو�س ��ط التا�س ��ع بر�صي ��د 15
نقط ��ة يف املب ��اراة الت ��ي يحت�ضنها
ملع ��ب النج ��ف االوملب ��ي وملع ��ب
امليمون ��ة �سيك ��ون م�سرح ��ا للق ��اء
فري ��ق البح ��ري الب�ص ��ري ال�ساب ��ع
ع�ش ��ر بر�صي ��د  9نقاط م ��ع م�ضيفه

فريق نفط مي�سان اخلام�س بر�صيد
 20نقطة
ويف ال �� �ش ��أن ذات���ه �أع�ل�ن��ت
جلنة املنتخبات الوطنية
 ،يف احت� � � � ��اد ك� ��رة
ال�ق��دم �إق��ام��ة احتفال
ل �ت �ك��رمي ال �ف��ائ��زي��ن
ب �ج��وائ��ز االف���ض��ل
يف اجل � � � � � ��والت
ال �ع �� �ش��ر امل��ا� �ض �ي��ة
م��ن دوري ال�ك��رة
املمتاز من الذين مت
اختيارهم.
وق ��ال ع�ض ��و احت ��اد
الك ��رة رئي� ��س جلن ��ة
املنتخب ��ات الوطنية  ،فالح
مو�س ��ى� :إن اللجن ��ة �ستقي ��م
احتف ��اال لت�سلي ��م جوائ ��ز االف�ضـ ��ل
يف دوري الك ��رة املمتاز يف ال�ساعة
ال�ساع ��ة الثانية ع�شرة ظه ��ر ًا اليوم
الأح ��د يف مقر احت ��اد الكرة بالقرب
م ��ن جمم ��ع ال�شع ��ب ال ��دويل يف
العا�صم ��ة بغ ��داد بح�ض ��ور جمي ��ع
الفائزين وو�سائل الإعالم.
و�أ�ضاف مو�سى� :إن اللجنة اختارت
مدرب نادي الكرخ لكرة القدم  ،كرمي
�سلم ��ان� ،أف�ض ��ل م ��درب ،وحار� ��س
مرم ��ى النف ��ط ،م�صطف ��ى �سعدون،
�أف�ضل حار� ��س ،وحممد علي عبود،
الع ��ب و�سط القوة اجلوي ��ة� ،أف�ضل
العب و�سط ،وحممود خليل ،مهاجم
الكرخ ،و�شريف عبد الكاظم ،مهاجم
احل ��دود� ،أف�ض ��ل مهاجم�ي�ن ،وذل ��ك
لني ��ل درع التمي ��ز ال ��ذي ا�ستحدثته
اللجنة للأبرز يف الدوري املمتاز .
و�أ�شار رئي�س جلنة املنتخبات اىل:
ان هذه اال�سم ��اء مت اختيارها عطفا
على ما قدمته م ��ن م�ستويات كبرية
خالل اجل ��والت الع�شر املا�ضية من
الدوري للمو�سم احلايل  ،ونالت فيه
ثناء اجلمي ��ع ،و�سيكون درع التميز
تقلي ��دا �شهريا بعد بطولة �أمم �آ�سيا،
حتاول فيه جلن ��ة املنتخبات �إ�شراك
عدد �آخر من الإعالميني واملخت�صني
�ضمن جلنة االختي ��ار ليكون حافزا
معنويا لإبراز املواهب الكروية.

فتح قائد املنتخب الكرواتي لكرة القدم لوكا مودريت�ش
�صان ��ع �ألع ��اب فري ��ق ري ��ال مدري ��د الن ��ار عل ��ى زميله
ال�ساب ��ق كري�ستيان ��و رونال ��دو مهاج ��م يوفنتو� ��س
الإيط ��ايل ومناف�س ��ه االرجنتين ��ي ليوني ��ل مي�سي قائد
فري ��ق بر�شلونة ،وذلك ب�سبب عدم ح�ضورهما �أي حفل
لتوزيع جوائز العام احلايل .
و�أنهى مودريت�ش هيمنة كري�ستيانو رونالدو وليونيل
مي�س ��ي على الك ��رة الذهبية التي امت ��دت لع�شرة �أعوام
بع ��د تتويجه به ��ا لع ��ام  ،2018كما ن ��ال �أي�ض� � ًا جائزة
�أف�ض ��ل العب يف �أوروبا م ��ن اليويفا ،و�أف�ضل العب يف
العامل من الفيفا.
وق ��ال يف ح ��وار �أجرت ��ه مع ��ه �صحيف ��ة �سبورت�س ��ك
نوفوت�سي الكرواتيه انه يرى �أن عدم ح�ضور رونالدو
ومي�س ��ي �أي حفل لتوزيع جوائ ��ز العام فيه قلة احرتام
لالعب�ي�ن الآخرين ،م�شري ًا �إىل �أنهم ��ا ال يح�ضران �إال �إن
كانا �ضامنني التتويج باجلوائز.
و�أ�ض ��اف قائ ��د املنتخ ��ب الكروات ��ي لك ��رة الق ��دم  :ال
�أ�ستطيع الق ��ول ملاذا قرر �أح ��د الأ�شخا�ص عدم ح�ضور
احلفل ،هذا خيارهما ،بالن�سبة يل من غري املنطقي عدم
احل�ضور .

وتاب ��ع �:أعتق ��د �أنهم ��ا يحبان الظه ��ور حينم ��ا يفوزان
باجلوائزحي ��ث ان ت�صرف ��ات كه ��ذه غ�ي�ر عادل ��ة بحق
الالعب�ي�ن الآخري ��ن ،اجلماهري ،اللعب ��ة ،و�أخري ًا جتاه
امل�صوت�ي�ن الذين منحوهما اجلوائز ط ��وال الأعوام
الع�شر املا�ضية و لكن �أعتقد �أن كل �شخ�ص يت�صرف
كما يريد.
و�أكد مودريت�ش على �أنه ي�ستحق الكرة الذهبية لهذا
العام رغم اعرتافه ب�أن مي�سي ورونالدو ي�ستحقانها
دائم ًا لو كان الأمر عائد ًا �إىل املهارة واملوهبة فقط.
و�أردف قائ�ل ً�ا  :بالن�سبة يل الأمر ب�سيط جد ًا ،رونالدو
ومي�س ��ي ا�ستثنائي ��ان و�سيطرا عل ��ى اللعبة يف
ال�سن ��وات الع�شر املا�ضي ��ة� ،إنهما يقبعان
ف ��وق بقية الالعب�ي�ن ب�ش ��كل وا�ضح.
لكن ه ��ذه جائ ��زة �سنوي ��ة ،معظم
الالعب�ي�ن واملدرب�ي�ن و�أ�ساط�ي�ر
اللعبة وال�صحفيني واجلماهري
�صوت ��وا لنف�س الفائ ��ز م�ضيفا
ه ��ل اجلميع خمط ��ئ؟ �إذا كنت
تريد من ��ح اجلائ ��زة باالعتماد
عل ��ى املهارة فق ��ط ،حينها يجب
�أن تلغي عملية الت�صويت وتعطي
جميع اجلوائز ملي�سي ورونالدو.

رغبة عراقية بح�صد نتائج رفيعة يف مالكمة القوقاز
 بغداد /املدى
يوا�صل منتخبا النا�شئني وال�شباب
للمالكم ��ة ا�ستعداداتهم ��ا اليومية
عل ��ى قاع ��ة املرك ��ز التخ�ص�ص ��ي
حت�ض�ي�را للم�شارك ��ة ببطول ��ة
القوق ��از الدولي ��ة الت ��ي �ستقام يف
اذربيج ��ان ماب�ي�ن التا�س ��ع ع�ش ��ر
ولغاي ��ة  23من �شه ��ر كانون االول
اجلاري .
وق ��ال رئي� ��س احت ��اد املالكم ��ة
عل ��ي تكلي ��ف� :إن ع�شري ��ن العب ��ا
�سيمثل ��ون املنتخب�ي�ن يف البطولة
الدولي ��ة ،وه ��م ّ
كل م ��ن  :ح�س�ي�ن
قا�سم ور�ض ��ا طال ��ب وم�سلم خالد
وعبا� ��س حيدر وجمتب ��ى حريجة
وها�شم عم ��اد و�أدهم فا�ضل وعلي
ها�ش ��م وحممد �أن ��ور وح�سني عبد
الهادي وحيدر عبد الهادي وم�ؤمن
حريج ��ة وح�س�ي�ن قا�س ��م وعل ��ي
قا�س ��م واحل�سن عمار و�سيف �سعد
و�سجاد علي و�ضرغام كرمي وعبد

الوهاب وهيب وباقر �أمري جا�سم،
حت ��ت �إ�ش ��راف امل�ل�اك التدريب ��ي
للنا�شئني امل�ؤل ��ف من حمزة غازي

ورعد جخيور و�أنور املك�صو�صي
وحمم ��د ج ��واد ،ولل�شب ��اب املالك
التدريبي امل�ؤلف من توفيق جليل

ج�ل�ال ومظف ��ر النا�ص ��ري وعل ��ي
كيطان وحممد ق�صي .
و�أ�ضاف رئي�س احت ��اد اللعبة� :إن
الوفد ،ال ��ذي يرت�أ�سه رعد خريبط
و�سعد لفت ��ة ،ي�ضم �أي�ضا الإداريني
�أحمد جواد و�سعد لفتة ،والدكتور
عبد النا�صر الفت�ل�اوي ،ف�ضال عن
�أربع ��ة ح ��كام ه ��م عدن ��ان را�ض ��ي
و�ستار جبار ورياح ها�شم ويا�سني
خ�ضر ،متت دعوتهم من قبل جلنة
احلكام .
و�أ�شار تكليف اىل� :أن االحتاد �أ ّمن
جميع مقوم ��ات النج ��اح للخروج
بنتائج �إيجابي ��ة يف تلك البطولة،
ال�سيم ��ا �أن االحت ��اد يركز على تلك
القواعد ال�شبابية التي نتو�سم بها
خ�ي�را لتمثيل الع ��راق يف املحافل
الدولية خالل املدة املقبلة ،لأن تلك
املواهب تتمتع بقدرات فنية عالية
وله ��ا الق ��درة عل ��ى حتقي ��ق نتائج
رفيعة ت�سه ��م يف رفع راية العراق
عالي ًا.

ل����ي����ف����رب����ول ي�������س���ع���ى ل���ت���ع���م���ي���ق ج��������راح ال�������ش���ي���اط�ي�ن احل���م���ر
 بغداد /املدى
ي�سع ��ى فري ��ق ليفرب ��ول لك ��رة الق ��دم
اىل تعمي ��ق ج ��راح غرمي ��ه التقلي ��دي
مان�ش�س�ت�ر يونايت ��د عندم ��ا ي�ست�ضيفه
يف ال�ساع ��ة 7:00م�س ��اء الي ��وم الأحد
يف خت ��ام مواجهات املرحل ��ة ال�سابعة
ع�شرة من ال ��دوري املمت ��از الإنكليزي
لكرة القدم باملو�سم احلايل .
عل ��ى ملع ��ب �أنفيل ��د� ،ستك ��ون الأنظار
م�سلطة عل ��ى لقاء ليفربول ومان�ش�سرت
يونايت ��د الذي يدخل ��ه �صاحب الأر�ض
منت�شي� � ًا بال�ص ��دارة الت ��ي انتزعها من
مان�ش�س�ت�ر �سيت ��ي للم ��رة الأوىل ه ��ذا
املو�س ��م ،وببلوغه ال ��دور ثمن النهائي
م ��ن دوري �أبط ��ال �أوروب ��ا بع ��د الفوز
الثم�ي�ن عل ��ى ناب ��ويل الإيط ��ايل 0-1
منت�ص ��ف الأ�سبوع املا�ضي لكن الأرقام
ت�صب ل�صالح يونايتد� ،إذ �أن ثالثي خط

الهجوم املرعب يف ليفربول امل�ؤلف من
امل�ص ��ري حمم ��د �ص�ل�اح والربازيل ��ي
روبرت ��و فريمينو وال�سنغ ��ايل �ساديو
ماني ��ه ،مل ي�سجل �أو يقوم ب�أي متريرة
حا�سم ��ة �ضد فري ��ق ال�شياط�ي�ن احلمر
على مدى � 14ساعة.
ومل يخ�س ��ر يونايت ��د �أم ��ام ليفرب ��ول
يف �آخ ��ر ثماني ��ة لق ��اءات جمع ��ت ب�ي�ن
الفريق�ي�ن ،وتعود �آخر خ�س ��ارة له �إىل
�أيل ��ول م ��ن ع ��ام  2013عندم ��ا �سجل
داني ��ال �ستوري ��دج اله ��دف الوحي ��د.
لك ��ن �أن�ص ��ار الأول �سيتواج ��دون يف
مدرج ��ات امللعب وه ��م متوج�سون من
خ�سارة ثقيلة هذه املرة.
ويدرك يونايتد ب�أن خ�سارة جديدة هذا
املو�سم �ستجعله يبتعد بفارق  11نقطة
عن املركز الراب ��ع� ،آخر املراكز امل�ؤهلة
للم�شارك ��ة يف دوري �أبطال �أوروبا يف
ح ��ال �صب ��ت النتائج الأخ ��رى يف غري

الآ�سيوي ِّ
ير�شح ميمي للت�أ ّلق يف نهائ ّيات الإمارات
 بغداد /املدى

رياضة

والإماراتي خلفان مبارك والفل�سطيني
حممد يو�سف �إىل جانب مهاجم منتخبنا
الوطني مهند علي كاظم .
وتاب ��ع ان مهن ��د عل ��ي كاظ ��م ميت ��از
بقدرات ��ه الفني ��ة العالي ��ة والق ��درة على
اللع ��ب بالقدم�ي�ن الي�س ��رى واليمن ��ى
اىل جان ��ب التحركات اخلط�ي�رة وقوة
الت�سدي ��د وخط ��ورة التمري ��رات حيث
�سج ��ل الالعب الذي يبل ��غ من العمر 18
عام ��ا  17هدف ��ا يف ال ��دوري العراق ��ي
املمت ��از باملو�س ��م  2018-2017و6
�أه ��داف يف املو�س ��م  2019-2018م ��ع
فري ��ق ال�شرطة الذي يلع ��ب يف �صفوفه
للمو�سم الثاين عل ��ى التوايل و�سبق له
اللعب يف بطول ��ة �آ�سيا للواعدين حتت
 14عام ��ا ع ��ام  2014حي ��ث �سجل �ستة
�أه ��داف وبعد خو�ض مبارات ��ه الدولية
االوىل عام  2017مع املدرب با�سم قا�سم
متك ��ن من ت�سجي ��ل خم�س ��ة �أهداف يف
ت�س ��ع مباريات دولية ودي ��ة لعبها حتى
الآن كان اله ��دف االخ�ي�ر ل ��ه يف مرم ��ى
املنتخب ال�سعودي لكرة القدم بالدقيقة
 70خ�ل�ال املباراة الت ��ي جمعتهما يوم

اخلام� ��س ع�شر من �شه ��ر ت�شرين االول
املا�ض ��ي على ملعب جامع ��ة امللك �سعود
بالعا�صم ��ة الريا� ��ض �ضم ��ن مناف�سات
بطول ��ة ال�سوب ��ر كال�سيك ��و الرباعي ��ة
الدولية وانتهت بالتعادل الإيجابي .
و �أ�ش ��ار اىل ان ال�سلوفيني �سرتي�شكو
كاتانيت�ش مدرب املنتخب الوطني لكرة
الق ��دم اختار املهاج ��م مهند عل ��ي كاظم
�ضم ��ن قائمة ت�ض ��م  28العبا اىل جانب
حمم ��د حمي ��د وحمم ��د كا�ص ��د وج�ل�ال
ح�سن وحممد �صالح ووليد �سامل وعالء
عل ��ي مه ��اوي و�أجم ��د عط ��وان ومهدي
كام ��ل و�أحمد عبد الر�ض ��ا و�سعد ناطق
وعلي ح�صن ��ي و�سامح �سعي ��د و�صفاء
ه ��ادي ومهند عبد الرحيم وعالء عبا�س
وحمم ��د داود وح�س�ي�ن عل ��ي و�أحم ��د
�إبراهي ��م وعل ��ي فائ ��ز وريب�ي�ن �سوالقا
و�أحم ��د يا�س�ي�ن وهم ��ام ط ��ارق وب�شار
ر�س ��ن وعلي عدن ��ان وفران� ��س بطر�س
و�أ�سام ��ة ر�شي ��د و�أمي ��ن ح�س�ي�ن الت ��ي
�ستدخ ��ل مع�سكر ًا تدريبي� � ًا خارجي ًا يف
العا�صمة القطرية الدوح ��ة اعتبار ًا من
بعد غد الثالثاء يتخلله خو�ضه مباراتني

جتريبيت�ي�ن �إحداهم ��ا م ��ع املنتخ ��ب
ال�صين ��ي ي ��وم الراب ��ع والع�شري ��ن من
�شه ��ر كان ��ون االول اجل ��اري واالخرى
م ��ع املنتخ ��ب الفل�سطيني ي ��وم الثامن
والع�شري ��ن م ��ن ال�شه ��ر ذات ��ه يف �إطار
التح�ض�ي�رات النهائي ��ة للع ��راق قب ��ل
امل�شارك ��ة يف البطول ��ة الآ�سيوية حيث
�سيك ��ون م ��ن �أب ��رز الالعب�ي�ن ال�شب ��اب
الذي ��ن تعق ��د عليه ��م �آم ��ال اجلماه�ي�ر
الريا�ضي ��ة يف حتقي ��ق نتائ ��ج رفيع ��ة
تتجاوز املركز الرابع الذي ناله العراق
مع امل ��درب را�ضي �شني�ش ��ل يف بطولة
ك�أ� ��س �آ�سي ��ا  2015الت ��ي �أقيم ��ت يف
�أ�سرتالي ��ا بع ��د خ�سارته �أم ��ام املنتخب
الإمارات ��ي بنتيج ��ة ( )3-2يف مب ��اراة
حتديد املركزين الثالث والرابع .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �إن البطول ��ة الآ�سيوية
املا�ضية �شهدت �سطوع النجم الأ�سرتايل
ال�صاع ��د �آن ��ذاك ما�سيمو لونغ ��و الذي
اختري �أف�ضل العب اىل جانب الإيراين
�س ��ردار �أزم ��ون حيث �سج ��ل هدفني مع
منتخ ��ب ب�ل�اده خ�ل�ال مناف�س ��ات دور
املجموعات وربع النهائي.

رأيك وأنت حر

مودريت�ش يفتح النار على رونالدو ومي�سي!

ّ
ي��������ك��������رم الأف���������������ض�������ل ف�����ـ�����ي ال�������������دوري
 احت�������������اد ال��������ك��������رة
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�صاحله .و�إذا كان يونايتد �سجل �أربعة
�أه ��داف يف مرم ��ى فوله ��ام الأ�سب ��وع
املا�ضي على ملعب ��ه ،ف�إنه يواجه فريقا
مل يتلق �سوى ه ��دف وحيد على ملعبه
هذا املو�سم.
لكنّ املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو
اعت�ب�ر ب� ��أن فريق ��ه قادر عل ��ى اخلروج
بنتيج ��ة �إيجابي ��ة ،بقوله :ن ��درك ب�أننا
نواج ��ه فريق ��ا يف القم ��ة لكنن ��ا منل ��ك
القدرات لتحقيق نتيج ��ة �إيجابية على
الرغ ��م م ��ن امل�ش ��اكل التي نع ��اين منها
و�سنذه ��ب اىل هناك بفري ��ق قادر على
الكفاح لتحقيق الفوز ..
و�سيح ��اول فري ��ق �أر�سن ��ال املحافظة
عل ��ى �سجل ��ه خالي� � ًا م ��ن الهزائ ��م يف
خمتل ��ف امل�سابق ��ات يف  21مب ��اراة
عندم ��ا يحل �ضيف ًا على �ساوثهامتون
يف ال�ساع ��ة  4:30ع�ص ��را ويلتق ��ي
يف التوقي ��ت ذاته فري ��ق براتون مع

تغريدة
حماولة البع�ض �إظهار الإمكانية الثقافية
يف التنظري لواقع الريا�ضة العراقية
�أمر مهم جد ًا خا�صة ممن لديه جتربة
طويلة يف العمل مع امل�ؤ�س�سات
ك�أندية واحتادات وجلنة �أوملبية
وذلك مدعاة فخر اجلميع� ،أما �أن
ينطلق البع�ض الآخر من مفاهيم
ح�صرية م�ستقاة من م�ؤلفات
�شخ�صية �أو بحوث ليفر�ضها كواقع
حال على الريا�ضة اليوم دون �أن
يعاي�ش الو�سط الريا�ضي ليعرف قيمة
الكلمة واحللول املنطقية ،فذلك �أمر
غري منطقي بتات ًا! لهذا يجد البع�ض
�صعوبة يف توازن �أفكاره مع ما يجري
يف الريا�ضة من عبث حقيقي واجتهاد
ودخالء وغياب التخطيط ،البد �أن يعمل
ويج�س نب�ض اال�ضطراب احلا�صل ليعي
ّ
�أنه بعيد جد ًا ع ّما جاء به من مفاهيم ال
ت�ستند �إىل واقع ريا�ضة العراق.

فريق ت�شيل�سي .من جهة اخرى ح�صل
ترين ��ت �ألك�سن ��در �أرنولد ،جن ��م نادي
ليفرب ��ول الإنكلي ��زي لكرة الق ��دم على
جائ ��زة �أف�ضل العب يف الفريق الأحمر
ع ��ن �شهر ت�شرين الثاين املا�ضي ،وفق ًا
لال�ستفتاء الذي �أجراه املوقع الر�سمي
للري ��دز ،بع ��د مناف�س ��ة م ��ع �ش�ي�ردان
�شاك�ي�ري وحمم ��د �ص�ل�اح و�أن ��درو
روبرت�سون.
و�ش ��ارك الالع ��ب يف �أرب ��ع مباري ��ات
للري ��دز خ�ل�ال ال�شه ��ر املذك ��ور� ،سجل
خالله ��ا ركل ��ة حرة رائع ��ة بعيدة املدى
يف لق ��اء واتفورد ال ��ذي انتهى بالفوز
بنتيج ��ة  ،0/3كم ��ا قدم النج ��م ال�شاب
م�ساع ��دة هام ��ة عندم ��ا من ��ح متري ��رة
ل�ص�ل�اح ليفتت ��ح الت�سجي ��ل يف الف ��وز
على فولهام قبل �أ�سبوعني.
وعند ت�سلم اجلائ ��زة يف ميلوود ،قال
�أرنول ��د :انه �أمر رائ ��ع ،احل�صول على

اجلوائ ��ز م ��ن امل�شجع�ي�ن ،ه ��ذا يعني
الكثري ،وخا�صة بالن�سبة يل� ،أنا ممنت
للدعم الذي قدموه يل حتى الآن؛ ن�أمل
�أن يكون هناك املزيد يف امل�ستقبل
وتابع :عندما تك ��ون �ضمن فريق جيد
يحق ��ق �أدا ًء جيد ًا ،من اجليد احل�صول
عل ��ى التقدي ��ر ،خا�ص ��ة م ��ن امل�شجعني
الذي ��ن يدركون الأداء اجليد� ،إنه �شيء
نفخر به و�شيء �أ�شعر بالفخر به ،ن�أمل
�أن تك ��ون هن ��اك فر� ��ص وفر� ��ص �أكرب
لالحتفال ب�شيء ما يف نهاية املو�سم”.
وا�ستم ��ر �أداء ليفرب ��ول املمت ��از ه ��ذا
املو�سم يف �شهر كانون االول اجلاري ،
حيث حقق �أربعة انت�صارات يف جميع
امل�سابق ��ات حت ��ى الآن ،وق ��د ا�ضط ��ر
يورغ ��ن كل ��وب لالعتم ��اد عل ��ى عم ��ق
ت�شكيلة فريقه ليجاري �ضغط املباريات
املتتابع ��ة يف خمتلف البطوالت ب�سبب
تراكم الإ�صابات.

