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للمرة الثانية يف بغداد ..واحلكمة تربح يف النجف وتخ�سر يف حمافظتني
ال�صدريّون يخ�سرون ّ

 10حمافظني يو ّدعون مقاعدهم يف � 3سنوات
ب�سبب التناف�س ال�سيا�سي و�أموال �إعادة الإعمار
 بغداد /وائل نعمة
ال تنت ��ج االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة
يف الع ��راق نوّ اب� � ًا يف الربمل ��ان
فق ��ط ،بل يفي� ��ض فيها عن احلاج ��ة فائزون
تبقى عيونهم عل ��ى املقاعد التنفيذية ،ومنها
منا�صب املحافظني.
ويف الأع ��وام الثالث ��ة الأخ�ي�رة ،وه ��ي �أقل
م ��ن دورة انتخابية واحدة ،مت ا�ستبدال 10
حمافظني ،ومايزال هناك  3يف طريقهم �إىل
التغيري.
�أم� ��س �أع ��اد فري ��ق يف حمافظ ��ة بغـــــــداد،
اختي ��ار حماف ��ظ جدي ��د �ضارب�ي�ن عر� ��ض
احلائ ��ط املحاف ��ظ ال�ص ��دري ال ��ذي ّ
مت

اختيـــــــاره قبل � 10أيـــــام.
كم ��ا قرر جمل� ��س حمافظ ��ة النج ��ف ،ب�شكل
مفاجئ الأ�سبوع املا�ضي ،ا�ستجواب و�إقالة
املحافظ ل�ؤي اليا�سري ،بعد نحو � 4سنوات
من انتخابه.
بع ��د ّ
كل تعدي ��ل حكوم ��ي� ،أو انتخاب ��ات،
يتدف ��ق الذي ��ن دخل ��وا اىل الربمل ��ان طمع� � ًا
مبنا�ص ��ب �أخ ��رى اىل املحافظ ��ات ،ويوف ��ر
الذي ��ن ح�صلوا عل ��ى املنا�ص ��ب فراغات يف
الربملان ميلأها �أكرب اخلا�سرين.
يف  2016بعد الرت�شي ��ق احلكومي لرئي�س
ال ��وزراء ال�ساب ��ق حي ��در العب ��ادي ،عــــــــ ��اد
�أحم ��د اجلب ��وري اىل من�صب ��ه ال�ساب ��ق
حمافظ� � ًا ل�ص�ل�اح الدي ��ن ،بع ��د �أن ودعـــــــ ��ه

الــــــــى من�صب وزاري يف .2014
و�أخرج ��ت حزم ��ة �إ�صالح ��ات العب ��ادي،
اجلب ��وري املعروف بـ(�أبو مازن) من وزارة
�ش� ��ؤون املحافظ ��ات بع ��د �إلغائه ��ا ،ف�ضغ ��ط
ه ��و باملقاب ��ل على رائد اجلب ��وري ،املحافظ
ال�سابق ل�صالح الدي ��ن ،وحل حمله ،قبل �أن
يغادرها مرة �أخرى يف  2018اىل الربملان،
ويحل حمله عمار جرب وهو من نف�س حزب
�أبو مازن.
يف تل ��ك الفرتة مل يك ��ن التعدي ��ل احلكومي
وح ��ده املح ��رك لع ��ودة �أب ��و م ��ازن ،و�إمن ��ا
االم ��وال املتوقعة من ال ��دول املانحة لإعادة
�إعم ��ار امل ��دن املح� � ّررة من"داع�ش"ه ��ي من
زادت زخ ��م التح ��رك عل ��ى املحافظات،عل ��ى

وفق مايقوله م�س�ؤولون.
وح َّرك ذلك الدافع ،الكرابلة (ن�سبة اىل جمال
َ
الكرب ��ويل الذي يقود حزب احل ��ل) ،اىل �أن
يخرج ��وا نائب� � ًا من الربمل ��ان اىل الأنبار يف
�آخر �سنة من عمر الدورة الت�شريعية.
وت�سل ��م حممد احللبو�س ��ي ،من�صب حمافظ
االنبار يف �آب  ،2017خلف ًا ل�صهيب الراوي
ع�ض ��و احلزب الإ�سالم ��ي املناف�س للكرابلة،
قب ��ل ان ينتخب احللبو�س ��ي رئي�س ًا للربملان
يف �أيل ��ول املا�ضي ،ويعق ��د حزبه �صفقه مع
نائب فائز ليكون حمافظ ًا مقابل التنازل عن
مقعده �إىل رئي� ��س الكتلة يف الربملان حممد
الكربويل.
 التفا�صيل �ص2
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ن ّواب :احلكومة جتاهلت مقرتحاتنا ومل ِّ
تنفذ � اّإل واحداً

و�ساطة من رئي�س الربملان تنجح بقراءة
املوازنة رغم اعرتا�ضات الكتل
 بغداد /محمد �ضاحي
فج ��ر م�ش ��روع قان ��ون
ّ
موازن ��ة  2019املر�س ��ل
م ��ن احلكوم ��ة غ�ضب� � ًا برملاني� � ًا،
ل ّأن الأخ�ي�رة �أعادت ��ه اىل جمل� ��س
النواب من دون الأخذ باملقرتحات
والطلب ��ات الت ��ي قدمته ��ا الق ��وى
ال�سيا�سية.
وعلى م�ض�ض قر�أ النواب م�شروع
القان ��ون ق ��راءة �أوىل بع ��د تدخ ��ل
م ��ن قب ��ل رئي� ��س املجل� ��س حمم ��د
احللبو�س ��ي الذي �أقنعه ��م بتعديل
القانون يف القراءة الثانية.
وبح�س ��ب م�ش ��روع القان ��ون الذي
�أع ��اده الربمل ��ان اىل احلكوم ��ة ق ��د

بلغ حج ��م النفق ��ات املالية 128.4
تريليون دين ��ار عراقي (نحو 108
ملي ��ارات دوالر) ،بعج ��ز مايل بلغ
 22.8تريلي ��ون دين ��ار (نح ��و 19
مليار دوالر).
واحت�س ��ب مع ��دل ت�صدي ��ر للنف ��ط
يوم ًّي� � ًا بواق ��ع  3مالي�ي�ن و880
�أل ��ف برمي ��ل ،تت�ضم ��ن � 250أل ��ف
برمي ��ل يوم ًّي� � ًا ع ��ن كمي ��ات النفط
اخل ��ام املنتج يف حمافظ ��ات �إقليم
كرد�ست ��ان ،ب�سع ��ر  56دوالر ًا
للربميل الواحد.
وتن� ��ص امل�س ��ودة �أي�ضا ،عل ��ى � ّأن
العج ��ز امل ��ايل �ستت ��م تغطيت ��ه من
الوف ��رة املالية املتحقق ��ة من زيادة
�أ�سع ��ار النف ��ط اخل ��ام� ،أو زي ��ادة
�صادرات النفط خالل .2019
ويق ��ول ع�ض ��و اللجن ��ة املالي ��ة
الربملاني ��ة �أحم ��د �صف ��ار لـ(املدى)
�إن"القوى ال�سيا�سي ��ة يف الربملان
واللج ��ان الربملاني ��ة عق ��دت
اجتماع ��ات عدي ��دة ومطول ��ة م ��ع
جلنة حكومية برئا�سة وزير املالية
ف� ��ؤاد ح�س�ي�ن ،لغر� ��ض مناق�ش ��ة
موازنة  ،2019وتقدمي مالحظات
وتعديالت عليها".
وي�ضي ��ف �صف ��ار �إن"اللجن ��ة
احلكومي ��ة وعدتن ��ا ب�أنه ��ا ت�أخ ��ذ

املالحظ ��ات بع�ي�ن االعتب ��ار ،لك ��ن
بع ��د مرور �أكرث م ��ن  25يوم ًا على
ت�سليم احلكومة مالحظات اللجان
الربملاني ��ة املخت�ص ��ة والن ��واب
والقوى ال�سيا�سية ،التي كانت هي
( )47فقرة� ،أر�سل ��ت �إلينا املوازنة
م ��ن جدي ��د ،وفيه ��ا تعدي ��ل واح ��د
فق ��ط ،وه ��و زي ��ادة تخ�صي�ص ��ات
تنمي ��ة الأقالي ��م من ترلي ��ون دينار
اىل  2ترليون".
بدوره ��ا� ،أك ��دت النائب ��ة ع ��ن
حمافظة نينوى �إخال�ص الدليمي،
�أن"موازن ��ة  2019ال مترر �إال بعد
�إجراء تعديالت جوهرية عليها".
وقال ��ت الدليم ��ي ،لـ(امل ��دى)
ان"احلكوم ��ة العراقي ��ة ،تتحم ��ل
ت�أخ�ي�ر الت�صوي ��ت عل ��ى قان ��ون
موازن ��ة  ،2019فه ��ي �أخ ��ذت
القان ��ون م ��ن الربمل ��ان ،لغر� ��ض
تعديله ،لكنه ��ا �أر�سلته جمدد ًا دون
�أي تغيري ،فقط ت�أخري يف الوقت"،
مبين ��ة �أن"�إر�س ��ال املوازن ��ة به ��ذا
فجر غ�ضب� � ًا برملاني ًا كبري ًا،
ال�شكل ّ
فاحلكوم ��ة �ضرب ��ت مقرتح ��ات
وطلب ��ات الكت ��ل والن ��واب عر� ��ض
احلائط".
 التفا�صيل �ص3

يف �أول حوار �صحفي معه

):

وزير الثقافة لـ (
�سن�شرك االحتادات
والنقابات املعن ّية بالثقافة
والفنون يف �إدارة امل�شهد
الثقايف العراقي
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كرنفال"�أنا �أُحبّ ذي قار":
تقوي�ض م�ساحات العنف
والتخندق احلزبي
 ذي قار  /ح�سين العامل

جتهيزات اعياد امليالد تنت�شر يف بغداد  ......ت�صوير  :حممود ر�ؤوف

التنظيم له �أ�سهُم يف �شركات عقار وفنادق ومعار�ض لبيع ال�س ّيارات

عبد املهدي بحث �إعفاء العراق من العقوبات على �إيران

وا�شنطن بو�ست :م�س�ؤولون عراق ّيون و�أمريكان الأمريكان يهاتفون رئي�سي اجلمهورية
يالحقون �أموال داع�ش يف امل�شاريع اال�ستثمارية والوزراء لتو�ضيح �أ�سباب ان�سحابهم من �سوريا
 ترجمة /حامد �أحمد
ا�ستن ��اد ًا مل�س� ��ؤويل
ا�ستخبارات وخرباء يف
جمال الإرهاب ف� ��إن تنظيم داع�ش،
وبع ��د �أك�ث�ر من �سن ��ة عل ��ى انهيار
دولة خالفته املزعومة يجل�س الآن
عل ��ى جبل م ��ن مبلغ نق ��دي وذهب
م�س ��روق ادخ ��ره قادت ��ه لتموي ��ل
عملي ��ات �إرهابي ��ة ول�ضم ��ان بق ��اء
التنظيم ل�سنوات قادمة.
وبينم ��ا كان م�سلح ��و داع� ��ش
يرتاجع ��ون من�سحبني من معاقلهم
يف العراق و�سوري ��ا ،حملوا معهم
كمي ��ات �ضخم ��ة م ��ن مبال ��غ نقدية

عراقي ��ة و�أجنبي ��ة وم�سك ��وكات
ذهبية �أي�ضا ،وهو كنز قدره خرباء
بقيم ��ة  400ملي ��ون دوالر ،جميعه
تقريب� � ًا �س ��رق من بن ��وك �أو ح�صل
عليه عرب �صفقات �إجرامية.
ويقول امل�س�ؤولون انه بينما ّ
مت دفن
جزء من هذا الكنز �أو �أُخفي بعيدا،
ف�إن قادة التنظيم قاموا خالل العام
املا�ض ��ي بعملي ��ات غ�س ��ل �أم ��وال
لع�ش ��رات املالي�ي�ن من ال ��دوالرات
ع�ب�ر اال�ستثم ��ار مب�شاريع جتارية
�شرعية يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
ويق ��ول حمللون �إن من بني �أهداف
خزن هذه االموال هو متويل �إعادة
ظهور التنظيم م�ستقبال ،وهو توقع

يخ�شى خرباء من �أن �إدارة الرئي�س
ترامب ق ��د ت�سرعت ب�إعالنها �سحب
القوات االمريكية من �سوريا.
م�ؤ�ش ��رات جديدة ع ��ن موجودات
التنظي ��م املالي ��ة ق ��د ظه ��رت ع�ب�ر
مداهم ��ات ج ��رت خ�ل�ال اال�سابيع
االخرية عل ��ى م�ؤ�س�س ��ات جتارية
يف بغ ��داد و�أربي ��ل .وتاب ��ع
املحققون تدفق ماليني الدوالرات
م ��ن عوائ ��د تنظي ��م داع� ��ش ع�ب�ر
�شب ��كات م�صرفي ��ة له ��ا رواب ��ط
برتكيا والإم ��ارات العربية وكذلك
بالعراق و�سوريا.
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 بغداد /املدى
قال مكتب رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي
�أم�س ال�سبت �إن وزير اخلارجية الأمريكي
مايك بومبيو �أكد لعبد املهدي �أن الواليات املتحدة ما
زالت ملتزمة بقتال تنظيم داع�ش يف العراق ومناطق
�أخرى رغم ان�سحاب قواتها املزمع من �سوريا.
وب ��د�أ الرئي� ��س الأمريكي دونالد ترام ��ب ما �سيكون
ان�سحاب ��ا كام�ل�ا للق ��وات الأمريكي ��ة م ��ن �سوري ��ا،
و�أعل ��ن ي ��وم الأربع ��اء �أن القوات جنح ��ت يف مهمة
�إحل ��اق الهزمية بتنظيم داع� ��ش ومل تعد هناك حاجة
لوجوده ��ا .و�أثارت خطته انتقادات م ��ن حلفاء مثل
بريطاني ��ا وفرن�س ��ا اللتني تق ��والن �إن االرهابيني مل
يهزموا متاما بعد.

وق ��ال مكتب عبد امله ��دي يف بيان تلقت ��ه (املدى) �إن
الأخري"تلق ��ى ات�ص ��اال هاتفي ��ا من وزي ��ر اخلارجية
الأمريكي مايك بومبيو �شرح خالله الوزير الأمريكي
حيثي ��ات االن�سح ��اب املرتقب م ��ن �سوري ��ا ،و�أكد �أن
الوالي ��ات املتح ��دة م�ستم ��رة بالتزاماته ��ا ملحارب ��ة
داع�ش والإرهاب يف العراق وبقية املناطق".
وبح ��ث عبد امله ��دي وبومبيو �أي�ضا ق ��رار وا�شنطن
من ��ح الع ��راق متدي ��دا مل ��دة  90يوم� � ًا لإعفائ ��ه م ��ن
العقوبات املفرو�ضة على �إيران مما �سي�سمح لبغداد
مبوا�صلة ا�سترياد الغاز الإيراين املهم لإنتاج الطاقة
بالعراق.
بدوره� ،أك ��د رئي�س اجلمهورية بره ��م �صالح� ،أم�س
ال�سب ��ت� ،أن الع ��راق واملنطق ��ة بحاج ��ة اىل ت�سوية
�سيا�سية للأزمة ال�سورية.
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�أك ��د امل�شارك ��ون يف
كرنفال"�أن ��ا �أح ��ب ذي
قار" ،الذي �أقامه فريق"م�شحوفنا
التطوع ��ي" ،ي ��وم اجلمع ��ة عل ��ى
حدائ ��ق به ��و بلدي ��ة النا�صري ��ة
�أهمي ��ة �إبراز الوج ��ه املدين للمدن
العراقي ��ة وتقوي� ��ض املناخ ��ات
الطائفي ��ة وم�ساح ��ات العن ��ف
والتط ��رف والتخن ��دق احلزب ��ي،
وفيما بين ��وا �أن فعاليات الكرنفال
الت ��ي توافرت له ��ا م�ساحة وا�سعة
من احلري ��ة �أ�سهم ��ت بالك�شف عن
العدي ��د م ��ن املواه ��ب الواعدة يف
جمال الر�سم واملو�سيقى والأعمال
احلرفي ��ة ،دع ��وا امل�ؤ�س�س ��ات
احلكومية اىل االهتمام باجلوانب
الرتفيهية للأ�س ��رة العراقية ودعم
الفعالي ��ات الفني ��ة والثقافية التي
ترعى مواهب ال�شباب.
وق ��ال مدير منتدى ذي قار للتنمية
املدني ��ة حي ��در �سع ��دي لـ(امل ��دى)
وه ��و �أح ��د امل�شارك�ي�ن بالكرنف ��ال
�إن"كرنف ��ال �أن ��ا �أح ��ب ذي ق ��ار
مبو�سم ��ه الثال ��ث �أقي ��م مب�شاركة
الع�شرات من املتطوعني واملنظمات
املجتمعية والنا�شطني من ال�شباب
احلري�ص�ي�ن عل ��ى �إب ��راز جمالي ��ة

حمافظته ��م و�أثره ��ا احل�ض ��اري
العري ��ق" .و�أ�ضاف":متي ��زت
فعالي ��ات الكرنف ��ال باحل�ض ��ور
ال�شعبي وت�ضمن ��ت ن�شاطات فنية
وثقافي ��ة م ��ن �شع ��ر ومو�سيق ��ى
وغن ��اء وم�س ��رح ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
معار�ض للكتب وب ��ازارات خا�صة
بالأعم ��ال اليدوي ��ة وور�ش لتعليم
الر�س ��م احل ��ر لالطف ��ال ب�إ�ش ��راف
فنانني ومدر�سني ملادة الر�سم".
و�أ�ش ��ار �سع ��دي اىل �أن"اله ��دف
م ��ن الكرنف ��ال ه ��و �إب ��راز الوج ��ه
امل ��دين ملحافظ ��ة ذي ق ��ار بع ��د �أن
هيمن ��ت عليه ��ا �أج ��واء احل ��روب
والعن ��ف والأزم ��ات ال�سيا�سي ��ة
واالقت�صادي ��ة" ،م�ؤك ��د ًا ان
"النا�صري ��ة ه ��ي مدين ��ة َمدَن ّي ��ة
بطبعه ��ا وه ��و م ��ا �أ�سه ��م بنج ��اح
الكرنف ��ال الذي ح�ض ��ره املئات من
�أهايل النا�صرية مع عوائلهم".
ولف ��ت �سع ��دي اىل �أن"الفعالي ��ات
املدني ��ة م ��ن �ش�أنه ��ا �أن تقو� ��ض
املناخ ��ات الطائفي ��ة والتط ��رف
والتخندق احلزبي كونها فعاليات
جمتمعي ��ة تهت ��م بجمي ��ع �شرائ ��ح
املجتم ��ع وتعرب عن ح ��ب �أهل ذي
قار ملدينتهم".
 التفا�صيل �ص4
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يف قد�س ّية كربالء
اعتذار
ألمت بي الأ�سبوع
� ّ
الما�ضي وعكة �صح ّية
�ألزمتني فرا�ش
الم�ست�شفى ،وحالت
دون اال�ستمرار في
كتابة ال�شنا�شيل.
معذرة للجميع .لتكونوا
بعافية دائم ًا.

عدنان

ك ّل عمرها ،كانت كربالء  -كما النجف
و�سام ��راء والكاظمي ��ة والأعظمي ��ة
و�سواها -مدينة مقدّ�سة  ..مل يجر�ؤ
�أحد على امل� � ّ�س بقد�سيتها ،م�سيحي ًا
كان �أم يهودي� � ًا �أو �صابئي� � ًا مندائي� � ًا
�أو �إيزيدي� � ًا �أو بهائي ًا �أو غري م�ؤمن،
ف�ض ًال عن امل�سلم.
ُ
كرب�ل�اء و�أخواته ��ا مل تفر� ��ض
قد�سيتها بفرم ��ان �سلطاين عثماين،
وال مبر�س ��وم ملك ��ي �أو جمه ��وري،
وال بفت ��وى دينية م ��ن مرجع �شيعي
�أو �س ّن ��ي  ..النا�س من تلقاء �أنف�سهم
جعل ��وا له ��ذه امل ��دن قد�سيته ��ا لأنها
ت�ض� � ّم رف ��ات �أحب ��ة له ��م م ��ن الأئمة

ال�صدر ّيون يخ�سرون
للمرة الثانية يف بغداد..
ّ
واحلكمة تربح يف النجف
وتخ�سر يف حمافظتني

والعلم ��اء ذوي ال�س�ي�رة احلمي ��دة
�أو املواق ��ف البطولي ��ة امل�شهودة يف
مقارع ��ة الظل ��م والطغي ��ان .كان من
مظاه ��ر تقدي� ��س هذه امل ��دن وحمبة
الراقدي ��ن حت ��ت ت ��راب �أر�ضه ��ا �أن
يذهب النا�س �إليه ��ا حتى م�شي ًا على
الأقدام يف منا�سبات معيّنة.
قد�سية كربالء مم�سو�سة الآن؟
م ��ا ح�ص ��ل ه ��ذا � -إن كان ق ��د ح�صل
 � اّإل يف عه ��د الإ�س�ل�ام ال�سيا�س ��يالراهن!
ِم ��ن �آن اىل �آخ ��ر يق ّل ��ب جمل� ��س
حمافظ ��ة كرب�ل�اء �أوراق ��ه القدمي ��ة
ليعود اىل قان ��ون �أو قرار �أو �إجراء

ا ُّتخ ��ذ يف الع ��ام  2012يف �سبي ��ل
اح�ت�رام قد�سي ��ة املدينة كم ��ا يزعم.
وممّ ��ا ج ��اء يف الق ��رار � ّأن عر� ��ض
املالب� ��س الن�سائية يف حم ��ال بيعها
وعلى الر�صيف �صار حم ّرم ًا! ف�ض ًال
ع ��ن املو�سيق ��ى والأغ ��اين ولع ��ب
القمار وتناول امل�شروبات الروحية،
و�سوى ذلك.
�أتذ ّك ��ر �أن ��ه يف ذل ��ك الع ��ام،2012 ،
�س�ألتن ��ي �إحدى القن ��وات الف�ضائية
العربي ��ة ع ��ن معن ��ى ذل ��ك الق ��رار
وعواقبه املحتملة ،ف�أجبت ب�أنه قرار
ال قيمة حقيقية له على �صعيد قد�سية
مي�س متام ًا ومبا�شرة
كربالء ،لأنه ال ّ

�أكرب انتهاكني لقد�سية املدينة ،وهما
الدعارة واالجتار باملخدرات ،حيث
�أن كربالء ،ا�ستناد ًا اىل تقرير ر�سمي
�ص ��ادر �آنئ ��ذ ع ��ن وزارة التخطيط،
كن ��تُ يومه ��ا ق ��د ح�صل ��تُ ّ
واطلعتُ
عليه بحكم عمل ��ي ال�صحفي� ،إحدى
�أكرث امل ��دن العراقية التي تعاين من
ّ
تف�ش ��ي ظاهرت ��ي الدع ��ارة وجتارة
املخدرات.
يف الي ��وم التايل �أو ال ��ذي �أعقبه ر ّد
علي حمافظ كرب�ل�اء �آنذاك بالتهديد
ّ
ب�أن ��ه �سيقا�ضين ��ي والقن ��اة الت ��ي
حاورتن ��ي يف املو�ض ��وع بتهم ��ة
ال�سع ��ي لت�شوي ��ه �سمع ��ة املدين ��ة

املقد�سة .مل يفعلها بالطبع .بالت�أكيد
�أن م�ساعدي ��ن �أو م�شاورين له عقالء
ن�صح ��وه بع ��دم الت ��ورط يف ق�ضية
خا�س ��رة ،فاملعلوم ��ة الت ��ي �أذع ُته ��ا
كانت م�ست ّلة من تقرير ر�سمي.
الآن �أي�ض� � ًا �أُك ��رر الق ��ول ملجل� ��س
حمافظ ��ة كرب�ل�اء �إن ��ه �إذا كان ��ت
املو�سيق ��ى والأغ ��اين وعر� ��ض
مم ��ا مي� � ّ�س
مالب� ��س الن�س ��اء ه ��ي ّ
بقد�سي ��ة كربالء ،ف� ّإن ثم ��ة ما ينتهك
ه ��ذه القد�سي ��ة عل ��ى نح ��و �ساف ��ر
و�أم� � ّر و�أده ��ى بكث�ي�ر م ��ن املالب�س
واملو�سيق ��ى وامل�شروب ��ات الروحية
 ..الدع ��ارة مل تزل قائمة يف كربالء،

واالجت ��ار باملخ ��درات وتناوله ��ا
ج ��ار على م ��دار ال�ساع ��ة فيها .ومن
�أكرب الكبائ ��ر املا�سّ ة بقد�سية كربالء
والراقدي ��ن يف �أر�ضه ��ا ه ��ذا الف�ساد
الإداري وامل ��ايل الفا�ض ��ح والف ��ادح
ال ��ذي يق ��ف عل ��ى ر�أ� ��س ممار�سي ��ه
ّ
ومنظمي ��ه ومد ّب ��ري عمليات ��ه كب ��ار
امل�س�ؤولني يف املحافظة ودوائرها.
ارجع ��وا اىل تقاري ��ر هيئ ��ة النزاهة
لتت�أك ��دوا ب�أنف�سك ��م .يف واح ��د من
�آخر ه ��ذه التقاري ��ر� ،أعلن ��ت الهيئة
ال�شهر املا�ضي ع ��ن � ّأن قيمة عقارات
الدول ��ة املُ�ستح ��وذ عليه ��ا عن ��وة
وبالتزوي ��ر التي جنح ��ت الهيئة يف

�إعادته ��ا اىل الدول ��ة ،خ�ل�ال الع ��ام
اجل ��اري وح ��ده ،بلغ ��ت  230مليار
دين ��ار! ..هذا النوع م ��ن الف�ساد يف
كرب�ل�اء ،كم ��ا يف �سائ ��ر املحافظات،
لي� ��س �س ��وى الأدن ��ى م�ست ��وى
وقيم ��ة ،فف�ساد العق ��ود واملناق�صات
وامل�شاري ��ع مبليارات ال ��دوالرات..
راجع ��وا امل�شاري ��ع "املتلكئ ��ة" منذ
 2003حتى اليوم لتت�أكدوا.
الذي ��ن يقدّ�س ��ون كرب�ل�اء ع ��ن ّ
حق،
ال يهمل ��ون الكبائ ��ر وي�سع ��ون
لإله ��اء النا� ��س و�ص ��رف الأنظ ��ار
عنه ��ا بال�صغائ ��ر "لغر� ��ض يف نف�س
يعقوب"!..

 10حمافظني يو ّدعون مقاعدهم يف � 3سنوات ب�سبب التناف�س
ال�سيا�سي و�أموال �إعادة الإعمار

ال تنتج االنتخابات الت�شريعية في العراق نواب ًا في البرلمان فقط ،بل يفي�ض فيها عن الحاجة فائزون تبقى عيونهم على المقاعد التنفيذية ،ومنها منا�صب
المحافظين .وفي الأعوام الثالثة الأخيرة ،وهي �أقل من دورة انتخابية واحدة ،تم ا�ستبدال  10محافظين ،ومايزال هناك  3في طريقهم �إلى التغيير.
تم اختياره قبل � 10أيام.
�أم�س �أعاد فريق في محافظة بغداد ،اختيار محافظ جديد �ضاربين عر�ض الحائط المحافظ ال�صدري الذي ّ
كما قرر مجل�س محافظة النجف ،ب�شكل مفاجئ الأ�سبوع الما�ضي ،ا�ستجواب و�إقالة المحافظ ل�ؤي اليا�سري ،بعد نحو � 4سنوات من انتخابه.
 بغداد /وائل نعمة

فائ�ض النواب
بع ��د كل تعدي ��ل حكوم ��ي� ،أو انتخابات،
يتدف ��ق الذي ��ن دخلوا اىل الربمل ��ان طمع ًا
مبنا�صب �أخ ��رى اىل املحافظات ،ويوفر
الذي ��ن ح�صلوا على املنا�صب فراغات يف
الربملان ميلأها �أكرب اخلا�سرين.
يف  2016بع ��د الرت�شي ��ق احلكوم ��ي
لرئي�س ال ��وزراء ال�سابق حيدر العبادي،
عاد �أحم ��د اجلبوري اىل من�صبه ال�سابق
حمافظ� � ًا ل�صالح الدين ،بعد �أن ودعه اىل
من�صب وزاري يف .2014
و�أخرج ��ت حزم ��ة �إ�صالح ��ات العب ��ادي،
اجلب ��وري املع ��روف بـ(�أب ��و م ��ازن) من
وزارة �ش� ��ؤون املحافظ ��ات بع ��د �إلغائها،
ف�ضغط هو باملقابل على رائد اجلبوري،
املحاف ��ظ ال�ساب ��ق ل�ص�ل�اح الدي ��ن ،وحل
حمل ��ه ،قب ��ل �أن يغادرها م ��رة اخرى يف
 2018اىل الربمل ��ان ،ويح ��ل حمل ��ه عمار
جرب وهو من نف�س حزب �أبو مازن.
يف تل ��ك الفرتة مل يكن التعديل احلكومي
وح ��ده املحرك لع ��ودة �أبو م ��ازن ،و�إمنا
االموال املتوقعة من الدول املانحة لإعادة
�إعمار املدن املحررة من "داع�ش" هي من
زادت زخ ��م التحرك على املحافظات،على
وفق مايقوله م�س�ؤولون.
وح َّرك ذل ��ك الدافع ،الكرابل ��ة (ن�سبة اىل
َ
جمال الكربويل الذي يقود حزب احلل)،
اىل �أن يخرج ��وا نائب� � ًا م ��ن الربملان اىل
الأنب ��ار يف �آخ ��ر �سن ��ة م ��ن عم ��ر الدورة
الت�شريعية.
وت�سل ��م حمم ��د احللبو�س ��ي ،من�ص ��ب
حماف ��ظ االنب ��ار يف �آب  ،2017خلف� � ًا
ل�صهيب الراوي ع�ضو احلزب الإ�سالمي
املناف� ��س للكرابل ��ة ،قب ��ل ان ينتخ ��ب
احللبو�س ��ي رئي�س ��ا للربمل ��ان يف �أيل ��ول
املا�ض ��ي ،ويعقد حزب ��ه �صفقه م ��ع نائب
فائز ليك ��ون حمافظا مقاب ��ل التنازل عن
مقع ��ده �إىل رئي� ��س الكتل ��ة يف الربمل ��ان
حممد الكربويل.
وقبل ذل ��ك ،كانت �أح ��داث حترير دياىل،
وزي ��ادة نف ��وذ ق ��وى احل�ش ��د ال�شعب ��ي
وخا�ص ��ة منظم ��ة ب ��در ،الت ��ي �ساهم ��ت
يف �إع ��ادة ال�سيط ��رة عل ��ى املحافظ ��ة مع
الق ��وات االمني ��ة ،ق ��د �أدت يف  2015اىل
�إزاحة املحافظ عامر املجمعي عن حتالف
ال�سنة يف الربملان) ل�صالح
القوى (ممثل ُ
القيادي يف بدر مثنى التميمي.
و�أفلت حمافظ نينوى نوفل العاكوب من
�أكرث من حماولة للإطاحة به �آخرها نهاية
 ،2017ح�ي�ن �سحب العبادي يد العاكوب
على �إثر اتهامات بالف�ساد و�سوء الإدارة،
قب ��ل �أن يطلقها مرة اخ ��رى بعد �شهرين،

جل�سة �سابقة
ملجل�س
حمافظة
بغداد..
(�أر�شيف)
وي�ستمر مبن�صبه بدون منازع.
يف املقاب ��ل �ساهم ��ت �أح ��داث كركوك يف
ت�شرين االول  ،2017با�ستبدال املحافظ
جن ��م الدين كرمي بنائبه راكان اجلبوري
بالوكال ��ة ،ورغ ��م �أن الأخ�ي�ر ف ��از مبقعد
يف الربمل ��ان �إال �أن ع ��دم اتف ��اق الق ��وى
ال�سيا�سي ��ة يف املحافظ ��ة جعلته حمتفظا
باملن�صبني.

وقتها مل ي� ��ؤ ّد اليم�ي�ن الد�ستورية كنائب
يف الربملان.
كما ا�ستطاعت دولة القانون مطلع ال�شهر
اجلاري ،م ��ن دفع مر�شحه ��م �أحمد منفي
اىل من�ص ��ب حمافظ املثن ��ى بدل املحافظ
ال�ساب ��ق فالح الزيادي ،الفائ ��ز �أي�ضا عن
دولة القانون يف االنتخابات الت�شريعية
االخرية.
ويف الب�ص ��رة يت�سب ��ب حمافظه ��ا �أ�سعد
العيداين ،املر�شح الفائز يف االنتخابات،
بخ�س ��ارة تيار احلكم ��ة املن�صب ،رغم ان
الأخ�ي�ر كان مر�شحه ��ا يف  2017وق ��ت
ت�سل ��م املن�ص ��ب قبل �أن ينقل ��ب عليهم يف
انتخاب ��ات  2018وين�ض� � ّم اىل العبادي،
الذي انقلب عليه يف ما بعد �أي�ض ًا.

ربح وخ�سارة
وكان اجلب ��وري واحد ًا م ��ن  8حمافظني
ح�صل ��وا عل ��ى مقاع ��د برملاني ��ة ،منه ��م
حماف ��ظ بابل النائ ��ب عن دول ��ة القانون
�ص ��ادق مدل ��ول ،ال ��ذي ذه ��ب من�صبه يف
ت�شري ��ن االول املا�ض ��ي ،اىل املق ��رب
م ��ن ح ��زب الدع ��وة ك ��رار العب ��ادي ،يف
خط ��وة �أغ�ضبت ال�صدري�ي�ن الذين كانوا
ف ِّت�ش عن املال
يطمحون باملن�صب.
وح ��اول تي ��ار احلكم ��ة عقد اتف ��اق ه�ش
وتداول ��ت �أنب ��اء يف ذلك الوق ��ت عن دفع مع �سائ ��رون يف الب�صرة ،مل ي�ستطع من
ر�ش ��اوى لأع�ض ��اء يف جمل� ��س حمافظ ��ة خالله حتقيق ن�صاب كامل يف جل�سة كان
باب ��ل لذهاب املن�ص ��ب اىل �شخ�ص قريب املفرو�ض �أن تعقد قبل �أ�سبوعني الختيار
من بيت العالق ،فيما قدم ال�صدريون بعد حمافظ جديد عن التيار.
ذل ��ك يف جمل�س النواب الئحة تطلب فيها وح ��رك العي ��داين ،عل ��ى وف ��ق احلكمة،
التحقيق بجل�سة اختيار العبادي.
ع�شائ ��ر لتهدي ��د �أع�ض ��اء يف املجل� ��س
باملقاب ��ل احتفظ تي ��ار احلكم ��ة مبن�صب ي�ؤي ��دون تغي�ي�ر املحاف ��ظ ،كم ��ا حا�ص ��ر
حمافظ الب�صرة ،بعدما ا�ستبدل حمافظه املحتج ��ون مبن ��ى املجل� ��س يف وقت كان
ال�ساب ��ق حمم ��ود عب ��د الر�ض ��ا (النائ ��ب فيه تيار احلكمة وبع�ض منا�صريه داخل
احل ��ايل) ،بالقي ��ادي يف التي ��ار حمم ��د املجل�س يعدّون لتن�صيب �أحد مر�شحيهم
املياحي ،يف جل�سة عقدت ال�شهر املا�ضي ،حمافظ ًا.
و�س ��اد حولها ج ��دل لأن عب ��د الر�ضا كان واعتربت الأموال املخ�ص�صة اىل الب�صرة

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

م�ؤخ ��ر ًا ،وتق ��در ب� �ـ 800ملي ��ار دين ��ار،
الت ��ي �أعطي ��ت اىل املحاف ��ظ ب�صالحيات
ا�سثنائي ��ة ،ه ��ي املحرك االك�ب�ر للتناف�س
على من�صب املحافظ.
ولالعتب ��ارات ذاته ��ا ورد ًا عل ��ى �إخف ��اق
احلكم ��ة يف اجلن ��وب ،عق ��د االخ�ي�ر يف
النجف اتفاق� � ًا جديد ًا مع خ�صمه ال�سابق
كتل ��ة الوف ��اء ،بزعامة النائ ��ب واملحافظ
ال�ساب ��ق عدن ��ان ال ��زريف ،للإطاح ��ة
باملحاف ��ظ ل� ��ؤي اليا�س ��ري الأربع ��اء
املا�ض ��ي ،وليح�ص ��ل التيار عل ��ى من�صب
النائب االول.
وقدم ��ت ع�ضو كتل ��ة الوف ��اء يف املجل�س
�سح ��ر الفت�ل�اوي قائم ��ة م ��ن � 14س� ��ؤا ًال
اىل املحاف ��ظ ،تتهمه ب�إه ��دار املال العام،
وتف�ش ��ي ظاه ��رة املخ ��درات ،وا�ستغالل
من�صب ��ه ،وتخ�صي� ��ص �أرا� ٍ��ض وعقارات
اىل م�ستثمري ��ن ومتنفذي ��ن �ضم ��ن
م�ساح ��ات خ�ضراء و�أخ ��رى تابعة ملقربة
وادي ال�سالم.
و�ص ��وّ ت  18ع�ض ��و ًا م ��ن �أ�ص ��ل  29على
عدم القناعة ب�أجوبة اليا�سري ،وهو �أمر
�أغ�ضب ال�صدريني.
ومعروف �أن اليا�سري كان قد ح�صل على
من�ص ��ب املحافظ يف  ،2015وكان حينها
ع�ض ��و ًا يف جمل� ��س املحافظ ��ة ع ��ن دولة
القان ��ون ب ��دال من ال ��زريف ،لك ��ن م�صادر
مطلع ��ة يف النجف ،قالت لـ(املدى) �أم�س،
�إن اليا�س ��ري "انقلب عل ��ى دولة القانون
وان�ضم �إىل ال�صدريني".

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

وقال رئي�س التي ��ار ال�صدري يف جمل�س
النج ��ف يف ت�صري ��ح مقت�ض ��ب �أم� ��س
لـ(املدى) �إن "اهداف �سيا�سية تقف وراء
حتري ��ك تلك امللفات يف هذا التوقيت �ضد
اليا�سري".
وكان اليا�س ��ري ق ��د ق ��ال رد ًا عل ��ى ق ��رار
�إقالت ��ه ان ��ه الينتم ��ي لأي ح ��زب �أو تيار
�سيا�س ��ي وتر�ش ��ح م ��ع دول ��ة القان ��ون
كم�ستقل ..و�أك ��د املحافظ املقال �أن �سبب
ب ��دء احل ��راك �ض ��ده يف ه ��ذا التوقي ��ت
ه ��و "�إط�ل�اق الأم ��وال والتخ�صي�صات"
للنجف ،كا�شف ًا عن قي ��ام كتلة الوفاء منذ
الأ�سب ��وع املا�ض ��ي الإعالن ع ��ن فتح باب
الرت�شيح ملن�صب املحافظ.
بدوره قال رئي�س كتلة الوفاء يف جمل�س
النج ��ف ،ر�ضوان الكن ��دي يف ات�صال مع
(امل ��دى) �أم�س� ،إن "من�ص ��ب املحافظ هو
من ا�ستحقاق كتلتنا ،ونحن عقدنا اتفاق ًا
مع تيار احلكمة يف هذا الإطار".
ويف مت ��وز  2015قرر جمل� ��س حمافظة
النج ��ف �إقال ��ة ال ��زريف التهام ��ه بق�ضايا
ف�ساد ،قب ��ل ان يعود يف �شب ��اط املا�ضي،
ليلغي ق ��راره ال�سابق بع ��د ت�صديقه على
نتائج جلنة حتقيقية �شكلت قبل عامني.
وق ��ال املجل�س حينه ��ا ،ان ��ه كان قد �شكل
ع ��ام  2016جلن ��ة للتحقي ��ق باالتهامات
املوجه ��ة �ض ��د ال ��زريف ،والي ��وم �صادق
عليها "وبر�أت الزريف من االتهامات".
و�أكد املجل�س وقتذاك �أن قراره "ال يعني
ب�أي ح ��ال من االح ��وال �إعادته (الزريف)

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

اىل وظيفت ��ه ال�سابقة كمحاف ��ظ ملحافظة
النجف الأ�شرف و�إمنا لأغرا�ض ق�ضائية
ال عالقة لها بقرار �إقالته".
وو�سط ذل ��ك اجلدل ،خرج تي ��ار احلكمة
رابح� � ًا ،حي ��ث ا�ستط ��اع متري ��ر مر�شحه
ها�ش ��م الكرع ��اوي ملن�ص ��ب النائب االول
للمحافظ ،بد ًال من عبا�س العلياوي ع�ضو
دولة القانون.
وق ��ال الكندي �إن "العلي ��اوي �صدر �ضده
ق ��رار ق�ضائي قبل �سن ��وات بعدم �شرعيه
انتخاب ��ه نائب� � ًا �أول للمحافظ يف ،2013
ب�سب ��ب الت�صوي ��ت علي ��ه م ��ن قب ��ل 15
ع�ض ��وا ،وهو �أقل من عدد الن�صاب البالغ
 16ع�ضوا".
ويع ّد تطبيق قرار الق�ضاء �ضد العلياوي
الآن ،من �ضمن بنود ال�صفقة على مايبدو.
وقال املحافظ املقال انه �سيقدم تظ ّلم ًا اىل
جمل�س املحافظ ��ة واىل الق�ضاء الإداري،
وهو �أمر �سي�ستمر نحو �شهرين حل�سمه،
مايعني بق ��اء اليا�سري يف من�صبه حلني
انتهاء الإجراءات القانونية.
وك�ش ��ف اليا�س ��ري يف لق ��اء متلف ��ز عقب
ق ��رار �إقالت ��ه� ،أن زوج �سح ��ر الفت�ل�اوي
(امل�ستجوب ��ة) ينف ��ذ م�ش ��روع املط ��ار
ِ
ال�سكن ��ي كم�ستثم ��ر وبد�أ التنفي ��ذ بقرار
ق�ضائ ��ي دون موافق ��ات �إداري ��ة ر�سمي ��ة
رغ ��م �أن االر�ض م�صنف ��ة منطقة خ�ضراء
،ولك ��ن البلديات غيرّ ته ��ا �إىل ا�ستثمارية
بالتواط� ��ؤ م ��ع هيئ ��ة اال�ستثم ��ار يف
املحافظة.

