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العدد ( )4340ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -الأحد ( )30كانون الأول 2018

دواع�ش نينوى ح�صلوا على املال وم ّولوا
�أول عمل ّية �إرهاب ّية ..وم�س ّلحو كركوك
يعتمدون على"االختطاف"
 بغداد /وائل نعمة
مناط ��ق �سل�سل ��ة جب ��ال حمري ��ن،
العزل ��ة ال�شدي ��دة من ��ذ �إع�ل�ان
ع ��اد داع� ��ش م ��رة بغداد الع ��ام املا�ض ��ي الن�صر على
�أخ ��رى �إىل �أ�سل ��وب التنظيم.
"االختط ��اف" لدع ��م عنا�ص ��ره ويق ��ول �أحمد خور�شي ��د امل�س�ؤول
خا�ص ��ة القريبني من كركوك الذين املحل ��ي يف احلويج ��ة ،لـ(امل ��دى)
يواجه ��ون من ��ذ نحو ع ��ام �أزمتي �أم�س� ،إن"داع�ش بد�أ يخطف رعاة
متويل ومكان.
الغنم للح�صول على الأموال".
واختط ��ف التنظي ��م � 15شخ�ص� � ًا وي�ستخ ��دم التنظيم ال ��ذي يعي�ش
م ��ن قريت�ي�ن ب�ي�ن احلويج ��ة ق ��رب احلويج ��ة ،جن ��وب غ ��رب
وطوزخورمات ��و ،بينه ��م خمت ��ار كرك ��وك ،يف ج ��زرات عل ��ى دجل ��ة
لإح ��دى الق ��رى ،يعتق ��د �أن دوافع كثيف ��ة الأحرا� ��ش� ،أ�سلوب� � ًا بدائي ًا
اخلطف هو احل�صول على فدية .يف احل�صول على الطعام.
وعل ��ى خ�ل�اف �أو�ض ��اع �أتباعه ��م
يف كرك ��وك ،فق ��د ا�سرتدّ"دواع�ش
نينوى"ال�شه ��ر املا�ضي ،على وفق
ت�سوي ��ة م ��ع رع ��اة غن ��م �سرق ��وا
خزينتهم املدفون ��ة يف ال�صحراء،
ن�ص ��ف امل ��ال تقريب ��ا املق ��در بـ17
مليار دوالر.
وظهر الدعم لدى التنظيم وا�ضح ًا،
حي ��ث �أعل ��ن الأ�سب ��وع املا�ض ��ي
م�س�ؤوليت ��ه لأول مرة بع ��د انتهاء
عملي ��ات التحري ��ر ،ع ��ن تفج�ي�ر
�سيارة ملغمة (حديثة ال�صنع) يف
غرب نينوى.
ويواج ��ه ماتبق ��ى من"داع�ش"يف

�ستار
كاوو�ش
يكتب:
حماالت
ال�صرب

ويدف ��ع متعاون ��ون م ��ع التنظيم،
يعتق ��د �أنهم من �أه ��ايل الإرهابيني
الذي ��ن ع ��ادوا من مراك ��ز النزوح،
الطعام يف"ثالجات فارغة"لتطفو
على النه ��ر وت�ص ��ل اىل امل�سلحني
املحا�صرين.
وي�سته ��دف التنظي ��م خطوط نقل
الطاق ��ة و�أب ��راج الكهرب ��اء يف
احلويجة ب�ش ��كل م�ستمر ،لي�ضمن
له التحرك حتت الظالم.
ويف ي ��وم الإثن�ي�ن املا�ضي ،هاجم
التنظي ��م قري ��ة امل ��دد يف ناحي ��ة
الر�ش ��اد قرب احلويجة ،واختطف

 13مدني� � ًا بينه ��م خمت ��ار القرية،
و�سرقوا � 3ساحبات زراعية.
ومن ��ذ حتري ��ر احلويج ��ة ،قب ��ل
�أك�ث�ر م ��ن ع ��ام ،خطف وقت ��ل 10
خمتاري ��ن يف املنطق ��ة .ويق ��ول
خور�شيد":داع� ��ش ق ��د يف ��رج عن
املختطفني مقابل املال ،لكن املختار
رمبا لن يعود".
ويف ال�شه ��ر املا�ض ��ي ،ت�سل ��ل 6
م�سلح�ي�ن �إىل قري ��ة اجلا�سمي ��ة
يف احلويج ��ة ،للبح ��ث عن خمتار
القرية الذي يعمل راعي ًا للغنم.
وكان امل�سلح ��ون ،بح�س ��ب

�أثري ناظم
اجلا�سور يكتب:
مقاتلو احلرية
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� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

تريد معرفة م�صري  326مليار دوالر خرجت من العراق خالل � 8سنوات

املال ّية النياب ّية تخاطب البنك املركزي
متهيد ًا مل�ساءلته عن  3ملفات
 بغداد/محمد �صباح

م�س�ؤولني ،ملثم�ي�ن ويرتدون زي ًا
ع�سكري ًا وب�صحبتهم �شخ�ص �آخر
مدين ،حني اقتحموا منزل املختار
وفت�ش ��وا يف �أغرا�ض ��ه و�أخ ��ذوا
املوبايالت قبل �أن يقتلوه.
ويف ذل ��ك ال�شه ��ر كان  3خمتارين
ق ��د قتل ��وا يف �أ�سب ��وع واح ��د يف
ق ��رى باحلويجة منه ��ا املحمودية
واحلانوني ��ة .ويق ��ول خور�شي ��د
�إن"القت ��ل ي�صل �أحيان ��ا �إىل �أوالد
املختار ولي�س املختار وحده".
 التفا�صيل �ص2

ك�شف ��ت اللجن ��ة املالي ��ة
يف جمل� ��س الن ��واب
ع ��ن عزمه ��ا خماطب ��ة �إدارة البن ��ك
املركزي خ�ل�ال الأ�سب ��وع اجلاري
لتزويده ��ا ب ��كل الوثائ ��ق املتعلقة
ب�إت�ل�اف وغ ��رق ال�سبع ��ة مليارات
دين ��ار ،كم ��ا طالب ��ت بالك�ش ��ف عن
م�ص�ي�ر  326ملي ��ار دوالر خرجت
من العراق خ�ل�ال الثماين �سنوات
املا�ضية.
ويق ��ول ع�ض ��و اللجن ��ة املالي ��ة يف
جمل� ��س الن ��واب جم ��ال كوجر يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن"التحقيقات
يف مل ��ف البن ��ك املرك ��زي ب ��د�أت

تتو�س ��ع م ��ع قيام اللجن ��ة بت�شكيل
ث�ل�اث جل ��ان فرعي ��ة للتحقي ��ق
يف ملف ��ات م ��زاد العمل ��ة وبناي ��ة
البن ��ك املرك ��زي وغ ��رق و�إت�ل�اف
�سبع ��ة مليارات دين ��ار يف م�صرف
الرافدين".
وكان حماف ��ظ البن ��ك املركزي علي
الع�ل�اق قد �أكد �أمام جمل�س النواب
يف  12ت�شري ��ن الثاين  2018تلف
قرابة �سبعة مليارات دينار عراقي
نتيج ��ة دخول مي ��اه الأمط ��ار �إىل
خزائ ��ن م�ص ��رف الرافدي ��ن ع ��ام
 2013مما �أدى �إىل ت�ضرر الأوراق
النقدية.
وراف ��ق ه ��ذه التداعي ��ات دع ��وات
لنواب من خمتلف الكتل الربملانية
مل�ساءل ��ة �إدارة البن ��ك املرك ��زي عن
الأم ��وال ال�ضخمة الت ��ي خ�ص�صت
لبناي ��ة البن ��ك املرك ��زي اجلدي ��دة
يف منطق ��ة اجلادري ��ة والتي تقدر

ب� �ـ  ٨٠٠ملي ��ون دوالر ،وت�صميمها
ي�صل �إىل  ٣٠مليون دوالر.
ويتاب ��ع كوج ��ر حديث ��ه ع ��ن
ا�ستع ��دادات جلنت ��ه ال�ستج ��واب
حماف ��ظ البن ��ك املرك ��زي ع ��ن
ه ��ذه اخل ��روق قائ�ل�ا �إن"املالي ��ة
النيابي ��ة �سرت�س ��ل كتاب� � ًا �إىل
�إدارة البن ��ك املرك ��زي يطالبه ��ا
بالإجاب ��ة عن جمموعة من اال�سئلة
واال�ستف�س ��ارات املتعلق ��ة ببناي ��ة
البنك ومزاد العملة و�إتالف وغرق
�سبعة مليارات دينار".
و ُو ّق ��ع يف كانون الث ��اين من العام
 ،2012عق ��د م ��ع مكت ��ب املهند�سة
املعماري ��ة الراحل ��ة زه ��ا حدي ��د
لو�ضع الت�صامي ��م اخلا�صة مببنى
البنك اجلدي ��د .و�صممت املهند�سة
العراقي ��ة املبنى لي�ضاه ��ي املباين
العاملية.
 التفا�صيل �ص3

املدنيون يحلمون باال�ستقرار يف
املناطق املحررة
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القوى ال�شيع ّية ممتع�ضة من زيارة
قوات التحالف
ترامب وتطلب "طرد" ّ
الدويل

بازار لبيع االك�س�سوارات الن�سائية يف املحطة العاملية  ......ت�صوير  :حممود ر�ؤوف

ُتطلق حملة وطن ّية ملحاربة التفرقة وتدعو الرئا�سات الثالث التخاذ موقف حازم

على خطى داع�ش ..مفتي العراق ورئي�س الوقف ال�شيعي يُح ّرمان االحتفال
بر�أ�س ال�سنة ..وال تهنئة للم�سيحيني
 بغداد  /المدى
يبدو �أن الع ��راق مل يتخل�ص بعد
من الفتاوى ال�ش ��اذة التي ت�صدر
عن قيادات دينية حتمل نف�س الفكر املتطرف
لتنظي ��م داع� ��ش الإرهابي ،حي ��ث قال مفتي
الع ��راق مهدي بن �أحم ��د ال�صميدعي� ،إنه ال
يج ��وز االحتف ��ال بر�أ�س ال�سن ��ة ،وال تقدمي
التهنئة للم�سيحيني.
ون�ش ��رت ال�صفح ��ة الر�سمي ��ة التابع ��ة لدار
الإفت ��اء العراقي ��ة ،عرب في�سب ��وك ،من�شور ًا
قالت فيه�":سماحة مفتي اجلمهورية ال�شيخ
الدكتور مهدي بن �أحمد ال�صميدعي يقول؛
ال يجوز االحتفال بر�أ�س ال�سنة وال التهنئة
لها وال امل�شاركة فيها".
وتابعت":ق ��ال اب ��ن القي ��م رحم ��ه الله؛ من
هن� ��أ الن�صارى يف �أعياده ��م كمن هن�أهم يف
ال�سجود ل�صلبانهم".
وال�صميدع ��ي ينتم ��ي اىل املذه ��ب ال�سلفي
الذي يح� � ّرم اخلروج عن احلاك ��م مهما كان
توجهه العقائدي وال�سيا�سي.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى� ،ش ��كك رئي� ��س دي ��وان
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ال�صميدعي

القباجني

املو�سوي

الوق ��ف ال�شيع ��ي ع�ل�اء املو�س ��وي ،بتاريخ
مي�ل�اد النب ��ي عي�س ��ى ،فيم ��ا ع� � ّد االحتف ��ال
بعي ��د امليالد"فاح�شة"واملحتفلني بها"�سفلة
و�أراذل".
وق ��ال املو�س ��وي خ�ل�ال حما�ض ��رة ديني ��ة
متلفزة ،تابعتها (املدى) �إن"امللوك الرومان
حددوا هذا املوعد ملي�ل�اد ال�سيد امل�سيح� ،إال
�أن موع ��د ميالده خمتلف متام� � ًا عما حمدد
له الآن" ،الفت ًا �إىل �أن"االحتفال بهذا املوعد

لي�س يف حمله".
و�أ�ض ��اف �إن"هذه االحتف ��االت ت�شهد �أفعا ًال
ماجن ��ة ومنك ��رة وبعي ��دة ع ��ن الأخ�ل�اق
والدي ��ن" ،م�ؤك ��د ًا �أن"امل�شارك ��ة فيه ��ا غري
جائزة".
و�أ�ش ��ار املو�س ��وي� ،إىل �أن"امل�سيحي�ي�ن
يتوقع ��ون �أن نقدم لهم التهاين باحتفاالتهم
ه ��ذه ،التي ال تع�ب�ر عن منهجن ��ا الإ�سالمي
احلني ��ف" ،مبين� � ًا �أن"امل�شارك�ي�ن يف ه ��ذه

االحتفاالت هم �سفلة و�أراذل".
فيم ��ا طال ��ب خطي ��ب جمع ��ة النج ��ف �صدر
الدي ��ن القباجن ��ي ،خ�ل�ال خطب ��ة �ص�ل�اة
اجلمع ��ة� ،إنه"عل ��ى الإدارة املحلي ��ة يف
النجف اتخ ��اذ �إجراءات ملن ��ع �أي خمالفات
مت� ��س قد�سي ��ة املحافظ ��ة" ،مطالب� � ًا ب ��ذات
الوق ��ت االهايل"باالمر باملع ��روف والنهي
عن املنكر".
وا�ض ��اف ان"الد�ستور ت�ضم ��ن مادة حتفظ

قد�سية امل ��دن الدينية وتعطي احلق لالدارة
املحلية باتخاذ �إجراءات حلفظ قد�سية املدن
املقد�س ��ة" ،م�ش ��ددا على"�أ�صح ��اب الفنادق
واملطاع ��م واملقاهي بعدم ال�سم ��اح للرق�ص
والغناء فيه ��ا لأن املدينة مقد�س ��ة لها حرمة
خا�صة".
وهذه ال�سابقة اخلط�ي�رة من نوعها يف بلد
متنوع كالعراق ،يجب �أن تثري اعرتا�ضات
يف �شت ��ى انح ��اء الب�ل�اد ،وان تت�صاع ��د
الدع ��وات لأجل ان ت�أخ ��ذ الرئا�سات الثالث
دورها يف حماية ال�سلم االجتماعي ،فالعراق
وه ��و يخرج من تكف�ي�ر داع� ��ش وع�صاباته
الإرهابي ��ة وبعد ان ق ��دم �آالف ال�ضحايا يف
معركت ��ه �ض ��د الإرهاب وفت ��اواه التي تهدر
دم امل�سيحي�ي�ن وت�سب ��ي الإيزيديني وتثري
الفتن ��ة والتفرق ��ة ،يخرج علين ��ا م�س�ؤولون
كب ��ار يتقا�ض ��ون روات ��ب فلكية م ��ن �أموال
ال�شع ��ب ،لكنه ��م يف الوق ��ت نف�س ��ه يثريون
الفتنة والتفرقة .يجب اتخاذ �إجراء قانوين
�ض ��د مثريي الفتنة ه ��و الإجراء الذي يجب
ان يت ��م ب�أ�س ��رع وقت م ��ن �أج ��ل �أن ال تعود
�أفكار داع�ش تنت�شر بني ال�شباب العراقيني.

عبد املهدي ونظريه الأردين
يتفقان على "ربط كهربائي"
م�شرتك
 بغداد /المدى

�أك ��د املكت ��ب الإعالمي
لرئي�س ال ��وزراء عادل
عب ��د امله ��دي� ،أم� ��س ال�سب ��ت� ،أن
املباحث ��ات الر�سمي ��ة ب�ي�ن عب ��د
املهدي ونظريه االردين تو�صلت
اىل اتفاق ��ات ب�ش� ��أن املعاب ��ر
احلدودية وخطوط الطاقة.
وق ��ال املكت ��ب يف بي ��ان تلق ��ت
(املدى) ن�سخة منه� ،إن"الوفدين
العراقي والأردين برئا�سة رئي�س
الوزراء عادل عبد املهدي ونظريه
االردين عم ��ر ال ��رزاز اتفق ��ا على
فت ��ح املعابر احلدودي ��ة الأردنية
العراقي ��ة (الكرام ��ة -طريبي ��ل)
�أم ��ام حركة النقل للب ��دء بت�سيري
الرحالت للب�ضائع �سريعة التلف
يف  ،2019-2-2عل ��ى �أن ت�شمل
جميع �أنواع ال�سلع بعد ذلك".
و�أ�ض ��اف املكتب� ،أن ��ه مت االتفاق
اي�ض ��ا على"من ��ح الت�سهي�ل�ات
للب�ضائ ��ع العراقي ��ة امل�ست ��وردة
عن طريق العقب ��ة التي مق�صدها
النهائ ��ي العراق خ�صم� � ًا مقداره
 %75من الر�سوم التي تتقا�ضاها
�سلطة العقبة االقت�صادية" ،الفتا
اىل �أنه مت"عقد اتفاقية بني امللكية
الأردنية والط�ي�ران العراقي من
�أجل التعاون امل�شرتك يف خمتلف
املجاالت كالتدريب والتعاون يف
جمي ��ع جماالت الط�ي�ران والنقل
اجلوي".