 حممد العبيدي

در�س و�أمل يف القو�س وال�سهم
( ) 2-2
يف الأيام التي �أعقبت االحتالل يف �آذار  2003مبا�شرة ،اقت�صرت
جه ��ود  90باملئة من الريا�ضيني يف كيفية انتهاز الفر�صة لتحقيق
�أك�ب�ر قدر ممكن م ��ن الفائدة يف ظ ��ل الفراغ املوج ��ود عرب تقدمي
ال ��والء والطاعة والتق ّرب من فريق برمير لإدارة �ش�ؤون الريا�ضة
يف الع ��راق ومنه ��م (اللبنا�أمريك ��ي) من ��ذر فتف ��ت بع ��د مرحلة من
الفو�ضى.
وبينم ��ا كان ��ت احلياة ت�ستعي ��د ن�شاطها تدريجي� � ًا حتدثت يف �أحد
الأيام اىل زمالئي يف احتاد القو�س وال�سهم والالعبني املتقدّمني
حيث ك ّنا مبثابة �أ�سرة وفريق عمل واحد لتلبية دعوة امل�شاركة
ببطول ��ة العامل يف نيويورك حزي ��ران  2003وبد�أنا االت�صال
باللجن ��ة املنظم ��ة للبطول ��ة والتقين ��ا املرح ��وم د.عبدال ��رزاق
الطائ ��ي املك ّلف ب�إدارة �ش� ��ؤون الريا�ضة �آن ��ذاك ،وبح�سن نية
اقرتحت على زمالئي اال�ستعان ��ة ب�شخ�ص ليكون من�سق ًا بيننا
وب�ي�ن اللجن ��ة املنظم ��ة وتكليف ��ه برتجم ��ة املرا�س�ل�ات مبوافقة
جماعي ��ة عفوية ّ
متت اال�ستعان ��ة بهذا ال�شخ� ��ص ومت ت�شكيل وفد
املنتخب الوطني للقو�س وال�سهم للن�ساء والرجال.
بالفع ��ل حظيت رغبتنا بامل�شارك ��ة يف البطولة باهتمام منقطع النظري
م ��ن قبل اجلانب الأمريكي الذي �أخطر ب ��دوره ال�سفارة الأمريكية يف
العا�صمة الأردنية عمّان ملنحنا ت�أ�شريات الدخول ،ثم غادرنا اىل عمّان
ب ّر ًا لإجراء املقابالت وت�سليم الطلبات وعدنا اىل بغداد.
بعد ا�سبوع�ي�ن تقريب ًا مت �إبالغنا بجاهزية الت�أ�ش�ي�رات ،وعلينا �إعداد
الع� �دّة لل�سف ��ر اىل ع ّم ��ان ومنها اىل نيوي ��ورك ومبب ��ادرات �شخ�صية
وحما�س ��ة ال حدود لها بد�أنا حت�ضرياتنا تت�ضاع ��ف للم�شاركة يف هذا
احلدث العاملي الكبري وهو بطولة العامل بن�سختها الـ .42
وم ��ع ب ��دء العد التن ��ازيل ملوعد املغ ��ادرة حاولنا جاهدي ��ن جمع كمية
منا�سب ��ة م ��ن الهداي ��ا التذكارية من �س ��وق ال�صفاري ��ن وجمموعة من
الزهور ال�صناعية ،وح�صلنا على مالب�س ريا�ضية من حافظ القا�ضي،
وكان ��ت بحاج ��ة اىل كتابة ا�سم الع ��راق عليها جنح ��ت يف تدبّر الأمر
بف�ضل الله حتى غادرنا الوطن يف حزيران  2003متجهني اىل الأردن
ب� � ّر ًا ويف تل ��ك الأثن ��اء �شع ��رت بوجود حالة م ��ن التو ّتر ب�ي�ن �أع�ضاء
الفري ��ق وب�ي�ن املن�س ��ق �أو املرتجم ،وكان ��ت حماوالت تهدئ ��ة الأمور
تنجح غالب ًا لأننا �أمام هدف �أ�سمى و�أهم ،حتى و�صلنا اىل عمّان ويف
�صال ��ة الفندق التقينا مبوظفة من ال�سف ��ارة الأمريكية لت�س ّلم جوازات
ال�سف ��ر و�إعادتها يف الي ��وم التايل مع الت�أ�شرية  .وعند و�صولها قالت
(�إن اجلمي ��ع ح�صل على ت�أ�ش�ي�رة با�ستثناء �أن ��ت) �أي كاتب ال�سطور!
فوجئت حينها و�س�ألتها كما املرتجم عن ال�سبب؟ فقالت (ال يوجد �سبب
حم� �دّد� ،سنعمل عل ��ى معاجلة الأمر واىل ذلك احل�ي�ن �سيغادر اجلميع
غ ��د ًا �صباح� � ًا وعلي ��ك �أن تنتظ ��ر ر ّد ًا من ال�سف ��ارة فيم ��ا �سيبقى جواز
�سفرك حمجوزا!).
ا�ست�سلم ��ت للأم ��ر ،وودّعت زمالئ ��ي و�إخوتي ومتنيت له ��م التوفيق
وبع ��د الو�ص ��ول اىل الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكية فوج ��ئ الوفد ب�أن
املرتج ��م �سمّى نف�سه رئي�س ًا للوف ��د متجاه ًال اجلميع ،م�ستخدم ًا ح�سن
نوايانا وثقتنا به ج�سر ًا لتحقيق م�آربه املري�ضة ،فكان النب�أ كال�صاعقة
عل ��ى اجلميع يف وقت حظي الوف ��د العراقي ب�أعل ��ى درجات االهتمام
عل ��ى جميع امل�ستوي ��ات وكان ريا�ضيون ��ا �أه�ل� ًا للم�س�ؤولية ،وظهروا
مب�ست ��وى الئق وم�ش ّرف ،وكان ح�ضورهم مُه ّم َا لي�س لريا�ضة القو�س
وال�سه ��م فح�سب ،و�إمن ��ا للريا�ضة العراقية عموم� � ًا حيث عك�ست هذه
امل�شارك ��ة ثقاف ��ة ريا�ضية عالية عرب �سلوكه ��م املن�ضبط وممار�سة هذا
النوع من الريا�ض ��ة من قبل الرجال والن�ساء يف العراق ،وكان اخللل
الوحيد يف هذه امل�شاركة ما قام به املرتجم من �إ�ساءة مبا�شرة لالحتاد
و�أ�سرت ��ه ،لي�س هذا فح�سب ،و�إمنا ات�ضح �إنه حال دون ح�صويل على
الت�أ�ش�ي�رة حي ��ث بقيت يف الفن ��دق حتى عودة الوفد وع ��دتُ معهم من
الأردن اىل العراق!
�ساهم ��ت هذه امل�شارك ��ة التاريخية يف دعم موق ��ف الريا�ضة العراقية
يف حقب ��ة زمنية مف�صلي ��ة مُهمّة ،كما منحت ك ًال م ��ن �أحمد عبدالغفور
ال�سامرائ ��ي (احلجية) وعبد ال ��رزاق الطائي رحمهم ��ا الله ثقة كبرية
ودافع� � ًا ال حم ��دود ،كما �ساهمت ه ��ذه امل�شاركة يف تب� � ُّوء املرتجم يف
م ��ا بعد من�صب ًا مهم� � ًا يف اللجنة الأوملبية العراقي ��ة طيلة فرتة تواجد
املرحوم �أحمد احلجية رئي�س ًا للجنة الأوملبية الوطنية العراقية.
ختام ًا �أ�ستذكر مقولة �أ�سطورة املالكمة حممد علي كالي حيث قال ( :ال
�أ�سعى لت�صحيح ظنّ �أحد بي..لأنّ خالقي ينظر لقلبي وهذا يكفيني).
ا�ست�سلمت للأمر ،وودّ عت زمالئي
و�إخوتي وتمنيت لهم التوفيق وبعد
الو�صول الى الواليات المتحدة
الأمريكية فوجئ الوفد ب�أن المترجم
ً
متجاهال
�سمى نف�سه رئي�س ًا للوفد
ّ
الجميع..

خ��ت��ام ن��اج��ح ل��ب��ط��ول��ة ال���ع���راق ب��امل�����ص��ارع��ة يف ب��غ��داد
 بغداد /املدى
للمرة االوىل ينظم احت ��اد امل�صارعة بطولة اندية العراق باللعبة
على قاعة خا�صة به وذلك بعد اجلهود التي بذلت من قبل القائمني
على االحت ��اد املركزي يف احياء واعادة ت�أهي ��ل احدى القاعات
داخ ��ل جمم ��ع ال�شع ��ب ال ��دويل لتك ��ون خم�ص�ص ��ة لريا�ض ��ة
امل�صارعة.و�أكد رئي� ��س االحتاد املركزي للم�صارعة
�شعالن عبد الكاظم على جناح البطولة التي �شارك

فيه ��ا اك�ث�ر من  600العبا ميثل ��ون  ٣١ناديا لفئ ��ة االحداث االمر
ال ��ذي يدلل على وجود قاعدة وا�سع ��ة ي�ستطيع االحتاد ان يرتكز
عليه ��ا لتحقي ��ق االجن ��ازات يف امل�ستقب ��ل القريب.وا�ض ��اف :ان
ن ��ادي الثورة م ��ن كركوك توج باملرك ��ز االول فرقيا يف مناف�سات
امل�صارع ��ة الروماني ��ة فيم ��ا ح ��ل ن ��ادي النج ��دة باملرك ��ز الثاين
وال�شرط ��ة ثالثا ،اما يف مناف�س ��ات امل�صارعة احلرة فقد نتج عنها
ف ��وز مدر�سة �سلمان ح�سب الله باملركز االول وتاله نادي العمارة
باملركز الث ��اين ونادي ال�شرطة ثالثا.ولف ��ت اىل ان بطولة اندية

الع ��راق للمتقدم�ي�ن �ستق ��ام مناف�ساتها اليوم االح ��د وغد االثنني
ومت ت�سمي ��ة البطولة با�سم البطل الراحل  ،و�سام ب�سام � ،صاحب
االجن ��ازات الكب�ي�رة بلعب ��ة امل�صارعة.وا�ش ��ار عبد الكاظ ��م  :انه
وبع ��د النجاح الذي ا�شاد به االحتادي ��ن العربي واال�سيوي عقب
احت�ض ��ان العا�صم ��ة بغداد لبطول ��ة العرب بامل�صارع ��ة للنا�شئني
يف ني�س ��ان املا�ضي ،فقد مت ��ت املوافقة من قبل االحتادين على ان
تق ��ام البطولة العربية املقبلة لفئتي ال�شباب والنا�شئني يف بغداد
ال�سالم خالل �شهر ت�شرين االول من العام املقبل.

ُّ
ترقب �أوروبي لقرعة دور ثمن النهائي من ت�شامبيونزليغ
 بغداد /املدى
انتهت مباري ��ات دور املجموعات لبطولة دوري
�أبط ��ال �أوروبا ليتم الك�شف ع ��ن كل الفرق التي
ت�أهل ��ت للدور ثمن النهائي من "ت�شامبيونزليغ"،
بعد مباريات مثرية يف اجلولة الأخرية بالبطولة
الأ�شهر �أوروبي ًا ،ومن املقرر �أن تقام قرعة املرحلة
القادمة م ��ن دوري �أبطال �أوروبا ،غدا الإثنني يف
مدينة ني ��ون ال�سوي�سرية مبقر االحتاد الأوروبي

لك ��رة الق ��دم "يويف ��ا" .وتتوق ��ف املتع ��ة الكروية
الأوروبية ملدة �شهرين حيث تلعب مباريات الذهاب
�أيام  ،19 ،13 ،12و� 20شباط املقبل ،والإياب �أيام
 ،12 ،6 ،5و� 13آذار ،وم ��ع ختام دور املجموعات
جاء �أ�صحاب ال�صدارة بالرتتيب ّ
لكل من بورو�سيا
دورمتون ��د الأملاين ،بر�شلون ��ة الإ�سباين ،باري�س
�س ��ان جريمان الفرن�سي ،بورتو الربتغايل ،بايرن
ميونخ الأملاين ،مان�ش�سرت �سيتي الإنكليزي ،ريال
مدريد الإ�سباين ،يوفنتو�س الإيطايل.

بينم ��ا جاء �أ�صحاب الو�صاف ��ة يف املجموعات لكل
م ��ن �أتلتيكو مدريد الإ�سباين ،توتنهام الإنكليزي،
ليفرب ��ول الإنكلي ��زي� ،شالك ��ه الأمل ��اين� ،أياك� ��س
الهولن ��دي ،لي ��ون الفرن�س ��ي ،روم ��ا الإيط ��ايل،
ومان�ش�س�ت�ر يونايت ��د الإنكلي ��زي ،وتن� ��ص لوائح
قرعة دور الـ 16من دوري �أبطال �أوروبا على عدم
مواجهة �أي فريقني من نف�س البلد ،يف هذا الدور.
و�سينتق ��ل �إىل ال ��دوري الأوروب ��ي يف املو�س ��م
الك ��روي احل ��ايل �أ�صح ��اب املرك ��ز الثال ��ث يف

املجموع ��ات ،وه ��م ،كلوب ب ��روج البلجيكي� ،إنرت
مي�ل�ان الإيطايل ،نابويل الإيط ��ايل ،غلطة �سراي
الرتك ��ي ،بنفي ��كا الربتغ ��ايل� ،شاخت ��ار دونت�سيك
الأوك ��راين ،فيكتوري ��ا بل ��زن الت�شيك ��ي ،فالن�سيا
الإ�سباين .
اجلدي ��ر بالذكر ان فريق ريال مدريد الإ�سباين فاز
بلق ��ب الن�سخة االخ�ي�رة من بطول ��ة دوري �أبطال
�أوروب ��ا بعد تغلبه يف املب ��اراة النهائية على فريق
ليفربول الإنكليزي.

ثقافة
� ستار كاوو�ش

منطق �صناعة الوالء

التمثال الذي يراقبني
�أح ��ب التجول يف امل ��دن الهولندية القدمية ،لأ�شاه ��د ب�صمات الزمن
وهي تتكيء عل ��ى الأماكن والزوايا وت�ستقر فوق ر�ؤو�س التماثيل.
�أتطل ��ع لوج ��وه النا� ��س كم ��ا �أراق � ُ�ب اجل ��دران و�أتناغ ُم م ��ع مقاهي
الأر�صفة� .أتوقف �أمام هذا املنعطف و�ألتفتُ اىل تلك البيوت بطرازها
الق ��دمي و�سقوفها ذات القرميد الأحمر� .أرت ��اد املتاحف و�أمتاهى مع
الطبيع ��ة التي يَنب َِ�س � ُ�ط لونها الأخ�ضر على كل �شيء� .أحب ما حويل
و�أتفاعل معه ب�شكل �إيجابي ،وخالل ال�سنوات الع�شرين التي ع�شتها
يف هولندا تنقلت يف كل جوانب البلد� ،شما ًال وجنوب ًا� ،شرق ًا وغرب ًا،
حت ��ى اجلزر الهولندية اخلم�س ال�صغ�ي�رة يف بحر ال�شمال ،كنت قد
ق�ضيتُ فيها �أوقات ًا تكفي للتعرف علـى مالحمها وتفا�صيلها.
ورغ ��م كل ذلك ،مازلتُ �أتعرث كل م ��رة بتفا�صيل جديدة مل �أنتبه اليها
�سابق� � ًا ،وتفاجئن ��ي �أ�شياء رمبا تكون �صغرية ،لكنه ��ا تلفت الأنتباه
وتثري الف�ضول وال تبارح املخيلة .ففي فرتات متباعدة �أثار انتباهي
ع ��دد م ��ن التماثي ��ل بهيئ ��ة بورتريه ��ات ن�صفي ��ة ،ملون ��ة ومتقاربة
باحلج ��م ،ومتماثل ��ة بال�ش ��كل ،ب�أفواهه ��ا املفتوح ��ة ومالحمها التي
�صنع �شخ�ص واحد ،رغم وجودها يف كل
تبدو متك ��درة ،وك�أنها من ِ
مناطق هولن ��دا ،ورغم ان االختالف الزمني بني بع�ضها ي�صل لأكرث
م ��ن مئة �سنة .فم ��ا حكاية هذه املنحوتات ومل ��اذا ُو ِّزعَتْ �أو ا�ستقرت
يف �أماكن عديدة حتى خلتها تراقبني وتر�صد حتركاتي؟!
ا�ستهوتن ��ي لعبة هذه التماثيل التي غا َلتْ بتطابقها ،ف�صرتُ �أمتعنها
بق�صدي ��ة و�أدرك الأماك ��ن املوجودة فيها ،و�أمي ��ز هيئتها اخلارجية.
لكن كي ��ف �إجتمع ت�شابه املنحوتة املوج ��ودة يف مدينة روتردام مع
التي يف مدينة ما�سرتيخت ،وكيف حدث هذا التقارب بني ما موجود
منها يف �أم�سرتدام مع االخرى املوجودة يف مقاطعة درينته؟ ومازاد
من حريت ��ي �أن مالمح ال�شخ�ص يف �أغلب ه ��ذه التماثيل امللونة هي
ل�شخ�ص يبدو عربي ًا بلونه الأ�سمر و�شاربه الأ�سود وحليته الداكنة،
وف ��وق كل ه ��ذا ي�ضع على ر�أ�سه عمامة وك�أنه �أم�ي�ر! فماذا يفعل هذا
العرب ��ي وهو يربز مرتفع ًا فوق بع�ض البناي ��ات الهولندية؟ انتبهت
�أك�ث�ر ،فوجدته موج ��ود ًا فقط علـى واجه ��ات البنايات التي حتتوي
عل ��ى �صيدلي ��ة ذات ط ��راز ق ��دمي ،فق ��ررتُ البح ��ث لأع ��رف تفا�صيل
�أك�ث�ر ع ��ن (�صديقي) اجلدي ��د ال ��ذي �أراه يف كل م ��كان ،و�أق�صد هذا
التمث ��ال ال ��ذي يداهمني هنا وهن ��اك ،لأتو�ص ��ل اىل �أن الهولنديون
يطلق ��ون عليه ت�سمية (املتثائب) وهو يعترب من املوروث الهولندي،
ووج ��وده مبثاب ��ة �إ�شارة اىل وجود متجر للأدوي ��ة �أو �صيدلية ذات
ج ��ودة عالي ��ة يف ذات املبن ��ى ،وهيئة التمثال ت�ساع ��د هنا يف جذب
الزبائن وار�شادهم اىل املكان .وكانت هذه اال�شكال املنحوتة تو�ضع
قب ��ل ب�ضعة مئ ��ات من ال�سنني على �سطوح البناي ��ات ،لكن منذ بداية
الق ��رن ال�سابع ع�شر بد�أ بو�ضعها على احليط ��ان والواجهات لتكون
متاح ًة لر�ؤية الباحثني عن الدواء .وبالن�سبة لفمه املفتوح فهو لي�س
للتثائب ،بل �إ�شارة اىل تناول الدواء الذي يكون عادة مر ًا ،فينعك�س
ذلك على مالمح التمثال الذي يبدو ممتع�ض ًا.
كان الهولندي ��ون يف الق ��رون املا�ضي ��ة يجوب ��ون البح ��ر بحث� � ًا عن
التواب ��ل والأع�ش ��اب الت ��ي ي�ستعملونها ك�أدوي ��ة ،وكان ��وا ي َُح ِّملونَ
�سفنه ��م من ال�شرق بالأقم�شة والعطور وو�صفات الأدوية والنباتات
اجلاف ��ة الت ��ي ي�ستخدمونه ��ا �أي�ض� � ًا يف التخدير .لذل ��ك �صنعوا هذا
ال�شكل العرب ��ي للتمثال ،ك�إ�شارة اىل فعالية الطب ال�شرقي ،و�أ�صبح
�ش ��ك ًال م ��ن �أ�ش ��كال الف ��ن ال�شعب ��ي املتع ��ارف علي ��ه .رغ ��م ان بع�ض
التغي�ي�رات قد طالت �شكل التمثال هنا وهن ��اك مع مرور الزمن ،ك�أن
ت ��راه يرتدي بدلة �شرطي �أو رجل اطفاء� ،أو حتى حار�س ًا ،لكن يبقى
ال�شكل التقليدي هو الرجل ال�شرقي ب�سحنته ال�سمراء املميزة.
البارح ��ة كنت ذاهب ًا مع �صديقي الر�سام ي ��ان اىل متجر بيع الألوان
وم ��واد الر�س ��م ،فحدثت ��ه عن التمث ��ال الذي �أث ��ار ف�ض ��ويل ،فتو َق َف
و�أجابن ��ي مازح ًا وهو يفتح فمه مقل ��د ًا التمثال ،تق�صد املتثائب؟ �إنه
ي�شبهك .ثم �أرد ََف قائ ًال ،هذا تقليد هولندي قدمي .وبينما نحن نقرتب
أحب التقاليد الهولندية القدمية التي
من باب املتجر �أكم� � َل �ضاحك ًاُ � ،
مازالت تعي�ش وتتنف�س بيننا.
ُ
مازلت �أتعثر كل مرة بتفا�صيل
جديدة لم �أنتبه اليها �سابقاً،
وتفاجئني �أ�شياء ربما تكون �صغيرة،
لكنها تلفت الأنتباه وتثير الف�ضول
وال تبارح المخيلة

د .فالح احلمـراين
2-1
�ص ��ادف يوم ،احلادي ع�شر من كانون الأول
 2018الذك ��رى املئوية مليالد الأديب واملفكر
الرو�س ��ي الب ��ارز الك�سن ��در �سوجلينيت�سن.
�إن ا�س ��م �سوجلينيت�سني مع ��روف يف جميع
�أنحاء العامل ،مبا يف ذلك يف العاملني العربي
والإ�سالم ��ي .والك�سن ��در �سوجلينيت�س�ي�ن
حائز على جائزة نوب ��ل ،وهو م�ؤلف العديد
م ��ن الرواي ��ات التي م ��ن بينها " ي ��وم واحد
من حي ��اة �إيف ��ان ديني�سوفيت� ��ش" و "جناح
ال�سرط ��ان" والدائ ��رة الأوىل" و"�أغ�سط�س
 "1914ف�ض�ل�ا ع ��ن الق�ص� ��ص الق�ص�ي�رة
وق�صائ ��د الن�ث�ر واملالح ��م التاريخي ��ة/
الوثائقية " �أرخبيل اجلوالج" و" الطاحونة
احلمراء" ،وه ��و مفكر اجتماع ��ي� /سيا�سي
بارز ،و�أحد ال�شخ�صي ��ات التي لعبت �أدوارا
رئي�سة يف القرن الع�شرين.
وال ميك ��ن املبالغة يف �أهمي ��ة دور و�أن�شطة
الك�سن ��در �سوجلينيت�سني ،وكذل ��ك �إبداعاته
الروائي ��ة ،ك�آخر كال�سيكيي الأدب الرو�سي،
و�أ�ص ��در الرئي�س الرو�س ��ي فالدميري بوتني
مر�سوم ��ا ب�ش� ��أن اليوبيل اخلا� ��ص بالأديب
واملفك ��ر يف ع ��ام  .2018وت�شه ��د العديد من
العوا�ص ��م الغربية هذه الأي ��ام االحتفاليات
بيوبي ��ل �سوجلينيت�س�ي�ن ،حي ��ث تعق ��د
امل�ؤمترات والن ��دوات واملعار�ض ،وتعر�ض
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يا�سني طه حافظ

نطيع الدولة �أم نع�صيها؟
ندافع عنها �أم نعمل �أو نتواط�أ
على �إ�سقاطها؟ هذا �س�ؤاالن
مركزيان ،هما في الحقيقة
�س�ؤال واحد .ولكي �أجيب
عنه� ،أود العودة الى التاريخ
�إلى �أزمنة االقطاع حيث
النا�س را�ضون �أم غير را�ضين
ين�صاعون لما هو مطلوب
منهم ،وقبل �أن �أ�سبب هذا،
�أقول في الع�صور الحديثة
الدكتاتوريات تفر�ض على
النا�س حا ً
ال ين�صاعون
لأوامرها بل لخدمتها وحتى
للإيقاع ببع�ضهم انتفاع ًا �أو
لت�أكيد الوالء.