املدير الفني

خالد خ�ضري

�صفقات بغداد
�أم ��ا يف بغداد ،فتعر� ��ض التيار ال�صدري
اىل "خيان ��ة" بح�س ��ب و�ص ��ف ع�ض ��و
املجل� ��س ماجد ال�ساعدي ،للم ��رة الثانية
وم ��ن نف�س اجله ��ات الت ��ي خدعت ��ه قبل
نحو عامني و�أطاحت باملحافظ ال�صدري
على التميمي.
�أم� ��س يف فندق الر�شيد و�سط العا�صمة،
وه ��و ذات امل ��كان ال ��ذي �شه ��د في ��ه
�إقال ��ة املحاف ��ظ ال�ساب ��ق مطل ��ع ،2017
اجتم ��ع  32ع�ضوا م ��ن �أع�ض ��اء جمل�س
املحافظ ��ة ،بغي ��اب ال�صدريني واحلكمة،
وقرروا قبول ا�ستقال ��ة املحافظ عطوان
العطواين الفائز مبقعد عن دولة القانون
يف الربملان ،واختيار ع�ضو املجل�س عن
نف�س الكتلة فالح اجلزائري.
وق ��ال ال�ساع ��دي لـ(امل ��دى) �أم� ��س �إن
ال�سني ��ة يف املجل� ��س
"بع� ��ض الق ��وى ُ
تعر�ضت للتهدي ��د بتفعيل قرارات �سابقة
باجتث ��اث البعث ،ف�ضال عن خيانة بع�ض
املتحالف�ي�ن معن ��ا لعق ��د جل�س ��ة لإبط ��ال
جل�ستنا ال�سابقة".
وقرر ريا�ض الع�ضا� ��ض ،رئي�س جمل�س
حمافظ ��ة بغ ��داد� ،أم� ��س� ،إلغاء ق ��رارات
جل�س ��ة ال�صدري�ي�ن واحلكم ��ة وبع� ��ض
الق ��وى ال�سني ��ة ،الت ��ي عق ��دت يف الـ 12
م ��ن ال�شه ��ر اجل ��اري ،وق ّرر فيه ��ا تعيني
فا�صل ال�شويلي (تيار �صدري) حمافظ ًا،
وحممد الربيعي (احلكمة) النائب الفني
ب ��د ًال م ��ن جا�س ��م البخات ��ي الفائ ��ز ع ��ن
نف� ��س الكتلة يف االنتخاب ��ات الت�شريعية
االخرية.
وبع�ش ��رة �أيام ا�ستطاعت دول ��ة القانون
قل ��ب املعادل ��ة ،فبعدما كانت ه ��ي االقلية
ب� �ـ 21مقعدا� ،ص ��ارت يف جل�س ��ة االم�س
الأغلبي ��ة ب� �ـ ،32و�ألغ ��ت كل خمرج ��ات
جل�س ��ة ال�صدري�ي�ن الأخ�ي�رة مب ��ا فيه ��ا
انتخاب الربيعي.
ومل تنتظ ��ر دول ��ة القان ��ون ،ج ��واب
الق�ض ��اء ،ال ��ذي قال ��ت بع ��د اجلل�س ��ة
ال�سابق ��ة ب�أنها �ستحتك ��م �إليه يف حتديد
قانونية جل�سة تعيني ال�شويلي ،وهو ما
اعت�ب�ره ال�ساعدي ع�ضو التيار ال�صدري
يف املجل� ��س ب�أن ��ه "خ ��ارج �صالحي ��ات
املجل� ��س"� ،أن يلغ ��ي جل�س ��ة ويعق ��د
غريها.
ّ
وظل املحافظ ال�سابق العطواين راف�ض ًا
ح�س ��م موقفه من البق ��اء يف املحافظة �أو
الذه ��اب اىل الربمل ��ان ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن
�أن ال�صدري�ي�ن قالوا قب ��ل �أ�سبوعني ب�أن
الأخري كان يكت ��ب قرار ا�ستقالته ،معوّ ًال
عل ��ى مايب ��دو حينها على ح�ص ��ول كتلته
عل ��ى الأغلبي ��ة لتمري ��ر اجلزائ ��ري بدال
منه ،وهو م ��امل يح�صل حتى جل�سة يوم
�أم�س.
وق ��ال ال�ساع ��دي �أن كتلت ��ه "الأح ��رار"
واملتحالفني معها �سيلج�أون �إىل الق�ضاء
للطعن بجل�سة دولة القانون وحلفائها.
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سياسة

و�ساطة من رئي�س الربملان تنجح بقراءة املوازنة
رغم اعرتا�ضات الكتل

 بغداد /حممد �ضاحي

فجر م�شروع قانون موازنة
ّ
 2019املر�سل من احلكومة
غ�ضب ًا برملاني ًا ،لأنّ الأخرية
�أعادته اىل جمل�س النواب
من دون الأخذ باملقرتحات
والطلبات التي قدمتها القوى
ال�سيا�سية.
وعلى م�ض�ض قر�أ النواب
م�شروع القانون قراءة �أوىل
بعد تدخل من قبل رئي�س
املجل�س حممد احللبو�سي
الذي �أقنعهم بتعديل القانون
يف القراءة الثانية.

وبح�سب م�ش ��روع القانون ال ��ذي �أعاده
الربمل ��ان اىل احلكوم ��ة ق ��د بل ��غ حج ��م
النفق ��ات املالية  128.4تريلي ��ون دينار
عراق ��ي (نح ��و  108ملي ��ارات دوالر)،
بعج ��ز مايل بل ��غ  22.8تريلي ��ون دينار
(نحو  19مليار دوالر).
واحت�س ��ب مع ��دل ت�صدير للنف ��ط يوم ًّياً
بواق ��ع  3مالي�ي�ن و� 880أل ��ف برمي ��ل،
تت�ضم ��ن � 250أل ��ف برمي ��ل يوم ًّي� � ًا ع ��ن
كميات النفط اخلام املنتج يف حمافظات
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ،ب�سع ��ر  56دوالر ًا
للربميل الواحد.
وتن�ص امل�س ��ودة �أي�ضا ،عل ��ى � ّأن العجز

جل�سة �سابقة
ملجل�س
النواب..
(�أر�شيف)
امل ��ايل �ستت ��م تغطيته من الوف ��رة املالية
املتحققة من زي ��ادة �أ�سعار النفط اخلام،
�أو زيادة �صادرات النفط خالل .2019
ويق ��ول ع�ض ��و اللجنة املالي ��ة الربملانية
�أحم ��د �صف ��ار لـ(امل ��دى) �إن "الق ��وى
ال�سيا�سية يف الربملان واللجان الربملانية
عق ��دت اجتماع ��ات عدي ��دة ومطول ��ة مع

جلنة حكومية برئا�سة وزير املالية ف�ؤاد
ح�سني ،لغر� ��ض مناق�شة موازنة ،2019
وتقدمي مالحظات وتعديالت عليها".
وي�ضيف �صف ��ار �إن "اللجن ��ة احلكومية
وعدتن ��ا ب�أنه ��ا ت�أخ ��ذ املالحظ ��ات بع�ي�ن
االعتب ��ار ،لك ��ن بع ��د مرور �أك�ث�ر من 25
يوم� � ًا على ت�سلي ��م احلكوم ��ة مالحظات

اللج ��ان الربملاني ��ة املخت�ص ��ة والن ��واب
والق ��وى ال�سيا�سي ��ة ،الت ��ي كان ��ت ه ��ي
( )47فق ��رة� ،أر�سل ��ت �إلين ��ا املوازنة من
جدي ��د ،وفيه ��ا تعديل واح ��د فقط ،وهو
زي ��ادة تخ�صي�ص ��ات تنمي ��ة الأقاليم من
ترليون دينار اىل  2ترليون".
بدوره ��ا� ،أك ��دت النائب ��ة ع ��ن حمافظ ��ة

نينوى �إخال� ��ص الدليم ��ي� ،أن "موازنة
 2019ال مت ��رر �إال بعد �إج ��راء تعديالت
جوهرية عليها".
وقالت الدليم ��ي ،لـ(املدى) ان "احلكومة
العراقي ��ة ،تتحم ��ل ت�أخ�ي�ر الت�صوي ��ت
عل ��ى قانون موازن ��ة  ،2019فهي �أخذت
القان ��ون من الربمل ��ان ،لغر� ��ض تعديله،

التنظيم له �أ�سهم يف �شركات عقار وفنادق ومعار�ض لبيع ال�س ّيارات

وا�شنطن بو�ست :م�س�ؤولون عراق ّيون و�أمريكان يالحقون �أموال
داع�ش يف امل�شاريع اال�ستثمارية
ا�ستناداً مل�س�ؤويل ا�ستخبارات وخرباء يف جمال االرهاب فان تنظيم داع�ش ،وبعد �أكثـر من �سنة على انهيار دولة خالفته
املزعومة يجل�س الآن على جبل من مبلغ نقدي وذهب م�سروق ادخره قادته لتمويل عمليات �إرهابية ول�ضمان بقاء
التنظيم ل�سنوات قادمة .وبينما كان م�سلحو داع�ش يرتاجعون من�سحبني من معاقلهم يف العراق و�سوريا ،حملوا معهم
كميات �ضخمة من مبالغ نقدية عراقية و�أجنبية وم�سكوكات ذهبية �أي�ضا ،وهو كنز قدره خرباء بقيمة  400مليون
دوالر ،جميعه تقريب ًا �سرق من بنوك �أو ح�صل عليه عرب �صفقات �إجرامية .
 ترجمة :حامد �أحمد
ويق ��ول امل�س�ؤولون انه بينما مت دفن جزء من
هذا الكن ��ز �أو �أُخفي بعيدا ،ف� ��إن قادة التنظيم
قام ��وا خ�ل�ال الع ��ام املا�ض ��ي بعملي ��ات غ�سل
�أم ��وال لع�ش ��رات املاليني من ال ��دوالرات عرب
اال�ستثم ��ار مب�شاري ��ع جتاري ��ة �شرعي ��ة يف
منطقة ال�ش ��رق االو�سط .ويق ��ول حمللون �إن
من بني �أهداف خ ��زن هذه االموال هو متويل
�إع ��ادة ظه ��ور التنظي ��م م�ستقبال ،وه ��و توقع
يخ�شى خرباء من ان �إدارة الرئي�س ترامب قد
ت�سرعت ب�إعالنها �سحب القوات االمريكية من
�سوريا .
م�ؤ�ش ��رات جدي ��دة ع ��ن موج ��ودات التنظي ��م
املالي ��ة ق ��د ظهرت ع�ب�ر مداهمات ج ��رت خالل
اال�سابي ��ع االخرية على م�ؤ�س�سات جتارية يف
بغداد و�أربي ��ل .وتابع املحققون تدفق ماليني
ال ��دوالرات م ��ن عوائ ��د تنظي ��م داع� ��ش ع�ب�ر
�شبكات م�صرفية لها روابط برتكيا واالمارات
العربية وكذلك بالعراق و�سوريا .
وق ��ال م�س�ؤول ��ون ك ��رد �إن تتبعه ��م حلرك ��ة
�أم ��وال تنظي ��م داع�ش �أو�صلته ��م لك�شف نظام
ت�صريف جت ��اري �شرع ��ي اتبع ��ه التنظيم يف
عمل ��ه التج ��اري ال ��ذي ا�شتم ��ل عل ��ى �شركات
عق ��ار وفن ��ادق ومعار�ض بيع �سي ��ارات ،حتى
�أن �أموال التنظيم الإرهابي ا�ستخدمت ل�شراء
�أ�سهم يف حمطات غ�سل ال�سيارات .
م�س� ��ؤول يف مديري ��ة مكافح ��ة الإره ��اب يف
�إقلي ��م كرد�ستان �شارك يف ع ��دد من املداهمات
على م�ؤ�س�سات جتاري ��ة يف �أربيل يف ت�شرين
االول املا�ضي قال" :مل يعد التنظيم قادرا على
بيع نفط ليح�صل على مال ولذلك فانهم جل�أوا
اىل ط ��رق اخرى ت�ساعده ��م يف عمليات غ�سل
االموال ".
وا�ض ��اف امل�س� ��ؤول ان بع� ��ض امل�ؤ�س�س ��ات
التجارية التي ت�سلمت �أموا ًال نقدية قد التدرك

ب� �� ّأن امل�ستثمرين هم �إرهابيون ،يف حني يبدو
�آخ ��رون ب�أنهم ينظ ��رون له ��ذه ال�صفقات على
ان ��ه �ش ��يء اعتي ��ادي ،م�ش�ي�را اىل �أن �إح ��دى
امل�ؤ�س�س ��ات التجاري ��ة الت ��ي مت ر�صده ��ا هي،
�شبكة الراوي التي تتخذ من العراق مقرا لها،
والت ��ي تنقل ما يقارب � 500ألف دوالر باليوم
ملتعاون�ي�ن يف تركي ��ا .وق ��ال ان ��ه باال�ضاف ��ة
لأعم ��ال اال�ستثم ��ارات وغ�س ��ل االم ��وال ،فانه
يب ��دو ان بع� ��ض التمويالت كان ��ت خم�ص�صة
ال�ستخدامها يف تنفيذ مزيد من العمليات .
وق ��ال امل�س� ��ؤول "�إنه ��م م�ستم ��رون بتموي ��ل
ن�شاطه ��م الإرهاب ��ي .ي�ستخدمون امل ��ال �أي�ضا
لت�سدي ��د روات ��ب امل�سلح�ي�ن ودع ��م عوائلهم.
حت ��ى �أن ق�سم� � ًا م ��ن االم ��وال تذه ��ب لت�سديد
�أجور حمام�ي�ن مل�ساعدة �أتباعه ��م املحتجزين
يف ال�سجون ".
املاليني التي ح�صل عليها داع�ش هي بقايا من
ث ��روة �أكرب بكث�ي�ر و�ضع االرهابي ��ون �أيديهم
عليه ��ا بع ��د �سيطرته ��م عل ��ى م ��دن يف العراق
و�سوريا قبل �أربعة �أعوام .

يف حزي ��ران ع ��ام � 2014سيط ��ر التنظيم على
ث ��اين �أكرب م ��دن الع ��راق (املو�ص ��ل) وب�شكل
مبا�شر �أفرغوا خزان ��ات امل�صارف بح�صولهم
عل ��ى ذه ��ب ونقود تق ��در بح ��دود  500مليون
دوالر .
�سيطر التنظيم �أي�ضا على حقول نفط ومناجم
وم�صان ��ع وم ��زارع يف الع ��راق و�سوري ��ا،
و�س ��ارع بت�أ�سي� ��س �شبكة �صفق ��ات جتارية له
جلن ��ي االموال عرب ا�ستقط ��اع فوائد من �سلع
تنوع ��ت ما ب�ي�ن تهري ��ب نفط ومع ��ادن وقطع
�أثري ��ة �أغلبها بيعت يف ال�س ��وق ال�سوداء .كما
ان ماليني املواطنني القاطنني حتت �سيطرتهم
�آن ��ذاك كان ��وا خا�ضع�ي�ن لت�سدي ��د �ضرائ ��ب
ور�سومات �ضخمة .
وا�ستن ��اد ًا لتقديرات بع�ض املحللني امل�ستقلني
فان ثروة داع�ش و�صلت خالل العام  2015اىل
م ��ا يق ��ارب  6مليارات دوالر .وق ��ال امل�س�ؤول
ال�ساب ��ق يف وزارة اخلزانة االمريكية دانييل
غال�س ��ر ،املعن ��ي بالتحقيق ��ات يف متوي�ل�ات
التنظي ��م الإرهابي خ�ل�ال �أوج قوته� ،إن ثروة

قوة من اجلي�ش غرب املو�صل�( ..أر�شيف)

التنظي ��م و�ضم ��ن كل املقايي�س كان ��ت �ضخمة
ب�شكل هائل .و�أ�ض ��اف غال�سر" :مكان وحجم
االرا�ضي التي كان ي�سيطر عليها داع�ش مكنته
م ��ن الو�ص ��ول مل ��وارد النف ��ط وعوائ ��د فر�ض
ال�ضرائ ��ب مع و�ضع يده على خزائن م�صرفية
للنق ��ود� .إنه ��ا مبال ��غ مل ن� � َر �أي تنظي ��م م�سلح
�سابق قد ح�صل عليها ".
م�س�ؤول ��ون عراقي ��ون يقول ��ون �إن كن ��وزاً
�ضخمة من ذهب ونقود قد دفنت يف ال�صحراء
ب�ضمنها العثور على احد الكنوز حتت االر�ض
العام املا�ض ��ي خم ّب�أ حتت كثبان رملية جنوب
كرك ��وك .وق ��ال م�س�ؤول ��ون �إن �أغل ��ب املبال ��غ
الباقي ��ة مت غ�سله ��ا ب�شكل �س ��ري ونقلها بعيدا
يف ح�ساب ��ات م�صرفية وا�ستثم ��ارات ،ب�أوامر
م ��ن ق ��ادة التنظيم ال ��ذي �أدركوا قب ��ل �سنوات
ب�أن خالفتهم يف طريقها للزوال.
كول ��ن كالرك ،خب�ي�ر �أمريك ��ي يف �ش� ��ؤون
متوي�ل�ات التنظيم ��ات االرهابي ��ة يق ��ول:
"الحظن ��ا �أ�شخا�ص� � ًا ينقل ��ون �أم ��وا ًال ع�ب�ر
حتوي�ل�ات متقطع ��ة ووكاالت يف م�ص ��ارف
معين ��ة �أغلبه ��ا يف جن ��وب تركي ��ا .وم ��ع عدم
وج ��ود �أي مديونية ف�إن التنظيم لديه ما يكفي
م ��ن �أموال لأيام احلاج ��ة ،ولديه ما ميكنه من
�إدارة عملي ��ات �إرهابي ��ة �ضيق ��ة النطاق داخل
وحول املناطق احلدودية وذلك على مدى عقد
قادم من ال�سنني ".
رغ ��م ذلك ،كم ��ا يق ��ر م�س�ؤولون �أمني ��ون ،ف�إن
التح ��دي املتمث ��ل بك�ش ��ف و�إيق ��اف �أ�سالي ��ب
التنظيم غري ال�شرعي ��ة يف حتويل االموال ما
تزال مهم ��ة �صعبة مع تقل� ��ص حجم الأرا�ضي
الت ��ي ي�سيطر عليه ��ا� .شبكة ال ��راوي العراقية
عمل ��ت على مدى �سن ��وات كم�ؤ�س�س ��ة خدمات
مالي ��ة �شرعية قب ��ل �أن يعلم حمقق ��ون كرد من
دائ ��رة مكافحة الإرهاب ب�أنه ��ا كانت ت�ستخدم
م ��ن قب ��ل �إرهابي�ي�ن .حي ��ث مت نق ��ل مالي�ي�ن
الدوالرات يف حينها .

لكنه ��ا �أر�سلت ��ه جم ��دد ًا دون �أي تغي�ي�ر،
فق ��ط ت�أخ�ي�ر يف الوق ��ت" ،مبين ��ة �أن
فج ��ر
"ار�س ��ال املوازن ��ة به ��ذا ال�ش ��كل ّ
غ�ضب� � ًا برملاني ًا كبري ًا ،فاحلكومة �ضربت
مقرتح ��ات وطلب ��ات الكت ��ل والن ��واب
عر�ض احلائط".
و�أ�ضاف ��ت �إن "�أغل ��ب الق ��وى ال�سيا�سية

والن ��واب م�صرون على ع ��دم الت�صويت
عل ��ى موازن ��ة  2019ب�شكله ��ا احلايل"،
م�ؤك ��دة ان "رئي� ��س الربمل ��ان حمم ��د
احللبو�س ��ي ،طل ��ب ق ��راءة املوازن ��ة
ق ��راءة �أوىل ،و�إج ��راء تعدي�ل�ات عليه ��ا
قب ��ل الق ��راءة الثاني ��ة ،بالتن�سي ��ق م ��ع
احلكومة".
لك ��نّ ع�ض ��و جلن ��ة التخطي ��ط واملتابعة
النيابي ��ة ماج ��دة التميم ��ي ،قال ��ت �إن
"موازن ��ة  2019فيه ��ا ارتفاع كبري يف
اجم ��ايل الإنف ��اق حي ��ث كان ��ت 132.2
تريلي ��ون دين ��ار و�أ�صبح ��ت 133.1
تريلي ��ون دين ��ار �أي �أنه ��ا زادت مبق ��دار
 900ملي ��ار دينار ،كم ��ا ان اق�ساط الدين
اخلارجي والداخل ��ي التي كانت11.01
�أ�صبحت  ،"10.79مو�ضحة �أن هذا االمر
غري �صحي ��ح ،لأن امل�شاريع اال�ستثمارية
كان ��ت  5.34تريليون دين ��ار و�أ�صبحت
 5.33ترلي ��ون حي ��ث انخف�ض ��ت وه ��ذا
م�ؤ�شر �سلبي �آخر.
و�أو�ضحت التميم ��ي يف م�ؤمتر �صحفي
يوم اخلمي�س ،ان "الإنفاق اال�ستثماري
من القرو�ض االجنبية كان  5.5تريليون
دينار وا�صبح  5.67تريليون ،والإنفاق
اال�ستثم ��اري ع�ب�ر القرو� ��ض االجنبي ��ة
الت ��ي كان ��ت  5.96ا�صبح ��ت � 6.11أي
مبعن ��ى �أن القرو� ��ض زادت  ،كم ��ا �أن
النفق ��ات اجلارية كان ��ت � 97.6أ�صبحت
الآن � 100.50أي زادت وه ��ذا م�ؤ�ش ��ر
�سلب ��ي" ،مبين ��ة ان "العج ��ز كان 26
تريليون� � ًا وا�صب ��ح الآن  27.53وه ��ذا
م�ؤ�ش ��ر �سلب ��ي �.إذن النفق ��ات الت�شغيلية
زادت� ،أم ��ا النفق ��ات اال�ستثماري ��ة قل ��ت
،كما �أن �أق�ساط الديون قلت".
و�أ�ش ��ارت التميم ��ي اىل �أنه ��م "ي�صفون
املوازنة ب�أنها تق�شفية وهي مبلغ 133.1
تريلي ��ون دينار� .أما لو كان ��ت انفجارية
فكيف �ستك ��ون ؟ ويف حال قمنا بدرا�سة
متابعة لل�صرف م ��ن  2004حتى 2017
ف�إننا جند �أعلى �ص ��رف ب�سنة مالية كان
 124تريليون� � ًا وكان �صرف� � ًا كب�ي�ر ًا"،
م�شددة عل ��ى ان "املوازنة ت�سري باجتاه
خاط ��ئ ولي�س �سليم� � ًا وهنالك خلل كبري
ب�إدارة املال العام".

عبد املهدي بحث مع بومبيو متديد �إعفاء العراق
من العقوبات على �إيران

الأمريكان يهاتفون رئي�سي
اجلمهورية والوزراء لتو�ضيح
�أ�سباب ان�سحابهم من �سوريا
 بغداد /املدى
ق ��ال مكت ��ب رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د املهدي
�أم�س ال�سبت �إن وزي ��ر اخلارجية الأمريكي مايك
بومبي ��و �أكد لعب ��د امله ��دي �أن الوالي ��ات املتحدة
ما زال ��ت ملتزمة بقتال تنظي ��م داع�ش يف العراق
ومناط ��ق �أخرى رغم ان�سح ��اب قواتها املزمع من
�سوريا.
وبد�أ الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ما �سيكون
ان�سحاب ��ا كام�ل�ا للق ��وات الأمريكية م ��ن �سوريا،
و�أعلن ي ��وم الأربعاء �أن القوات جنحت يف مهمة
�إحل ��اق الهزمي ��ة بتنظي ��م داع� ��ش ومل تع ��د هناك
حاج ��ة لوجوده ��ا .و�أث ��ارت خطته انتق ��ادات من
حلف ��اء مثل بريطاني ��ا وفرن�سا اللت�ي�ن تقوالن �إن
االرهابيني مل يهزموا متاما بعد.
وق ��ال مكت ��ب عبد امله ��دي يف بيان تلقت ��ه (املدى)
�إن الأخ�ي�ر "تلق ��ى ات�ص ��اال هاتفي ��ا م ��ن وزي ��ر
اخلارجي ��ة الأمريك ��ي مايك بومبي ��و �شرح خالله
الوزي ��ر الأمريك ��ي حيثي ��ات االن�سح ��اب املرتقب
من �سوري ��ا ،و�أكد �أن الوالي ��ات املتحدة م�ستمرة
بالتزاماتها ملحارب ��ة داع�ش والإرهاب يف العراق
وبقية املناطق".
وبحث عبد املهدي وبومبيو �أي�ضا قرار وا�شنطن
من ��ح الع ��راق متدي ��دا مل ��دة  90يوم� � ًا لإعفائه من
العقوب ��ات املفرو�ض ��ة عل ��ى �إيران مم ��ا �سي�سمح
لبغ ��داد مبوا�صلة ا�ست�ي�راد الغاز الإي ��راين املهم
لإنتاج الطاقة بالعراق.
و�أع ��ادت �إدارة ترام ��ب فر� ��ض عقوب ��ات عل ��ى
�ص ��ادرات الطاق ��ة الإيراني ��ة يف ت�شري ��ن الث ��اين
املا�ض ��ي ،وع ��زت ذل ��ك لأ�سب ��اب تتعل ��ق بربنامج
طه ��ران النووي وتدخله ��ا يف ال�ش ��رق الأو�سط،
لكنه ��ا منح ��ت �إعف ��اءات لع ��دة م�شرتي ��ن لتلبي ��ة
حاجات امل�ستهلكني من الطاقة.
ومنح ��ت وا�شنط ��ن الع ��راق �إعفاء مل ��دة  45يوما
ل ��واردات الغ ��از م ��ن �إي ��ران عندما �أع ��ادت فر�ض
العقوبات على قطاع النفط الإيراين يف اخلام�س
من ت�شري ��ن الثاين .وق ��ال م�س�ؤول ��ون عراقيون
�إنه ��م يحتاجون عامني تقريبا للعثور على م�صدر

بديل .ويعتمد الع ��راق ب�شدة على الغاز الإيراين
لتغذي ��ة حمط ��ات الكهرباء ،وي�ست ��ورد نحو 1.5
ملي ��ار قدم مكعبة يوميا ع�ب�ر �أنابيب يف اجلنوب
وال�شرق.
بدوره� ،أكد رئي�س اجلمهورية برهم �صالح� ،أم�س
ال�سب ��ت� ،أن العراق واملنطق ��ة بحاجة اىل ت�سوية
�سيا�سي ��ة للأزمة ال�سورية ،م�ش ��دد ًا على �ضرورة
�أن يك ��ون االن�سح ��اب االمريك ��ي م ��ن االرا�ض ��ي
ال�سوري ��ة عامال م�ساعدا لتحقي ��ق ال�سالم ال لبدء
مرحلة جديدة من العنف والتدخالت.
وقالت الرئا�سة يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة منه،
�إن "رئي� ��س اجلمهورية برهم �صالح تلقى ات�صاال
هاتفي ��ا م ��ن وزي ��ر اخلارجي ��ة االمريك ��ي ماي ��ك
بومبي ��و ،وجرى خالل املكاملة الهاتفية بحث �آخر
امل�ستجدات على ال�ساحتني الإقليمية والدولية".
و�أ�ضافت الرئا�سة� ،إن "وزير اخلارجية االمريكي
�أطل ��ع الرئي� ��س �صالح عل ��ى مقت�ضي ��ات و�أ�سباب
قرار االن�سحاب الأمريكي من �سوريا" ،الفتة اىل
�أن "بومبي ��و �أبل ��غ �صال ��ح ب�أن الوالي ��ات املتحدة
م�ستم ��رة بالتزاماته ��ا ملحاربة داع� ��ش واالرهاب
يف العراق".
و�أك ��د �صال ��ح ،بح�س ��ب البي ��ان� ،أن "الع ��راق
واملنطق ��ة بحاج ��ة اىل ت�سوي ��ة �سيا�سي ��ة للأزمةِ
ال�سوري ��ةِ  ،و�أهمية �إنهاء حال ��ة العنف وال�صراع
العبثي هناك ،والذي دفع ال�شعب ال�سوري �أثمان ًا
باهظة نتيج ��ة ا�ستباحة الإرهاب للمدن وارتكاب
�أب�ش ��ع اجلرائ ��م ،ف�ضال عن التدخ�ل�ات اخلارجية
املدمرة".
و�شدد �صالح" ،على �ضرورة �أن يكون االن�سحاب
عامال م�ساعدا لتحقيق ال�سالم املبني على احرتام
حق ��وق ال�سوري�ي�ن وقراره ��م امل�ستق ��ل ،ال لب ��دء
مرحل ��ة جديدة من العن ��ف والتدخ�ل�ات" ،م�ؤكد ًا
عل ��ى "�ض ��رورة مراع ��اة و�ض ��ع الع ��راق وع ��دم
حتميل ��ه وزر التوت ��رات الإقليمي ��ة والدولي ��ة،
وحماي ��ة ال�سي ��ادة العراقية وامل�صلح ��ة الوطنية
العراقي ��ة يج ��ب �أن تك ��ون اال�سا� ��س يف التعامل
تر�سيخا لال�ستقرار وحماية للن�صر املتحقق على
الإرهاب".
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ب�شرياز :بني �سعدي وحافظ
يب ��دو �أن التكنولوجي ��ا باتت تنهك �س ��كان الأر� ��ض ،و�أ َّن النا�س يف الق ��ارات ال�سبع
ما�ض ��ون اىل التعال ��ق م ��ع كل م ��ا ه ��و م�صن ��وع وف ��والذي ،يف �سعي حثي ��ث للحاق
مب ��ا تنتج ��ه �أيديهم ،غ�ي�ر مبالني مبا يدور حوله ��م ،من مُثل وقي ��م ،خلقتها و�أ�س�ست
له ��ا الفط ��رة الأوىل� ،أو الطبيعية .الطبيعة ،ه ��ذه العالمة الفارق ��ة يف حياة �شعوب
االر� ��ض� ،آه ،ل ��و �أننا ما زلنا نحتفظ ،يف �ألواحنا ل�ص ��ورة �أول نبتة تفتق عنها جيبُ
االر�ض.
م ��ن يت�صفح تاري ��خ بالد �سوم ��ر و�آ�شور ونين ��وى يج ��د �أ َّن الأر�ض والنه ��ر واملطر
والنخل ��ة والقمح والفاكهة مفردات ت�ؤثث احلي ��اة والن�صو�ص ال�شعرية والتاريخية
مع� � ًا ،وال تنفرد ممالك بالد الرافدين بذلك� ،إمن ��ا جندها يف رقم و�ألواح ممالك النيل
وفار� ��س و�أثينا وروما وغريها ،ولأنني ،عدت من زيارة �ضريح ال�شريازيني ،حافظ
و�سع ��دي� ،أم�س ،الذي �صادف �أ َّن �إيران كلها حتتفل بعيد بدا غريبا يل هو عيد (�شب
يل ��دا) �أو عيد �أطول ليلة يف ال�شتاء ،بح�سب الأ�سطورة الفار�سية ،الليلة التي ي�سقط
الثل ��ج كثري ًا فيها وتهب الري ��ح الباردة فيها وي�سقط فيها الن ��ارجن �أي�ض ًا ،فقد هالني
م�شه ��د �سكان مدينة �شرياز ،عا�صمة البالد الفار�سية ،وهم ميلأون �أكيا�سهم بالبطيخ
الأحم ��ر والرم ��ان والن ��ارجن والف�ست ��ق و�أن ��واع اخل�ض ��ار الأخ ��رى ب�ش ��كل يوحي
وي�ؤ�س� ��س للعالق ��ة الأزلية ب�ي�ن االن�سان وما تنتج ��ه الطبيعة من حول ��ه ،يف الوهاد
البعيدة ،وقد �ضيقت من ف�سحتها اجلبال التي حتيط.
يف حديقة �ضريح ال�شاعر الفار�سي حافظ �شريازي ،كان الب�ستانيون يقلمون التوت،
وكن ��ت ر�أي ��ت �أقرانه ��م يف طه ��ران و�أ�صفهان �أي�ض� � ًا ،فهم يف كانون الث ��اين ،والربد
يخطون وئيد ًاً ،
نازال من اجلبال ،وقد جترد ال�شجر عن اوراقه منذ ا�سبوعني و�أكرث،
ونحتت الريح العاتية اغ�صانه ،فهي بال ورق تلوذ به ،ومن اجل�سور يطل ال�سائقون
عل ��ى ا�سيجة املن ��ازل ،كل وجهة نظ ��ر عن الطبيعة ب ��دت ً
قامتة ،مل �أر امل ��دن اجلبلية
عاري ��ة مثلم ��ا ر�أيتها يف مثل االيام هذه ،الله �أ�شهد �أ َّن عملية تقليم اال�شجار يف املدن
تلك واحدة من �أكرث الأعمال ً
م�شقة� ،إذ ،كيف �سيت�سنى لعمال دائرة الزراعة يف بلدية
امل ��دن هذه تقلي ��م املاليني من �أغ�صان الت ��وت والتني والرم ��ان والربتقال والنارجن
ووو  .كل حلظ ��ة للجم ��ال فار�سية بامتياز .نحن نغادر طه ��ران منذ ام�س ،والطريق
اىل �شرياز لن متر باجلبال ً
ثانية ،وحده احلور يبهج باغ�صانه ا ُّ
جلر ِد امل�سافات.
ل�س � ُ�ت �صفوي� � ًا ،فار�سي ًا مثلما قد يظنن ��ي البع�ض ،بل ُ
ل�ست م ��ن املقدَّ�س ب�شيء ،لكي
ً
مع�صومة ،وما كان ل�سائق للحافل ��ة �أ ْن ي�سلك الطريق اىل
ا�س ّم ��ي الطريق اىل هن ��اك
ُ
الق ّب ��ة ال�صفراء البعي ��دة ،كانت لنا وجهتنا الأخرى ،هي �ش�ي�راز التي رافقني قمرها
الاله ��ب ،مدينة �ستظل مبن�أى عن امللح والعاق ��ول ،ذاك ،التي �أطلعتني نافذة القطار
علي ��ه بقم ،بني اجلب ��ل والرب الأبي�ض الطويل  ...و�س ��وى الفخار اخلزف ،الذي يف
واجه ��ة املطعم مل �أر ما يدعوين ملد ي ��دي �أو التطاول بب�صري ،كذلك كان امل�سافرون،
دخل ��وا املطع ��م ،تقاذفتهم املقاع ��د وفناجني القه ��وة وعلب احلل ��وى ودورات املياه.
هن ��اك ،عل ��ى الطري ��ق ،كانت مدين ��ة �أخرى ،مفردة ،ه ��ي قبة بني الرب ّي ��ة واجلبل ،ال
مت�سكها الطريق اىل �شرياز ،التي �أق�صدها الآن.
تق ��ول ن�ش ��رة ال�ضوء التي يف احلافلة �إن درجة احلرارة يف اخلارج �أدنى من ال�صفر
بقلي ��ل ،فر� ��ش مع ��او ُن ال�سائق للطف ��ل من قفطان ��ه ً
منامة ،ب�ضج ��ر �أمّه تدث ��ر الطفل
وبامل�صابي ��ح البعي ��دة �أي�ض ًا ون ��ام ،كان ��ت ق�ضبا ُن املقاعد ب ��اردة ،ح� � َّد انني �سمعت
هدهدته ��ا .يف �ش�ي�راز ،ما كنت اح�سب ا َّن للنارجن متحف ًا ل ��وال �إنني �سمعت �إحداهن
تق ��ول خلليله ��ا :نلتقي يف ( موزه ن ��ازجن) �س�ألت ال�سائق عم معن ��ى (موزه) قال هي
املتحف .ومن �سياج حديقة ال�شريازي ،ال�شاعر ،الذي ر ّبْت ُه �صيحات ال�صبّية ،ر�أيتهم
يتقاذف ��ون النارجن ،كان امل�ساء برتقالي ًا ،لكن ��ه بطعم حام�ض والذع .يقول� ":أال �إمنا
ُ
ال�سعديُّ
م�شتاق �أهل ِه ..ت�شو َّق ط ٍري مل يطع ُه جناحُ .
في حديقة �ضريح ال�شاعر الفار�سي
حافظ �شيرازي ،كان الب�ستانيون
يقلمون التوت ،وكنت ر�أيت �أقرانهم في
طهران و�أ�صفهان �أي�ض ًا ،فهم في كانون
ً
نازال من
الثاني ،والبرد يخطون وئيداً،
الجبال..
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نا�شطون يتهمون احلكومة املحلية بتجاهل رفاهية العوائل
 ك��رن��ف��ال "�أنا �أح���ب ذي قار" ي����ؤك���دون ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �إب����راز ال��وج��ه امل���دين ل��ل��م��دن العراقية
 ذي قار /ح�سني العامل

�أكد امل�شاركون يف كرنفال "�أنا
�أحب ذي قار" ،الذي �أقامه
فريق " م�شحوفنا التطوعي"،
يوم اجلمعة (  21كانون االول
 ) 2018على حدائق بهو بلدية
النا�صرية على �أهمية �إبراز
الوجه املدين للمدن العراقية
وتقوي�ض املناخات الطائفية
وم�ساحات العنف والتطرف
والتخندق احلزبي ،وفيما
بينوا �أن فعاليات الكرنفال
التي توفرت لها م�ساحة وا�سعة
من احلرية �أ�سهمت بالك�شف
عن العديد من املواهب
الواعدة يف جمال الر�سم
واملو�سيقى والأعمال احلرفية،
دعوا امل�ؤ�س�سات احلكومية اىل
االهتمام باجلوانب الرتفيهية
للأ�سرة العراقية ودعم
الفعاليات الفنية والثقافية
التي ترعى مواهب ال�شباب.

وقال مدي ��ر منتدى ذي ق ��ار للتنمية املدنية
حيدر �سع ��دي للمدى وهو �أح ��د امل�شاركني
بالكرنف ��ال �أن " كرنف ��ال �أن ��ا �أح ��ب ذي قار
مبو�سمه الثال ��ث �أقيم مب�شارك ��ة الع�شرات
م ��ن املتطوع�ي�ن واملنظم ��ات املجتمعي ��ة
والنا�شط�ي�ن م ��ن ال�شب ��اب احلري�صني على
�إبراز جمالية حمافظتهم و�أثرها احل�ضاري

العري ��ق" ،و�أ�ضاف " وق ��د متيزت فعاليات
الكرنف ��ال باحل�ض ��ور ال�شعب ��ي وت�ضمنت
ن�شاطات فنية وثقافية من �شعر ومو�سيقى
وغناء وم�سرح ،ف�ض�ل ً�ا عن معار�ض للكتب
وبازارات خا�صة بالأعمال اليدوية وور�ش
لتعليم الر�سم احلر لالطفال ب�إ�شراف فنانني
ومدر�سني ملادة الر�سم".
و�أ�شار �سعدي اىل �أن "الهدف من الكرنفال
هو �إبراز الوجه املدين ملحافظة ذي قار بعد
�أن هيمن ��ت عليها �أج ��واء احلروب والعنف
والأزمات ال�سيا�سية واالقت�صادية" .م�ؤكد ًا
ان "النا�صري ��ة ه ��ي مدينة َمدَني ��ة بطبعها
وهو ما �أ�سهم بنجاح الكرنفال الذي ح�ضره
املئات من �أهايل النا�صرية مع عوائلهم ".
و�أ�ش ��ار �سع ��دي اىل �أن " الفعاليات املدنية
م ��ن �ش�أنه ��ا �أن تقو� ��ض املناخ ��ات الطائفية
والتط ��رف والتخن ��دق احلزب ��ي كونه ��ا
فعالي ��ات جمتمعي ��ة تهت ��م بجمي ��ع �شرائح
املجتمع وتعرب عن حب �أهل ذي قار ملدينتهم
" ،و�أردف " كان ��ت فعالي ��ات ح ��رة وغ�ي�ر
حمددة ب�سقف مع�ي�ن وال حمددة ب�ضوابط
قامعة للحريات الفنية والأدبية".
و�أ�ش ��ار مدير منتدى ذي قار للتنمية املدنية
اىل �أن "الكرنف ��ال ك�ش ��ف ع ��ن مواه ��ب
فني ��ة واع ��دة يف جمال الر�س ��م واملو�سيقى
وال�صناع ��ات احلرفي ��ة" ،مبين ��ا �أن" كل
منظمة �أو جه ��ة �شاركت بالكرنفال حر�صت
على �أبراز ر�سالتها املدنية يف الكرنفال من

خالل ما تقدمه من فعاليات تتعلق بالتنمية
الب�شري ��ة والطفول ��ة والفعالي ��ات الأدبي ��ة
والثقافي ��ة واخلريي ��ة وحق ��وق الإن�س ��ان
وال�صناعات احلرفية.
ون ��وّ ه �سعدي اىل �أن "م�شاركة املنظمات مل
تقت�صر عل ��ى حمافظة ذي ق ��ار و�إمنا هناك
م�ش ��اركات من بغ ��داد وحمافظ ��ات عراقية
�أخرى".
وع ��ن م�شارك ��ة منت ��دى ذي ق ��ار ال ��ذي
يرت�أ�س ��ه قال �سع ��دي �إن " م�شاركة املنتدى
متثل ��ت بفعالي ��ة الر�س ��م احل ��ر لالطفال من
خ�ل�ال تنظيم ور�ش ��ة للر�سم احل ��ر وتوفري

وزارة الكهرباء
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م � /إنــــــذار

نظ��را ً لع��دم قيامكم بتس��ديد مبل��غ الدين املس��تحق
بذمتك��م بالتكاف��ل والتضامن عن (تس��هيالت) املمنوح
للمدي��ن اع�لاه والبال��غ ()1.341.675.426دين��ار (ملي��ون
وثالثمائة وأحدى واربعون ألف وستمائة وخمسة وسبعون
دينار و 426فلس��اً) وامللزمني بدفعه إلى مصرفنا واستنادا ً
إلى املادة الثالث��ة من قانون حتصيل الديون احلكومية رقم
 56لس��نة  1977فأني وحس��ب الصالحي��ة املمنوحة لي
مبوجب امل��ادة الثانية م��ن القانون اع�لاه أنذركم بوجوب
تس��ديد مبلغ الدين املش��ار إليه اعاله مع الفوائد املترتبة
عليه خالل عش��رة أيام اعتبارا ً من اليوم التالي لتبليغكم
باالن��ذار وبعكس��ه فس��وف تتخ��ذ االج��راءات القانونية
الالزمة وفقا ً ألحكام املادة اخلامسة الفقرة ( )1من القانون
املذكور وذلك بوضع إش��ارة احلجز التنفيذي على أموالكم
املنقولة والغير املنقولة وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد
أعذر من أنذر ...مع التقدير

يس��ر ش��ركة املش��اريع النفطية /هيأة مش��اريع اجلنوب دعوة كافة املقاولني من ذوي اخلبرة واالختصاص لألش��تراك في
املناقصة وفق الوثائق القياسية و الشروط والتفاصيل أدناه-:
-1يقدم العطاء في ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اسم املناقصة و رقمها و كا فة التفاصيل الفنية وجداول الكميات
مع كافة املستمسكات املطلوبة وكاالتي-:
/1-1التأمينات األولية تبلغ (( )52516095اثنان وخمس��ون مليون وخمس��مائة وستةعش��ر الف وخمسة وتسعون دينار
عراقي ) على ش��كل صك مصدق أو س��فتجة أو خطاب ضمان نافذ املفعول ملدة ثالثة أش��هر من تأريخ غلق املناقصة
وبأس��م مقدم العطاء حصرا ً أو أي من املس��اهمني في الشركة أو الشركات املش��اركة مبوجب عقد مشاركة وسيهمل
العطاء الذي لم ترفق به التأمينات األولية والتقبل التأمينات املقدمة من املصارف املذكورة أدناه .
أ -مصرف االهلي العراقي ب – مصرف املتحد لالس��تثمار ج – مصرف دار السالم لالستثمار د -مصرف الرواحل االسالمي
لالس��تثمار والتموي��ل هـ ـ مصرف دجلة والف��رات للتنمية واالس��تثمار و – مصرف البصرة الدولي لالس��تثمار ز -بنك
اس��يا التركي ح -مصرف الوركاء لالس��تثمار ط -مصرف الش��مال ي -مصرف العراقي االس�لامي لالستثمار والتمويل
ك – مصرف ايالف االسالمي
/2-1كت��اب عدم املمانعة من االش��تراك في املناقصة صادرم��ن الهيئة العامة للضرائب /3-1 .عقد مش��اركة مصادق
اصولي��ا ً من قب��ل كاتب العدل في حالة التقدمي للعطاء أكثر من مناقص /4-1 .بطاقة الس��كن /5-1 .هوية تس��جيل
مقاولني نافذة من الدرجة س��ابعة كحد ادنى  /6-1بيان مؤهالت اجلهاز الفني للش��ركة واالختصاصيني املتفرغني وغير
املتفرغني العاملني لديها عند تنفيذ مش��اريع املقاوالت مبختلف انواعها  /7-1وثائق تأس��يس الش��ركة تشمل شهادة
التأس��يس +عقد تأس��يس +النظام الداخلي للش��ركة  +كتاب التخويل باملراجعة والتوقيع +اجازة ممارسة املهنة /8-1
وصل شراء املناقصة  / 9 -1تقدمي احلسابات اخلتامية مصادق عليها من قبل محاسب قانوني ألخر سنتني ماليتني /10-1
قائمة باالعمال املماثلة مصدقة من اجلهات املستفيدة  /11-1جدول تقدم العمل .
 . 2وتوض��ع العط��اءات ف��ي صندوق العطاءات ف��ي موعد أقصاه نهاية الدوام الرس��مي لي��وم  2019/1/7وهو تأريخ غلق
املناقصة وعلى العنوان التالي-:
محافظة البصرة /شركة املشاريع النفطية/هيأة مشاريع اجلنوب /قرب مصفى البصرة في الشعيبة
 -3يتم ملئ القسم الرابع ( استمارات العطاء) من قبل مقدم العطاء الكترونيا ً ومن ثم يتم طباعته لغرض ختمه باخلتم
احلي للشركة ومن ضمنها جداول الكميات املسعرة علما ً بانه سيهمل اي عطاء لم يتم ختمه بختم الشركة .
 -4تش��ترى العط��اءات من الدائرة الوارد عنوانه��ا في أعاله ومببلغ ( )250000مائتان وخمس��ون الف دينار فقط غير
قابل للرد .
 -5على املقاول الذي يقبل عطاءه احلضور خالل يومني من تأريخ تبليغه بقرار األحالة لغرض توقيع العقد
 -6عل��ى املقاول عند توقيع العقد تقدمي ضمان التنفيذ مبوجب ش��روط املقاول��ة وإذا امتنع املقاول عن ذلك فللدائرة حق
سحب العمل ومصادرة التأمينات األولية دون احلاجة الى إنذار او أي إجراء قانوني اخر
 -7إن الدائ��رة غي��ر ملزم��ة بقبول أوط��أ العطاءات أو أي عط��اء آخر ولها احلق ف��ي إلغاء املناقص��ة دون ان يكون ملقدمي
العطاءات حق املطالبة بأية تعويضات
 -8إن املناقصة مبنية على أساس التسعير للفقرات الواردة في جدول الكميات كجزء من وثائق املناقصة
 -9على مقدم العطاء قبل تقدمي عطاءه إجراء التحريات الكافية عن طبيعة العمل والظروف احمليطة به
 -10على مقدم العطاء التوقيع على كل ورقة أو وثيقة في العطاء املقدم من قبله
 -11يبقى العطاء نافذا ً وملزما ً ملقدم العطاء وملدة ( )90يوما ً من تأريخ غلق املناقصة
 -12يتحمل من ترسوا عليه املناقصة أجور نشر االعالن
 .13العقد خاضع للضريبة
 -14يعتب��ر ه��ذا األعالن جزء من مس��تندات املقاولة وجزء ًاليتج��زء من العقد وملزما ً للمق��اول بكل فقراته مبجرد
تقدمي العطاء
.15أذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية ميدد االعالن الى اليوم التالي
 .16أن الكلف��ة التخميني��ة تبلغ ( )1750536500مليار وس��بعمائة وخمس��ون مليون وخمس��مائة وس��تة وثالثون الف
وخمسمائة دينار عراقي الغيرها
 -17ملزيد من املعلومات ميكن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على األنترنت HTTP://WWW.SCOP.GOV.Oil.IQ
www.oil.gov.iq , E-mail:south.oper@scop.oil.gov.iq

املدير العام

الأل ��وان وم�ستلزم ��ات الر�س ��م ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
م ��درب لتدريب الأطفال عل ��ى طريقة الر�سم
وا�ستخدام الألوان ".
وم ��ن جانبه ��ا قال ��ت النا�شط ��ة املدني ��ة
�إمي ��ان الأم�ي�ن ،يف حدي ��ث �إىل (امل ��دى)،
�إن " فعالي ��ات الكرنف ��ال مبجمله ��ا فعاليات
تطوعي ��ة تهت ��م باال�س ��رة واملجتم ��ع ال ��ذي
عانى وما يزال يع ��اين من الت�ضييق وعدم
توف ��ر �أماكن وو�سائ ��ل الرتفيه لأف ��راده "،
م�ش�ي�رة اىل �أن " احلكوم ��ة التي تعجز عن
توفري �أب�سط متطلبات احلياة ال تهتم كثري ًا
برتفيه املجتمع ".