وتاب ��ع� ،أم ��ا يف قط ��اع ال�صناعة
والتج ��ارة ،ف� �ـ"مت االتف ��اق عل ��ى
تفعي ��ل ق ��رار جمل� ��س ال ��وزراء
العراقي لع ��ام  2017ب�إعفاء عدد
من ال�سل ��ع الأردنية من اجلمارك
وذلك اعتب ��ارا من ،"2019-2-2
الفت ��ا اىل �أن ��ه يف قطاع املالية مت
االتفاق على"ت�شكي ��ل جلنة فنية
مالي ��ة قانوني ��ة ب�ي�ن اجلانب�ي�ن
لو�ض ��ع حل ��ول للملف ��ات املالي ��ة
العالقة بني البلدين".
و�أو�ضح� ،أما ب�ش�أن قطاع الطاقة
فق ��د مت االتف ��اق على"الرب ��ط
الكهربائ ��ي الأردين العراق ��ي
من خ�ل�ال �شبك ��ة الربط حيث مت
توقيع مذكرة التفاهم بهذا ال�ش�أن،
بح�ضور رئي�سي ال ��وزراء ،التي
اتفق الطرفان فيها على املبا�شرة
باتخ ��اذ الإج ��راءات الالزم ��ة
لت�سري ��ع عملي ��ة تب ��ادل الطاق ��ة
الكهربائية بني الطرفني من خالل
الربط الكهربائي املبا�شر ل�شبكتي
الكهرب ��اء العراقي ��ة والأردني ��ة،
ف�ضال ع ��ن االتفاق عل ��ى االنتهاء
م ��ن االتفاقي ��ة الإطاري ��ة لأنبوب
النفط العراق ��ي – الأردين الذي
�سيمت ��د من الب�ص ��رة عرب حديثة
�إىل العقب ��ة وذلك يف الربع الأول
م ��ن  ،2019واالتف ��اق اي�ض ��ا
عل ��ى �أن تتو�ص ��ل اللج ��ان الفنية
لتحديد تفا�صيل النقل والت�سعري
لت�صدي ��ر النف ��ط اخل ��ام العراقي
للأردن قبل ."2019-2-2
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رئي�س المجل�س ارتكب
الخط�أ وانتهك �أحكام
النظام الداخلي ،وهذا
ما حمل اثنين من
�أع�ضاء المجل�س (�س ّني
و�شيعي) �إلى االعترا�ض
على ما فعله رئي�سهم
والمطالبة ب�إعادة
عملية الت�صويت،
ين �إلى �أحكام
ُم�ستندَ ِ
النظام الداخليّ ،
لكن
الرئي�س لم يُعر اهتمام ًا
العترا�ض زميليه وال
ت�شاور مع نائبيه اللذين
م�ست�سلمين لإرادة
بديا
ِ
الرئي�س

ّ
ا�ستقل! ..
رئي�س الربملان :افعل هذا� ..أو
حتى يف الدميقراطيتني الأعرق ،بريطانيا
وفرن�سا ،ويف الدميقراطية الأكرب ،الهند،
م ��ا مِ ن رئي�س برمل ��ان وال �أحد غريه يرى
يف رئي�س ال�سلطة الت�شريعية مالك ًا ناز ًال
م ��ن ال�سماء بر�سال ��ة� ،أو �إمام� � ًا مع�صوم ًا
م ��ن اخلط� ��أ واخلل ��ل والزل ��ل ،فم ��ا بالكم
بن ��ا ،هن ��ا يف العراق ال ��ذي ال ي ��رد ذكره
يف قوائ ��م ال ��دول � اّإل يف الذي ��ل يف م ��ا
يتعلق باملحا�سن ويف القمّة يف ما يتع ّلق
بامل�س ��اوئ ،ويف مقدمه ��ا الف�ساد الإداري
واملايل والف�شل يف �إدارة الدولة وانهيار
نظام اخلدمات العامة،على �سبيل املثال.
رئي�س جمل�س النواب عندنا الذي مل يبلغ
بعد عم ��ر وظيفت ��ه العامة اجلدي ��دة هذه
�أربع ��ة �أ�شهر ،ارتك ��ب �أخطاء وجتاوزات
وانته ��اكات قانوني ��ة ونظامي ��ة اعرت�ض

بخم�س ��ة وع�شرين �صوت ًا م ��ن الأ�صوات
الالزم ��ة لتمري ��ر ّ
املر�شح ��ة وتر�سيمه ��ا
وزيرة د�ستور ّي ًا.
رئي� ��س الربمل ��ان خ ��رق النظ ��ام الداخلي
لأنه ه ��و من ق� � ّرر � ّأن "املوافق ��ة حا�صلة"
م ��ن دون ح�ساب �أ�ص ��ويل لعدد الأ�صوات
املوا ِفق ��ة .واحل�ساب الأ�ص ��ويل ،بح�سب
�أح ��كام النظام الداخل ��ي ينه�ض به مقررا
املجل� ��س الل ��ذان ح�ص� � َر بهم ��ا النظ ��ام
الداخل ��ي دون غريهم ��ا ه ��ذه املهم ��ة .ال
رئي� ��س الربمل ��ان وال نائب ��اه وال غريهم ��ا
من �أع�ض ��اء املجل�س خم ��وّ ل ب�إجناز هذه
املهمة ..رئي�س املجل� ��س خموّ ل فقط ،يف
مث ��ل هذه احلال ��ة ،ب�إع�ل�ان النتيجة التي
يقدّمها له املق ِّرران ح�صر ًا.
ه ��ذا مل يح�ص ��ل كم ��ا �أظه ��ر الت�سجي ��ل

عليه ��ا واحت � ّ�ج زمي�ل�ات وزم�ل�اء ل ��ه يف
واج ��ه باالنتق ��اد ،بل
املجل� ��س ،قب ��ل �أن ُت َ
حت ��ى ال�سخ ��ط  ،م ��ن الإع�ل�ام و�أو�س ��اط
الر�أي العام املختلفة وقوى �سيا�سية.
�آخ ��ر �أخط ��اء رئي� ��س املجل� ��س احل ��ايل
وخروقه للنظام الداخلي �أ ّنه ق�ضى بنف�سه
على نحو غ�ي�ر �أ�صويل وغري نظامي ب� ّأن
مر�شح ��ة رئي� ��س احلكوم ��ة �إىل وزارة
الرتبي ��ة ق ��د حظي ��ت مبوافق ��ة الأغلبي ��ة
يف جل�س ��ة الت�صويت الأ�سب ��وع املا�ضي،
ومل يك ��ن الأم ��ر كذل ��ك كم ��ا �أظه ��ر الب � ّ�ث
التلفزي ��وين الذي �أع ��اد عد ٌد م ��ن �أع�ضاء
جمل� ��س النواب ب ّثه عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي والقنوات التلفزيونية ،حيث
يتبينّ � ّأن الأع�ضاء الذين منحوا ّ
املر�شحة
ثقته ��م كانوا  101فقط م ��ن � ،251أي �أقل

التلفزيوين ،فرئي�س املجل�س �ألقى بنظره
على القاعة و�أعلن � ّأن"املوافقة حا�صلة"،
ومل ن� � ّر � ّأن العملية قد ّ
مت ��ت على �أ�صولها
بقي ��ام املق ِّررين بع� � ِّد الأ�ص ��وات املوافِقة
(م ��ن املفرت� ��ض �أي�ض� � ًا �أن ت�شم ��ل عملي ��ة
الع� � ّد الأ�صوات غ�ي�ر املوافِقة والأ�صوات
املمتنع ��ة) وتقدميه ��ا �إىل رئي�س املجل�س
لإع�ل�ان النتيج ��ة ..قب ��ل هذا ما م ��ن ّ
حق
لرئي�س املجل�س وغريه �إعالن النتيجة.
رئي� ��س املجل� ��س ارتك ��ب اخلط� ��أ وانتهك
�أح ��كام النظ ��ام الداخلي ،وه ��ذا ما حمل
اثنني من �أع�ضاء املجل�س (�س ّني و�شيعي)
�إىل االعرتا� ��ض عل ��ى م ��ا فعل ��ه رئي�سه ��م
واملطالب ��ة ب�إع ��ادة عملي ��ة الت�صوي ��ت،
مُ�ستن َدي � ِ�ن �إىل �أح ��كام النظ ��ام الداخلي،
لك ��نّ الرئي� ��س مل يُعر اهتمام� � ًا العرتا�ض

زميلي ��ه وال ت�شاور مع نائبيه اللذين بديا
م�ست�سلم�ي ِ�ن لإرادة الرئي� ��س ،كما لو كان
وجودهم ��ا عل ��ى من�صّ ��ة الرئا�س ��ة �شكل ّي ًا
ولي� ��س لهما �أيّ دور يف ا ّتخ ��اذ القرارات
�أو يف االعرتا� ��ض عل ��ى غ�ي�ر ال�صحي ��ح
منها.
ه ��ذه املمار�سة املتك� � ّررة متعار�ضة متام ًا
مع املب ��ادئ والقواع ��د الدميقراطية ومع
�أحكام الد�ستور العراقي والنظام الداخلي
ملجل� ��س النواب ،ال ينبغي ال�سكوت عليها
ومتريره ��ا� .إنها ممّا يعرق ��ل بناء النظام
مم ��ا يقوّ �ض
الدميقراط ��ي ال ��ذي نريد ،و ّ
�سمعة الربملان ومكانته ودوره يف الدولة
واملجتمع ،بل ميت� � ّد التقوي�ض �إىل و�ضع
احلكوم ��ة ،والدولة كله ��ا ،ودورها مادام
هن ��اك �أع�ضاء فيها ق ��د ا�ستيزروا بخالف

ما يحكم به الد�ستور.
الآن يتع�ّي�ننّ عل ��ى رئي�س جمل� ��س النواب
�أن يو�ضّ ��ح للمجل�س ولنا ولعامة ال�شعب
العراقي ملاذا فعل ذل ��ك وكيف ق ّرر بنف�سه
مترير الوزيرة .عليه �أن يثبت لنا بالدليل
القاطع � ّأن العملية كانت �سليمة و�صحيحة
نظامي ��ة وقانوني ��ة و�أن م ��ا نقول ��ه هن ��ا
وما قيل داخل املجل� ��س وخارجه يجايف
احلقيقة .
نع ��م هذا ما ينبغ ��ي على رئي� ��س املجل�س
�أن يفعل ��ه الأن من دون �إبط ��اء ..بخالفه
علي ��ه �أن ي�ستقيل م ��ن من�صبه يف احلال،
وال ت�أخذه الع� � ّزة بالإثم  ..التجاوز على
�أحكام الد�ستور والنظام الداخلي ملجل�س
الن ��واب ال ينبغ ��ي ح�صوله ب� ��أيّ �صورة
و�شكل ،من جمل�س النواب بالذات.

دواع�ش نينوى ح�صلوا على املال وم ّولوا �أول عمل ّية �إرهاب ّية
وم�س ّلحو كركوك يعتمدون على "االختطاف"
ً
 50 م�س ّل ً
�شخ�ص��ا يف ي��وم واح��د
ح��ا هاجم��وا قري��ة م�ؤنفل��ة يف غ��رب طوزخرمات��و وخطف��وا 15
 م�س���ؤول حم ّل��ي فـ��ي احلويج��ة :داع���ش ب��د�أ يخط��ف رع��اة الغن��م للح�ص��ول عل��ى الأم��وال
 خ��ط��ف وق��ت��ل  10خم��ت��اري��ن يف م��ن��اط��ق ج��ن��وب��ي ك���رك���وك وغ��رب�� ّي��ه��ا ب��ع��د حت��ري��ره��ا
 بغداد /وائل نعمة
ع ��اد داع� ��ش م ��رة �أخ ��رى �إىل �أ�سل ��وب
"االختط ��اف" لدع ��م عنا�ص ��ره خا�ص ��ة
القريبني من كركوك الذين يواجهون منذ
نحو عام �أزمتي متويل ومكان.
واختطف التنظيم � 15شخ�ص ًا من قريتني
ب�ي�ن احلويج ��ة وطوزخورمات ��و ،بينهم
خمت ��ار لإحدى الق ��رى ،يعتق ��د �أن دوافع
اخلطف هو احل�صول على فدية.
وعلى خالف �أو�ضاع �أتباعهم يف كركوك،
فق ��د ا�س�ت�ر ّد "دواع� ��ش نين ��وى" ال�شه ��ر
املا�ض ��ي ،على وفق ت�سوي ��ة مع رعاة غنم
�سرقوا خزينته ��م املدفونة يف ال�صحراء،
ن�ص ��ف امل ��ال تقريب ��ا املق ��در ب� �ـ 17مليار
دوالر.
وظهر الدعم لدى التنظيم وا�ضح ًا ،حيث
�أعل ��ن الأ�سبوع املا�ض ��ي م�س�ؤوليته لأول
م ��رة بع ��د انته ��اء عملي ��ات التحرير ،عن
تفجري �سيارة ملغمة (حديثة ال�صنع) يف
غرب نينوى.
ويواج ��ه ماتبقى من "داع�ش" يف مناطق
�سل�سل ��ة جب ��ال حمرين ،العزل ��ة ال�شديدة
منذ �إع�ل�ان بغ ��داد العام املا�ض ��ي الن�صر
على التنظيم.
رهائن مقابل املال
ويقول �أحمد خور�شي ��د امل�س�ؤول املحلي
يف احلويجة ،لـ(املدى) �أم�س� ،إن "داع�ش
ب ��د�أ يخط ��ف رع ��اة الغنم للح�ص ��ول على
الأموال".
وي�ستخ ��دم التنظي ��م ال ��ذي يعي� ��ش قرب
احلويج ��ة ،جن ��وب غ ��رب كرك ��وك ،يف
ج ��زرات عل ��ى دجل ��ة كثيف ��ة الأحرا� ��ش،
�أ�سلوب ًا بدائي ًا يف احل�صول على الطعام.
ويدف ��ع متعاون ��ون م ��ع التنظي ��م ،يعتقد
�أنهم م ��ن �أهايل الإرهابي�ي�ن الذين عادوا
من مراكز الن ��زوح ،الطعام يف "ثالجات
فارغ ��ة" لتطف ��و عل ��ى النه ��ر وت�ص ��ل اىل
امل�سلحني املحا�صرين.
وي�سته ��دف التنظيم خط ��وط نقل الطاقة
و�أب ��راج الكهرب ��اء يف احلويج ��ة ب�ش ��كل
م�ستم ��ر ،لي�ضم ��ن ل ��ه التح ��رك حت ��ت
الظالم.
ويف يوم الإثنني املا�ضي ،هاجم التنظيم
قري ��ة امل ��دد يف ناحي ��ة الر�ش ��اد ق ��رب
احلويج ��ة ،واختط ��ف  13مدني� � ًا بينه ��م
خمت ��ار القري ��ة ،و�سرق ��وا � 3ساحب ��ات
زراعية.

م ��ن جماع ��ات يف املحافظ ��ة ،خ�صو�ص ��ا
م ��ع ان�سحاب البي�شمرك ��ة اىل اخللف يف
ت�شرين االول من نف�س العام.
كم ��ا �إن قرية �س ��راج داود ،الت ��ي ي�سكنها
كرمياين يف ال�سابق ،هي واحدة من تلك
الق ��رى التي خلت من �سكانه ��ا ،باال�ضافة
اىل قرية جنكالوا التي تبعد  5دقائق عن
"باره باره" .ويرتاوح �أعداد املنازل يف
تلك القرى بني  50اىل  70بيت ًا.

بقايا مركبة
مفخخة
انفجرت
يف تلعفر
اال�سبوع
املا�ضي

املختطفني مقاب ��ل املال ،لكن املختار رمبا
لن يعود".
ويف ال�شهر املا�ضي ،ت�سلل  6م�سلحني �إىل
قرية اجلا�سمية يف احلويجة ،للبحث عن
خمتار القرية الذي يعمل راعي ًا للغنم.
وكان امل�سلح ��ون ،بح�س ��ب م�س�ؤول�ي�ن،
ملثمني ويرتدون زي ًا ع�سكري ًا وب�صحبتهم
�شخ�ص �آخر مدين ،ح�ي�ن اقتحموا منزل
املخت ��ار وفت�ش ��وا يف �أغرا�ض ��ه و�أخ ��ذوا
املوبايالت قبل �أن يقتلوه.
ويف ذلك ال�شهر كان  3خمتارين قد قتلوا
يف �أ�سبوع واحد يف قرى باحلويجة منها
املحمودية واحلانونية .ويقول خور�شيد
�إن "القت ��ل ي�صل �أحيانا �إىل �أوالد املختار
ولي�س املختار وحده".
ويف  ،2011ا�ستحدث ��ت مه ��ام �أمني ��ة
للمخت ��ار ،بع ��د قي ��ام الربمل ��ان بتعدي ��ل
القانون مرتني يف نف�س العام ،وا�شرتاط
ح�ص ��ول املخت ��ار على �شه ��ادة االبتدايئة
على الأقل.
و�سمح القانون اجلديد للمختار مبمار�سة
وظيف ��ة ال�ضبط القان ��وين ،وم�سك �سجل
احلرب املفتوحة �ضد املخاتري ج ��رد العائ�ل�ات يف املحل ��ة واملوقوف�ي�ن
ومنذ حترير احلويجة ،قبل �أكرث من عام ،وامل�سجون�ي�ن واخلارج�ي�ن م ��ن احلب�س
خط ��ف وقت ��ل  10خمتاري ��ن يف املنطقة .والعائالت النازحة واملهجرة واملهاجرة.
ويق ��ول خور�شيد" :داع�ش ق ��د يفرج عن وكذل ��ك الإبالغ عن التح ��ركات امل�شبوهة

ومرافقة اجلهات الأمنية يف تنفيذ �أوامر
�إلقاء القب�ض واالعتقاالت والتحري.
يف الأع ��وام الت ��ي ظه ��ر فيه ��ا "داع�ش"،
�ض ��رب التنظيم املخاتري والحقهم ،ف�أعدم
الكث�ي�ر منهم يف ال�ساحات العامة ،بحجة
االرتباط والوالء للدولة.
ح ��دث ذلك يف دي ��اىل واملو�ص ��ل و�صالح
الدي ��ن والأنب ��ار ،م ��ا �أدى �إىل انح�س ��ار
املهنة ،وعزوف كثري من الراغبني بها عن
مزاولتها بعد معارك التحرير ،لأنها ظ ّلت
هدف ًا للتنظيمات املت�شددة.
ويف مطل ��ع الع ��ام احلايل قت ��ل "داع�ش"
خمتاري ��ن اثن�ي�ن يف املو�ص ��ل .وكان 5
خمتاري ��ن قتل ��وا قب ��ل �أ�شهر م ��ن احتالل
"داع�ش" للمدينة يف .2014
ويف  ،2016قال قائممقام بعقوبة عبدالله
احليايل� ،إن "�أكرث من  150خمتار ًا تركو
العم ��ل يف ق�ض ��اء بعقوبة و�أك�ث�ر من 15
�آخري ��ن قتل ��وا ،باال�ضاف ��ة اىل ع ��دد �آخر
�أ�صيب بجروح نتيجة ا�ستهدافهم من قبل
الإرهابيني".و�أ�ش ��ار �إىل �أن هناك عزوف ًا
كبري ًا من قبل املواطنني للعمل كمختارين،
خوف ��ا من التهديد والقت ��ل ،خ�صو�صا يف
اجلان ��ب الغربي ملدينة بعقوبة يف �أحياء
الكاط ��ون واملف ��رق واملعلم�ي�ن و�أحي ��اء
�أخرى من مدينة بعقوبة.