م ��ا �أريد ذك ��ره هنا هو الر�ض ��ا ان�صياع ًا
والقبول باملتوافر خ�شية افتقاده .م�س�ألة
�أخ ��رى �أن جمتمعات كهذه غالب ًا ما تكون
جمتمعات حمدودة الثقافة �أو معدومتها،
فلي�س لها م ��ا حتر�ص عليه غري ا�ستمرار
مفردات العي�ش وال�سالمة .ال �آفاق �أخرى
وال فل�سف ��ات وال احتياج ��ات مهم ��ة غري
هذه .هي بخ�ضوعها ،را�ضية �أو �صاغرة
ت�ؤ ِّمن ذلك االحتياج املركزي.
�أود هنا الكالم عما واجهته وفعلته الثورة
الرو�سي ��ة� ،شاه ��د ًا للحدي ��ث ،كان احلكم
القي�صري واالقطاعيات وكانت الظروف
ال�صعب ��ة والأوبئة والأمي ��ة .وقد رزحت
ال�شع ��وب حت ��ت ه ��ذا الو�ض ��ع .وكان ��وا
يحتمل ��ون قنانته ��م وعوزه ��م والطبيعة
القا�سية وبفق ��ر يقرب من الإدقاع وحتت
هيمن ��ة م�ل�اك ومت�سلطني ه ��م مرتكزات
احلكم القي�صري .متردات قليلة ح�صلت،
الث ��ورة املهمة التي ا�سقط ��ت كل هذا هي
ثورة اكتوبر ،وهن ��ا بد�أت امل�شكلة ،كيف
لثورة تعمل عل ��ى وفق نظرية و�أفكار �أن
تنفذ م�شاريعها ب�شعب جاهل� ،أمي ،اعتاد
عل ��ى القنانة واخل�ض ��وع؟ اجلواب  :هو
ج ��دد خ�ضوعه مرة ثاني ��ة ولكن بفحوى
�أخرى وباجتاه ايجابي.
وخ�ضوعه الآن ل�ش ��روط يتطلبها حتول
وتط ��ور عي�ش ��ه ول�ضم ��ان م�ستقبل ��ه
ولالنتقال به حلياة جديدة .لذا مما يثري
العجب كيف ا�ستطاعت الثورة الرو�سية
وبع�شر �سن ��وات �أن تعيد تنظيم املجتمع
وتط ��ور ال�صناعة واحلي ��اة االجتماعية
وتنه� ��ض مب�شاري ��ع وجي� ��ش عظيم .كل
ه ��ذا ب�أولئك الرازحني ده ��ور ًا يف الأمية
والقنانة والأوبئة ؟
نع ��ود �إىل مقولتنا ،ما يحتاج له الإن�سان
�أو ًال وقب ��ل كل �شيء هو م ��ا يطمئنه على
غذائه و�سالمت ��ه ،وقد وجد هنا اطمئنان ًا

م����و�����س����ي����ق����ي����ون ف������ي ال�������س���ج���ن

موسيقى األحد
ثائر �صالح

كتب ��ت قب ��ل ب�ضع ��ة �أ�شه ��ر ع ��ن ق�ص ��ة

�سرتافن�سكي م ��ع �شرطة بو�سط ��ن (املدى 5

�آب املا�ض ��ي) .فخط ��ر يف ب ��ايل التنقيب عن
ق�ص�ص املو�سيقي�ي�ن الذين اقرتفوا اجلرائم
(م ��ن �ضمنها القت ��ل)� ،أو �سجن ��وا ل�سبب ما،
�أو الذي ��ن ت�صادموا مع القان ��ون على الأقل.
بالطبع ال يعني هذا �أن اجلرمية واملو�سيقى
�صن ��وان ،بالعك� ��س ،النظ ��رة العام ��ة متي ��ل
اىل اعتب ��ار املو�سيقي�ي�ن �أني�س�ي�ن وم�ساملني
ورقيقني الخ.
م ��ن �أ�شهر ه�ؤالء املو�سيق ��ي االيطايل كارلو
جزوالدو ( )1613 – 1560الذي قتل زوجته
االوىل وع�شيقه ��ا �سن ��ة  ،1590لكنه نفذ من
العق ��اب ب�سب ��ب انتمائه لطبق ��ة النبالء (فهو
�أم�ي�ر فينوزا وكون ��ت كونت�س ��ا) .جزوالدو
م�ؤل ��ف مادريغاالت مع ��روف و�سابق لزمانه
يف ا�ستعم ��ال تقني ��ات مو�سيقي ��ة مل تدخ ��ل
�ص ��االت املو�سيق ��ى �إال يف الق ��رن التا�س ��ع

�أطاعوه بل حتم�سوا له.
مل ��اذا الطاع ��ة هن ��ا ،مل ��اذا احلما�س ��ة هنا،
مل ��اذا بذل الأق�ص ��ى هنا؟ الف ��رد هنا وجد
يف الث ��ورة وم�شاريعها ما يحتاج له فهو
حي "يطيع الدولة �أو يطيع �أف�ضل ما يف
نف�سه ."..
هنا نكون ق ��د وجدنا ح�ل ً�ا مل�شكلة الوالء
�أو مل�شكل ��ة االلتزام االجتماعي العوي�صة
والت ��ي اختلف ��ت حوله ��ا الفل�سف ��ات� ،إذ ًا
�أهداف الدولة الآن هي الأهداف النهائية
الت ��ي ي�سعى �إليه ��ا ال�شع ��ب ف�أطاعها ،بل
و�ضحى حلمايتها.
وعلى خالف هذا حني نرى �أهداف الدولة
بعيدة عن ��ا ،عن احتياجاتنا وعما نحتاج
له ونري ��د ،لن يكون العام ��ل خمل�ص ًا يف
عمله ،تنعدم الت�ضحية ،ويدمر االحتيال

والل�صو�صي ��ة العالق ��ات االجتماعي ��ة
وعالقات االنتاج .و�إذ ر�ضخت املجتمعات
فر�ضوخه ��ا بانتظار اخلال�ص من عوزها
الآين وانتظار اخلرب الذي ي�صلها .وهنا
تب ��د�أ التواط� ��ؤات والكراه ��ات تعقبه ��ا
التم ��ردات الفردية ث ��م اجلمعية التي هي
ب ��وادر ثورة �أو بذورها� ،شرارات غ�ضب
مقموع.
يف الثقاف ��ة تواجهن ��ا م�س�أل ��ة الفردي ��ة
وال�شع ��ور باالخت�ل�اف "و�أن الفع ��ل
اجلي ��د ميك ��ن �أن يك ��ون م�شتق� � ًا م ��ن
جترب ��ة فردي ��ة ."..و�أن يف كل جمتم ��ع
�إرادات وبع�ض ه ��ذه الإرادات بعيد عن
الأرادة العام ��ة  ...الخ ،امله ��م �إن تنامي
هذا ال�شع ��ور باالختالف ق ��د يجعل هذا
املختل ��ف بعيد ًا ع ��ن امل�شاريع واالجناز

واحلما�س ��ات ،من�صرف� � ًا للت�أمل واحللم
والرف� ��ض الع ��ام .ه ��ذا ح ��ق �شخ�ص ��ي،
ولكنك فرد يف جمتمع ويجب �أن تعي�ش،
مطلب ��ك ،باح�ت�رام اختالف ��ك الف ��ردي
وتوف�ي�ر العي�ش لك بجه ��ود �سواك لأنك
خمتل ��ف ،مطل ��ب غ�ي�ر منطق ��ي .ال ب�أ�س
�إذا كان عمل ��ك يك�ش ��ف �آفاق� � ًا وي�ساع ��د
عل ��ى �سرعة االجن ��از ،يحفز طاق ��ات �أو
ي�سه ��م يف �أغن ��اء روح وحي ��اة العاملني
حمتفظ� � ًا ،ب�سم ��وك الف ��ردي .ف�أنت الآن
عام ��ل وعام ��ل منت ��ج ،ويج ��ب �أن تن ��ال
�أج ��رك .الالواقعية واملثالي ��ات الفارغة
واللفظية التي ال معنى حقيقي وراءها،
�صنعت متاهات و�ضياع ًا توارثها بع�ض
املثقفني� ،أ�سات ��ذة النقد الكب ��ار و�أعاظم
ال�شع ��راء� ،أ�سات ��ذة يف اجلامع ��ات �أو
عامل ��ون يف دور الن�شر �أو يف ال�صحافة
ومنه ��م يف ال�ش ��ركات واملكات ��ب .وه ��م
نا� ��س ج ��ادون ومهذب ��ون �أم ��ا ظاه ��رة
املت�سكعني والالعمل لهم فتجد لها �أمثلة
يف حمطات االنفاق .ه ��م خمتلفون لكن
ي�شح ��ذون ويف ح ��ال م ��ن الرثاث ��ة ،ال
يرت�ضيه ��ا �إن�سان ر�ص�ي�ن مهذب يحرتم
نف�س ��ه وثقافت ��ه .اوالء �أو ًال عاطل ��ون
متبطل ��ون ،ثاني ًا ه ��م غالب� � ًا بائ�سون �أو
عبثي ��ون ال والء له ��م وال �أميان وال عمل
منتج� � ًا .ال�شعر وحده �أو الفن وحده ،ما
كان يوم� � ًا منقذ ًا من وباء وال من طغيان
وال من فق ��ر وال من جماع ��ة .املثقف من
يعمل بحكم ثقافته عم�ل ً�ا �أف�ضل ووالءه
�أك�ب�ر ملن يحقق اهداف ��ه التي ي�سعى هو
�إليها �ضمن امل�سع ��ى االجتماعي الكبري.
ونح ��ن يف الأخ�ي�ر ال ن�ستطي ��ع وال �أحد
ي�ستطي ��ع �أن ي�صن ��ع وال ًء مم ��ا هو بعيد
عن ��ه وال ي�ؤمن بج ��دواه ،لتك ��ن �أهداف
الدول ��ة �أهداف �شعبه ��ا و�إال فال والء وال
حياة م�ستقرة.

ع�شر.
�أ�شه ��ر مو�سيق ��ار زج يف ال�سج ��ن ه ��و باخ.
فقد �أم ��ر دوق فاميار بحب�سه لأنه طلب انهاء
عق ��د عمله يف ب�ل�اط فاميار ،و�أل ��ح يف ذلك.
بالطب ��ع ال �أح ��د يعت�ب�ر املطالب ��ة بف�سخ عقد
قان ��وين جرمي ��ة ،لك ��ن وكما ه ��و احلال يف
ق�صة جزوالدو �أعاله ،يقرر النبالء ب�أنف�سهم
جت ��رمي ال�ب�ريء وتربئ ��ة املج ��رم ح�س ��ب
�أهوائه ��م .بذل ��ك �أ�صبح هذا امل�ؤل ��ف العظيم
من "�أ�صحاب ال�سوابق".
ومل ين ��ج بيتهوف ��ن بعظمت ��ه م ��ن االعتق ��ال
يف حادث ��ة �شه�ي�رة .فق ��د الق ��ي القب�ض عليه
يف فيين ��ا بتهمة الت�سكع .ق ��ال عنه ال�شرطي
ال ��ذي قب� ��ض علي ��ه�" :ألقين ��ا القب� ��ض عل ��ى
�شخ� ��ص مث�ي�ر للم�ش ��اكل .كان يك ��رر القول
ب�أنه بيتهوفن؛ لكن ��ه يرتدي مالب�س رثة وال
يعتم ��ر قبع ��ة ويلب� ��س معطف ًا قدمي� � ًا  ...وال
ي�ستطي ��ع اثبات هويته ب�أي �شكل" .لكن بعد
�أن ا�ستع ��ان م�أمور املخفر مبو�سيقي يعرفه،
تب�ي�ن �أن هذا الرج ��ل قذر املالب� ��س متو�سط
العمر ال ��ذي �ألقي القب�ض علي ��ه مت�سكع ًا يف
�ش ��وارع فيين ��ا ويتل�ص� ��ص عل ��ى النا�س من
ال�شبابيك هو بالفعل بيتهوفن الذي �شغل كل

�أثل �سميث

غلن غولد

�أوروبا يف حياته ومماته.
ولوحق كل م ��ن فران�س �شوب ��رت وري�شارد
فاغرن لن�شاطهم ��ا ال�سيا�سي ،الأول يف فيينا
لدعمه حركة الطالب التحررية والليربالية،
والث ��اين يف دري�س ��دن مل�شاركت ��ه يف ث ��ورة
.1849
من املو�سيقيني الذين ق�ضوا فرتة يف ال�سجن
بالفعل امل�ؤلفة االنكليزية �أثل �سميث (1858
–  ،)1944فق ��د �سجن ��ت ل�شهري ��ن بتهم ��ة
التخري ��ب والع�صي ��ان املدين �سن ��ة .1912

كان ��ت �سمي ��ث يف احلقيق ��ة نا�شط ��ة ن�سوية
�ضم ��ن حرك ��ة تطال ��ب من ��ح امل ��ر�أة احلقوق
ال�سيا�سي ��ة ،ويف مقدمته ��ا ح ��ق الت�صويت،
وه ��و الأمر ال ��ذي حتق ��ق يف بريطانيا �سنة
 .1928وهناك �شه ��د ال�سجن حادثة طريفة.
عندما زاره ��ا �سري بيج ��ام ا�ستقبله امل�شرف
عل ��ى ال�سج ��ن وه ��و يكرك ��ر �ضاح ��ك ًا ،كانت
الن�سوة ال�سجينات يغنني مار�ش املر�أة الذي
�ألفته �سميث وهن �سائرات يف الباحة ،بينما
قادته ��ن �سميث من �شباك مرتفع وهي ت�ؤ�شر

بفر�ش ��اة الأ�سن ��ان ب ��د ًال ع ��ن ع�ص ��ا القيادة،
وبحما�س �شديد.
وق ��د �ألق ��ي القب� ��ض عل ��ى ع ��ازف البيان ��و
الكندي ال�شهري غلن غولد ()1982 – 1932
بتهم ��ة الت�سك ��ع ،مثل ��ه مثل بيتهوف ��ن� .إذ مت
�إلق ��اء القب� ��ض علي ��ه يف �سارا�سوت ��ا (والية
فلوري ��دا بالواليات املتح ��دة) جللو�سه على
مقع ��د يف املنتزه يف ال�صيف �أثن ��اء ارتدائه
قبع ��ة ومعطف وقفازات .و�أ�ش ��ار املاي�سرتو
الياب ��اين ال�شهري �سيجي اوزاوا () - 1935
يف كتاب ��ه امل�ش�ت�رك مع هاروك ��ي موراكامي
"عن املو�سيقى ب�شكل مطلق" اىل �أمر م�شابه
يف ع ��دم م�صافحت ��ه غول ��د ب�سب ��ب ارت ��داء
الأخري قفازات عل ��ى الدوام .عرف عن غولد
غرابة الأطوار والدندنة �أثناء العزف.
لك ��ن اذا انتقلن ��ا اىل ع�صرن ��ا احل ��ايل
ومو�سيق ��اه (الب ��وب واجل ��از ال ��خ) �سنج ��د
الكث�ي�ر م ��ن الفنان�ي�ن الذين ادين ��وا جلرائم
�سرق ��ة �أو عن ��ف �أو حي ��ازة خم ��درات ،منهم
ع�ض ��و فري ��ق البيتلز �س�ي�ر ب ��ول مكارتني،
�أوزي او�سب ��ورن ،جيم� ��س ب ��راون ،بيل ��ي
هولي ��داي ،ليند�س ��ي لوه ��ان والكثريي ��ن
غريهم.

ال��ك�����س��ن��در ���س��وجل��ي��ن��ي��ت�����س�ين �أدي����ب���� ًا وم��ف��ك��ر ًا

الأفالم الوثائقية عنه.
ول ��د الك�سن ��در �إ�سيايفت� ��ش �سوجلينيت�سني
ع ��ام ( 1918بعد �ستة �أ�شهر من وفاة والده)
يف اجلن ��وب الرو�سي ،م ��ن �أب ع�سكري و�أم
من �ساللة م�ل�اك الأرا�ض ��ي الأغنياء .جردت
ال�سلط ��ات ال�سوفيتي ��ة ،يف �سي ��اق �سيا�س ��ة
الت�أمي ��م ،عائل ��ة والدت ��ه م ��ن ممتلكاته ��ا،
والحق ��ت �أفرادها ،فا�ضطر و�أمه للنزوح �إىل
مدين ��ة َر�ستوف ـ نا ـ َدن ��و القريبة من موطن
العائلة ،وهن ��اك �أم�ضى طفولة قا�سية مل�ؤها
الفاق ��ة واحلرم ��ان يف ظروف �سك ��ن �سيئة.
ويتذكر من تل ��ك ال�سنوات م�صاحبته والدته
لت�أدي ��ة ال�ص�ل�اة يف الكنائ� ��س الت ��ي ج ��رى
�إغالقاه ��ا الواح ��دة بع ��د الأخ ��رى .و�إن تلك
الزي ��ارات غ ��ذت يف داخله ال�شع ��ور الديني
الذي رافقه طيلة حياته.
ويق ��ول �إن ميول ��ه الأدبي ��ة ظه ��رت يف وقت
مبكر ،فكان ي�شارك �أ�صدقاءه يف �إعادة كتابة
الق�ص� ��ص الت ��ي يطالعونها ،وكت ��ب ال�شعر،
و�ساهم يف م�سرح مدر�سته خمرجا وممثال.
والتح ��ق ع ��ام  1936بجامع ��ة َر�ست ��وف،
وان�ضم فيها �إىل كلية الفيزياء والريا�ضيات،
ودر�س يف الوقت نف�سه باملرا�سلة يف جامعة
مو�سك ��و الفل�سف ��ة والأدب والتاري ��خ .ويف
�سن ��وات درا�سته تزوج م ��ن �صديقة طفولته
ناتالي ��ا ري�شتوف�سكاي ��ا ،الت ��ي �ستن�ش ��ر عنه
الحق ��ا كتاب ��ا ت�شهريي ��ا� ،أ�صدرت ��ه " وكال ��ة
نوف�ست ��ي" الر�سمي ��ة للق ��ارئ الأجنبي ،يف
�إط ��ار احلملة �ض ��ده يف ال�سبعينات .و�سيق

�سوجلينيت�س�ي�ن م ��ع ب ��دء الغ ��زو الأمل ��اين
لالحت ��اد ال�سوفيات ��ي ،وح�ص ��ل عل ��ى رتب ��ة
" ليتينان ��ت" ون ��ال ن ��وط ال�شجاع ��ة .ويف
ع ��ام � 1945ضبط ��ت املخاب ��رات الع�سكري ��ة
ر�سائل ��ه املتبادلة مع �صدي ��ق العمر نيقوالي
فيتيكيفت� ��ش ،الت ��ي عربا فيه ��ا ب�صراحة عن
ميولهم ��ا ال�سيا�س ��ة ال�ساخط ��ة و�سخ ��را من
رم ��وز احلك ��م ال�سوفيات ��ي ال�ساب ��ق .ف�ألقي
القب� ��ض علي ��ه ،وق�ض ��ت املحكم ��ة بحب�س ��ه
ثم ��اين �سن ��وات� ،أم�ضاه ��ا متنق�ل ً�ا ب�ي�ن
ال�سجون واملعتقالت ،وعقب �إطالق �سراحه
ُار�سل �إىل املنفى ليعمل مدر�س ًا على م�شارف
�صحراء كازاخ�ستان ،ومل يُرد االعتبار له �إال
يف عام  ،1965بع ��د �إدانة احلزب ال�شيوعي
ال�سوفياتي �سيا�سة عبادة الفرد ال�ستالينية.
ع ��وامل رواي ��ات �سوجلينيت�س�ي�ن مُ�شتق ��ة
م ��ن �أج ��واء املعتق�ل�ات ومع�سك ��رات العمل
الإجب ��اري الت ��ي �أقامه ��ا النظ ��ام ال�ستاليني
مب ��ا يف ذلك ملعاقبة املن�شق�ي�ن وامل�شكوك يف
والئه ��م لل�سلط ��ة .ع ��وامل ال تع ��رف ال�شفقة،
غارق ��ة بالعط ��ن والرطوبة ،ي�ست ��ويل عليها
الرع ��ب وتنقر�ض فيها احلياة بالعمل ال�شاق
والمْ ُ ْ�ض ِن ��ى واملنه ��ك للق ��وى اجل�سدي .ويف
ق�ص�ص ��ه الق�ص�ي�رة ا�ستق�ص ��اء لآالم احلياة
يف الأقاليم النائية ،حي ��ث اجلوع والإهمال
واخل ��راب الروح ��ي ،وحتوي ��ل العم ��ل �إىل
عبودية.
دخل �سوجلينيت�سني ع ��امل الأدب يف �أواخر

خم�سيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي� ،إب ��ان مرحل ��ة
ال ��دفء الذي ت�سرب �إىل احلي ��اة ال�سوفيتية
عقب ف�ضح الزعيم ال�سوفيتي الأ�سبق نيكيتا
خرو�شوف ممار�سات نظ ��ام يو�سف �ستالني
و�سيا�س ��ة عبادة الف ��رد ،ومنح ف�سحة حلرية
الكلم ��ة والفك ��ر .وحت� �وّل �سوجلينيت�س�ي�ن
بع ��د �صدور روايت ��ه الأوىل " يوم واحد من
حي ��اة �إيف ��ان ديني�سوفيت� ��ش" ع ��ام ،1962
بغت ��ة �إىل �أدي ��ب �صاع ��د " النجومي ��ة" ،بعد
ن�شره ��ا يف جمل ��ة " الع ��امل" ال�سوفياتي ��ة،
تلقفته ��ا دور الن�ش ��ر الغربي ��ة فرتجم ��ت �إىل
اللغ ��ات الأجنبي ��ة ،وترجم ��ت للعربي ��ة يف
وقت الحق ،لكن الق ��ارئ العربي تعرف �أوال
عل ��ى روايت ��ه " جن ��اح ال�سرط ��ان" .وطبقت
�شهرته الآف ��اق .ومل تعرف الأو�ساط الأدبية

قب ��ل ذل ��ك عم�ل�ا يُذك ��ر ل�سوجلينيت�س�ي�ن،
فم�ؤلفات ��ه بقي ��ت خمطوط ��ات �أو حمفوظات
يف الذاك ��رة ،يخ�ش ��ى عواق ��ب ن�شره ��ا.
وح�صل ��ت " ي ��وم واح ��د م ��ن حي ��اة �إيف ��ان
ديني�سوفيت� ��ش" عل ��ى املبارك ��ة ال�شخ�صي ��ة
من الزعي ��م ال�سوفياتي نيكيت ��ا خرو�شوف،
الذي كان بحاج ��ة اىل حلفاء لتعميق خططه
املناوئ ��ة ل�سيا�س ��ة ونه ��ج يو�س ��ف �ستال�ي�ن،
وتوطي ��د (خرو�ش ��وف) مواقع ��ه يف القيادة
ال�سوفياتية ،وك�سب الر�أي العام جلانبه يف
مواجه ��ة احلر�س الق ��دمي الذي بق ��ى مواليا
ل�ستال�ي�ن .و�شكل ��ت رواي ��ة �سوجلينيت�س�ي�ن
الأوىل مت ��رد ًا ج�س ��ور ًا على مب ��ادئ مدر�سة
" الواقعي ��ة اال�شرتاكي ��ة" يف الأدب ،فلي�س
يف " ي ��وم واح ��د� "...شخو� ��ص �إيجابية �أو
�سلبي ��ة باملعنى املتع ��ارف عليه حينذاك ،ومل
تت�ضمن وقائع ته ��دف اىل جتميل املنجزات
اال�شرتاكي ��ة ،ومل تختت ��م بنهاي ��ة �سعي ��دة،
تخلق روح التفا�ؤل.
ت ��دور �أحداث ق�ص ��ة " يوم واح ��د من حياو
�إيف ��ان ديني�سوفيت� ��س" يف �أح ��د مع�سكرات
العم ��ل اال�ضطراري النائي ��ة ،وت�صور حياة
ديني�سوفيت� ��س ،الف�ل�اح �شب ��ه الأم ��ي املفعم
ب�شع ��ور الكرام ��ة وخ�ب�رة احلي ��اة ،ال ��ذي
وج ��د نف�سه من دون ذن ��ب يف مع�سكر العمل
الإجباري بعد فراره من الأ�سر الأملاين خالل
احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة ،فع ��اود االلتحاق
بفرقت ��ه للدفاع ع ��ن وطن ��ه ،ول�سذاجته ابلغ
ع ��ن واقع ��ة �أ�س ��ره ،ومل يلفقه ��ا بحكاية كما