ودع ��ت االم�ي�ن احلكومت�ي�ن املحلي ��ة
واالحتادي ��ة اىل اي�ل�اء االهتم ��ام املطلوب
بالق�ضاي ��ا املجتمعي ��ة الت ��ي ته ��م الأ�س ��رة
وتوفري �سبل الراحة والرفاهية لها .م�ؤكدة
�إن " العائل ��ة العراقي ��ة ت ��كاد تختن ��ق بفعل
الأزمات اخلانق ��ة و�أجواء العنف وفو�ضى
ال�سالح وال�ضغوط االقت�صادية".
و�أ�شارت الأمني اىل �أن "ن�شاطات املتطوعني
ال�شب ��اب وفعالياته ��م يف الكرنف ��ال ت�أت ��ي
ك ��رد فعل عل ��ى التجاهل احلكوم ��ي ملطالب
املواطنني وعدم تلبيتها حلاجاتهم امللحة"،
منوه ��ة اىل �أن "م ��ا يقدم ��ه النا�شط ��ون
واملتطوع ��ون ال�شب ��اب م ��ن �أعم ��ال خريية
وفعاليات جمتمعية و�إن كان حمدود ًا ،فانه
ي�سهم با�شاعة املحبة وال�سالم وتنمية روح
الت�ضامن والتكافل االجتماعي".
و�شهد كرنفال "�أن ��ا �أحب ذي قار" ،ح�ضور
جمموع ��ة كب�ي�رة م ��ن الأ�س ��ر الذيقاري ��ة
والنا�شطني والأكادمييني ف�ض ًال عن جموع
غفرية من ال�شباب.
وكان ��ت �إدارة كرنف ��ال "�أن ��ا �أح ��ب ذي
ق ��ار" ق ��د �أاطلق ��ت الن�سخ ��ة الأوىل م ��ن
الكرنف ��ال يف (  21ت�شري ��ن الث ��اين 2016
) مب�شارك ��ة  14منظم ��ة جمتم ��ع م ��دين
و�شهد الكرنف ��ال م�شاركة فنانني و�أدباء من
خمتل ��ف املحافظ ��ات ،و ّ
مت تخ�صي� ��ص ريع
الكرنفال يف حينها للعوائل الفقرية وذوي
االحتياجات اخلا�صة.

تعلن الش��ركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية في املنطقة اجلنوبية احدى
تش��كيالت وزارة الكهرباء عن إعادة اعالن املناقصة كما في اجلدول ادناه وذلك
حسب الشروط واملواصفات الفنية التي ميكن احلصول عليها من مقر املديرية
العام��ة  /قس��م الش��ؤون التجارية الكائن ف��ي محافظة البص��رة  /تقاطع
الطويسة.
فعلى اصحاب الش��ركات واملكاتب االختصاصية املس��جلني بصورة رسمية
الراغبني باملش��اركة تقدمي عطائهم حسب الوثائق القياسية ويوضع العطاء
في ظرف واحد مختوم ومؤش��ر عليه رقم املناقصة وعنوانها واسم الشركة
والعن��وان الكام��ل مع ذك��ر البريد االلكترون��ي على ان تكت��ب محتويات كل
األغلف��ة وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد .ويكون ش��امال ً التأمينات
األولي��ة على ش��كل صك مص��دق أو خطاب ضمان صادر م��ن مصرف عراقي
معتمد مببلغ قدره ( )29.400.000فقط تسعة وعشرون مليون واربعمائة ألف
دينار عراقي على ان تستكمل إلى ( )%5عند اإلحالة وقبل توقيع العقد ،وسوف
يهمل العطاء غير املس��توفي للشروط ولن يتم اس��تالم أي عطاء بعد تاريخ
غلق املناقصة املثبت في اجلدول ادناه ويتحمل من ترس��و عليه املناقصة اجور
نشر االعالن علما ً بأن املديرية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
وملعرف��ة التفاصي��ل ميكنك��م زيارة املوق��ع االلكترون��ي ل��وزارة الكهرباء
 www.moelc.gov.iqولالجابة على االستفس��ارات مراس��لتنا على البريد
االلكتروني12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq :
ت
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ترجمة

م�سيحيو العراق ي�ستعدون لالحتفال ب�أعياد امليالد يف مناطقهم املحررة
 ترجمة /حامد �أحمد
 عد�سة /حممود ر�ؤوف

رغم تحملهم �سنوات من
اال�ضطهاد والعنف والتهجير
كثير من الم�سيحيين
العراقيين بد�أوا بالرجوع
الى مناطقهم وقراهم  ،التي
كانت محتلة من قبل داع�ش
 ،ليحتفلوا ب�أعياد الميالد
بفرح داخل كنائ�سهم
المت�ضررة والمنهوبة .
في وقت �سابق من هذا
ال�شهر وقع الرئي�س
االميركي  ،دونالد ترامب
 ،ت�شريع ًا برلماني ًا �سيعمل
على م�ساعدة الم�سحيين
الناجين من االبادة
الجماعية التي ارتكبها
بحقهم م�سلحو داع�ش .
الت�شريع الذي اقترحه
وطرحه ع�ضو البرلمان عن
والية نيو جر�سي ال�سيناتور
 ،كر�س �سمث  ،من الحزب
الجمهوري  ،يدعو �أي�ض ًا الى
جلب مرتكبي هذه الجرائم
للعدالة لينالوا جزاءهم .

ا�ستن ��ادا اىل موق ��ع ال�سينات ��ور � ،سمث
 ،االلك�ت�روين عل ��ى االنرتن ��ت ف ��ان عدد
امل�سيحي�ي�ن الباقني يف الع ��راق الآن قد
هب ��ط اىل �أق ��ل م ��ن  200,000م�سيحي
بع ��د �أن كان عددهم بح ��دود  1.4مليون
م�سيح ��ي خ�ل�ال الع ��ام  2002وبحدود
ن�ص ��ف ملي ��ون م�سيح ��ي خ�ل�ال الع ��ام
� 2013أي قب ��ل �سنة م ��ن اجتياح تنظيم
داع� ��ش للمو�ص ��ل و�سهل نين ��وى حيث
يقط ��ن امل�سيحي ��ون  ،وقيام ��ه بحمل ��ة
قت ��ل وتهج�ي�ر بحقهم  .و�أ�ض ��اف موقع
ال�سيناتور � ،سمث  ،ب�أن �أغلب امل�سيحيني
الباقني يف العراق الآن هم من املهجرين
ومعظمه ��م يقيم ��ون يف �أربي ��ل عا�صمة
�إقلي ��م كرد�ست ��ان وهم بحاج ��ة مل�ساعدة
ليتمكن ��وا م ��ن الرج ��وع لبيوته ��م لك ��ي
ي�ستقروا يف بلدهم العراق .
ووفق� � ًا لقانون م�ساع ��دة �ضحايا الإبادة
اجلماعية يف العراق و�سوريا وحما�سبة
املتورطني  ،الذي وقعه الرئي�س ترامب ،
فان احلكومة االمريكية خمولة بتمويل
منظمات التي تق ��وم بتوفري امل�ساعدات
االن�ساني ��ة للناج�ي�ن م ��ن حمل ��ة الإبادة
اجلماعي ��ة من �أتب ��اع االقلي ��ات العرقية
واالثني ��ة  ،م ��ن �أجل حتقي ��ق اال�ستقرار
لهم والتعايف مما حلق بهم .

ج ��ون بونتفك� ��س  ،ممثل ف ��رع م�ؤ�س�سة
ج�ي�رج ان نيي ��د اخلريي ��ة  ACNيف
انكل�ت�را  ،مل�ساع ��دة الكنائ� ��س املحتاجة
يقول " �إن م�سيحيي العراق قد تعر�ضوا
حلملة �إب ��ادة عرقية وه ��م �ضحايا ابادة
جماعية وفق ًا ملا ج ��اء يف تقرير االعالن
الدويل ملكافحة جرائم االبادة اجلماعية
ومعاقبة مرتكبيها لعام ". 2017

من جانب �آخ ��ر قالت الباحثة يف جرائم
االب ��ادة اجلماعي ��ة  ،ايويلين ��ا �أو�شاب ،
�إن ��ه ب ��دون �شك اجلرائ ��م الت ��ي ارتكبها
تنظيم داع�ش ه ��ي جرائم �إبادة جماعية
 .و�أ�ضاف ��ت بقوله ��ا " الأقلي ��ات العرقية
والديني ��ة يف الع ��راق كان ��وا عر�ض ��ة
جلرائ ��م �إب ��ادة جماعية من قب ��ل داع�ش
 ".م�ش�ي�رة اىل �أن ه ��ذه اجلرائ ��م �أق ��ر

به ��ا االحت ��اد الأوروبي وع ��دة برملانات
وحكومات يف العامل .
و�أ�ضاف ��ت � ،أو�ش ��اب  ،قائل ��ة " رغم ذلك
مل تق ��م اي حمكمة دولي ��ة �أو حملية حلد
الآن مبقا�ض ��اة �أي �شخ� ��ص م ��ن تنظيم
داع� ��ش متورط بارت ��كاب جرائ ��م ابادة
جماعي ��ة �ض ��د م�سيحي�ي�ن �أو �آيزيدي�ي�ن
�أو �أقلي ��ات عرقي ��ة وديني ��ة �أخ ��رى يف

العراق �أو مكان �آخر ".وكانت الباحثة ،
او�شاب  ،قد زارت العراق جلمع �أدلة عن
جرائ ��م �إبادة جماعي ��ة واجراء مقابالت
مع ناج�ي�ن منهم  .وعل ��ى �سبيل املثال ،
التق ��ت مب�سيحي�ي�ن مهجري ��ن يف �أربيل
 ،وزارت اي�ض� � ًا عدد ًا من امل ��دن والقرى
املحررة التي كانت حتت �سيطرة داع�ش
 ،ب�ضمنه ��ا قرية ق ��رة قو� ��ش وتلكيف و
برطلة التي يقطنها امل�سيحيون .
كارل هيت ��و  ،املدي ��ر الوطن ��ي للجمعية
الكاثوليكي ��ة اخلريي ��ة لل�ش ��رق االدن ��ى
 ، CNEWAالت ��ي تتخذ من اوتاوا
مق ��را له ��ا  ،يق ��ول �إن ع ��دد ًا امل�سيحي�ي�ن
املهجرين يف العراق الآن يعتمد على من
تتح ��دث معه ويف كل الأح ��وال يعطون
اح�صائيات مت�ضاربة .
و�أ�ض ��اف هيت ��و قائ�ل� ًا " عندم ��ا ب ��رزت
تهدي ��دات تنظي ��م داع� ��ش يف اب ع ��ام
 2014مت اجبار مايقارب من 120,000
م�سيح ��ي عل ��ى ت ��رك منازله ��م  .مل يخلِ
امل�سيحي ��ون �شمال مدين ��ة املو�صل فقط
بل هربوا � ً
أي�ض من مناطق �سهل نينوى
وهو امل�أوى التاريخ ��ي للم�سيحيني يف
العراق ".
جل� ��أ امل�سيحي ��ون املهج ��رون اىل �إقلي ��م
كرد�ست ��ان  ،وبعد �أرب ��ع �سنوات من ذلك

التاري ��خ رجع ق�سم منه ��م اىل قراهم يف
�سهل نين ��وى يف حني بقي الآخرون يف
كرد�ستان .
بونتفك� ��س  ،ممثل ف ��رع م�ؤ�س�سة جريج
ان نيي ��د اخلريي ��ة ، ACNيق ��ول �إن
الو�ض ��ع االمن ��ي الآن حت�س ��ن ولك ��ن ما
ت ��زال هناك �أمور مقلق ��ة  ،م�شري ًا اىل �أن
وفد من امل�ؤ�س�سة اخلريية  ACNزار
املو�ص ��ل ومنطقة �سه ��ل نينوى وذكروا
يف تقري ��ر له ��م ب ��ان م�سلح ��ي داع�ش ما
يزال ��ون متواجدي ��ن يف املنطقة ولكنهم
متخف�ي�ن ب�ي�ن الأه ��ايل حي ��ث تخل ��وا
ع ��ن ردائهم التقلي ��دي وحلق ��وا حلاهم
الطويلة .
وا�ستن ��ادا اىل الباحث ��ة  ،او�ش ��اب  ،فان
حماوالت �إع ��ادة بناء املكونات امل�سحية
يف املنطق ��ة ما ت ��زال جارية  ،م�ست�شهدة
باالح�صائي ��ة ال ��واردة يف تقري ��ر جلنة
�إع ��ادة �إعمار �سهل نين ��وى بان �أكرث من
 %40م ��ن البيوت املت�ضررة للم�سيحيني
قد مت ترميمه ��ا  .وهذا ما �سمح حلوايل
 %45م ��ن العوائ ��ل الع ��ودة لبيوتها يف
�سه ��ل نينوى  .ولك ��ن الطريق م ��ا يزال
طوي ًال �أمام الباقني للعودة .
ويقول بونتفك�س �إن  45,000م�سيحي
مهجر يف اقليم كرد�ستان عادوا لبيوتهم
يف �سه ��ل نينوى ولك ��ن القليل منهم من
رج ��ع اىل املو�ص ��ل التي ما ت ��زال تعترب
غري �آمنة ب�شكل كامل .
اليوم ومبا �إننا على �أبواب �أعياد امليالد
فم ��ا ت ��زال هن ��اك مناطق تع ��اين من قلة
الأم ��ن يف �سه ��ل نينوى  ،يق ��ول هيتو ،
مم ��ا يعيق ق�س ��م من العوائ ��ل امل�سيحية
العودة لديارهم .
ا�ستن ��اد ًا اىل اجلمعي ��ة الكاثوليكي ��ة
لل�ش ��رق االدن ��ى ف ��ان م�سيحي ��و بغ ��داد
�سيكونون يف م�أم ��ن �أكرث و�سيحتفلون
ب�أعي ��اد املي�ل�اد ب�ش ��كل ه ��ادئ  .ويق ��ول
ممث ��ل اجلمعي ��ة  ،هيت ��و � " :سيكونون
هادئني ج ��د ًا يف احتفالهم باعياد امليالد
 ،لأنه ��م اليري ��دون جذب �أنظ ��ار �أي �أحد
اليهم ".
�أم ��ا يف منطق ��ة االقلي ��م  ،يق ��ول هيتو ،
ف�سيك ��ون الأمر خمتلف ًا حي ��ث �سيحتفل
امل�سحي ��ون باعي ��اد ميالد ممتع ��ة  ،وقد
يك ��ون امل ��كان الأان�س ��ب له ��م لالحتف ��ال
ب�ش ��كل طبيعي � ،أما يف الأماكن االخرى
ف�ستك ��ون احتف ��االت مقت�ضب ��ة و�ضيقة
النطاق .
مدي ��ر منظم ��ة ج�ي�رج ان نيي ��د لل�ش ��رق
الأو�س ��ط  ،ان ��درزج هاليمب ��ا  ،يق ��ول "
علين ��ا �أن ال نن�س ��ى ب ��ان ه� ��ؤالء النا�س
يقد�س ��ون معتقداتهم وطقو�سهم الدينية
يف احتفاالته ��م وخ�صو�ص ًا اعياد امليالد
� ،إن م�سيحي ��ي الع ��راق يريدون العودة
لكنائ�سه ��م لالحتف ��ال باعي ��اد املي�ل�اد .
�أ�ستطي ��ع �أن �أقول بان احتف ��االت �أعياد
املي�ل�اد �ستكون مفرحة بالن�سبة لهم رغم
كل ال�صعوبات".
 عن :موقع بو�ست ميديا

ملاذا حت ّولت الأهوار من جنة عدن العراق �إىل �أر�ض ماحلة؟
في الوقت الذي يتعافى فيه العراق بعد حرب طاحنة مع تنظيم داع�ش وبدء مرحلة �إعادة الإعمار فانه يواجه من ناحية ثانية �شحة قا�سية بالمياه
 .منا�سيب مياه دجلة والفرات ق ّلت  ،و�أحد �أ�سباب ذلك يعود لقيام الجارة تركيا ببناء �سد على منبع نهر دجلة �ساهم في قلة تدفق المياه للعراق  .الماء
المتبقي ا�صبح مالح ًا جداً ال ي�ساعد على ا�ستمرار الحياة .الأهوار المع�شبة الخ�ضراء لجنوبي العراق كانت في فترة من الزمن م�صدراً حيوي ًا للحياة
تدن مقلق لمنا�سيب المياه فيها  ،وهي جزء من �أزمة مياه �أو�سع �أثرت على معظم البالد.
والغذاء للعراقيين  .ولكن الأهوار تعاني الآن من ٍ
 ترجمة /املدى

ت ��دين من�س ��وب املي ��اه وارتف ��اع
مع ��دالت االم�ل�اح ت�سبب ��ت بقت ��ل
النب ��ات واحلياة وكذلك اجلامو�س
الذي يعي� ��ش يف املاء ويعتمد عليه
�أبناء الأهوار يف معي�شتهم وك�سب
رزقهم .
قليل م ��ن النا�س من ينظر اىل هذه
الأه ��وار بح ��ب وقلق مثلم ��ا ينظر
�إليه ��ا  ،جا�سم اال�س ��دي  .لقد كر�س
حياته للحفاظ عليها .
يق ��ول جا�س ��م " لقد ول ��دت هنا يف
و�س ��ط الأه ��وار  .وعندم ��ا فتحت
عيني يف ذلك الوقت كنت قد ر�أيت
حديق ��ة لق ��د كانت جنة ع ��دن بحق
 .كانت عب ��ارة عن منطق ��ة وا�سعة
مليئ ��ة باملي ��اه وال ��زرع واخل�ضرة
و�أن ��واع الطي ��ور واجلامو� ��س
والأ�سم ��اك  .كان ال�سم ��ك يف ذل ��ك
الوق ��ت يف كل مكان وحول بيوتنا
 .لك ��ن خ�ل�ال موا�س ��م و�سن ��وات
اجلف ��اف مثل ه ��ذا الع ��ام والفرتة
املمت ��دة م ��ن  2009اىل 2015
واجهن ��ا م�شكلة �شح املي ��اه وكذلك
تغ�ي�ر يف نوعي ��ة املياه حي ��ث �أدت
ن�سب ��ة امللوح ��ة العالي ��ة اىل موت

النبات ��ات وت�صح ��ر الأر� ��ض  .كان
من�س ��وب نهر الفرات عالي ًا �أما الآن
فق ��د انخف�ض مبع ��دل � 84سنتمرت ًا
عن معدله االعتيادي ".
�أهوار العراق تعاين من انخفا�ض
منا�سيب املياه بح ��دود  17بو�صة
 ،وه ��ي ج ��زء م ��ن م�شكل ��ة وا�سعة
النط ��اق تع ��اين منه ��ا كل الب�ل�اد
 .منا�سي ��ب مي ��اه دجل ��ة والف ��رات
هبط ��ت كث�ي�ر ًا وامل�شكل ��ة الأخرى
ه ��ي �أن ن�سبة امللوح ��ة ازدادت يف
املي ��اه وبع ��د �أن كان ��ت  200ج ��زء
من املليون �أ�صبحت ن�سبة امللوحة
الآن  1,800جزء من املليون.
ه ��ذا يعن ��ي �أن املي ��اه املاحل ��ة ال
تقتل النبات فق ��ط بل تقتل حيوان
اجلامو� ��س �أي�ض ًا ال ��ذي يعي�ش يف
اله ��ور وال ��ذي يعتم ��د علي ��ه �أبناء
الأه ��وار كم�ص ��در رزق له ��م  ،فهي
توف ��ر اجل�ب�ن والقيم ��ر واحللي ��ب
وكذل ��ك اللح ��م لي�أكل ��وا من ��ه  .منذ
�آالف ال�سن�ي�ن كان ابن ��اء الأه ��وار
ي�شرب ��ون املياه الت ��ي حولهم � ،أما
الآن فق ��د ا�صبحت ماحل ��ة و�سامة
بالن�سبة للجامو�س حيث تتعر�ض
حيوان ��ات اجلامو� ��س للعم ��ى قبل
نفوقها .
عبا�س جواد � ،أحد مربي اجلامو�س
يف الأهوار  ،فقد العام املا�ضي 15

ر�أ�س جامو�س ب�سبب ملوحة املياه
 .وه ��و يق ��وم بنق ��ل كمي ��ات مي ��اه
نقي ��ة م ��ن بع� ��ض مناط ��ق الأهوار
غ�ي�ر املت�ض ��ررة ويحمله ��ا لقطيعه
على بعد �أمي ��ال عرب حاويات مياه
ي�ضعها يف قاربه .

يق ��ول جواد " اعتادت هذه املنطقة
�أن تك ��ون خ�ض ��راء والآن حتولت
اىل �صحراء تقريب ًا  .العام املا�ضي
كان لدين ��ا ماء �أما هذا العام نعاين
من ُ�شح باملياه".
ق ��رى ب�أكمله ��ا مت هجره ��ا حي ��ث

�أ�صبح ��ت احلي ��اة بالن�سب ��ة
للمزارع�ي�ن ومرب ��ي املوا�ش ��ي
واجلامو�س ال تطاق.
�أح ��د ا�سباب م�شكل ��ة �شح املياه يف
الأه ��وار هو �سد  ،ايل�سو  ،ال�ضخم
الذي مت ان�ش ��ا�ؤه حديث ًا على طول

منب ��ع نه ��ر دجل ��ة وه ��و ج ��زء من
م�ش ��روع ي�ض ��م � 22س ��د ًا يف تركيا
 .مت ت�شغي ��ل �س ��د ايل�س ��و �صي ��ف
هذا العام حي ��ث ت�سبب بانخفا�ض
تدف ��ق املياه للعراق ب�ش ��كل مبا�شر
 .و�إن  %70م ��ن مياه نهري العراق

تنبع من بلدان جماورة مثل �إيران
وتركيا .
وزي ��ر امل ��وارد املائي ��ة  ،ح�س ��ن
اجلناب ��ي  ،قال �إن ال�س ��دود املبنية
على مناب ��ع الأنهر يف هذه البلدان
املج ��اورة قد جاءت فق ��ط لت�ضيف
عبئ� � ًا اىل �أعب ��اء تغري املن ��اخ التي
يع ��اين منها البلد �أ�ص�ل ً�ا  .بالن�سبة
لنهر الف ��رات مث ًال فقدن ��ا ما يقارب
م ��ن  55اىل  %60م ��ن ح�صتن ��ا
ال�سنوية لتدفق النهر اىل البالد.
خ�ل�ال مو�س ��م الربي ��ع  ،يق ��ول

اجلناب ��ي  ،نح�ص ��ل عل ��ى الكميات
الق�ص ��وى م ��ن ن�سب ��ة تدف ��ق النهر
للعراق �أم ��ا خالل مو�س ��م ال�صيف
فتك ��ون املع ��دالت �أق ��ل  .واعتدن ��ا
عل ��ى ذلك خالل �سن ��وات � .أما الآن
ومع بناء �سدود �ضخمة على منابع
النهر ف�سنفق ��د معدالت التدفق تلك
م ��ن املي ��اه ولن ت�ص ��ل اىل معدالت
عالية كاملعتاد خالل الربيع.
يف ه ��ذه الأثن ��اء غ ��ادر كث�ي�ر م ��ن
املزارع�ي�ن قراهم ومزارعهم  ،ويف
مناط ��ق حمافظ ��ة نين ��وى حي ��ث
مزارع ��ي حم�ص ��ول احلنط ��ة فه ��م
يكافح ��ون م ��ن �أجل احلف ��اظ على
حم�صولهم من االندث ��ار يف �أر�ض
ياب�سة.
املزارع � ،سام ��ي يا�سني  ،يقول �إنه
زرع  175فدان ًا � ،أما هذا العام فانه
مل ي�ستط ��ع فع ��ل ذل ��ك وزرع 125
ف ��دان فق ��ط  ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أنه انفق
عليها  40مليون دينار و�إن الأمطار
�سقطت مت�أخرة وف�شل املح�صول .
وق ��ال �إذا ا�ستم ��ر الو�ضع على هذا
احلال من نق�ص املياه فلن ن�ستطيع
زراعة املح�صول ال�سنة القادمة.
الت�صحر يتو�سع ومع هذا التو�سع
ف ��ان ذل ��ك يعن ��ي فق ��ر ًا وتهج�ي�ر ًا
وتغ�ي�ر ًا يف الأر� ��ض ال ميك ��ن
�إ�صالح ��ه  .وال ميك ��ن للم ��زارع �أن
يرجع يف هذه احلال.
ب�سب ��ب ذل ��ك حت ��ول الع ��راق م ��ن
بل ��د م�ص ��در للمنتج ��ات الغذائي ��ة
واملحا�صيل الزراعية اىل بلد يعتمد
ب�شكل متزايد على اال�سترياد.
 عن :موقع  PBSاالمريكي
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ل�س ��تُ مبالغ ًا �إذا ما اعتربتُ مباراة منتخبنا الوطني مع نظريه ال�صيني
التي �ستجري غد ًا الإثنني ب�أنها املحك احلقيقي لقدرات العبينا ومدربهم
اجلدي ��د ال�سرتداد الثقة املفقودة وبي ��ان �صواب منهج الإعداد على مدى
 111يوم� � ًا منذ تويل �سرتي�شك ��و كاتانيت�ش العمل ببغ ��داد ،برغم ودية
اللق ��اء ورغبة املنتخبني على �إظه ��ار اجلاهزية الكاملة قبيل الدخول يف
بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سيا امل�ؤمل انطالقها يف الإم ��ارات  5كانون الثاين العام
املقبل.
�إن خ�صو�صي ��ة التناف� ��س الذي جمعن ��ا ب�صديقنا ال�صين ��ي يف �أكرث من
منا�سب ��ة تفر� ��ض ا�ستعداد ًا يتماه ��ى مع �شخ�صيته القوي ��ة املعروفة يف
املنطق ��ة وحرك ��ة العبيه التي ال تهد�أ طوال �شوط ��ي املباراة وتنوّ عه يف
�أ�سلوب املباغتة والتحفظ وحتى يف طريقة ا�صطياد الهدف عرب �سل�سلة
م ��ن املحاوالت الهجومي ��ة امل�ضغوطة خللخل ��ة التما�س ��ك الدفاعي بغية
الت�سدي ��د م ��ن خارج منطقة اجل ��زاء م�ستغ�ل ً�ا ثغرة ما ،وه ��و ما يجيده
"التنني" ب�شكل الفت.
 16مب ��اراة لعبت قبل لقاء الدوحة ،بح�سب بيانات االحتاد الدويل لكرة
القدم ،فاز الأ�سود يف ثماين مباريات مقابل �ست لل�صني وتعادال مرتني،
ومت ّك ��ن منتخبنا من ه� � ّز �شباك ال�صدي ��ق ثمان ع�شرة م ��رة مقابل �سبع
ع�ش ��رة كرة يف مرمانا ،معادلة متكافئة تن ُّم عن توازن م�ستوى الفريقني
وندية العطاء بينهما وعدم تفويت الفر�صة يف الت�سجيل لرتجيح الكفة
�أو التعادل على �أ�ضعف الإميان ،وهي م�سلمات بديهية ملن عرف طبيعة
املناف�س ��ة التي جمعتهم ��ا منذ زمن بعيد ،ما ي�سرتع ��ي ذلك يقظة العبينا
والكاب�ت�ن كاتانيت�ش لعدم ال�سماح باخل�س ��ارة وتقدمي العر�ض املر�ضي
طوال �شوطي املباراة بر�سم الفوز لتعزيز العامل املعنوي.
هناك من �أ�شكل على القائمة �ضعف بع�ض العبي املنتخب الذين اختارهم
كاتانيت�ش للمهمة القارية ،و�سواء اتفقنا �أم مل نتفق تبقى الكلمة الف�صل
له� ��ؤالء الالعبني لت�أكي ��د جدارتهم وحُ �سن اختيار امل ��درب ،ولتكن نقطة
االنط�ل�اق م ��ن مباراة ال�صني ع�ب�ر �أداء يرتقي و�أهمي ��ة املنا�سبة ،فكثري
مم ��ن اختريوا لتمثي ��ل العراق يف بطوالت �سابق ��ة واجهوا اعرتا�ضات
جماهريي ��ة كب�ي�رة تكاد تنزع الثقة م ��ن �أنف�سهم� ،إال �أنه ��م حوّ لوا �سلبية
حتد ّ
وظفتْ اىل �أداء بطويل نال ا�ستح�سان جميع
االعرتا� ��ض اىل طاقة ٍ ّ
النق ��اد ،وال�شواه ��د كث�ي�رة تدلل على ب ��روز جنوم ع ��دة يف مع�سكرات
وجتارب ميئو�س منها.
وب ��دت الر�سال ��ة املوج ��زة للمكتب الإعالم ��ي الحتاد الك ��رة �أم�س وافية
يف انطباعه ��ا التفا�ؤيل ب�أن جميع الالعب�ي�ن يتمتعون بال�صحة واللياقة
البدني ��ة العالي ��ة واالن�سج ��ام والرغب ��ة يف انت ��زاع قناع ��ة كاتانيت� ��ش
بالبق ��اء �ضمن قائم ��ة الالعبني الـ 23امل�ؤم ��ل �إر�سالها الحق� � ًا اىل اللجنة
املنظم ��ة لبطولة ك�أ�س �آ�سيا ،و�أك ��دت الر�سالة �أن م ��درب اللياقة البدنية
�س ��ردار حمم ��د ب ��ذل جهود ًا كب�ي�رة يف عملي ��ة اال�ست�شفاء الت ��ام جلميع
الالعبني بعد خو�ضهم مباريات متوالية يف الدوري املمتاز عقب مباراة
بوليفي ��ا الودي ��ة التي جرت يوم  20ت�شرين الث ��اين املا�ضي� ،أثرت على
م�ستوياته ��م ب�صورة عام ��ة ،و�ستكون مباراة ال�ص�ي�ن فر�صة لال�ستفادة
من برنامج �سردار لتقدمي العر�ض الالئق واملثمر.
وم ��ن املفارقات الالفت ��ة� ،أن احتاد الك ��رة كان غالب ًا م ��ا ي�شكو احلمالت
الإعالمي ��ة ال�سلبية امل�صاحبة ملهمّات الأ�س ��ود بتوقيات يرى فيها �ضرر ًا
نف�سي� � ًا على عموم الالعبني قبيل خو�ض املباري ��ات الر�سمية ،فماذا عنه
الي ��وم وه ��و ي�شهد انق�سام ًا ح ��اد ًا بني االع�ضاء و�ص ��ل اىل درجة تهديد
البع�ض باال�ستقالة ما مل يعاد النظر يف م�سائل عملية يريد رئي�س االحتاد
�أن ينفرد بر�أيه فيها دون �أي اعتبار لآراء بقية �أع�ضاء املجل�س التنفيذي
لالحت ��اد ،وهي فو�ضى �إداري ��ة يحكمها املزاج ومتثل ع ��دم توافق كثري
م ��ن القرارات مع قناعات الأع�ضاء ال�سيما �أن ت�صاعد اخلالف هذه امل ّرة
تزامن مع م�صادقة االحتاد على ا�ستقالة النائب الأول �شرار حيدر الذي
مل يب ��ح ب�س ِّر قطع �صلته الر�سمية باالحتاد و�ست�شهد االيام املقبلة ف�ضح
الكثري عمّا خ ّب�أته التحالفات (الكارتونية) النتخابات � 31أيار .2018
�سنرت ّق ��ب مب ��اراة ال�صني غ ��د ًا الإثنني ولنا موعد �آخر م ��ع فل�سطني يوم
اجلمع ��ة  28كان ��ون الأول احل ��ايل للحك ��م على م ��دى جاهزي ��ة الأ�سود
الذين نتو�س ��م فيهم ال�شجاعة امل�ستمدّة من تاري ��خ �أجيال �أ�شدّاء حققوا
نتائ ��ج مذهلة لكرتنا يف ظروف معقدة ،بينما جيل �آ�سيا  2019ينعمون
بكل مقوّ مات النجاح وه ��م مد ّللون يف �أنديتهم مادي ًا ومعنوي ًا ،ويلقون
امل�سان ��دة من الإعالم واجلمهور ،ويتدربون بقيادة مدرب �أجنبي لإزالة
نح� ��س عالق ��ات زميله الوطن ��ي يف ميله له ��ذا الالعب وظلم ��ه لآخر ،ما
عليه ��م �سوى الإب ��داع وا�ستح�ضار ملحمة جاكرت ��ا  2007فهم �أهلها يف
املنازلة والتفوق.

 بغداد /حيدر مدلول

يبحث منتخبنا الوطني
لكرة القدم عن فوز معنوي
يف املباراة الدولية الودية
التي �ستجمعه مع نظريه
ال�صيني يف ال�ساعة الثالثة
ع�صرغد الإثنني على
ملعب �سحيم بن حمد
بنادي قطر الريا�ضي يف
�إطار حت�ضرياته النهائية
للم�شاركة يف بطولة ك�أ�س
�آ�سيا ال�سابعة ع�شرة التي
ت�ضيفها دولة الإمارات
العربية املتحدة خالل
الفرتة من  5كانون الثاين
ولغاية � 1شباط 2019
ال�سيما بعد �أن �أوقعته
القرعة يف املجموعة
الرابعة اىل جانب
منتخبات �إيران وفيتنام
واليمن.
ويختت ��م منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة
الق ��دم الي ��وم الأحد وحدت ��ه الأخرية
�ضم ��ن مع�سكره التدريب ��ي املتوا�صل
يف العا�صم ��ة القطري ��ة الدوحة حيث
�سي�ض ��ع امل�ل�اك التدريب ��ي برئا�س ��ة
ال�سلوفين ��ي �سرتي�شك ��و كاتانيت� ��ش
اللم�س ��ات النهائي ��ة عل ��ى القائم ��ة

احل ��ادي والثالث�ي�ن من �شه ��ر كانون
االول احل ��ايل م ��ع نظ�ي�ره الفلبين ��ي
التي �ستكون الربوفة االخرية له قبل
املغ ��ادرة اىل الإم ��ارات للم�شاركة يف
البطولة الآ�سيوية.
و�أتف ��ق امل�ل�اك الإداري ملنتخبن ��ا م ��ع
نظ�ي�ره ال�صيني �أن تك ��ون القم�صان
الر�سمي ��ة لالعبين ��ا الأبي� ��ض الكامل
والق�صمان الر�سمية لالعبي املنتخب
ال�صين ��ي الأحم ��ر الكام ��ل اىل جانب
ال�سم ��اح ب�إج ��راء �ست ��ة تبدي�ل�ات يف
كل منتخ ��ب حي ��ث �سيت ��وىل طاق ��م
حتكيم ��ي دويل ب�إدارة املب ��اراة التي
مت اعتمادها من قب ��ل االحتاد الدويل
لكرة الق ��دم �ضمن املباري ��ات الدولية
الودي ��ة ل�شه ��ر كان ��ون الأول اجلاري
حي ��ث �سيت ��م احت�س ��اب ر�صيدها من
النقاط لكال املنتخب�ي�ن يف الت�صنيف
اجلدي ��د ال ��ذي �سي�صدر ي ��وم الثامن

ع�ش ��ر من �شه ��ر كانون الث ��اين املقبل
للمنتخب ��ات العاملي ��ة املن�ضوية حتت
لوائه.
اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن قائم ��ة  28العب� � ًا
التي اختارها ال�سلوفيني �سرتي�شكو
كاتانيت� ��ش �ض ّم ��ت  :ج�ل�ال ح�س ��ن
وحمم ��د حميد وحممد كا�صد وحممد
�صالح ووليد �سامل وعالء علي مهاوي
و�أج ��د عط ��وان ومهدي كام ��ل ومهند
عل ��ي كاظ ��م و�صف ��اء ه ��ادي وع�ل�اء
عبا� ��س ومهن ��د عبدالرحي ��م و�سع ��د
ناط ��ق وعل ��ي ح�صن ��ي و�أحم ��د عب ��د
الر�ض ��ا و�سامح �سعي ��د وحممد داود
و�أمي ��ن ح�سني وهم ��ام �صالح وب�شار
ر�سن وعلي عدن ��ان وفران�س بطر�س
و�أ�سام ��ة ر�شيد و�أحم ��د يا�سني وعلي
فائز و�أحم ��د �إبراهيم وريبني �سوالقا
وح�سني علي.
ويف ال�ش� ��أن ذاته خل ��ت القائمة التي

�أعلنه ��ا االحتاد الآ�سي ��وي لكرة القدم
من املدربني الكب ��ار الذين �سيدخلون
ال�سباق يف ما بينه ��م من ال�سلوفيني
�سرتي�شكو كاتانيت� ��ش بحكم ال�شهرة
العاملي ��ة الت ��ي يتمتع ��ون به ��ا وذل ��ك
عندم ��ا تنطل ��ق بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سي ��ا
 2019يف الإمارات.
وذك ��ر االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة
الق ��دم عل ��ى ح�سابه الر�سم ��ي مبوقع
التوا�ص ��ل االجتماع ��ي (الفي�سب ��وك
) ا�ستعان ��ت املنتخب ��ات امل�شاركة يف
البطول ��ة بعدد من املدرب�ي�ن العامليني
الذي ��ن حقق ��وا جناح ��ات كب�ي�رة يف
خمتل ��ف البط ��والت ،م ��ن �ضمنه ��م
الإيط ��ايل مارت�شيللو ليب ��ي الذي قاد
منتخ ��ب بالده �إىل الف ��وز بلقب ك�أ�س
الع ��امل  2006يف املانيا .وكذلك يربز
ال�سوي ��دي زف ��ن غ ��وران �أريك�س ��ون
م ��درب منتخ ��ب الفلب�ي�ن ،ال ��ذي ق ��اد

�صراع و�صافة �س ّلة املمتاز ّ
ي�شتد بني ال�شرطة والنفط
 بغداد /املدى
ت�ستكم ��ل غ ��د ًا الإثن�ي�ن مناف�س ��ات اجلول ��ة
االخ�ي�رة من مرحل ��ة الذهاب ل ��دوري ال�سلة
املمت ��از ب�إجراء ث�ل�اث مباريات عل ��ى قاعات
العا�صمة بغداد واملحافظات.
ويلتق ��ي فري ��ق ال�شرط ��ة و�صي ��ف املت�ص ��در
بر�صي ��د  17نقط ��ة م ��ع �ضيف ��ه فري ��ق نف ��ط
اجلنوب الب�صري اخلام�س بر�صيد  13نقطة
يف ال�ساع ��ة الرابعة ع�صر ًا على قاعة ال�شعب
املغلقة لاللعاب الريا�ضي ��ة يف مواجهة غاية
باالهمية لكليهما وخا�صة الأول الذي ي�سعى
اىل موا�صل ��ة مالحق ��ة فريق الك ��رخ �صاحب
املرك ��ز االول ال ��ذي جنح يف حتقي ��ق ع�شرة
انت�صارات متتالي ��ة اىل جانب تو�سيع فارق
النقاط عن ج ��اره اللدود وغرمي ��ه التقليدي
فري ��ق النف ��ط حامل لق ��ب الن�سخ ��ة االخرية
م ��ن دوري ال�سل ��ة املمتاز ال ��ذي �سيغادر اىل
حمافظة دهوك يف �إقليم كرد�ستان ليلعب مع

م�ضيفه فريق زاخو الذي يحتل املركز االخري
بر�صي ��د  9نقاط عل ��ى قاعته يف مهمة جديدة
يتطل ��ع منها املدرب خال ��د يحيى للعودة اىل
العا�صم ��ة بغ ��داد بنيل انت�ص ��ار جديد يبقيه
يف دائ ��رة املثل ��ث الذهب ��ي يف نهاي ��ة مرحلة
الذه ��اب م ��ن املو�س ��م ال�سل ��وي احل ��ايل اىل
جانب ت�أكيد ت�أهله املبكر اىل دوري امل�سد�س
الذهب ��ي الذي �سيقام يف وق ��ت الحق وي�ضم
الفرق ال�ستة االوىل.
ويح ��ل فري ��ق الكهرب ��اء الراب ��ع بر�صي ��د
 15نقط ��ة �ضيف ��ا ثقي�ل�ا عل ��ى فري ��ق املين ��اء
الب�ص ��ري ال�ساب ��ع بر�صي ��د  12نقط ��ة يف
املب ��اراة الت ��ي �ستج ��ري عل ��ى قاع ��ة اللجنة
االوملبي ��ة يف املحافظة الت ��ي �ستكون دقائق
اال�ش ��واط االربع فيه ��ا متكافئة بني العبيهما
حي ��ث �سيت ��م ح�سمها يف اللحظ ��ات االخرية
م ��ن اج ��ل م�ضاعف ��ة ر�صيدهم ��ا م ��ن النقاط
وحت�س�ي�ن مركزيهم ��ا يف الرتتي ��ب بانتظار
تدعي ��م �صفوفهم ��ا خ�ل�ال الف�ت�رة املقبلة قبل

منتخب �إنكلرتا مرتني �إىل ربع نهائي
ك�أ� ��س العامل  2002و ،2006يف حني
ي�شرف الربتغ ��ايل كارلو�س كريو�ش
عل ��ى منتخب �إي ��ران ،بعدما �أ�سهم يف
قيادة ثالثة منتخبات �إىل ك�أ�س العامل
وه ��ي جنوب �أفريقي ��ا والربتغال �إىل
جانب �إيران عامي  2014و.2018
وع ��ن ه ��ذه املنا�سبة يق ��ول كريو�ش:
قب ��ل ثماني ��ة �أع ��وام عندم ��ا ح�ضرت
�إىل �إيران واجهنا حتديات وم�شاكل،
والآن بعد مرور ثمانية �أعوام نتوجه
�إىل الإم ��ارات م ��ن �أج ��ل امل�شاركة يف
ك�أ�س �آ�سيا ،وال�ش ��يء املهم هو الإرث
الذي نرتكه والأ�سا�س من �أجل �أجيال
امل�ستقبل.
و�أ�� �ض ��اف :ال���ش��يء الأه���م بالن�سبة
للمنتخب الوطني هو �أن ي�ستحوذ
على قلوب النا�س وير�ضي �أغلبية
الذين يحبونه� ،أعتقد �أن جميع العبي

ال� �ف���ري���ق
ي� �ق ��وم ��ون ب �ب��ذل
�أف �� �ض��ل م��ا ب��و��س�ع�ه��م ،وب �ع��ون الله
�أمت�ن��ى �أن نتمكن م��ن تقدمي �أف�ضل
م�ستوى يف ك�أ�س �آ�سيا.
واىل جان ��ب كريو� ��ش و�إريك�س ��ون
وليبي ،ف�إن هذه البطولة ت�ضم �سبعة
مدرب�ي�ن �سب ��ق له ��م الإ�ش ��راف عل ��ى
منتخب ��ات يف ك�أ� ��س الع ��امل ،مدربان
�أثن ��ان فق ��ط �سبق له ��م التتويج بلقب
ك�أ� ��س �آ�سي ��ا .فالإيط ��ايل �ألبريت ��و
زاكريوين م ��درب منتخ ��ب الإمارات
امل�ضيف ،كان قاد منتخب اليابان �إىل
الفوز باللق ��ب القاري للم ��رة الرابعة
يف تاريخ ��ه ع ��ام  ،2011يف ح�ي�ن
نال م ��درب اليابان احل ��ايل هاجيمي
موريا�سو لقب البطولة كالعب عندما
ف ��ازت الياب ��ان باللقب للم ��رة الأوىل
ع ��ام .1992ويق ��ول موريا�س ��و :م ��ا
زال ��ت عن ��دي ذكريات رائع ��ة عن تلك
البطولة الرائعة عندما كنت العب ًا عام
 1992يف هريو�شيم ��ا ،برغم �أنني مل
�أمتكن م ��ن اللع ��ب يف النهائي لأنني
كنت موقوف� � ًا� ،إال �أنها �ستكون فر�صة
رائع ��ة �أن نح ��رز اللق ��ب م ��ن جدي ��د،
وهذه املرة كمدرب.
و�أو�ض ��ح� :س ��وف نق ��دم �أف�ض ��ل م ��ا
بو�سعن ��ا م ��ن �أج ��ل الف ��وز باللق ��ب

قضية األسبوع

ت�شه ��د ال�ساح ��ة الآ�سيوي ��ة ح ��راك ًا
مت�سارع� � ًا م ��ن �أج ��ل رف ��ع وت�ي�رة
ا�ستع ��دادات املنتخب ��ات املت�أهلة اىل
نهائي ��ات ك�أ� ��س �آ�سي ��ا  2019الت ��ي
ت�ضيفه ��ا دول ��ة الإم ��ارات ال�شقيق ��ة
للف�ت�رة م ��ن  5كانون الث ��اين ولغاية
� 1شب ��اط وهي حتمل طم ��وح �إثبات
ال ��ذات واملناف�سة عل ��ى اللقب الغايل
�أو الو�ص ��ول اىل مراحل متقدمة يف
البطولة على �أقل تقدير .ومل تقت�صر
ر�ؤية التح�ضري عل ��ى تفعيل اجلانب
الفن ��ي فقط� ،إمنا �أخ ��ذت �أبعاد ًا رمبا
تك ��ون �أك�ث�ر �أهمية من خ�ل�ال �إدراك
ت�أثريه ��ا املبا�شر على فر� ��ض الثبات
باملي ��دان ور�سم الطري ��ق الآمن نحو
حتقي ��ق االنت�صارات ع�ب�ر ح�سابات
ال ت�ستثن ��ي املفاج� ��آت �أو الظ ��روف
القاه ��رة التي قد تك ��ون حا�ضرة يف
�أ�صعب الأوقات.
واحلدي ��ث هن ��ا يتعل ��ق بالإ�سن ��اد
الإداري والتح�ض�ي�ر الذهن ��ي

 حممد العبيدي

 ،اللذي ��ن يع ��دان م�ؤ�س�س ��ي اللعب ��ة احلقيقي�ي�ن
ولهما الف�ضل فيما و�صلت اليه اللعبة يف الآونة
الأخ�ي�رة  ،يف م�سعى لالرتقاء به ��ا اىل م�صاف
الدول املتقدمة.
م ��ن جانب ��ه �أوع ��ز اخلب�ي�ر ط ��ارق ح�س ��ن اىل
الالعب�ي�ن جميع ��ا للتحل ��ي بال ��روح الريا�ضي ��ة
العالي ��ة  ،وال�صرب والرتكيز الع ��ايل اللذين من
�ش�أنهم ��ا يخلقان الالعب ال ��ذي ي�سعى للو�صول
اىل ما ي�صبوا اليه.
فيم ��ا �أك ��د اخلب�ي�ر في�ص ��ل ح ��امت عل ��ى جمي ��ع
الالعب�ي�ن ب�ض ��رورة الرتكي ��ز الع ��ايل وتطبيق
كل مف ��ردات التدري ��ب التي ي�ؤك ��د عليها املدرب
 ،وترجم ��ة �أف ��كار املدرب عل ��ى الب�س ��اط لبلوغ
من�صات التتويج بجدارة.