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

ال ّلغة العرب ّية تنقذ
َ
املختطفني
وبالع ��ودة اىل ح ��وادث االختط ��اف ،فقد
ك�شف ��ت بع� ��ض الت�سريب ��ات �أم� ��س ،ع ��ن
حتري ��ر  8م ��ن املختطف�ي�ن ،دون �إعط ��اء
تفا�صي ��ل ع ��ن �أماكن العث ��ور عليهم ،فيما
نفى خور�شيد علمه بتلك الأنباء.
وبح�سب م�س�ؤولني يف �صالح الدين ،ف�إن
التنظيم ويف طريق عودته ملخابئه يف نهر
زغيت ��ون ،بني احلويج ��ة وطوزخرماتو،
وجب ��ال حمري ��ن ،هاج ��م قري ��ة يف �شمال
غرب الطوز واختطف  5رعاة غنم �أي�ضا.
وقال مال ح�سن كرمياين ،الع�ضو الكردي
يف جمل� ��س املحافظ ��ة ،لـ(امل ��دى) �أم� ��س
�إن " 50م�سلح� � ًا هاجم ��وا قري ��ة ب ��اره
ب ��اره ،ذات الغالبي ��ة الكردي ��ة ،واقت ��ادوا
 3مزارعني كرد وه ��م (كنعان عزيز قادر،
�سامل �سردار حممد ،وحممد �أحمد".
وكان امل�سلح ��ون قد تركوا كرديني اثنني
�آخرين بعدم ��ا �أقنعاهم ��ا ب�أنهما عربيان.
وتاب ��ع كرمي ��اين" :كان ��ا يعرفن ��ان اللغة
العربي ��ة جيد ًا ،واقتن ��ع املهاجمون ب�أنهم
لي�سوا كرد ًا ،وتركوا لهم جما ًال للفرار".
وي�سكن يف القرية ،التي مل ي�صلها داع�ش
يف  2014ب�سب ��ب وقوعه ��ا حت ��ت حماية
البي�شمرك ��ة ،ع ��دد م ��ن الع ��رب النازحني

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

من القرى االخ ��رى ،الهاربني من �سيطرة
التنظيم.
واملختطف ��ون الثالث ��ة مي�س ��ورو احلال،
وه ��و مايعزز الظن �أن التنظيم يبحث عن
الفدية مقابل �إطالق �سراحهم.
وبعد �ساع ��ات من احل ��ادث ات�صل (�سامل
�س ��ردار) وه ��و �أح ��د املختطف�ي�ن ،ب�أهل ��ه
ليبلغه ��م انه "موج ��ود مع الإخ ��وة" ،يف
�إ�ش ��ارة اىل "داع� ��ش" ،لك ��ن مل يذك ��ر �أي
تفا�صيل حول طلب الفدية.
ويف حزي ��ران املا�ض ��ي� ،أف ��رج "داع�ش"
عن  4مزارعني عرب يعملون يف قرية مع
�شيخ الطائفة الكاكائية يف داقوق ،جنوب
كركوك ،بعد �أ�سبوع من اختطافهم.
وجاءت تل ��ك احلادثة بالتزامن مع حادثة
اختطاف � 6أ�شخا�ص يف الطريق ال�سريع
الرابط ب�ي�ن بغداد وكركوك ،الذين حاول
"داع� ��ش" حينها م�ساومته ��م ب�سجينات
التنظيم لدى احلكوم ��ة العراقية ،قبل �أن
يُعرث على جثثهم قرب �صالح الدين.
ويعتق ��د امل�س�ؤول ��ون يف كركوك و�صالح
الدي ��ن� ،أن تنظي ��م "داع� ��ش" ماي ��زال ل ��ه
تواجد يف جبال حمرين ،ويقدر �أعدادهم
بني  1500اىل  2000عن�صر.
ويق ��ول مال ح�سن كرمي ��اين �إن امل�سلحني
الذين هاجموا قرية "ب ��اره باره" جاءوا

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

م ��ن اجلب ��ال ،واقت ��ادوا املختطف�ي�ن اىل
هن ��اك �أي�ض ��ا .وي�ضيف "لن نع�ث�ر عليهم
�أبد ًا يف املناطق الوعرة".
وا�ستغل التنظيم �س ��وء الأحوال اجلوية
وال�ضب ��اب ال�شديد يف املنطق ��ة الزراعية
ليهاجم ��وا يف ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء
الإثنني املا�ضي القرية.
ويق ��ول امل�س� ��ؤول املحل ��ي �إن الق ��وات
االمنية قليلة يف تل ��ك القرى" ،وال يوجد
اهتمام �أو متابعة للمختطفني".
قرى مهجورة
بع ��د الهج ��وم الأخ�ي�ر ،حتول ��ت "ب ��اره
ب ��اره" ،الت ��ي يق ��در ع ��دد �سكانه ��ا بنحو
� 500شخ�ص ،اىل قرية �أ�شباح حيث غادر
اجلمي ��ع اىل الق ��رى املج ��اورة خوف ًا من
هجمات جديدة للم�سلحني.
وهجر ال�س ��كان القرية للم ��رة الثانية يف
تاريخهم ،حيث �شملت "باره باره" �ضمن
حمل ��ة الأنف ��ال يف ع ��ام  ،1988وهجِّ ��ر
�سكانها اىل منطق ��ة البيات لتحويلهم اىل
ع ��رب ،قب ��ل �أن يع ��ودوا اىل القري ��ة مرة
�أخرى بعد �سقوط نظام �صدام.
وبع ��د �أحداث ا�ستفت ��اء تقرير امل�صري يف
�أيل ��ول  2017التي �شارك ��ت فيها كركوك،
هجر عدد من الكرد قراهم ب�سبب تهديدهم

املدير الفني

خالد خ�ضري

�إعادة التمويل
ويف املو�صل ،بد�أ "داع�ش" ب�إعادة متويل
عنا�ص ��ره جم ��دد ًا بع ��د �أن ح�ص ��ل عل ��ى
ن�ص ��ف خزينت ��ه الت ��ي كان ��ت مدفونة يف
�صحراء نين ��وى ،والتي هي يف الأ�سا�س
�أم ��وال البنوك العراقي ��ة وتهريب النفط،
واالتاوات.
وظهر التمويل ،بح�سب م�س�ؤول يف غرب
املو�ص ��ل ،بعدما متكن "داع� ��ش" الثالثاء
املا�ضي ،من تفجري �سيارة نوع "بيك �أب"
موديل حديث و�سط مدينة تلعفر.
و�أعل ��ن التنظي ��م بعد الهج ��وم ،لأول مرة
بع ��د التحري ��ر ،م�س�ؤوليته ع ��ن ال�سيارة
امللغمة.
وق ��ال امل�س�ؤول الذي طلب عدم ذكر ا�سمه
�إن "التحقيق ��ات االولي ��ة ت�ش�ي�ر اىل �أن
ال�سيارة كانت قادم ��ة من خارج املدينة".
وب�ّي�نّ �أن للمدينة  4مداخل "اليوجد فيها
�سون ��ار ،با�سثثاء مدخل واحد فيه مفرزة
(كي ناين)".
و�أ�سف ��ر الهج ��وم االخري ال ��ذي ا�ستهدف
مقه � ً�ى �شعبي ًا ،عن قتيل�ي�ن اثنني و�إ�صابة
� 12آخرين بجروح خمتلفة.
واليزال هناك نح ��و � 200ألف �شخ�ص مل
يع ��ودوا اىل تلعف ��ر الت ��ي حت ��ررت نهاية
العام املا�ضي ،والتي حوّ ل التنظيم �أغلب
قياداته هناك العتقاده ب�أنها لن تهاجم.
ويق ��ول امل�س� ��ؤول هناك �إن �أق ��ل من %50
م ��ن النازحني ع ��ادوا اىل تلعف ��ر ،ب�سبب
"القل ��ق الأمني" وخل ��و املناطق القريبة
منه ��ا من ال�س ��كان مثل احل�ض ��ر و�سنجار
والبعاج.
وك�ش ��ف امل�س� ��ؤول ع ��ن ت�ض ��رر � 13أل ��ف
من ��زل يف مركز تلعفر ب�أ�ض ��رار متفاونة،
بينه ��ا  3000من ��زل مدم ��ر بالكام ��ل.
�إ�ضاف ��ة اىل ت�ضرر  15مدر�س ��ة ،ووجود
م�ست�شفى واحد فقط يعود تاريخ �إن�شائه
اىل �سبعينيات القرن املا�ضي ،بعدما فجر
"داع�ش" امل�ست�شفى الآخر.
ويقول امل�س� ��ؤول� ،إن املوظفني والأطباء
العاملني يف تلعفر �أغلبهم باتوا ي�سكنون
يف املو�ص ��ل وكرد�ست ��ان" ،وه ��م ي�أت ��ون
للعم ��ل يف النه ��ار ويغ ��ادرون قبل حلول
الليل".
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سياسة

املال ّية النياب ّية تخاطب البنك املركزي متهيد ًا
مل�ساءلته عن  3ملفات

 بغداد/حممد �صباح

ك�شفت اللجنة املالية يف
جمل�س النواب عن عزمها
خماطبة �إدارة البنك
املركزي خالل الأ�سبوع
اجلاري لتزويدها بكل
الوثائق املتعلقة ب�إتالف
وغرق ال�سبعة مليارات
دينار ،كما طالبت
بالك�شف عن م�صري 326
مليار دوالر خرجت من
العراق خالل الثماين
�سنوات املا�ضية.

ويقول ع�ض ��و اللجنة املالي ��ة يف جمل�س
الن ��واب جم ��ال كوج ��ر يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى) �إن "التحقيق ��ات يف ملف البنك
املرك ��زي ب ��د�أت تتو�سع مع قي ��ام اللجنة
بت�شكي ��ل ثالث جلان فرعي ��ة للتحقيق يف
ملف ��ات مزاد العملة وبناية البنك املركزي
وغرق و�إتالف �سبع ��ة مليارات دينار يف
م�صرف الرافدين".
وكان حماف ��ظ البنك املركزي علي العالق
قد �أكد �أمام جمل�س النواب يف  12ت�شرين
الثاين  2018تل ��ف قرابة �سبعة مليارات
دينار عراق ��ي نتيجة دخول مياه الأمطار
�إىل خزائ ��ن م�صرف الرافدين عام 2013
مم ��ا �أدى �إىل ت�ض ��رر الأوراق النقدي ��ة .
ورافق هذه التداعيات دعوات لنواب من
خمتل ��ف الكت ��ل الربملانية مل�ساءل ��ة �إدارة
البنك املركزي عن الأموال ال�ضخمة التي
خ�ص�صت لبناي ��ة البنك املركزي اجلديدة
يف منطقة اجلادري ��ة والتي تقدر بـ ٨٠٠
ملي ��ون دوالر ،وت�صميمه ��ا ي�صل �إىل ٣٠
ملي ��ون دوالر .ويتابع كوج ��ر حديثه عن
ا�ستع ��دادات جلنته ال�ستج ��واب حمافظ
البن ��ك املرك ��زي عن ه ��ذه اخل ��روق قائال

جل�سة �سابقة
ملجل�س
النواب
�إن "املالي ��ة النيابي ��ة �سرت�س ��ل كتاب� � ًا �إىل
�إدارة البن ��ك املرك ��زي يطالبه ��ا بالإجابة
عن جمموعة من اال�سئلة واال�ستف�سارات
املتعلق ��ة ببناي ��ة البن ��ك وم ��زاد العمل ��ة
و�إتالف وغرق �سبعة مليارات دينار".
و ُو ّقع يف كانون الثاين من العام ،2012
عقد مع مكتب املهند�سة املعمارية الراحلة
زه ��ا حدي ��د لو�ض ��ع الت�صامي ��م اخلا�صة
مببن ��ى البنك اجلديد .و�صممت املهند�سة
العراقية املبنى لي�ضاهي املباين العاملية.
وتتك ��ون البناية اجلديدة م ��ن برج ي�ضم
( )34طابق� � ًا �إ�ضاف ��ة �إىل طابق�ي�ن حت ��ت
الأر�ض �شيدت يف منطقة اجلاردية املطلة
عل ��ى نه ��ر دجل ��ة وحتت ��وي عل ��ى مرائب
لوق ��وف �سي ��ارات املوظف�ي�ن وال�ضيوف
وال�سي ��ارات اخلا�ص ��ة بنق ��ل العمل ��ة،
ومطعم ًا ،ومتحف ًا ،وقاعات لالجتماعات،
وامل�ؤمترات ،وم�سرح ًا لالحتفاالت.
وي�ضي ��ف ع�ضو اللجنة املالية يف جمل�س

الن ��واب جم ��ال كوجر �أن جلنت ��ه "تنتظر
و�ص ��ول الإجاب ��ات م ��ن البن ��ك املرك ��زي
لدرا�سته ��ا قبل اتخ ��اذ قراراته ��ا املنا�سبة
ملعاجل ��ة ه ��ذه اخل ��روق والتداعي ��ات
املوجودة يف عمل البنك املركزي".
وي�ش�ي�ر رئي�س كتل ��ة االحت ��اد الإ�سالمي
الكرد�ست ��اين يف جمل� ��س الن ��واب �إىل
�أن "طبيع ��ة الأ�سئل ��ة تبحث ع ��ن �إجابات
للمبالغ املخ�ص�صة له ��ذه البناية و�أ�سماء
ال�شركات املكلفة بالبن ��اء ومراحل عملية
البناء والأق�سام التي �أجنزت ".
ويلفت ع�ض ��و اللجن ��ة الفرعي ��ة النيابية
املتخ�ص�صة مبتابعة بناية البنك املركزي
اىل �أن "م ��ا طالبن ��ا به �أن تك ��ون �إجابات
�إدارة البن ��ك املرك ��زي عل ��ى �أ�سئلتن ��ا
وا�ستف�ساراتن ��ا مت�سل�سل ��ة وتبتع ��د ع ��ن
الإن�شائي ��ات" ،م�ؤك ��د ًا "�ض ��رورة و�ض ��ع
�سق ��وف زمنية لإلزام البنك املركزي للرد
على �أ�سئلتنا".

ويتوق ��ع كوج ��ر �أنه "بع ��د �إق ��رار قانون
املوازن ��ة االحتادي ��ة �سيكون مل ��ف البنك
املرك ��زي من امللفات املهمة التي �ستناق�ش
بق ��وة داخ ��ل اللجن ��ة املالي ��ة يف جمل� ��س
الن ��واب ملعاجل ��ة كل اخل ��روق الت ��ي
حدث ��ت" .و�أعلن جمل�س الق�ض ��اء الأعلى
يف منت�ص ��ف �شهر ت�شرين الثاين املا�ضي
مبا�ش ��رة حمكمة الر�صاف ��ة بالتحقيق يف
ق�ضي ��ة غ ��رق  7ملي ��ارات دين ��ار عراق ��ي
جراء انهمار الأمطار الغزيرة ،م�ؤكدا انه
�سيحا�سب كل من �ساهم بارتكابها.
ويختتم ع�ضو اللجن ��ة املالية يف جمل�س
الن ��واب جم ��ال كوج ��ر حديث ��ه قائ�ل�ا �إن
"ق�ضاي ��ا التحقيق ��ات وم�ساءل ��ة �إدارة
البن ��ك املركزي واملحافظ عن هذه امللفات
تتوق ��ف عل ��ى الإجاب ��ات الت ��ي �ست�ص ��ل
�إىل اللجن ��ة املالية يف جمل� ��س النواب"،
الفت� � ًا �إىل ان "ه ��ذه امللف ��ات الثالث ��ة
�أث�ي�رت بالتزام ��ن مع مناق�ش ��ة ملف غرق

الأموال" .ب ��دوره ،ي�ؤك ��د ع�ضو �آخر يف
اللجن ��ة املالية النيابي ��ة �أن جلنته "طلبت
من �إدارة البنك املرك ��زي �إر�سال الوثائق
املتعلق ��ة ببناي ��ة البنك اجلدي ��دة لالطالع
عل ��ى تفا�صي ��ل مبال ��غ العق ��د وال�شركات
الأجنبي ��ة املحال له ��ا بناء ه ��ذا امل�شروع
اجلديد".ويرج ��ح ع�ض ��و اللجن ��ة املالية
الربملاني ��ة حمم ��د الدراج ��ي يف حدي ��ث
مع (امل ��دى) �أن تر�سل "الأ�سئل ��ة املتعلقة
مبناق�ص ��ة البناي ��ة اجلدي ��دة والإجاب ��ة
عل ��ى بع� ��ض الأ�سئل ��ة واال�ستف�س ��ارات
خ�ل�ال الأ�سب ��وع اجل ��اري" ،منوه ��ا �إىل
ان "الوثائ ��ق ت�شم ��ل املناق�ص ��ة ودرا�سة
اجلدوى والإحالة والعقود".
و�أن�ش� ��أ البن ��ك املركزي يف الع ��ام 2004
م ��زاد العملة لبيع ال ��دوالر على امل�صارف
و�ش ��ركات ال�صريف ��ة املج ��ازة  .وت�ش�ي�ر
وثائق م�سرب ��ة اىل قيام م�صارف وبنوك
معتم ��دة يف مزاد العمل ��ة بتهريب العملة

ال�صعبة �إىل خارج العراق.
وي�ضي ��ف الدراج ��ي "�أم ��ا يف م ��ا يتعلق
مب ��زاد العمل ��ة �سنطالب البن ��ك تزويدنا
باملبال ��غ الت ��ي مت حتويله ��ا للتعرف على
الأم ��وال الت ��ي خرج ��ت من الع ��راق عرب
ناف ��ذة بيع العملة" ،الفت� � ًا �إىل �أن "الهدف
من هذه التحقيقات هو معرفة �أين ذهبت
وحول ��ت ه ��ذه الأم ��وال وكذل ��ك الف ��رق
احلا�ص ��ل يف �سعر �صرف ال ��دوالر داخل
البنك املركزي وخارجه".
ويتط ��رق النائ ��ب عن حتال ��ف البناء �إىل
"ن�سب ��ة �أرباح ه ��ذه امل�ص ��ارف قائال �إن
"بع�ض� � ًا من امل�ص ��ارف والبنوك العاملة
يف م ��زاد العمل ��ة و�صلت ن�سب ��ة �أرباحها
يف فرتة م ��ن الفرتات �إىل ع�شرين مليون
دوالر يومي ًا" ،كا�شف ًا عن "خروج ()326
ملي ��ار دوالر من العراق بني عامي 2008
."2016/
وكان ��ت (املدى) قد ن�شرت ملف ًا عن وثائق

�أملانيا ُتقا�ضي امر�أة قتلت طفلة �إيزيديّة يف املو�صل
 بغداد /املدى
وجهت ال�سلط ��ات الأملانية ،تهم� � ًا لع�ضوة
�أملانية �سابقة يف تنظيم "داع�ش" بارتكاب
جرمي ��ة ح ��رب لرتكه ��ا "طفل ��ة ال يتجاوز
عمرها خم�س �سنوات متوت عط�ش ًا" حتت
�أ�شعة ال�شم�س احلارقة يف العراق.
ووفق ًا ل�صحيف ��ة "الغارديان" ،ين�سب �إىل

ال�سي ��دة جنيف ��ر دبلي ��و وزوجه ��ا� ،ش ��راء
الطفل ��ة ك�سبي ��ة يف مدين ��ة املو�ص ��ل وقت
كانت �سيطرة التنظيم عليها عام .2015
وق ّي ��د ال ��زوج الطفل ��ة ب�أغالل م ��ن احلديد
خ ��ارج املن ��زل بع ��د �أن �أ�صابه ��ا املر� ��ض،
ومل تفع ��ل جنيف ��ر �أي �ش ��يء لإنقاذه ��ا،
وفق ًا لالئح ��ة االتهام التي �أعدته ��ا النيابة
العامة.