فعل �آخ ��رون ،ف ��دارت حوله ال�شبه ��ات ،ب�أن
تكون املخابرات الأملانية قد جندته ل�صاحلها
يف مه ��ام جت�س� ��س �أو تخريب ،فت ��م اعتقاله
عل ��ى ه ��ذا الأ�سا�س ،وحك ��م علي ��ه بالأ�شغال
ال�شاق ��ة مل ��دة ع�ش ��ر �سن ��وات ،مل يُ�ستبعد �أن
متت ��د ب�ص ��ورة تع�سفي ��ة حتى نهاي ��ة العمر.
ي ��وم واحد عل ��ى غرار �آالف الأي ��ام من حياة
�إيف ��ان ،ومئ ��ات املعتقل�ي�ن الآخري ��ن الذي ��ن
�ساقته ��م امل�صادف ��ة التع�س ��ة �إىل  :النهو� ��ض
قبيل انب�ل�اج الفج ��ر ملوا�صلة �أعم ��ال البناء
و�شق الطرق وبن ��اء اجل�سور وحفر الأر�ض
واحلجر ال�صلد يف ظروف ال�شتاء القار�س،
واخل�ض ��وع لل�سلطة املطلقة الت ��ي ميار�سها
احلر�س :الإح�ص ��اء املتكرر " لقطيع" الب�شر
الذي ��ن حتولوا �إىل جم ��رد �أرق ��ام ،االنتظار
ب ��ذل يف طابور �أمام ناف ��ذة املطعم لت�سلم ما
ي�س ��د الرم ��ق والبقاء عل ��ى هام� ��ش احلياة،
وهواج�س اخل ��وف من التفتي�ش الذي تقوم
مب ال�سلطات الأمني ��ة ب�شكل مباغت ،وتبادل
الأحاديث بخف ��وت قبيل النوم ،لبث �شجون
الروح وا�ستعادة �ص ��ور احلياة التي كانت.
مير هذا الع ��امل ال�شاحب ،عرب عد�سة ور�ؤية
�إيف ��ان ،الذي ظه ��ر ك�شخ�صية منطية من بني
نزالء مع�سك ��رات العم ��ل وال�سجون يف تلك
الفرتة الكاحلة.
مل ي�ستطع �أديب �سوفيتي قبل �سوجلينيت�سني
من ر�سم الوي�ل�ات الرهيبة ملع�سكرات العمل
به ��ذه الدق ��ة واحليوي ��ة الناب�ض ��ة ،وبلغ ��ة
روائية متيزت بتع ��دد م�ستوياتها واختالط

لغ ��ة ال ��راوي وال�شخو� ��ص فيه ��ا ،وتقريبها
ب�سط ��وع مل ��ن مل يجتز ه ��ذه املح ��ن املريرة،
وت�ساقط ��ت حب ��ات زمن ي ��وم واح ��د طويل
ج ��دا .وكتب املخت�ص ب�أدب �سوجلينيت�سني،
الفرن�س ��ي ج ��ورج نيف ��ا�" :إن ق ��وة العمل ال
تنح�صر يف طرح الأديب �أمناط ًا ب�شرية حية
على غ ��رار �إيفان ،بل يف نكهة العبارة ووقع
الكلمة امل�شحونة مبو�سيقى ذات رنة خا�صة،
�إنه ��ا لغ ��ة �سوجلينيت�س�ي�ن املتف ��ردة ،وعمق
�سرده الذي يجفل القلب" .ومل تلق الرواية،
بالطبع ،االرتياح لدى اجلميع ،فاملحافظون
احلزبي ��ون �أب ��دوا االمتعا� ��ض منه ��ا ب�شكل
�ساف ��ر ،و�شموا فيه ��ا رائحة الع ��داء لل�سلطة
ال�سوفياتي ��ة ،الت ��ي كر� ��س �سوجلينيت�س�ي�ن
حياته ملحاربتها.
وم�ضى �سوجلينيت�سني بعد "يوم واحد"...
يف ن�شاط ��ه الأدب ��ي واالجتماع ��ي ال ��ذي مل
يرق لل�سلط ��ة ال�سوفياتية ،وجرت مالحقاته
ومنع ��ت ن�ش ��ر �أعماله ،ومن ثم ق ��ررت طرده
�إىل املنف ��ي ع ��ام  1974فانتق ��ل م ��ن �أملاني ��ا
حمطت ��ه الأوىل ليقيم يف الوالي ��ات املتحدة
الأمريكي ��ة حت ��ى  1994ليع ��ود �إىل وطن ��ه.
وتعك ��رت �أج ��واء �إقامت ��ه يف الغ ��رب حينما
تعر�ض حلملة وا�سعة بتهمة العداء لل�سامية
املت�سرت يف خمتلف �أعماله الروائية .وانتقد
يف مقاالت ��ه وحما�ضراته النظ ��ام الليربايل
الغرب ��ي ،وجمتم ��ع اال�سته�ل�اك وانف�ل�ات
احلري ��ات و�سي ��ادة النزع ��ات املادي ��ة عل ��ى
الروحية ،من وجهة نظره.
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المفهوم الخاطئ للتحرير الأدبي للروايات في العراق

قناديل

 لطفية الدليمي

متى �سن�شهد (�أراب �آيدول)
في العلوم �أو الهند�سة ؟

زينب امل�شاط

فا�ضل ثامر :
يجب �أن يكون الن�ص االدبي
ملكية خا�صة للم�ؤلف

حين كتب الناقد ال�سينمائي
عالء المفرجي مقاله
اال�سبوعي " كالكيت" والذي
كان يحمل عنوان "عبقري
بين �سيرة محرر و�سيرة روائي
" ُمتحدث ًا خالله عن فيلم
(عبقري) للمخرج البريطاني
مايكل جرانداج ،الذي يعد
�أبرز الأفالم التي تناولت �سير
الأدباء وهو الفيلم الروائي
الطويل الأول للمخرج
البريطاني مايكل جرانداج،
القادم من الم�سرح ،مقتب�س ًاعن
كتاب للكاتب �سكوت بيرج
يحمل عنوان «ماك�س بيركنز:
المحرر الأدبي العبقري»..

يتناول الفيلم عبقرية �سرية ماك�س بريكنز
�أح ��د �أب ��رز النا�شرين الأمريكي�ي�ن العامليني
وه ��و حم ��رر �أدب ��ي عم ��ل ل�صال ��ح دار ن�شر
�أبن ��اء ت�شارل ��ز �سكريب�ن�ر ال�شه�ي�رة يف
نيوي ��ورك بفرتة الع�شريني ��ات ،حيث ن�شر
لأ�شه ��ر الكت ��اب الأمريكيني �أمث ��ال �إرن�ست
هيمنغواي ،و�سكوت فيتزجريالد وتوما�س
وول ��ف ،الفك ��رة تخرج ع ��ن ح ��دود الفيلم،
وت�سك ��ن �ضم ��ن ح ��دود �أف ��كاري اخلا�ص ��ة
كمح ��رر يف املج ��ال ال�صحف ��ي ،حدثن ��ي
املفرجي �إن بريكن ��ز مل ي ُكن نا�شر ًا فح�سب،
بل كان محُ رر ًا لرواي ��ات ه�ؤالء ال ُك ّتاب كما
�أن ل ��ه �س�ي�رة يف تغيري العديد م ��ن �أحداث
رواي ��ات همنغواي ،واختزاله ��ا ،و�أ�سلوب
كتابته ��ا ....ول�ست �أدري م ��ا �إذا كانت هذه
ال�سرية وم ��ا يُذكر فيها من حترير لروايات
ال ُكتاب هي مُلفقة �أم واقعية...
بعد عِ دّة ا�شهر من ن�شر هذا املقال يف عمود
" كالكيت" حتدثت �إىل �أحد اال�صدقاء وهو
ناق ��د وحم ��رر �أدب ��ي ،و�أخربين �إن ��ه يحرر
رواي ��ة لأحد ال ُك ّت ��اب ذاكر ًا �إن ��ه غري بع�ض
�أحداث الرواية ،كما �أعاد �صياغة العديد من
اجلم ��ل االدبية ،والن�صو� ��ص ،و�أعاد كتابة
بع� ��ض ال�صفح ��ات يف الواق ��ع ا�ستف ��زين
ه ��ذا االم ��ر وت�ساءلت " هل يج ��وز للمحرر
الأدبي �أن يتدخ ��ل يف �أحداث �سري الرواية
و�أ�سل ��وب كتابته ��ا؟ و�إن كان ذل ��ك مبوافقة
الروائ ��ي نف�سه ،فه ��ل يُعود الفخ ��ر هنا يف
كتاب ��ة الرواي ��ة �إىل الروائ ��ي؟ �أال يجب �أن
يُ�ش�ي�ر الروائ ��ي �إىل دور املح ��رر يف كتابة

محمد علوان جبر :
التغيير في مجريات العمل
الأدبي و�أ�سلوبه من ِقبل محرر
هو ا�ستهانة بالقارئ

بع� ��ض ال�صفحات وحتري ��ر جانب كبري من
جمل الرواية ،والتدخل يف �أ�سلوب �صياغة
الكتاب ��ة ،وتغيري بع� ��ض �أح ��داث الرواية؟
�أم �س ُتن�س ��ب الرواي ��ة �إىل الروائي ويُخدع
القارئ بذلك؟...
ت�س ��ا�ؤالت كثرية ،مل �أ�سم ��ح لنف�سي ككاتبة
�صحفية �أن �أُجيب عليها ،خا�صة �إنني الزلت
يف بداي ��ة م�ش ��واري ال�صحف ��ي ،و�أخ�ش ��ى
�أن �أُعط ��ي ت�شخي�ص� � ًا خمط ��وء ًا للحالة ،لذا
ف�ض ّلت �أن �أطرح ت�سا�ؤالتي على املخت�صني
بهذا املجال ،وبد�أت بالناقد واملحرر الأدبي
د� .أحم ��د ح�س�ي�ن الظفريي ،ال ��ذي كانت له
حم ��اوالت يف حتري ��ر بع� ��ض الن�صو� ��ص
االدبي ��ة ،والكت ��ب االدبي ��ة والدرا�س ��ات،
والرواي ��ات �أي�ض� � ًا  ،وهو يج ��د بح�سب ما
ذك ��ر �إن " عمل التحري ��ر ي�ستدعي �أن يكون
املح ��رر عار ًف ��ا ومتذو ًقا ،ول ��ه دراية برغبة
الق ��راء ،لذل ��ك عمل ��ه يتمح ��ور يف تنظي ��م
الن� ��ص ب�أي جن�س كان �سواء باقرتاح جمل
جديدة �أو بتعديل لغة الن�ص".
الظف�ي�ري يجد �إن م ��ن الطبيع ��ي �أن تحُ رر
الرواي ��ات ،وهن ��ا ال يعن ��ي ت�صحيحه ��ا
�إمالئي� � ًا وقواعدي� � ًا ولغوي ًا ،ولك ��ن التدخل
يف م�ضم ��ون الن�ص �أحيان� � ًا وا�ضافة افكار
جديدة للكاتب  ،ويقول الظفريي "ال �أعتقد
�أن التحري ��ر خداع للقارئ لأن من الطبيعي
�أن يعر�ض الن� ��ص على متخ�ص�ص من �أجل
�إظه ��اره ب�ص ��ورة �أف�ض ��ل تلي ��ق مب�ست ��وى
ال ��دار �أو ال�صحيف ��ة ،فاملح ��رر ه ��و الناق ��د
الأول ولذل ��ك تعتم ��د دور الن�شر وال�صحف

�أحمد ح�سين الظفيري:
من الطبيعي اخ�ضاع الن�ص
لمحرر ليظهر بما يليق
بم�ستوى الدار الذي �ستن�شره

العاملي ��ة حمرري ��ن متخ�ص�ص�ي�ن ل ��كل ن�ص
يظه ��ر للمتلق�ي�ن " .م�ؤكد ًا ع ��ن وجهة نظره
اخلا�ص ��ة "�أرى �إن م ��ن ال�ض ��روري �أن
تعر� ��ض كل الن�صو�ص على حمررين �سواء
م ��ن قب ��ل دور الن�ش ��ر �أو م ��ن قب ��ل الكات ��ب
نف�س ��ه لأن م ��ن البديهي �أن يخط ��ئ الكاتب
يف الكتاب ��ة �س ��واء يف اللغ ��ة والتعب�ي�ر �أو
يف الفك ��رة  ،وق ��د ي�سه ��و �أو ين�س ��ى وهذه
مهمة القارئ الثاين وهو املحرر الذي يقيم
الن�ص ويقومه وير�شحه للن�شر".
�أراء ال ُنق ��اد تختل ��ف ع ��ن ر�أي الظف�ي�ري،
وكذل ��ك �أراء بع� ��ض ال ُكت ��اب والروائي�ي�ن،
يذك ��ر الناق ��د فا�ضل ثامر خ�ل�ال حديثه عن
املو�ض ��وع "�إن من املعلوم لدينا يف العراق
مفه ��وم املح ��رر االدب ��ي ،ه ��و ع ��دم �إعط ��اء
حري ��ة للمحرر �أن يغ�ي�ر �أي �شيء جوهري
�ضم ��ن حمتوي ��ات �أو �أ�سل ��وب الكاتب ،هو
فقط م ��ن حق ��ه �أن ي�صوب بع� ��ض االخطاء
�أو االلتبا�س ��ات الت ��ي حت ��دث يف الن� ��ص،
ولك ��ن �إذا خو ّله الكاتب �أن ي�صوب �أو يغري
�ضمن الن�ص ويف حمتوى الن�ص و�أ�سلوب
�صياغت ��ه فه ��ذا يُع ّد اتفاق �أخ ��ر ،ورغم ذلك
�سيبق ��ى بالن�سبة يل هذا االم ��ر خط�أ ،ومن
ال�صعب �أن يتدخل املحرر يف ن�ص الكاتب
�أو الروائي".
وي�ضي ��ف ثام ��ر قائ�ل ً�ا " �إن الن� ��ص االدب ��ي
مع ��روف على �أن ��ه ملكية خا�ص ��ة للم�ؤلف،
له ��ذا ف�ل�ا يجوز التدخل ب ��ه يف �أي حال من
الأح ��وال م ��ن قبل املح ��رر االدب ��ي ،ويجب
�أن نعل ��م �إن مفه ��وم املح ��رر االدب ��ي يف كل

الع ��امل هو عملي ��ة تن�سي ��ق للم ��ادة االدبية
ومو�ضوعة الرواية ،مع جتنب الت�ضاربات
الت ��ي قد حتدث �ضمن ح ��دود الن�ص ،ولكن
دون التدخ ��ل بالن� ��ص ،كتغيري بع�ض منه،
�أو الإ�ضاف ��ة اىل �إحداث ��ه �أو التغي�ي�ر يف
�أ�سلوبه".
ويتح ��دث ثام ��ر عن حال ��ة وجود ن ��وع من
االتفاق بني املحرر والروائي� ،أو ما تعرف
بحال ��ة الرتجم ��ات فيق ��ول "اذا كان االم ��ر
مبوافقة امل�ؤلف ،فه ��ذا بحث اخر ،وخا�صة
عل ��ى م�ست ��وى الرتجم ��ة ،فف ��ي بع�ض دور
الن�شر يك ��ون هناك مرتج ��م رئي�سي ومعه
جمموع ��ة مرتجمني ،يق ��وم كل م ��ن ه�ؤالء
املرتجمني برتجمة ف�صل واحد من الكتاب،
وبعدها يقوم املرتجم الرئي�س بتدقيق هذه
الرتجم ��ات ،و�إع ��ادة �صياغته ��ا با�سلوب ��ه،
ويت ��م ن�شره ��ا با�سمه ه ��و� ،أم ��ا املرتجمني
الفرعيني الذي ��ن يتقا�ضون �أج ��ور ًا على ما
ترجم ��وه دون ذك ��ر ا�سماءهم عل ��ى الن�ص،
وق ��د يعتقد البع� ��ض �إن حقوقهم منهوبة �أو
غري معرتف به ��ا ،ولكنهم يتقا�ضون �أجور ًا
عل ��ى ذل ��ك مبوافقتهم� .أما بالن�سب ��ة يل ف�أنا
من امل�صممني على احرتام جهد املبدع لذلك
اعتق ��د انه ال يج ��وز التدخل يف الن�ص بهذا
ال�شكل ".
حترير املادة الأدبية �أمر م�شروع لكن دون
التغي�ي�ر باال�سل ��وب وم�ضم ��ون الن�ص ،ثم
االدعاء �إنها لغ ��ة الكاتب وا�سلوبه وفكرته،
به ��ذا ال�ش� ��أن يقول الكات ��ب والقا�ص حممد
علوان جرب " �إن الكاتب �سواء كان معروف
او م�ستجد �إذا اقدم على هكذا فعل فهو �شيء
خاطئ ،يب ��دو �إننا يف العراق لدينا �إلتبا�س
يف مفهوم املحرر االدبي للرواية".
مُ�ضيف� � ًا " �إن يف ح ��ال عر� ��ض الرواي ��ة
عل ��ى م�صح ��ح لغ ��وي �أو ناقد لإعط ��اء اراء
فيه ��ا �أو مالحظ ��ات ،ولك ��ن �أن يتدخل �أحد
با�سل ��وب وجمريات الرواي ��ة اعتقد �إن هذا
الأم ��ر ا�ستهانة بالقارئ ،وكيف للروائي �أن
ير�ضى ب�أحد �أن يعبث مبنجزه".
ويذك ��ر ج�ب�ر " �أن ��ا ال اعتق ��د �إن همنغواي
اخ�ض ��ع روايات ��ه ملحرر ادبي �أ�ض ��اف اليها
او �أعاد كتابتها با�سلوب خا�ص ،وما اعرفه
�إن املحرري ��ن االدبي�ي�ن يف �أوروبا ال ميكن
ان يغريوا جمرى ن�ص �أو �أ�سلوب الرواية،
اعتقد �أن الأمر ينفع يف ال�صحافة ،والكتب
التي تخت� ��ص بالدرا�سات ذل ��ك لأنها تعتمد
عل ��ى كم املعلومات اما يف الرواية فهذا �أمر
م�ستحيل لأن حت ��ى طريقة �صياغة اجلملة،
و�أ�سل ��وب الكتاب ��ة ه ��ي تع� � ّد م ��ن التقنيات
الفنية واالبداعية للكاتب ،ولأوجز احلديث
بهذا الأمر �أجد �إن من يعتمد على هكذا عمل
اعدّه من �أن�صاف املثقفني واملوهوبني".

ي ��كاد برنام ��ج امل�سابق ��ات الغنائي امل�س ّم ��ى ( �آراب �آيدول ) -
و�س ��واه م ��ن امل�سابقات الغنائي ��ة � -أن يرتقي مل�ص ��اف الطق�س
ال�سنوي الأكرث بذخ ًا و�إنفاق ًا للأموال � :إعالم على �أو�سع نطاق
 ،جن ��وم قائمون عل ��ى جلنة الإختيار يتغ�ي�رون ّ
كل مو�سم بعد
م�ضاعف ��ة �أجوره ��م  ،ف�ضائ ��ح وتال�سنات كالمية ب�ي�ن النجوم
�ص ��ارت �أقرب للهو�س الذه ��اين الذي تطرب ل ��ه و�سائل امليديا
الف�ضائحي ��ة� .شخ�صي ��ا اليعنيني ه ��ذا الربنام ��ج �أو �سواه يف
�ش ��يء با�ستثن ��اء ت�أثرياته الثقافي ��ة ذات املفاعي ��ل ال�سلبية يف
بيئتنا العربية .
�سيق ��ال � ّإن ه ��ذا الربنام ��ج مياث ��ل برام ��ج غربي ��ة ( �إىل ح� � ّد
التماه ��ي يف العنوان والتفا�صيل ال�صغرية )  ،وهذا �صحيح ؛
لكنّ الإعالم الغربي له خ�صو�صيته لوجود و�سائل عديدة ميكن
م ��ن خاللها ت�صريف ق ��درات ال�شب ��اب يف ّ
كل امليادين (ولي�ست
الغنائي ��ة ح�ص ��ر ًا) ؛ فهن ��اك املن ��ح الدرا�سي ��ة يف اجلامع ��ات،
واجلوائ ��ز القطاعية يف املج ��االت املختلفة ،وبه ��ذا لن ت�صبح
برام ��ج امل�سابق ��ات الغنائي ��ة الت ��ي تكر� ��س التناف� ��س امل�ضني
وتر ّكزالنجومية املجتمعية هي الوحيدة التي ت�ستقطب عقول
ال�شباب واهتماماتهم ،والنن�سى � ّأن برامج احلماية الإجتماعية
يف الغ ��رب تو ّف ��ر �ش ��ك ًال م ��ن احل�صان ��ة يف �أق � ّ�ل تقدي ��ر تكفي
العتماد املرء على �إمكاناته الطبيعية وال�صربعلى تطويرها يف
م�ساراتها املتاحة .
�أما يف بيئتنا العربية فالأمر خمتلف متام ًا ؛ �إذ �صار �أمر هذه
امل�سابقات �أقرب �إىل مفاتيح كفيلة بفتح كنوزاحلظ التي �ستكفل
للفائزي ��ن جنومية وث ��روة و�شهرة يراق من �أجله ��ا الكثري من
الكرامة ال�شخ�صية و ُتكر� ��س بع�ض مظاهر ال�سخف والتجهيل
واال�ستعرا�ض الفج ملظاهر الرثاء واعتبارها امتياز ًا �شخ�صي ًا
للفنانات والفنانني.
ترى ماالذي �سي�شعر به طالب جامعة متفوق يف الريا�ضيات
�أو الفيزياء �أو الهند�سة ّ -
بكل فروعها  -من �إحباط عندما يرى
مث ��ل هذه الربامج التي ُت�سف ��ح فيها ماليني الدوالرات ويجري
فيه ��ا ا�ستعرا�ض جواهر باذخة تتزين بها الفنانات ؟ ؛ �سي�شعر
حتما بالغ�ب�ن والالعدالة والإحباط  ،ه ��و الذي تخرج وح�صل
عل ��ى �أعل ��ى التقدي ��رات العلمي ��ة ث ��م ف�ش ��ل يف احل�ص ��ول على
وظيفة تو ّفر له بع�ض الدخل الذي يحفظ كرامته وي�ساعده يف
موا�صلة جهده العلمي وتطويره يف امل�ستقبل خلدمة بلده.
هناك م�س�ألة �أخرى لها �أهميتها يف هذا ال�ش�أن  :تر ّكز برامج
امل�سابق ��ات ه ��ذه �شعور ًا لدى املتلقني ( ال�شب ��اب بخا�صة ) ب� ّأن
اجله ��د ّ
املنظ ��م واالن�ضب ��اط ل ��ن ي�أت ��ي بنتيجة طيب ��ة ميكن �أن
ت ��وازي ول ��و يف جزء منه ��ا ماتفعله تلك امل�سابق ��ات التي تفتح
�أب ��واب القدر �أمام الفائز؛ و�سيح�صل نوعٌ من االنكفاء النف�سي
يرافق ��ه التعوي ��ل على الأم ��ور الغيبي ��ة للح�صول عل ��ى الرثاء
وال�شهرة بدل الإرتكان �إىل اجلهد العلمي ّ
املنظم.
نعل ��م �أن الفنون الراقية كاملو�سيقى والفن الت�شكيلي وامل�سرح
وال�سينم ��ا ت�سه ��م يف الإرتقاء بحياة ال�شع ��وب وتنمية الذائقة
اجلمالي ��ة للف ��رد ،غ�ي�ر �أن ه ��ذه امل�سابق ��ات وماي�صاحبه ��ا من
اللغط الإعالم ��ي وامل�شاحنات وفجاجة التعامل ،تعجزعن �أداء
ه ��ذه املهم ��ة والحتقق �س ��وى الرتفي ��ه العابر والأرب ��اح املالية
الهائل ��ة ل�شبكات االت�صاالت يف �سل�سل ��ة امل�صالح املتداخلة بني
امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة.
ل�س ��ت �أدعو لت�شكيل ( لوبي ) �ضاغط لإلغاء مثل تلك الربامج
؛ فه ��ذا لي�س �ش�أين ّ ،
وكل م ��ا �أرجوه هو �ضرورة �إطالق برامج
موازي ��ة ت�سع ��ى للك�ش ��ف ع ��ن ( �آراب �أي ��دول ) يف الريا�ضيات
�أو الفيزي ��اء �أو الهند�س ��ة -فوج ��ود برنام ��ج ( جن ��وم العلوم )
املخ�ص� ��ص لالبت ��كارات العلمي ��ة  -اليكفي ال�ستيع ��اب ال�شباب
العرب ��ي الطم ��وح  -وحت ��ى ذلك احل�ي�ن �سيكون عل ��ى متابعي
ه ��ذه الربامج كل عام جت ّرع الكثري من النزق وانعدام الكيا�سة
و�ستحل ��ق جم ��وع جديدة م ��ن ال�شب ��اب يف �أحالم جن ��ة (�آراب
�آيدول) اخلادعة.
ترى ماالذي �سي�شعر به طالب جامعة
متفوق في الريا�ضيات �أو الفيزياء �أو
الهند�سة ّ -
بكل فروعها  -من �إحباط
عندما يرى مثل هذه البرامج التي
ُت�سفح فيها ماليين الدوالرات ويجري

فيها ا�ستعرا�ض جواهر باذخة تتزين بها
الفنانات ؟

زجوا في الحروب
�شداد عبد القهار يهدي " كوميديا الموت" �إلى الذين ّ
متابعة :املدى

�أكثر ما ي�ؤلم بالموت هو �أن يجرفنا معه
كتح�صيل حا�صل� ،أحيان ًا يجيء الموت
لأحدهم ولكن نكون نحن �ضحاياه دون
�أن نعرف الأ�سباب ،كذلك هي الحروب
والخراب ،حيث يخطط لها الكبار ،لنقع
نحن �ضحاياها ،نحن الذين تتج�سد �أعظم
مطامحنا بالبحث عن لقمة العي�ش� ،أو
العي�ش ب�سالم ،ونجد �أنف�سنا ُمنزجين بما
ال نتمناه وما لم يخطر على البال....