الد ّراجي ي�شكو الأوملب ّية لال ّدعاء العام
 بغداد /املدى
�أكد النائب ال�ساب ��ق رحيم الدراجي
�أنه �س ّلم رئي�س االدعاء العام �شكوى
�ض ��د رئي� ��س اللجن ��ة الأوملبي ��ة رعد
حم ��ودي و�أع�ضاء مكتب ��ه التنفيذي
لتجاوزه ��م عل ��ى �سلط ��ات الدول ��ة
الت�شريعي ��ة والتنفيذي ��ة وذل ��ك
م ��ن ج ��راء �إ�صداره ��م م ��ا ي�سمى (
قانون اللجن ��ة الأوملبي ��ة العراقية )
والعم ��ل به طيلة ال�سن ��وات املا�ضية
دون ا�ستكم ��ال القواع ��د الأ�صولي ��ة
لت�شريع ��ه مم ��ا يعد انته ��اكا �صارخا
ل�سلط ��ة جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي
وجمل�س الوزراء العراقي ،وامتهان ًا
لهيب ��ة الدول ��ة وع ��دم االن�صي ��اع
لإرادتها القانونية على حد قوله.
و�أ�ض ��اف الدراج ��ي يف بي ��ان تلقت
(امل ��دى) ن�سخ ��ة منه ظه ��ر �أم�س� ،إن
�إر�س ��ال ما ي�سمى بالقان ��ون املذكور
اىل االوملبي ��ة الدولية ما هو اال عمل
م�سته�ت�ر م ��ن قب ��ل اع�ض ��اء اللجن ��ة
االوملبي ��ة الوهمي ��ة والباطل ��ة وهي
منظم ��ة غ�ي�ر حكومي ��ة تعم ��ل عل ��ى
�أر� ��ض الع ��راق بال �سن ��د قانوين او
د�ست ��وري لذا يتوجب عليها الإذعان
اىل قوانين ��ا العراقي ��ة وعدم �إحراج
امل�ؤ�س�س ��ات الر�سمي ��ة العراقية �أمام
املنظمة الدولية وذل ��ك كان جليا من
خالل الأعم ��ال املربجمة التي �سعى
وعم ��ل عليه ��ا حم ��ودي وم ��ن معه
لتغيي ��ب القوانني العراقي ��ة النافذة

انط�ل�اق مناف�س ��ات جولة الإي ��اب من دوري
ال�سلة املمتاز .وتختتم املناف�سات يف ال�ساعة
الرابعة ع�صر ًا بعد غ ��د الثالثاء حيث �ستقام
مباراة واحدة جتمع فريق الت�ضامن التا�سع
بر�صي ��د  10نقطة على قاع ��ة االدارة املحلية
يف حمافظة النجف مع �ضيفه فريق اخلطوط
اجلوية العراقية الذي يحت ��ل املركز العا�شر
بر�صي ��د  10نقاط يف لقاء متيل كفته ل�صالح
االول ال ��ذي يراه ��ن عل ��ى عامل ��ي االر� ��ض
واجلمهور يف الوقوف اىل جانب العبيه من
اج ��ل االنتق ��ال اىل مركز جدي ��د يعطية دفعة
معنوي ��ة كب�ي�رة نحو التفك�ي�ر يف نيل نتائج
جيدة خالل جوالت مرحلة الإياب.
وكانت مناف�سات اجلولة العا�شرة من مرحلة
الذهاب ل ��دوري ال�سلة املمتاز قد �أ�سفرت عن
فوز الكرخ على االعظمية بنتيجة ()75-99
نقط ��ة والنفط عل ��ى احلل ��ة ( )49-97نقطة
واخلط ��وط اجلوي ��ة عل ��ى املين ��اء الب�صري
( )71-75نقطة.

 ممتاز توما�س

 ،مب�ساع ��دة م�س�ؤول�ي�ن وموظف�ي�ن
يف االمان ��ة العامة ملجل� ��س الوزراء
اجته ��دوا ب�ش ��كل غ�ي�ر قان ��وين
وخ�ل�اف �صالحياته ��م الوظيفي ��ة
ال�ستمرار حمودي ومكتبه التنفيذي
اال�ستهان ��ة مبق ��درات وم�ؤ�س�س ��ات
الدولة العراقية.
وتابع� :إن ه ��ذه الإجراءات قد ّ
متت
مب�شارك ��ة امل�ش ��اور القان ��وين يف
اللجنة الأوملبية العراقية الذي عمل
ب�ش ��كل مبا�ش ��ر عل ��ى طم� ��س حقوق
الريا�ضي�ي�ن وا�ستخ ��دام �أ�سالي ��ب
احتيالي ��ة لتمري ��ر �إج ��راءات غ�ي�ر
قانوني ��ة ملنافع �شخ�صي ��ة  ،الفت ًا اىل
عملي ��ات فا�ضح ��ة لتعطيل ق ��رارات
ق�ضائية و�إدارية �صادرة عن جمل�س
الق�ض ��اء وجمل� ��س ال ��وزراء الأم ��ر
ال ��ذي ي�ضع حمودي و�أع�ضاء مكتبه

والنف�سي للكادر التدريبي والالعبني
ودور الإع�ل�ام الريا�ضي يف الرتكيز
عل ��ى الدع ��م املعن ��وي والتحفي ��ز
ورف ��ع ال�ضغ ��وط من خ�ل�ال التدخل
باالختي ��ارات �أو الأ�سل ��وب الفني �أو
حتى املطالبة م�سبق ًا بخيار احل�صول
على اللقب وال غريه.
ت ��كاد تكون �أغلب املنتخبات املناف�سة
ق ��د ّ
تخط ��ت مرحل ��ة اال�ستق ��رار على
الت�شكيل ��ة الت ��ي �ستدخ ��ل البطول ��ة
وه ��ي الآن تعمل ب�صم ��ت حكيم تقف
وراءه �إدارات ت ��درك جي ��د ًا �أهمي ��ة
م ��ا تبقى م ��ن �أيام قليل ��ة للدخول يف
املع�ت�رك الآ�سي ��وي بينم ��ا املنتخ ��ب
الوطن ��ي اىل الآن يعي� ��ش يف دوّ امة
االنتق ��اد والت�شكيك ال ��ذي و�صل اىل
االنتقا�ص من بع�ض العنا�صر وبرغم
تواج ��ده يف مع�سك ��ر التح�ض�ي�ر
النهائ ��ي يف قط ��ر �إال �أن ��ه م ��ا زال
يواجه التحليل الع�شوائي وم�شارط
التجري ��ح القا�سي ��ة ويتلق ��ى يومي� � ًا
ر�سائ ��ل ا�ستفزازية حتاول ان ت�ضعه
بني خيار العودة بالك�أ�س او مواجهة

ا�شتكينا وتذمّرنا م ��ن الو�ضع امل�أ�ساوي
لكرتنا وتالع ��ب الغرباء مبقدراتها ف�إننا
ال ن�ستطي ��ع تو ّقع التغي�ي�ر ،لأن التغيري
مُكلِف ويحتاج لت�ضحيات وتغيري �آليات
العمل وخط ��ط ال�صق ��ل والتهذيب ،وان
الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي والأج ��واء ال�سائدة
ت�شج ��ع عل ��ى ذل ��ك .بينما
ال ت�ساع ��د وال ّ
يف ف�ت�رة ال�سبعيني ��ات والثمانيني ��ات
ح�صل ��ت ريا�ضتن ��ا على نتائ ��ج ومردود
واال�سب ��اب تواف ��ر جمموع ��ة مثقف ��ة من
املدرب�ي�ن املتعلم�ي�ن والطموح�ي�ن الذين
وجدوا الأم ��ان والت�شجيع من املنظومة
الريا�ضية القوية واملتفتحة �آنذاك وهذا
هو مربط الفر�س.
�إن ال ��دوري والالع ��ب يراوح ��ان يف
مكانهم ��ا م ��ا مل تتغ�ي�ر ثقاف ��ة العم ��ل
الريا�ض ��ي وو�ض ��ع مناه ��ج وخط ��ط
للتدريب لل�صغار ومراقبة عمل املدربني
بتطبيق ه ��ذه املناه ��ج حرفي ��ا ومتابعة

كلما مت ّعن ��ا يف م�شهد الريا�ض ��ة ي�أ�سرنا
الإحباط ملا و�صل ��ت �إليه ،واال�سباب هو
الزمن والظروف واالج ��واء التي يعمل
فيه ��ا مدربونا واحتاداتن ��ا وكل عنا�صر
املنظوم ��ة الريا�ضي ��ة ،فهن ��اك م�ش ��اكل
�أزلي ��ة ورثناه ��ا من ��ذ زم ��ن بعي ��د تتعلق
بع ��دم وج ��ود �سرتاتيجي ��ات وخط ��ط
مدرو�سة وخمت ��ارة لرعاية املواهب وال
منتل ��ك ال�صرب وال ن�ؤمن ونحرتم الوقت
والتوقيت.
لال�س ��ف مناهجن ��ا التدربيي ��ة �أكرثه ��ا
ارجتالي ��ة وغري مدرو�سة ونفتقد املدرب
املثق ��ف واملتع ّل ��م واخلب�ي�ر (وه ��م قل ��ة
مهم�ش ��ون ومبع ��دون او مبتعدون لعدم
تواف ��ق افكارهم مع افكار الذين يديرون
ريا�ضتنا وكرتنا).
مهم ��ا حتدثنا عن العبينا وكرتنا ،ومهما

ّ
"التدخل" يف �إعداد الأُ�سود ُت�ضعف ق ّوتهم
�سيا�سة
 رعد العراقي

الآ�سي ��وي ،وه ��و �أم ��ر مل ننج ��ح
بتحقيقه يف الن�سخ ��ة املا�ضية ،لعبنا
�سب ��ع مباري ��ات يف ف�ت�رة الإع ��داد
وه ��ديف ه ��و تطوي ��ر املنتخ ��ب
يف كل مب ��اراة م ��ن �أجل الفوز
باللقب هذه املرة.
وتاب ��ع :قمن ��ا ب�ض ��م بع�ض
الالعب�ي�ن اجلدد بع ��د ك�أ�س
الع ��امل يف رو�سي ��ا ،و�أريد
م ��ن ه� ��ؤالء الالعب�ي�ن
ال�شب ��اب �أن يك ��ون لديه ��م
الطم ��وح م ��ن �أج ��ل الف ��وز
باللقب ،وعلى املدى الطويل
�أن يكون لدينا منتخب ياباين
ميتل ��ك ثق ��ة كب�ي�رة ،و�ستك ��ون
املناف�س ��ة حافلة بالندي ��ة والإثارة
عل ��ى م ��دار  28يوم� � ًا من �أج ��ل الفوز
بلق ��ب ك�أ� ��س �آ�سي ��ا ،و�سيك ��ون عل ��ى
املدرب�ي�ن م�س�ؤولي ��ة كبرية م ��ن �أجل
التخطيط لنجاح منتخباتهم.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى �أنه ��ى منتخبن ��ا
الوطن ��ي لك ��رة القدم ع ��ام  2018يف
املرك ��ز  88عاملي� � ًا بر�صي ��د 1271
نقط ��ة يف الت�صني ��ف اجلدي ��د ال ��ذي
�أ�ص ��دره االحت ��اد الدويل لك ��رة القدم
ل�شه ��ر كان ��ون الأول اجل ��اري ال ��ذي
ترب ��ع املنتخب البلجيك ��ي على عر�ش
ال�ص ��دارة متفوق� � ًا عل ��ى املنتخ ��ب
الفرن�سي والربازيلي والكرواتي.
وحاف ��ظ منتخبنا على مرك ��زه لل�شهر
الثال ��ث عل ��ى الت ��وايل نتيج ��ة ع ��دم
خو�ض ��ه �أي مب ��اراة دولي ��ة ودي ��ة �أو
ر�سمي ��ة خالل الفرتة م ��ن  26ت�شرين
الث ��اين املا�ض ��ي ولغاي ��ة  19كان ��ون
الأول اجل ��اري حي ��ث ح ��ل يف املركز
� 11آ�سيوي� � ًا خل ��ف �إي ��ران ()29
و�أ�سرتالي ��ا ( )41والياب ��ان ()50
وكوري ��ا اجلنوبية ( )53وال�سعودية
( )69و�سوري ��ا ( )74وال�ص�ي�ن ()76
واالم ��ارات ( )79ولبن ��ان ()81
و�سلطن ��ة ُعم ��ان ( )82فيم ��ا جاء يف
املركز  9عربي� � ًا بعد منتخبات تون�س
( )26واملغ ��رب ( )41وم�ص ��ر ()56
واجلزائ ��ر ( )67وال�سعودي ��ة ()69
و�سوري ��ا ( )74والإم ��ارات ()79
ولبنان ( )81و�سلطنة عُمان (.)82

احت�ضن ��ت قاعة منتدى النج ��ف النموذجي يف
حمافظ ��ة النج ��ف الأ�ش ��رف  ،وح ��دة تدريبي ��ة
م�شرتك ��ة لن ��ادي النج ��ف و�أندي ��ة �أخ ��رى م ��ن
العا�صم ��ة بغ ��داد بلعبة اجل ��ودو بح�ضور �أكرث
من  150العبا حت�ضري ًا لال�ستحقاقات املقبلة.
وق ��ال ع�ضو احت ��اد اجلودو علي نظ ��ار �شريف
� ،إن الوح ��دة التدريبي ��ة �شملت فئ ��ات الأ�شبال
والنا�شئ�ي�ن وال�شب ��اب ملنت ��دى �شب ��اب ال�شعل ��ة
بقي ��ادة مدربه في�صل ح ��امت ،و �شباب امل�ستقبل
بقي ��ادة مدرب ��ه طارق ح�س ��ن  ،ف�ضال ع ��ن نادي
ال�شرط ��ة بقي ��ادة مدرب ��ه عبا�س عام ��ر  ،ونادي
النج ��دة بقي ��ادة مدربه مو�سى ح�س�ي�ن  ،ونادي

الث ��ورة من كرك ��وك بقيادة مدرب ��ه كرمي حمود
 ،ون ��ادي النجف بقيادة مدربه علي عبد الكرمي
 ،و�إم ��ام املتق�ي�ن بقي ��ادة مدربه اجل�ن�رال ماجد
اخلفاجي.و�أ�ض ��اف �إن الغاي ��ة م ��ن الوح ��دة
التدريبي ��ة امل�شرتك ��ة خلل ��ق االن�سج ��ام ما بني
العبي ه ��ذه الأندية الت ��ي ت�ضم ف ��رق العا�صمة
بغ ��داد واملحافظ ��ات  ،وزرع روح املناف�س ��ة
ال�شريفة مابني جميع هذه الفئات العمرية التي
من �ش�أنه ��ا �أن تكون الن ��واة احلقيقية للعبة يف
الع ��راق  ،الفت� � ًا اىل �أنها �شملت ن ��زاالت �ساخنة
ماب�ي�ن جميع الالعبني غل ��ب عليها طابع الإثارة
والندية.
و�أك ��د �شري ��ف �أن الوح ��دة التدريبي ��ة كان ��ت
ب�إ�ش ��راف اخلبريين طارق ح�سن وفي�صل حامت

رأيك وأنت حر

حتت طائلة املادة (  ) ٣٢٩من قانون
العقوب ��ات العراق ��ي ،و�إن �إ�ص ��رار
حم ��ودي عل ��ى جتاه ��ل القوان�ي�ن
الناف ��ذة والق ��رارات الق�ضائي ��ة
والإدارية التي قد ت�سبب له عقوبات
ال يحمد عقبها.
وا�ستغ ��رب الدراج ��ي املوق ��ف
ال�صامت لوزارة ال�شباب والريا�ضة
وعدم حتمّله ��ا م�س�ؤولياتها حلماية
الو�ضع القان ��وين للحركة االوملبية
العراقي ��ة ووقوفه ��ا موق ��ف املتفرج
ام ��ام هكذا انتهاكات م� � ّر عليها وقت
لي� ��س بالق�ص�ي�ر ولك ��ن دون اتخ ��اذ
�أي موق ��ف حقيقي م ��ن قبل الوزارة
القطاعي ��ة الت ��ي متث ��ل احلكوم ��ة
العراقية وامل�س�ؤول ��ة عن �سيا�ستها.
م�ؤك ��د ًا �أن املل ��ف ا�ستن ��د �إىل وثائق
وم�ستن ��دات قانونية الق�س ��م الأكرب

منه ��ا كان ق ��د �ص ��در ع ��ن الأوملبي ��ة
العراقية نف�سها.
واختت ��م الدراج ��ي ت�صريح ��ه ب� ��أن
املرحلة احلالية ت�شهد حتو ًال �سيا�سي ًا
مهم� � ًا يف �إط ��ار �إ�ص�ل�اح م�ؤ�س�س ��ات
الدول ��ة جميع ًا واحلد م ��ن خطورة
املف�سدي ��ن فيه ��ا ،ولو�ض ��ع احل ��ايل
للجن ��ة الأوملبي ��ة مل ��يء بالتحاي ��ل
القانوين ،و�آن الأوان لإيقافه وقطع
الطريق �أمام حم ��اوالت العبث التي
مت ّكنت م ��ن م�ؤ�س�ساتن ��ا الريا�ضية،
داعي� � ًا ال�شرف ��اء م ��ن �أبن ��اء الو�سط
ر�ص ال�صفوف
الريا�ض ��ي اىل �إعادة ّ
لإبع ��اد الدخ�ل�اء واملتجاوزي ��ن على
القان ��ون واملنتفع�ي�ن واملزوري ��ن
واملتطاول�ي�ن عل ��ى امل ��ال الريا�ض ��ي
وترك الريا�ضة للريا�ضني الوطنيني
املخل�صني.

م���ن���اه���ج ت����دري����ب ال�������ص���غ���ار ب���ح���اج���ة �إىل ����ص���ي���اغ���ة ج���دي���دة

رؤية فنية

بدت الر�سالة الموجزة للمكتب
الإعالمي التحاد الكرة �أم�س وافية في
انطباعها التفا�ؤلي ب�أن جميع الالعبين
يتمتعون بال�صحة واللياقة البدنية
العالية واالن�سجام والرغبة في انتزاع
قناعة كاتانيت�ش بالبقاء �ضمن قائمة
الالعبين الـ..23

 بغداد /املدى

 ك���ات���ان���ي���ت�������ش خ���������ارج �����س����ب����اق ال�����ك�����ب�����ار ف����ـ����ي ك�������أ�������س �آ����س���ي���ا
اال�سا�سي ��ة املكون ��ة م ��ن  11العب ًا من
ب�ي�ن اجلاهزي ��ن فني� � ًا وبدني� � ًا الت ��ي
�ستلعب من ��ذ البداية اىل جانب تنفيذ
اخلط ��ة الفني ��ة والتكتيكي ��ة الت ��ي
�ستك ��ون منا�سب ��ة ملج ��اراة املنتخ ��ب
ال�صين ��ي والتغل ��ب علي ��ه يف النهاية
حي ��ث مل ي�ستطع �أ�س ��ود الرافدين من
�إحراز االنت�صار يف املباريات الأربع
املا�ضي ��ة الت ��ي خا�ضها م ��ع منتخبات
الكوي ��ت والأرجنت�ي�ن وال�سعودي ��ة
وبوليفيا خالل �أ�شهر �أيلول وت�شرين
الأول وت�شرين الثاين املا�ضية.
و�سي�ستفيد العبونا كثري ًا من خو�ض
املباراة من خالل االحتكاك باملنتخب
ال�صين ��ي ال ��ذي يعترب م ��ن منتخبات
�ش ��رق القارة الت ��ي تقع �ضم ��ن دائرة
الع�ش ��رة الكب ��ار بدلي ��ل احتالل ��ه
املرك ��ز ال�ساب ��ع عل ��ى �صعي ��د الق ��ارة
يف الت�صني ��ف اجلدي ��د ال ��ذي �ص ��در
ل�شه ��ر كانون الأول اجل ��اري من قبل
االحتاد الدويل لكرة القدم اىل جانب
ان �أ�سل ��وب لعبه يت�شاب ��ه مع �أ�سلوب
لعب املنتخب الفيتنامي الذي �سنلعب
معه املب ��اراة االفتتاحية ي ��وم الثامن
من �شه ��ر كانون الث ��اين املقبل �ضمن
اجلول ��ة الأوىل م ��ن دور املجموعات
يف بطولة ك�أ�س �آ�سيا لكرة القدم ف� ً
ضال
عن تويل املدرب الإيطايل مارت�شيللو
ليب ��ي �إدارة امل�ل�اك التدريب ��ي �سعي� � ًا
لتحقيق االهداف التي ر�سمها االحتاد
ال�صيني يف �أن يكون منتخبه مناف�س ًا
�شر�س ًا على اللقب .
و�ستك ��ون املب ��اراة بن ��ا ًء عل ��ى رغبة
املدرب�ي�ن كاتانيت� ��ش وليب ��ي مغلق ��ة
�إعالمي� � ًا وجماهريي ��ا م ��ن �أج ��ل عدم
الك�ش ��ف ع ��ن �أ�سرارهم ��ا للمنتخبات
املناف�س ��ة لهم ��ا وخا�ص ��ة ان االحت ��اد
الفيتنامي �أوفد ع ��دد ًا من ال�صحفيني
اىل العا�صم ��ة القطري ��ة الدوح ��ة من
�أج ��ل مراقبة منتخبن ��ا الوطني خالل
مع�سك ��ره التدريب ��ي واحل�صول على
معلوم ��ات مهم ��ة عن العبي ��ه من �أجل
�إر�سالها اىل املدرب الكوري اجلنوبي
ال ��ذي يعوّ ل عليها كث�ي�ر ًا قبل و�صول
املنتخ ��ب الفيتنام ��ي لك ��رة القدم اىل
قط ��ر خلو�ض مباراة دولية ودية يوم

رياضة

ّ
باجلودوت�ستعد يف النجف لال�ستحقاقات املقبلة
�سبعة �أندية

الوطني جاهز ال�صطياد التنني ال�صيني يف الدوحة

الثقة املفقودة

7

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

الت�سقيط �سواء لل ��كادر التدريبي �أو
القائمة التي وقع اختياره عليها.
�إن احلكم ��ة واحلر� ��ص الوطن ��ي
يفر�ض ��ان عل ��ى اجلمي ��ع مغ ��ادرة
�سيا�سة التدخل بكل تفا�صيل الإعداد
الفن ��ي ومن ��ح كاتانيت� ��ش وفريق ��ه
م�ساح ��ة من حري ��ة التفك�ي�ر ب�أجواء
هادئ ��ة ال ي�سمع بها �ضجي ��ج �أو �آراء
تتعل ��ق بحدود م�س�ؤولياتهم القيادية
�أو اخلططي ��ة و�أن يبتع ��د الإع�ل�ام
الريا�ضي عن الت�سابق اىل �إجراءات
اللق ��اءات واحل ��وارات وت�سلي ��ط
الأ�ضواء ب�أ�سئلة حمرجة مع اجلهاز
الفني والالعبني رمبا ت�سبب يف ردّة
فع ��ل �سلبي ��ة �أو تت�س ��رب معلوم ��ات
دون ق�صد عن خفايا الإعداد ميكن ان
ت�ش ّكل نقطة �ضعف ت�ستغلها القنوات
الإعالمي ��ة للمنتخب ��ات املناف�س ��ة يف
الت�أثري ب�ش ��كل مبا�شر وغ�ي�ر مبا�شر
على �أج ��واء بعثتنا وهذا الأمر �سبق
�أن ح ��دث يف الكث�ي�ر م ��ن البطوالت
�سلب الكثري
ال�سابق ��ة و�سب َّب �إرب ��اك ًا َ
من قوّ ة و�أداء منتخبنا.

�إن لكل بطول ��ة ظروفها التي ال تخلو
م ��ن املفاج�آت ،ولي� ��س بال�ضرورة ان
يك ��ون الفريق الأقوى هو من يقب�ض
على الك�أ�س وخا�صة ان هناك عوامل
خارج ��ة عل ��ى �إرادة املنتخب ��ات ه ��ي
م ��ن ت�سه ��م يف بع� ��ض االحي ��ان يف
حتديد م�ساره ��ا ،فالتحكيم و�أخطاء
املناف�س وخيارات القرعة �إ�ضافة اىل
�ضربات احل ��ظ كلها له ��ا دور �أ�سا�س
يف ر�س ��م مالمح البط ��ل ،وعلى وفق
تلك احلقائ ��ق ف� ��إن التح�ضري املثايل
والأداء الع ��ايل والطم ��وح والرغب ��ة
و�شرا�سة املنازل ��ة بامليدان واحرتام
اخل�ص ��م ون ��زع الرهبة م ��ن مواجهة
الف ��رق القوي ��ة ه ��ي �أ�س� ��س البد من
الرتكيز عليه ��ا يف خطابنا الإعالمي
�إن ح�ض ��رت يف املي ��دان ف� ��إن غاي ��ة
امل�شارك ��ة ق ��د حت ّقق ��ت يف قيمته ��ا
و�أهدافه ��ا وبنف� ��س الوق ��ت �سيكون
خ ��ط الو�صول اىل املراح ��ل النهائية
�أك�ث�ر و�ضوح� � ًا بينم ��ا ن�ت�رك خلفايا
الأق ��دار م ��ا �سيكت ��ب يف �سيناري ��و
م�شهد النهاية!

تغريدة
تزخر مدينة كركوك بعديد الريا�ضيني
املوهوبني يف ريا�ضة �ألعاب القوى الذين
يدعمون طموحات االحتاد بتحقيق
الإجنازات العربية والقارية �إذا ما توافرت
تخ�ص�صية كالتي طالبوا
لهم مدر�سة ّ
وزير ال�شباب ال�سابق مرار ًا ب�إن�شائها ومل
ي�ستجب ،وهذه امل ّرة يك ّرر املدرب رعد نامق
املنا�شدة عرب �صحيفة املدى ّ
لعل الوزير
احلايل يلتفت للمقرتح وينقذ ع�شرات
املوهوبني من ال�ضياع وهم يف �سن متثل قمة
العطاء للريا�ضيني ال�شباب ممكن �أن يرفدوا
اللعبة باالمكانات وامل�ستويات والأرقام
القابلة للتط ّور على �أيدي مدربي املنتخبات،
مثلما �ستمثل هذه املدر�سة يف حال متّت
املوافقة على �إقامتها م�صدر ًا لإعانة املدربني
والإداريني العاملني يف الريا�ضة على توفري
احتياجات �أ�سرهم كون ج ّلهم بال مورد مايل
يتنا�سب مع الظروف ال�صعبة .فهل ي�ستجيب
الوزير الكرمي لنداء ريا�ضيي كركوك الكرام؟

التط ��ور والتق ��دم وتذلي ��ل ال�صعوب ��ات
والعراقي ��ل وال�سلبي ��ات واالهتم ��ام
برعاية الأطفال علميا و�أكادميي ًا ونف�سيا
والتعام ��ل معه ��م ب�أ�سل ��وب ح�ض ��اري
وعلمي يراعي مراحل منوّ هم وتطوّ رهم
وتغي�ي�ر �أفكارهم وتوجّ هاته ��م ( مرحلة
املراهقة) التي يتغري فيها الأطفال بعديد
من الأمور ويجب ان تعرف ذلك وتتعامل
معه ب�إيجابية وعلمية و�صراحة.
بتح�سن
تتح�سن
� ّإن م�ستوي ��ات العبين ��ا
ّ
ّ
وتط ��وّ ر دورينا ووج ��ود مناهج تدريب
و�آليات عم ��ل ل�صقل املواه ��ب وتهذيبها
ولي� ��س �إجبارها عل ��ى اله ��روب من قبل
بع� ��ض العينة م ��ن املدرب�ي�ن (ن�ص ردن)
واملفاو�ض�ي�ن عل ��ى ريا�ضتن ��ا بطريق ��ة
�أو ب�أخ ��رى ،وهن ��اك الكثري م ��ن الأمور
واخلطط التي ت�ساعد العبينا ومدربينا
على تذوّ ق طعم النجاح والتميّز.
نحت ��اج اىل �إرادة ومنهجي ��ة و�إمي ��ان

م ��ن العامل�ي�ن يف منظومتن ��ا الريا�ضية
واحتادن ��ا العراقي لكرة الق ��دم ،وال �أود
التحدث ع ��ن جلنة اخل�ب�راء لأنني �أملك
ر�أي� � ًا خمالف ًا قد ال ين�سج ��م ويتطابق مع
جمي ��ع الإخوة الزم�ل�اء والرموز املثقفة
والكب�ي�رة واملمي ��زة الذي ��ن ي�شك ��رون
عل ��ى دورهم يف الن�ص ��ح والإر�شاد فقط
ولكن لي�س يف �صنع القرار الأخري الذي
يك ��ون م ��ن م�س�ؤولية بع� ��ض املت�سلطني
والأقوي ��اء يف منظومتن ��ا الريا�ضية مع
الأ�سف!
لهذا �أمتنى من الأ�ساتذة املتواجدين يف
اللجن ��ة وكلهم �أ�صدقاء وزمالء يُ�شاد لهم
بالبنان والتميّز وال�سمع ��ة والعلمية �أن
يكون دوره ��م �أكرث �سط ��وة وت�أثري ًا من
�أجل �إر�س ��اء قواعد ر�صين ��ة يبنى عليها
جيل جديد نتمن ��ى �أن يرفع راية العراق
يف �ساح ��ات قاري ��ة وعاملي ��ة بج ��دارة
م�ستقب ًال.

اللجنة اال�ست�شاريّة الإعالم ّية
كانت مب ��ادرة رئي� ��س اللجن ��ة الأوملبي ��ة العراقية ال�ساب ��ق املرحوم
�أحمد عب ��د الغفور ال�سامرائ ��ي (احلجية) رحمه الل ��ه بت�شكيل جلنة
ا�ست�شاري ��ة �إعالمية �ضمّت نخبة من رموز وروّ اد الريا�ضة والإعالم
العراق ��ي رحم الل ��ه من وافته املنيّة والعمراملدي ��د للأحياء منهم ،تلك
التجرب ��ة الت ��ي جاءت بع ��د ّمل �شمل االحت ��ادات الريا�ضي ��ة واللجنة
الأوملبي ��ة من جدي ��د يف الع ��ام  2004حققت جناح� � ًا ملمو�س ًا و�أتت
ثمارها بالفعل �إذا ما �أخذنا بنظر االعتبار ماهية الدور وامل�س�ؤوليات
الت ��ي ا�ضطلع ��ت بها بوجود كنز من اخل�ب�رات املرتاكمة حتت �سقف
واح ��د عمل ��وا باجتهاد و�أمانة لر�س ��م �سرتاتيجي ��ة �إعالمية وا�ضحة
جت�س ��د بقوة وثب ��ات املكانة الت ��ي ي�ستحقه ��ا الإعالمي دون
املع ��امل ّ
تدخل يف �صالحيات �أي جهة اخرى وبعيد ًا عن �أي حماباة وجماملة
وانحياز لأحد.
الواق ��ع الريا�ض ��ي امل ��زري حالي� � ًا عل ��ى م�ست ��وى اللجن ��ة الأوملبية
ووزارة ال�شباب والريا�ضة يف العراق بحاجة ما�سة اىل مبادرة على
ملحة
غ ��رار اللجن ��ة اال�ست�شارية الإعالمي ��ة �آنفة الذكر وال�ض ��رورة ّ
ويف غاية الأهمية ال�سباب عدة لعل اهمها الت�صدّي للحاالت ال�سلبية
مبقرتح ��ات وتو�صيات وحلول ناجع ��ة ناهيك عن ا�ستيعاب االجيال
اجلدي ��دة م ��ن الزمالء الإعالميني ع�ب�ر ر�سم خطة عم ��ل �سرتاتيجية
ت�ستن ��د �إىل �أ�سا�سي ��ات و�أخالقي ��ات املهن ��ة و�ص ��و ًال اىل متك�ي�ن
الإعالم ��ي من �أداء دوره احليوي والهام من خالل القيام بالواجبات
وامل�س�ؤولي ��ات مبهنية واحرتافية عالية بعيد ًا ع ��ن املح�سوبية و�أي
انتماء مهما كان �شكل ��ه ونوعه ونبذ كل احلاالت ال�شاذة وا�ستئ�صال
ال�سلوكي ��ات الن�شاز التي من �ش�أنها االنتقا�ص من الإعالمي وجتاوز
ب�شكل �أكرث فعالية.
دوره الرقابي
ٍ
�إن ت�شكي ��ل جلن ��ة ا�ست�شاري ��ة �إعالمي ��ة ينطب ��ق اي�ض� � ًا عل ��ى نخب ��ة
و�شريح ��ة وا�سعة من خرية رجال الإعالم وال�صحافة املقيمني خارج
العراق ال�سيما �أن جُ ّلهم عل ��ى ا�ستعداد لت�سخري خرباتهم وكفاءاتهم
التي ميكنها �أن تلعب دور ًا مهما يف كل زمان ومكان.
فحلول مث ��ل تلك تع ُد بتغيري جذري يف م�ست ��وى اخلطاب الإعالمي
والأداء ب�ش ��كل ع ��ام يف كل جم ��االت ال�صحاف ��ة والإع�ل�ام عل ��ى ح ��د
�س ��واء ملا حتمله ال�سلط ��ة الرابعة من ر�سالة �سامي ��ة و�سلطة �شرعية
ت�ستمد قوتها من حميطها لكنها للأ�سف �أخذت تفقد زهوها وت�أثريها
مبرور الوقت لتق�صري اجلهات ذات العالقة من جهة ولتعمّد البع�ض
مبح ��اوالت واهية ويائ�سة لتحديد دور الإعالم الريا�ضي وحتجيمه
مب ��ا ال يلي ��ق به بتات ًا.حي ��ث ميكن الفائ ��دة من اجلمي ��ع ال�سيما �أنهم
يحتفظ ��ون بح ��ق �إبداء ال ��ر�أي وامل�ش ��ورة والن�ص ��ح لت�صبح متاحة
للجمي ��ع ب�أ�سل ��وب يك ��ون مكم�ل ً�ا لعمل االحت ��اد العراق ��ي لل�صحافة
الريا�ضي ��ة وال يتقاط ��ع مع ��ه كم ��ا �أنها فر�ص ��ة ملحاول ��ة ر�أب ال�صدع
املوج ��ود  ،لأن الكث�ي�ر م ��ن الإعالمي�ي�ن ال�شب ��اب ميتلك ��ون طاقات
واع ��دة و�إمكان ��ات كب�ي�رة و�أفكار ًا خ ّالق ��ة وجه ��ود ًا �إبداعية بحاجة
اىل ت�شذيبه ��ا و�صقله ��ا ب�ش ��كل ي�ضمن حتقيق نتائ ��ج �إيجابية رائعة
ممك ��ن لها ت�صحي ��ح ال�ش ��يء الكثري �ضمن �إط ��ار الو�س ��ط الريا�ضي
وال�شبابي.
ويف نف� ��س الوق ��ت �ستك ��ون اللجن ��ة املقرتح ��ة مبواجه ��ة حتدي ��ات
كب�ي�رة الت�س ��اع نط ��اق اخلدم ��ات الإعالمي ��ة والت�س ��ارع الالحمدود
يف التكنولوجي ��ا وو�سائ ��ل الإعالم اجلديد التي ب ��ات التعامل معها
بحاج ��ة �أك�ب�ر اىل الدق ��ة وال�سرع ��ة واط�ل�اع متج� �دّد لكل م ��ا ميكن
تو�ضيفه خلدمة الهدف العام.
لن �أ�ضيف جديد ًا �إن ذكرت ب�أن الإعالم ينبغي �أن يلعب دور ًا حموري ًا
مهم ًا لي�س على امل�ستوى املحلي فح�سب ،بل البد من تطوير وت�أهيل
طاق ��م ميتل ��ك مفاتيح ولوج العاملي ��ة وقدرة الت�أث�ي�ر و�إي�صال ر�سالة
�إعالمية ر�صينة اىل املتلقي مهما كانت لغته وم�ستوى ثقافته ومكانه
ومكانته.
ً
ممك ��ن ج ��دا عل ��ى �سبيل املث ��ال ال احل�ص ��ر ت�شكيل جلن ��ة ا�ست�شارية
�إعالمية من كبار الزمالء لدعم املرحلة املقبلة ك�أن ت�ضم � 6شخ�صيات
�إعالمي ��ة جتتمع دوري ًا �ضمن ر�ؤية مهني ��ة �شمولية م�ستقبلية متتلك
�صالحيات ا�ست�شارية تخ�ص�صية بعيدة عن �أي ت�أثري �أو �سلطة ممكن
�أن تهدّد عملها مع الأخذ بنظر االعتبار عدم تكرار �إجراء رعد حمودي
عندم ��ا �أقدم على قطع مر ّتب ��ات اللجنة ال�سابقة مربر ًا موقفه ال�سلبي
بوجود �أزمة مالية بعد ت�س ّنمه مهامه رئي�س ًا للجنة الأوملبية العراقية
خلف ًا للمرحوم (احلجية) حتى تال�شت اللجنة ب�سبب خماوف املكتب
التنفيذي اجلديد من وجود جهة ممكن �أن ت�ش ّكل تهديد ًا ملنا�صبهم!
فحلول مثل تلك تعدُ بتغيير جذري
في م�ستوى الخطاب الإعالمي والأداء
ب�شكل عام في كل مجاالت ال�صحافة
والإعالم على حد �سواء لما تحمله
ال�سلطة الرابعة من ر�سالة �سامية
و�سلطة �شرعية ت�ستمد قوتها من
محيطها..