وتواج ��ه ال�سيدة الأملاني ��ة اتهامات �أخرى
بحي ��ازة �أ�سلحة واعتداءات �أخرى ،وحال
�إدانتها يتوقع �أن تواجه احلد الأق�صى من
عقوبة ال�سجن.
وترج ��ح و�سائل الإع�ل�ام� ،أن الطفلة التي
قتل ��ت كانت تنتم ��ي �إىل �أقلي ��ة الإيزيديني
يف العراق .وقالت النيابة العامة الأملانية
يف بي ��ان" :عق ��ب �إ�صابة الطفل ��ة باملر�ض

وتبوله ��ا يف فرا�شها ،قيّده ��ا زوج املتهمة
بالأغ�ل�ال خارج املن ��زل عقاب ًا له ��ا وتركها
متوت عط�ش ًا يف حرارة ال�شم�س احلارقة".
و�أكمل البيان "املتهمة �سمحت لزوجها ب�أن
يفعل ذلك ومل تفعل �شيئ ��ا لإنقاذ الطفلة".
و�ساف ��رت جنيف ��ر �إىل العراق ع ��ام 2014
وان�ضم ��ت �إىل تنظيم "داع� ��ش" الإرهابي
وعملت يف هيئة احل�سبة والأمر باملعروف

والنهي عن املنكر التابعة للتنظيم .وكانت
مهمة جنيفر ،هي الت�أكد من التزام الن�ساء
بقواع ��د ال�سل ��وك وال ��زي الت ��ي يفر�ضه ��ا
التنظيم الإرهابي.
و�ألق ��ي القب�ض على جنيف ��ر يف تركيا بعد
ع ��دة �أ�شهر من مقتل الطفل ��ة �أثناء زيارتها
ال�سفارة الأملانية يف �أنقرة لتجديد �أوراق
هويتها ،ومت ترحيلها �إىل �أملانيا.

القوى ال�شيع ّية ممتع�ضة من زيارة ترامب وتطلب "طرد" ق ّوات التحالف الدويل
 ترجمة/حامد �أحمد
طالب ��ت ع ��دة �شخ�صي ��ات عراقية من
�أع�ض ��اء برمل ��ان و�سيا�سيني مبغادرة
الق ��وات االمريكي ��ة م ��ن الع ��راق.
وج ��اءت موج ��ة االعرتا�ض ��ات هذه
بع ��د زي ��ارة مفاجئ ��ة قام به ��ا رئي�س
الوالي ��ات املتح ��دة دونال ��د ترام ��ب
مل�شاركة القوات االمريكية املتمركزة
يف قاعدة الأ�سد غربي العراق م�ساء
االربع ��اء احتفاالته ��م ب�أعي ��اد امليالد
وه ��ي �أول زي ��ارة ل ��ه للبل ��د ب�صحبة
زوجته ميالنيا.
وقد جوبهت كل من الزيارة وتواجد
القوات االمريكية برف�ض وا�ستنكار
اخلمي�س من قبل �أع�ضاء يف الربملان
و�أح ��زاب �سيا�سي ��ة عراقي ��ة ب ��ارزة
م ��ع العب�ي�ن رئي�س�ي�ن يف احلكوم ��ة
العراقية احلالية.
ع�ضو الربمل ��ان العراقي عن حمافظة
الب�ص ��رة فال ��ح اخلزعل ��ي ،ق ��ال يف
ت�صريح ل ��ه "على ترام ��ب �أن يعرف
ب�أن العراق لي�س والية �أمريكية و�أن
على رئي� ��س ال ��وزراء العراقي عادل
عبد املهدي �أن يتحم ��ل امل�س�ؤولية".
وم�ض ��ى اخلزعل ��ي بقول ��ه "نطال ��ب
جمي ��ع الق ��وات االمريكي ��ة مبغادرة
العراق وعل ��ى احلكومة العراقية �أن

تعتربها قوات احتالل ".النائب عن
حتال ��ف الفتح �أحم ��د الأ�سدي ،طالب
�أي�ضا مبغ ��ادرة الق ��وات الأمريكية ،
م�ؤكد�أ �أن "هذا �أ�صبح مطلب ًا �أ�سا�سي ًا
يج ��ب تنفيذه ب�أ�س ��رع وقت ممكن".
وا�سرت�سل بقول ��ه "ا�ستمرار الإدارة
االمريكي ��ة يف تعامله ��ا م ��ع تواج ��د
قواته ��ا يف الع ��راق به ��ذه الطريق ��ة
�ستدف ��ع بالعراقي�ي�ن اىل ا�ستخ ��دام
جمي ��ع الو�سائ ��ل الت ��ي ت�ضم ��ن طرد
ه ��ذه الق ��وات وجمي ��ع الق ��وات
الأجنبي ��ة الأخ ��رى م ��ن الأرا�ض ��ي
العراقي ��ة ".ووفق� � ًا لبي ��ان �ص ��ادر
عن مكت ��ب رئي�س ال ��وزراء العراقي
الأربع ��اء ف�إن اجتماع ًا كان من املقرر
ل ��ه �أن يعقد ب�ي�ن ترامب وعبد املهدي
يف بغ ��داد الأربع ��اء قد �ألغ ��ي ب�سبب
"تباي ��ن يف وجهات النظ ��ر لتنظيم
اللق ��اء �أدى �إىل اال�ستعا�ض ��ة عن ��ه
مبكامل ��ة هاتفي ��ة تناول ��ت تط ��ورات
الأو�ض ��اع ".الناطق ��ة الإعالمي ��ة
للبي ��ت االبي� ��ض� ،س ��ارا �سان ��درز،
قالت انه لأ�سب ��اب ومقت�ضيات �أمنية
كان مبق ��دور البي ��ت االبي� ��ض فق ��ط
�أن يدع ��و رئي� ��س ال ��وزراء للقاء قبل
�ساعت�ي�ن م ��ن موع ��ده املق ��رر ال ��ذي
�ص ��ادف فيه ان يكون رئي�س الوزراء
يف م ��كان �آخ ��ر م ��ن الع ��راق تع ��ذر

علي ��ه احل�ض ��ور .و�أك ��دت �سان ��درز
� ،أن ��ه كان ��ت هن ��اك مكامل ��ة هاتفي ��ة
جي ��دة ج ��رت ب�ي�ن الرئي� ��س ترام ��ب
ورئي� ��س وزراء الع ��راق عبد املهدي
وجه ترامب خالله ��ا الدعوة لرئي�س
ال ��وزراء بزي ��ارة البي ��ت االبي� ��ض
و�أن رئي� ��س ال ��وزراء قب ��ل الدعوة.
م ��ن ناحية �أخرى �أ�ش ��ارت املتحدثة،

�سان ��درز � ،إىل ا�ستع ��داد وزي ��ر
اخلارجية االمريك ��ي مايك بومبيو،
للقاء رئي�س وزراء العراق يف بغداد
بتاري ��خ  11كان ��ون الث ��اين الق ��ادم.
حزب الدع ��وة الإ�سالمي �أ�صدر بيان ًا
اخلمي�س قال فيه ب�أن زيارة الرئي�س
ترام ��ب لإح ��دى القواع ��د الع�سكرية
العراقي ��ة حدث ��ت ب�أ�سل ��وب ال يحمل

احرتام ًا ل�سيادة البل ��د ومل ُترا َع فيه
الأع ��راف الدبلوما�سي ��ة .وجاء يف
بي ��ان ح ��زب الدع ��وة �أي�ض ��ا "ندع ��و
ال�شع ��ب العراقي العظيم ب�أكمله �إىل
�أن يعرب عن ا�ستن ��كاره للزيارة و�أن
يطالب �أع�ضاء الربملان ب�إ�صدار قرار
حازم بطرد جمي ��ع القوات االجنبية
م ��ن �أر�ض العراق  ".م ��ن جانبه قال

رئي�س وزراء العراق ال�سابق وزعيم
كتل ��ة الن�ص ��ر  ،حيدر العب ��ادي  ،يف
بي ��ان ل ��ه اخلمي�س" ،نح ��ن نعبرّ عن
رف�ضنا للطريقة التي قام بها الرئي�س
الأمريكي ترامب بزيارة العراق التي
ال تتوافق مع الأعراف الدبلوما�سية
والعالقات مع بلدان ذات �سيادة ".
وم�ض ��ى بقوله "التعام ��ل مع العراق
و�سيادت ��ه به ��ذه الطريق ��ة �ست�ض ��ر
بالعالقات العراقية االمريكية ،وعلى
دول املنطقة والع ��امل �أن يعلموا ب� ّأن
عراقا قويا ذا �سيادة هو يف م�صلحة
�أمن وا�ستقرار املنطقة والعامل".بيان
�آخر �ص ��در اخلمي�س ع ��ن ال�سيا�سي
ال�ص ��دري حاك ��م الزامل ��ي ،دع ��ا فيه
اىل و�ض ��ع نهاي ��ة للتحال ��ف الدويل
بقيادة الوالي ��ات املتحدة يف العراق
ومناق�شة ال�سيطرة احلالية للتحالف
على املجال اجلوي العراقي.
وق ��ال الزامل ��ي يف بيان ��ه "علينا �أن
ننه ��ي �صفحة م ��ا ي�سم ��ى بالتحالف
ال ��دويل الذي ي�سيطر عل ��ى الأجواء
العراقي ��ة بحج ��ة تعق ��ب اخلالي ��ا
الإرهابي ��ة الت ��ي جعلت م ��ن �سلطات
املالحة اجلوية العراقية ال تعرف ما
يدخل االج ��واء الدولية العراقية من
طائرات".

عن :حمطة  CNNالأمريكية

جمعه ��ا ال�سيا�سي الراح ��ل �أحمد اجللبي
وعرف ��ت يف م ��ا بع ��د بـ"ملف ��ات اجللبي"
مطل ��ع ت�شري ��ن الث ��اين  2015ك�شف ��ت
ع ��ن وج ��ود ق�ضي ��ة ف�س ��اد �إداري ومايل
وعملي ��ات غ�سل �أم ��وال وتهري ��ب للعملة
ال�صعب ��ة عن طريق مزاد العملة يف البنك
املركزي  .وكان جمل�س الق�ضاء الأعلى قد
ق ��رر ت�شكي ��ل هيئة حتقيقي ��ة ق�ضائية يف
ع ��ام  2015للنظ ��ر يف الوثائ ��ق ،لكنه مل
يعلن نتائج حتقيقاته حتى الآن.
وي�ؤكد الوزي ��ر ال�ساب ��ق �أن "التحقيقات
�ستك�شف �آلي ��ة العملية اال�ستريادية التي
ح�صلت خالل ال�سنوات املا�ضية من �أجل
معرفة ه ��ذه الأم ��وال واملع ��دات التي مت
ا�سترياده ��ا" ،م�ش ��ددا على �أن "م ��ا نريد
معرفته هو ال�سلع والب�ضائع التي دخلت
مقابل خ ��روج قرابة  400تريليون دينار
عراقي خالل ال�سنوات املا�ضية".
و�ضرب ��ت �آف ��ة الف�س ��اد بع ��د ع ��ام 2003
الكث�ي�ر م ��ن دوائ ��ر وم�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة
العراقي ��ة مم ��ا ت�سببت يف ه ��در و�ضياع
�أك�ث�ر م ��ن  800ملي ��ار دوالر ،بح�س ��ب
خمت�صني يف القطاع االقت�صادي.
وي�شري الدراج ��ي �إىل �أن "عملية حتويل
ه ��ذه املبالغ ج ��رت من داخ ��ل العراق �إىل
�أك�ث�ر من دول ��ة مما يتطل ��ب التحقيق يف
�أ�ص ��ول هذه املبالغ و�آلي ��ة �صرفها" ،الفت ًا
�إىل �أن "التحقيق ��ات �ست�شم ��ل البن ��وك
وامل�صارف العاملة يف مزاد العملة".
ويلف ��ت �إىل �أن "ما طالبنا به هو تزويدنا
بالأع ��داد احلقيقي ��ة للم�ص ��ارف والبنوك
العاملة يف م ��زاد العملة" ،منوها �إىل انه
"مل يجر�ؤ �أحد من القوى ال�سيا�سية على
التحدث عن مزاد العمل ��ة طيلة ال�سنوات
املا�ضي ��ة لأ�سب ��اب غري معروف ��ة بالن�سبة
لنا".
ويو�ض ��ح �أن "اللجن ��ة الفرعي ��ة الت ��ي
�شكلته ��ا اللجنة املالية يف جمل�س النواب
�ست�أخذ على عاتقه ��ا جمع املعلومات على
هذه امللفات الث�ل�اث املوكلة لها لدرا�ستها
والتحق ��ق منه ��ا قبل اتخ ��اذ �أي ق ��رار �أو
موقف �ضد �أية جهة" ،حمم ًال "مزاد العملة
م�س�ؤولية �ض ��رب الزراعة وال�صناعة يف
العراق نتيجة لتدين �أ�سعار الدوالر".
ويلف ��ت �إىل �أن ��ه "م ��ن ال�صع ��ب احلك ��م
بوج ��ود ف�س ��اد داخ ��ل �أي ��ة م�ؤ�س�سة مامل
تكتم ��ل التحقيق ��ات ملعرف ��ة احلقائ ��ق
بالتفا�صي ��ل م ��ن خ�ل�ال درا�س ��ة الوثائق
قب ��ل توجي ��ه االتهامات" ،م�ش�ي�را �إىل �أن
"اللجنة املالية النيابية �ست�ضع توقيتات
حمددة �أمام جلانها الثالث لإجناز �أعمالها
املوكلة لها مع البنك املركزي العراقي".

م�شروع مهاجر555 :
�ألف �شخ�ص هاجروا من
العراق منذ 2014
 بغداد /املدى
ك�شف ��ت منظمة م�ش ��روع املهاج ��ر الدولي ��ة� ،أن �أكرث من ن�ص ��ف مليون
عراق ��ي غالبيتهم من ال�شب ��اب هاجروا اىل اخل ��ارج ب�شكل غري �شرعي
من ��ذ ع ��ام  ،2014م�ؤكدة �أنها توا�صل توعي ��ة �آالف ال�شباب من خماطر
الهجرة غري ال�شرعية على وفق القوانني الدولية اجلديدة.
و�أ�سف ��ر تده ��ور الأو�ض ��اع الأمني ��ة وانع ��دام اال�ستق ��رار وانخفا� ��ض
فر�ص العمل و�ضعف التعلي ��م ونق�ص اخلدمات الرئي�سة واحلرب �ضد
الإره ��اب ،ع ��ن هجرة �أع ��داد كبرية من ال�شب ��اب العراقي�ي�ن اىل خارج
العراق.ويق ��ول با�س ��م حممد وهو �ش ��اب عراقي مل يتج ��اوز بعد الـ24
عام ��ا ،هاجر قب ��ل عام م ��ن الآن اىل �أوروبا ،لكنه مل ينج ��ح يف اجتياز
اليون ��ان ف�أعي ��د ع�ب�ر تركي ��ا �إىل الع ��راق" :حاولت م ��رار ًا الهجرة اىل
�أوروب ��ا لك ��ن دون جدوى ،حالي ًا مل �أع ��د �أمتلك املال ال ��كايف للهجرة"،
م�ش�ي�را اىل �أن "امله ّرب �سلمني لل�شرطة اليوناني ��ة بعد �أن رف�ضت دفع
مبلغ مايل �إ�ضايف له".
وبح�س ��ب �إح�صائي ��ات ر�سمي ��ة �أعلن ��ت عنه ��ا منظمة م�ش ��روع املهاجر
(منظم ��ة �إن�ساني ��ة تعم ��ل يف �أرب ��ع دول ،خمت�ص ��ة بالتوعية يف جمال
الهج ��رة غري ال�شرعية) فقد "هاج ��ر منذ عام  2014حتى العام اجلاري
� 2018أك�ث�ر م ��ن � 555ألف �شخ� ��ص اىل خارج العراق ،ف ��ارق �أكرث من
� 274شخ�صا منهم حياتهم غرقا يف البحر املتو�سط".
و�أو�ض ��ح م�ست�شار الهج ��رة يف م�شروع املهاجر الون ��د بوتان" :بد�أت
منظم ��ة م�ش ��روع مهاج ��ر من ��ذ �آذار من الع ��ام اجل ��اري  2018بتنظيم
م�ؤمترات وور�ش عمل توعوية يف العراق ومن �ضمنه �إقليم كرد�ستان
لتو�ضيح خماطر الهجرة غري ال�شرعية لل�شباب ،وا�ستفاد خالل الأ�شهر
املا�ضي ��ة من ا�ست�ش ��ارات املنظمة نح ��و � 5آالف و� 500شخ�ص� ،إ�ضافة
اىل رفع وعي �أكرث من � 6آالف �شاب و�شابة".
وتاب ��ع بوت ��ان �أن "م�ش ��روع املهاجر ال ي�شج ��ع وال يح ��رم ال�شباب من
الهجرة ،نح ��ن نتفهم �أن املنطقة لي�ست م�ستقرة ،لكن من املهم �أن يكون
ل ��دى ال�شاب الوعي الكايف باملواقف الت ��ي �سيمر بها �أثناء الهجرة غري
القانونية والأموال التي �سي�صرفها واملخاطر التي �سيواجهها".
و�أ�ش ��ار بوتان اىل وجود فريقني من ف ��رق املنظمة يف �إقليم كرد�ستان،
ي�شرف ��ان عل ��ى تنظي ��م الن ��دوات وامل�ؤمت ��رات التوعوي ��ة وتق ��دمي
اال�ست�ش ��ارات لل�شب ��اب والتح ��دث معه ��م ،مو�ضح ��ا "قدمن ��ا حتى الآن
اال�ست�ش ��ارة لأكرث من � 5آالف و� 500شاب يف االقليم ومازالت ندواتنا
التوعوية م�ستمرة".
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فقــــدان

فق��د من��ي دفت��ر خروجي��ة
الس��يارة نوع نيس��ان فيرسا
 2011أبي��ض الل��ون املرقم��ة
( 21610ج) االنب��ار خصوص��ي
وحالي��ا ً ( 19710ط) بغ��داد
خصوصي يرجى على من يعثر
عليه��ا االتص��ال عل��ى الرقم
( )07712132327أو االتص��ال
مبقر جريدة املدى ..ولكم فائق
االحترام والتقدير

�إعــــــالن

�إعــــــالن

قدم املدعي (صدام نصيف جاس��م
حمي��دي) طلب �ا ً ي��روم في��ه تبديل
(االس��م) من (صدام) إلى (حس�ين)
فمن لدي��ه اعتراض عل��ى الدعوى
مراجع��ة ه��ذه املديرية خ�لال مدة
أقصاه��ا (خمس��ة عش��ر ي��وم)
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق
أحكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لسنة .2016

قدم املدعي (صدام نصيف جاس��م
حميدي) طلبا ً يروم فيه تبديل (لقبه)
من (الدوري) إلى (اجلبوري) فمن لديه
اعتراض على الدعوى مراجعة هذه
املديرية خالل مدة أقصاها (خمسة
عش��ر يوم) وبعكس��ه سوف ينظر
بالدع��وى وفق أحكام املادة ( )22من
قان��ون البطاقة الوطني��ة رقم ()3
لسنة .2016

اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
مدير اجلن�سية العام  /وكالة

اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
مدير اجلن�سية العام  /وكالة

فقدان هوية

فقدت مني الهوية الصادرة
م��ن ش��ركة اسياس��يل
لالتصاالت باس��م (حسن
ثام��ر حني) رق��م التعريفي
( )6791يرجى ممن يعثر عليها
تس��ليمها إل��ى أي مكتب
تاب��ع للش��ركة أو االتصال
بالرقم ()07701107408