فكرة املعر�ض ال�شخ�صي اجلديد للفنان �شداد عبد
القهار جت�سدت مبو�ضوعة " كوميديا املوت " تلك
التي ُت�ضحكنا بقدر ما ابكتنا� ،أقيم املعر�ض م�ساء
يوم اجلمع ��ة الفائت على قاع ��ة عناوين وت�ضمن
العديد من اللوحات التي حتدثت عن �أولئك الذين
حروب وكانوا �ضحاياها دون معرفتهم
زجّ وا يف
ٍ
لأ�سباب ما زجوا به �أو خا�ضوه...
الناق ��د الت�شيكيل ��ي �ص�ل�اح عبا� ��س يتح ��دث ع ��ن

املعر�ض قائ ًال "يف معر�ضه اجلديد طالعنا الفنان
�ش ��داد عب ��د القه ��ار مبجموع ��ة فني ��ة عل ��ى �شكل
لوح ��ات وعلى �شكل "بوك �آرت" غري �أن العالمات
الفارق ��ة يف تط ��ور خطوات ��ه كان ��ت وا�ضحة جد ًا
من جوان ��ب متعددة منها توظيف ��ات املواد اخلام
و�سب ��ل حتريكه ��ا وم ��ن ثم �صناع ��ة اال�ش ��كال �أو
تقوي�ضها و�أخري ًا انتخاب املوا�ضيع املتما�سة مع
الواقع العراقي".

ع ��ن احل ��رب ور�ؤيتها بع�ي�ن فنية يتح ��دث عبا�س
قائ�ل ً�ا "ن ��رى الع ��امل مليئ� � ًا مبف ��ردات احل ��رب،
ونب�ص ��ر الأمل امل� � ّر الذي يعت�صر قل ��ب الفنان �أزاء
املحن احلياتية التي نكابدها جميع ًا هذا املعر�ض
هو خطاب احلرب الذي لن �أقول عنه هو الوحيد
ولكن ��ه الأه ��م ،ال ��ذي يوث ��ق للحرب وكم ��ا يعرف
اجلمي ��ع �إن تاري ��خ احل ��روب يف الع ��راق قط ��ع
م�ش ��وار ًا طوي ًال و�أخ ��ذ منا �سن ��وات عديدة ولكن

لي� ��س هن ��اك ما ي�ؤ�ش ��ر على هذه احل ��رب ولعنتها
م ��ن خالل نتاج ��ات الفنانني العراقي�ي�ن مبختلف
�أجياله ��م ومواقفه ��م  ،فللأ�سف ال�شدي ��د مل يوجد
لدينا فن احلرب على الرغم من امل�آ�سي واخل�سائر
الت ��ي نعي� ��ش �أملها ووط�أته ��ا يومي ًا ".ذاك ��ر ًا �إن "
�ش ��داد عب ��د القهار ومن ��ذ مطلع العق ��د الثامن كان
ي�شتغل يف منطقة احلد�س الفني وكانت توقعاته
ال تخط ��ئ عل ��ى االطالق فه ��و فنان مكتم ��ل و�أخذ

كفايت ��ه من الف ��ن وهو يحد�س ب�ش ��كل خالق وهو
ال�ص ��وت املن ��اوئ للحرب وه ��و �إ�ضاف ��ة ل�صفحة
الفنون الت�شكيلية يف العراق ،و�أنا اقول باحلرية
وبال�ص ��دق ا�ستطاع عبد القه ��ار �أن يحقق مبتغاه
يف هذا الفن الراقي وهذا املعر�ض ال�ضخم ".
بدوره حتدث الفنان �ش ��داد عبد القهار عن �أعماله
قائ�ل ً�ا " حاولت �أن ا�ش�ي�ر يف هذا املعر�ض اىل �أن
االن�سان الذي لي�س له عالقة باحلروب وال�سيا�سة
وق ��د يكون ما مييز ه ��ذا املعر�ض عن �سابقاته هو
�إين كن ��ت �أر�سم ع ��ن االن�سانية ،وهن ��ا �ستجدون
نف�س ال�شخ�صيات يف الأعم ��ال االن�ساينة ولكني
زججته ��م �ضم ��ن احلروب التي حدث ��ت يف العامل
وذلك لإي�صال ر�سالة �إن ه�ؤالء الأفراد هم �ضحايا
حروب ال ذنب لهم بها �إنهم زجّ وا يف تلك احلروب
لي�س � اّإل".
�أما عن اخلام ��ات امل�ستخدم ��ة يف العمل ،يتحدث
عب ��د القه ��ار قائ�ل ً�ا " لق ��د ا�ستخدم ��ت مزيج� � ًا من
عدة خامات يف عمل ��ي وا�ستخدمت "البوك �آرت"
�أي�ض ًا لإعطاء م�ساحة ملناق�شة العمل ،مل ا�ستخدم
امل�ساح ��ات الكب�ي�رة ب�ش ��كل دائم ولك ��ن ا�ستخدم
امل�ساح ��ة اعتقد خلدمة العمل ،واعتقد �إين خدمت
العم ��ل ه ��ذه امل ��رة يف امل�ساح ��ة الكب�ي�رة الت ��ي
ا�ستخدمتها ".ووجه عبد القهار عمله كر�سالة اىل
"كل �إن�سان �أ�صيب بال�ضرر نتيجة حرب لي�س له
ذنب بها اىل ه�ؤالء يوجه املعر�ض ".

آراء وأفكار

10

العدد ( )4330ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -الأحد ( )16كانون الأول 2018
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

م�����ن ام�����������ر�أة �إل�����ـ�����ى ام�������������ر�أة...
متخ�ضت انتخابات حزب
الإحتاد الدميوقراطي
امل�سيحي على ال�صعيد
الداخلي فيه عن فوز ال�سيدة
�أنغريت كرامب كارينباور
(� 56سنة) لتعقب الرئي�سة
ال�سابقة وامل�ست�شارة الأملانية
احلالية الأكثـر متيزاً �أجنيال
مريكل (� 64سنة) .ح�صل
هذا يف الوقت الذي يرعى
فيه العامل حمالت �أممية
للتوعية ب�ش�أن مكافحة
العنف �ضد املر�أة لتقدم �أملانيا
�إمنوذج ًا �ساطع ًا لإنت�صار
الن�ساء على م�ستوى �سيا�سي
يف حزب يو�صف ب�أ ّنه �أحد
�أقوى الأحزاب الكال�سيكية
القدمية والكبرية املتبقية
يف �أوروبا ،اليوم .فقد فازت
ال�سيدة كارينباور برئا�سة
حزب الإحتاد الدميوقراطي
امل�سيحي يف انتخابات
و�صفتها بالنزيهة �ضد
مناف�سها ال�سيد فريدري�ش
مريز بعد ح�صولها على
(� )517صوت ًا مقابل ()482
�صوت ًا مما ير�شحها لإحتمال
الفوز مب�ست�شارية �أملانيا يف
الإنتخابات املقبلة عام .2021

 د .الهاي عبد الح�سين
م ��ن ام ��ر�أة �إىل ام ��ر�أة ،كان ه ��ذا ه ��و
العن ��وان العري� ��ض ال ��ذي متخ� ��ض
ع ��ن ف ��وز كارينباور مبن�ص ��ب الأمني
الع ��ام للح ��زب وه ��ي �أم لثالث ��ة �أبناء
و�صف ��ت بالرباغماتي ��ة وب�ساط ��ة
املظه ��ر والعلمي ��ة واله ��دوء .يذكر �إنّ
زوج ال�سي ��دة كارينب ��اور مهند� ��س
مع ��ادن ت ��رك وظيفته ليتف ��رغ لرعاية
�أوالدهم ��ا الثالثة كجزء من م�ساهمته
لدع ��م م�سريتها املهني ��ة والطموح يف
احل ��زب .جل�س ال�سي ��د كارينباور يف
خان ��ة ال�ضي ��وف �أثناء �أعم ��ال م�ؤمتر
احل ��زب خلو� ��ض الإنتخاب ��ات وظ ��ل
بعيد ًا عن الأ�ضواء .ومثله فعل ال�سيد
يواخي ��م زاور ال ��ذي يعم ��ل �أ�ست ��اذ ًا
للكيمي ��اء يف جامع ��ة هومبولدت يف
برل�ي�ن وه ��و ال ��زوج الث ��اين لل�سيدة
�إجني�ل�ا مريكل التي �ص ��ارت منذ �أيام
قليل ��ة فق ��ط الأمين ��ة العام ��ة ال�سابقة
للحزب .بقي زاور بعيد ًا عن الأ�ضواء
هو �أي�ض� � ًا بعد ت ��ويل زوجته من�صب
امل�ست�شاري ��ة يف �أملاني ��ا كج ��زء م ��ن
النزع ��ة الأملاني ��ة املعروف ��ة بالتنظيم
وف�ص ��ل اخلا�ص عن العام حتى �سرت
�شائع ��ات ح ��ول كونها غ�ي�ر متزوجة
مم ��ا �أدى بهم ��ا �إىل الك�شف ع ��ن ذلك.
�أط ��رت مريكل على دعم زوجها لها يف
�أك�ث�ر من منا�سب ��ة الأمر ال ��ذي عربت
عنه مرة بالق ��ول :يدعمني دائم ًا .فهو
يق ��وم على �سبيل املث ��ال بالت�سوق لنا
يف �أغلب الأحيان".
مل يكن الطري ��ق الذي اختارته مريكل
�سه�ل ً�ا .فق ��د �إن�ضم ��ت �إىل اجلن ��اح

اليمين ��ي للح ��زب قب ��ل �شهري ��ن م ��ن
م ��ن توحي ��د الأملانيت�ي�ن ع ��ام 1990
و�شارك ��ت بفعالي ��ة يف احلرك ��ة
الدميوقراطي ��ة الداعي ��ة لإ�سق ��اط
ج ��دار برلني وتول ��ت وظيفة املتحدث
الر�سمي ب�إ�سم حكومة �أملانيا ال�شرقية
بعد التوحي ��د .عملت فيما بعد وزيرة
ل�ش� ��ؤوون املر�أة وال�شباب يف حكومة
هيلم ��وت ك ��ول ولك ّنها كان ��ت من بني
م ��ن طالب ��وه بتق ��دمي ا�ستقالت ��ه فور
الك�شف عن تورط ��ه بف�ضيحة ر�شوة.
�أنتخب ��ت لقي ��ادة احل ��زب ع ��ام 2000
مما مه ��د الطريق �أمامه ��ا للدخول يف
انتخابات  2005والفوز فيها لت�سجل
�سبق� � ًا تاريخي� � ًا كونه ��ا �أول ام ��ر�أة
ت�شغل من�ص ��ب امل�ست�شارية يف �أملانيا
املعا�صرة.
مل يك ��ن ينظ ��ر �إىل م�ي�ركل وه ��ي
احلا�صل ��ة على �شه ��ادة الدكتوراه يف
علم الكيمياء الفيزياوية من �أكادميية
العل ��وم يف برل�ي�ن – �أدلري�شوف عن
�أطروحتها يف جم ��ال الكيمياء الكمية
( )1986ع�شية تو�سمها �أعلى من�صب
�سيا�س ��ي يف البالد على �أ ّنها �شخ�صية
كارزمية ومث�ي�رة للإهتم ��ام .بل على
العك�س م ��ن ذل ��ك و�صف ��ت بالب�سيطة
وال�ضعيف ��ة وحتى الرث ��ة يف مظهرها
و�أطلق عليها لقب "الأرملة ال�سوداء"
�أو الأرمل ��ة �سيئ ��ة احلظ .ب ��رزت على
نحو م�ؤث ��ر خالل الأزم ��ة املالية التي
ع�صف ��ت بالع ��امل يف العق ��د الأول من
الألفية الثالثة حي ��ث �أتبعت �سيا�سات
اقت�صادي ��ة جنب ��ت �أملاني ��ا م�ش ��اكل

�سلطة رابحة ومواطن خا�سر

 د� .أثري ناظم اجلا�سور
عندم ��ا نتن ��اول كل الأح ��داث
والق�ضاي ��ا التي مر به ��ا العراق
والت ��ي ه ��ي يف الأع ��م الأغل ��ب
�صعب ��ة مل ��ا حتمل ��ه م ��ن تركيب ��ة
معق ��دة جن ��د هن ��اك معادل ��ة مت
العم ��ل لعق ��ود م ��ن الزم ��ن �أال
وه ��ي معادلة الراب ��ح واخلا�سر
الت ��ي تغل ��ب يف �ساح ��ة ثنائي ��ة
ال�سلط ��ة واملواط ��ن مبين ��ة
درج ��ات التف ��اوت احلا�صل بني
املفهوم�ي�ن وما لهم ��ا وما عليهما
علم� � ًا ان ال�سلط ��ة عمله ��ا ي�شعل
الأزمة ليكون املواطن �ضحيتها،
وتتو�ض ��ح ب�ي�ن احل�ي�ن والآخر
درج ��ات اخل�س ��ارة الت ��ي ناله ��ا
املواطن بع ��د �أن �أ�صبح �أداة بيد
ال�سلط ��ة ،فمنذ ت�أ�سي� ��س الدولة

العراقية والربح واخل�سارة هي
�سمة احلياة ال�سيا�سية العراقية
فالأح ��زاب �أو احل ��زب وحت ��ى
الكت ��ل �سابقا وحالي� � ًا يرف�ضون
�أن يكونوا من اخلا�سرين وهناك
مواط ��ن م�سل ��وب الإرادة كل
�أدوات ��ه يف التعبري ع ��ن �سخطه
�صوت ��ه امله ��دد يف �أي حلظة بان
يختفي مما ُجعلت اخل�سارة من
ن�صيب ��ه� ،إذ ًا نح ��ن �أم ��ام معادلة
و�ضع ��ت لغر� ��ض حتقي ��ق �أكرب
قدر ممكن من الربح يقابله �أكرب
قدر م ��ن اخل�س ��ارة والرابح هو
م ��ن ي�ستطيع �أن ي�ص ��ل لل�سلطة
ب�شت ��ى الط ��رق القانونية وغري
القانوني ��ة واخلا�س ��ر الأك�ب�ر
الوطن واملواطن.

حكام الع ��راق �أي�ض� � ًا يرف�ضون
وي�سع ��ون �أن ي�صنف ��وا م ��ن
الطبق ��ات املت�ض ��ررة م ��ن
ال�صراعات والأزمات التي مرت
علي ��ه والأكرث م ��ن ذلك كانت وال
زال ��ت يف م�أمن م ��ن كل املخاطر
الت ��ي ق ��د حتي ��ط ب ��ه بالرغم من
الأخط ��اء التي ترتكب يف عملية
الإدارة والتنظي ��م ل ��كل امل�سائل
التي يتم طرحها من �أ�صحاب هذا
التوج ��ه �أو ذاك ،وم ��ا حدث من
انقالبات وعملي ��ات قتل و�سحل
وح ��روب وح�ص ��ار وعقوب ��ات
كانت كلها حمملة بنتائج �سلبية
عل ��ى حي ��اة املواطن ال ��ذي بات
كك ��رة تتلقفه ��ا ه ��ذه التوجهات
وترميه ��ا تل ��ك الأيديولوجيات،
فق ��د كان وال زال املواط ��ن ه ��و
الوق ��ود واملداف ��ع ع ��ن وج ��ود
احل ��كام وك�أن ��ه خل ��ق ليحم ��ي
�سلطته ��م وجربوته ��م ،وم ��ا �أن
يتخل�ص املواطن من االنقالبات
وال�صراع ��ات
واحل ��روب
الداخلية حتى يجد نف�سه رهينة
لتوجه ��ات �إقليمي ��ة ودولي ��ة
حت ��اول م ��ن خ�ل�ال �سيا�ساته ��ا
�أن تفر� ��ض �إرادته ��ا عليه وعلى
العراق حتى �أ�صبحت نتائج تلك
ال�سيا�سات م�ضرة ب�شكل مبا�شر
مب�صلح ��ة املواطن بع ��د تدخلها
يف كل �شاردة ووراده من حياته
بل �إنها �أثرت عل ��ى مزاجه الذي
جع ��ل من ��ه حال ��ة �سلبي ��ة ف�أم ��ا
�أن يك ��ون م ��ن �ضم ��ن الفو�ض ��ى
بانخراط ��ه لتجمع ��ات هوياتية
�ضيق ��ة او باح ��ث ع ��ن رغي ��ف
اخلب ��ز ال ه ��م ل ��ه غري ذل ��ك ويف
كلتا احلالتني فقد ان�سانيته� ،أما
من يف ال�سلطة فانهم ي�ستمدون
قوته ��م م ��ن ت�سخري امل ��ال العام
خلدمة م�آربهم و�أي�ض ًا من �ضعف
املواطن وت�شتته وتغييبه بعد �أن
�أ�صب ��ح غري قادر عل ��ى �أن يكون
ذل ��ك الن ��د ال ��ذي يفر� ��ض �إرادته
عل ��ى م ��ن يحكم ��وه �أو �أن يكون
هو م�صدر ال�سلطات ،باملح�صلة
جتد م ��ن يف ال�سلطة هو الرابح
م ��ن كل الأح ��داث الت ��ي متر لأن
هناك من يدافع عنه وم�ستعد �أن
يكون وقود ًا حلروب ��ه ونزواته
وف�ساده.

الرك ��ود االقت�ص ��ادي وع ��ادت بها �إىل
مرحل ��ة النم ��و والإزده ��ار .وتغريت
�صورته ��ا من ��ذ ذلك احل�ي�ن �إذ و�صفت
بـ "�أم الأملان" بل وحتى "امرباطورة
�أوروب ��ا" .بي ��د �أنّ �سيا�س ��ة الب ��اب
املفتوح التي اعتمدتها والتي �أدت �إىل
فت ��ح �أبواب �أملانيا ملا يزيد على مليون
الجئ �سوري ت�سببت بتوجيه �سل�سلة
انتق ��ادات ح ��ادة لها �أ�سهم ��ت بخف�ض
�شعبي ��ة احل ��زب الذي تق ��وده يف عدد
من املقاطع ��ات الأملاني ��ة �إىل م�ستوى
غري م�سبوق منذ عام  .1966وهذا ما
ح ��دا بها �إىل الإعالن عن عدم الرت�شح
لزعامة احلزب حفاظ� � ًا عليه وبالتايل
ع ��دم الرت�ش ��ح للم ��رة اخلام�س ��ة على
التوايل ملن�ص ��ب امل�ست�شارية .وكانت
مريكل قد ر�شح ��ت كارينباور لزعامة
احل ��زب بع ��د �أنْ عينته ��ا مبن�ص ��ب
ال�سكرت�ي�ر الع ��ام للح ��زب يف �شب ��اط
م ��ن الع ��ام اجل ��اري  2018كجزء من
الإ�ستجاب ��ة لل�ضغ ��ط عليه ��ا م ��ن قبل
�أع�ضاء احلزب لدف ��ع دماء جديدة يف
بنيت ��ه التنظيمية وكو�سيل ��ة لإختبار
قدراته ��ا وو�ضعها على املحك ومتكني
الآخري ��ن م ��ن التع ��رف عليه ��ا .فازت
كارينب ��اور مبن�ص ��ب الأم�ي�ن الع ��ام
للح ��زب يف انتخاب ��ات داخلي ��ة جرت
مطل ��ع كان ��ون الأول اجل ��اري بعد �أنْ
حظيت بثقة واحرتام �أع�ضاء احلزب
ملقاربتها العلمية يف و�ضع ال�سيا�سات
العملي ��ة .وكانت ع ��ززت هذا الت�صور
الإيجابي عنها عندم ��ا وا�صلت عملها
يف مفاو�ض ��ات الإئت�ل�اف احلاك ��م من

عل ��ى فرا� ��ش املر�ض بعد ح ��ادث �سري
الأمر ال ��ذي �أثنت عليه م�ي�ركل بقوة.
وقد �أعترب �أمر قدرة مريكل من متكني
كارينب ��اور بالف ��وز برئا�س ��ة احل ��زب
�إجن ��از ًا تاريخي ًا ي�ض ��اف �إىل �سجلها
ال�سيا�س ��ي �إذ يح ��دث ه ��ذا لأول م ��رة
يف تاري ��خ �أملاني ��ا يف ف�ت�رة م ��ا بع ��د
احلرب العاملية الثانية .مع ذلك ميزت
كارينباور نف�سها عن مريكل من خالل
مواقفها املحافظة والأوروبية وكونها
�سليلة ال�صعود التدريجي املنتظم يف
منظمات الن�ساء وال�شباب يف احلزب.
در�ست العل ��وم ال�سيا�سي ��ة والقانون
وتولت عرب م�سريتها املهنية وزارات
ال�سيا�س ��ة الداخلية والأ�س ��رة واملر�أة
والتعلي ��م والثقافة والعمل وال�ش�ؤون
االجتماعية .خا�ض ��ت حملة انتخابية
لقي ��ادة احل ��زب بع ��د �أنْ ر�شح ��ت من
قب ��ل م�ي�ركل عل ��ى م ��دى �ست ��ة �أ�شهر
فيم ��ا �سمي "جول ��ة ا�ستماع" جتولت
فيه ��ا يف �أنح ��اء �أملاني ��ا اجتمع ��ت من
خالله ��ا بن ��واب حملي�ي�ن يف خم�سني
مدين ��ة م ��ن �أج ��ل احل ��وار وتب ��ادل
الآراء .حر�صت كارينباور على تقدمي
نف�سه ��ا ب�إعتباره ��ا �شخ�صي ��ة خمتلفة
ع ��ن �سابقته ��ا م�ي�ركل وت�ساءل ��ت عن
م�ب�ررات احتفاظ البع�ض م ��ن الأملان
بجن�سية مزدوجة يف �إ�شارة وا�ضحة
�إىل الأقلي ��ة الرتكي ��ة الأملاني ��ة وه ��ي
�أكرب اجلاليات املهاجرة ذات الأ�صول
الأجنبية حجم� � ًا يف �أملاني ��ا .يذكر �إنّ
�أملانيا ت�سمح ب� ��إزدواج اجلن�سية بعد
�أخذ املوافقات الر�سمية الالزمة .حال

فوزها بقيادة احلزب قالت� :أ�ستطيع،
�أري ��د و�س�أفع ��ل ولهذا ال�سب ��ب �أكر�س
نف�سي خلدمة احلزب".
ّ
بالع ��ودة �إىل م�ي�ركل يالح ��ظ �أنه ��ا
غادرت املن�صب دون زيادة يف ثروتها
�أو تغي�ي�ر يف من ��ط حياتها ومل حتظ
بحك ��م عمله ��ا كم�ست�ش ��ارة لأق ��وى
اقت�صاد �أوروبي بتقاعد خا�ص بها بل
ع ��ادت �إىل ما تت�أهل ل ��ه بحكم خدمتها
الوظيفي ��ة خ�ل�ال م�سرية عمله ��ا .كما
�أعلنت �أ ّنها لن تر�شح للعمل ال�سيا�سي
بعد اليوم .يف خطاب الوداع توجهت
�إىل م�ؤمتر احلزب الذي قادته لثمانية
ع�ش ��ر عام� � ًا متتالي ��ة بالق ��ول� :أيه ��ا
الأ�صدق ��اء  ."...وقابله ��ا امل�ؤمت ��رون
ممن يق ��در عدده ��م ب�أل ��ف ع�ضو فقط
يف جمتم ��ع يق ��رب تعداده م ��ن ()83
مطول ��ة م ��ن
ملي ��ون ن�سم ��ة بعا�صف ��ة ّ
الت�صفي ��ق وبك ��ى البع� ��ض فيما حمل
البع�ض الآخ ��ر الفتات برتقالية اللون
كت ��ب عليها "�شكر ًا �أيتها الرئي�سة "...
و"وداع� � ًا �أيته ��ا الرئي�س ��ة  ."...قالت
م�ي�ركل يف ه ��ذا اخلط ��اب :يغم ��رين
�شع ��ور بالإمتن ��ان لك ��م بع ��د العم ��ل
معكم �أيه ��ا الأ�صدقاء .لق ��د دافعنا عن
طريقتنا يف احلياة وقيمنا التحررية
الليربالية".
ه ��ذا انتقال الفت للقي ��ادة يف بلد مثل
�أملانيا ،من �إمر�أة �إىل �إمر�أة� .إ ّنه انتقال
يق ��دم دح�ض� � ًا لفكرة "�أحق ��اد الن�ساء"
�أو "حزازاته ��ن" �أو "امتناعه ��ن ع ��ن
دعم بع�ضه ��ن البع�ض" .فعندما يكون
هناك برنامج وعم ��ل وت�صور وا�ضح