�أمل���ان���ي���ا ت���دع���م م���واه���ب م��ي�����س��ان يف اجل��م��ن��ا���س��ت��ك
� شتوتغارت /املدى
اختت ��م علي دواي حماف ��ظ مي�سان زيارة ر�سمية
اىل مدين ��ة �شتوتغ ��ارت االملاني ��ة تلبي ��ة للدعوة
املوجهة ل ��ه ولفريق ا�شبال ريا�ض ��ة اجلمنا�ستك
يف املحافظة م ��ن قبل مدر�س ��ة رووت الريا�ضية
املتخ�ص�صة يف مقاطعة بادن فورمتبريغ.
وت�ضمن ��ت الزيارة الت ��ي ا�ستغرق ��ت �أربعة �أيام
وواكبته ��ا (املدى) عقد عدد م ��ن االجتماعات مع
الأملاين فولكه �شتارك مدير املدر�سة الأملانية حيث

مت االتفاق على تنفيذ بروتوكول تعاون م�شرتك
يه ��دف اىل خدم ��ة �شب ��اب و�أبن ��اء املحافظة تتم
املبا�شرة بتنفيذ فقراته التنموية وال�سرتاتيجية
الهادف ��ة يف امل�ستقبل القري ��ب ،وا�ستعر�ض علي
دواي مراح ��ل متع� �دّدة ل�س�ي�ر عملي ��ات البن ��اء
والتطوي ��ر يف حمافظة مي�سان كجزء من الر�ؤية
ال�شمولي ��ة التي تنتهجها املحافظ ��ة والنجاحات
املتحققة حتى الآن.
و�أث ��ارت جتربة حمافظة مي�سان �إعجاب اجلانب
الأملاين وامل�ستوى الالفت يف ال�صعد كافة ال�سيما

�أن مي�سان تتمتع مبوارد طبيعية فريدة ومميّزات
م�شجع ��ة لتك ��ون مرك ��ز ا�ستقط ��اب ا�ستثم ��اري
عل ��ى �أعلى م�ستوى ،وبدوره ق� �دّم �شتارك �شكره
وتقدي ��ره لتلبي ��ة الدعوة و�أعرب ع ��ن ا�ستعداده
الت ��ام لتقدمي الدعم ال�ل�ازم وبذل اجلهود املمكنة
لإجناح ودميومة التعاون امل�شرتك بني املحافظة
ومدر�سة رووت الأملاني ��ة ،كما �أثنى �شتارك على
اهتمام وحر� ��ص �أبناء حمافظة مي�سان عِ رب هذه
امل�شاركة م ��ا عك�س حالة �إيجابية مميّزة وهذا ما
يحتاجه العراق ملواكبة ،بل التفوّ ق على م�ستوى

العامل يف �شتى مناحي احلياة.
كم ��ا ت�ض ّمن ��ت الزي ��ارة عق ��د لق ��اء م ��ع يورغ ��ن
غارت�سي�ل�ا رئي� ��س جمل� ��س �إدارة �شرك ��ة �سبيث
ل�صناع ��ة ون�ص ��ب �أجه ��زة ريا�ض ��ة اجلمنا�ست ��ك
وه ��ي ال�شرك ��ة الأوىل على م�ست ��وى العامل بهذا
االخت�صا�ص حيث مت بحث �آفاق التعاون املمكن
بني حمافظة مي�سان وال�شركة م�ستقب ًال.
و�أق ��ام فري ��ق �أ�شب ��ال اجلمنا�ست ��ك امل�ؤ ّل ��ف م ��ن
خم�س ��ة العب�ي�ن وح ��دات تدريبي ��ة �صباحي ��ة
وم�سائي ��ة يف قاعة مدر�سة رووت ،كما قام الوفد

بزي ��ارة املرك ��ز التدريبي للجمنا�ست ��ك يف مدينة
�شتوتغ ��ارت برفقة العراقي املثابر في�ض �سلطان
من�سق العالقات اخلارجي ��ة يف املدر�سة الأملانية
ال ��ذي ي�شرف عل ��ى تدري ��ب فئت�ي�ن عمريتني يف
�شتوتغ ��ارت ويعت�ب�ر �أح ��د الكف ��اءات التدريبية
الن ��ادرة على امل�ست ��وى الدويل حي ��ث ا�صطحب
�أف ��راد البعث ��ة يف جولة ميداني ��ة يف قاعة احتاد
اجلمنا�ست ��ك باملدينة وهي الأف�ضل على م�ستوى
�أملاني ��ا الت ��ي يت ��درب بها يومي� � ًا عدد م ��ن �أبطال
وبطالت العامل.

فان دايك يتف ّوق على حممد �صالح يف قلعة الريدز !
 بغداد /املدى
حقق فريق ليفربول ف ��وز ًا مهم ًا للغاية
بثنائي ��ة نظيفة �أحرزه ��ا حممد �صالح
وفريجي ��ل ف ��ان داي ��ك عل ��ى ح�س ��اب
م�ست�ضيف ��ه ولفرهامبت ��ون على ملعب
الأخ�ي�ر مولينيل ��و يف افتت ��اح �أحداث

اجلول ��ة الثامن ��ة ع�ش ��رة م ��ن الدوري
الإنكليزي املمتاز لكرة القدم .
وتفوق املداف ��ع الهولندي فريجيل فان
دايك على زميله امل�صري حممد �صالح،
وح�صد جائزة �أف�ضل العب يف املباراة
املقدمة ب�شكل ر�سمي من نادي ليفربول
والدوري الإنكليزي املمتاز.

و�شه ��د اللق ��اء ت�ألق� � ًا كب�ي�ر ًا م ��ن جانب
املداف ��ع الهولن ��دي فريجي ��ل ف ��ان دايك
واملهاجم امل�صري حممد �صالح ،كعادة
الثنائ ��ي م ��ع ليفربول ه ��ذا املو�سم يف
خمتلف امل�سابقات.
و�ساهم امل�صري حمم ��د �صالح بجميع
�أهداف اللقاء امل�سجلة ،بت�سجيله هدف

و�صناعته الآخر بطريقة مميزة لزميله
املداف ��ع الهولن ��دي فريجيل ف ��ان دايك،
ال ��ذي ق ��اد ليفرب ��ول للخ ��روج ب�شب ��اك
نظيفة من املباراة.
ووا�ص ��ل ليفرب ��ول نتائج ��ه الكب�ي�رة
يف ال ��دوري االنكلي ��زي  ،حي ��ث و�صل
للنقطة  48ب ��دون �أي هزمية حتى الآن

مت�صدر ًا جدول ترتيب الربميريليغ .
وم ��ن جه ��ة �أخ ��رى �أكد يورغ ��ن كلوب
م ��درب ليفربول� ،أن فريقه رمبا يحتاج
�إىل جت ��اوز ح�صيل ��ة مان�ش�سرت �سيتي
القيا�سية من النقاط .
وميل ��ك ليفرب ��ول 48 ،نقط ��ة م ��ن 18
مب ��اراة وحقق فريقان فقط  -ت�شيل�سي

يف  2006-2005و�سيت ��ي املو�س ��م
املا�ض ��ي ،نقاط ��ا �أكرث يف ه ��ذه املرحلة
م ��ن املو�سم.وف ��از مان�ش�س ��ر �سيت ��ي
باللق ��ب املو�سم املا�ضي بر�صيد قيا�سي
بلغ  100نقطة ،لكن حدة املناف�سة على
القم ��ة هذا املو�سم جعل ��ت كلوب يعتقد
�أن فريقه رمبا يحتاج نقاطا �أكرث.

ثقافة
باليت المدى
� ستار كاوو�ش

في واحد من �أعماله الم�ؤثرة نرى
كيف ينحدر االن�سان نحو الهاوية،
بينما ثالثة �أ�شخا�ص يراقبون
�سقوطه من بعيد ،ويم�ضون في
طريقهم ال يلوون على �شيء مثل
�أ�شباح نحيفة وغام�ضة ،ت�شتد
نحافتها كلما �أَ ِطلنا فيها النظر.

Email: info@almadapaper.net
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الفن في ع�صر الميديا ..هل هو ع�صر اليقين

حني يتحول الوطن اىل مربع
يحمل فن النحت ب�ي�ن طياته الكثري من امل�شقة وال�صعوبات ،مقارنة
بف ��ن الر�س ��م ،وذلك يع ��ود لطبيع ��ة امل ��واد امل�ستخدمة ،وم ��ا متر به
الأعمال النحتية من مراحل كي حت�صل على هيئتها النهائية ،وكذلك
التكلف ��ة العالية لبع�ض امل ��واد مثل الربونز ،والت ��ي ي�صاحبها ندرة
وجود امل�صاهر ،ورمبا ي�ضاف اىل ذلك ،قلة جاذبية و�شعبية النحت
بني املتلقني مقارن ��ة بالر�سم ،لأنه بحاجة اىل مكان وف�ضاء منا�سب،
بينم ��ا ُي َع َّل � ُ�ق الر�سم على �أي جدار متاح �س ��واء يف البيت �أو املكتب،
وحت ��ى يف الغال�ي�ري �أو املتحف .له ��ذه اال�سباب وغريه ��ا �أ�صبحت
معار� ��ض النحت قليل ��ة ،ورمبا نادرة .لذلك حني يق ��ام معر�ض لفنان
مبكان ��ة مكي ح�سني ،فهي منا�سبة لالحتفاء واالحتفال مبعر�ض فني
مهم ونادر.
�إن َت َظ َر مكي ح�سني -ب�سبب ظروفه� -سنوات طويلة ،ليقدم لنا ر�ؤيته
التي �ألب�سها ح ّلة من الربونز املمزوج بامل�شاعر والأحالم والذكريات،
بعني نح ��و حدائق غربته ،ويتطل ��ع بعينه الأخرى نحو
وه ��و ينظر ٍ
ب�ل�اده البعي ��دة الت ��ي تركها هن ��اك ،وبني ه ��ذه وتلك ،تن�شغ ��ل يديه
بو�ض ��ع مل�ساتها الأخرية عل ��ى �أعمال معر�ضه ال ��ذي �أقيم م�ؤخر ًا يف
مدينة (غوتنغن) الأملانية ،حيث عر�ض جمموعة من الأعمال املذهلة
يف �صياغاته ��ا وت�أثريها ومعاجلاتها ،وحنينه ��ا لبالد �صارت بعيدة
ع ��ن �أقدام الفن ��ان وروحه .نتطلع يف هذا املعر� ��ض حلكاية االن�سان
امل�ستل ��ب واملنه ��ك واملحا�ص ��ر ،وهن ��ا ي�سعي ��د مكي مف ��ردة ابتكرها
ووظفه ��ا يف �أعمال عديدة ،حت ��ى �صارت مرادفه ل ��ه ولفنه ولرمزية
�أعمال ��ه ع�ب�ر �سنوات طويل ��ة ،و�أق�صد �ش ��كل املرب ��ع �أو االطار الذي
ا�ستثم ��ره وقدمه يف منحوت ��ات تعترب يف طليعة الف ��ن العراقي من
حي ��ث الأ�صال ��ة والتكوي ��ن واال�سل ��وب والتقنيات والتعب�ي�ر .هكذا
يح�صن به نف�سه
يحم ��ل مكي الوطن يف حقائب ��ة ليحوله اىل مرب ��ع ّ
ويحيط ب ��ه �شخ�صياته التي غطاها بحنين ��ه ومزجها مبواقفه التي
َ�ص َّبه ��ا مع قوالب الربون ��ز ،حتى لن�شعر ب�أن ثمة ري ��ح ت�شد الأعمال
اىل جه ��ات خمتلفة وجتعل �شخ�صياته مثل �أ�شجار ترتنح وهي متد
�أغ�صانه ��ا نح ��و اخلال� ��ص ،ريح حتي ��ل اال�شكال اىل راي ��ات ترفرف
يف ف�ض ��اء املعر� ��ض ،بعد �أن �أ�صبح الربونز م ��ادة مطواعة بيد فنان
متمكن من �أدواته.
يف واحد من �أعماله امل�ؤثرة نرى كيف ينحدر االن�سان نحو الهاوية،
بينم ��ا ثالث ��ة �أ�شخا� ��ص يراقبون �سقوط ��ه من بعي ��د ،ومي�ضون يف
طريقه ��م ال يل ��وون على �ش ��يء مثل �أ�شب ��اح نحيفة وغام�ض ��ة ،ت�شتد
نحافته ��ا كلم ��ا �أَطِ لنا فيه ��ا النظر .ويف عم ��ل �آخر يت�سل � ُ�ق جمموعة
�أ�شخا� ��ص عل ��ى �أكت ��اف بع�ضه ��م ،ليكوِّ ن ��وا يف النهاي ��ة ماي�شب ��ه
ال�صليب كمحاول ��ة للخال�ص .ويف قطعة �أخرى نرى بقايا �أو حطام
�شخ�صيات متد �أذرعها و�أج�سادها نحو اجلانب وك�أنها ت�ص ُّد هجوم ًا
�أو رمب ��ا هاج�س� � ًا ونذير ًا باخلط ��ر ،بينما ينه�ض �أح ��د ال�شخ�صيات
منبثق� � ًا ورافع ًا يديه نح ��و الأعلى ليوازن الأ�ش ��كال ويجعل التعبري
�أكرث ت�أثري ًا والتكوين �أ�شد �إكتما ًال.
�أم ��ا الأعم ��ال التي َّ
وظ َف فيه ��ا �شكل الإط ��ار �أو املربع فه ��ي متنوعة
بت�أثرياتها وحلولها الت�شكيلية ،فمرة نرى الإطار (الوطن) مك�سور ًا
ُ
مت�سك ب ��ه جمموعة من االيدي التي ت�ش�ي�ر اىل جهات عديدة ،بينما
تتط ��اول راي ��ة لت�ش ��ق التكوي ��ن وترتف ��ع اىل �أعل ��ى .ويف عمل �آخر
يحتم ��ي �شخ� ��ص خلف املرب ��ع ويلوذ ب ��ه ،فيخفي وجه ��ه خلف �أحد
�أ�ضالع ��ه ،وه ��و �إ�ش ��ارة رمزي ��ة اىل البيت ال ��ذي تركه بعي ��د ًا ،وهنا
يرف ��ع ذات ال�شخ�ص يده اليمني بطريق ��ة احتجاجبة حماو ًال ايقاف
ال�صواري ��خ الت ��ي اخرتقت التكوين م ��ن االعل ��ى .ومنحوتة �أخرى
يظه ��ر فيه ��ا �شخ�صان يجل�سان عل ��ى حافة االطار ،يح ��ركان ايديهما
بطريق ��ة تعبريية توحي باحلرية و�إثارة ال�شك ��وك والأ�سئلة ،بينما
ينت�ص ��ب �شخ�ص ثال ��ث بينهما ،ك�أن ��ه �شاهد على ما ح ��دث ويحدث.
ويف واح ��د من �أه ��م اعمال املعر� ��ض ،يظهر �شخ�ص يح ��اول التقدم
ب�صعوب ��ة اىل االم ��ام ،وه ��و ي�س�ي�ر على مرتف ��ع �ساحب� � ًا خطاه �ضد
التي ��ار ،بينما تتطاير منه نحو اخللف جمموعة من الإطارات ،ك�أنها
�أوراق تاريخ هذا الأن�سان ودفاتره التي َودَّعها خلفه ،ف�صارت تبتعد
عن ��ه بقوة خفية اىل الوراء ،بينما يح ��اول هو امل�ضي �إىل الأمام بال
بيت وال حقيبة.
حتية للرائي مكي ح�سني الذي �إبتعدت عنه نوافذ الوطن ،ف�إ�ستعادها
بنوافذ جديدة يف الغربة ،فهو رغم الأمل وال�صعاب التي م َّر بها ،بقي
واقف� � ًا ،ينظر من بعيد نحو البالد ،كم ��ا تنظر متاثيله الآن يف عيون
الغرباء.
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علي النجار

�أعتقد �أن الفرق ما بين العمل
الفني المعرو�ض في ال�صالة �أو
المتحف .وبين الفن الرقمي
الميديوي ،كما ال�صخرة في
الطبيعة ،وال�صخرة الرقمية.
الأولى ت�ستطيع �أن تلم�سها
وت�ستمع ل�صوت الريح من
خالل ت�ضاري�سها �أو تلم�سها
وتجل�س عليها م�ستمتع ًا
بالمنظر الذي يحيطها.
بينما ال�صخرة الرقمية هي
مجرد �صورة رقمية ربما
ت�أخذ �أ�شكا ً
ال والوان ًا م�سطحة
�أو بوهم التج�سيم الثالثي
�آلة ا�ستن�ساخ دقيقة مع كل
الت�أثيرات التي ت�ستطيعها
تقنيتها .لكنها وبكل الأحوال
ال تمت للأ�صل الطبيعي
الم�ستن�سخ بعد �إجراءات
ت�صنيعها رقمي ًا .ربما تنظر
لها منده�ش ًا ،ربما ال تعيرها
اهتمام .ك�أي فعل ميديوي.

رمبا لك ��وين ان�سان عتي ��ق من خالل
اختياراتي مل�شاهدة العمل الفني(احلي).
�س ��واء كان لوح ��ة ر�س ��م �أو فع ��ل �أدائ ��ي
�أو جتميع ��ي وغ�ي�ر ذل ��ك م ��ن التقني ��ات
الت ��ي عهدته ��ا يف العم ��ل الفن ��ي لأع ��وام
خل ��ت .لكنن ��ي ال �أزال واح ��د ًا من �شريحة
م ��ن الب�ش ��ر ال ت ��زال تعي� ��ش عامله ��ا قب ��ل
�أن تنقر� ��ض .ح�سن� � ًا �أن ��ا �أرى �إن غالبي ��ة
الأعم ��ال الو�سائطية(املي ��دوي) ك�صناعة
مثله ��ا مث ��ل �أفع ��ال الأك�ش ��ن واخلي ��ال
العلم ��ي الغرائب ��ي واخلراف ��ة امل�ؤن�سن ��ة
ال�سينمائي ��ة ،ب�ش ��كل خا� ��ص الت ��ي تنت ��ج
الآن من �أجل �صناعته ��ا وت�صديرها بفعل
عام ��ل الإث ��ارة ،ال م ��ن �أج ��ل احلوا� ��س.
ه ��ي غالب� � ًا ال تختل ��ف يف تفا�صيله ��ا عما
تقدم ��ه هوليود م ��ن �صناع ��ة املمثل ،ومن
غرائبي ��ات عوامل الو�سائ ��ط الرقمية التي
هي يف �أ�صلها م�أخوذة وم�صنعة من عامل
اخلراف ��ة املن�سية� ،إباح ��ة خلرافة جديدة
لكنها حمببة بو�سائ ��ل عر�ضها .مبا يعنى
ال جم ��ال هن ��ا لل ��ذات الإن�ساني ��ة الفاعلة.
فالوه ��م ال يخلق غري الوهم ،لكنه يعر�ض
هنا كوهم ب�صري تكر�س ��ه غالب ًا الو�سائل
امليديوي ��ة .كم ��ا ن�شاه ��د م ��ن �إنت ��اج الكم
الكثري من هذه الأفالم م�ؤخر ًا .فهل يعني
�أن املبالغ ��ة يف ا�ستعم ��ال ه ��ذه الو�سائط
وا�ست�سهاله ��ا (وخا�صة بع ��د توفر الكادر
التقن ��ي الرقم ��ي) ،هو الذي ق ��اد اىل هذه

النتائج� .أم �أن يف الأمر �سر �آخر.
ح�سن� � ًا غالب� � ًا م ��ا ت�شتغ ��ل الو�سائط
امليديوي ��ة عل ��ى الإزاح ��ة كم ��ا الكثري من
�أعم ��ال ما بع ��د احلداث ��ة .دون النظر اىل
مدي ��ات فع ��ل الإزاح ��ة ،وكم ��ا التفكي ��ك
وتفكيك التفكيك .مبعنى ال يخلق بيكا�سو
�آخ ��ر يف ع�صرن ��ا .وبيكا�س ��و قيم ��ة يف
ال�ت�راث الفن ��ي واملفرو� ��ض �أن ال يك ��ون
الوحيد .فع ��ل التفكيك رغم ق�سوته مل ينل
منه كفاية .ليبقى وكمثل ما يزال فاع ًال ملا.
ولي� ��س كم ��ا �آل اليه حال الف ��ن يف زمننا.
رغم معرفت ��ي ب�ش�ساع ��ة مناطقه اجلديدة
وتع ��دد و�سائط ��ه� .أعتق ��د مل تخل ��ق ه ��ذه
الو�سائ ��ط يف زمنن ��ا �إال م�سع ��ى تناف�سي
ت�سارع ��ي �أكرث بكثري م ��ن �سابقه .ت�سارع
مقرون ًا غالب ًا بالده�شة ،و�إال انتفى غر�ضه.
والده�شة هذه حتولت بفعل �صناعتها اىل
�سلعة �سواء يف الفن الت�شكيلي �أو ال�سينما
والأزياء وحتى الرواي ��ة املت�سل�سلة التي
بات ��ت �أكرث رواج� � ًا .والكثري م ��ن الإنتاج
الفني املتعدد الأداءات واال�ستعماالت.
مل ي�شه ��د �أي ع�ص ��ر �ساب ��ق مثل هذا
الع ��دد الكب�ي�ر من �صن ��اع امليدي ��ا الفنية.
ي�شه ��د عل ��ى ذل ��ك االقب ��ال الكب�ي�ر لطالب
الكلي ��ات الفني ��ة عل ��ى درا�س ��ة الو�سائ ��ط
امليديوي ��ة .للح ��د ال ��ذي كادت �أن تك ��ون
ال�سم ��ة الأب ��رز للتعلي ��م التقن ��ي الفن ��ي.

ه ��ذا يعن ��ي �أن هن ��اك جي�ش ًا م ��ن العاملني
امليدوي�ي�ن يف الع ��امل وب�أج ��ور تناف�سي ��ة
يح�س ��دون عليها .مب ��ا يعني �إنه ��ا جتارة
مزده ��رة ،و�سم ��ة م ��ن �سم ��ات ع�صرن ��ا
اال�ستهالك ��ي احلا�ض ��ر .فبالوق ��ت ال ��ذي
يتوفر في ��ه للعمال التقنيني ه� ��ؤالء الدعم
املادي والت�أمين ��ات التي ت�ضمن لهم حياة
مب�ست ��وى ال ب�أ� ��س به ��ا .يعي� ��ش غالبي ��ة
الفنان�ي�ن الآخري ��ن ومنه ��م الت�شكيلي ��ون
مب�ستوى مادي متدين� .إن مل يكن بع�ضهم
يعي� ��ش على �إعان ��ات الدول ��ة .فهل �سوف
يتحول ��ون من حمرتف�ي�ن اىل جمرد هواة
على هام�ش املجتمع .وهل باتت و�سائلهم
التقليدي ��ة بالي ��ة� .أم �أن احل ��راك الزمن ��ي
التقن ��ي تعداه ��م .رغ ��م كونه ��م ي�ؤمن ��ون
بذواته ��م الفنية .فهل باتت التقنية تتحكم
بالفع ��ل الفن ��ي حق� � ًا� .أم هي جم ��رد �سمة
الع�ص ��ر التي طوعتها تقنيت ��ه التوا�صلية
�إ�ضافة اىل �سماته الأدائية الإدها�شية.
ال�س�ؤال الذي يتبادر اىل الذهن هو
ه ��ل �أن غالبية �أعم ��ال الو�سائط امليديوية
تقع خارج �سياق تاريخ الفن كما عرفناه.
�أم �إنه ��ا جم ��رد �صرع ��ات .و�أن ��ا �أ�شاه ��د
العدي ��د من هذه الأعم ��ال ولفنانني �إنبنت
�شهرتهم عل ��ى هذه الو�سائ ��ط .ح�سنا لقد
بدت قيمتها الفعلي ��ة وك�صرعات ممهورة
بتواقيعهم .رغم كونها �أحيان ًا خارج نطاق

ال ��ذوق الع ��ام �أو اجلمالي ��ات الفنية(م ��ع
الأخ ��ذ باالعتب ��ار التبا� ��س امل�صطل ��ح،
ح�س ��ب دو�شامب).لك ��ن غالبيته ��ا وكم ��ا
يب ��دو اق�صت وب�شكل من الأ�شكال عنا�صر
اجلم ��ال الفني املعتمدة مل ��ا قبل عقدين �أو
�أك�ث�ر .وباتت خارج �سياقاته ��ا .كما باتت
الذائقة جماعي ��ة �شعبية� .أو هي �أ�صبحت
هك ��ذا بحك ��م مفاعي ��ل بث ه ��ذه الو�سائط
نف�سها� .إذ مل يعد هناك جمال لروح الطفل
ومهارته التي �أ�شاد به ��ا بيكا�سو والكثري
م ��ن رواد احلداث ��ة الفني ��ة� .أي مبعن ��ى
جم ��ازي روح االبت ��كار الإن�ساني ��ة البكر.
وبتن ��ا نعوم و�سط زحم ��ة �أعمال �صنعتها
امليديا نف�سها ولي�س الروح الب�شرية.
�أن ��ا �أع ��رف ب�أنن ��ي �أعي� ��ش زمن ��ي
بتفا�صيل ��ه الكث�ي�رة التي غالب� � ًا ما تكون
خمادع ��ة ،رغم بهرج ��ة م�صطل ��ح العوملة
الت ��ي �أفرزت ��ه و�سائله ��ا وو�سائطه ��ا
امليديوي ��ة .لكن ه ��ذا ال يعن ��ي �أن الظالم
وال�شراه ��ة هي الت ��ي تعم لوحده ��ا .فلو
جتاوزن ��ا ال�شق العملي للنظري .فقد كان
الفعل عظيم� � ًا �س ��واء يف �أر�شفة املتاحف
�أو كتب التاريخ الفن ��ي واجلمايل وبقية
التنظ�ي�رات والكتاب ��ات واملحا�ض ��رات
والنقا�ش ��ات وتب ��ادل الآراء واخل�ب�رات
ع ��ن الفنية املتوف ��رة يف و�سائ ��ل امليديا.
للح ��د ال ��ذي ب ��ات الن�ش ��ر الرقم ��ي يه ��دد
الن�ش ��ر الورق ��ي �إن مل يتغل ��ب عليه �آج ًال.
و�أ�صبح لدينا مكتب ��ات افرتا�ضية تغنينا
عن الكثري من جه ��د البحث يف املكتبات.
لق ��د ّ
مت ت ��داول املعلوم ��ة مثلم ��ا مبادل ��ة
ال�ص ��ور يف الف�ضاء العامل ��ي املفتوح على
كل االحتماالت .وهو ما تراهن عليه هذه
التقنية.
�أعتق ��د �أن �أمر تداول ه ��ذه الو�سائط
ال يخل ��و م ��ن �سلبي ��ة متمثل ��ة يف �إ�شاع ��ة
واقعية الرتفيه الرقمي الت�شاركي(العاب
الفيدي ��و  )...وغ�ي�ر التفاعل ��ي كالأف�ل�ام
ثالثي ��ة الأبع ��اد ،الت ��ي ته ��دد كم ��ا ذكرت
الفنون احلية الفريدة ،كتجربة �شخ�صية
ووجداني ��ة تفاعلي ��ة مبا�ش ��رة والعم ��ل
الفن ��ي� .إذا ه ��و ال�ص ��راع م ��ا ب�ي�ن الإرث
الفن ��ي والتكنولوج ��ي امل�ستح ��دث وم ��ا
ينتج منهما .نع ��م الرتفيه الرقمي يحاول
االق�ت�راب من ه ��ذه امل�شارك ��ة .لكنه يبقى
حمدودا بف�ضائه ال�ضيق وبو�سائله التي
ه ��ي غالبا �صورية ايهامي ��ة .هذا ال يعني
اننا �ضد جديد املخرتعات الفنية التقنية.
لكنن ��ا نبح ��ث ع ��ن القيم ��ة الإن�سانية يف
كل ذل ��ك ،وم ��ا حققت ��ه يف ه ��ذا احلق ��ل
الإن�ساين.
�أ�ش ��اع االع�ل�ام وع�ب�ر الأنرتني ��ت
املتع ��دد التخ�ص�ص ��ات وم ��ن خ�ل�ال
قنوات ��ه العاملية مفه ��وم دمقرطة الفنون.
م�ستعي�ض ��ا بذل ��ك ع ��ن و�سائ ��ل التوا�صل
القدمية .بالت�أكيد �أ�صب ��ح لهذه الو�سائط
ت�أث�ي�ر كب�ي�ر عل ��ى الفنان�ي�ن ونتاجه ��م
الفن ��ي .م ��ن �ضم ��ن ه ��ذا الت�أث�ي�ر �شيوع
الو�سائ ��ط الرقمية(عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال)
التي توفرت حت ��ى للهواة الذين �ساهموا
يف الف�ضاء الفن ��ي العام ،ومبا ي�ؤدي اىل
نوع من دمقرطة الف ��ن ،التي مثلما تخدم
منظم ��ي الفعالي ��ات والعرو� ��ض الفني ��ة
ب ��كل �أنواعه ��ا .ه ��ي �أي�ض� � ًا تخ ��دم العمل
حينم ��ا تقدم ��ه غالب� � ًا م�صحوب� � ًا ب�شهرته
وب�س�ي�رة وتقليع ��ات الفنان نف�س ��ه .لكن
هل تعن ��ي عرو�ض(لي ��دي كاكا) الغنائية
اال�ستعرا�ضية منوذج� � ًا عوملي ًا(بحجم ما
معلن عن خلفيته ��ا وابتكاراتها ومهنيتها
وتقليعاته ��ا) .نع ��م ه ��ي كذل ��ك بالن�سب ��ة
ل�صناعتها ،فهي حتم ًا �صناعة فنية .لكنها
تبقى وكمثل متث ��ل �شريحة معينة تودها
منوذج ��ا يحتذى عاملي ًا .وان مل يكن كذلك
فع ًال ،الختالف الثقاف ��ات .فهذه الو�سائل

ت�سعى بالعلن وال�سر لك�سر اخل�صو�صية
الثقافي ��ة لل�شع ��وب .م ��ن �أج ��ل الرتوي ��ج
لب�ضاعتها.
بعي ��د ًا ع ��ن بهرج ��ة اال�ستعرا� ��ض،
ثم ��ة �سلبي ��ات �أخ ��رى ،من ��ا م ��ا م�س ��ت
بع� ��ض �أنواع الفن ��ون ،وخا�ص ��ة الكثرية
الكلف ��ة ،مث ��ل الأورك�س�ت�را ال�سمفوني ��ة.
حي ��ث تكم ��ن ال�صعوب ��ة يف كيفي ��ة جذب
اجلمه ��ور بنف� ��س طرقه ��ا القدمي ��ة الت ��ي
عمل ��وا عليه ��ا يف العق ��ود املا�ضية .وهي
كمثل لالحرتاف الفني العايل� ،ضمن هذا
امل�سع ��ى التناف�سي للو�سائ ��ل والو�سائط
اجلدي ��دة ،مل يعد للفن ��ون الأ�صيلة وذات
التكلف ��ة العالي ��ة اال �أن تقل�ص نفقاتها مما
ي� ��ؤدي اىل هزال عرو�ضها وم ��ا يتبع ذلك
من �سلبيات .ليف�سح املجال وا�سعا لفنون
الهواة الذين يتمتعون بذكاء ما ال�ستغالل
مواهبه ��م .فو�سائ ��ل الإع�ل�ام احلالي ��ة
ومبرجعي ��ة مالكيه ��ا ،بات هدفه ��ا بيع كل
�ش ��يء وال يهم قيم ��ة �أو �أثر ه ��ذا ال�شيء.
انها التقنية اجلديدة لع�صر جديد ،يحاول
�أال يلتفت خللف ��ه .لكن اىل �أين هو ذاهب.
ال ب ��د وان يكون هناك ج ��واب ،حتى وان
كان اىل حني.
الو�سائ ��ط املديوي ��ة اجلدي ��دة
ل�ضرورته ��ا الق�صوى اجتماعي� � ًا و�إداري ًا.
ه ��ي �إي�ض� � ًا ذات موا�صف ��ات ملتب�س ��ة
فني� � ًا .اذ هن ��اك جي� ��ش كبري م ��ن الفنانني
الذين ف�ضل ��وا اال�شتغال عل ��ى امكانياتها
التنفيذي ��ة الإخراجية لأفكارهم .وهنا يف
اجلانب الأخر الفنانون ،ولأقل التقليدين
الذي ��ن ه ��م �أي�ض� � ًا يط ��ورون ر�ؤيته ��م .ال
�أق ��ول بتع ��ادل الكف ��ة .ف�ل�ا ت ��زال خ�ي�رة
قاعات العر� ��ض العاملية اخلا�صة والعامة
تتعامل م ��ع النتاج الفني املنف ��ذ بو�سائله
التقليدي ��ة وبنتائج ال تزال مبهرة .وهناك
باملقابل عرو�ض ال�صورة امليديوية ومنها
الفوتوغرافية ومعاجلاته ��ا الرقمية .لكن
يبق ��ى ال�سحر امل�ؤن�س ��ن ملت�صق ًا بالأوىل.
والفكرة واال�ستعرا�ض والغرابة بالثانية.
كما ال تزال حاجة الفنان لو�سائل االعالمم
امليديوي ��ة بت�صاع ��د للو�ص ��ول اىل منافذ
العر�ض واجلمهور ونظراءه.
�إنه حق ًا ع�صر ال�صورة امليديوية التي
توفرها الكامرة بنفاذها للعوامل املختلفة،
كاجلن� ��س ب�إ�شكاليته املعا�ص ��رة ،واملوت
والعن ��ف واملخ ��درات وع ��وامل ال�صخب.
متما�شي ��ة ومثبت ��ه يف نف� ��س الوق ��ت
الراديكالي ��ات ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة
والفئ ��ات املجتمعية املغاي ��رة واملختلفة.
لت�ص ��ل بال�ص ��ورة ملدي ��ات تعبريي ��ة رمبا
ت�ؤث ��ر ب�ش ��كل م ��ا عل ��ى الثقاف ��ة ال�شعبي ��ة
املتداول ��ة .ولت�ؤك ��د فل�سف ��ة �إع ��ادة تفكيك
و�صياغة جمتمعات امل�ستقبل ،خارج �أطر
الأيديولوجي ��ات ،التي هي وهم �آخر .فما
تفكي ��ك الأيديولوجي ��ا ،اال �أيديولوجي ��ة
جدي ��دة ،تخدم الفئة امل�سيط ��رة على املال
والإعالم.
�أخ�ي�ر ًا اعتق ��د ،ومثلم ��ا كان عر� ��ض
االنطباع�ي�ن يف الثل ��ث الأخري م ��ن القرن
التا�سع ع�شر ،منبوذ ًا اىل �أن �أ�صبح ع�صر ًا
ذهبي� � ًا .لننتظ ��ر الع�ص ��ر الذهب ��ي لفنون
القرن الواحد والع�شرين ،و�أية و�سائل �أو
و�سائط �سوف ت�أخذ حي ��ز ًا �أكرث .وماهي
نتائجها �ضمن امل�سرية الفنية لتاريخ الفن
العاملي .لكن �أين الفعل النقدي من كل ذلك.
�أعتقد �أن �شيوع الو�سائط امليديوية قل�ص
م ��ن قيم ��ة امل�ساهم ��ات النقدي ��ة النح�سار
الإ�ص ��دارات الورقية التي كان ��ت مهيمنة
يف جمال النقد .ليقبع يف حرم اجلامعات
غالبا .و�أنا �أعنى بالنقد الأكادميي ،ولي�س
الكتاب ��ات والتغطي ��ات ال�صحفي ��ة� .إذ ًا
لنتنظر ع�ص ��ر ًا نقدي ًا جدي ��د ًا ،رمبا يقطع
�أوا�صره مبا �سبق ،رمبا ال.

ع��������ن ه�����������ذه ال�����ل�����ع�����ب�����ة اجل����م����ي����ل����ة
يا�سني طه حافظ

ال �أريد الحديث عن مهمات
ال�شعر عبر الع�صور لكن ما هو
متفق عليه �أنه كان له �ش�أن
"عملي" وكان �شاغل حيز في
حياة النا�س ،مع تطور الحياة
وتطورها ،تطور ال�شعر �أ�شكاالً
وم�ضامين حتى بد�أ انح�ساره �إلى
مكان �ضيق �أكثر "وخا�ص" �أكثر.

ما ع ��اد نا�ش ��ر مدائح و�إدان ��ات ،ما عاد
نا�شر �أقا�صي�ص ،م ��ا عاد ل�سان ع�شرية
ف�ل�ا ع�ش�ي�رة يف الع�ص ��ر كم ��ا كان ��ت.
الف�ضائي ��ات وو�سائ ��ل الن�ش ��ر تو�صل
كل �شيء وتتق�صى �أبع ��د الأخبار .ثمة

�أم ��وال لتموي ��ل االن�ص ��ار واملروج�ي�ن
وثمة �أموال لن�شر ال�سيا�سات والأفكار،
و�سائط االت�صال متعددة وبازدياد.
بقين� � ًا� ،أو بقي ال�شع ��ر يحتفظ بجوهر
العم ��ل وهو الف ��ن ،فبال ف ��ن ال قيمة له
�أو �أن ل ��ه قيم ��ة حمددة ب�ي�ن �أمناط من
النا� ��س معين ��ة وحمدودي ��ن .مل يع ��د
يعم ��ل يف م�ساح ��ة وا�سعة كتل ��ك التي
كانت له يوم ًا.
بهذا التمهيد� ،أ�سال عن هذا الولع الذي
ال يطف�أ بال�شعر ،كتابته واالن�شغال به،
هو فن ،ونحن نعل ��م ذلك ،ولكل فن من
يعنون به ومن يعنيهم �أمره.
لك ��ن م ��اذا ل ��و خ�س ��ر ال�شعر كون ��ه فن ًا
وحت ��ول كالم� � ًا و�إن مهذب� � ًا وبليغ� � ًا؟
اجل ��واب ثم ��ة م ��ن النا�س م ��ن يعنيهم
اخل�ب�ر واملو�ض ��وع االجتماع ��ي في ��ه
وال يعنيهم الفن ،وه ��م يفهمون ال�شعر
كذل ��ك ،فهو مثي ��ل للخطب ��ة ،واالثنان،
ال�شاع ��ر واخلطي ��ب يحدث ��ان النا� ��س
عرب ميكرف ��ون .هل ننكر ح ��ق ه�ؤالء؟
الب ��د من التفك�ي�ر يف امل�س�ألة ،لكن الفن

ال�شعري عاكف عل ��ى التطور وما نزال
ن�شه ��د فناين �شع ��ر ومبتدعني ،هنا بد�أ
يتعقد الإ�شكال الذي �أريد احلديث عنه
�أو الت�سا�ؤل يف �ش�أنه:
ما هي امل�ساحة الت ��ي ي�شغلها هذا الفن
يف احلياة ؟ كم هي �سعة فعله ،الفني �أو
الأدبي ،وحت ��ى االجتماعي يف الع�صر
ويف حياة النا�س اجلديدة اليوم؟
احل�ض ��ور ال�شخ�ص ��ي والنفعي توفره
ال�سيا�س ��ة والتج ��ارة .وااليديولوجيا
ترفع وتخف�ض والعالق ��ات ال�شخ�صية
والنفعي ��ة تالح ��ق النق ��د وت�ؤث ��ر في ��ه
وال ج ��دوى مالي ��ة مهمة بع ��د .احلاجة
القدمية والعوز اللذان ما فارقا ال�شاعر
م ��ن قب ��ل يالحقان ��ه الي ��وم ،و�إذا كان
ل�شاع ��ر اعتب ��ار ما م ��ن جه ��ة �أو طرف
�سيا�س ��ي ،فهم ��ا من اج ��ل ك�سب �صوت
�ضم ��ن م�ش ��روع �أخ ��ر لي� ��س امل�ش ��روع
الأدب ��ي ،بل بع�ض ال�شعراء �صار جزء ًا
من املاكنة الإعالمية للحكم.
م ��ع كل هذه الت�س ��ا�ؤالت ،يبقى ت�سا�ؤل
�أخ ��ر� ،أو تبقى لن ��ا م�س�ألة تثري العجب

وتدعو للت�أم ��ل  :كتب ال�شعر ال ُتباع –
دور الن�شر هنا ،يف بالدنا ،ويف �سوى
بالدنا ،ال تطبع و�إذا طبعت فلي�س �أكرث
م ��ن �أل ��ف ن�سخ ��ة ،وه ��ذه ال ُتب ��اع كلها
والنا�ش ��رون ي�شكون م ��ن "املرجوع"،
فله ��م الع ��ذر �إذا رف�ضوا بينم ��ا النزوع

لكتابة ال�شعر م�ستم ��ر وبحما�سة حتى
�صار ال�شعراء يطبعون كتبهم ال�شعرية
على ح�سابهم اخلا�ص ويهدونها �إهداء
جماني ًا وكثري من هذه ال يقر�أ! �إذن هو
يدفع ما ًال ليطبع كتابه ،وهو قد يتكلف
بري ��د ًا لري�س ��ل كتبه وم ��ن دون مقابل.