م�صرف الر�شيد  /الإدارة العامة

مناق�صة رقم ()2018/4
(�إعالن للمرة الأوىل)
مناق�صة ت�أهيل فرع املربد الكائن يف الب�صرة
�صيانة مباين ومن�ش�أت
يعلن مصرف الرشيد  /اإلدارة العامة عن إجراء مناقصة (تأهيل فرع املربد  /صيانة مباني ومنشأت)
وبكلفة تخمينية قدرها ( )71.560.000دينار (واحد وسبعون مليون وخمسمائة وستون ألف دينار عراقي
فقط) فعلى الراغبني باالشتراك في هذه املناقصة من الشركات واملقاولني من ذوي اخلبرة واالختصاص
مراجعة مصرفنا القسم القانوني  /الطابق اخلامس  /بناية اإلدارة العامة الواقعة في شارع املصارف
قرب البنك املركزي العراقي لغرض استالم املواصفات لقاء مبلغ قدره ( )100000دينار (مائة ألف دينار
فقط) غير قابل للرد مع تقدمي تامينات أولية بنسبة ( )%1من مبلغ الكلفة التخمينية أي ما يعادل
مبلغ ( )715.600دينار (سبعمائة وخمسة عشر ألف وستمائة دينار فقط) تقدم مبوجب صك مصدق
أو بخطاب ضمان صادر من أحد املصارف املعتمدة عدا فروع مصرف الرشيد وتقدم العطاءات بظرف
مغلق ومختوم وعلى أن يتم تقدمي جدول زمني لتنفيذ العمل املعلن عنه ويوضع في صندوق العطاءات
الكائن في القسم القانوني  /الطابق اخلامس من بناية اإلدارة العامة الواقعة في شارع املصارف بقرب
البنك املركزي العراقي وعلى املشترك تقدمي مستمسكات الشركة وهوية تصنيف املقاولني اختصاص
(كهرباء ،مدني ،ميكانيك) وتغلق املناقصة في الساعة الثانية عشر ظهرا ً من اليوم العشرون تبدأ من
اليوم التالي من تاريخ نشر اإلعالن وهو آخر موعد الستالم العطاءات وسيهمل أي عطاء غير مستوفي
للشروط واملستندات وجلهة التعاقد احلكومية إلغاء املناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات والدائرة
غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.
البريد االلكتروني:
Test keyun.t@Rasheedbank.gov.iq
Com.dept@rasheedbank.gov.iq

املدير العام /وكالة

كتاب الدعوة (الإعالن)

املناق�صة ( :اكمال جتهيز اق�سام �صاالت العمليات اجلراحية)
مناق�صة رقم  / ........ 55 / 2018 / 82 ( :املوازنة اجلارية لوزارة ال�صحة )
رقم كتاب الدعوة ) 86 ( :
 .1تدعو وزارة الصحة  /البيئة  /الش��ركة العامة لتس��ويق األدوية واملس��تلزمات الطبية (كيماديا) مقدمي العطاءات
املؤهلني لتقدمي العطاءات اخملتومة للتعاقد (اكمال جتهيز اقس��ام ص��االت العمليات اجلراحية والكمية كما مثبث في
جدول املواصفات الفنية).
 .2س��وف تعتمد اجراءات املناقصة العامة في عملية العطاء حيث يُس��مح باملش��اركة جلميع مقدمي العطاءات من
الدول املؤهلة قانونيا ً كما مت حتديده في وثيقة املناقصة.
 .3ميك��ن ملقدم��ي العطاءات املهتمني ومن ذوي األهلي��ة القانونية احلصول على معلومات إضافي��ة من وزارة الصحة /
البيئة  /الش��ركة العامة لتس��ويق الدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا)  /قس��م االعالم الدوائي والعالقات العامة –
الطاب��ق اخلامس مقر وزارة الصحة البريد االلكترون��ي  dg@kimadia.iqواملوقع االلكتروني لكيماديا www.kimadia.iq
واالطالع على وثائق املناقصة على العنوان أدناه من [ 8:30لغاية .] 2:30
 .4عل��ى مقدم��ي العطاءات ان يس��توفوا متطلبات املؤهالت مبا في ذلك "[ :س��وف يعتمد"] هامش أفضلية للس��لع
الطبي��ة م��ن اجملهزين  /املصان��ع احملليني .إن التفاصي��ل اإلضافية يتم حتديدها ف��ي وثائق املناقصة (انظ��ر الفقرة / 30
األفضلية احمللية من تعليمات إلى مقدمي العطاءات والفقرة  30من ورقة بيانات العطاء  /املعدات واالجهزة الطبية).
 ميكن ملقدمي العطاءات املهتمني شراء اجملموعة الكاملة لوثائق املناقصة باللغة ["اإلنكليزية" و "العربية"] عند تقدمياستمارة حتريرية على العنوان أدناه وبعد تسديد الرسم غير القابل لالسترداد وبقيمة (يتم بيع املناقصات في الشركة
العامة لتس��ويق االدوية واملس��تلزمات الطبية ( / )Kimadiaالقسم املالي  /الطابق السادس ومببلغ مليون وخمسمائة
وخمسة وتسعون ألف دينار للمفاحتة التي تبلغ قيمة عرضها مليون دوالرا ً أو أقل ومبلغ مليونان وخمسمائة وخمسة
وتسعون ألف دينار للعروض التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون دوالر وبعكس ذلك يتم إهمال العروض.
 العروض التي تصل من خالل البريد السريع فان اجملهز مطالب بتقدمي املبلغ املذكور أعاله وميكن قبول املبلغ بعد تاريخالغلق بشرط أن تكون قبل البدء بدراسة العروض وبخالفه سيتم إلغاء العرض.
 يحق ملقدم العطاء الذي س��بق له االش��تراك في املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل الش��راء السابق لها مع وثائقالعطاء للمناقصة املعاد اعالنها وفي حالة تعديل اسعار شراء هذه الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بني السعرين
في حالة زيادة السعر ويرفق مع عطاءه الوصلني االول والثاني.
 [ طريقة دفع هذا الرس��م س��تكون (نقداً) .سوف يتم ارس��ال وثائق املناقصة وكما مشار إليها في تعليمات منفذيالعطاء.
 -5يت��م تس��ليم العط��اء على العنوان ادناه عند او قب��ل ( 2:30بعد الظهر  .)2019 / 1/ 28س��وف يتم رفض العطاءات
املتأخرة .سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلني عن مقدمي العطاءات الذين اختاروا احلضور شخصيا ً على العنوان ادناه
في ( .)2019 /1 /29يجب على جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء بقيمة (.)$ 162698.39
 .6العنوان املشار اليه سابقا ً هو (وزارة الصحة  /البيئة  /الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا)
الطابق السادس  /جلنة استالم وفتح العطاءات /باب املعظم  /بغداد  /العراق
هـ  4157667 :رقم هاتف النقال ، 07705419074 :هاتف البدالة  4158401 ،5 ، 7 ، 8 :بدالة ذات اربعة خطوط .
جهة التعاقد  :وزارة ال�صحة  /البيئة  /ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية (كيماديا).
�سلطة التعاقد( :ال�صيدالين مظفر علي عبا�س)
املن�صب( :املدير العام  /وكالة  /رئي�س جمل�س االدارة)

العدد 14632 :
التاريخ2018/12/17 :

الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

�إىل /املدين مها طالب علي املو�سوي عنوانه :حي اخل�ضراء م  632ز 19د4
الكفيل :ليلى طالب علي عنوانه  :حي اخل�ضراء م  632ز 19د 4

م � /إنــــذار

نظرا ً لعدم قيامكم بتس��ديد مبلغ الدين املس��تحق بذمتكم بالتكافل والتضامن
عن (س��لفة صحفيني) املمنوح للمدين اعاله والبالغ ( )6861669دينار (س��تة ماليني
وثمامنائة واحدى وس��تون ألف وستمائة وتسعة وس��تون دينار) وامللزمني بدفعه إلى
مصرفن��ا واس��تنادا ً إلى امل��ادة الثالثة من قان��ون حتصيل الدي��ون احلكومية رقم 56
لسنة  1977فأني وحس��ب الصالحية املمنوحة لي مبوجب املادة الثانية من القانون
أعاله انذركم بوجوب تس��ديد مبلغ الدين املشار إليه اعاله مع الفوائد املترتبة عليه
خالل عش��رة أيام اعتبارا ً من اليوم التالي لتبليغكم باإلنذار وبعكسه فسوف تتخذ
االج��راءات القانونية الالزم��ة وفقا ً ألحكام املادة اخلامس��ة الفق��رة ( )1من القانون
املذكور وذلك بوضع إش��ارة احلجز التنفيذي عل��ى اموالكم املنقولة والغير املنقولة
وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد أعذر من أنذر...
مع التقدير
جمهورية العراق
وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة ل�صناعات الن�سيج واجللود  -االدارة العامة

تعلن الش��ركة العامة لصناعات
النس��يج واجلل��ود  /منص��ع
النس��يجية – احللة عن بيع عوادم
اإلنت��اج املبين��ة أوصافه��ا ادن��اه
والعائدة إلى معمل نسيج  /احللة
باملزاي��دة العلني��ة وفق��ا ً إلحكام
بي��ع وايج��ار ام��وال الدول��ة رقم
( )21لس��نة  2013فعلى الراغبني
بالش��راء احلضور إلى مقر املصنع
الكائ��ن في مدينة احللة الس��اعة
العاش��رة صباح��ا ً ي��وم االربع��اء
 2019/2/6مس��تصحبني معه��م
املستمس��كات األصولي��ة (هوية
األحوال املدنية أو البطاقة املوحدة)
والتأمين��ات القانوني��ة البالغ��ة
( )%20م��ن الكلف��ة التقديرية وان
مدة كس��ر الق��رار هي (خمس��ة
أي��ام) من تاريخ املزاي��دة (بضمنها
ي��وم املزاي��دة) ويتحمل من ترس��و
عليه املزايدة أجور النش��ر واإلعالن
بنس��بة ( )%2ولغ��رض االط�لاع
واالتصال على االمييل :
E-mail: jilood@scli.industry.gov.iq
jilood@yahoo.com
or visit : www.scli.ndustrg.gov.iq

العدد

ال�صنف

ا�سم املادة

الوحدة

1

A4

غزول غير منشأة

كيلو غرام

2

15

�سعر/
دينار

الر�صيد لغاية
31/3/2018

الكمية  /كغم

100

2140.000

في حالة تسليم كميات أخرى
تضاف إلى الرصيد احلالي

قطع قماش عوادم
15سم – 50سم

كيلو غرام

425

453.000

في حالة تسليم كميات أخرى
تضاف إلى الرصيد احلالي

3

22A

 50-20سم قصاصات
قذيفة

كيلو غرام

100

56.000

في حالة تسليم كميات أخرى
تضاف إلى الرصيد احلالي

4

24A

 50-20سم قصاصات
كوبالن

كيلو غرام

100

31.000

في حالة تسليم كميات أخرى
تضاف إلى الرصيد احلالي

5

25

قصاصات قذيفة
 20سم

كيلو غرام

100

55.000

في حالة تسليم كميات أخرى
تضاف إلى الرصيد احلالي

6

28

قصاصات املشغل اقل
من 15سم

كيلو غرام

70

25951.000

في حالة تسليم كميات أخرى
تضاف إلى الرصيد احلالي

7

29

نفايات قذيفة

كيلو غرام

125

425.000

في حالة تسليم كميات أخرى
تضاف إلى الرصيد احلالي

8

20

صور اإلمام

كيلو غرام

50

4.000

في حالة تسليم كميات أخرى
تضاف إلى الرصيد احلالي

9

B/28

عوادم مشغل اجزاء
النشرة  + SMSقماش

كيلو غرام

100

12515.000

في حالة تسليم كميات أخرى
تضاف إلى الرصيد احلالي

10

KWSI

عوادم أكياس

كيلو غرام

220

21602.00

في حالة تسليم كميات أخرى
تضاف إلى الرصيد احلالي

11

36

قصاصات قماس  /نفس
قصاصات املشغل 28

كيلو غرام

70

15124.000

في حالة تسليم كميات أخرى
تضاف إلى الرصيد احلالي

12

C/28

 Smsعوادم

كيلو غرام

150

15988.000

في حالة تسليم كميات أخرى
تضاف إلى الرصيد احلالي

13

B/H36

عوادم نشر SMS

كيلو غرام

150

4478.000

في حالة تسليم كميات أخرى
تضاف إلى الرصيد احلالي

14

37K

قصاصات قماش

كيلو غرام

70

2091.000

في حالة تسليم كميات أخرى
تضاف إلى الرصيد احلالي

15

37K1

كاربت

كيلو غرام

100

1829.000

في حالة تسليم كميات أخرى
تضاف إلى الرصيد احلالي

16

37K2

(مخلوط) قماش مع
حشوه

كيلو غرام

150

355.000

في حالة تسليم كميات أخرى
تضاف إلى الرصيد احلالي

17

37K3

حقائب

عدد

250

224.000

في حالة تسليم كميات أخرى
تضاف إلى الرصيد احلالي

18

37K4

مخلفات ألياف

كيلو غرام

150

425.000

في حالة تسليم كميات أخرى
تضاف إلى الرصيد احلالي

)Invitation for Bids (IFB

Tender Subject : (Completing supplying surgical operation rooms department & the quantity
)as it is stated in the technical descriptions schedules
)Tender No.: ( 55 / 2018 / 82 / M.O.H Current Budget
) IFB Number: ( 86

1. The Ministry of Health / Environment/ The State Company. for Marketing Drugs & Medical Appliances(KIMADIA) now
invites sealed bids from eligible bidders for supply of (Completing supplying surgical operation rooms department & the
quantity as it is stated in the technical descriptions schedules).
2. Bidding will be conducted through the Open Tender (OT) procedures and is open to all bidders from Eligible Countries
as defined in the Bidding Document.
3. Interested eligible bidders may obtain further information's from (Ministry of Health / Environment/ The State Company,
for Marketing Drugs & Medical Appliances.
(KIMADIA) / 5th floor / MOH building ,e-mail : dg@kimadia.iq / and inspect the bidding documents at the address given
below & official from (8:30 a.m, till 2:30 p.m].
4. Bidders must fulfil qualifications requirements including: (will be dependable ) margin of medical goods for the
domestic bidders. The additional details have been defined in bid documents (see article no 30/ domestic preference
from instructions to bidders & article no. 30 / Bid Data Sheet (BDS) for the goods & medical equipment).
5. A complete set of Bidding Documents in [English & Arabic] may be purchased by interested bidders on the submission
of a written application to the address below and upon payment of a non-refundable fees [Tenders will be sold at the
state company for marketing drugs and medical appliances (Kimadia)/ financial department / 6th floor, for the amount
& of one million & fife hundred & ninety fife IRAQI DINARS) for the offer values one million or less and (two million
five hundred & ninety five IRAQI DINARS for the offer value more than one million dollar, otherwise the offer will be
]neglected.
- offers which are delivered by DHL, the bidder should pay the A/M amount & it will be accepted after closing date on
condition that will be before starting studying the offers, otherwise, the offer will be neglected.
- the bidder has the right to submit the former purchase voucher in re-invitation (tender) with its documents. In case
the prices have been amended, the bidder will pay the differences in prices in case the prices are increasing & should
attached the offers with the first & second vouchers.
- The method of payment will be [Cash]. The Bidding Documents will be sent by [insert delivery procedure].
6- Bids must be delivered to the address below at or before [2:30 a.m and 28/ 1 /2019]. Late bids will be rejected. Bids
will be opened in the presence of the bidders' representatives who choose to attend in person [or on –line ] to the address
below at [29/ 1/ 2019] . all bids must be accompanied by a Bid Security (162698.39 $).
& 7- The address referred to above is: [Ministry of Health / Environment / The State Company for Marketing Drugs
Medical Appliances (KIMADIA) / 6th floor / receiving & opening offers committee / Bab Al-Moa'adham – Baghdad, Iraq].
TEL.: 4157667, Mobil: 707705419074
Operator No. 4158401, 5, 7, 8
Web.site: WWW.KIMADIA.iq , e-mail: Df@kimadia.iq
Contracting Entity: Ministry of Health / Environment / The State Company for Marketing Drugs & Medical Appliances
)(KIMADIA

Contracting Authority : Ph. MUDHAFER.A.Abbas
] Title : [Deputy General Manager
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املدنيون يحلمون باال�ستقرار يف املناطق املحررة

 ترجمة /حامد �أحمد

خالل وقوفه على ما تبقى
من �سطح منزله المحطم كان
� ،أحمد � ،أحد �سكنة مدينة
المو�صل القدماء يرتجف
وهو ي�صف الغارة التي ا�صابت
منزله مت�سببة بمقتل ثالثة
من �أوالده وتدمير بيته.
كان �أحد م�سلحي داع�ش من
المقاتلين ال�شي�شان الأجانب
يحتل بيته كمر�صد عندما
ا�ستهدفته العام الما�ضي طائرة
للتحالف وت�سببت ال�ضربة
الجوية بمقتله وقتل ثالثة
من �أوالد �أحمد الذين كانوا
داخل البيت  .والآن وبعد
ان تحول بيته الى كومة من
انقا�ض  ،يقول �أحمد �إنه لي�س
له امكانية مالية لإعادة �إعمار
بيته لأجل �أطفاله االثنين
الباقيين.