عم ��ا يتوح ��د علي ��ه املت�شارك ��ون م ��ن
�أجل بلد قوي و�أكرث وحدة و�إندماج ًا
يتنحى متغري اجلندر ليف�سح الطريق
ل�صاح ��ب الوع ��د ال�ص ��ادق واحلقيقي
غ�ي�ر املبال ��غ في ��ه .ورغ ��م �أنّ تعاق ��ب
ال�سيدتني يف ظل انتخابات �صعبة يف
بلد دميوقراطي حر ال يدعي �أو يب�شر
بغ ��روب النظ ��ام الأب ��وي الذك ��وري
ال�سائ ��د يف الع ��امل حت ��ى الي ��وم اال
�إ ّن ��ه يق ��ول �إنّ للإ�ستق ��رار والبن ��اء
قي ��ادات تت�أه ��ل حلك ��م الب�ل�اد لي� ��س
مهم� � ًا �أي جندر تع ��ود �إلي ��ه �إنمّ ا املهم
�أ ّنه ��ا تع ��د بتحقي ��ق التغي�ي�ر والتقدم
والرخ ��اء وتعم ��ل علي ��ه� .شهدت فرتة
حك ��م م�ي�ركل من ��ذ ع ��ام  2005لأربع
دورات متتالية اهتمام ًا بنظم الرعاية
االجتماعي ��ة وتطوير نوعي ��ة احلياة
والت�شدي ��د على الو�سطي ��ة على ال�ضد
م ��ن التط ��رف والإنعزال� .إ ّن ��ه انتقال
يقدم �إمنوذج ًا فريد ًا ملمار�سة ال�سلطة
و�إدارته ��ا من قب ��ل ن�س ��اء م�ؤهالت ال
يقبل ��ن �أنْ يك ��نّ "�أدوات" يف �صفقات
�سيا�سي ��ة م�شبوه ��ة .ن�س ��اء مل يعملن
وف ��ق و�صف ��ة �شكلي ��ة ملج ��رد �إيه ��ام
ال ��ر�أي الع ��ام والع ��امل مبظه ��ر ح�سن
توافق� � ًا والرغب ��ة يف الإدع ��اء بتمكني
امل ��ر�أة والإكتف ��اء عملي� � ًا ب�إ�ستخدامها
ك�صورة وعن ��وان� .إمر�أتان عملتا مع ًا
وتدرجت ��ا بامل�س�ؤولي ��ة ومل تنزعا �إىل
ت�أ�سي� ��س تنظيمات رديف ��ة �أو موازية
لتحقي ��ق �أغرا� ��ض حمددة غ�ي�ر معلن
عنها بل تعاونت ��ا و�أختربتا من خالل
العم ��ل ونوعي ��ة وم�ست ��وى الأداء
في ��ه .وعندم ��ا �س ّمى الإع�ل�ام الأملاين
كارينب ��اور بـ "م�ي�ركل ال�صغرية" ،مل
ي� ��ؤد ذلك �إىل غ�ضب وحمالت �إعالمية
مقابل ��ة ب ��ل �أدى �إىل مزيد م ��ن العمل
لتق ��دمي �ص ��ورة بديلة ت�ض ��ع م�صلحة
احل ��زب و�أهداف ��ه م ��ن �أج ��ل ال�صالح
الع ��ام عل ��ى ب�س ��اط الت ��داول العلن ��ي
وال�صري ��ح حت ��ى توف ��رت القناع ��ات
بتح ��رر "ال�صغ�ي�رة" م ��ن "الكبرية".
جتربة يف العم ��ل ال�سيا�سي ب�إعتباره
جه ��د خمل� ��ص ومثابر ولي� ��س حزمة
فج ��ة من احليل واملكائ ��د وامل�ؤامرات
املك�شوفة �سلف ًا.

اال�ستحقاق االنتخابي واملحا�ص�صة
(املحا�ص�صة) هذه املفردة التي ات�سمت بها العملية ال�سيا�سية بعد عام  ، 2003والتي ات�ضح �أن معناها
و�أهدافها �سيئة وقبيحة �شك ً
ال وم�ضمون ًا  ،فهي �سيئة مهما حاول رموزها ودعاتها حت�سني �صورتها  ،ب�أ�ضفاء
( مواد جتميل ) ل�صورتها القبيحة وب�أعطائها م�سميات �أخرى (التوافق ) �أو (التوازن)  ،و�أخرياً ولي�س
�أخراً م�سمى لي�س بجديد هو ( اال�ستحقاق االنتخابي ) الذي يطرح على ال�ساحة ال�سيا�سية  ،حيث ن�شهد
هذه الأيام �ضغوطات داخلية و�إقليمية مبنا�سبة ت�شكيل احلكومة اجلديدة عرب توزيع الوزارات وبعدها
الهيئات امل�ستقلة واملواقع القيادية االخرى يف الدولة على ح�ص�ص للكتل الفائزة التي حازت على �أغلب
مقاعد يف جمل�س النواب  ،والهدف من ذلك كما هو وا�ضح لكل العراقيني حتى الب�سيط منهم احل�صول على
مغامن مالية وما الأحاديث التي يتناولها املواطنون وو�سائل الإعالم عن بيع الوزارات واملنا�صب القيادية
االخرى يف �أجهزة الدولة �إال م�ؤ�شر وا�ضح عن ف�ساد املحا�ص�صة و�أبطالها.

 د .علي كاظم الرفيعي *

ا�ستم ��ع العراقي ��ون خلط ��ب
وت�صريحات عدد من قادة �أحزاب
ال�سلط ��ة خ�ل�ال ف�ت�رة الدعاي ��ة
االنتخابي ��ة �أعلنوا فيه ��ا �أن البلد
لن يتق ��دم اذا ا�ستمر العمل بنهج
املحا�ص�صة عل ��ى ح�ساب الكفاءة
واملهن ��ة والنزاه ��ة واعرتف �أحد
زعم ��اء ه ��ذه الأح ��زاب بخطئهم
وف�شله ��م و�إنهم مل يقدم ��وا �شيئ ًا
ملمو�س� � ًا لأبن ��اء ال�شع ��ب طيل ��ة
ال�سن ��وات املن�صرم ��ة � ،إال �أن
ه ��ذا االع�ت�راف مل يتبل ��ور اىل
موق ��ف راف�ض لنه ��ج املحا�ص�صة
ب ��ل عل ��ى العك�س م ��ن ذل ��ك ر�أينا
�إ�ص ��رار ًا من قبلهم عل ��ى التم�سك
بها خالل تقدمي ا�سماء املر�شحني
لل ��وزارات وبالأخ� ��ص الأمني ��ة
منه ��ا  ،وه ��و م ��ا �أدى اىل ت�أخري
ا�ستكمال احلكومة،
�أم ��ا ك ��ون املحا�ص�ص ��ة �سيئة من
حيث م�ضمونه ��ا فيت�ضح ذلك يف
�أمور كثرية .
يف مقدمته ��ا �إنه ��ا تخالف املنطق

و�أ�س�س العدالة  ،املنطق ي�ستلزم
�أن تك ��ون اخلط ��وات والقرارات
ال�سيا�سي ��ة من�سجم ��ة م ��ع العقل
ال�سلي ��م ويف املحا�ص�ص ��ة
خ ��روج وا�ض ��ح ومتعم ��د عل ��ى
ذل ��ك  ،كم ��ا �إنه ��ا تخال ��ف قواع ��د
العدال ��ة لأنها تقوم عل ��ى التمييز
وع ��دم يف امل�س ��اواة يف احلقوق
والواجبات و�إتاحة الفر�ص �أمام
جميع املواطنني وهو ما اقت�ضته
ال�شرائ ��ع ال�سماوية ون�صت عليه
الوثائ ��ق والق ��رارات والدولي ��ة
والد�سات�ي�ر الوطني ��ة ومنه ��ا
د�ستور العراق  2005الذي ن�ص
يف �أول م ��ادة له يف الباب الثاين
منه ( م )14 /عل ��ى �إن العراقيني
مت�س ��اوون �أم ��ام القان ��ون دون
متيي ��ز ب�سبب اجلن� ��س �أو العرق
�أو القومي ��ة �أو الأ�ص ��ل �أو اللون
�أو الدين �أو املذهب �أو املعتقد �أو
ال ��ر�أي �أو الو�ضع االقت�صادي �أو
االجتماعي .
لق ��د كان ��ت التجرب ��ة مري ��رة يف

ه ��ذا ال�ش� ��أن فق ��د ك�ش ��ف الواق ��ع
خروج� � ًا متعم ��د ًا عل ��ى مب ��د�أ
امل�س ��اواة �أم ��ام القان ��ون من قبل
�أح ��زاب ال�سلط ��ة الت ��ي تتم�س ��ك
بنه ��ج املحا�ص�ص ��ة حت ��ى يومن ��ا
هذا � ،إذ مت تعطيل قانون جمل�س
اخلدمة االحتادي الذي �شرع عام
 2009ومل يت ��م ت�شكيل �إدارة هذا
املجل� ��س ليت�سنى لوزراء ووكالء
ال ��وزارات ور�ؤ�س ��اء الهيئ ��ات
امل�ستقلة واملدراء العامون الذين
تب ��وءوا مواقعه ��م باملحا�ص�ص ��ة
والذي ��ن لديه ��م �صالحي ��ات
التعيني من ت�ضخيم جهاز الدولة
مبوظف�ي�ن على اعتب ��ارات عائلية
ومناطقي ��ة ومذهبي ��ة فنج ��د يف
دائ ��رة واح ��دة ع ��دد غ�ي�ر مقبول
من �أفراد عائلة واحدة وما ن�سبة
املوازن ��ة الت�شغيلي ��ة يف موازنة
الدول ��ة (  )%70اال م�ؤ�ش ��ر عل ��ى
ذلك .
املحا�ص�ص ��ة تك�ش ��ف ع ��ن روح
وطب ��ع �أن ��اين مل ��ن يتم�س ��ك به ��ا

�أنه ��ا تعدم الفر� ��ص �أمام املواطن
واال�ستئث ��ار به ��ا لأنه ��ا مل�صلح ��ة
ف ��رد �أو جمموع ��ة عل ��ى ح�س ��اب
الآخرين.
املحا�ص�ص ��ة ت� ��ؤدي اىل متزي ��ق
اخليم ��ة الت ��ي جتم ��ع املواطنني
وهي خيمة ( املواطنة ) من خالل
الهوي ��ات الفرعي ��ة الت ��ي تتم�سك
به ��ا كهوي ��ة الدي ��ن �أو املذهب �أو
القومي ��ة �أو الع�شرية �أو احلزبية
،وه ��و م ��ا ي� ��ؤدي بالنتيج ��ة اىل
غر� ��س وتقوي ��ة روح الكراهي ��ة
والع ��داء لدى الفرد جت ��اه الآخر
الذي يختلف معه يف االعتبارات
املذكورة .
�إن اال�ص ��رار عل ��ى التم�سك بنهج
املحا�ص�ص ��ة م ��ن قب ��ل االح ��زاب
املتحكم ��ة يف الربملان واحلكومة
بذريع ��ة اال�ستحق ��اق االنتخابي
�سي�ؤدي اىل توا�صل الف�شل الذي
يعي�ش ��ه العراق من ��ذ خم�سة ع�شر
عاما وي� ��ؤدي بالنتيجة اىل مزيد
م ��ن امل�آ�س ��ي واال�ض ��رار بحقوق

االن�س ��ان العراق ��ي  ،وق ��د ت�ص ��ل
االم ��ور اذا ا�ستم ��رت عل ��ى ه ��ذا
النحو اىل املزيد من الكوارث .
�إن اال�ص ��رار عل ��ى التم�سك بنهج
املحا�ص�ص ��ة �أدى وي� ��ؤدي اىل
ابتعاد العمل ال�سيا�سي عن القيم
االخالقية وتو�سيع دائرة الف�ساد
وحتوله اىل ثقافة اجتماعية ويف
ذلك خط ��ورة كبرية على م�ستقبل
البالد .
يف املقاب ��ل على الق ��وى الوطنية
الراف�ض ��ة لنه ��ج املحا�ص�ص ��ة �أن
توا�صل ن�شاطها مبختلف ال�صور
وهي مدعوة حاليا اكرث من الوقت
ال ��ذي م�ض ��ى لتوحي ��د �صفوفه ��ا
لإف�ش ��ال نهج الف�ساد وف�ضح ثوب
الري ��اء واخلديع ��ة ( اال�ستحقاق
االنتخابي ) الذي يت�سرت به دعاة
الف�س ��اد عن ��د ت�شكي ��ل احلكوم ��ة
االحتادي ��ة واحلكومات املحلية (
جمال�س املحافظات ) .
* االمني العام للتيار
االجتماعي الدميقراطي
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الرج��ل ال��ذي مل ي�ستط��ع العي���ش ب�لا فل�سفة!
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احللقة الثانية

|

 علــي ح�ســـني
حت��ى اليبقى ثم��ة �إال مدخل واح��د �إىل مملك��ة االن�سان،
املدخ��ل القائم عل��ى العلوم ،مثلما �أن��ه المدخل �إىل مملكة
ال�سماء �إال عرب طهارة الطفولة"
فرن�سي�س بيكون
كت ��ب فولتري يف اخلام�س م ��ن كانون الأول عام
 1726ر�سالة اىل املركيزة دو بومبادور يقول
فيها ":يف ه ��ذه البالد – يق�ص ��د انكلرتا -هناك
ن ��ور ق ��وي من املعرف ��ة"كان فولت�ي�ر يف الثانية
والثالث�ي�ن من عم ��ره ،خارج قبل �أ�شه ��ر تو ًا من
�سج ��ن البا�ستي ��ل وينف ��ذ عقوب ��ة الأم ��ر امللكي
ال ��ذي �ص ��در يف الأول من �أيار"عل ��ى فولتري �أن
يتعهد مبغ ��ادرة فرن�سا م ��ن دون ا�ستمهال ،و�أن
يبحر يف اليوم نف�سه من مرف�أ"كاليه"اىل لندن.
يف تل ��ك ال�سن ��وات يع�ث�ر عل ��ى كت ��ب فرن�سي�س
بيك ��ون ..كان الفيل�س ��وف الإنكلي ��زي قد تويف
قب ��ل مئة عام م ��ن و�صول فولت�ي�ر اىل انكلرتا،
فق ��د �سقط فري�سة املر� ��ض بعد �أن حاول يف يوم
قار� ��س ال�ب�رودة �أن يت�أك ��د من فعالي ��ة الثلج يف
حماي ��ة اللحوم م ��ن التف�سخ ،ف�أ�صي ��ب بالتهاب
ح ��اد �أدى اىل وفات ��ه ،وت�سحرفولت�ي�ر كت ��ب
فرن�سي�س بيكون فيقرر �أن يكر�س �سنوات املنفى
لدرا�سته ونراه ي�صف �شعوره يف ر�ساله يبعثها
اىل �شقيق ��ه الأك�ب�ر ":و�ضع ��ت كتب ��ه اىل جانب
ال�سرير ،لأنني �أ�شع ��ر �إنها تبوح يل بالكثري من
الأعاجيب".
وج ��د نف�س ��ه وجه� � ًا لوج ��ه �أم ��ام فيل�س ��وف
التجريبي ��ة ،،حي ��ث �أ�صب ��ح بيك ��ون ميثل حد ًا
فا�ص ًال يف حي ��اة فولتري ،لقد و�صف لنا �شعوره
وهو ينتهي من م�ؤلفات بيكون ":لقد كان بيكون
بالن�سب ��ة يل �أ�شبه مب ��ر�آة �أتطلع من خاللها اىل
خفايا الفكر ،بعد ذل ��ك �سيكتب يف يومياته ":مل
يك ��ن قا�ضي الق�ض ��اة بيك ��ون يع ��رف الطبيعة،
بي ��د �إه ع ��رف وح� �دّد جميع ال ��دروب التي تقود
�إليها.لقد احتقر يف �س ��ن مبكرة ما كان املجانني
املعتم ��رون القبع ��ات املربعة م ��ا يعلمونه با�سم
الفل�سف ��ة يف البيوت ال�صغ�ي�رة امل�سماة معاهد،
وق ��د ب ��ذل كل م ��ا يف و�سع ��ه كي�ل�ا ت�ستم ��ر تلك
اجلماعات ،التي ن�صبت نف�سها مدافعة عن كمال
العقل الب�شري ،يف �إف�س ��اد هذا العقل مباهياتها
وبهلعه ��ا من الفراغ وا�سقباحه ��ا له ،وب�صورها
اجلوهرية� ،أي بكل تل ��ك الكلمات التي اكت�سبت
هال ��ة من الوق ��ار بفعل اجلهل ،والت ��ي �أ�صبحت
�شب ��ه مقد�س ��ة من ج ��راء مزجها عل ��ى نحو مثري
لل�سخرية بالدين".
�أح� ��س فولت�ي�ر �أن كتابات بيك ��ون تنبئ بوالدة
ع�ص ��ر جديد فجعل م ��ن نف�سه مب�ش ��ر ًا لها وبعد
�سبع �سنوات وم ��ن منفاه �سيكتب �أطروحته يف
الدفاع ع ��ن مذه ��ب �إرادة احلرية عن ��د الإن�سان
و�إثباته يف وجه جميع ال�صعوبات �":إن �شعور
احلرية احلي يف كل واحد منا حا�ضر على نحو
مبا�ش ��ر ،والميك ��ن �أن يكون حم�ض خ ��داع ،لأن
وج ��ود ظاه ��رة الإرادة يف ذاته كاف كي بريهن
على حريتها"ثم يطلق فولت�ي�ر مقولته العظيمة
�":أن تري ��د و�أن تفعل ه ��ذا هو متام ًا ما يعني �أن
تكون حر ًا".
وعند فولت�ي�ر يتطابق مفهوم احلرية مع مفهوم
حق ��وق الإن�س ��ان ،يكتب يف ر�سال ��ة اىل �صديقه
ري�شولي ��و ":يف احلقيق ��ة ماذا يعن ��ي �أن تكون
ح ��ر ًا؟ معن ��اه �أن تعرف حقوق الإن�س ��ان ،فحاملا
نعرفها ندافع عنها تلقائي ًا".
ت�ستن ��د فكرة احلرية عن ��د فولتري على قناعاتها
الفكرية وال�سيا�سية والت ��ي تتلخ�ص ب�أنه يكفي
�أن نبني للنا�س فكرة احلرية يف �شكلها احلقيقي
كي نوقظه ��ا فيهم ..وه ��ي الفكرة الت ��ي طوّ رها
�إميانوي ��ل كانط م�ضيف� � ًا لها ع ��ام  1770حرية
الكلم ��ة �":إن ح ��ق الت�أثري يف الآخري ��ن بالكلمة
والر�أي هو مركز حقوق ال�شعب"..وكان فولتري
قد كتب �أثناء وجوده بانكلرتا عام ": 1728من
احل ��ق الطبيع ��ي �أن ي�ستخ ��دم كل ري�شته متام ًا
مثلما ي�ستخدم ل�سانه على م�س�ؤوليته اخلا�صة.
�إنني �أعرف كثري ًا من الكتب امل�ضجرة ،بيد �إنني
ال �أعرف �أي كتاب ت�سبب ب�ضرر حقيقي".
يف لن ��دن �سيلتق ��ي يف من ��زل �صديق ��ه الل ��ورد
بولن�ب�روك بالكاتب االنكليزي جوثان �سويفت،
كان �صاح ��ب رح�ل�ات جليف ��ر يف ال�ست�ي�ن م ��ن
عمره� ..أثار حفيظة الكني�سة بعد �أن قدم �شهادته
الأدبي ��ة ع ��ن الع�صر"رح�ل�ات جليفر"وه ��ي
ال�شه ��ادة الت ��ي كتب عنه ��ا ج ��ورج �أورويل عام
� 1940إنه ��ا كان ��ت �أوىل ال�ص ��ور الأدبي ��ة التي
ف�ضح ��ت الدول ��ة ال�شمولية ب ��كل معانيها": ،يف
املجتمع الذي ي�صوره �سويفت يف رحالت جليفر
تختف ��ي احلرية متام ًا كما يتجمد التطور" ،وقد
ع ُِرف عن �سويف ��ت ع�شقه لفرن�سا حتى �إنه اتخذ
موقف ًا مت�شدد ًا من احلرب االنكليزية الفرن�سية،
ويكت ��ب املقاالت �ضد ح ��زب الأح ��رار الذي �شن
احل ��رب �ض ��د فرن�س ��ا ،وعندما ت�سلم ��ت حكومة
و�سع ��ت �إىل �إيقاف احلرب
املحافظ�ي�ن ال�سلط ��ة ّ

فولتري
ن�شر كتاب ًا بعنوان"�سلوك احللفاء"�ساند فيه
معاهدة ال�سلم مع فرن�سا ،بعدها تبد�أ املرحلة
الثانية من حياة �سويفت وفيها �ساند ال�شعب
الإيرلن ��دي يف مطالبه باال�ستق�ل�ال ،و�أ�صدر
خطاب ��ات تدافع عن ح ��ق ال�شعوب يف تقرير
م�صريها ،و�أثناء لقاءاتهما دارت بني �سويفت
وفولت�ي�ر ح ��وارات ح ��ول العق ��ل واحلرية كان
فيها الكات ��ب االنكليزي ين ��ادي ب�إ�صالح العامل،
وكان القان ��ون ال ��ذي يري ��ده �سويف ��ت �أن يحكم
العامل هو قانون العقل ،ويخرب فولتري �إنه يت�أمل
لأن الإن�س ��ان الي�ستغ ��ل قدرات ��ه العقلي ��ة �أح�سن
ا�ستغالل ،بل �إنه يت�ص ��رف وك�أنه �أقل بكثري من
م�ستواه العقلي.