وم ��ن �أهداه ��ا له ��م ،غالب� � ًا ال يتم ��ون
قراءته ��ا� ،أو يف الأح�س ��ن يقر�ؤنه ��ا
ويح ��ارون يف التخل� ��ص منها .ال نعدم
�شذرات جميلة ،ال نع ��دم كتابات حلوة
ومهم ��ة ،ال نع ��دم �شعر ًا ،ولك ��ن كل ذلك
ال يه ��م �إال ع ��دد ًا حمدود ًا ه ��م ال�شعراء
ومن حولهم ،جماميع حملية يف مقهى
�أو جمعية ثقافي ��ة .ال يبدو لهذه الكتب
ال�شعري ��ة فع ��ل �أو �أهمية ،ال يف احلياة
الكبرية وال حي ��اة النا�س .مع ذلك حب
ال�شع ��ر م�ستمر وكتابت ��ه م�ستمرة وهم
ال�شع ��راء وا�شباهه ��م يدفعون من خبز
عياله ��م لدور الن�شر ،ب ��دال من ان تدفع
لهم كما يقت�ضي املنطق وتقاليد الن�شر.
يبق ��ى ت�سا�ؤلن ��ا قائم ًا عن � :س ��ر اللعبة
اجلميل ��ة و�أي �سح ��ر هذا ال ��ذي يجعل
ال�شاع ��ر بالرغ ��م من كل �ش ��يء من�شغ ًال
بالق�صيدة؟
�إن ك ًال منه ��م بانتظ ��ار م ��ن ي�سمع ��ه
كالم� � ًا يريحه عم ��ا كت ��ب ويتفاخر ب�أن
ال�صحيفة ن�شرت له ق�صيدة بل وي�شكر
ال�صحيف ��ة وحمرريه ��ا لأنه ��ا ن�شرت له

ق�صي ��دة بد ًال من �أن ت�شك ��ره ال�صحيفة
عل ��ى �إ�سهامه! فق ��ر وا�ض ��ح و َم ْ�سكنة،
ال �أدري م ��ا الداف ��ع لهم ��ا ،مل ��اذا نح ��ن
متوهجون لنكتب ما ال يجدي ،ال مادي ًا
وال ح�ض ��ور ًا اجتماعي� � ًا؟ ه ��ذه �أ�سئل ��ة
مطل ��وب �أن تناق� ��ش مبو�ضوعي ��ة ،ال
بحما�سات وعواط ��ف� ،أقر�أ مباهج هذا
�أو ذاك ب� ��أن كتاب ��ه ح�ض ��ر يف معر�ض
للكت ��اب .هو مل يقل ك ��م ن�سخة بيع منه
 ...دور الن�ش ��ر الت ��ي تطبع له ��م باجر
مدفوع مقدم ًا ،حتاول �أر�ض�آء ال�شعراء
بانه ��ا ت�ش ��ارك يف معار� ��ض دولي ��ة،
وت�أت ��ى ب�أربع �أو خم� ��س ن�سخ من هذا
الكت ��اب �أو ذاك  ..هي غري م�ستعدة لأن
تتكل ��ف �أثم ��ان �شحن لب�ضاع ��ة ال تلقى
قب ��و ًال بر�ضيها ،هذه جمل ��ة متاعب من
متاع ��ب ن�شر ال�شع ��ر .عموم� � ًا ،ال �ألوم
�أح ��د ًا ولكن �أثري ت�س ��ا�ؤالت ف�أنا �أبارك
م ��ن يكتب ��ون و�أبح ��ث ع ��ن تف�س�ي�ر �أو
ع ��ن حل  .نعم نع ��م ،اعرتف ب�أنها لعبة
جميلة وال نري ��د مفارقتها  ،ولكن يظل
الت�سا�ؤل قائم ًا...
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ثقافة

في �أول لقاء له بعد ت�سنمه مهام وزارة الثقافة وال�سياحة والآثار

قناديل

 لطفية الدليمي

الحمداني لـ( )� :سن�شرك االتحادات والنقابات
المعنية في �إدارة الم�شهد الثقافي العراقي
حاورته :زينب امل�شاط

بعد ما عانته وزارة الثقافة العراقية من
تراجع باالداء ،وهذا بدوره �أثر على الم�شهد
برمته ،ما جعل الخيبات
الثقافي العراقي ّ
ُت�سيطر على الفنانين والمثقفين ،هاهو الأمل
يعود من خالل ت�سنم مهام وزارة الثقافة الى
الدكتور عبد الأمير الحمداني ،وهو دكتور
مخت�ص في تدري�س الآثار والتراث ،و�شغل
من�صب رئي�س اتحاد �أدباء وكتاب مدينة ذي
قار ،كما ت�سلم �إدارة �آثار ذي قار بين عامي
 2010 – 2003وقاد حمالت عديدة ال�ستعادة
�آثار العراق المفقودة ،كما تر�أ�س فريق ًا لم�سح
وتوثيق المواقع الآثارية ال�شمالية والجنوبية
منذ عام  ،2003الآمال المعقودة على ت�سنم
�شخ�صية ُمخت�صة مثل الحمداني لهذا المن�صب
يجعله تحت اال�ضواء ،وقد تكون ثقة المثقفين
والفنانين بالحمداني م�س�ؤولية �إ�ضافية
وكبيرة على عاتقه ،فما هي خططه ،و�إلى �أي
مدى �ست�سمح له الحكومة التي هو جزء منها
�أن يُحقق غاياته كل تلك الت�سا�ؤالت �سيجيب
هو عنها خالل حوار �أجرته "المدى" ب�شكل
ح�صري لها ،و�س ُتثبته في االيام المقبلة خالل
ّ
دورة �إدارة للوزارة على مدى االربع �سنوات
القادمة:

�إ�ضاف ��ة اىل االهتم ��ام بال�سينما وامل�س ��رح والتلفزيون،
�أي�ض� � ًا نهت ��م بالن�ص ��ب والتماثي ��ل واجلداري ��ات الت ��ي
تزي ��ن �ساح ��ات امل ��دن العراقية ،وه ��ذا امل�ش ��روع هدفه
الأ�سمى ك�سب الثقة لل�شخ�صية العراقية ويجب �أن نعيد
الثق ��ة لل�شخ�صية العراقية فهي م ��ن انتجت احل�ضارات
و�ساهم ��ت يف خلق احل�ضارة وه ��ي تعر�ضت للتهمي�ش
واالق�ص ��اء ،له ��ذا تركيزن ��ا �أن نعي ��د الثق ��ة بال�شخ�صية
العراقية كونها �شخ�صية قادرة ومتمكنة فيما لو توفرت
له ��ا الظروف� ،أي�ض ًا نطمح للتوا�صل مع الثقافة الغربية
والدولي ��ة ،لنو�صل للعامل ثقافتنا ،ه ��ذه مرتكزات عامة
�أما التفا�صيل فبالت�أكيد هنالك خطط �سنعمل بها.
• وزارة الثقاف��ة العراقي��ة ُتعاني م��ن كثرة عدد
الموظفي��ن عديمي الفائ��دة ،دون �أداء �أي مهام" ،
كيف �ستتعاملون مع هذه الظاهرة؟

 �ستك ��ون لن ��ا زي ��ارات ميدانية ل ��كل ف ��روع وقطاعاتوزارة الثقافة لأحتقق من املوا�ضيع و�أقف على امل�شاكل
واملعوق ��ات و�أن �أجد له ��ا حلو ًال مبا ي�سمح ب ��ه القانون
وت�سم ��ح به امليزاني ��ة ،وح�ي�ن ا�ستلم مهام ��ي اال�سبوع
املقب ��ل ال ع ��ذر يل يف متابع ��ة هذه املوا�ضي ��ع وال جمال
لن ��ا يف التقاع� ��س ،ال�سي ��د رئي� ��س ال ��وزراء واحلكومة
العراقي ��ة ج ��ادان يف اجن ��از �ش ��يء يف املج ��ال الثقايف
يف جم ��ال الثقافة ،والو�ضع الأمن ��ي واالقت�صادي للبلد
ي�شج ��ع على تق ��دمي برنامج مكثف من �أج ��ل دعم النا�س
والنهو�ض بوزارة الثقافة وحتويلها من وزارة موظفني
اىل وزارة مثقف�ي�ن ،نحن يف �سباق مع الزمن ويجب �أن
�أجن ��ز املزيد يف هذه الدورة ،وبالت�أكي ��د �س�أفتح العديد
من امللفات اخلا�صة بالتطوير الثقايف والإ�صالح.

 ال ��وزارة يفرت� ��ض �أن تهتم بال�ش�أن الثق ��ايف وتحُ �سنامل�شه ��د الثقايف وتهت ��م باملثق ��ف� ،أي �أن يكون م�ضمون
ال ��وزارة مُطابق لعنوانها ،وهي كذل ��ك معنية ب�أمر مهم
وه ��و الآثار والرتاث العراقي ،ذل ��ك �إن العراق معروف
عاملي� � ًا �إن ��ه موط ��ن احل�ض ��ارات القدمي ��ة ،مو�ض ��وع
ال ��وزارة غن ��ي ويحت ��اج الكثري م ��ن الوقف ��ات ،ويجب
�أن نهت ��م ب ��الآداب والفن ��ون الراقية واملتقدم ��ة ونختار
الأدب والف ��ن وتعزي ��ز الهوي ��ة الوطني ��ة ،وال�سعي من
�أج ��ل تعزي ��ز الهوي ��ة الوطني ��ة الثقافي ��ة اجلامع ��ة ،مع
االح�ت�رام للهوي ��ات الفرعي ��ة� ،سنحاول �إيج ��اد �أر�ضية
ي�ستن ��د عليه ��ا اجلميع �إ�ضاف ��ة اىل توفري من ��اخ ثقايف
جي ��د خا�صة �إن الو�ضع يف العراق يُ�شجع على التطوير
الثق ��ايف ،ويجب �أن تكون الثقافة ج�سر و�صل بني �أبناء
ال�شعب العراقي� ،أي�ض ًا �سنتهتم مبجال الفن الت�شكيلي،
و�سنح ��اول فت ��ح قاع ��ات خا�ص ��ة بالفن ��ون الت�شكيلية،

امللت ��زم ،و�سنعي ��د �إعم ��ار امل�س ��ارح خا�ص ��ة
م�سرح الر�شي ��د ،و�س�أهتم باملنتج التلفزيوين
وال�سينمائ ��ي لتك ��ون هنالك برام ��ج تلفزيونية
هادف ��ة� ،إ�ضاف ��ة اىل �إنت ��اج �أعم ��ال مفي ��دة ذات
�إ�ضاف ��ة نوعية �س ��واء للمتلقي �أو للواق ��ع الثقايف،
نح ��ن ننوي دع ��م كل القطاعات واملج ��االت الفنية،
واالرتق ��اء به ��ا �إىل م ��ا يجعله ��ا جدي ��رة
بتمثيل الفن والثقافة العراقية،
يج ��ب �أن تك ��ون الأعم ��ال
الفني ��ة من الن ��وع الذي
يبث روح التفا�ؤل بني
ابناء ال�شعب ويقوي
�آ�ص ��رة املواطن ��ة
بينهم ،و�أن يج�سد
ا نت�ص ��ا ر ا ت
الع ��راق خ�ل�ال
ف�ت�ر ا ت
احلروب.
ه��ل
•
�ستدعم��ون فك��رة وج��ود مجل���س �أعل��ى ثقاف��ي
يعمل الى جانب الوزارة؟

 ال ��وزارة يف نيته ��ا ت�شكي ��ل جمل� ��س �أعل ��ى ثق ��ايف ،يخ� ��ص ال�سياح ��ة والآث ��ار �إ�ضاف ��ة اىل االنفت ��اح عل ��ى
النقاب ��ات واالحت ��ادات املمي ��زة وا�شراكه ��ا يف عملن ��ا
مث ��ل نقاب ��ة الفنان�ي�ن وال�صحفي�ي�ن واحت ��اد الأدب ��اء
واحت ��اد الت�شكيلي�ي�ن ونقاب ��ة امل�صوري�ي�ن يف جمل� ��س
ي�ضمه ��م جميع� � ًا جمل�س ا�ست�شاري لتق ��دمي التو�صيات
واملقرتحات من �أجل حت�س�ي�ن وتطوير امل�شهد الثقايف
الميك ��ن للوزارة بحد ذاته ��ا العم ��ل يف امل�شهد الثقايف
والفن ��ي دون اال�ستعان ��ة وامل�شارك ��ة ودع ��م املثقف�ي�ن
باحتاداتهم ونقاباتهم ،و�سنعمل بجد على هذا املو�ضوع
ب�شكل من�سق وبنيتنا العمل مع وزارات التعليم العايل
ووزارة الرتبية والتعليم وكذلك متابعة املناهج� ،أي�ض ًا
التوا�صل مع الإعالم وامل�ؤ�س�سات الإعالمية وهذه غاية
م�شرتكة وهدف م�شرتك لتحقيق املهام الثقافية.

االط�ل�اع على واقعه و�سنعمل على معاجلة م�شاكله من
حي ��ث ال�صيان ��ة والرتميم فيم ��ا ال يتعار� ��ض وال ي�ؤثر
عل ��ى هوي ��ة الن�صب ،ول ��ن ت ُكن ال ��وزارة متخ ��ذة دور
ال�شرط ��ي والرقي ��ب ملنع ن�ص ��ب الن�ص ��ب التي حتاول
اي�ص ��ال ر�سائل ما فزم ��ن الدكتاتوري ��ة وىل ،الوزارة
�ستكون يف مو�ضع امل�شاور واملراقب ولي�س الرقيب.
• كي��ف �ستتعاملون مع دائ��رة ال�ش�ؤون الثقافية
ف��ي �سبيل �إ�ص��دار المزيد م��ن الكت��ب الر�صينة
العراقية؟

• تحدثت��م ع��ن الإ�ص�لاح الثقاف��ي والتطوي��ر
 اجابت ��ي على هذا ال�س�ؤال �ستك ��ون بعد زيارتي لدارالثقاف��ي وفت��ح ملف��ات ثقافي��ة ،ه��ل �سيتم فتح
ملف ف�ساد " بغداد عا�صمة الثقافة " ؟
ال�ش� ��ؤون الثقافية والإطالع عل ��ى الواقع هناك ملتابعة
 ه ��ذا مو�ضوع �إداري ،يف التفا�صي ��ل بالت�أكيد �سنفتحالعدد والتقنيات واملطاب ��ع واملوظفني� ،أنا لدي معرفة
العدي ��د من امللف ��ات ونعيد النظر به ��ا ونراجعها ،وحني
بالأم ��ور ولك ��ن �أري ��د �أن �أطل ��ع عل ��ى الأمر ع ��ن كثب،
ً
ن�ستلم الوزارة �سيكون هذا امللف وغريه حا�ضر ًا.
�ستكون يل زيارة �أي�ضا الحتاد الأدباء كونه يتعامل مع
الدائ ��رة لطبع عدد من الكت ��ب ،و�سنن�سق من �أجل دعم
• م��ن خ�لال و�ضع ه��ذه الخطط هل تج��دون �إن
دائرة ال�ش� ��ؤون الثقافية لغر�ض دع ��م املثقفني وتوفري
وزارة الثقافة هي وزارة دعم مادي؟ �أم �إنها وزارة • كي��ف �سيت��م التوا�ص��ل م��ع الثقاف��ات الغربية ا�صدارات خا�صة بهم.
�إدارة للم�شه��د الثقاف��ي؟ �أم �إنها تع��د وزارة �إنتاج
ثقافي؟

• ماه��ي خططك��م العامة خالل فت��رة ت�سنمكم
مهام وزارة الثقافة؟

�سعي زائف لمكانة موهومة

 �ستك ��ون الوزارة منفتحة عل ��ى جميع قطاعات الدولةخا�ص ��ة االحت ��ادات والنقاب ��ات املخت�ص ��ة و�ستك ��ون
ال ��وزارة حت ��ت ت�ص ��رف املثقفني وه ��م م ��ن �سي�ضعون
اخلط ��ط والربام ��ج ،و�ستك ��ون ال ��وزارة منف ��ذة له ��ذه
اخلط ��ط ،بالت�أكي ��د �إدارة امل�شه ��د الثقايف بي ��د الوزارة
لأنه ��ا معني ��ة بامل�شهد الثقايف وهي معني ��ة بتطوير هذا
القط ��اع ويف دعم االنت ��اج واالب ��داع يف اجلانب الفني
والأدب ��ي� ،إ�ضافة اىل جان ��ب الآثار حي ��ث �سنعمل بجد
عل ��ى ا�ستع ��ادة الآثار املهرب ��ة وتطوي ��ر املتاحف ،ويف
جم ��ال ال�سياحة �سنعمل على تطوير اجلانب ال�سياحي،
ف ��وزارة الثقافة ه ��ي لي�ست خزانة لتمن ��ح الأموال  ،بل
ه ��ي م�ؤ�س�س ��ة ثقافي ��ة وعلمي ��ة معني ��ة بامل�شه ��د الفني
والثقايف واالثاري والرتاثي وال�سياحي ،نحن نتحدث
عن طموحن ��ا و�أهدافن ��ا يف الوزارة ب�شكل ع ��ام و�إطار
عام� ،أما اخلط ��ط التنفيذية والدعم املادي ف�سيكون �أمر
�آخر .

• �إذاً وح�س��ب م��ا طرحت��م �إنك��م �ستمنح��ون
للمثق��ف والفنان فر�صة �إط�لاق م�شاريع ثقافية
و�ستقوم��ون بدعمها� ،أت�س��اءل كي��ف �ستتعاملون
مع دائرة دعم ذاتي مثل دائرة ال�سينما والم�سرح
وكي��ف �ستوفرون الدعم لها من �أجل �إنتاج �أعمال
فنية؟

والعربي��ة والدولي��ة؟ وه��ل �ستعمل��ون على نقل
الثقافة العراقية الى الدول االخرى؟

 بالت�أكي ��د املجتم ��ع ال ��دويل والعدي ��د م ��ن املنظم ��اتوامل�ؤ�س�س ��ات الدولي ��ة املعني ��ة بامل�شه ��د الثقايف ترغب
بالوق ��وف اىل جان ��ب الع ��راق ثقافي ًا ،وم ��ا �أن ت�سلمت
مهام ��ي تلقي ��ت الكث�ي�ر م ��ن الر�سائل من قب ��ل منظمات
وم�ؤ�س�س ��ات دولي ��ة هدفها دعم الع ��راق ثقافي ًا وخا�صة
يف جم ��ال الآث ��ار وال�ت�راث ،الكث�ي�ر م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات
عربت عن رغبته ��ا بالدعم وامل�ساعدة وامل�ساندة وبذات
االجتاه �أحاول ا�ستعادة ما كان معمول به يف اال�سبوع
الثقايف العراقي واالهتمام باملراك ��ز الثقافية العراقية
ح ��ول العامل ،و�سنحر�ص عل ��ى �أن نكون منفتحني على
املجتم ��ع ال ��دويل ،والتوجد هن ��اك حواج ��ز �أو موانع
�س ��وى ما تقت�ضيه امل�صلح ��ة العراقية� ،سنعمل على زج
الع ��راق يف املجتم ��ع ال ��دويل ،ذل ��ك �إن بع� ��ض و�سائل
الإع�ل�ام الغرب ��ي نقل ��ت �ص ��ور ًا خمط ��وءة ع ��ن الثقافة
العراقية اىل املتلقي.
• لأكث��ر من م��رة تذك��رون اهتمامك��م بالتراث
والآثار ،الحظنا م�ؤخراً بناء العديد من الن�صب
الت��ي ُتعدّ من ناحية ال�ش��كل ُم�سيئة لل�شخ�صيات
التي مثلتها كيف �ستتعاملون مع هكذا ُن�صب؟

 �سيكون هنالك مراجعة فيما يخ�ص مو�ضوع الن�صبوالتماثي ��ل واملع ��امل الفني ��ة يف بغ ��داد وباق ��ي املدن،
�ستكون الوزارة معنية يف مو�ضوع امل�شاكل الفنية يف
-بالطب ��ع �سرنكز على الفنون املختلف ��ة كامل�سرح اجلاد ال�ساح ��ات وال�شوارع� ،س�أزور ن�ص ��ب احلرية من �أجل

معر�ض بيروت للكتاب ي�شهد تواقيع كتب لـ

• كي��ف �س ُنالحظ وجود م�ؤتم��رات ومهرجانات
تخ�ص�صية بالن�سبة للثقافة والفنون ؟

 �سنهت ��م مبو�ض ��وع امل�ؤمت ��رات واملهرجان ��ات كانهنال ��ك م�ؤمتر املثقف�ي�ن الأول والذي �سنح ��اول �إعادة
تفعيل ه ��ذا امل�ؤمتر لأنه خرج بتو�صيات لو عُمل عليها
يف الثقاف ��ة لكانت ه ��ذه النتائج مبثاب ��ة خارطة طريق
تق ��ود الثقاف ��ة العراقي ��ة ،الآن �سنح ��اول الع ��ودة اىل
تو�صي ��ات هذا امل�ؤمتر الذي عقد ع ��ام  2005ونعاود
الك� � ّرة لنبد�أ من حيث انتهى امل�ؤمت ��ر و�سنعقد م�ؤمتر ًا
ثاني ًا جلمع املثقف�ي�ن يف بغداد� ،إ�ضافة اىل املهرجانات
الر�سمية التي تدعمها الوزارة �سن�ستمر بدعمها ودعم
مهرجان ��ات �أخ ��رى على �أن تك ��ون مهرجان ��ات منتجة
لي�س ��ت للتع ��ارف فح�س ��ب ب ��ل �أن تنت ��ج م ��واد ثقافي ��ة
وم�شاري ��ع ثقافي ��ة وت�سه ��م يف تفعيل امل�شه ��د الثقايف
وتكون مناخ� � ًا �صاحل ًا جلمع املثقفني العراقيني لتكون
مبثابة �سوق لعر�ض الثقافة.
• كي��ف �ستوازن بين ال�سلط��ة الأعلى كتعليمات
مجل�س الوزراء  ،وكي��ف �س ُت�س ّير الفريق الإداري
الذي �ستعمل معه؟

 هناك برنامج حكومي مُتفق عليه ووزارة الثقافة لنعملي
ت�شذ عن الربنامج ال ��ذي �سنعمل عليه� ،أما فريق ّ
�سيك ��ون فريق ًا م ��ن املخل�ص�ي�ن لإدارة العمل واالطالع
عل ��ى �ش� ��ؤون الثقاف ��ة و�سيكون ��وا معني�ي�ن بامل�شه ��د
الثقايف.

موسيقى األحد

متابعة :املدى

ثائر �صالح

�ضم ��ن ن�شاط ��ات م�ؤ�س�س ��ة "املدى"
يف معر� ��ض ب�ي�روت ال ��دويل
للكت ��اب ال ��ذي �أقيم يف الف�ت�رة بني
 6وحت ��ى  17كان ��ون الأول 2018
�إقامةحفالت توقيع للكتب ال�صادرة
عنها خالل ع ��ام  .2018وقد �شهدت
�إقبا ًال من قبل جمهور املعر�ض ومن
املتخ�ص�صني.
ومت توقي ��ع كت ��اب (حت ��ت �أع ��واد
امل�شنق ��ة) ترجم ��ة م�صطف ��ى عب ��ود
وتق ��دمي فخ ��ري ك ��رمي ال ��ذي يقول
عل ��ى الغ�ل�اف الأخ�ي�ر من ��ه �إن ��ه
كت ��اب �ص ��در ملواجهة عن ��ف النظام
ال�صدام ��ي وت�صفيات ��ه اجل�سدي ��ة
التي طال ��ت املئات م ��ن ال�شيوعيني
والدميقراطيني والتي �أ�شرف عليها
�صدام ح�سني بنف�سه.
كما مت توقيع كتاب (جورج البطل..
�أنا ال�شيوعي الوحيد) حاوره فواز
الطرابل�سي ..وه ��ي مذكرات ت�سهم
يف الإ�ض ��اءة عل ��ى ف�ت�رة مميزة من

�أم�ض ��ى فران�س يوزف هاي ��دن (– 1732
� )1809أك�ث�ر م ��ن ثالث ��ة عق ��ود يف خدمة
�أمراء �أ�سرتهازي املجريني ،وخدم الأمري
نيكوالو� ��س (ميكلو� ��ش) م ��ن  1762حتى
وفاته يف  .1790كان الأمري واحد ًا من �أهم
رع ��اة الفنون وبالذات املو�سيقى لي�س يف
امرباطورية هاب�سبورغ لوحدها فح�سب،
ب ��ل يف كل �أوروب ��ا .لهذا ال�سب ��ب بالذات،
وب�سبب اهتمام الأمري ال�شديد باملو�سيقى
كان ��ت مه ��ام هاي ��دن كب�ي�رة� ،إذ ترقى اىل
من�صب مدير الفرقة املو�سيقية (ماي�سرتو
دي كاب�ل ّ�ا) �سنة  .1766له ��ذا مل ت�سنح له
الفر�ص ��ة لل�سفر اىل العوا�ص ��م الأوروبية
وتلبي ��ة دع ��وات النب�ل�اء والأثري ��اء م ��ن
الر�أ�سمالي�ي�ن مث ��ل �أقران ��ه ،ب ��ل تنقل بني
ق�صر ا�سرته ��ازي ال�شتوي يف �آيزن�شتات
قرب فيينا والق�صر ال�صيفي يف �أ�سرتهازا
(يف املجر) وهو ق�ص ��ر فخم يحاكي ق�صر
فر�ساي بن ��ى فيه الأم�ي�ر نيكوالو�س دار ًا
للأوبرا .لكن مع وف ��اة الأمري نيكوالو�س
وجم ��يء ابن ��ه �آنتون م ��ن بع ��ده ،تغريت

تاريخ احل ��زب ال�شيوعي اللبناين،
والي�س ��ار العرب ��ي عموم� � ًا ق ��در م ��ا
ت�سهم يف التعري ��ف مبنا�ضل وقائد
ا�ستثنائ ��ي تخلى عن رخ ��اء �أ�سرته
وهجر املهنة العائلية حني اكت�شاف
التفاوت الطبقي واملناطقي.
�أم ��ا الكت ��اب الثال ��ث فه ��و (لبن ��ان
 ..1991رحل ��ة يف كوك ��ب مم ��زق)
مل�ؤلف ��ه الدكتور ح�س�ي�ن الهنداوي.
وه ��و حماول ��ة توثيقي ��ة لت�سجي ��ل
�أحوال لبن ��ان ال�سيا�سي ��ة والأمنية
والق�ضائي ��ة ،كم ��ا كان ��ت علي ��ه فع ًال
عام .1991

اختف ��ت م ��ن �أ�سالي ��ب املخاطب ��ة يف جمتمعن ��ا العراق ��ي �ألقاب
جميل ��ة كن ��ا نتداوله ��ا كاال�ست ��اذة وال�ست واال�ست ��اذ وال�سيدة
والآن�س ��ة وه ��ي �ألق ��اب ا�ستخدمناها ط ��وال العق ��ود املا�ضيات
م�صحوب ��ة مبظاه ��ر الإح�ت�رام عن ��د �إلق ��اء التحي ��ة �أوالتعامل
اليوم ��ي يف ميادي ��ن العم ��ل ،وا�ستبدل ��ت الي ��وم بالألقاب ذات
املدلوالت الدينية ؛ فتغ�ي�رت العالقات بني املواطنني بناء على
الرتاتبي ��ة الت ��ي تقت�ضيها الألق ��اب اجلديدة امل ّدع ��اة  ،فال�سيدة
الكب�ي�رة �صارت تخاطب بـ ( حجي ��ة ) و�إن كانت �سيدة ع�صرية
حتم ��ل الدكتوراه يف علم االجتماع �أو عل ��وم احلياة  ،وينادى
بكلم ��ة ( حج ��ي) كل رج ��ل كه ��ل �أو م�س ��ن يف جمتم ��ع متع ��دد
الديان ��ات والأع ��راق و�إن كان م�سيحي� � ًا �أومندائي� � ًا �أو �إيزيدي ًا
م ��ع كونه بروفي�سور ًا بالفيزياء �أو عامل� � ًا بالذرة �أو �أ�ستاذ ًا يف
النق ��د احلديث �أو خمت�ص ًا بعلم الفل ��ك  ،وتفاقم مع هذا التدين
اال�ستعرا�ض ��ي انحطاط جائح يف ال�سلوك العام بخا�صة �إزاء
الن�س ��اء  ،وتداول ال�شباب �ألقاب ًا �سوقية �أطلقوها على الآن�سات
اجلميالت ال�أعلم من �أين ا�ستنبطوها ولكنها ت�شري يف جمملها
اىل انع ��دام االحرتام وغياب الذوق واعتبار الفتاة �أو ال�سيدة
حم�ض �سلعة للتداول �أو فري�سة معر�ضة للقن�ص .
ُع ��رف جمتمعن ��ا العراق ��ي �سابق ًا باالمي ��ان الروح ��اين ال�سمح
امل�صح ��وب بالنزاه ��ة والأمان ��ة ونظاف ��ة اليد وغ ��وث املحتاج
ونب ��ذ املف�سد وامل�سيئ واحرتام الآخري ��ن ؛ ثم جرى بالتدريج
ا�ستب ��دال ذلك االمي ��ان الروحاين اله ��ادئ بالتدي ��ن الطقو�سي
ّ
ال�صخ ��اب ،والتفاخ ��ر ب�إقام ��ة ال�شعائ ��ر كطريق ��ة
املظه ��ري
الثب ��ات الوج ��ود  ،فتغريت ج ّراء ذلك �أ�شي ��اء كثرية يف جمتمع
م�ضطرب.
�أف ��رز جمتمع التدين اال�ستعرا�ض ��ي ظواهر �أخرى يف مقدمتها
ا�ستغ�ل�ال الألقاب الديني ��ة الأخرى ذات الرتاتبي ��ة االنت�سابية
الت ��ي تعطي للرجال ح ��ق ال�سيادة وللن�ساء ح ��ق التعايل على
ن�س ��اء البالد ،و�أيقظ ��ت الألقاب امل�ستحدثة ل ��دى بع�ض الأفراد
اخلامل�ي�ن نزع ��ة الزه ��و بقيم ��ة اعتباري ��ة متوهم ��ة بع ��د �أن
�ضمن ��وا احل�صول عل ��ى املكانة االجتماعية بال�ث�روة املكت�سبة
من الر�شى التي �أم�ست عرف ًا متفق ًا عليه يف التعامالت الر�سمية
واالقت�صادي ��ة ؛ فعو�ضتهم االلقاب والمً ��وال املنهوبة عن نق�ص
يف املكان ��ة والتعلي ��م و�أ�سبغ ��ت عليه ��م عنجهي ��ة بائ�سة ور�ضا
زائف� � ًا دفعهم للتفاخر املعلن �إزاء من يعدونهم �أدنى منهم ثراء
ومكان ��ة بحك ��م انت�سابه ��م حلزب دين ��ي �أو منظمة م ��ا � .صرنا
نرى على �سبيل املثال امر�أة من املهوو�سات بعمليات التجميل
املفرط ��ة تتبجح بلقب ( علوي ��ة ) وتعزز به مكانتها االجتماعية
وتر�س ��خ ع�ب�ره و�ضعه ��ا الوظيف ��ي فيمنحه ��ا اللق ��ب احلق يف
احت�ل�ال من�صب متق ��دم يف م�ؤ�س�ستها متخطي ��ة  -بحكم ن�سب
�أو لق ��ب ُم َّدع ��ى  -الأ�شخا� ��ص الأكف ��اء مم ��ن اليحمل ��ون �ألقاب
التزكية االنت�سابية الت ��ي ا�ستغلها الكثريون لنيل املغامن ؛ فقد
تكاث ��ر ه�ؤالء الذي ��ن يدعون االنت�ساب اىل ج ��ذر �شريف مقد�س
وانح�صرت �أدوات امل�شعوذ با�صطناع بقعة قامتة على اجلبني
يوه ��م به ��ا الب�سطاء ب�أنها �سيم ��اء التعبد وال�سج ��ود جاه ًال �أن
�سيم ��اء امل�ؤمن الروح ��اين تتمث ��ل بالزهد والأمان ��ة وال�سلوك
الق ��ومي الببقع ��ة قامتة ،وتع ��ددت مهمات ه� ��ؤالء الدجالني بني
تي�س�ي�ر �أمور الوا�سطات وتعيني من ال كفاءة لهم يف الوزارات
وامل�ؤ�س�س ��ات مقاب ��ل ت�سع�ي�رة حم ��ددة ل ��كل وظيف ��ة مم ��ا عزز
مكانتهم املقد�سة ورفع من �ش�أن كراماتهم مدفوعة الثمن.
مقابل ه�ؤالء امل�شعوذين املحرتفني تتبارى الأحزاب الدينية
املمثلة للطوائف املختلفة يف احل�صول على مواقع مرموقة يف
الوزارات ال�سيادية لأع�ضائها بطريقة بيع و�شراء تلك املنا�صب
بت�سع�ي�رة حم ��ددة ل ��كل موقع ؛ ف�ن�رى وزراء وم ��دراء عامني
جهل ��ة و قنا�ص ��ل ووزراء مفو�ضني و�سف ��راء ب�شهادات مزورة
اليحمل ��ون م�ؤه�ل�ات تتيح له ��م �إ�شغال مواق ��ع دبلوما�سية �أو
قيادي ��ة �أو �سيادي ��ة �س ��وى لق ��ب دين ��ي �أو �صك انتم ��اء حلزب
�إ�سالم ��ي مت�شدّد مم ��ا �أو�صل البالد �إىل �أن تدرج يف موقع �أكرث
البلدان ف�ساد ًا يف العامل .
عُ رف مجتمعنا العراقي �سابق ًا
بااليمان الروحاني ال�سمح الم�صحوب
بالنزاهة والأمانة ونظافة اليد
وغوث المحتاج ونبذ المف�سد
والم�سيئ واحترام الآخرين ؛ ثم
جرى بالتدريج ا�ستبدال ذلك االيمان
الروحاني الهادئ بالتدين الطقو�سي
ّ
ال�صخاب،
المظهري

ل��ق��اء ه���اي���دن وب��ي��ت��ه��وف��ن
الأم ��ور ،ف�آنتون مل يك ��ن يهتم للمو�سيقى،
ف�أنه ��ى التعاقد مع غالبية املو�سيقيني لكنه
ا�ستم ��ر يف ا�ستخ ��دام هاي ��دن مبرتب �أقل
احرتام� � ًا ل ��ه ،م ��ع القليل م ��ن امله ��ام .هذا
الو�ض ��ع اجلديد م ّكن هاي ��دن من االنتقال
لل�سك ��ن يف فيين ��ا والب ��دء ب�أ�سف ��ار اىل
املدن الأوروبي ��ة .من �أوىل هذه ال�سفرات
رحلة اىل لندن مع يوهان بيرت �سالومون
( )1815 - 1745وهو عازف كمان وقائد
اورك�س�ت�را �أمل ��اين يعمل يف لن ��دن .كانت
بون �إحدى حمطات الرحل ��ة ،فهي املدينة
التي ولد فيها �سالومون.
و�ص ��ل االثن ��ان مدين ��ة بون يف مث ��ل هذا
الوقت ،يف عيد املي�ل�اد ،وح�ضرا القدا�س
يف  26كان ��ون الأول يف كني�س ��ة املدين ��ة
حيث قدم ��وا �أعمال هايدن .بع ��د القدا�س
دعاه ��م الأر�شيدوق ماك�سميلي ��ان فران�س
اىل م�أدب ��ة غداء م ��ع �أه ��م املو�سيقيني يف
ب ��ون .اعت ��ذر ال�ضيف ��ان لأن الغ ��داء كان
ينتظرهما يف اخل ��ان حيث نزال ،وتوجها
الي ��ه .املفاج� ��أة كان ��ت عن ��د و�صولهم ��ا
هن ��اك ،فالدعوة الت ��ي رتبه ��ا الأر�شيدوق
كان ��ت يف ذات الن ��زل ،حي ��ث احتلت فرقة
مو�سيقية زاوية م ��ن �صالة الطعام .التقى
هاي ��دن بلودفيغ فان بيتهوف ��ن (– 1770

 )1827للم ��رة الأوىل هناك على الأرجح.
فبيتهوفن ال�شاب ذو الع�شرين كان مفخرة
مدينة بون.
�ساف ��ر هايدن ع�ب�ر بون بع ��د عامني للمرة
الثاني ��ة .هذه املرة كان هو م ��ن طلب لقاء
بيتهوف ��ن ،و�أقن ��ع خم ��دوم بيتهوفن �أمري
كول ��ن (كولوني ��ا) بال�سم ��اح لبيتهوف ��ن
بالتوج ��ه اىل فيين ��ا ليدر� ��س هن ��اك حتت
ا�شرافه .كانت فيينا يف ذلك الوقت عا�صمة
املو�سيق ��ى الأوروبية ومق�ص ��د الفنانني.
كانت املانيا ال تزال منق�سمة اىل مقاطعات
متناح ��رة احيان� � ًا ،بينم ��ا دخل ��ت فرن�س ��ا
فو�ضى الث ��ورة الفرن�سية الت ��ي انحدرت
اىل دكتاتوري ��ة نابلي ��ون الع�سكري ��ة
التو�سعي ��ة ،وا�ستم ��رت بريطاني ��ا يف
ا�ستهالك ما ينتج ��ه الآخرون� .أما ايطاليا
فقد خ�س ��رت الكثري من مواقعه ��ا ال�سابقة
يف جم ��ال الفن ��ون – بال ��ذات احتكاره ��ا
لفن املو�سيقى ب�سب ��ب دورها ال�سباق منذ
ع�صر النه�ضة.
انطل ��ق بيتهوف ��ن اذن يف عم ��ر الثاني ��ة
والع�شري ��ن اىل فيينا ليدر�س عند هايدن،
لي�صب ��ح واح ��د ًا م ��ن �أعظ ��م املو�سيقي�ي�ن
يف التاري ��خ الأوروب ��ي .وبقي ��ة الق�ص ��ة
معروفة.
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ال������ت������ع�������������ص������ب م����������ر�����������ض...
ال يخطر على بال الكثريين مقدار التع�صب الذي يحملونه جتاه الآخرين ب�ش�أن العديد من الق�ضايا ذات ال�صلة ب�صريورة احلياة اليومية يف املجتمع .فالنا�س
ّ
حم�صت بطريقة �أكثـر دقة
ميالون �إىل الإعتقاد ب�أ ّنهم �أ�شخا�ص اعتياديون ومواطنون طيبون و�أفراد حمرتمون.
ولكن احلقيقة تظهر وجه ًا �آخر �إذا ما ّ
وم�س�ؤولية .ولعل ال�سبب يف �أال يخطر مقدار التع�صب الذي يحمله الكثريون على بالهم يعود �إىل النزعة الطبيعية الدفاعية لدى الإن�سان للإطراء على الذات
واملحافظة على ت�صور �إيجابي عنها .يقرتب التع�صب من التمييز من حيث املعنى ال�سلبي الذي ينطويان عليه �إذ يعرب الأول عن مواقف �سلوكية عدوانية فيما
ي�أخذ الثاين �شكل م�شاعر عدوانية �أي�ض ًا جتاه �أفراد �أو جماعات �أخرى خمتلفة.
وتظه ��ر مواق ��ف التع�صب وم ��ا يرافقها
م ��ن م�شاع ��ر �أحيان� � ًا عل ��ى حني غ ��رة مع
م ��ا مل يلح ��ظ �أو يدر� ��س ب�ص ��ورة كافية
ب�ش ��كل م ��ن الأ�شكال م ��ن قبل .فق ��د �أثار
ق ��رار الأمم املتح ��دة الذي �ص ��در م�ؤخر ًا
ب�إلزام احلكومة العراقية احلالية ب�إنهاء
"التميي ��ز العن�ص ��ري"� ،ض ��د العراقيني
ال�سود �أو العراقيني م ��ن �أ�صول �أفريقية
خ�ل�ال �أرب ��ع �سن ��وات قادم ��ة م ��ن خالل
التمثيل احلكوم ��ي م�شاعر بالتعجب عن
م ��دى واقعية و�ضرورة الق ��رار الأممي.
وم�ض ��ى البع� ��ض �إىل �أبع ��د م ��ن ذل ��ك
بالت�س ��ا�ؤل عم ��ا �إذا كان الق ��رار ي�ؤ�س�س
لفتنة جديدة يف الع ��راق علم ًا ب� ّأن للأمم
املتح ��دة اهتمام ��ات جدي ��ة مبو�ضوعات
التع�ص ��ب والتميي ��ز مبختل ��ف �أ�شكالهما
منذ ع ��ام  .1949فق ��د �ص ��درت للمنظمة
الدولي ��ة عدة من�شورات بهذا ال�ش�أن منها
�أن ��واع و�أ�سباب التميي ��ز وتقرير اللجنة
الأممي ��ة حلقوق الإن�سان وتقرير اللجنة
الفرعي ��ة ح ��ول من ��ع التميي ��ز وحماي ��ة
الأقليات.
ال فتن ��ة وال م�شكل ��ة م�صطنع ��ة عل ��ى
الإطالق يف هذا املج ��ال .فقد جاء القرار
الأمم ��ي يف وقت ��ه ليذك ��ر بجماع ��ة يقدر
تعداده ��ا ب�ص ��ورة غري ر�سمي ��ة بحوايل
مائت ��ي �أل ��ف �إن�س ��ان يعي�ش ��ون يف �أكرث
املناط ��ق فق ��ر ًا يف حمافظت ��ي بغ ��داد
والب�صرة .وتوج ��د عوائل منفردة منهم
تعي� ��ش يف خمتلف املحافظات العراقية.
م ��ن ح ��ق العراقيني ال�س ��ود وغريهم من
اجلماع ��ات املهمل ��ة � ،أنْ يكون لها �صوت
وح�ض ��ور يف جمتم ��ع يخو� ��ض عملي ��ة
التحول الدميوقراطي الذي يتطلب �أخذ
اجلمي ��ع بنظ ��ر الإعتبار وب�ل�ا �إ�ستثناء.

 د .الهاي عبد الح�سين
�صحي ��ح �إ ّنه ال يب ��دو على وج ��ه العموم
� ّأن هن ��اك متييز ًا �ضد ه ��ذه اجلماعة على
وج ��ه التعي�ي�ن .فه ��م يتمتع ��ون ر�سمي� � ًا
�ش�أنه ��م �ش� ��أن كل املواطن�ي�ن العراقي�ي�ن
عل ��ى اختالفه ��م بح ��ق العم ��ل يف دوائر
الدول ��ة وم�ؤ�س�ساته ��ا .ويخدم ��ون يف
اجلي� ��ش ويذه ��ب �أبناءه ��م �إىل املدار�س
واجلامع ��ات احلكومية وغري احلكومية
يف ط ��ول البالد وعر�ضها .هذا على وجه
العم ��وم� .أم ��ا واقع احل ��ال فيحكي ق�صة
خمتلف ��ة .فالعراقي ��ون ال�س ��ود م ��ن ب�ي�ن
�أك�ث�ر اجلماع ��ات فقر ًا وه ��م يعملون يف
الغالب ب�أعمال يتمي ��زون بها مثل العمل
يف ف ��رق مو�سيقي ��ة �شعبي ��ة خا�صة بهم.
ويتزوج ��ون داخلي� � ًا �أي �أ ّنهم يتزوجون
م ��ن نف� ��س �أع�ض ��اء اجلماعة م ��ن ال�سود
�أمثاله ��م .ويقدر توقع العم ��ر لديهم ب�أقل
م ��ن العم ��ر املتوق ��ع لبقي ��ة ال�س ��كان� .أال
تق ��ول كل ه ��ذه احلقائ ��ق �شيئ� � ًا خمتلف ًا
عم ��ا ي�سم ��ى م�س ��اواة وال تفرق ��ة و�أ ّنهم
يعي�شون �سوا ًء ب�سواء مع البقية الباقية
م ��ن �أقرانه ��م م ��ن املواطن�ي�ن يف البالد.