يق ��ول الوال ��د �أحم ��د " مل ي� �� ِأت لن ��ا �أحد
مب�ساعدة بفل� ��س وال حتى بدينار واحد
 .مل يعطون ��ا �أي �ش ��يء ال احلكوم ��ة وال
املنظم ��ات الدولي ��ة وال �أي �شخ� ��ص .
لق ��د فقدت ثالثة م ��ن اوالدي هنا وبيتي
حتطم ومل َ
اتلق �أي م�ساعدة".
�أج ��زاء كث�ي�رة م ��ن املناط ��ق الت ��ي كان
م ��رة يحتله ��ا داع�ش قد مت اع ��ادة بنائها
وغالب ��ا ما يكون ذلك عن طريق متمكنني
او جت ��ار حمليني م ��ن الذي ��ن جنوا من
املع ��ارك  .هن ��اك تواجد اي�ض ��ا ملنظمات
دولية وحكومية وجماميع اغاثة حملية
ولكن ا�ستياء النا�س يتزايد ب�سبب بطء
اجراءاتهم يف امل�ساعدة.
م�ضى �أكرث م ��ن عام منذ �إع�ل�ان العراق
الن�ص ��ر النهائ ��ي عل ��ى تنظي ��م داع�ش ،
ولك ��ن مب ��ا �أن الهجم ��ات م�ستمرة يقول
الأه ��ايل ب ��ان اال�ستق ��رار ما ي ��زال حلم
بعي ��د املن ��ال حلني �أكم ��ال �إع ��ادة �إعمار
املدين ��ة � .أحياء ب�أكمله ��ا يف املو�صل ما

ت ��زال حمطم ��ة تعلوه ��ا االنقا� ��ض وما
ت ��زال هناك جث ��ث مدفونة حت ��ت �أكوام
خرائب املدينة القدمية يف املو�صل.
الأهايل الذين يعي�شون الآن يف البيوت
املحطم ��ة يحاولون �إعادة �إعمار بيوتهم
بانف�سه ��م ق ��در ا�ستطاعته ��م  ،حي ��ث
ي�شكون الأهم ��ال والتجاهل حلالهم من
قبل احلكومة.
منظم ��ات االغاث ��ة يلق ��ون بالالئمة على
احلكوم ��ة لب ��طء �إجراءاته ��ا يف �إع ��ادة
االعم ��ار  .يف ح�ي�ن تتب ��ادل م�ؤ�س�س ��ات
حكومي ��ة �إلق ��اء الل ��وم عل ��ى �إحداه ��ا
االخ ��رى ويقول ��ون ب ��ان هن ��اك حاج ��ة
مل�ساعدات خارجية اكرث.
وت�س ��اءل �أحم ��د بقول ��ه " مل ��اذا ال ي�أت ��ي
�أح ��د مل�ساعدتن ��ا  .مل ��اذا ه ��ذا التجاهل ،
�أهايل البيوت املحطمة بحاجة مل�ساعدة
لي�ستقروا من جديد  ،االهمال ي�ؤدي اىل
نتائج عك�سية  ".قال �أحمد وهو يجل�س
يف �أحد الغرف القليلة يف منزله التي ما

ت ��زال لها جدران  ،م�شري ًا اىل �أن �أنابيب
املي ��اه وقواب�س نقاط الكهرب ��اء �سرقت
من منزله بعد الغارة اجلوية.
يف الع ��ام  2014اجت ��اح تنظي ��م داع�ش
�أرا� ٍ��ض وا�سع ��ة م ��ن الع ��راق ب�ضمنه ��ا
مدين ��ة املو�ص ��ل م ��ع ق ��رى وارياف يف
�شم ��ايل وغرب ��ي الع ��راق ودام حكم ��ه
الهمج ��ي العني ��ف ث�ل�اث �سن ��وات دم ��ر
خالله ��ا الكث�ي�ر م ��ن الأحي ��اء ال�سكني ��ة
مع تخري ��ب البنى التحتية قب ��ل �أن يتم
حتري ��ر جمي ��ع الأرا�ض ��ي بع ��د حت�شيد
الق ��وات العراقي ��ة �صفوفه ��ا بدع ��م م ��ن
ق ��وات التحال ��ف يف ت�شري ��ن االول عام
 2016و�شن هجوم وا�سع �ضد م�سلحي
تنظيم داع�ش وطردهم.
مل يع ��د م�سلح ��و التنظي ��م ي�سيط ��رون
عل ��ى �أي قطعة �أر�ض يف الع ��راق ولكن
ما تزال حت ��دث هناك هجم ��ات متقطعة
بني احلني والآخ ��ر تعكر �صفو الأجواء
االمني ��ة يف املناط ��ق املح ��ررة ومناطق
�أخ ��رى يف الب�ل�اد  .ال�شه ��ر املا�ض ��ي مر
با� ��ص مدر�سة يحمل �أطف ��ال فوق عبوة
نا�سف ��ة جن ��وب املو�ص ��ل ت�سببت مبقتل
�أربع ��ة اطف ��ال وج ��رح �سبع ��ة �آخرين .
وكذل ��ك ت�سب ��ب انفجار �سي ��ارة مفخخة
مبقت ��ل ثالث ��ة �أ�شخا�ص عن ��د مطعم يف
املدينة  ،ويقول م�س�ؤولون امنيون انهم
ما يزالون يج ��رون مداهمات ودوريات
يومية بحثا عن م�سلحني خمتبئني.
بع ��د م ��رور ع ��ام ون�ص ��ف تقريب� � ًا على
ط ��رد داع� ��ش م ��ن املو�صل  ،يق ��در عمال
�إغاث ��ة ا�ستمرار بقاء  1500جثة ملدنيني
وم�سلح�ي�ن مطم ��ورة حت ��ت انقا� ��ض
البناي ��ات املهدم ��ة  .وم ��ا ي ��زال هن ��اك
م ��ا يق ��ارب من ملي ��وين �شخ� ��ص مهجر
اغلبهم غري قادري ��ن للعودة اىل بيوتهم
املحطمة.
كما هو احلال مع بقي ��ة �أ�صحاب املحال

ترجمة

واالعم ��ال التجاري ��ة توج ��ه � ،سرم ��د
حمفوظ  ،اىل �إعادة فتح حمله ك�سم�سار
لبيع العقارات يف املو�صل القدمية رغم
�أن جميع االبنية تبدو حمطمة.
يقول حمف ��وظ " النا� ��س يحاولون بيع
ممتلكاته ��م هن ��ا ولكن ال اح ��د ي�شرتي .
ب�ش ��كل عام النا�س ي�شعرون بامان حيث
تق ��وم الق ��وات االمني ��ة بال�سيطرة على
الو�ض ��ع  .ولك ��ن م ��ا يحتاج ل ��ه ال�سكان
املحلي ��ون ه ��و امل�ساع ��دة الع ��ادة اعمار
بيوتهم  .ب ��دون هذه امل�ساعدات وعودة
اال�ستق ��رار لن يكون هن ��اك �سالم وامان
دائمني.
عندما ب ��د�أت عملي ��ة اع ��ادة االعمار يف
كث�ي�ر م ��ن املناط ��ق املح ��ررة كان معدل
الدمار فيها ب�شكل كامل بحيث ان عملية
بن ��اء احي ��اء كاملة م ��ن جديد ق ��د يكون
ا�سه ��ل م ��ن اع ��ادة اعم ��ار وترمي ��م م ��ن
ال�صفر.
بي ��وت وم�ست�شفي ��ات ومدار� ��س وكل
نوع اخ ��ر من البنى التحتي ��ة كان مدمر
 .وما بق ��ي كان دائما ملغوم مبتفجرات
وعبوات نا�سفة.
البي ��وت املت�ض ��ررة واملت�صدع ��ة  ،غ�ي�ر
املدمرة  ،تكون م�ؤهل ��ة لإعادة اعمارها
ع ��ن طري ��ق امل�ؤ�س�س ��ات اخلريي ��ة
ومنظم ��ات االمم املتح ��دة الت ��ي لديه ��ا
ت�سع ��ة وكاالت تعمل على اعادة االعمار
واملعاجلة  .اما الكهرباء وانابيب املياه
فيت ��م �إ�صالحها و�إع ��ادة ن�صبها من قبل
منظمات حكومية وغري حكومية.
ا�ستنادا اىل مدير بلدية املو�صل  ،زهري
حم�سن االعرجي  ،فان ال�سلطات املحلية
م�س�ؤول ��ة ع ��ن معظم م ��ا يتعل ��ق بالبنى
التحتي ��ة  .ولكن ��ه يق ��ول ب ��ان االم ��وال
املخ�ص�ص ��ة له ��ذه امل�شاري ��ع والت ��ي من
املفرت�ض ان تاتي من احلكومة املركزية
يف بغ ��داد فان ��ه مل يت ��م اط�ل�اق �أي منها
للع ��ام  2018والت ��ي م ��ن املفرت� ��ض ان
تطلق منذ ت�شرين الثاين املا�ضي.
وم�ض ��ى االعرج ��ي بقوله " لق ��د ار�سلنا
املتطلبات املالية بالن�سبة للمحافظة اىل
احلكومة املركزية فيما يتعلق بالكهرباء
وامل ��اء وخط ��وط املج ��اري وخدم ��ات
�أخ ��رى ولكنن ��ا مل نتل � َ�ق �أي م ��ن ه ��ذه
التمويالت.
وق ��ال مدي ��ر البلدي ��ة �إن ��ه ّ
مت اال�ستعانة
مبقاولني حملي�ي�ن يف املدينة هذا العام
متوقعني الدفع بالآجل ومل يبقى للبلدية
�ش ��يء من الأم ��وال �س ��وى �أن تخ�ص�ص
بغداد الأموال الكافية لإعادة الإعمار.
حممد دي�ل�ان  ،م�س� ��ؤول منظمة خريية
لالغاثة والتنمية � ،ساعد يف �إعادة �إعمار
ع ��دد م ��ن البي ��وت يف املو�ص ��ل القدمية
يقول �إن اجلهود امل�شرتكة بني املنظمات
والأهايل غري كافية تقريب ًا لإنهاء معاناة
النا�س يف املناطق املدمرة.
م�ضيف ��ا بقول ��ه " هن ��اك نا� ��س ب ��د�أوا
يرجعون ولكن هناك �أحياء يف املو�صل
القدمية مدمرة متام ًا  .لي�س يف املو�صل
فق ��ط بل يف جميع املناط ��ق واملدن التي
كان ��ت حتت �سيط ��رة داع� ��ش يف البلد .
جميعها تعاين االهمال".
 عن :موقع ( )VOAاالمريكي

قناطر

 طالب عبد العزيز

يف وداع الأم�س..
يف ا�ستقبال الغد
م ��ا الذي ميكنني �أنْ �أكتب ��ه يف ال�ساعات الأخرية ،التي ما زالت
قابعة يف ُخ ْر ِج العام ،الذي �سيبلغ نهايته غد ًا ؟ ما الذي مينحني
الت ��وازن يف يوم م�ضطرب ،مت�أرجح ب�ي�ن النهاية والبداية؟ �أنا
امل�سكون بهاج� ��س الو�صول والبقاء،وبحقيق ��ة الوجود وكذبة
الإغ ��واء ،ال ��ذي ي�ش ��كل القل ��ق واخل ��وف ن�صف دائ ��رة حياته،
ويلته ��م الرتدد واخل ��ور ن�صفها الثاين ،ال ��ذي مل يكتب ق�صيدة
وت�سلب ه َّمته �إراداتُ غريه.
منذ �أ�سابيع طويلة ،تهزمه �إرادته،
ُ
ال ،ل�س ��تُ �أنا ح�س � ْ�ب� ،إنه برنار نوي ��ل �أي�ض ًا ،فه ��و الذي يقول:
"�إن � َ�ك ما تفعلُ ��ه ،لكنْ َمنْ انت مبج ّرد انْ ٌيفع َل ال ِف ّع ُل ؟  ...من
�شخ�ص يق�ضي
يتكل� � ُم ي�ستجم ُع باطن ��ه ،وماذا بعد ؟ انا جم� � ّر ُد
ٍ
الوق ��ت .لي�س يف االمر فل�سفة ما� ،إمنا هي �أ�سئلة ،نعيد تركيبها
يف مث ��ل ال�ساعات هذه ،من كل عام ،نعيد �شجرة عيد امليالد اىل
الزاوي ��ة ،الت ��ي كانت فيها يف العام املا�ض ��يُ ،ن�صلح من �ش�أنها،
ن�ستب ��دل امل�صابي ��ح املطف�أة والك ��رات الثلجية فيه ��ا ،ثم نبحث
يف هواتفن ��ا ع ��ن �أغني ��ة جدي ��دة ،مل ن�سمعها من قب ��ل .االطفال
يتحلق ��ون حول ال�شج ��رة ،التي �ستبدو جدي ��دة يف �أعينهم ،ثم
جنل� ��س نح ��ن ،حاملي الهواج� ��س ،ن�صغي للزم ��ن القابع خلف
تهب يف اخل ��ارج بارد ًة،
الب ��اب املو�صدة ،هن ��اك ،حيث الري ��ح ُّ
�أحدُهم يقرع اجلر�س ،ال ،لي�س الذي يف ال�شجرة.
ال تبدو زجاجة النبيذ جديد ًة ،اجلدي ُد هي الطاولة ،التي و�ضعت
علي ��ه� ،أهملت املر�أة خزن الطاول ��ة القدمية ،غبار و�شم�س العام
املا�ض ��ي جعلته ��ا مت�سخة كاحل ��ة ،فاخرجتها م ��ع النفايات اىل
بال�سجادة ،التي كانت حت ��ت اقدامنا قبل
ال�ش ��ارع ،كذلك فعل ��ت ِّ
ال�سجادة القدمية �أو الطاولة
�سنت�ي�ن� .إمنا ،نحاول ان ال نك ��ون ِّ
اجلديدة ،الت ��ي �ستت�سخ وتكلح يف العام الق ��ادم ،هناك من هو
جاه ��ز دائم ًا ليق ��ذف بنا خارج البيت .ومن ب�ي�ن االوراق ،التي
ت�ؤثث �أ�صي�ص الزهر� ،أنعمتُ النظر باملكواة ،التي ظلت م�ؤدب ًة
لقم�صاين طوال عام ،كانت قد جعلتها متنا�سق ًة ،وناعم ًة ،و�أنيق ًة
اي�ض� � ًا ،لكنني� ،أفكر مبا �سلبته من القم�صان تلك ،برتدادها على
الن�سيج االبي�ض واالزرق والبني ،هي التي ظلت تروح وجتيئ
�ساخنة عليها طوال عام كامل.
وال �أب ��دو يف احلديقة غريي ،ف�أنا هن ��ا منذ اعوام كثرية ،اتردد
عل ��ى امل�صطب ��ة اخل�شب ،الت ��ي مل يزحزحها �أحد من ��ذ �سنوات،
�أح�ص ��ي م�سام�ي�ر مقعدها ،مثلما �أح�صي فناج�ي�ن القهوة ،التي
جتلبه ��ا يل زوج ��ة ابن ��ي� ،شج ��ر كث�ي�ر ب ��ات ي�شاركن ��ي ف�ضاء
جمل�س ��ي اليومي ه ��ذا .ال�سعف يتطاول و�أن ��ا �شخ�ص ال يجر�ؤ
عل ��ى �إي ��ذاء �سعفة ،وهكذا ،ظل ي�شتج ُر م ��ن حويل نخل و�شجر
كثري ،وها �أن ��ا �أتفادى النهايات الإبرية اىل هناك ،يقول ابني:
لنزح ��زح امل�صطبة �أو لن�شذب ال�شج ��ر .ف�أرف�ض .اعلم انَّ �شجر ًا
�آخ ��ر �سينم ��و ،ويط ��ول ويط ��ال امل ��كان ،و�أنَّ امل�صطب ��ة �ستظل
تبحث يف املكان اجلدي ��د عن ما يطوّ قها من اخل�ضرة والظالل،
يف متوالية ال �أنفك م�ست�أن�س ًا بها .
َع ِت � َ�ق الب�ل�اط ،الذي ي�صل البي ��ت بدارة اخلط ��ار ،بفعل الأقدام
والأحذي ��ة التي ترتدد علي ��ه ،وتهدَّل �سي ��اجُ املمرال�ضيق ،الذي
�سور ُته بالتوت االحمر وباليا�سم�ي�ن� ،أثقلت امل�صابيحُ الثلجية
غ�صون ��ه الياب�سات ،ك َّل �شتاء مت ��وت ال�شجريات الواهنة هذه،
ث ��م تع ��اود دورة حياته ��ا ثانية ،لق ��د د�أبت على خداع ��ي منذ �أنْ
غر�سته ��ا قب ��ل �ستني عام ًا� ،أن ��ا� ،صنيع لعبتها ه ��ذه معي ،اليوم
�أحتف ��ل بالي ��وم الأخري ملوته ��ا مثلم ��ا �أحتف ُل بالي ��وم الأول من
حياتها.
ً
جديدة،
ال تبدو زجاجة النبيذ
ُ
الجديد هي الطاولة ،التي و�ضعت
عليه� ،أهملت المر�أة خزن الطاولة
القديمة ،غبار و�شم�س العام الما�ضي
جعلتها مت�سخة كالحة ،فاخرجتها مع
النفايات الى ال�شارع..

مم��ث��ل ال��ف��ات��ي��ك��ان ي��ح��ي��ي اح��ت��ف��االت �أع���ي���اد امل���ي�ل�اد يف ب���ل���دة ق���رة ق��و���ش
ق�ضى وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال  ،بيترو بارولين  ،عطلة اعياد الميالد في نينوى لإظهار ت�ضامن البابا فران�سي�س مع م�سيحيي
العراق وم�سيحيي �سهل نينوى الذين عانوا من التهجير والقتل على يد تنظيم داع�ش  ،حيث �أقام قدا�س كبير الجمعة في بلدة قرة قو�ش
�أكبر تجمع للم�سيحيين في المو�صل  .خالل القدا�س الذي �أقامه الكاردينال  ،بارولين  ،في كاتدرائية الطاهرة لل�سريان الكاثوليك
في بلدة قرة قو�ش التي احتلها داع�ش في العام � ، 2014أثنى ممثل البابا على الم�سيحيين الذين تحملوا م�صاعب التهجير واال�ضطهاد
ورف�ضهم التخلي عن تقاليدهم و�أر�ضهم ومقاومتهم للعدو .
 ترجمة /املدى
وقال الكاردينال خالل القدا�س بان
ت�ضحي ��ات امل�سيحي�ي�ن العراقي�ي�ن
وخ�صو�ص� � ًا يف �سه ��ل نين ��وى لن
تك ��ون ب ��دون ثم ��ار حي ��ث رووا
�أر�ضه ��م بدم ��اء ال�شه ��داء وبق ��وا
�صامدين اىل النهاية .
وحث الكاردين ��ال العوائل العائدة
ملناطقها التخلي ع ��ن مبد�أ االنتقام
ملا جرى لهم �أثناء عمليات التهجري
و�إب ��داء روح الت�سام ��ح والتعاي�ش
مع الآخرين ب�سالم والبدء مبرحلة
اع ��ادة االعم ��ار ملناط ��ق االقلي ��ات
العرقية يف �شمايل العراق .
وق ��ال الكاردين ��ال بارول ��ن
متحدث� � ًا لزعم ��اء الدي ��ن العراقيني
والق�سي�س�ي�ن يف الكاتدرائي ��ة بانه
يتمنى �أن ال يتح ��ول العنف والأمل
الذي عاناه امل�سيحيني وبقية �أبناء
ال�شع ��ب اىل تخا�ص ��م وتناف ��ر بني
الطوائ ��ف واالع ��راق م�ش�ي�ر ًا اىل
�أن العف ��و والت�سام ��ح ه ��و �أ�سا�س
امل�صاحل ��ة والتعاي�ش ال�سلمي بني
�أبناء ال�شعب الواحد .