بيكون

روايات ع�صر التنوير
كانت طموح ��ات مارك�س تتجه نحو الأدب ،يف
اجلامع ��ة و�أثناء درا�سته للقانون كتب م�سرحية
�شعري ��ة ح ��اول �أن يقنع جمموعة م ��ن �أ�صدقائه
لتقدميه ��ا على م�س ��رح اجلامع ��ة �إال �أن املحاولة
ب ��اءت بالف�شل ،بعدها تفرغ لكتابة رواية و�ضع
له ��ا عنوان"العق ��رب وفيليك�س مت�أث ��ر ًا برواية
لوران� ��س �سترين تري�س�ت�رام �شاندي" .غري �أن
كارل مارك� ��س �أق ّر يف النهاية بالهزمية ":فج�أة،
كم ��ا لو كان الأمر مل�سة �سحري ��ة – كانت اللم�سة
يف البداي ��ة مبثاب ��ة لطم ��ة مدم ��رة – �أدرك ��ت
�أن امل�ساف ��ة بعي ��دة بين ��ي وب�ي�ن جم ��ال ال�شع ��ر
احلقيقي ،مثلها مثل امل�سافة �إىل ق�صر اجلنيات،
و�أن كل �إبداعات ��ي حتطم ��ت �إىل ال �ش ��يء…
ان�س ��دل ال�ستار وانهار قد� ��س الأقدا�س اخلا�ص
بي ،وكان يجب خلق �آلهة جديدة".
كان من عادة مارك�س و�ضع خطوط واقتبا�سات
ومالحظ ��ات م ��ن الكتب الت ��ي قر�أه ��ا ،وكالعادة
امتلأت ن�سخة رواية"تري�سرتام �شاندي"بالكثري
م ��ن التعليقات.ومن ب�ي�ن الهوام� ��ش التي كتبها
مارك�س على رواية تري�سرتام �شاندي �إنها مثال
رائع على روح القيم الفل�سفية ،يف كتابه"�سرية
ر�أ� ��س املال"يكت ��ب فران�سي�س وي ��ن �أن مارك�س
�أراد �أن يحاكي"تري�س�ت�رام �شاندي"بالأ�سلوبها
املف ��كك واملمتل ��ئ بالتناق�ضات و�ض ��روب ال�سرد
املتك�س ��رة والأط ��وار الغريب ��ة ،ليكت ��ب كتاب ًا –
ر�أ�س املال – متعدد الطبقات �صعب الت�صنيف.
كان لوران� ��س �ست�ي�رن اب ��ن �ضاب ��ط فق�ي�ر ولد
يف ايرلن ��دا ع ��ام  ،1713ق�ض ��ى طفولت ��ه يف
احلاميات الع�سكرية ،عندم ��ا بلغ الثامنة ع�شرة
م ��ن عمره ت ��ويف والده ،لت ��زداد العائل ��ة فقر ًا،
ومب�ساع ��دة بع�ض �أقاربه متكن
من احل�صول عل ��ى وظيفة يف
الكني�سة ،بعدها يتفرغ لدرا�سة

�سترين
الاله ��وت والأدب الكال�سيك ��ي يف كمربي ��دج،
وبعد تخرج ��ه دخل الكني�سة و�أ�صبح من الكهنة
املتميزي ��ن..يف ال�سابع ��ة والأربع�ي�ن من عمره
ن�ش ��ر روايته"تري�سرتام �شاندي" ،وقد تعر�ض
للهج ��وم من بع�ض النقاد الذين اعتربوا ما كتبه
ق�صة ب�ل�ا هدف ،فيما رج ��ال الدين عاب ��وا عليه
�سخريته م ��ن الدين وبا�ستخدام ��ه عبارات غري
وا�ضحة.
�إال �أن الرواي ��ة الق ��ت ا�ستح�سان� � ًا م ��ن فال�سف ��ة
التنوي ��ر التي عدوها متث ��ل الأدب اجلديد الذي
يحتاج ��ه الع�صر �آنذاك.كان ��ت الرواية جزء ًا من
�أدب �أطلق عليه ا�سم �أدب ع�صر التنوير ،وجت ّلت
ميزة هذه الروايات من خالل املواقف ال�صريحة
الت ��ي اتخذها كتابها جتاه الكث�ي�ر من الق�ضايا،
حي ��ث جن ��د رواية"تري�س�ت�رام �شاندي"توج ��ه
النق ��د للواق ��ع ال�سيا�س ��ي واالجتماع ��ي وتقدم
مفهوم ًا جديد ًا للحياة والعلم وال�صداقة واحلب
من خالل �س� ��ؤال يطرحه بطل الرواية هل علينا
�أن نتب ��ع م ��ا يق ��رره الآخرون �أم جنع ��ل الواقع
يتبع ما تقرره عقولنا.
وجن ��د فولتري يتحم� ��س لهذا النوع م ��ن الأدب،
ويكت ��ب م�شي ��د ًا بدانيال ديفو �صاح ��ب الرواية
ال�شهرية"روبن�س ��ون ك ��روزو".كان ديف ��و ق ��د
ق�ض ��ى معظ ��م عم ��ره يف كتاب ��ة مق ��االت تنتق ��د
ال�سيا�س ��ة امللكي ��ة يف ب�ل�اده انكل�ت�را ،ون�ش ��ر
العدي ��د م ��ن البيان ��ات االحتجاجي ��ة ع ��ن الفقر
والف ��وارق الطبقي ��ة ،وعندم ��ا بل ��غ ال�ستني من

"�إن ال��ر�أي ال��ذي يرف��ع ب��ه النا�س م��ن قيمة الق��دمي هو ر�أي باط��ل متام ًا،
والينطب��ق عل��ى لفظ (الق��دمي) مطلق ًا.ذل��ك لأن �شيخوخة الع��امل وتزايد
عمره هو الذي يُعد ،يف الواقع (قدمي ًا).وهذه هي ال�صفة املميزة لزمننا هذا،
ال العمر املبكر للعامل يف �أيام القدماء� ،إذ �أن ه�ؤالء الأخريين هم بالن�سبة �إلينا
قدماء �سابق��ون ،ولكنهم بالن�سبة �إىل العامل حمدِّ ث��ون �صغار  :وملا كنا نتوقع
م��ن ال�شخ�ص املتقدم يف العم��ر معرفة �أعظم ب�أمور الب�ش��ر ،وحكم ًا �أن�ضج من
مر به من
حك��م ال�شباب ومعرفته ،نظ��ر �إىل ما اكت�سبه الأول من جت��ارب وما ّ
ح��وادث منوعة متعددة ،ولكثـ��رة ما ر�آه و�سمعه وفكر في��ه ،ف�إن لنا احلق يف
�أن ننتظ��ر من ع�صرنا (لو �إنه �أدرك قوته وجربه��ا ومار�سها) �أموراً �أعظم مما
ننتظ��ره من الع�صور القدمية ،ما دام العامل ق��د ازداد اليوم قدم ًا ،وت�ضاعفت
ذخريته وتراكمت بف�ضل عدد النهاية له من التجارب واملالحظات".
فرن�سي�س بيكون

�سويفت
عمره ق ��رر �أن يتفرغ للرواية ،بع ��د �أن عانى من
الإهم ��ال ومط ��اردة ال�سلط ��ات وال�سجن ،حيث
�شع ��ر �إن ��ه يظلم عائلت ��ه معه ..ووج ��د احلل يف
كتاب ��ة رواية خيالية تع ��ود عليه ببع�ض النقود،
ف�صدرت"روبن�س ��ون كروزو"ع ��ام .1719فيما
ن�ش ��ر هرني فيلدنغ عام  1749روايته ال�شهرية
توم جونز،
وبع ��د ع�ش ��رة �أع ��وام �سين�ش ��ر فولت�ي�ر
روايته"كانديد"والت ��ي ي�سخ ��ر فيه ��ا من جميع
�أ�ش ��كال اخلراف ��ات وم ��ا تن�ش ��ره الكني�س ��ة بني
النا� ��س م ��ن غيبيات..حي ��ث يعل ��ن فولت�ي�ر �إن
العمل حني يجتمع مع العقل �سيكون �أكرث نفع ًا
للإن�س ��ان ،ع ��ام  1762ين�شر ج ��ان جاك رو�سو
روايت ��ه ال�شهرية"�أمي ��ل �أو الرتبية"حي ��ث جند
رو�س ��و فيه ��ا تنويري� � ًا م ��ن طراز خا� ��ص ،حيث
يعل ��ن �إن الإن�سان ال ��ذي ال يكون �شيئ ًا عند
والدت ��ه� ،سي�صب ��ح ذات ي ��وم كل �ش ��يء.
�إن ه ��ذا التكوي ��ن للعقل ،هو ال ��ذي يب�شر
ب ��ه رو�سو..وبع ��د وف ��اة دنی� ��س دی ��درو
ب�أربع �سنوات ن�ش ��رت روايته"جاك امل�ؤمن
بالق�ض ��اء والقدر"والتي حاول فيه ��ا �أن يحاكي
�أ�سلوب لوران� ��س �سترين يف روايته تري�سرتام
�شان ��دي ،وا�ضع� � ًا عل ��ى ل�س ��ان البط ��ل �أف ��كار
واح ��د م ��ن �أه ��م الفال�سف ��ة الذين مه ��دوا لع�صر
التنوير"ب ��اروخ �سبينوزا"فج ��اك يف رواي ��ة
دی ��درو ي�ؤم ��ن �أن الإن�س ��ان مب�ساع ��دة و�إر�شاد
م ��ن عقله عليه �أن ي�ش ��ق طريقه �إىل املجد �أو �إىل
اخل ��زي والعار ،حيث كان م�س�ؤول جاك بالعمل
�أفكار �سبينوزا التي كان مغرم ًا بها
وق ��د حاول ��ت رواية ع�صر التنوي ��ر �أن ت�ستعري
يف م�ضامينه ��ا الكثري من االفكار الفل�سفية ،وقد
القت ه ��ذه الروايات جناح ًا كب�ي�را ،حيث عدت
الأعمال الأدبية الأك�ث�ر رواج ًا ،ويف معظم هذه
الروايات كان ت�أثري الفل�سفة االنكليزية وا�ضح ًا
حي ��ث جند م ��ا ب�ي�ن ال�سط ��ور ظ�ل�ال فرن�سي�س
بيكون وجون لوك وديفيد هيوم.
من ��ذ حلظ ��ة والدت ��ه يف الث ��اين والع�شرين من
كان ��ون الأول ع ��ام  1561حدد له وال ��ده ال�سري
نيكوال� ��س بيكون حامل �أخت ��ام امللكة اليزابيث
الأوىل م�ستقبل ��ه  :العم ��ل يف ال�سيا�س ��ة يكتب
فرن�سي�س بيكون �":إن مولدي ون�ش�أتي وثقافتي
كان ��ت كله ��ا ت�ش�ي�ر اىل الطريق ال ��ذي ينبغي �أن
�أ�سلك ��ه – ال�سيا�سة ،ال الفل�سف ��ة ،فكنت وك�أنني
ر�ضع ��ت ال�سيا�س ��ة يف طفولت ��ي"�إال �أن ه ��ذا

ال�شاب املغرم بحياة البالط واملحب للمغامرات
وحي ��اة ال�ت�رف كان ��ت تنتزعه رغب ��ة �أخرى هي
اال�شتغال بالفل�سفة..وكان يف كثري من الأحيان
يبدو م�ت�ردد ًا �أيهما ي�ؤثر ال�سيا�سة بكل منافعها
�أم الفل�سف ��ة ب ��كل متاعبه ��ا ":كن ��ت �أعتق ��د �إنني
و ِل ��دت للقي ��ام بخدم ��ة الب�شرية..ولذل ��ك �أخذت
�أ�س� ��أل نف�سي  :كي ��ف ميكنني �أن �أُفي ��د الب�شرية
�أك�ث�ر مم ��ا ميك ��ن ،فوج ��دت �أن ل ��دي ا�ستعدادا
خا�ص� � ًا بطبيعتي لت�أم ��ل احلقيقة..لكنه وب�سبب
�ضغ ��ط الظروف التي م� � ّر بها بعد وف ��اة والده
ع ��ام  1579يختار العم ��ل يف ال�سيا�سة في�ضطر
اىل ت ��رك كليته للقبول مبن�ص ��ب دبلوما�سي يف
ال�سف ��ارة االنكليزي ��ة يف باري� ��س ،ومل جتلب له
ال�سيا�سة �سوى اخل�ص ��وم واملواقف االنتهازية
والتي �أدت واحدة منها اىل اعدام �أقرب ا�صدقائه
االي ��رل ا�سك� ��س الذي اته ��م باخليان ��ة العظمى،
وقد اختارت امللك ��ة اليزابيث ،فرن�سي�س بيكون
مبن�ص ��ب املدع ��ي الع ��ام الذي ق ��دم االدل ��ة على
خيانة �صديق ��ه ،الأمر الذي جع ��ل بيكون ي�شعر
باخل ��زي والأ�سى فيكتب �":إن طموحي �أ�شبه ما
يك ��ون بال�شم�س التي تنفذ م ��ن خاللها النجا�سة
والدن� ��س ،وبالرغم من ذل ��ك تظل نقية كما كانت
من قبل"..وب�سبب مواقفه ال�سيا�سية وعمله يف
الق�ضاء حيث �أكمل درا�سة القانون يف كمربيدج
�أ�صب ��ح بيكون �شخ�صية �شه�ي�رة وغنية وح�صد
املنا�ص ��ب الكبرية ،مدع ��ي عام اململك ��ة ،النائب
الع ��ام و�أخ�ي�ر ًا تب ��و�أ �أعلى من�ص ��ب ق�ضائي يف
انكلرتا وهو رئي�س الق�ضاة.
�إال �أن الأم ��ور مل جت � ِ�ر مب ��ا ي�شته ��ي فاخل�صوم
كان ��وا يتحين ��ون الفر� ��ص لاليق ��اع ب ��ه ،ويف
احتف ��ال �أقام ��ه مبنا�سب ��ة بلوغ ��ه ال�ست�ي�ن عام ًا
وهو ي�ش ��رب نخب"�شرف رعايا امللك و�أ�سعدهم
حظ ًا"و�صل ��ت اىل ق�ص ��ره كتيب ��ة م ��ن الفر�سان
ومعه ��ا �أمر ب�إلق ��اء القب�ض علي ��ه بتهمة تقا�ضيه
الر�ش ��وة ..حيث �أودع يف �سج ��ن برج لندن ومل
تنفع ر�سائل ال�شكوى التي قدمها للملك جيمي�س
بالعف ��و عن ��ه ،حي ��ث �أ�ص ��در الق�ضاة ق ��رار ًا بان
يدف ��ع غرامة قدره ��ا �أربعون �أل ��ف جنيه لتنتهي
مرحلة �سجنه ،ويق ��رر �أن يعتزل النا�س ليعي�ش
يف الري ��ف �آخ ��ر �سني حياته متفرغ� � ًا ملع�شوقته
الفل�سفة التي �سرقتها منه ال�سيا�سة و�أالعيبها..
كان بيك ��ون ق ��د ن�ش ��ر ع ��ام � 1605أول م�ؤلفاته
وه ��و كتاب"املق ��االت" ،بعدها بع ��ام ن�شر كتاب
ع ��ن حكم ��ة القدم ��اء �إال �أن عمل ��ه يف ال�سيا�س ��ة
مل مينح ��ه الفر�ص ��ة لإكم ��ال م�شروع ��ه الفل�سفي
فج ��اءت مرحلة العزل ��ة ليكتب خالله ��ا م�ؤلفاته
الرئي�س ��ة كتاب"اال�ص�ل�اح العظيم"ال ��ذي �صدر
اجل ��زء الأول منه ع ��ام � 1923أما اجلزء الثاين
فقد ظهر بعنوان خمتلف"االرغانون اجلديد"
بعدها ن�شر �أج ��زاء من م�ؤلفه التاريخ الطبيعي
والتجريب ��ي لت�أ�سي� ��س الفل�سفة"وكت ��اب غاي ��ة
الغابات"و�أخ�ي�ر ًا كتابه"�أطالنطا اجلديدة وهو
حماكاة ليوتيبيا توما�س مور.
يف معظ ��م م�ؤلفاته حاول بيكون �أن يعيد تقومي
الفل�سفة اليونانية ،حيث وجد �إن العيب اال�سا�س
يف طريق ��ة تفك�ي�ر فال�سف ��ة اليون ��ان والع�صور
الو�سطى هو االعتقاد بان العقل النظري وحده
كفي ��ل بالو�صول اىل العلم ،و�أ�ص ّر على الوقوف

بوج ��ه الفك ��رة الت ��ي حتتق ��ر التجرب ��ة ،وي�شبه
م�ؤرخ ��و الفل�سف ��ة ال ��دور الذي لعب ��ه فرن�سي�س
بيك ��ون يف الفل�سف ��ة بالدور الفع ��ال الذي قدمه
مارت ��ن لوثر يف حركة اال�ص�ل�اح الديني فمثلما
كان لوث ��ر ومع ��ه �أ�صح ��اب الدع ��وة الإ�صالحية
ي�ؤمن ��ون �أن غاية الدين �أن يكون الف ��رد �إن�سان ًا
�صال ��ح النواي ��ا ،وه ��و لي�س بحاج ��ة �إىل �سلطة
ي�أخ ��ذ بتف�سرياتها للدين ،ف� ��إن بيكون كان يرى
�أن حتقي ��ق غاية العلم هو �أن يب ًد الإن�سان وكانه
طفل بريء ن و�أن يتحرر من كل �سلطة مفرو�ضة
على ذهن ��ه ،و�أن ي�ستخ ��دم عقله وي�ض ��ع لنف�سه
منهج� � ًا �صحيح ًا ،وبذلك ي�صل اىل احلقيقة دون
معون ��ة م ��ن �آراء القدماء .وكما ن ��ادى لوثر ب�أن
الجدوى منها يف الو�صول اىل اخلال�ص ،فكذلك
حاول بيك ��ون �أن يثبت يف فل�سفت ��ه التنويرية،
�أن حكم ��ة القدماء وفل�سفته ��م اللفظية ال جدوى
منها يف الو�صول اىل احلقيقة و�إمنا هي عقبات
جتعلن ��ا نكتف ��ي مبواجهة االلف ��اظ ب ��د ًال من �أن
نواج ��ه الطبيعة والأ�شياء ب�شكل مبا�شر.فمزيد ًا
م ��ن ن ��ور املعرف ��ة يهدين ��ا �إىل عقي ��دة فل�سفية..
وله ��ذا يعل ��ن بيكون من م ��كان عزلت ��ه ":فلتعقل
حت ��ى ميكن ��ك �أن تعتقد"وجن ��ده ي�سته ��دف يف
فل�سفته ت�ضييق جمال الظن ليت�سع جمال اليقني
�":إن املعرف ��ة وحدها هي الت ��ي تطهّر العقل من
كل ال�شوائب" ،وجنده يكر�س �سنواته الأخرية
لفك ��رة واحدة وهي �إن املعرف ��ة ينبغي �أن تثمر،
و�إن العل ��م ينبغ ��ي �أن يكون قاب�ل ً�ا للتطبيق يف
كل جماالت احلي ��اة ،و�إن على الإن�سان �أن ي�ضع
�أمام ��ه هدف� � ًا واحد ًا وه ��و �أن يجعل م ��ن تغيري
ظ ��روف احلي ��اة وحت�سينه ��ا وتغيريه ��ا واجب ًا
مقد�س ًا..وله ��ذا جن ��د �صرخت ��ه العظيم ��ة من �أن
العل ��م الذي يذهب ويختف ��ي دون �أن تتغري معه
حياة النا�س لي�س علم� � ًا ،والعلم الذي هو جمرد
تكدي�س �أفكار ونظريات جمردة دون �أن ينعك�س
تاثريها على �أحوال الإن�سان لي�س علم ًا ..ولهذا
وجد بيكون �إن العلم الذي يدر�س يف اجلامعات
لي� ��س علم ًا ،وال بد من ثورة �شاملة حتدد وظيفة
ه ��ذا العلم وعالقته مب ��ا حوله.ووجد بيكون �إن
الطري ��ق اىل العلم ال�صحي ��ح يكمن يف التجربة
العلمية ولهذا �أخذ بنف�سه يقوم ببع�ض التجارب
كالتربي ��د ال�صناع ��ي وتلقي ��ح النبات ��ات لإنتاج
�أنواع خمتلفة جدي ��دة ،ور�سم خرائط الخرتاع
�سف ��ن ت�سري حتت املاء ،و�أخرى ملركبة تطري يف
الهواء.
وق ��د كان ��ت خامت ��ة حيات ��ه مرتبط ��ة ب�شغف ��ه
بالتج ��ارب العلمي ��ة ،فف ��ي �أح ��د �أيام �شه ��ر �آذار
م ��ن ع ��ام  1626وبينما كان م�ساف ��ر ًا يف الريف
االنكلي ��زي �أخ ��ذ يفكر يف طريق ��ة جديدة ميكن
به ��ا حفظ اللحوم م ��ن التعفن ،فن ��زل من عربته
وا�ش�ت�رى دجاج ��ة ذبحها ثم ملأه ��ا بح�شوة من
الثل ��ج ،وم ��ا �إن فرغ م ��ن التجربة حت ��ى �أ�صيب
بنزل ��ة برد حادة تط ��وّ رت اىل الته ��اب بالرئتني
مل ميهل ��ه طوي ًال..وكان ��ت و�صيت ��ه �أن يدفن يف
نوع م ��ن الكتمان �":إنني مودع روحي بني يدي
الل ��ه� ،أما ا�سمي ف�إنن ��ي باعث به اىل �سائر الأمم
والع�صور"ويقول فولتري �إن بيكون كان ب�إمكانه
�أن يكتب على �شاه ��دة قربه"لتكن �أفكاري حجر
الزاوية يف بناء عامل جديد مليء بالنور"

الأوهام الأربعة
كان ه��دف فرن�سي�س ييك��ون هو ان يكون العلم ،ه��و القوة التي ميلكها
الإن�س��ان يف مواجه��ة ظروفه ،ولكي ي�صل االن�س��ان �إىل ر�أي �صحيح يف
طبيع��ة الأ�شياء علي��ه ان يتحرر اوال م��ن كل االح��كام امل�سبقة ،التي
تقف عائقا دون تقدمه .ان املعرفة هي باحلقيقة �صورة عن الطبيعة
دون ت�صورات حتمل على اخلط�أ ،االحكام امل�سبقة هي ما ي�سميه بيكون
بالأوه��ام ،ويف كتابه االورغانون اجلديد يح��دد اربعة اوهام حتا�صر
االن�سان ومتنع تقدمه :
� -1أوه��ام القبيل��ة  :وه��ي نا�شئ��ة عن طبيع��ة اجلن�س الب�ش��ري ،ذلك
�أن العق��ل ومعن��ى الطبيعة عندنا الميك��ن �أن ين�شا �إال تبع��ا ملقايي�سنا
االن�ساني��ة ،والعق��ل مبثابة مر�آة غ�ير م�ستوية �إذ ه��و يجنح �إىل مزج
ذاته باال�شياء وهو بذلك يقوم مب�سخ اال�شياء.
 -2اوه��ام الكه��ف  :وه��ي اوه��ام قائم��ة يف الف��رد وه��ي تن�ش���أ ع��ن
ا�ستعداداته ،عن تربيته ،عن عاداته وميوله.
 -3اوه��ام ال�س��وق  :وفيها يعتقد بيكون ان اللغة تق��ود �أي�ضا �إىل اخلط�أ
م��ن خالل تقدمي دالالت خاطئة ،عدا ان العب��ارات تقدم نف�سها على
اال�شياء.من هنا تن�ش�أ اخلالفات حول الكلمات واال�سماء وااللفاظ.
 -4اوه��ام امل�سرح  :وهي اوه��ام متوارثة مع تعاليم املدار�س الفل�سفية.
وقوامه��ا ا�ستخ��دام ا�سالي��ب برهاني��ة معكو�س��ة واخ�تراع النظريات
املب�سطة.
وللتخل���ص م��ن ه��ذه االوه��ام االربع��ة ،ولت�أ�سي�س نظري��ة �صحيحة
يف املعرف��ة ،يطل��ب بيك��ون ب��ان ت�ؤ�س���س الفل�سفة ملنهجي��ة جتريبية
تفرت�ض جتميع املالحظ��ات ومقارنتها لي�صار �إىل فهم اال�شكال العامة
يف الطبيعة.
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ط�����ف�����ول�����ة

�ص ��درت عن املدى الطبعة اجلدي ��دة من كتاب الروائيّة
الفرن�س ّي ��ة نات ��ايل �س ��اروت " طفول ��ة " الت ��ي تع� � ّد
�صاحبته ��ا من جي ��ل الرواية اجلدي ��دة  ،يف هذا الكتاب
ت�س ��رد الروائي ��ة �سريته ��ا الذاتي ��ة م�ستن ��دة �إىل �صور
تنبع ��ث من الذاكرة الت ��ي تتفاعل مع املا�ضي .فقد تكون
ق�ص� ��ص املا�ضي الت ��ي ت�سكن خيال الكاتب ��ة م�شوهة �أو
منقو�ص ��ة �أو جم ��ز�أة .فالن�سيان يلع ��ب دو ًرا هامًا على
ه ��ذا امل�ست ��وى ،مم ��ا ي� ��ؤدي �إىل ظهور �ص ��ور املا�ضي
يف املخيلة ب�شكل غري َّ
منظ ��م ، .ن�شرت �ساروت الكثري
م ��ن الروايات وامل�سرحيات والدرا�س ��ات التي �أ�س�ست
ملفهوم الرواية اجلديدة.

بيت

(

عراب ًا
عرفه البع�ض ّ
ّ
للق�صيدة ال�شعبية ،وقال
�آخرون �إنه رمز وطني
كبير ،وعدّ ه البع�ض
رمزاً من رموز الإن�سانية
في العراق ،وفي كل
ت�صور وتعريف هو
ّ
حا�ضر بامتياز ،ال�شاعر
ال�شعبي عريان ال�سيد
وروح
بطيف
خلف
ٍ
ٍ
ا�ستح�ضرته الحروف
ليكون �ضيفن ًا ولي�س
راح ً
ال م�ؤبّن ًا في بيت
المدى في �شارع المتنبي
يوم الجمعة الفائت
خالل جل�سة تغ ّنى بها
الحا�ضرون بق�صائده...