باحلقيق ��ة ه ��ذا ما دف ��ع املنظم ��ة الدولية
بالتع ��اون م ��ع املفو�ضي ��ة العليا حلقوق
الإن�س ��ان و�أف ��راد ًا ممثل�ي�ن للجماع ��ة
للإهتم ��ام ب�ش�أنه ��م كجماع ��ة ميك ��ن �أنْ
تو�ص ��ف ب�أ ّنها اجلماع ��ة التي تعرف وال
تذك ��ر �أو ت�سمع .وهذا ما دفع ويدفع �إىل
التنبيه على �شي ��وع حاالت التع�صب يف
املجتمع مم ��ا ال ترغ ��ب الغالبية العظمى
فيه من الإعرتاف به.
لقد كان لظ ��روف الإنتقال ال�سيا�سي بعد
� 2003أنْ �سلط ��ت ال�ض ��وء عل ��ى الكث�ي�ر
مم ��ا كان يختبئ خل ��ف عب ��اءة املواطنة
العراقي ��ة وامل�س ��اواة املفرت�ضة .فظهرت
احل ��زازات ب�ي�ن الطوائ ��ف واجلماعات
حت ��ى بلغ ��ت ح ��د �أنْ �ساهم ��ت ب�إن ��دالع
ح ��روب املدن والنزاع ��ات امل�سلحة حول
حق ��وق ملكي ��ة الأر�ض والهوي ��ة و�سائر
املمار�س ��ات االجتماعي ��ة والثقافية ومن
�ضمنه ��ا الديني ��ة .وعندم ��ا بل ��غ ال�سي ��ل
الزب ��ى ت�صاحل ��ت اجلماع ��ات وعق ��دت
لذل ��ك م�ؤمت ��رات م�صاحل ��ة ولق ��اءات
و�أجري ��ت احل ��وارات ب ��ل و�إئتلفت هذه

�إ�سرائيل اليوم وعرب الأم�س

 د� .أثري ناظم اجلا�سور

بني الي ��وم والأم�س وب�ي�ن ما�ض
�أم ��ة تتفاخ ��ر ب�أجماده ��ا وحا�ضر
مل�ؤه خذالن وانك�سارات واقتتال
هذا ح ��ال الع ��رب الي ��وم ،بالرغم
م ��ن امل�ش�ت�ركات الت ��ي جتم ��ع
الع ��رب والت ��ي يق ��ل نظريها بني
ال�شع ��وب والأمم الأخ ��رى �إال
�إنه ��م مل ي�سخروه ��ا خلدمته ��م
ولبن ��اء قوتهم ب ��ل راحوا مبعول
ال�شع ��ارات الكاذب ��ة يهدم ��ون كل
م ��ا ل ��ه عالق ��ة برواب ��ط جتمعه ��م
ليعمل ��وا عل ��ى متزي ��ق وتق�سي ��م
ذل ��ك الن�سي ��ج بدع ��وى الزعام ��ة
والتع ��ايل والت�آم ��ر ،بع ��د �أن
ا�ستوطن ��ت يف عقوله ��م �أف ��كار
ذلك الكائ ��ن املتناق�ض الذي يعمل
عل ��ى �أن يك ��ون يف املقدمة وما �أن
ي�صح ��وا حت ��ى يجد �إن ��ه يف �آخر
ال�ص ��ف ،فبع ��د �أن نال ��ت ال ��دول
العربي ��ة ا�ستقاللها من اال�ستعمار
ان�شغل ��ت حكوماته ��ا بق�ضي ��ة من
له ح ��ق قي ��ادة الأم ��ة مم ��ا جعلها
تت�ساب ��ق يف الإيق ��اع بهذا النظام
�أو ذاك و�أف ��كار وتوجه ��ات �أذكت
روح التناف� ��س غ�ي�ر امل�ب�ررة ،فما
�أن تخ ��رج حكوم ��ة عربية حتاول

ان تك ��ون متميزة بخدم ��ة �شعبها
وق�ضيته ��ا حت ��ى يخ ��رج عليه ��ا
�أ�صح ��اب الأف ��كار الوحدوي ��ة
معار�ض�ي�ن خائفني م ��ن �أن ُت�سلب
منهمريادتهموهيمنتهم،وللتاريخ
�شواه ��د ك�ث�ر عل ��ى الأح ��داث
الت ��ي مرت به ��ا ه ��ذه املنطقة فكل
ق�ضاياهم عوجل ��ت بطرق ال متت
للعق ��ل واملنط ��ق ب�صل ��ة ،وكان
احتالل �أر�ض فل�سطني واحد ًا من
�سقطاته ��م الت ��ي ال تغتف ��ر والتي
يعاين منها �أي عرب ��ي منها لغاية
اللحظة ،هذا احلدث الذي ا�ستمر
لتك ��ون الأح ��داث التالي ��ة مكمل ��ة
ل ��ه ولتك�شف العق ��ل املنغلق الذي
يتمتع به حكام العرب ،ف�إ�سرائيل
املحتل ��ة لأر� ��ض فل�سط�ي�ن مل تكن
متتلك يف ذلك الوقت ذات التطور
والتمكن الذي هي عليه اليوم لكن
الع ��رب تعاملوا مع ه ��ذه الق�ضية
ب�شع ��ارات ابت ��دا ًء م ��ن رميها يف
البح ��ر انته ��اء بالدع ��اء بهالكها،
مم ��ا �ساعده ��ا ه ��ذا �أن تعمل على
حتدي ��ث كل م�ؤ�س�ساته ��ا و�أوله ��ا
الع�سكرية لتكون الند لذلك اجلار
العرب ��ي ،علم� � ًا �أن �إ�سرائي ��ل على

عل ��م م�سبق م ��ن �أن ه ��ذا اجلار مل
ول ��ن يتح ��رك م ��ن �أج ��ل �إغراقه ��ا
يف البح ��ر بع ��د �أن ا�ستمكنت من
ال�سيط ��رة على حكام ��ه وقراراته
وجامعته.
توج ��ه العرب ب ��كل م ��ا لديهم من
ق ��وة م ��ن �أج ��ل �ش ��ق ذل ��ك ال�صف
العرب ��ي املزع ��وم وا�ستغ�ل�ال
ال�شع ��ب العرب ��ي �أ�س ��و�أ ا�ستغالل
بعد �أن �سمح حكام العرب للمنابر
ال�سيا�سي ��ة والديني ��ة �أن تعم ��ل
عل ��ى زرع احلق ��د والكراهية بني
ابن ��اء ال�شعب العرب ��ي وهذا كان
وم ��ا زال ي�صب ل�صال ��ح �إ�سرائيل
والع ��رب �شعوب� � ًا وح ��كام عل ��ى
عل ��م بذلك� ،أي�ض� � ًا �سمح ��وا للمال
العربي �أن يكون م ��ا ًال بيد القوى
الغربي ��ة لك ��ي تنال من ه ��ذا البلد
العرب ��ي �أو ذاك والع ��راق وليبيا
و�سوري ��ا واليمن اليوم خري دليل
على ما و�صل �إليه حال العرب من
متزق وفو�ضى وتي ��ه ،باملح�صلة
ال وج ��ود للع ��رب �س ��وى يف
ن�ش ��رات الأخبار اليومي ��ة عندما
يك ��ون ال�ش ��رح التف�صيل ��ي ع ��ن
ح ��رب عل ��ى �شعب عرب ��ي ب�أموال
عربي ��ة وبجي� ��ش عرب ��ي وب�أفكار
تكفريية عربية ،ال تذكر هذه االمة
�إال عندم ��ا ي�ض ��رب به ��ا االمث ��ال
عل ��ى التم ��زق والت�شت ��ت و�ضياع
االر� ��ض ومث ��ا ًال ال يحت ��ذى ب ��ه،
غري ذل ��ك ال يوجد فلم تعد فر�ضية
النف ��ط �س�ل�اح املعرك ��ة لأن النفط
ا�ستحكم ��ت عليه الق ��وى الكربى
والأك�ث�ر م ��ن ذل ��ك ب ��ات الع ��رب
ميول ��ون حمالته ��م عل ��ى العرب،
ام ��ا �إ�سرائي ��ل فهي حتت ��ل املراكز
املتقدم ��ة يف كل �ش ��يء وبتق ��دم
م�ستمر فم ��ا عاد الع ��رب يرغبون
برميه ��ا يف البح ��ر وامل�شاي ��خ من
عل ��ى منابره ��م يقوم ��ون ودون
كلل بتكف�ي�ر العرب والدعوة لقتل
الع ��رب و�إر�س ��ال املقاتلني لأر�ض
الع ��رب للق�ض ��اء على الع ��رب� ،أما
�أعداء الإ�سالم والعرب فقد اكتفى
امل�شايخ بالدع ��اء من �أجل هالكهم
وزواله ��م ،وما عاد الع ��رب �أعداء
بل �أ�صدقاء حمبني لل�سالم يدعون
لإقامة العالقات م ��ع ا�سرائيل من
�أجل االن�ساني ��ة و�إ�سرائيل فرحة
بذل ��ك اخل�ض ��وع ،فالي ��وم وغ ��د ًا
وبع ��د غ ��د وامل�ستقب ��ل لإ�سرائيل
وحلفائها الع ��رب وهذا ما تو�صل
�إليه العرب.

اجلماع ��ات يف تنظيم ��ات �سيا�سي ��ة
تتباح ��ث باحل�ص� ��ص واملقادي ��ر لتوزيع
ال�سلط ��ة وامل ��ال والإمتي ��ازات .ل�س ��وء
احل ��ظ مل ت�شمل مباحثات ال�سلطة واملال
والإمتيازات اجلميع فقد �أختزل املجتمع
بجماع ��ات رئي�سي ��ة ثالث ��ة ه ��ي ال�شيعة
وال�س ّن ��ة والك ��رد فيم ��ا مث ��ل الرتكم ��ان
جزئي ًا و�سم ��ح للم�سيحيني والإيزيديني
وال�شبك بتمثيل فردي حم�سوب .وتركت
جماع ��ات �صغرية �أخ ��رى عانت ما عانت
يف خ�ض ��م ح ��روب التهج�ي�ر والن ��زوح
والفو�ض ��ى و�إنعدام الأمن خ�ل�ال ال�ست
ع�ش ��رة �سن ��ة املا�ضي ��ة نهب� � ًا ملختل ��ف
التجاوزات والإنتهاكات كما حدث للكرد
الفيلي ��ة م ��ن قب ��ل والإيزيديني م ��ن بعد
وال�صابئة املندائي ��ة وال�سود والبهائيني
فيم ��ا بع ��د .انخف�ض ��ت �أع ��داد ال�صابئ ��ة
املندائي ��ة ب�صورة مروعة نتيجة الهجرة
خارج العراق وعتم على ال�سود ليزدادوا
فق ��ر ًا ومور�س الت�ضييق عل ��ى البهائيني
بطرق متعددة حرموا من خاللها من حق
ممار�سة طقو�سهم الدينية ب�صورة علنية.

وميك ��ن �أـ ��نْ ي�ض ��اف �إىل ذل ��ك املر�ض ��ى
امل�صاب�ي�ن بالتوحد ممن ت ��زداد �أعدادهم
بج�ل�اء يف الع ��امل والعراق� .أم ��ا الن�ساء
فيمثلن �أكرب اجلماعات عددي ًا ممن عانني
ويعانني م ��ن خمتلف �صن ��وف التع�صب
بقدر تعلق الأمر بحرية الت�صرف واتخاذ
القرار واملطالبة باحلقوق امل�شروعة يف
ال ��زواج واحلياة املدنية .ه ��ذه حمافظة
كرب�ل�اء ت�ضع تعليم ��ات �ضمن م ��ا �سمي
ب� �ـ "قانون قد�سي ��ة املدينة" ،وف ��ق املادة
 240م ��ن قان ��ون العقوب ��ات العراق ��ي -
كما لو كان ��ت دولة قائم ��ة بذاتها  -متنع
مبوجب ��ه ممار�س ��ة خمتل ��ف الفعالي ��ات
االجتماعي ��ة والفنية ب ��ل وحتى حماربة
�أ�صحاب بيع املالب� ��س اجلاهزة مب�صدر
رزقه ��م م ��ن خ�ل�ال التحذي ��ر م ��ن عر�ض
املالب�س الن�سائية للبيع كجزء من الطرق
املتع ��ارف عليه ��ا للرتوي ��ج لب�ضاعته ��م.
وهن ��اك جماعات �أخ ��رى ال زالت م�شاعر
التع�ص ��ب االجتماع ��ي حت ��ول دون
اعتباره ��م جماع ��ات ت�ستح ��ق �أنْ ت�شمل
بالرعاي ��ة والإع�ت�راف غ�ي�ر الر�سم ��ي

ليندجم ��وا م ��ع اجلماع ��ات الأخ ��رى
ويوا�صل ��وا حياته ��م باحلري ��ة والأم ��ان
ال ��ذي يفرت� ��ض �أنْ يحظ ��ى ب ��ه اجلمي ��ع
�ضم ��ن مفه ��وم "اجلماع ��ة الوطني ��ة"
اجلامعة كالغجر.
يتعل ��ق التع�ص ��ب مبق ��دار قب ��ول ال�سائد
وامل�أل ��وف على م�ست ��وى القيم واملعايري
وطراز حياة �أع�ضاء جماعة الأكرثية على
ح�ساب الإعرتاف باملثل للجماعات الأقل
ع ��دد ًا والت ��ي ي�سهل عزله ��ا وحما�صرتها
له ��ذا ال�سب ��ب .ولعل �أ�سو�أ م ��ا يت�صف به
التع�صب �أ ّنه يقوم عل ��ى �أفكار تب�سيطية
تعم ��م عل ��ى كل �أع�ض ��اء اجلماع ��ات
امل�ستهدف ��ة دون �أنْ يكون هناك �أي مربر
علمي �أو مو�ضوع ��ي لذلك .فه�ؤالء فقراء
و�أولئ ��ك �أغبي ��اء �أو �ضعف ��اء وحت ��ى ال
قيم ��ة لهم� ،إل ��خ .قد تتع�ص ��ب اجلماعات
ال�صغ�ي�رة حلماي ��ة نف�سه ��ا و�أع�ضائه ��ا
اال � ّإن تع�ص ��ب ه� ��ؤالء ال ي�ستدعي القلق
ب�سبب �ضع ��ف الت�أثري ولك ��نّ امل�س�ؤولية
تقع على عاتق جماعة الأكرثية وبخا�صة
الأكرثية املهيمنة �إداري ًا و�سيا�سي ًا .وهذا

م ��ا يعت�ب�ر م�شكل ��ة اجتماعي ��ة ال ب ��د من
العمل عل ��ى حلها .يقابل الإفراط باملحبة
وال�شع ��ور بالإنتم ��اء للجماع ��ة الإفراط
بالكراهية والرف�ض �أو يف الأقل الإهمال
للجماع ��ات الأخرى مما ي�ساه ��م بفقرها
وتخلفه ��ا نتيج ��ة عزله ��ا وحما�صرته ��ا
ولي�س �أنْ تكون اختارت العزلة مبح�ض
�إرادته ��ا احل ��رة .فه� ��ؤالء الفخ ��ورون
بقوميته ��م ومرجعياته ��م الديني ��ة
و�أ�صولهم العرقية والعن�صرية يحملون
م�شاع ��ر ويع�ب�رون عن مواق ��ف خمالفة
ل ��كل م ��ن يختل ��ف عنه ��م� .إ ّنه ��م يقبل ��ون
فقط م ��ن ي�شبههم وميار�سون الإ�ستغالل
والإ�ضطه ��اد حيثما �أمكنه ��م وحني توفر
الفر�ص ��ة لذل ��ك .ال ي�ؤمت ��ن �أمث ��ال ه�ؤالء
عل ��ى �سلط ��ة �أو م�س�ؤولي ��ة وبخا�صة يف
جمتم ��ع دميوقراط ��ي متن ��وع تعي� ��ش
يف �أر�ض ��ه جماع ��ات متباين ��ة من ��ذ قدمي
الزمان .وهذا ما �أعطى املربرات للتدخل
الأممي للتذكري بحق ال�سود يف التمثيل
احلكومي �ش�أنهم يف ذلك �ش�أن اجلماعات
الأخرى املتعاي�شة يف العراق .فقط �أولئك
الذي ��ن ال يعول ��ون كثري ًا عل ��ى �إنتماءات
م ��ن ه ��ذا الن ��وع وينظ ��رون �إىل النا�س
مبيزان العمل والإجناز وال�سلوك املعلن
واملك�ش ��وف على �أ�سا�س ف ��ردي ميكن �أنْ
ي�ؤم ��ن جانبه ��م .فه� ��ؤالء يفك ��رون وفق
�صيغة �إن�ساني ��ة ت�ضع الآخرين يف خانة
واحدة ال متايز فيها .وهذه هي الفل�سفة
التي ت�ستن ��د �إليها الئحة حقوق الإن�سان
امل�صممة للم�ساعدة عل ��ى حل الإ�شكاالت
االجتماعية والثقافي ��ة ولي�س التغا�ضي
عنها وتفاديها بعد �أنْ ثبت بالدليل املادي
امللمو� ��س ه�شا�ش ��ة �سيا�س ��ات م ��ن ه ��ذا
النوع.

هل يعني اال�ستحقاق االنتخابي وجوب امل�شاركة يف ال�سلطة التنفيذية؟

 د  .علي كاظم الرفيعي *

من احلقوق واحلريات
الأ�سا�سية التي
ن�صت عليها الوثائق
والإعالنات الدولية
املتعلقة بحقوق الإن�سان
كالإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان الذي
�أقرته اجلمعية العامة
للأمم املتحدة يف /10
كانون االول 1948/
والعهد الدويل للحقوق
املدنية وال�سيا�سية
الذي اعتمدته املنظمة
املذكورة يف /16كانون
الأول  1966 /هو حق
امل�شاركة يف ال�ش�ؤون
العامة الذي يتمثل يف
االنتخابات الختيار
ممثلي ال�شعب وهذا
يعني حق املواطن ليكون
ناخب ًا �أو مر�شح ًا لع�ضوية
الربملان واملجال�س
التمثيلية االخرى ،
مبختلف م�سمياتها ،
جمل�س النواب �أو جمل�س
ال�شيوخ �أو اجلمعية
الوطنية �أو جمال�س
املحافظات .,.الخ

اال�ستحق ��اق االنتخاب ��ي هن ��ا
ين�ص ��رف اىل ع�ضوي ��ة ه ��ذه
املجال� ��س وم ��ا يرتت ��ب عليها من
حق ��وق وواجب ��ات تن� ��ص عليه ��ا
القوان�ي�ن الت ��ي تنظ ��م املجال� ��س
املذكورة .
يك�ث�ر احلدي ��ث ع ��ن( اال�ستحقاق
االنتخاب ��ي ) من قبل قادة �أحزاب
ال�سلط ��ة والن ��واب وو�سائ ��ل
الإع�ل�ام م ��ع ظه ��ور نتائ ��ج كل
دورة انتخابي ��ة وحتدي ��دا ً م ��ع
اال�ستع ��دادات لت�شكي ��ل احلكومة
ويذهب احلديث اىل مديات �أبعد
يف مطالب غ�ي�ر م�شروعة �أحيان ًا
.
ال�س�ؤال الذي ينبغي طرحه بهدف
الإجابة عليه هو هل �أن الع�ضوية
يف جمل� ��س الن ��واب ت�ستوج ��ب
م�شارك ��ة الن ��واب يف ال�سلط ��ة
التنفيذي ��ة بركنيه ��ا الأ�سا�سي�ي�ن
رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة وجمل� ��س
الن ��واب  ،وه ��و ما تبغ ��ي وت�صر
عليه �أحزاب املحا�ص�صة ؟؟
ه ��ل �إن الف ��وز بع�ضوي ��ة جمل�س
الن ��واب ي�ستوج ��ب �أن تتقا�س ��م
الأح ��زاب الفائ ��زة ب�أغل ��ب مقاعد
املجل� ��س  ،رئا�س ��ة اجلمهوري ��ة
وال ��وزارات والهيئ ��ات امل�ستقل ��ة
وقي ��ادات دوائر الدول ��ة الأخرى
وه ��و ماتطال ��ب ب ��ه وب�إ�ص ��رار
الأح ��زاب احلاكم ��ة يف امل�شه ��د
ال�سيا�س ��ي يف الع ��راق من ��ذ ع ��ام
 2003وحتى الآن ؟
مل ي�ش�ت�رط د�ستور الع ��راق لعام
 2005يف ال�شخ� ��ص املر�ش ��ح
لرئا�س ��ة اجلمهوري ��ة واملكل ��ف
بت�شكيل جمل�س الوزراء �أن يكونا
م ��ن �أع�ض ��اء جمل�س الن ��واب كما
ذهبت اىل ذل ��ك د�ساتري عدد قليل
من ال ��دول ويف مقدمته ��ا النظام
الربمل ��اين املعتم ��د يف اململك ��ة

املتح ��دة (بريطاني ��ا) والد�ستور
اللبن ��اين �أي �إنه ��ا جتم ��ع ب�ي�ن
الع�ضوي ��ة يف جمل� ��س الن ��واب
واحلكومة يف وقت واحد .
بخالف ذلك باالم ��كان يف العراق
تكلي ��ف �شخ�ص م�ستق ��ل بت�شكيل
احلكوم ��ة م ��ن وزراء م�ستقل�ي�ن
فق ��ط اذا توافرت فيه ��م ال�شروط
التي حدده ��ا الد�ستور والقوانني
املتعلقة بتنظيم جمل�س النواب .
رئي�س جمل� ��س ال ��وزراء املر�شح
م ��ن قب ��ل الكت ��ل النيابي ��ة الأكرث
عدد ًا وفق� � ًا للمادة (/76او ًال ) من
الد�ست ��ور م ��ن حق ��ه م ��ن الناحية
القانونية �أن ي�ش ��كل حكومته من
عنا�ص ��ر م�ستقل ��ة ولي� ��س ملزم� � ًا
�إطالق ًا تعيني الوزراء على ا�سا�س
ح�ص� ��ص مبني ��ة عل ��ى اعتبارات
طائفي ��ة �أو اثيني ��ة �أو حزبية كما
د�أب ��ت على ذل ��ك �أح ��زاب ال�سلطة
بعد عام  2003بحجة اال�ستحقاق
االنتخابي .
لق ��د ذهب ��ت �أح ��زاب ال�سلط ��ة يف
اعتماده ��ا لنه ��ج املحا�ص�صة اىل
مدي ��ات �أبع ��د من خ�ل�ال تقا�سمها
لرئا�س ��ة اجلمهوري ��ة وجمل� ��س
ال ��وزراء والهيئ ��ات امل�ستقل ��ة
واملواق ��ع القيادي ��ة االخ ��رى يف
الدول ��ة وف ��ق نق ��اط حم ��ددة لكل
هذه املواقع ترتبط بعدد مقاعدها
يف جمل� ��س الن ��واب وق ��د ع�ب�ر
عن ذل ��ك �صراحة رئي� ��س جمل�س
الن ��واب اال�سب ��ق ال�سي ��د حممود
امل�شهداين يف مقابلة له مع احدى
الف�ضائيات م�ؤخر ًا .
يف االنظم ��ة الدميقراطي ��ة
احلق ��ة ت�شكي ��ل ال ��وزارة وتعيني
�أع�ضائه ��ا اليرتبط بحقوق اتباع
االدي ��ان واملذاه ��ب والقومي ��ات
واالعتبارات املناطقية .
الهوية الوطنية ولي�ست الهويات

الفرعي ��ة املذك ��ورة ه ��ي املعي ��ار
الوحي ��د الختي ��ار ال ��وزراء م ��ن
م�ستقل�ي�ن �أو حزبي�ي�ن ولي� ��س
عل ��ى �أ�سا�س ح�ص� ��ص ت�ستند اىل
االعتبارات املذكورة .
نع ��م ينبغي على رئي� ��س الوزراء
لغر�ض النجاح يف مهمته ان ي�أخذ
بع�ي�ن االعتبار الواق ��ع ال�سيا�سي
عن ��د ت�شكي ��ل حكومت ��ه وذل ��ك
ب�أختيار عنا�صر م�ستقلة واخرى
متث ��ل كت�ل ً�ا �أو �أح ��زاب �سيا�سية
ممثلة يف جمل�س النواب وح�سب
ثقله ��ا ال�سيا�س ��ي لغر� ��ض حيازة
ثقة هذا املجل�س عليها .
اثبت ��ت جت ��ارب �أرب ��ع دورات
انتخابي ��ة ملجل� ��س الن ��واب ع ��ن
ع ��دم تفعي ��ل ال ��دور الرقاب ��ي
ل ��ه عل ��ى �أداء احلكوم ��ة وكذل ��ك
تعطي ��ل عم ��ل احلكوم ��ة بع� ��ض
امل� � ّرات ب�سب ��ب مقاطع ��ة بع� ��ض
ال ��وزراء الجتماع ��ات جمل� ��س
الوزراء تنفي ��ذ ًا لتوجيهات الكتل
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي ينتم ��ون اليها ،
رغم و�ض ��وح امل�س�ؤولية الناجمة
عن هذه املقاطعة �إذ ن�ص الد�ستور
يف مادته ( )83على �أن م�س�ؤولية
رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء
�أمام جمل�س النواب هي م�س�ؤولية
�شخ�صي ��ة وت�ضامني ��ة بني جميع
�أع�ض ��اء املجل� ��س فالوزي ��ر الذي
يقاطع اجتماع ��ات املجل�س يكون
م�س� ��ؤو ًال ع ��ن كل الق ��رارات التي
يتخذها هذا املجل�س طاملا مل يقدم
ا�ستقالته .
مل ي�ستطع ر�ؤ�ساء الوزارات طيلة
ال�سن ��وات املن�صرم ��ة �إق�ص ��اء �أو
�سحب الثقة من �أحد الوزراء رغم
قناعته ��م بف�ش ��ل �أداء الوزي ��ر �أو
وج ��ود �شبهات ف�س ��اد – و�أحيان ًا
م�ؤك ��دة – حتوم حول ��ه  ،كل ذلك
ب�سب ��ب دعم الكتل ��ة النيابية التي

اختارت ��ه وم� ��ؤازرة كت ��ل نيابية
�أخ ��رى قريب ��ة له ��ا يف توجهاتها
املحا�ص�صية والنفعية .
�إن التاخ�ي�ر يف ت�شكي ��ل حكوم ��ة
ال�سي ��د ع ��ادل عب ��د امله ��دي ماهو
اال دلي ��ل وا�ض ��ح عل ��ى ماتق ��دم
وه ��و يك�شف ع ��دم االن�سجام بني
الكت ��ل املتنف ��ذه يف الربملان وهو
مايه ��دد ب�أ�ستمرار ال�صراعات يف
امل�ستقبل.
كي ��ف ميك ��ن لرئي�س ال ��وزراء ان
ينف ��ذ برناجم ��ه ال ��وزاري �إذا مل
يك ��ن ل ��ه دور يف اختي ��ار ادوات
تنفي ��ذ هذه الربامج وهم الوزراء
وه ��ذا م ��ا �أعل ��ن عن ��ه يف امل�ؤمتر
ال�صحف ��ي اال�سبوع ��ي م�ؤخ ��ر ًا
�إذ ق ��ال ب� ��أن اختيار ال ��وزراء يتم
م ��ن قبل الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة وجاء
ه ��ذا الت�صري ��ح رد ًا عل ��ى ال�سي ��د
هادي العامري زعي ��م كتلة البناء
ال ��ذي قال ب�أن اختيار ال�سيد فالح
الفيا� ��ض مت م ��ن قب ��ل ال�سيد عبد
املهدي .
�إن اال�ص ��رار عل ��ى التم�سك بنهج
املحا�ص�ص ��ة ال�سيا�سي ��ة ب�أي ��ة
ذريعة كانت ماهو �إال دليل وا�ضح
عل ��ى مت ��ادي �أح ��زاب ال�سلطة –
وهي معروف ��ة للمواطن العراقي
– وع ��دم اال�صغ ��اء ل�ص ��وت
ال�ش ��ارع العراق ��ي الراف�ض لنهج
املحا�ص�ص ��ة وا�ستهان ��ة متعم ��دة
بحقوق ومطالب املواطنني .
وباملقاب ��ل عل ��ى الق ��وى الوطنية
الراف�ضة للنه ��ج املذكور الوقوف
بح ��زم �ضد ذلك وجت�سيد مواقفها
بكاف ��ة الط ��رق امل�شروع ��ة ومنها
تهي�أة الر�أي العام الذي يعود �إليه
�أو ًال و�إخ�ي�ر ًا ا�ضف ��اء امل�شروعية
على عمل �سلطات احلكم .
* االمني العام للتيار
االجتماعي الدميقراطي
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 علــي ح�ســـني
الب�شر مت�ساوون يف احلكومات اجلمهورية ،وهم مت�ساوون لدى
احلكوم��ات امل�ستب��دة ،يف الأوىل لأنه��م كل �ش��يء ،ويف الثانية
لأنهم ال �شيء.
مونت�سكيو

يف الع ��ام  1644وجد ج ��ون ميلتون يف �إحدى
املكتب ��ات كت ��اب ديكارت"الت�أمالت"واكت�ش ��ف
ب�إعج ��اب الفك ��ر الديكارتي ،يكت ��ب يف يومياته
":كانت لدي رغبة �شديدة يف تعلم كيفية التمييز
ب�ي�ن ما هو حقيق ��ي وما هو زائ ��ف ،وقد جعلني
ه ��ذا الكت ��اب �أ�ضع قدم ��ي يف هذه احلي ��اة بثقة
وطم�أنين ��ة" .كان دي ��كارت يح ��اول �أن يُر�س ��ي
�أ�س� ��س الفكر احلدي ��ث ،و�أطلق دعوت ��ه ال�شهرية
بع ��دم ج ��دوى الدخ ��ول م ��ع الكني�س ��ة ح ��ول ما
ج ��اء يف الإجنيل حرفي ًا حقيق ��ي �أم ال ،فبد ًال من
ذل ��ك ينبغي و�ضع املعرف ��ة العلمية ويف متناول
النا�س كتب ديكارت ":الفل�سفة هي التي تر�شدك
ب�ص ��ورة وا�ضح ��ة �إىل طريق احلقيق ��ة بالن�سبة
ل ��كل �شيء ،وهي �أي�ض ًا التي ميكن �أن ت�ؤثر حتى
يف الأغبي ��اء م ��ن النا� ��س" .وكان ر�أي دي ��كارت
�أن املفك ��ر احلر هو ال ��ذي يعتق ��د ب�إمكانه معرفة
كل �ش ��يء ،وال يتخلى عن ال�ش ��ك قط �إال يف حالة
وج ��ود الربهان .وميكن القول �إن ع�صر التنوير
يف الفل�سف ��ة بد�أ بكتاب دي ��كارت الت�أمالت الذي
�أعل ��ن من خالله ب�أن الوقت قد حان لإ�سقاط كافة
املعتق ��دات ":لق ��د حررت عقل ��ي اليوم م ��ن كافة
الهموم�.أن ��ا وحي ��د متام ًا.و�أخ�ي� ً
را �سيكون لدي
الوق ��ت لتكري�س نف�س ��ي بجد وحري ��ة للتخل�ص
م ��ن جمي ��ع �آرائ ��ي ال�سابق ��ة" .كان ميلت ��ون يف
ال�ساد�س ��ة والثالث�ي�ن م ��ن عم ��ره عندم ��ا �أر�سل
خطاب� � ًا �شدي ��د اللهج ��ة اىل الربمل ��ان االنكليزي
حول حرية الفكر ..وحري ��ة ن�شر الكتب ،وانتقد
ب�شدة اجراءات احلكومة التي كانت قد اتخذتها
بخ�صو� ��ص الرقابة عل ��ى املطبوع ��ات منبه ًا �إن
الع ��امل يدخ ��ل ع�صر ًا جدي ��د ًا يج ��ب �أن ت�ضاء به
�أن ��وار املعرفة ،ويكتب"جون راندال يف"تكوين
العق ��ل احلدي ��ث"�إن خط ��اب ميلت ��ون يع ��د �أهم
وثيق ��ة قدم ��ت م�ساعدة كب�ي�رة يف احلملة التي
�شن ��ت �ضد �أف ��كار القرون الو�سط ��ى ،يف خطاب
ميلتون الذي طبع فيما بعد يف كتيب �صغري جند
للم ��رة الأوىل حديث� � ًا �صريح ًا ع ��ن ق�ضية حرية
التعب�ي�ر ،وكان ميلتون يف الكتاب ي�سعى لف�ضح
الأ�ساقفة ومعه ��م القائمون عل ��ى �إدارة الكني�سة
باعتباره ��م منوذج� � ًا �سلبي� � ًا يري ��د قم ��ع حري ��ة
الفك ��ر ..كان ميلت ��ون ق ��د �سافر ع ��ام  1638اىل
�إيطالي ��ا ليتق ��ي غاليلو العج ��وز� ،سجني حمكمة
التفتي�ش ..وطالب �آنذاك ب�إلغاء حماكم التفتي�ش
واتهم الرهبان"ال�شرهني واجلهلة"ب�أنهم يقفون
يف وج ��ه تق ��دم �أوروب ��ا ..ويذه ��ب ميلت ��ون يف
حماججت ��ه ،بعي ��د ًا ح�ي�ن يق ��ول �إن ��ه لي� ��س م ��ن
املنا�سب ،حتى ،منع طباعة ون�شر الكتب التي قد
تبدو �أحيان ًا ،م�ضادة مل�صلحة الدولة �أو الكني�سة،
لأن الرقاب ��ة قد ترتكب اخلط� ��أ� ،إذ جتازف مث ًال،
ب� ��أن جت ��د نف�سه ��ا يف مواجه ��ة �أف ��كار تكون من
الق ��وة واجلدة والرفعة ،بحيث قد تبدو يف نظر
الرقابة مناه�ض ��ة للمبادئ الأخالقية �أو الدينية،
ث ��م يتب نّ
�ّي� العك� ��س .ويعط ��ي ميلتون مث ��ا ًال عن
بالعال
ّدت
د
�
�
ن
املحاكمة
�ذه
�
ه
غاليليو"،
حماكم ��ة
مِ
و�أجربت ��ه على الرتاجع عن �أف ��كاره ،لكن ها هو
اليوم بعد �سنوات قليلة يعترب �أحد كبار العلماء
الذين �أجنبته ��م الب�شرية ،وها هي �أفكاره تعترب
�صحيحة وثابتة علمي ًا" ،ويذكر ميلتون كيف �أن
حماك ��م التفتي�ش مل حتاكم فك ��ر غاليليو بقدر ما
حاكم ��ت جر�أته وتط ّلع ��ه اىل امل�ستقب ��ل ،وقوته
الثورية.ورغ ��م �أن ميلت ��ون خ�س ��ر معركت ��ه يف
ذل ��ك الوقت و�ص ��در قرار مبن ��ع الكتيب اخلا�ص
بحري ��ة الطباع ��ة� ،إال �أن الأف ��كار الت ��ي طرحه ��ا
وج ��دت �صداها يف باري�س حي ��ث ترجم مريابو
خطي ��ب الثورة الفرن�سية كت ��اب ميلتون ون�شره
ع�شي ��ة الث ��ورة الفرن�سي ��ة ،وا�ستخدمت ��ه كتائب
املقاوم ��ة االيطالية �ض ��د الفا�شية يف ف�ضح نظام
مو�سولين ��ي ،حيث ُترجم الكت ��اب اىل االيطالية
ووزعت منه ع�شرات �آالف الن�سخ.
وط ��وال حياته التي ا�ستم ��رت �ستة و�ستني عام ًا
 و ِل ��د يف التا�س ��ع م ��ن كان ��ون الث ��اين 1608وتويف يف الثامن من ت�شرين الثاين عام 1674
 ظ ��ل جون ميلتون مقات�ل ً�ا �شر�س ًا يف اخلطوطالأمامية م ��ن معركة التنوير ،فق ��د ك ّر�س ،حياته
لن�ش ��ر الأف ��كار احلديث ��ة ،وج� � ّرب �أن يجع ��ل من
ال�شعر و�سيلة من �أج ��ل الدعوة للحق ..كان ابن ًا
لأحد رج ��ال القانون ،عا�ش طفولة مر ّفهة� ،أُر�سِ ل
اىل مدر�س ��ة ديني ��ة ،لكن ��ه اكت�ش ��ف من ��ذ ال�صغر
مي ًال اىل الأدب وق ��راءة الن�صو�ص الكال�سيكية،
يكت ��ب يف يومياته ":كنت من ��ذ �سنواتي الأوىل
بف�ض ��ل عناي ��ة �أب ��ي ،دائ ��م الإطالع عل ��ى اللغات
وبع� ��ض العل ��وم التي ت�سم ��ح بها ،لق ��د وجهني
�أب ��ي منذ حداث ��ة �صباي الباك ��رة لدرا�سة الآداب
الإن�ساني ��ة التي كنت �أ�ستوعبها بلهفة عظيمة"..

رينيه ديكارت

مونت�سكيو
جون ميلتون
يف �س ��ن ال�ساد�س ��ة ع�ش ��رة م ��ن عم ��ره التح ��ق
بجامع ��ة كيمربدج ومن هناك يعلن لأ�ساتذته �إنه
يرف�ض"املعلومات التافهة احلمقاء"التي يحاول
الأ�سات ��ذة ح�شره ��ا يف عق ��ول الطلب ��ة والت ��ي
ت�سبب"جوع� � ًا يف ال ��روح"،يف تل ��ك ال�سن ��وات
بد�أت جتارب ��ه الأوىل يف ال�شعر ،ورغم �أن �أبوه
�أراد ل ��ه �أن ي�صب ��ح ق�س� � ًا� ،إال �أن ميلت ��ون رف� ��ض
الأم ��ر لأن ��ه يريد"التحلي ��ق يف �سم ��اء الأحالم،
و�إ�شب ��اع رغبت ��ه يف �أن ي�سمع نف�س ��ه وهو يفكر
ويت�أم ��ل" ،وكان يطمح �أن يكت ��ب ملحمة �شبيهة
مبلحم ��ة دانتي"الكوميديا الإلهي ��ة" ،ف�سافر اىل
�إيطالي ��ا وهن ��اك ُيغ ��رق نف�س ��ه يف �شع ��ر دانت ��ي
وب�ت�رارك ،،لكن ��ه م ��ا �أن ي�سم ��ع �أنب ��اء التوت ��ر
ال�سيا�س ��ي يف بل ��ده حت ��ى ي�س ��رع بالع ��ودة اىل
لندن ،ووج ��د �إن النزاع بني امللك ارثر والربملان
ق ��د ا�شتد ،وكان معظم الن ��واب يطالبون ب�إجراء
�إ�صالح ��ات �سيا�سية واجتماعية ،ووجد ميلتون
نف�س ��ه ين�ض ��م اىل مع�سك ��ر الإ�صالحي�ي�ن ال ��ذي
تغل ��ب وق�ضى عل ��ى امللكي ��ة باعدام املل ��ك �شارل
الأول ع ��ام  ،1649وخ�ل�ال ف�ت�رة حك ��م كروميل
راح ميلت ��ون يكت ��ب مقاالت تدع ��و اىل الإ�صالح
الديني وال�سيا�س ��ي وتطالب بحرية الفكر ،ويف
تلك املق ��االت �أكد ميلت ��ون �إن الق ��وة تكمن دائم ًا
يف ال�شعب.وي�ضيف �إن ال�شع ��ب يودِعْ ثقته �إىل
حاك ��م يختاره ويف حال ��ة انح ��راف احلاكم ف�إن
ال�شع ��ب خمول �أن ي�سح ��ب ثقته من ذلك احلاكم،
ويف ع ��ام  1651كان ميلت ��ون ي�ش ��رف على �أهم
جري ��دة حكومي ��ة و�أ�ص ��در كتاب� � ًا بعنوان"دفاع
ع ��ن ال�شع ��ب االنكلي ��زي" .وفيه يوج ��ه هجومه
�ضد"ال�صرافي�ي�ن الذي ��ن يدن�سون معب ��د الدين،
رج ��ال فر�ض عليه ��م �أن يكون ��وا رع ��اة القطيع،
ف�أباح ��وا لأنف�سهم �أن ي�صبح ��وا ذئابه ،وبد ًال من
�أن يطعم ��وا �شعبهم ،غ ��دوا يعي�ش ��ون على دماء
ه ��ذا ال�شع ��ب" ،وقد حظ � ّ�ي الكت ��اب باهتمام من
الق ��راء حيث طبع خم� ��س ع�شرة طبعة خالل عام
واح ��د ..يف تل ��ك ال�سن ��وات بد�أ ب�ص ��ره ي�ضعف
ب�سب ��ب انهماك ��ه يف الق ��راءة والكتاب ��ة ..وبع ��د
وفاة كروميل ّ
مت الق�ضاء على احلكم اجلمهوري
و�سرعان ما توىل �شارل الث ��اين العر�ش ،و�ألقي
القب� ��ض على ميلتون حي ��ث �أودع ال�سجن وحكم
عليه بالإع ��دام ثم خفف احلك ��م ،بعدها ا�ستطاع
�أح ��د ال�شع ��راء م ��ن �أن�ص ��ار امللكي ��ة �أن يتو�سط
ليطلق �سراحه ،يذه ��ب اىل بيته يعي�ش يف عزلة
مطلق ��ة ،فق ��د ر�أى وطنه ينهار م ��ن جديد ..ويف
هذه ال�سن ��وات تفرغ لإكمال ملحمت ��ه الفردو�س
املفق ��ود وهو يف اخلم�سني من عم ��ره ،ففي هذه
ال�سن ��وات فق ��د ب�ص ��ره وبعده ��ا زوجت ��ه وابنه
الوحيد.
كان لكتابات ميلتون مكانة عظيمة يف ال�سنوات
املئ ��ة بعد وفاته ،فقد انت�ش ��رت على نطاق وا�سع
ب�ي�ن املفكري ��ن الأح ��رار ،وق ��د كت ��ب الفيل�سوف
التجريب ��ي ديفي ��د هي ��وم ع ��ام
� 1742إن الفردو� ��س املفق ��ود

غاليلو غاليلي
كان �أ�شب ��ه بالدلي ��ل يف اللي ��ايل احلالك ��ة الت ��ي
م� � ّر به ��ا الفك ��ر الب�ش ��ري ،وامت�ل��أت مرا�س�ل�ات
توما�س جيفر�سون وهو ي�ضع �إعالن اال�ستقالل
االمريكي باقتبا�س ��ات من م�ؤلفات ميلتون ،ويف
فرن�س ��ا ح ��از �صاحب"الفردو� ��س املفق ��ود عل ��ى
�إعجاب فولتري ومريابو ،فيما يكتب مونت�سكيو
�إن كت ��ب ميلت ��ون �ألهمت ��ه لو�ض ��ع كتاب ��ه"روح
ال�شرائ ��ع" ،كم ��ا ع ��زا توما� ��س ب�ي�ن ال ��ذي لعب
دور ًا يف الثورتني االمريكية والفرن�سية ،نزعته
املناه�ض ��ة للكني�سة اىل قراءته لكتابات ميلتون،
�إن ال�شاع ��ر الكفيف الذي خاط ��ب يف عام 1667
ن ��ور العقل قائ�ل ً�ا  :ول�سوف يق ��وم العقل بكل ما
أوتي من قوة
� ّ
بال�سطوع ،وتظهر الب�صرية وينق�شع ال�ضباب
ويتبدد ،فلعلي �أرى و�أُف�صح
عن �أ�شياء حمجوبة عن �أب�صار النا�س".
يكت ��ب دي ��درو يف مو�سوعت ��ه ":كان ميلت ��ون
نقط ��ة البدء الفري ��دة التي ي� ��ؤول �إليها كل ع�صر
الأنوار"
******
يف اخلام� ��س ع�شر من �شهر �أيل ��ول عام ،1789
�سين�ش ��ر جان بول مارا �أحد �أه ��م مفكري وقادة
الث ��ورة الفرن�سي ��ة مق ��ا ًال يف �صحيفة"�صدي ��ق
ال�شعب"يق ��دم في ��ه �شرح� � ًا مف�ص ًال لكت ��اب روح
ال�شرائع"ال ��ذي كان قب ��ل هذا التاري ��خ ب�أربعني
عام� � ًا  -ق ��د �ص ��درت الطبعة الأوىل ع ��ام 1748
م ��ن دون �أن حتمل ا�سم امل�ؤلف  -م�شيد ًا بالكاتب
الذي اعت�ب�ره الرجل الذي �سيغري وجه التاريخ
قائ�ل ً�ا �إن مونت�سكيو"اح�ت�رم الآراء الت ��ي ت�ؤمّن
�سالم ��ة املجتم ��ع ،ومل يهاج ��م ق ��ط �إال الأح ��كام
امل�سبق ��ة ال�ضارة .لكنه لكي يط ّه ��ر الأر�ض منها،
مل يتخذ عل ��ى الإطالق نربة امل�صل ��ح الواثق من
نف�سه"..وقب ��ل ه ��ذا التاري ��خ كان الإمرباط ��ور
فريدري ��ك الثاين ال ينام قبل �أن يق ��ر�أ فقرات من
كتاب مونت�سكيو ،فيما كتبت كاترين ملكة رو�سيا
اىل مونت�سكي ��و حتي ��ي فيه ه ��ذا الذهن ال�صايف
ال ��ذي �أنتج مثل هذا الكتاب العظيم ،و�إنها عندما
و�ضعت القوان�ي�ن اجلديدة لرو�سي ��ا �أ�صرت �أن
متلأها مبقتطفات من مونت�سكيو ،و�صار الكتاب
�أ�شب ��ه مبدر�سة قانوني ��ة يف �إيطاليا ،حيث �أعلن
ع ��دد من رجال القانون يف روما �إنهم تالميذ عند
مونت�سكي ��و ،وكان ا�ستقب ��ال روح ال�شرائ ��ع يف
�إنكل�ت�را ا�ستقب ��ا ًال حما�سي ًا ،فقد �س ��ارع الإنكليز
اىل تف�س�ي�ر د�ستورهم كما ف�سره مونت�سكيو يف

�س��وف ي�أت��ي الي��وم ال��ذي ت�ش��رق في��ه ال�شم�س عل��ى الأح��رار فق��ط ،الذين
يعتربون العق��ل وحده �سيدهم ،وعندما ال يكون للطغ��اة والعبيد والرهبان
و�أذنابه��م اخلائن�ين �أي وج��ود �إال يف �صفحات التاري��خ ويف كوالي�س امل�سرح..
وه��ذه ال�صورة للجن�س الب�شري ،وهو يتق��دم بخطى ثابتة وواثقة نحو بلوغ
احلقيق��ة والف�ضيل��ة وال�سعادة ،تق��دم للفيل�سوف م�شهداً �س��وف يوا�سيه على
الأخط��اء واجلرائم والأعم��ال الظاملة التي ماتزال تدن���س الأر�ض وغالب ًا ما
يكون هو �ضحيتها".
دو كوندور�سيه