وكان بطري ��رك كني�س ��ة الكل ��دان
الكاثولي ��ك يف العراق الكاردينال ،
لوي�س روفائي ��ل �ساكو الأول  ،يف
ا�ستقبال ممثل الباب ��ا الكاردينال ،
بارولن  ،خالل زيارته للعراق الذي

التقى بدوره برئي�س اجلمهورية ،
برهم �صالح .وا�ستناد ًا لبيان �صادر
ع ��ن الرئا�سة ف ��ان الطرف�ي�ن ناق�شا
موا�ضيع مهمة خمتلفة مع الرتكيز
على حماربة الفك ��ر املتط ّرف الذي

يتعار� ��ض م ��ع االع ��راف الديني ��ة
وقيم الروابط االجتماعية  .وكذلك
مناق�ش ��ة الطرف�ي�ن الو�ض ��ع ال ��ذي
يعي�شه امل�سيحيون واجلهود التي
تب ��ذل للحف ��اظ عل ��ى وجودهم يف

البل ��د وامل�ساعدات الت ��ي يتلقونها
يف �إع ��ادة �إعم ��ار مناطقهم و�إيجاد
فر� ��ص عم ��ل البنائه ��م لتحقي ��ق
اال�ستقرار .
وكان تنظي ��م داع� ��ش ق ��د قام خالل

ال�سنتني الت ��ي احتل فيها بلدة قرة
قو�ش  ،باح ��راق الكنائ�س وتدمري
مراقده ��ا الديني ��ة و�شواخ�صه ��ا
جم�ب�ر ًا الأه ��ايل عل ��ى مغ ��ادرة
البي ��وت وخريهم ب�ي�ن التخلي عن

دينه ��م �أو دفع اجلزي ��ة �أو املغادرة
 .ومنذ ا�ستعادة الق ��وات العراقية
لبلدة قرة قو�ش ع ��ام  2016عادت
مئات العوائل اىل البلدة وتربعت
منظم ��ات خريي ��ة عاملي ��ة الغاث ��ة
امل�سيحي�ي�ن املت�ضرري ��ن مببال ��غ
مالي ��ة وم�ساع ��دات لإع ��ادة �إعمار
البيوت والكنائ�س فيها .
لي�س هناك �أرقام اح�صائية يعتمد
عليها ولكن يف جميع الأحوال فان
بلدة قرة قو�ش كانت تعترب من �أكرث
مناط ��ق امل�سيحيني كثاف ��ة �سكانية

باحتوائه ��ا على ما يق ��ارب من 50
�ألف �شخ�ص م�سيحي ي�سكن فيها .
ولكن �أعداد امل�سيحيني يف العراق
تقل�ص ��ت من ��ذ الع ��ام  2003بع ��د
الغزو االمريكي للعراق وتعر�ضهم
لال�ضطه ��اد وامل�ضايق ��ات م ��ن قبل
متطرفني  .وكان تعداد امل�سيحيني
يف العراق قبل الع ��ام  2003يقدر
بح ��دود  1.5ملي ��ون ن�سم ��ة � ،أم ��ا
اليوم ف ��ان �أف�ضل التقديرات ت�شري
اىل �أن ع ��دد امل�سيحيني تقل�ص اىل
ما يق ��ارب من � 350أل ��ف �شخ�ص ،
ويقول مراقب ��ون �إن العدد املتبقي
ق ��د ي ��زداد قل ��ة �إذا م ��ا ا�صبح ��ت
اجراءات احل�صول تا�شرية ال�سفر
للغرب �أكرث �سهولة .
تع ��د بل ��دة ق ��رة قو�ش اك�ب�ر مدينة
للم�سيحي�ي�ن يف �سه ��ل نينوى تقع
عل ��ى بع ��د  40ك ��م جن ��وب �ش ��رق
املو�ص ��ل وت�ض ��م البل ��دة كني�س ��ة ،
الطاه ��رة  ،وه ��و املبن ��ى امل�سيحي
الأكرث رمزية يف البلدة والذي اقيم
فيه ��ا القدا�س خ�ل�ال زي ��ارة ممثل
الفاتي ��كان الكاردين ��ال بارول�ي�ن .
وكان داع�ش ق ��د ا�ستخدم الكني�سة
بع ��د احت�ل�اه للمدين ��ة ب�ي�ن عامي
 2014و  2016كمرك ��ز للقي ��ادة
وملعاجل ��ة اال�سلح ��ة وتعر�ض ��ت
للح ��رق والنه ��ب قب ��ل �أن يت ��م
ا�ستعادتها يف العام  2016و�إحياء
مكانتها روحي ًا واجتماعي ًا .
 عن :ا�سو�شييتدبر�س

رياضة
مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي
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ت�صاعد �سقف طموحات الأُ�سود ّ
وحتدياتهم ب�شهادة �آ�سيويّة

و ْل َولة ع�ش ّية البطولة

اليوم� ،أكثر من منتخب عربي رفع
�شعار ال بديل عن اللقب ،حتى و�إن كان
من باب تدعيم المعنويات ،فالجانب
الإعالمي م� ّؤثر على �صعيد بناء جدار
ّ
ي�صد كل �ضربات
حديدي من الثقة
الأزمات المفتعلة �أثناء مع�سكر قطر �أو
البطولة نف�سها..

 بغداد /حيدر مدلول

ك�شف االحتاد الآ�سيوي
لكرة القدم ر�سمي ًا عن
القائمة النهائية ملنتخبنا
الوطني لكرة القدم
املكونة من  23العب ًا
ّ
التي مت اعتمادها �ضمن
قوائم املنتخبات الأربعة
والع�شرين امل�شاركة يف
بطولة ك�أ�س �آ�سيا ال�سابعة
ع�شرة التي �ستجري يف
دولة الإمارات العربية
املتحدة خالل الفرتة من
 5كانون الثاين ولغاية 1
�شباط .2019

و�ض ّم ��ت القائم ��ة الر�سمي ��ة ملنتخبنا
الوطن ��ي لكرة الق ��دم بح�سب ت�سل�سل
�أرق ��ام الالعبني :ج�ل�ال ح�سن و�أحمد
�إبراهي ��م وفران� ��س بطر� ��س و�سع ��د
ناط ��ق وعل ��ي فائ ��ز وعل ��ي عدن ��ان
و�صفاء ه ��ادي و�أ�سامة ر�شيد و�أحمد
يا�سني ومهند علي كاظم وهمام طارق
وحمم ��د كا�صد وب�ش ��ار ر�سن و�أجمد
عطوان وعلي ح�صن ��ي وح�سني علي
وع�ل�اء عل ��ي مه ��اوي و�أمي ��ن ح�سني
ومه ��دي كام ��ل وحممد حمي ��د وعالء
عبا� ��س وريبني �سوالق ��ا ووليد �سامل

حي ��ث ت�ض ��م ح ��وايل  12العب� � ًا ممن
يلعب ��ون يف �صفوف الأندي ��ة املحلية
العراقي ��ة اجلماهريي ��ة (ال�شرط ��ة
والقوة اجلوية والزوراء) اىل جانب
 11حمرتف� � ًا يف الأندي ��ة اخلليجي ��ة
والعربي ��ة والآ�سيوي ��ة والأوروبي ��ة
خالل املو�سم الكروي احلايل.
و�أ�شار االحت ��اد الآ�سيوي لكرة القدم
�إىل �أن قائم ��ة املنتخ ��ب الوطن ��ي
تعترب قائم ��ة �شبابية حي ��ث متو�سط
�أعم ��ار العبي ��ه يبل ��غ  24عام� � ًا و�أنها
�ستك ��ون ثاين �أ�صغ ��ر متو�سط �أعمار
ب�ي�ن املنتخب ��ات الأربع ��ة والع�شرين
امل�شارك ��ة بع ��د املنتخ ��ب الفيتنام ��ي
ال ��ذي ت�ص ��ل �أعم ��ار العبي ��ه اىل 23

عام� � ًا ،فيم ��ا كان املهاج ��م مهن ��د علي
كاظم م ��ن �أ�صغر العب ��ي البطولة اىل
جان ��ب الأردين مو�سى �سليمان حيث
تبلغ �أعمارهم ��ا 18عام ًا وهو ي�شارك
لأول م ��رة فيه ��ا ف�ض�ل ً�ا ع ��ن حار� ��س
املرمى حممد كا�صد الذي يعد الالعب
الوحيد من �أ�صحاب الإجناز العراقي
الذي حتق ��ق للمرة الأوىل يف بطولة
ك�أ� ��س �آ�سيا  .2007ويبل ��غ من العمر
 32عام� � ًا وخا� ��ض  82مب ��اراة دولية
ودية.
ويف ال�ش� ��أن ذات ��ه ت�صاع ��د �سق ��ف
الطموح ��ات العراقي ��ة يف حتقي ��ق
نتائ ��ح متميزة يف بطول ��ة ك�أ�س �آ�سيا
بع ��د االنت�ص ��ار الثم�ي�ن الث ��اين الذي

حقق ��ه منتخبنا الوطني عل ��ى �شقيقه
الفل�سطيني بهدف حمل توقيع �صانع
زج
الألع ��اب همام ط ��ارق يف ت�شكيلة ّ
بها ال�سلوفيني �سرتي�شكو كاتانيت�ش
تختل ��ف كلي� � ًا عن الت ��ي لع ��ب بها مع
املنتخ ��ب ال�صيني وق ��ام بالعديد من
التبديالت خالل دقائق ال�شوط الثاين
يف املب ��اراة التي كانت مغلقة �أعالمي ًا
وجماهريي� � ًا و�ضيفه ��ا ملع ��ب �سحيم
ب ��ن حم ��د يف ن ��ادي قط ��ر الريا�ض ��ي
حي ��ث ا�ستف ��اد امل�ل�اك التدريب ��ي يف
اخل ��روج منها بفوائد عديدة �ست�سهل
من مهمته خالل االي ��ام القليلة املقبلة
لو�ضع مل�سات ��ه النهائية عل ��ى القائمة
اال�سا�سي ��ة الت ��ي �سيلع ��ب فيها خالل

مناف�سات دور املجموعات.
وب ��ات اجلمي ��ع ينظ ��ر اىل املب ��اراة
االفتتاحي ��ة الت ��ي �سيواج ��ه فيه ��ا
منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم يف
ال�ساع ��ة  4:30ع�صر ي ��وم الثامن من
�شه ��ر كانون الث ��اين املقب ��ل املنتخب
الفيتنام ��ي عل ��ى ملع ��ب مدين ��ة زايد
الريا�ضي ��ة يف العا�صم ��ة �أب ��و ظب ��ي
ب�أن نتيجتها �سرت�سم خارطة الطريق
بالن�سب ��ة للع ��راق بحك ��م �أن النق ��اد
واملتابعني للبطولة يرون �أن املنتخب
الفيتنامي ي�ش ��كل عقدة من ال�صعوبة
جتاوزه ��ا بع ��د التطور الكب�ي�ر الذي
ط ��ر�أ عليه خ�ل�ال ال�سن ��وات االخرية
بدلي ��ل ح�صول ��ه عل ��ى لق ��ب اال�سيان

بداي ��ة �شه ��ر كان ��ون الأول اجل ��اري
و�شبابي ��ة العبي ��ه الذي ��ن ينح ��درون
م ��ن املنتخ ��ب الأوملب ��ي و�صيف بطل
ك�أ�س �آ�سيا  2018وهو قادم للإمارات
م ��ن �أجل ق ��ول كلمته �أم ��ام املنتخبني
العراق ��ي والإيراين اللذي ��ن يتوجب
عليهم ��ا �أن يجه ��ز�أ �أف�ض ��ل الالعب�ي�ن
بخط ��ط جديدة من �أج ��ل مفاج�أته �إذا
ما �أرادا اال�ستمرار يف مهاماتهما نحو
االمام وخا�صة ان االدوار الإق�صائية
�ستبد�أ من دور ثمن النهائي.
ويع ��وّ ل احت ��اد الك ��رة عل ��ى �ضرورة
تواجد اجلماهري الريا�ضية العراقية
بكثافة يف لقاء فيتنام من �أجل توفري
دع ��م معنوي كب�ي�ر لالعب ��ي منتخبنا

ا لو طن ��ي
الذي ��ن يتوقعون
منه ��م �إم�ل�اء مدرج ��ات املقاع ��د
املخ�ص�ص ��ة للع ��راق ب�ش ��كل كامل يف
ظ ��ل تواج ��د جالي ��ة عراقي ��ة كب�ي�رة
يف العا�صم ��ة �أب ��و ظب ��ي وم ��دن دبي
وال�شارق ��ة و�أم قيوي ��ن ب�شكل خا�ص
حيث �سي�ستمدون منهم العزم والقوة
على الدفاع عن �سمعة الكرة العراقية
يف ه ��ذا املحفل القاري �سعيا لتحقيق
اله ��دف املن�ش ��ود ه ��و ني ��ل النق ��اط
الثالث م ��ن �أج ��ل �إ�سعاده ��م و�إدخال
الفرح ��ة اىل قلوبه ��م بع ��د خروجه ��م
م ��ن نهاية مباراة فيتن ��ام والتح�ضري
اجليد للجول ��ة الثانية مع اليمن التي
�ستجري يف ال�ساعة  4:30ع�صر يوم
الثاين ع�ش ��ر من �شهر كان ��ون الثاين
املقب ��ل عل ��ى ملع ��ب ن ��ادي ال�شارق ��ة
الريا�ضي يف مدينة ال�شارقة حيث ان
الف ��وز فيها �سي�ضمن �إح ��دى بطاقتي
العب ��ور ع ��ن املجموع ��ة الرابع ��ة اىل
ال ��دور  16للبطول ��ة يف حني �ستكون
مب ��اراة �إيران التي �ستقام يف ال�ساعة
ال�سابع ��ة م�ساء ي ��وم ال�ساد� ��س ع�شر
من ال�شهر ذاته عل ��ى ملعب �آل مكتوم
بن ��ادي الن�ص ��ر الريا�ض ��ي يف مدينة
دب ��ي لتحدي ��د �صاحبي املرك ��ز الأول
والثاين يف املجموعة.

قضية األسبوع

تت ��واىل ب�شائ ��ر مع�سك ��ر الإعداد
ملنتخبنا الوطن ��ي املقام حالي ًا يف
قطر بتحقيق انت�صارين متتاليني
الأول على منتخب ال�صني بهدفني
له ��دف والث ��اين عل ��ى منتخ ��ب
الفدائيني الفل�سطيني بهدف دون
مقاب ��ل م ��ع �أداء بد�أ ي�أخ ��ذ الثبات
يف امليدان وارتفاع الن�سق الفني
لال�س ��ود بثق ��ة و�إ�ص ��رار بح�س ��ب
م ��ا تردن ��ا االخب ��ار م ��ن �شه ��ود
عي ��ان ير�ص ��دون كل التط � ّ�ورات
ويحر�ص ��ون عل ��ى نق ��ل التقيي ��م
الدقيق لكل التفا�صيل.
وبرغ ��م �أن نتائ ��ج مباري ��ات
الإع ��داد اىل الآن متن ��ح م�ساح ��ة
من االطمئن ��ان بقيا� ��س الظروف
احلالي ��ة وق�ص ��ر ف�ت�رة الإع ��داد
برفقة املالك الفن ��ي اجلديد �إال �أن
ذل ��ك ال مين ��ع من ت�سلي ��ط ال�ضوء
عل ��ى حقائ ��ق يفر�ضه ��ا املنط ��ق
الك ��روي مل�ست ��وى الأداء الع ��ام
خ�ل�ال املباراتني مقارن ��ة بقدرات
ال�صني وفل�سطني وما هو مطلوب

وبح�سب م�صادر يف اللجنة املنظمة
لبطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سيا �أك ��دت ان تذاكر
مباراة الع ��راق و�إيران �شارفت على
االنته ��اء بحك ��م الطل ��ب املتزايد
م ��ن قب ��ل اجلماه�ي�ر ل�ش ��راء
التذاك ��ر املخ�ص�ص ��ة لهما من
�أج ��ل ح�ضوره ��ا ملتابع ��ة
ه ��ذا اللق ��اء ال ��ذي �سيكون
م ��ن اك�ث�ر مباري ��ات دور
املجموع ��ات �إث ��ارة بحك ��م
املكان ��ة املتمي ��زة الت ��ي
يحتله ��ا كال املنتخبني على
�صعي ��د اخلارط ��ة الآ�سيوية
ورغبتهم ��ا يف االنت�ص ��ار
في ��ه م ��ن �أج ��ل ت�أكي ��د �أحقيتهما
باملناف�س ��ة على لقب ه ��ذه الن�سخة
اىل جان ��ب ع ��دد كبري م ��ن املنتخبات
املناف�س ��ة لهم ��ا وب�ش ��كل خا� ��ص التي
�شارك ��ت يف الن�سخ ��ة االخ�ي�رة م ��ن
بطول ��ة ك�أ�س العامل لك ��رة القدم التي
ج ��رت يف رو�سي ��ا ومنه ��ا �أ�سرتالي ��ا
حامل لقب ك�أ�س �آ�سيا .2015
من جهة �أخرى وافق املكتب التنفيذي
لالحت ��اد اخلليج ��ي لكرة الق ��دم على
طل ��ب االحت ��اد الإمارات ��ي لت�أجي ��ل
اجلمعي ��ة العمومي ��ة الطارئ ��ة الت ��ي
كان م ��ن املق ��رر عقده ��ا الي ��وم االحد
يف العا�صمة العُمانية م�سقط لتحديد
موع ��د �إقامة الن�سخة املقبلة من دورة
ك�أ� ��س اخلليج العرب ��ي لكرة القدم يف
العا�صمة القطرية الدوحة.
وج ��اء طلب احت ��اد الك ��رة الإماراتي
بت�أجيل اجلمعية ب�سبب �ضيق الوقت
بحكم كونه من�شغ ًال يف تنظيم نهائيات
ك�أ�س �آ�سيا لك ��رة القدم التي �ستنطلق
يوم اخلام� ��س من �شهر كانون الثاين
املقب ��ل حي ��ث �ستت ��م مناق�ش ��ة املوعد
اجلدي ��د لالنعق ��اد ،وكذلك امل ��كان من
قب ��ل االمانة العامة لالحتاد اخلليجي
لك ��رة الق ��دم حي ��ث قام ��ت بتوجي ��ه
دعوات ر�سمية لالحتادات اخلليجية
والع ��راق واليم ��ن للم�شارك ��ة يف
الن�سخة الرابعة والع�شرين من دورة
ك�أ� ��س اخللي ��ج العرب ��ي يف العا�صمة
القطري ��ة الدوحة خالل �شه ��ر كانون
االول .2019

 بغداد /املدى
تت�ساقط �أوراق العبي كرة القدم العاملية يف عا�صفة
االنتقاالت ال�شتوية ،وتت�سابق الأندية على التقاط
ال�صالح منها ،بحث ًا عن دفء البطوالت �أو اغتنام
فر�ص ��ة تغيري م�سار املو�س ��م يف توقيت منوذجي
لتغيري اخلطة والأداء ،وتعزيز احل�ضور الفني.
وت�ب�رز يف ال�س ��وق الأوروبي ��ة �أوراق ب�أ�سم ��اء
المع ��ة ،مثل الع ��ب باي ��رن ميونيخ الفرن�س ��ي فرانك
ريب�ي�ري املر�ش ��ح للرحي ��ل �إىل غلطة �س ��راي الرتكي،
وال�صاعدي ��ن ب�سرع ��ة ال�ص ��اروخ� ،صان ��ع �ألع ��اب
باري� ��س �سان جريمان الفرن�سي رابي ��و ،وجنم �أياك�س
�أم�س�ت�ردام الهولن ��دي دي يون ��غ ،اللذي ��ن يقرتبان من

بر�شلون ��ة� .أما يف قائم ��ة الأوراق املنك�سرة فيربز ا�سم
الويل ��زي رام�سي الذي يرتبط ا�سم ��ه ببايرن ميونيخ،
بع ��د حالة التهمي� ��ش التي يعي�شه ��ا يف �أر�سنال ،وكذلك
احل ��ال بالن�سب ��ة للفن ��ان الإ�سب ��اين �إي�سكو ال ��ذي قرر
الرحي ��ل عن ري ��ال مدريد ،لكون ��ه يق�ضي حالي� � ًا �أ�سو�أ
حلظات ��ه الكروية بقي ��ادة املدرب اجلدي ��د الأرجنتيني
�سانتياغ ��و �س ��والري ،م ��ا يدفعه الغتنام �ض ��وء �أخ�ضر
لعن ��اق عر� ��ض ال�سي ��دة العج ��وز  ،وااللتح ��اق بزميله
ال�سابق الربتغايل كري�ستيانو رونالدو الذي �سبقه �إىل
يوفنتو�س الإيطايل.
ولل�سبب نف�س ��ه يتوقع رحيل الربازيلي كا�سيمريو عن
الن ��ادي امللكي لالن�ضمام �إىل مواطنه نيمار يف باري�س
�سان جريمان الفرن�سي.