 بغداد /زينب الم�شاط
 عد�سة /محمود ر�ؤوف
رمز وطني وثقافي
واح ��د م ��ن رم ��وز الثقاف ��ة الم�شه ��ود
ل ��ه بالوطني ��ة ،هك ��ذا و�صف ��ه الباح ��ث
التراث ��ي ع ��ادل الع ��رداوي ال ��ذي �أدار
حوارية الجل�سة وقال "هو من �شعرائنا
المعروفي ��ن ،ف� �ـ عري ��ان ال�سي ��د خل ��ف
الذي رح ��ل ع ّنا قبل ع�شرة �أي ��ام تقريب ًا،
لنحتف ��ي به الي ��وم احتفا ًء ُيع� � ّد امتداد ًا
للعدي ��د م ��ن االحتف ��اءات والن ��دوات
اال�ستذكاري ��ة والت�أبيني ��ة الت ��ي عقدتها
العدي ��د م ��ن المنظم ��ات الثقافي ��ة ف ��ي
بغداد والمحافظات لرحيل عريان كونه
يمث ��ل رمز ًا وطني ًا وثقافي� � ًا كبير ًا  ،فهو
ي�ستحق منا �أن ن�ستذكره دائما".
متنبّي الق�صيدة ال�شعبيّة
الحدي ��ث ع ��ن عري ��ان مت�شع ��ب وكبي ��ر
اليمك ��ن �أن نوفي ��ه حقه ولك ��ن من يحبه
�سيعمل له �أكثر م ��ن جل�سة ،يذكر رئي�س
جمعية الأدباء ال�شعبيين د .جبار فرحان
�إن "عريان �سيا�سي ًا كان نقطة ا�ستقطاب
الكثير م ��ن ال�شباب خ�صو�ص� � ًا انه وجد

) ي�ؤبِّن ع ّراب الق�صيدة ال�شعب ّية عريان ال�س ّيد خلف
الموج ��ع والحمي ��م �أحمل ��ه عب ��ر ليال ��ي
الحنين الباردة المليئة بالريح والتعب
ال�ش ��اق ".حف ��ر عري ��ان ق�صائ ��ده ف ��ي
�أفق ال ��ذات المتج ��اوزة بواقعها �صوب
الحداث ��ة ال�شعري ��ة ،ف ��كان تعامل ��ه م ��ع
اال�شي ��اء و�أن�سنته ��ا وتوال ��د ال�ص ��ور
حتى نهاية التوتر بلغ ��ة �شاعرية مقدم ًا
انثي ��االت روحي ��ة رائع ��ة ،وه ��و يع ��ي
لهجت ��ه الم�ضيئ ��ة با�ستح�ض ��ار مفردات
البيئ ��ة ،حي ��ث قدم �ص ��ورة فني ��ة مثقلة
بالأف ��كار والم�ضامي ��ن الإن�سانية  .لقد
�شكل ��ت الق�صي ��دة العريان ّي ��ة لحظ ��ات
خ�صبة امت ��ازت بعمقها الفن ��ي وبُعدها
الجمال ��ي وق ��درة متج ��اوزة للم�أل ��وف
وهي تنب�ض بوعي الع�صر".
ف ��ي مدين ��ة ال�صدرفع� �دّه ال�شب ��اب رمز ًا
وقدوة له ��م ،الحديث طوي ��ل عن ن�ضالة
وجهادة وا�ستمر الى �آخر فترة من حياته
منا�ض ًال حتى تخطى حاجز المحلية الى
الوط ��ن العربي ،و�أينم ��ا نذهب ي�س�ألون
ع ��ن عري ��ان وق�صائ ��ده ،فـلعري ��ان هالة
كبي ��رة وا�س ��م كبي ��ر ،و�شعري� � ًا �أعتب ��ره
متنب ��ي الق�صي ��دة ال�شعبي ��ة ف ��ي ع�صره
وهذه خ�صلة التوجد ل ��دى كل ال�شعراء
ولي�س كل �شاعر ي�ستطيع التنب�ؤ �شعري ًا،
لك ��ن الو�ضع ال ��ذي يعي�شه عري ��ان ح ّتم
علين ��ا التنب�ؤ م�ستقب ًال حين قال "الموت
من يح�ص ��د الوادم باكة باك ��ة" قالها قي
ال�سبعينيات وها هي تح�صل اليوم".

فار�س الحزب ال�شيوعي
ل ��م يتح ��دث عن ��ه �شعري� � ًا ب ��ل �سيا�سي ًا،
القي ��ادي في الح ��زب ال�شيوعي العراقي
جا�س ��م الحلف ��ي ي�ستذكر الراح ��ل قائ ًال
"�إنه رم ��ز وطني و�صاح ��ب قيم كبيرة
ذل ��ك انه منح ��از لكرام ��ة الإن�س ��ان وهو
مكاف ��ح �ض ��د اال�ستغ�ل�ال ول ��ه وقفة �ضد
اال�ستبداد".
في مرحل ��ة ما بعد  9ني�سان  2003يذكر
الحلف ��ي " قررنا �أن نفر�ض علينا الحزب
ال�شيوع ��ي العراق ��ي ،وحي ��ن و�صلن ��ا
بغداد بحدود الـ � 10شخ�صيات منهم �أنا
وفار�س كريم و�آخرون لم نكن معروفين
ف ��ي الو�س ��ط ف ��ي ذل ��ك الوق ��ت حيث لم
تك ��ن هنال ��ك ات�ص ��االت  ،وق ��د وج ��دت
�أن االم ��ر لي� ��س �صعب� � ًا رغ ��م �صعوب ��ات
الواقع و�ضعف الإمكانات الذاتية ولكن
م ��ن الممك ��ن �إع�ل�ان الح ��زب م ��ن خالل
�شخ�صي ��ات وطني ��ة ب ��ارزة حينه ��ا وقع
اختيارن ��ا عل ��ى �شخ�صيتين هم ��ا عريان
وزكي ��ة خليف ��ة .ات�صل ��ت بزكي ��ة خليفة

 علي لفتة فنجان
املع ّل ��ق الريا�ض ��ي ،يُ�ض ّيف ��ه امللتق ��ى
الإذاعي والتلفزي ��وين للحديث عن
جتربت ��ه الإذاعي ��ة وم�سريت ��ه وذلك
م�ساء يوم الثالث ��اء املقبل على قاعة
اجلواهري .
 ح�س�ين ال�سي��د حمم��د
هادي ال�صدر
الكات ��ب واملفك ��ر ،ي�ص ��در ل ��ه كت ��اب
بعن ��وان " يف ف�ض ��اء التنوي ��ر
والإ�ص�ل�اح" ويتح ��دث الكت ��اب عن
هم ��وم الوط ��ن ال ��ذي كان يطم ��ح

وكان له ��ا اال�ستع ��داد الكام ��ل ،وحي ��ن
زرت عريان وجدت ��ه قد �سبقنا بالترتيب
والتح�ضير بمب ��ادرة �شخ�صية من قبله،
وكان ق ��د ّ
ح�ض ��ر بيان ًا للح ��زب ولم يكن
ينق�ص البيان �شيء".
و�أ�ضاف الحلفي" يومه ��ا قررنا التجمع
في �ساح ��ة الفردو�س ،وكنا نخبر كل من
نلتقي به �أن قيادة الحزب ال�شيوعي تود
لقاءه في �ساح ��ة الفردو�س ،وكان موعد
اللقاء يوم  20ني�سان وكان الأن�شط من
بينن ��ا لدعوة النا� ��س هو عري ��ان ال�سيد
خلف ،وبالفعل تم اللقاء وتجمعنا هناك
وقته ��ا وتم توزيع جريدة طريق ال�شعب
وكان الح�ض ��ور كبي ��ر ًا وكان فار�س ذلك
اليوم عريان ال�سي ��د خلف وزكية خليفة
وقر�أ �شع ��ر ًا �ألهب حما�س ��ة الموجودين
�.أما زكية خليفة فقد قر�أت كلمة الحزب،
وهذا كان االحتفاء الأبرز للحزب".

د .جبار فرحان مع مقدم اجلل�سة عادل العرداوي
موقف وا�ضح
عال ف ��ي ق�صائده حيث
مبا�ش ��ر و�صوته ٍ
نجد بها الم�ضيف والموروث الكربالئي ج ��اء م ��ن مدين ��ة كرب�ل�اء م�صمم� � ًا على
الذي عبر عن ��ه بق�صي ��دة "�شريف الدم" الحدي ��ث ع ��ن الراح ��ل ال�شي ��خ �سلي ��م
 ،ق�صائ ��دة كانت ذكي ��ة �أخذت باالنت�شار الجب ��وري يتح ��دث ع ��ن عري ��ان ال�سيد
ُن�شد ال�شعب
م ��ن دون محدودي ��ة وه ��و لي� ��س �شاعر ًا خل ��ف قائ�ل ً�ا " �إن ��ه ل ��م يك ��ن م ��ن الذين
م ِ
ل ��م ي ُكن فق ��دان عريان هو فق ��دان �شاعر لل�شرائ ��ح ال�شعبي ��ة ب ��ل ينتق ��ل حت ��ى يخفقون ولم يتعث ��ر ولم يجامل الطغاة
ورم ��ز وطن ��ي فح�س ��ب ،يذك ��ر ال�شاع ��ر للو�سط الثقافي  ،وهذه التجربة لي�ست ول ��م ي�ساير �أنظمة الع ��راق ،عريان كان
وا�ضح ًا جد ًا ولديه موقف وا�ضح ،لذلك
والباحث كاظم غيالن �أن " فقدان عريان موجودة � اّإل عنده و مظفر النواب".
ال ��ذي ه ��و ج ��زء م ��ن الث ��روة الوطني ��ة
للع ��راق التي ه ��درت وترك ��ت غ�صة في
قل ��وب النا� ��س ،والحدي ��ث ع ��ن تجربته
حديث مو�س ��ع وال �أتمنى �أخ ��ذه ك�شاعر
�شعبي ذلك �أنه كت ��ب الق�صيدة الف�صحى
ال ��ى جان ��ب ال�شعبي ��ة ،وه ��و ال يمث ��ل
�شخ�صي ��ة �شاع ��ر ف� ��إذا كان ��ت لل�شعوب
الحقيقية ث ��روة ا�سمها من�شدو ال�شعوب
فه ��و واح ��د م ��ن �أه ��م من�ش ��دي ال�شعب
العراقي".
و�أ�ش ��ار غيالن متحدث ًا عن تجربة عريان
ال�سي ��د خلف قائ ًال "�إن تجربته تبد�أ من
كاظم غيالن
ال�شيخ �سليم اجلبوري
بيئت ��ه  ،فبيئة عري ��ان متواج ��دة ب�شكل

�أبنا�ؤه لع ��راق جديد ولكن ما جاءت
به ال�سلطات احلاكمة ما هو �إال واقع
مثقل بهموم �إ�ضافية.
 د� .سعد عزيز عبد ال�صاحب
الكات ��ب والناقد امل�سرح ��ي ،ي�ضيفه
بيت امل�سرح يف االحتاد العام للأدباء
والك ّت ��اب يف الع ��راق للحدي ��ث ع ��ن
كتابه (كتاب الرتاجيديا/درا�سة يف
امل�س ��رح العربي والغرب ��ي) ت�شاركه
خالله ��ا د�.إمي ��ان الكبي�س ��ي م�ؤلف ��ة
كت ��اب (قالت يل العراف ��ة) وذلك يوم
الأربعاء املقبل يف مقر االحتاد.

�ش ّكل رحيله حزن ًا عراقي ًا بامتياز".
وع ��ن موق ��ف �ص ��ادف ال�شي ��خ حي ��ث
تحدث عنه قائ�ل ً�ا " زرت م�س�ؤو ًال عربي ًا
رفي ��ع الم�ستوى في �إح ��دى الدول وكنا
نحت�سي قهوة وقد ردد لي �أبيات ًا لعريان
�سيد خلف وقال �إنها ل�شاعر عراقي قديم
و�ش ��اءت الظ ��روف �أن تنظ ��م ال�سف ��ارة
العراقي ��ة ف ��ي بي ��روت حف�ل ً�ا حي ��ث
التقي ��ت ال�شاع ��ر عريان هن ��اك وذكرت
له هذا الموق ��ف و�أن الم�س� ��ؤول يتمنى
لقاءه ،وقد نظم ��ت بينهما لقا ًء ووجدت
�أن �أجم ��ل م ��ا ف ��ي �شخ�صي ��ة عريان هو
الو�ض ��وح وكان وا�ضح� � ًا و�صريح ًا وال
يجامل".

ق�صائد مُثقلة بال�صور
النق ��د ف ��ي ق�صي ��دة عري ��ان ،كان حديث ًا
للناق ��د عل ��وان ال�سلم ��ان ،ال ��ذي ق ��ال
"�أتح ��دث ع ��ن عريان �شاع ��ر ًا ،ال �شيء
�آخ ��ر ،لق ��د ت�س ّي ��د بم�سي ��رة التجدي ��د
والحداث ��ة ال�شعري ��ة عر� ��ش الق�صي ��دة
ال�شعبي ��ة ،وقد قال عريان ع ��ن ق�صائدة
"�إن ه ��ذه الق�صائ ��د مقاطع م ��ن الغناء

جا�سم احللفي

التهرب
على غرار مي�سي ورونالدو ..تهمة
ُّ
ال�ضريبي تالحق �شاكيرا

وج ��ه الق�ض ��اء الإ�سبان ��ي ،تهم ��ة الته ��رب
ّ
ال�ضريب ��ي �إل ��ى المطرب ��ة الكولومبي ��ة
ال�شهي ��رة �شاكي ��را ،وفقم ��ا �أعلن ��ه متحدث
با�سم المدعي العام الجمعة.
وقالت وكال ��ة �أوروبا لل�صحافة �إن المدعي
زعم ب� ��أن المغنية تهربت م ��ن دفع �أكثر من
 14.5مليون يورو ( 16.34مليون دوالر)
خ�ل�ال فترة مدتها � 3أع ��وام ،عا�شت خاللها
في �إقلي ��م كتالونيا �شمال �شرقي البالد ،مع
�صديقها جيرارد بيكيه مدافع بر�شلونة.
واالتهام ��ات التي وجهت تزع ��م �أن �شاكيرا
ح ��ددت ج ��زر الباهام ��ا م�سكنه ��ا الر�سم ��ي
لأغرا�ض �ضريبية خالل تلك ال�سنوات ،من
 2012حت ��ى  ،2014لكنها في الواقع كانت

الطقس

تعي� ��ش ف ��ي �إ�سبانيا.ويق ��ول المدّعون في
بر�شلون ��ة �إن �سفرها للخ ��ارج كان لفترات
ق�صي ��رة ب�سب ��ب التزاماتها المهني ��ة ،لكنها
ظل ��ت معظم الع ��ام في �إ�سباني ��ا ،ويريدون
�أن تدف ��ع ال�ضريبة ف ��ي �إ�سبانيا على دخلها
ح ��ول العال ��م .وتع ��د ه ��ذه �أح ��دث ق�ضي ��ة
ل�شخ�صي ��ة م�شه ��ورة تته ��م بالته ��رب م ��ن
ال�ضرائ ��ب ف ��ي �إ�سبانيا ،بع ��د التحقيق في
�أم ��ر العب ��ي كرة الق ��دم ال�شهيري ��ن ليونيل
مي�سي وكري�ستيانو رونالدو.
و� �ش��اك �ي��را م��رت�ب�ط��ة ب�ن�ج��م دف ��اع بر�شلونة
الإ�سباني جيرارد بيكيه منذ عام ،2011
ول�� ��دي� � �ه� � �م�� ��ا
طفالن.

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية ،حالة الطق�س ودرجات احلرارة يف
عموم مناطق العراق لليوم الأحد .وقالت الهيئة يف بيان لها �إن "البالد �ستت�أثر
اعتبار ًا من اليوم الأحد مبنخف�ض جوي حيث �سيكون الطق�س غائم ًا جزئي ًا مع
انخفا�ض يف درجات احلرارة وت�ساقط �أمطار يف بع�ض املناطق.

خلود عريان
ل ��م تك ��ن مداخلت ��ه حديث� � ًا ب ��ل ق�صيدة،
وه ��ي اخت�ص ��رت العديد م ��ن االحاديث
وال�سي ��ر ،ال�شاع ��ر ريا� ��ض جمع ��ة قدم
ق�صيدة "جادر �سما " عن الراحل عريان
ال�سي ��د خلف مُع ّب ��ر ًا �أن الراحل لم يمت،
واليج ��ب �أن نق ��ول عن ��ه راح ��ل بل هو
خالد في ما قدمه لنا".
الحزن ال يليق بالرموز
العديد من المداخالت ت�ضمنت الجل�سة
 ،منه ��ا مداخل ��ة لأ�ست ��اذ عل ��م االجتماع
طال ��ب مه ��دي الذي ذك ��ر قائ�ل ً�ا "كنا في
عام  1972نتغنى بترنيمة "�أدك روحي
نذر" ف ��ي ذلك الوق ��ت كان عريان يعمل
ف ��ي معمل ال�شابي وكان ��ت ترنيمة "�أدك
روحي نذر" �شائع ��ة على �أل�سنة النا�س
والع�ش ��اق ،وق ��د قدم � ُ�ت ق�صي ��دة غزلية
م�ستوح ��اة من ه ��ذه الترنمي ��ة وقر�أتها
عل ��ى عري ��ان� ،أن ��ا �أج ��د �أن الح ��زن ال
يلي ��ق بالرم ��وز ،فيبقى الرم ��ز م�صاحب ًا
لأرواحنا ".
عما في قلوب النا�س
عب َّر ّ
ت�ساءل الحا�ضرون عن �س ّر خلود عريان،
فذك ��ر الكات ��ب �أمي ��ر قا�س ��م المو�س ��وي
" �إن ��ه �س� ��ؤال يخالجن ��ا جميع ًا ما �س ّر
ه ��ذا االنت�ش ��ار وه ��ذا الح ��ب ،و�س�أذكر
لك ��م مو�ضوع ًا �سُ ئ ��ل �أحدهم ع ��ن �سبب
انت�شار وخلود المتنب ��ي وقال انه يعبر
عما ف ��ي قلوب النا�س ،كذل ��ك هو خلود
عريان لأن ��ه يعبر عما في قل ��وب النا�س
ولكن هذا التعبير يبنيه على �أ�س�س فنية
الإب ��داع فيه ��ا هو ال ��ذي ي�سيط ��ر عليها
والم�س�أل ��ة الأخ ��رى �إن ��ه من�سج ��م تمام
االن�سجام مع ك ّل ما كتب عريان".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

تفاحات العيداين
�س�أظ ّل �أقول بال تردُّد ،لي�س �أكرث
ب�ؤ�س ًا من جمال�س حمافظات
تتجعل معركتها من �أجل
املواطنني� ،أ�شبه بلعبة �سريك
على احلبال ،هرب ًا من الت�صدّي
اجلاد للم�شكلة ،ليجد املواطن
نف�سه مبواجهة قوى �سيا�سية
فا�سدة من جذورها ،التزال
توا�صل الرق�ص على احلبال،
وحني ي�شاد غ�ضب النا�س وتخرج
للتظاهر �ضد الظلم ،يخرج عليها
�أع�ضاء جمال�س املحافظات وهم
يحملون امل�سد�سات� ،أو ميار�سون
لعبة املالكمة مثلما يهوى ال�سيد
�أ�سعد العيداين الذي يريد �أن
يو ّفق"باحلالل"بني ع�ضويته
يف جمل�س النواب ومن�صبه
كمحافظ ،و�إذا ما قالوا له :
ياعزيزي اليجوز م�سك تفاحتني
بيد واحدة ،ميار�س هواية
تهديد املتظاهرين والرك�ض
وراءهم.
عندما ن�شاهد الف�ضائيات نكت�شف
� ّأن زمن ال�سا�سة االنتهازيني
والو�صوليني ينقر�ض يف العامل،
لكنه ينمو وتتطور عرو�ضه يف
العراق ،بالتاكيد نحن ال نحلم
بدولة مثل اليابان ت�سجن �أكرب
رئي�س �شركة �سيارات ب�سبب
تهرب �ضريبي ،وال نطمح بق�ضاء
مثل الق�ضاء الإيطايل
يحكم على رئي�س الوزراء
ال�سابق ب�سيلفيو بريل�سكوين
عقوبة"اخلدمة االجتماعية"يف
�إحدى دور رعاية امل�س ّنني على
خلفيّة احلكم الذي �صدر ب�سجنه
بتهمة الته ّرب ال�ضريبي.
منذ �أحداث الب�صرة والقوى
ال�سيا�سية متار�س طنين ًا
م�ضحك ًا ،وك� ّأن احلكومة جادة
يف معاجلة الأزمة ،و� ّأن تيار
احلكمة ي�سعى لتقدمي ك ّل ما لديه
من �أجل �أهايل املدينة ،و�أن دولة
القانون ال ينام �أع�ضا�ؤه قبل
�أن يح�صل فقراء الب�صرة على
حقوقهم ،و�أن �سائرون �ستعطل
املراكب ال�سائرة من اجل ثغر
العراق ،والف�ضيلة ت�صرخ"وا
ب�صرتاه!" ،واملجل�س الأعلى
بقيادة حمودي ينوح على
الأخالق التي يهدرها متظاهرو
الب�صرة ،والوطنية ت�شكو
للعامل هموم احليانية والع�شار،
واحللبو�سي والكربويل
واجلبوري قرروا �أن الي�شربوا
املاء قبل �أن يرتوي ظم�أ �أهايل
الب�صرة ،وحتولت �أزمة الب�صرة
�إىل عر�ض خلطب م�ضحكة،
و ّ
مت ر�سم خريطة هزلية لعمليّة
الإنقاذ ،ون�سي اجلميع � ّأن �ألعاب
ال�سريك ال�سيا�سية ال ت�صنع
�سوى اخلراب .التنمية والعدالة
االجتماعية ي�صنعها ا�صحاب
النوايا اخليرّ ة ،و�أهل العمل
الب ّناء وال�صدق .راق�صو ال�سريك
اله ّم لهم �سوى ال�ضحك على
النا�س وال�سعي اىل �إ�شغالهم
ب�ألعاب مثرية.
يف كل يوم يحاول جمل�س
حمافظة الب�صرة ومعه الربملان
املو ّقر� ،أن يخدعوا العراقيني،
ب�أن جمل�س املحافظة �شيء،
و�أ�سعد العيداين"النائب"�شيء
�آخر ،وجندهم ين�شطون يف
ترويج نكتة �أخرى ،تقول �إن
احلكومة �ستنت�شل الب�صرة
من الفو�ضى وغياب املاء النقي
والكهرباء ،لنكت�شف �أن بغداد بال
ماء نظيف ،وكهربا�ؤها التزال
تعاين من العمى.

ملكة جمال الكون " ..2018رجل" يناف�س
على اللقب!
بينم ��ا ت�ستعد ح�سن ��اوات دول العالم،
للم�شارك ��ة في الحفل النهائي لم�سابقة
ملك ��ة جم ��ال الكون ف ��ي بانك ��وك يوم
الإثني ��ن المقب ��ل ،يلف ��ت الأنظ ��ار ف ��ي
فعاليات هذا الع ��ام "رجل" تحوّ ل �إلى
ام ��ر�أة توّ جت في ما بع ��د بلقب ملكة
جمال �إ�سبانيا.
وت�ش ��ارك المتحول ��ة الإ�سباني ��ة،
لأول م ��رة في تاري ��خ الم�سابقة
الممت ��د من ��ذ 66
عام ��ا ،وبع ��د
�أن ط ��وى
ا لقا ئم ��و ن
عليها في 2012

�شرط� � ًا كان يمنع من "لم تولد كامر�أة"
من الم�شاركة في الم�سابقة العالمية.
وقال ��ت ملك ��ة جم ��ال �إ�سباني ��ا �أنجيال
بون� ��س البالغ ��ة م ��ن العم ��ر  27عام ��ا
ف ��ي ت�صريحات نقلته ��ا فران�س بر�س:
"�أنا امر�أة قب ��ل �أن �أولد ،لأن هويتي
هنا" م�شي ��رة �إلى ر�أ�سها .و�أ�ضافت �إن
الأع�ض ��اء الأنثوي ��ة �أو الذكرية لي�ست
ما يحدد هوية ال�شخ�ص.
وف ��ي تم ��وز من الع ��ام الحال ��ي ،وفي
�سابق ��ة تاريخي ��ة �أ�صبح ��ت بون� ��س
�أول متحول ��ة تف ��وز بلق ��ب ملكة جمال
�إ�سباني ��ا ،وت�أهل ��ت لتمثي ��ل بلدها في
م�سابقة ملكة جمال الكون .2018
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