كتابه ،ويقال �إن ن�سخ ��ة من روح ال�شرائع كانت
عل ��ى طاولة جمل� ��س العم ��وم االنكلي ��زي ب�شكل
دائم.
ا�ستقب ��ل كت ��اب مونت�سكيو عند ظه ��وره بنجاح
كب�ي�ر حيث تكت ��ب املجل ��ة الأدبي ��ة الفرن�سية �إن
مونت�سكيو �":أدار ر�ؤو� ��س الفرن�سيني جميع ًا"،
وظه ��رت خ�ل�ال الع ��ام الأول اثنت ��ان وع�ش ��رون
طبع ��ة وكتب عنه فولت�ي�ر ":لقد �أ�ض ��اع اجلن�س
الب�شري �صكوك ملكيته ،فعرث ال�سيد مونت�سكيو
عليه ��ا ،ورده ��ا �إليه"ووجد فيه رج ��ال الكني�سة
�إ�ساءة للكتب املقد�سة.
ول ��د �شارل ل ��وي دي �سيكون ��دا املع ��روف با�سم
مونت�سكي ��و يف الثام ��ن ع�شر من كان ��ون الثاين
ع ��ام  1689مبدينة بوردو غرب ��ي فرن�سا لعائلة
تعمل يف جتارة الأرا�ضي ،كان طف ًال م�شاغب ًا كما
ت�صف ��ه �أمّه التي كانت ابن ��ة �أحد جتار بريطانيا،
قرر والِداه �أن يدخل مدر�سة ي�شرف عليها جماعة
اخلطب ��اء ،وه ��ي جماع ��ة ذات نزع ��ات متحررة
جتديدي ��ة ،تعن ��ى بتدري� ��س �أ�ص ��ول اخلطاب ��ة
والبالغة والتاريخ ،يف التا�سعة ع�شرة من عمره
يح�ص ��ل على �شه ��ادة يف القانون ليع�ي�ن مدر�س ًا
باكادميية"بوردو"بعده ��ا ي�ساف ��ر اىل باري� ��س
هن ��اك يبد�أ ت�ألي ��ف كتابه"ر�سائ ��ل فار�سية"الذي
�صدر عام  1721وفيه يدر�س العبادات ال�شرقية
ويقارنه ��ا بالتقالي ��د الغربي ��ة ،ويف نف� ��س العام
ي�صدر ل ��ه كتاب بعنوان"ملحوظ ��ات عن الرثوة
و�أ�سبابها"ويع ��د ه ��ذا الكت ��اب مبثاب ��ة مقدم ��ة
لكتاب ��ة ال�ضخ ��م"روح ال�شرائ ��ع" ،بعده ��ا يعود
اىل مدينت ��ه ب ��وردو حيث يدخ ��ل الربملان ،ويف
ع ��ام  1725ينتخ ��ب رئي�س� � ًا لربمل ��ان ب ��وردو،
ويف خطب ��ة الإفتتاح يهاجم االجت ��ار باملنا�صب
الق�ضائي ��ة وال�سيا�سي ��ة ،كم ��ا �سخ ��ر م ��ن جه ��ل
الق�ض ��اة وطال ��ب �أن يطبق القان ��ون على النا�س
م ��ن دون تفرق ��ة ،وكان ��ت لكلم ��ات مونت�سكي ��و
وكتابات ��ه ع ��ن �س ��وء الق�ض ��اء� ،أث ��ر كب�ي�ر يف
الدع ��وة اىل �إ�ص�ل�اح الق�ض ��اء الفرن�سي ،يف تلك
ال�سن ��وات عق ��د �صداقات م ��ع فولت�ي�ر وديدرو،
لكن ��ه مل يك ��ن معجب ًا ب�أف ��كار جان ج ��اك رو�سو،
كما �أجرى ات�ص ��االت مع الفيل�س ��وف االنكليزي
ديفي ��د هي ��وم ،وبعث بر�سائ ��ل اىل العامل الكبري
�إ�سحاق نيوتن يناق�شه يف قانون اجلاذبية..كما
�أجرى حماورات مع الإنكليزي جون لوك ،حيث
كان له ��ذه املح ��اورات �أك�ب�ر الأثر يف خل ��ق مبد�أ
جدي ��د من مبادئ الدميقراطي ��ة االنكليزية ،وهو
مب ��د�أ ف�ص ��ل ال�سلطات ال ��ذي �أخذت ب ��ه فيما بعد
كل د�ساتري الع ��امل ..يتفرغ ب�ي�ن الأعوام 1734
و 1748لت�أليف كتابه ال�شه�ي�ر"روح ال�شرائع"،
بعدها يتف ��رغ لكتابة يومياته الت ��ي �صدرت بعد
وفاته عام  1755بعنوان"�أفكاري".
ُيع ��د كتاب"الر�سائ ��ل الفار�سية"ال ��ذي
�ص ��در ع ��ام  1721م ��ن �أك�ث�ر الأعم ��ال
املعار�ض ��ة للم�ؤ�س�س ��ة احلاكم ��ة ت�أثري ًا يف
ِ
الق ��رن الثامن ع�ش ��ر ،والكت ��اب عبارة عن
جمموعة من الر�سائل كتبها اثنان من الفر�س
هما"�أوزبك"و"ري ��كا"يف �أثن ��اء �إقامتهم ��ا يف
باري� ��س ،حيث تختل ��ط يف هذه الر�سائ ��ل النقد
اجل ��ارح واجل ��ريء لع ��ادات الع�ص ��ر والكني�سة
واحلك ��م بلوحات �أدبية م�ستقاة من احلياة ،وقد
ط ��رح مونت�سكي ��و من خ�ل�ال كتابه ه ��ذا م�شكلة
الدولة واملجتم ��ع ،حيث جند مونت�سكيو ي�سهب
يف تف�صي ��ل فكرتني �أولهما االع�ت�راف بالأخالق
االجتماعية ك�شرط الزده ��ار ال�شعوب ،والإقرار
باحلري ��ة ك�أ�سمى ثروة يف الوج ��ود الإن�ساين..
والر�سائل م�شبعة بالكراهية لال�ستبداد ،حيث �إن
مفهوم احلرية هو املعي ��ار الأ�سا�س الذي ينادي
ب ��ه مونت�سكيو ،فهو يدع ��و اىل احلرية املطابقة
للعقل والإن�سانية وللطبيعة ،ويثري يف الر�سائل
الفار�سية م�س�ألة الت�سامح الديني ،فللمرة االوىل

يج ��ر�ؤ كات ��ب على القول �إن تع ��دد االديان يعود
بالفائ ��دة على نظام احلكم ،فالتناف�س فيما بينهم
يح ��ث على التقيد تقيد ًا �صارم ًا بالقوانني املفيدة
للمجتم ��ع ،وهو يرى �أن اولئك الذين اليعتنقون
الدين الر�سمي للدول ��ة هم الأكرث جد ًّا وعم ًال يف
حياتهم ،والأكرث ذكا ًء يف حياتهم.
ظه ��ر كت ��اب روح ال�شرائ ��ع يف اخلام� ��س م ��ن
ت�شرين الثاين عام  1748ويكتب يف املقدمة �إنه
عمل يف ه ��ذا الكتاب طوال حياته ":هذا الكتاب
لي�س كتاب ًا بقدر ما هو حياة..فلي�س فيه ع�شرون
�سن ��ة من العم ��ل وح�سب ،ب ��ل �أن فيه حق� � ًا حياة
فكرية بكامله ��ا ،بت�صوراتها الكربى ،وبطرائقها
ال�صغرية ،ومطالعاته ��ا ،ومعرفتها ،وتخيالتها،
ومباهجه ��ا ،وخبثه ��ا ،وتباينه ��ا ،وتناق�ضاتها..
لق ��د ب ��د�أت العمل يف ه ��ذا الكتاب م� �رّات كثرية،
ومرّات كثرية هجرته� ،أل ��ف مرة �ألقيت الأوراق
الت ��ي كتبتها للرياح ،كنت �أ�شع ��ر كل يوم ب�أنه قد
�سق ��ط يف ي ��دي ،وكنت �أُ ْ
الحق ه ��ديف دون خطة
مر�سوم ��ة ،مل �أك ��ن �أع ��رف القواع ��د وال ال�شذوذ
ع ��ن القاع ��دة ،ومل �أك ��ن �أع�ث�ر على احلقيق ��ة �إال
لأ�ضيعه ��ا ،ولكن ،عندما اكت�شف ��ت مبادئي� ،أقبل
نحوي كل ما كنت �أبحث عنه".
يتن ��اول مونت�سكي ��و يف"روح ال�شرائع"فك ��رة
اخت�ل�اف الأنظمة ال�سيا�سية باختالف القوميات
حيث يق�س ��م كتابه اىل واحد وثالثني باب ًا ت�شمل
ع ��دة درا�س ��ات تف�صيلي ��ة يف خمتل ��ف جم ��االت
العل ��وم ال�سيا�سي ��ة مثل علوم تطوي ��ر الأجنا�س
الب�شري ��ة واالجتم ��اع ال�سيا�س ��ي والبيئ ��ي
واجلغرافي ��ا ال�سيا�سي ��ة وال�سل ��وك ال�سيا�س ��ي
اىل جان ��ب الدرا�س ��ات القانوني ��ة ":لقد و�ضعت
املب ��ادئ ،ور�أي ��ت الأح ��وال اجلزئي ��ة تنحن ��ي
�أمامه ��ا ،وك�أنها تنحني تلقائي� � ًا ،ور�أيت تواريخ
جمي ��ع الأمم التعدو �أن تك ��ون نتائج لها ،ور�أيت
كل قان ��ون جزئي مرتبط ًا بقانون �آخ ��ر �أو تابع ًا
لقان ��ون �آخر �أك�ث�ر عمومية"..وجند مونت�سكيو
وه ��و يكت ��ب"روح ال�شرائع"ي�سع ��ى لفتح حوار
مع عدد كب�ي�ر من املفكري ��ن وم�ؤلفاتهم و�أبرزها
كتاب اجلمهورية لأفالطون وال�سيا�سة لأر�سطو
والأعم ��ال الأخالقي ��ة لبلوتارخ� ��س والأم�ي�ر
مليكافيلل ��ي واليوتوبي ��ا لتوما� ��س م ��ور وكتاب
املواط ��ن لهوب ��ز وبح ��ث ع ��ن احلكوم ��ة املدنية
جلون لوك وقانون الأمم لبوفندرون� ،إ�ضافة اىل
م�ؤلف ��ات من الهند وال�ص�ي�ن ،ويكتب مونت�سكيو
يف املقدم ��ة �إن كتابه ":لي�س توجيه النقد الالذع
للأنظم ��ة القائم ��ة لدى خمتل ��ف الأق ��وام ،و�إمنا
�شرحه ��ا وتف�سريه ��ا" ،وي�ص ��ر مونت�سكيو على
�أن امللكي ��ة الد�ستوري ��ة �أف�ض ��ل �أ�ش ��كال احلك ��م،
ولهذا جنده يف الكتاب ي�سخر احلكم املطلق لأنه

":م�ض ��اد لكل ما مي ��تّ اىل الإن�س ��ان والإن�سانية
ب�صلة من ال�صِ الت".
ور�أى مونت�سكيو �إن القوانني هي �أ�سا�س تنظيم
املجتم ��ع وتوزي ��ع احلق ��وق والواجب ��ات عل ��ى
الأفراد ،وجنده يعطي تعريف ًا اجتماعي ًا للقوانني
باعتباره ��ا ظواهر اجتماعية مكت�سبة تقوم على
البيئة اجلغرافية واملحيط والظروف والعوامل
الأخالقي ��ة .و�إن القوان�ي�ن ت�ستم ��د �أ�س�سه ��ا م ��ن
طبيعة النا� ��س ومن بيئته ��م االجتماعية ،فلأول
م ّرة جند مفكر ًا ي�ؤكد على �أن القوانني هي ظواهر
اجتماعية تتفاعل فيها عنا�صر خمتلفة كالطبيعة
واملن ��اخ والأخ�ل�اق والظ ��روف االجتماعي ��ة..
يكت ��ب يف الق�سم الأول من الكت ��اب �إن"القوانني
يف �أو�س ��ع معانيها عبارة ع ��ن عالقات �ضرورية
ت�شت ��ق من طبيع ��ة الأ�شي ��اء ،ول ��كل املوجودات
قوانينه ��ا به ��ذا املعنى"والقوان�ي�ن بنظ ��ر
مونت�سكيو لي�س ��ت �إال عالقات بني قوى متفاعلة
ي�ؤثر بع�ضها يف بع�ضها ،ويت�أثر بع�ضها ببع�ض،
وهذه القوى على نوع�ي�ن فيزيائية ومعنوية �أو
�أخالقية ،فالطبيعة ومبادئ احلكومات والتعليم
وال�ضرائ ��ب واملن ��اخ وع ��ادات الأم ��ة وتقاليدها
وع ��دد ال�س ��كان والدي ��ن ال�سائد ،كل تل ��ك القوى
تتفاع ��ل ،والقوانني لي�ست �س ��وى تلك العالقات
الت ��ي تنت ��ج عن ذل ��ك التفاع ��ل ب�ش ��كل �ضروري،
وي�سخر مونت�سكيو من الفال�سفة الذين �أخ�ضعوا
القوانني والظواهر الطبيعية التي ت�سود العامل
�إىل قدري ��ة عمي ��اء� ،إذ كيف ":نت�ص ��ور �أن تخلق
هذه القدرية موجودات مفكرة".
بعد �أن يحدد لنا مونت�سكيو طبيعة القوانني يقدم
يف الف�صول التالية خريطة لأنظمة احلكم والتي
يق�سمها اىل ثالثة� ،أنظمة م�ستبدة و�أنظمة ملكية
و�أنظم ��ة جمهوري ��ة ،وجن ��ده يناق� ��ش ال�شرائع
الت ��ي يقوم عليها كل نظام من هذه الأنظمة �":إن
النظ ��ام امل�ستبد هو �شكل تنح ��در �إليه كل �أ�شكال
احلك ��م �إذا تط ّرق �إليه ��ا الف�س ��اد ،واحلكم امللكي
هو ال ��ذي يتوىل احلكم فيه �شخ� ��ص واحد وفق
قوان�ي�ن وا�ضح ��ة اليتعداه ��ا� ،أما الطغي ��ان فهو
يقوم عل ��ى �شخ�ص واح ��د يحكم ب�ل�ا قانون وال
قاعدة �إال �أهوا�ؤه وعواطفه ،واحلكم اجلمهوري
ه ��و �أن يحكم ال�شعب �أو َمنْ ميثلونه وفق قواعد
نيابية خا�صة وتلك هي الدميقراطية"ويف فقرة
�أخرى يحدد امل�س�ؤولي ��ة القانونية لهذه الأنواع
من احلك ��م ":القوانني حتت احلك ��م اجلمهوري
تعن ��ي التم�س ��ك بواج ��ب املواط ��ن ال�شريف� ،أي
بت�ضحي ��ة امل�صالح الفردية �إزاء امل�صالح العامة،
�أما القوانني يف احلك ��م امللكي ف�أ�سا�سها ال�شرف
وثق ��ة ال�شعب يف ملكه� ،أما قوانني حكم الطغيان
فهي اخلوف والرهبة لأن الرعايا لي�سوا �أحرار ًا
ب ��ل عبيد �أذالء للطاغية الذي يبقى حكمه مرتكز ًا
على ه ��ذه الرهبة م ��ن جربوته و�سلطان ��ه .فيما
يف ��رد ف�ص ًال خا�ص ًا يعالج في ��ه مو�ضوعة احلرية
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي ي�ؤك ��د فيه ��ا �إن وجوده ��ا دليل
على �أن النظام معت ��دل ،فهو يعرتف ب�أن احلرية
هي"حق الإن�سان يف �أن يفعل كل ما ت�سمح له به
ال�شرائع" .بعدها جن ��ده ويف الف�صول الأخرى
م ��ن الكتاب يناق�ش ت�أث�ي�ر الأخالق يف القوانني،
والتج ��ارة ،وا�ستخ ��دام النق ��ود ،والعالق ��ة بني
زي ��ادة عدد ال�س ��كان والقوانني ،ث ��م عالقة الدين
بالدول ��ة ويكت ��ب يف ه ��ذا الف�ص ��ل ه ��ذه العبارة
امل�ؤث ��رة  :تف�سد الأنظم ��ة عندما تنتزع بالتدريج
�صالحي ��ات الهيئات ،لتم�ضي اىل ا�ستبدادية فرد
واحد".
عندم ��ا تويف مونت�سكيو ع ��ام  1755كان قد فقد
ب�صره ،تالحقه اتهام ��ات الكني�سة التي اعتربته
�أح ��د تالمذة امللح ��د �سبين ��وزا� ،إال �أن جان جاك
رو�س ��و �سيكتب"لقد حرك الفك ��ر الب�شري و�سما
به على نحو من االنحاء" ..و�سين�شر رو�سو بعد
�أربع ��ة ع�شر عاما من ظه ��ور روح ال�شرائع كتاب ًا
يحي ��ي في ��ه روح مونت�سكيو الوثاب ��ة و�سيكون
الكتاب بعنوان"يف العقد االجتماعي".

“�إن مونت�سكيو ه��و الب�شري الواعي للعلم ال�سيا�سي احلديث كله ،وهو
مفك��ر تنويري �أبق��اه �شغف احلق��وق وال�سيا�س��ة الهث ًا حت��ى النهاية،
و�أبقى عينيه عل��ى الكتب متعج ً
ال ال�سباق الوحي��د الذي رغب من كل
قلبه ب�أحرازه على املوت�،أال وهو �إمتام عمله ،مل تكن غرابة مو�ضوعه
ّ
ي�شكل كل مونت�سكي��و.مل يكن يرغب بغري الفهم.
ب��ل ذكا�ؤه هو الذي
كان ينطل��ق �صوب املجهول حق ًا.لك��ن هذا املجه��ول كان بالن�سبة لهذا
الإبحار اىل �أر�ض جديدة �أي�ض ًا.
له��ذا ال�سبب جند ل��دى مونت�سكيو تل��ك البهجة العميق��ة التي جندها
عن��د املكت�شف�.إن��ه ي��درك ذل��ك وي��درك �إنه ي�أت��ي ب�أف��كار جديدة
ويق��دم عم ً
ال مل ي�سبق ل��ه مثيل�.أمل يقل هو نف�س��ه �إنه كان بال�ضبط
ً
منف�صال عن كل الكتل ،مبلج�أ من ال�سلطة و�إغراءاتها،
م�ؤرخ ًا لأنه كان
متح��رراً م��ن كل �ش��يء ب�صدفة عجيبة ،ق��ادر بال�ضبط عل��ى فهم كل
�ش��يء لأنه متحرر م��ن كل �شيء..لق��د انطلق وحي��داً ،واكت�شف حق ًا
�أرا�ضي التاريخ اجلديدة"
لوي �ألتو�سري
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كاركاتيـــــــــــــــــر
Editor-in-Chief

Fakhri Karim

General Political daily
23 December 2018

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

اقــــرأ
وودي �آلن

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى حديث� � ًا كت ��اب بعن ��وان " وودي
�آل ��ن ع ��ن وودي �آل ��ن " ترجم ��ة دالل ن�ص ��ر  ،وهو �سرية
ذاتي ��ة للمخ ��رج ال�سينمائ ��ي ال�شه�ي�ر ال ��ذي ُيع� � ّد �أح ��د
�أب ��رز املخرج�ي�ن يف هولي ��وود .عرف بتقدمي ��ه الأفالم
الرومان�سي ��ة الكوميدي ��ة التي تتخللها حم ��اكاة �ساخرة
وكوميدي ��ا تهريجي ��ة .ترتكز مو�ضوع ��ات �أفالمه بعمق
عل ��ى الأدب ،اجلن� ��س ،الفل�سف ��ة ،عل ��م النف� ��س ،الهوية
اليهودي ��ة وتاري ��خ ال�سينم ��ا ..فاز�أربع م ��رات بجائزة
الأو�س ��كار �ضم ��ن  24تر�شيحا ناله ��ا يف ثالثة جماالت
هي الإخ ��راج والكتابة والتمثيلُ .تعد مدينة نيويورك
م�سرح ًا لأغلب �أعماله وثيمة �أ�سا�سية لها.

بيت

(

قا�صة عراقية ظلت
ّ
�سيرة حياتها و�أدبياتها
ُ�شبه من�سية �أ�سيرة
للعزلة ،التي اتخذتها
هي لنف�سها لتكون
بذلك بعيدة عن
ت�أريخها ووطنها ما لم
يمنح االو�ساط االدبية
ا�ستذكارها ،القا�صة
ديزي االمير التي غادرت
الحياة في  22ت�شرين
الثاني  2018في غربتها
في الواليات المتحدة
االمريكية ي�ستذكرها
بيت المدى في �شارع
المتنبي وذلك �صباح يوم
الجمعة الفائت بح�ضور
عدد من ال�شخ�صيات
الثقافية واالدبية التي
تحدثت عن جوانب
الغمو�ض في حياة ديزي
االمير التي عدّ ت من
الكاتبات الجدليات في
الو�سط االدبي والثقافي
العراقي:

 بغداد /زينب الم�شاط
 عد�سة /محمود ر�ؤوف

نبذة من ال�سيرة
قا�صة وقامة عراقي ��ة راحلة �أهملتها
الم�ؤ�س�س ��ة الثقافي ��ة ون�سيها الكثير
م ��ن المثقفي ��ن ول ��م يتع ��رف عليه ��ا
جيل من االجي ��ال العراقية الثقافية،
الناق ��د الأكاديم ��ي د� .أحمد الظفيري
يتح ��دث ع ��ن االمي ��ر خ�ل�ال الجل�سة
الت ��ي �أدار حواريته ��ا ذاك ��ر ًا " �أن
م�ؤ�س�س ��ة الم ��دى ت�ستذك ��ر القا�صة
العراقي ��ة دي ��زي االمي ��ر التي رحلت
عن وطنها مغتربة حالها حال الكثير
م ��ن المثققفي ��ن العراقيي ��ن الذي ��ن

القا�صة الراحلة ديزي الأمري
) ي�ستذكر
ّ

يرحل ��ون ويك ��ون مثواه ��م االخي ��ر
بعي ��د ًا ع ��ن وطنه ��م ".دي ��زي االمير
ول ��دت عام  1935و�أكمل ��ت درا�ستها
االبتدائ ��ة والمتو�سط ��ة والإعدادية
ف ��ي بغ ��داد وح�صل ��ت عل ��ى �شه ��ادة
الدبل ��وم في اللغ ��ة العربي ��ة من دار
المعلمي ��ن العالية في بغداد وانتقلت
لتكمل درا�ستها خارج العراق ،وهي
ابن ��ة الطبي ��ب العراق ��ي المع ��روف
مي ��رزا االمي ��ر وم ��ن �أم لبناني ��ة،
يذك ��ر الظفي ��ري �أن " االمي ��ر دخلت
م�ضم ��ار االدب عن طريق مجموعتها
الق�ص�صية االول ��ى التي �صدرت عام
" 1964البل ��د البعي ��د ال ��ذي تح ��ب"
وت�سلم ��ت مجموع ��ة المنا�ص ��ب
الثقافية في لبنان وبقيت في بيروت
�إبان الح ��رب االهلية وكان ��ت تقاوم
ف ��ي الثقافة وبقي ��ت توا�ص ��ل العمل
الثقاف ��ي هن ��اك داعي ��ة ال ��ى ال�س�ل�ام
والحب والجمال".

عزلة
ديزي الأمير �ص ��وت ثقافي غاب عنا
ف ��ي الثان ��ي والع�شري ��ن م ��ن ال�شهر
الما�ض ��ي ف ��ي مدين ��ة هيو�ست ��ن في
الوالي ��ات المتح ��دة ي�صفه ��ا الناق ��د
فا�ض ��ل ثام ��ر خ�ل�ال كلمت ��ه ب�أنه ��ا
"كائ ��ن �شف ��اف رقي ��ق عا� ��ش عزل ��ة
زماني ��ة ومكاني ��ة تذكرن ��ا حياته ��ا
بن ��ازك المالئك ��ة ،وه ��ي و�إن كان ��ت
خم�سينية ف ��ي كتاباتها �إال �أنها بد�أت
مع مطلع ال�ستينيات كما ذكرت هي،
حيث ن�شرت �أول ق�ص�صها في مجلة
الآداب ،وهي لم تك ��ن ت�شاك�س اللغة
في طرحها بل كانت تكتب على غرار
ما يكتبه القا� ��ص الخم�سيني خا�صة

 زياد غازي
الفن ��ان الت�شكيل ��ي ،يقي ��م معر�ض ��ه
ال�شخ�ص ��ي ال ��ذي يحم ��ل عن ��وان "
الفت ��ات " عل ��ى قاع ��ة ح ��وار للفنون
الت�شكيلي ��ة وذل ��ك �صب ��اح الي ��وم
الأحد.
 عبا�س عبد احل�سني كوي�ش
عميد كلية الفن ��ون التطبيقية ،يعلن
ع ��ن �إقام ��ة ور�ش ��ة عم ��ل بعن ��وان "
مبدع ��ون يف الإبه ��ار ال�ص ��وري "
التي تنطلق �صب ��اح اليوم الأحد 23

ف ��ي مجال الق�ص ��ة الن�سوية ،باتجاه
االبتعاد عن التجريب ولم تثر �ضجة
ف ��ي كتاباته ��ا ،كم ��ا كان ��ت كتاباته ��ا
تطابق تجربتها و�سيرتها".
على ال�صعيد ال�شخ�صي كانت االمير
كم ��ا يقول ثام ��ر" تفر� ��ض عزلة على
نف�سه ��ا ،حي ��ث عا�ش ��ت ف ��ي الع ��راق
و�أكمل ��ت درا�ستها ف ��ي دار المعلمين
العالي ��ة ،وتغ ��زل به ��ا ال�سي ��اب كم ��ا
قال ��ت "�ش�أن ��ي �ش� ��أن الجمي�ل�ات في
الكلي ��ة" ،وهي م ��ن عائل ��ة م�سيحية
ووالدتها كانت م ��ن �إحدى �ضواحي
لبن ��ان وعا�شت حي ��اة �أ�سرية �صعبة
ج ��د ًا و�أثن ��اء �إكم ��ال درا�سته ��ا ف ��ي
جامعة كامب ��رج والدها رف�ض دعمها
مادي� � ًا لإكم ��ال الماج�ستي ��ر فاكتف ��ت
بالكالوريو� ��س و�شع ��رت دائم� � ًا
ب�أنه ��ا مهم�ش ��ة ودون �سك ��ن ودون
ا�ستقرار".
وع ��ن ت�أثي ��ر حياته ��ا عل ��ى مادته ��ا
االدبي ��ة يذكر ثام ��ر "�إن �أح ��د النقاد
اكت�شف �أن مجاميعها االولى تتحدث
ع ��ن ع ��دم اال�ستق ��رار وه ��و يعك� ��س
جانب� � ًا من واقعه ��ا ،وه ��ي تذكر ذلك
بقوله ��ا "الى ان ا�ستطع ��ت �أن �أ�س�س
ع�ش� � ًا ف ��ي بي ��روت" وله ��ذا �أ�صدرت
ق�ص ��ة "البي ��ت ال�سعي ��د" ".وي�شي ��ر
ثامر"تعرفت �إليه ��ا ولكن �إقامتها في
الع ��راق كان ��ت قليلة ومعظ ��م وقتها
كان في بي ��روت وبقيت لوقت طويل
تعم ��ل ف ��ي ال�سف ��ارة حت ��ى اندلع ��ت
الحرب اللبنانية ولم تكن محايدة بل
كتبت عدد ًا من الق�ص�ص الم�ؤثرة عن
حال ��ة الحرب والموت ال ��ذي يواجه
المواطن وك�شفت عن عنا�صر الزيف
في ذلك الوقت".

ت�شري ��ن الأول وت�ستم ��ر لغاي ��ة يوم
اخلمي�س  27من كانون الأول 2018
يف مقر �أكادميي ��ة الفنون التطبيقية
على قاعة �أمري نور الدين.
 عمر ال�سراي
الناطق با�سم االحت ��اد العام للأدباء
والك ّت ��اب يف الع ��راق ،يعل ��ن ع ��ن
ا�ست�ضاف ��ة ال�شاعر ف�ض ��ل خمدّر يف
جل�س ��ة ت�شهد قراءة عدد من ق�صائده
وذلك �صباح يوم الأربعاء املقبل على
قاعة اجلواهري يف مقر االحتاد.

فا�ضل ثامر مع مقدم اجلل�سة د� .أحمد الظفريي
االمير ف ��ي كلمته "حين ق ��ررت ديزي
�أغفلها النقد وجفتها
االمي ��ر مغ ��ادرة الع ��راق ،ق ��ررت �أن
الحياة
ي ��وم �س�ألت الأديبة العراقية المغتربة التعود و�أم�ضت ن�ص ��ف قرن خارجه،
فاطمة المح�سن الراحلة ديزي الأمير حت ��ى غ ��ادرت الدني ��ا ،ولأن االمي ��ر
"�أين تعود بكِ ذكرياتك و�إلى �أي مكان عا�ش ��ت ج� � ّل حياته ��ا خ ��ارج الع ��راق
وزم ��ان؟" �أجابت االمير" �إن ذكرياتي وطبع ��ت كتبه ��ا ال�سبع ��ة خارج ��ه ل ��م
تع ��ود ال ��ى �أربعيني ��ات وخم�سينيات يحف ��ل النقد العراق ��ي االدبي بجهدها
القرن الع�شرين ،لأنها كانت ال�سنوات الق�ص�ص ��ي ول ��م يعطه ��ا حقه ��ا ،وهي
ال�سعيدة في العراق لكنها انتهت ولن الت ��ي ظلت تكتب الق�صة وما غادرتها،
خ�ل�اف العديدي ��ن م ��ن ك ّت ��اب الق�صة
تعود".
يذكر الناقد �شكي ��ب كاظم متحدث ًا عن الذين ذهبوا الى الرواية".

�شكيب كاظم

وع ��ن الأ�سب ��اب الت ��ي تع ��ود �إلى عدم
التف ��ات النق ��اد ال ��ى �أدبياته ��ا يذك ��ر
كاظ ��م "ل ��م يعطه ��ا النقد م ��ا ت�ستحق
لأ�سب ��اب عدي ��ده  ،منه ��ا �أنه ��ا عا�ش ��ت
في عزل ��ة ب�سبب حياته ��ا ال�شخ�صية،
وب�سب ��ب اليتم المبكر وع ��دم دخولها
في عوال ��م ال�سيا�سة ،له ��ذا عا�شت في
الظل النقدي ،وظلت الكاتبات الالتي
لم يبقين حتى ورقة التوت و�أ�سقطنها
ينعم ��ن بالح ��وارات واللق ��اءات
التلفزيونية".

م�صاديق الأدب
ل ��م يتح ��دث ع ��ن ت�أريخها ،فه ��و يجد
�أن تاري ��خ الأدب و�سيل ��ة ،لهذا اختار
الحديث عن نظرية الأدب والن�صيات
الداخلية لأدبيات ديزي االمير ،الناقد
ب�شير الحاجم يذكر قائ ًال "�س�أ�ستدعي
�أ�سئلة مفقودة ،حي ��ث هنالك محطات
مجهول ��ة في القطار الق�ص�صي لديزي
االمي ��ر ،ف ��ي كت ��اب عب ��د الإل ��ه �أحمد
فهر�ست الق�صة العراقية لفت انتباهي
ف ��ي هذا الكتاب �أن المرحوم عبد الإله

داود العنبكي

ب�شري حاجم

�أحمد ذكر ا�سم ديزي االمير في الق�سم
االول فق ��ط م ��ن الكت ��اب باعتباره ��ا
�صاحب ��ة مجموعتي ��ن ق�ص�صيتي ��ن،
وف ��ي الق�سم الثاني لم ي ��رد ذكر ديزي
االمي ��ر ،ول ��م تك ��ن دي ��زي االمي ��ر قد
ن�ش ��رت ف ��ي ال�صح ��ف والمج�ل�ات
فالثاب ��ت لدين ��ا �أنه ��ا يج ��ب ان تن�شر،
كذلك هو في كتاب الدرا�سات للراحل
عب ��د الجب ��ار داود الب�ص ��ري عنوان ��ه
"�إطالل ��ة على الواق ��ع الق�ص�صي في
الع ��راق" ف ��ي ه ��ذه الدرا�س ��ة يذك ��ر
الب�ص ��ري �أ�سم ��اء قا�ص ��ات عراقي ��ات
ل ��م تكن م ��ن بينه ��ن االمي ��ر ،ال�س�ؤال
ه ��و �أننا لم ��اذا لم نج ��د معلومات عن
المجموعتي ��ن الق�ص�صيتي ��ن للأمير،
مع �أن هنالك العديد من يتحدث عنهما
�سواء كانت ��ا ر�صينتين �أو ال ،ال�س�ؤال
الآخر ثبت لديّ بعد فح�ص وتمحي�ص
�أن لها �سبع مجامي ��ع ق�ص�صية ،ولكن
الأمي ��ر عا�شت حت ��ى  2018لم ��اذا لم
تكت ��ب رواية ؟ ".ليجي ��ب الحاجم عن
�أ�سئلت ��ه قائ�ل� ًا �إن " الثاب ��ت ل ��ديّ �أن
هنال ��ك قا�ص ًا يعرف قدر �سرده بمعنى
ه ��و يع ��رف ان ��ه متمك ��ن ف ��ي الق�صة
الق�صي ��رة وال مج ��ال ل ��ه ف ��ي النجاح
حين يكتب الرواية ،و�أعتقد �أن الأمير
اكتفت في كتابة الق�صة الق�صيرة دون
مجازفة بل احترمت �سردها من خالل
ذل ��ك ،م ��ا �أود �أن �أقول ��ه �أخي ��ر ًا هو �أن
االدب خل ��ود ،ل ّأن من م�صاديقه ديزي
الأمير".

ر�سائل �إلى ديزي الأمير
وتح ��دث الناق ��د داود العنبك ��ي خالل
كلمت ��ه ع ��ن الأمان ��ة الت ��ي يج ��ب �أن
تتواج ��د بين الأدب ��اء والأدب ،ويذكر
�أن " في ر�سائ ��ل المجذوب �إلى ديزي
االمي ��ر لم يكن مهم� � ًا بالن�سبة لها "�أي
لالمي ��ر" �أن يُذك ��ر الى م ��ن ُكتبت تلك
الر�سائ ��ل ،ب ��ل كان المه ��م م ��ن ال ��ذي
كتبه ��ا وه ��ي بذل ��ك �أرادت �أن ت�سوغ
حذفها ال�سمها من الر�سائل ،معلل ًة ذلك
ب�أن لي� ��س مهم ًا �أن يع ��رف القارئ من
المتلقي لهذه الر�سائ ��ل ".ذاكر ًا "�أجد
�أنه ��ا دار�سة ودر�س ��ت المنهج العلمي
وتعرف �أن هذا مخل باالمانة العلمية
و�أن الق ��ارئ حين يق ��ر ًا الر�سائل بين
االدب ��اء يج ��ب �أن يع ��رف م ��ن ير�سل
ومن تر�سل �إلي ��ه الر�سالة ".م�ؤكد ًا � ّأن
"دي ��زي االمير كانت تلحّ على ق�ضية
حري ��ة الم ��ر�أة وعاطفته ��ا ه ��ي الت ��ي
عادت الى عزلتها الأنثوية".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

"دبل"حمافظ
لبغداد!

فج�أة ومن دون مقدمات اكت�شف
جمل�س حمافظة بغداد �أن
العا�صمة حتتاج �إىل "دبل"
حمافظ ،واحد ل�ش�ؤون الإعمار
الذي يزدهر ب�سرعة الربق،
حتى �أن عوا�صم مدن كربى
قررت درا�سة جتربة بغداد
يف التنمية ،والثاين ل�ش�ؤون
الف�ضيلة و�ضبط �أخالق �أهايل
العا�صمة الذين يعي�شون يف بطر
ورفاهيه الحتلم بها مدن مثل
طوكيو وبرلني و�سنغافورة،
غري �أن اجلانب الكوميدي يف
م�شروع"دبل"حمافظ" ،اليتعلق
بتوقيت �إطالقه ،وال بالف�ساد
امل�ست�شري يف �أروقة جمل�س
املحافظة ،و�إمنا ب�إ�صرار ّ
كل
حمافظ على �أن يخربنا �أن بغداد
حتتاج جلهوده ،و�أن مهمته
لي�ست مفرو�شة بالورود ،و�أنه
جاء �إىل املن�صب بكل دميقراطية
و�شفافية.
والآن ،حمافظة بغداد بقيادة
جمل�سها"دبل"التزال ّ
حتتل
مراتب متقدمة على لوائح
اخلراب واجلهل والف�ساد،
والنا�س فيها التريد �أن
ترى وجوه �أع�ضاء جمل�س
املحافظة"املكفهرة" ،واليهمها
�أن يت�صارع الإ�صالح مع البناء
من �أجل املنا�صب ،ولي�س من
�أجل اخلدمات� ،سكان العا�صمة
يريدون جمل�س املحافظة �أن
يذهب �إىل متحف الكائنات
املنقر�ضة ،وهم اليحلمون
بزمن بغداد املدنية يف
اخلم�سينيات وال�ستينيات.
فقط يريدون زمن ًا جديد ًا
التتحول فيه العا�صمة اىل
مدينة خرائب وظالم ،ت�سيطر
عليها ع�صابات كوامت ال�صوت
التي ترى يف العراق جمتمع ًا
جاهلي ًا� ،أمل يكن هناك جمتمع
عراقي متديّن وفا�ضل ،قبل
�أن تظهر علينا"نعمة"جمال�س
املحافظات"الإميانية".
النا�س انتظرت من هذه الأحزاب
�أن تفعل �شيئ ًا �أو تقدم ب�شارات
خري ميكن من خاللها �أن تبني
م�ؤ�س�سات الدولة� ،إلاّ �أننا
فوجئنا �أنهم ال يفعلون �شيئا،
وي�سريون على خطى"القائد
امل�ؤمن" ،ويتحالفون حتى
مع ال�شياطني من �أجل اقت�سام
منافع ومغامن ال�سلطة ،وحتويل
البالد �إىل دكاكني ين�شرون فيها
التخ ّلف واال�ستبداد.
يا�سادة �أ�صحاب
م�شروع"دبل"حمافظ" ،نتمنى
عليكم �أن جتيبونا ،ملاذا ال
تزال العا�صمة بغداد �أ�شبه
بقرية تعي�ش يف زمن القرون
الو�سطى؟ ماذا فعلتم لبغداد يف
ال�سنوات الأخرية؟ ال �أ�صدّق
عادة احلكايات اخلرافية عن
امل�ؤامرة الدولية التي ترتب�ص
بالنه�ضة التي يريد �أن يقودها
جمل�س املحافظة! فمنذ �سنوات
ّ
وكل �شيء يف بغداد �سيّئ
وفا�سد وعاجز.
يا�سادة ياكرام :
حمافظ"دبل"و�أع�ضاء جمل�س
حمافظة ،،النريد جمل�س
حمافظة ينظر �إىل العا�صمة
بغداد ك�أنها غنيمة وجارية يف
بالط ال�سا�سة ..النا�س يف بغداد
تريد منكم �أن ترتكوهم ب�سالم.

الموت ُيغ ِّيب المو�سيقار طارق ح�سون فريد
توف ��ي �صب ��اح �أول م ��ن �أم� ��س الجمع ��ة
المو�سيق ��ار العراقي الكبي ��ر طارق ح�سون
فريد ف ��ي �أحد م�ست�شفيات بغ ��داد؛ عن عمر
ناه ��ز الرابع ��ة والثمانين عا ًم ��ا ،وقد توفي
عقب نقله منذ �أيام للعناية المركزة في �أحد
الم�ست�شفيات؛ �إثر �إ�صابته بجلطة دماغية.
ون�ش ��ر م�صطف ��ى العن ��زي �أح ��د �أق ��ارب
المو�سيقار الراح ��ل عبر ح�سابه ال�شخ�صي
بموق ��ع " في�سبوك"�:إن ��ا لل ��ه و�إن ��ا الي ��ه
راجع ��ون توفي الي ��وم عم وال ��دي الأ�ستاذ
الدكت ��ور طارق ح�سون فري ��د الذي تعر�ض
�إلى حادث �إثر انفجار الغاز في منزله ت�سبب
بح ��روق �شدي ��دة في ج�سده ي ��وم الخمي�س
المواف ��ق  12 /13ونقله �إل ��ى مدينة الطب
ق�س ��م الحروق ومن بعده ��ا �إ�صابته بجلطة

الطقس

دماغية �أدت �إلى وفاته الجمعة.
وط ��ارق ح�س ��ون فري ��د م ��ن موالي ��د مدينة
كرب�ل�اء ع ��ام � ،1934أنهى درا�ست ��ه في دار
المعلمي ��ن االبتدائي ��ة وتعل ��م الع ��زف على
الكم ��ان ،كما تعلم الر�س ��م ،وفي عام 1956
دخل ق�سم العلوم المو�سيقية في جمهورية
�سلوفاكي ��ا ،ث ��م در�س عل ��ى ي ��د المو�سيقي
الرومان ��ي "�سان ��درو �ألبو" ،حي ��ث �أ�صبح
الح ًق ��ا واحدًا م ��ن �أهم مدر�س ��ي المو�سيقى
الأكاديمي ��ة ف ��ي العراق.ويع� � ّد ط ��ارق
ح�س ��ون فريد م�ؤ�س�س ق�س ��م المو�سيقى في
كلي ��ة الفنون الجميل ��ة ببغ ��داد .،بد�أحياته
المو�سيقي ��ة عازف ��ا ف ��ي فرقة �أك ��رم ر�ؤوف
الخا�صة ب ��دار المعلمین الع ��ام  1953على
�آل ��ة الكمان وعم ��ل عازفا علیها ف ��ي الفرقة

ال�سمفونی ��ة الوطنی ��ة العراقی ��ة لمدة ثالث خ�ض ��ر و�أغنی ��ة (بغ ��داد یاث ��ورة الت�صدي)
�سن ��وات  ،وبعده ��ا ع ��زف على �آل ��ة الفیوال وو�ضع الألحان لمجموعة من الم�سرحیات
في نف� ��س الفرق ��ة وق ��دم برنامج� � ًا للإذاعة التي مثلتها الفرق ��ة القومیة للتمثیل وفرقة
والتلفزیون بعن ��وان (من �ألحان ال�شعوب) الم�س ��رح الفن ��ي الحدی ��ث منه ��ا م�سرحیة
و�أل ��ف �أكث ��ر م ��ن � 15أغنی ��ة ومعزوف ��ة (المفت ��اح) وم�سرحیة الخراب ��ة والجومة ،
مو�سیقیة  ،منها (الع�شرة �شمع ) غناء یا�س وجمهوری ��ة الجواه ��ري �..أ�ص ��در �أكثر من

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية ،حالة الطق�س ودرجات احلرارة يف
عموم مناطق العراق لليوم الأحد .
وقالت الهيئة يف تقريرها اليوميّ � ،إن الأجواء �ستكون غائمة مع ت�ساقط �أمطار
خفيفة يف بع�ض املناطق ،و� ّإن درجات احلرارة �ستحافظ على م�ستوياتها.

خم�س ��ة ع�ش ��ر كتابا ف ��ي تاري ��خ المو�سيقى
�أ�شهره ��ا م ��ع المو�سيق ��ى العالمي ��ة وكتاب
مب ��ادئ المو�سیق ��ى وكت ��اب ع ��ن الفن ��ون
ال�شعبية و�آخر كتبه بعنوان العود العربي
– العود من بابل �إلى بغداد
وف ��ي �آخ ��ر ت�صري ��ح ل ��ه ن�شرف ��ي �صحيف ��ة
الم ��دى ق ��ال الراح ��ل " �أن ��ا لم �أنج ��ز كل ما
�أطم ��ح له في مج ��ال المو�سيقى ،وذلك لعدة
�أ�سباب  ،منها الواق ��ع الثقافي الذي نعي�شه
ال ��ذي ال ي ��زال يحب ��و ،حت ��ى �أن ��ه ل ��م يقف
عل ��ى قدميه ".وي�ؤكد قائ�ل� ًا "�إن المو�سيقى
العراقي ��ة للأ�س ��ف ل ��م ُتد ّر� ��س ب�ش ��كل جيد
و�صحي ��ح ،نح ��ن ا�ستعن ��ا بالمو�سيق ��ى
العالمي ��ة فق ��ط ولكننا لم نمن ��ح المو�سيقى
العراقية و�ضعها الذي ت�ستحقه"..
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