الريال يخ�شى لعنة املونديال �أمام فياريال
 بغداد /املدى
ب ��د�أ ن ��ادي ري ��ال مدري ��د الإ�سباين
لك ��رة الق ��دم عطل ��ة �أعي ��اد املي�ل�اد
مفعم ًا مب�شاع ��ر متناق�ضة تت�أرجح
ب�ي�ن الفخ ��ر ،بع ��د �أن �أ�ض ��اف لقب� � ًا
دولي� � ًا جدي ��د ًا �إىل خزائن بطوالته
قب ��ل �أي ��ام قليل ��ة بالف ��وز ببطول ��ة
ك�أ� ��س الع ��امل للأندي ��ة ،واحلذر من
�س ��وء الطال ��ع ال ��ذي يالزم ��ه دائم ًا
يف م�سابقة ال ��دوري املحلي ،عقب
التتوي ��ج بلق ��ب دويل �أو ق ��اري
كبري ،واملوعد املقب ��ل �سيكون �أمام
فياري ��ال يف ال ��دوري املحل ��ي يوم
اخلمي�س املقبل .
وت�شري الإح�صاءات �إىل �أن النادي
الإ�سب ��اين �سق ��ط يف ف ��خ التع ��ادل
والهزمي ��ة �أكرث من حتقيق ��ه الفوز
يف املباراة التالي ��ة لبطوالت ك�أ�س
العامل للأندية التي توج بلقبها.
وتنطب ��ق ه ��ذه الإح�صائي ��ة عل ��ى
م�ش ��وار مدري ��د� ،س ��واء يف ن�سخة
البطولة القدمية مب�سماها ال�سابق
انرتكونتيننت ��ال �أو مب�سماه ��ا
احلدي ��ث موندي ��ال الأندية ،فهو مل
يتمكن من التخل�ص من هذه اللعنة
يف كلتا احلقبتني.
وا�سته ��ل ريال مدري ��د م�شواره مع
ه ��ذه الإح�ص ��اءات ال�سلبي ��ة قدمي ًا

جد ًا منذ عام  1960عندما فاز على
بيني ��ارول الأوروغواياين ،ثم عاد
�إىل �إ�سباني ��ا ليخ�سر �أم ��ام �أتلتيكو
مدريد �-1صفر يف الدوري.
وبع ��د  38عام� � ًا من ه ��ذه الواقعة،
وحتدي ��د ًا يف كانون االول ،1998
ع ��اد لل�سق ��وط يف ف ��خ التع ��ادل
�أم ��ام م�ضيف ��ه �إ�سباني ��ول (�صفر/
�صفر) يف ال ��دوري الإ�سباين ،بعد
�أربع ��ة �أي ��ام فقط من ح�ص ��ده لقب
انرتكونتيننت ��ال� ،إث ��ر تغلب ��ه على
فا�سكو دي جاما الربازيلي.
وج ��اء ع ��ام  2002ليحم ��ل بارق ��ة

�أمل للملك ��ي ب�إمكانية التخل�ص من
ه ��ذه اللعنة ،حيث جن ��ح يف الفوز
عل ��ى فالن�سي ��ا /5 1يف ال ��دوري
الإ�سب ��اين ،يف ظ ��ل وج ��ود جنوم
جيل ��ه الذهب ��ي ،مث ��ل رونال ��دو
وغوتي ورا�ؤول غونزاليز ،بعد �أن
فاز عل ��ى �أوملبي ��ا البارغوياين يف
مونديال الأندية.
لك ��ن يب ��دو �أن ذل ��ك الف ��وز ال يعدو
كون ��ه حدث ًا عار�ض ًا ،فم ��ع �أول لقب
قاري جديد توج به يف عام ،2014
�سقط �أمام فالن�سيا /1 2على ملعب
الأخري يف الدوري الإ�سباين.

وم ��ع ت ��ويل الفرن�س ��ي زي ��ن الدين
زي ��دان من�صب املدي ��ر الفني ،توج
الري ��ال بلق ��ب جدي ��د يف موندي ��ال
الأندي ��ة ،ليعود بع ��ده �إىل �إ�سبانيا
ويحقق ف ��وز ًا كبري ًا عل ��ى �إ�شبيلية
بثالثي ��ة نظيف ��ة يف بطول ��ة ك�أ� ��س
امللك.
لكن عاد بعدها و�سقط �أمام بر�شلونة
بثالثية نظيف ��ة يف الدوري املحلي
بعد مونديال .2017وبذلك ،يكون
الري ��ال حق ��ق انت�صاري ��ن وتعاد ًال
وخ�س ��ر ثالث مباري ��ات يف املباراة
التي تلي تتويجه باملونديال.

ه�����ل �أف�����ل�����ح رم�������وز ال����ري����ا�����ض����ة ف���ـ���ي �إدارة �أن����دي����ت����ه����م؟!
 ممتاز توما�س
ا�صبح ��ت الريا�ضة وخا�صة اللعب ��ة ال�شعبية
االوىل يف الع ��امل (ك ��رة الق ��دم) م�ش ��روع
عمل جت ��اري مرب ��ح ورائج يف �أغل ��ب الدول
الأوربي ��ة و�أم�ي�ركا وغريه ��ا ،بحي ��ث جتنى
منها االموال وال�سمعة ،وباتت هذه ال�شركات
الراعي ��ة ورج ��ال الأعم ��ال يف �سب ��اق ولهاث
وراء الأندية العاملية الكربى.
�إن ما يح ��دث يف انديتنا العراقي ��ة والعربية
خمتل ��ف متام� � ًا لأنن ��ا مل ن�ص ��ل بع ��د لثقاف ��ة
االح�ت�راف احلقيق ��ي وال منتل ��ك الكف ��اءات
واخل�ب�رات والتج ��ارب يف ه ��ذا املل ��ف الذي
ينق ��ذ انديتن ��ا وينت�شله ��ا م ��ن حال ��ة التخبّط
والف�ساد والع�شوائية التي ال حتاول �أن تغيرّ
من ه ��ذه ال�سيناريوه ��ات املح ِبطة وامل�ضيعة
واال�سباب هو اجلهل والتقليد الأعمى لبع�ض

التج ��ارب و�سيطرة �أبن ��اء الر�ؤ�ساء والأمراء
وال�شيوخ وال�سيا�سيني على امل�شهد الريا�ضي
ال�شبابي.
�إن تواف ��ر عنا�صر النج ��اح للأندية الريا�ضية
يف بالدن ��ا العربي ��ة م ��ا ت ��زال غ�ي�ر مفهوم ��ة
وغ�ي�ر متوفرة ومن ال�صعب تفعيلها وحتتاج
لوق ��ت وثقاف ��ة وحت�ض�ي�ر وعلمي ��ة وتغي�ي�ر
يف الكث�ي�ر م ��ن املفاهي ��م و�آلي ��ات العم ��ل
وتغي�ي�ر �سرتاتيجي ��ات العم ��ل الريا�ض ��ي،
وال منتل ��ك اجلمه ��ور الواع ��ي واملثقف الذي
ي�ؤم ��ن بالريا�ض ��ة كو�سيل ��ة ح�ضارية خلدمة
املجتمع ��ات وطبقات ��ه املختلف ��ة وو�سيل ��ة
للتخ ّل� ��ص واالبتع ��اد ع ��ن ظ ��روف احلي ��اة
ال�صعب ��ة ومن ّغ�ص ��ات املجتم ��ع والرتفي ��ه
ع ��ن الأنف� ��س �أف ��راد ًا وعوائ ��ل وجمموع ��ات
وم�ؤ�س�سات.
�إن جمتمعن ��ا العربي م ��ا زال بعي ��د ًا عن هذه

الثقاف ��ة والأج ��واء والأندي ��ة م ��ع الأ�س ��ف ال
ترتقي مل�ستوى الت�سمية كنا ٍد ريا�ضي وثقايف
واجتماع ��ي ،ويح ��اول م�س�ؤول ��و الن ��ادي
ا�ستقط ��اب و�إغ ��راء بع� ��ض اال�سم ��اء الالمعة
وال�ش ��ركات وامل�ؤ�س�س ��ات لرعاي ��ة وم� ��ؤازرة
النادي بالعالق ��ات والتو�سّ ��ل والهدايا لع ّلهم
يجدون �ضالته ��م ،ولكن لي�س به ��ذه الطريقة
لأنه ��ا ق�صرية العم ��ر وال ت�شجّ ع ه� ��ؤالء على
م� ��ؤازرة ودع ��م الن ��ادي م ��ا مل يك ��ن الن ��ادي
مدعوم ًا برئي�س وقائد جيد (لي�س بال�ضرورة
�أن يك ��ون رم ��ز ًا وجنم� � ًا ريا�ضي� � ًا المع� � ًا) ما
دام ال ميتل ��ك اخل�ب�رة والإرادة بالتغي�ي�ر
والتعدي ��ل والتو�سّ ��ع لالف�ض ��ل ،وال ميتل ��ك
الإدارة الناجح ��ة واخلب�ي�رة يف �إيجاد بدائل
للت�سويق والإعالنات والدعاية وغريها.
كما هن ��اك العديد م ��ن الن�شاطات م ��ن املمكن
�إ�ضافته ��ا للن�ش ��اط الريا�ض ��ي مث ��ل االنتم ��اء

للن ��ادي لت�صب ��ح ع�ض ��و ًا ف ّع ��ا ًال في ��ه ورمب ��ا
م�ستقب�ل ً�ا يف هيئت ��ه الإداري ��ة ،وكذل ��ك ق ��د
ت�ستخ ��دم قاع ��ات و�ساح ��ات الن ��ادي لإقام ��ة
املنا�سب ��ات وامل�ؤمترات م ��ن كل نوع وتوفري
الوجب ��ات واملرطب ��ات واخلدم ��ات االخرى،
وكل ه ��ذا يحتاج �إىل تع ��اون وجهد الأع�ضاء
وقي ��ادة النادي كه ��دف وغاية جلم ��ع املوارد
واالموال لت�سهيل عمل الأن�شطة الريا�ضية.
وال يخفى وجود عقبات تقف يف طريق الرعاة
وامل�ؤازري ��ن لأنديتن ��ا العراقية ال ت�شجّ ع على
املب ��ادرة واملحاولة لأ�سب ��اب تتع ّلق بال�سمعة
الت ��ي طغ ��ت عل ��ى اغل ��ب انديتن ��ا ،و�سيطرة
بع� ��ض الر�ؤ�ساء على الن ��ادى وهيمنتهم على
الأم ��ور والق ��رارات والتي اثبت ��ت ف�شلها مع
الوقت ولف�ت�رات طويلة ،وعدم وجود نية �أو
رغب ��ة �أو �إرادة يف احداث �أي تغيري وجتديد
وتطوي ��ر ال يف اخلدم ��ات وال يف نتائ ��ج

الفرق والأبط ��ال وانعدام الدعاي ��ة والإعالن
ع ��ن م�شاري ��ع الن ��ادي ومناهج ��ه وخطط ��ه
امل�ستقبلية وا�ستقطاب �أكرث من لعبة وريا�ضة
م ��ع العن�ص ��ر الن�سائ ��ي ،وله ��ذه الأ�سب ��اب
وغريها هرب الداعم لإح�سا�سه و�شعوره ب�أن
النادي ال ميتلك القيادة والإدارة اجليدة التي
ت�ستطي ��ع فت ��ح ج�سور احل ��وار والتفاهم يف
�آلية عمل النادي وم�ستقبله وتلك�ؤ الإدارة يف
الإف�ص ��اح عن الأرقام والقوائ ��م للم�صروفات
احلقيقي ��ة ،وحت ��ى �إن فعل ��ت ف� ��إن �أغلبه ��ا ال
يكون �صادق ًا وي�شوب ذل ��ك الف�ساد والتزوير
والأرقام الوهمية ( �أي انعدام امل�صداقية).
�إن الدع ��م والرعاي ��ة وم� ��ؤازرة انديتنا ،تقف
كحجر عرثة �أمام تطوّ رها وتقدمها ،وحتتاج
للثق ��ة والنوايا ال�صادق ��ة وال�شفافية والوقت
واجله ��د امل�شرتك وحت�سّ ن الظ ��روف الأمنية
واالقت�صادية وتغيري الأنف�س واملجتمع ،وكل

جيال فيتنام واليمن ي ّ
ُهددان �أُ�سود الرافدين!
 رعد العراقي

رياضة

ريبريي ُم ّ
ر�شح للرحيل عن البايرن
يف املريكاتو ال�شتوي

 الإم��������������ارات ت������� ّؤج������ل اج����ت����م����اع ع���م���وم��� ّي���ة االحت���������اد اخل��ل��ي��ج��ي

وقفة الصالح شؤونها

اقرتب موعد انطالق بطولة ك�أ�س �آ�سيا ال�سابعة ع�شرة يف الإمارات
الأك�ث�ر �شرا�س ��ة يف تاريخه ��ا مثلم ��ا يتوقع اخل�ب�راء واملحللون،
ومايزال الدع ��م الإعالمي واجلماهريي لأ�سود الرافدين ال يرتقي
اىل حج ��م املهمة الوطني ��ة وال لواجب احتاد كرة القدم عرب مكتبه
الإعالم ��ي واللجان ال�سان ��دة للمنتخب وك�أننا نعي� ��ش وقت ًا حرج ًا
نرتقب فيه �آخر �أنفا�س الأ�سود لنعلن مرا�سيم احلداد الوطني!
ُفت ��ور وا�ض ��ح يف العالق ��ة بني �أع�ض ��اء االحت ��اد �أنف�سه ��م نتيجة
مرافقة البع�ض للمنتخ ��ب يف الدوحة و�أبو ظبي وال�شارقة ودبي
وتهمي� ��ش �آخرين يف بغداد ،وت�ض ��ارب الأنباء بني اختيار املدرب
ال�سلوفين ��ي �سرتي�شك ��و كاتانيت�ش قائمة الـ 23العب� � ًا وبني �إمالء
اال�سم ��اء من قبل �أ�شخا� ��ص ال عالقة لهم بالعمل الفني ،حتى �أ�سهم
ذل ��ك بت�أجيج اجلمه ��ور مع ت�س ّرب �أنباء ع ��ن �إق�صاء العبني �شباب
نراه ��ن عل ��ى حيويتهم لت�سريع �إيقاع لع ��ب املنتخب �سرعان ما مت
زجّ ه ��م �أمام فل�سط�ي�ن ،ولت�ستكمل الأج ��واء امل�شحونة يف مع�سكر
قطر بتع ّذر االحتاد عن تهيئة مباراة جتريبية ثالثة تنهي حت�ضري
الأ�س ��ود للبطولة ب�شكل �أمثل ب�سبب قل ��ة التخ�صي�صات ،فيما �شنَّ
عدد من الإعالميني هجمات �صريحة �ضد رئي�س االحتاد يطالبونه
بت�أم�ي�ن مبلغ التجريبية من ن�سبة "الهدية الر�سمية" التي منحتها
الهيئة العام ��ة للريا�ضة ال�سعودية الحتادن ��ا البالغة مليون دوالر
نظ�ي�ر م�شاركتنا يف البطولة الرباعي ��ة يف ت�شرين الأول املا�ضي
واملُو َدعَة يف �أحد البنوك الوطنية.
�أيّ تف ��ا�ؤل نطم ��ح ،و�أي ّ�أر�ضي ��ة يق ��ف عليها الالعب ��ون قبيل بدء
رحل ��ة (الأ�س ��د الرابع) عطف� � ًا على ت�سمي ��ة زميلنا راف ��ق العقابي
لفيلم ��ه املُميّز عن م�شاركتنا يف بطول ��ة �آ�سيا الأخرية عام ،2015
طاملا �أن �إرها�صات التعاقد مع املدرب الأجنبي وقلة مدة التح�ضري
والتهمي� ��ش الذي طال �أبرز املحرتفني (يا�سر قا�سم وج�سنت مريام
وك ��رار جا�س ��م و�سع ��د عبداالم�ي�ر وب ��روا نوري وغريه ��م) حتى
�أ�صي ��ب املتابع بالده�شة وهو يت�ساءل ب� ��أمل �شديد� :إذا كان ه�ؤالء
ه ��م �أف�ضل الالعب�ي�ن وندير وجوهن ��ا عنهم ونركنه ��م يف بيوتهم
وقت حاج ��ة املنتخب الوطني لهم ملجابهة جبابرة �آ�سيا يف ملتقى
كل �أرب ��ع �سنوات ف�أين ن�ستدعه ��م ومتى ن�سعف حظوظنا بهم ،يف
بطول ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا �أم دورة اخللي ��ج �أم للرتفيه ببط ��والت ودية
تعارفية؟!
الي ��وم� ،أكرث من منتخب عربي رفع �شعار ال بديل عن اللقب ،حتى
و�إن كان م ��ن باب تدعيم املعنويات ،فاجلانب الإعالمي م�ؤ ّثر على
�صعي ��د بن ��اء جدار حدي ��دي من الثقة ي�ص� � ّد كل �ضرب ��ات الأزمات
املفتعل ��ة �أثناء مع�سكر قطر �أو البطولة نف�سها ،ف�إعالم احتاد الكرة
م�شه ��ود له بح�سن التنظيم الداخل ��ي للفعاليات امل�صاحبة لأن�شطة
االحت ��اد وم�ؤمترات ��ه وور� ��ش العم ��ل ،لكن م ��ا يواجه� � ُه املنتخب
الوطن ��ي منذ �أيام جتهيزه ملع�سكر الدوحة وتوا�صله يف مباراتيه
الوديت�ي�ن م ��ع ال�ص�ي�ن وفل�سط�ي�ن مل يل � َ�ق ردّة الفع ��ل الر�سمي ��ة
م ��ن �إع�ل�ام االحتاد ال ��ذي حت ّفظ كث�ي�ر ًا وعمل ب�سيا�س ��ة التجاهل
الحت ��واء كل انفع ��االت النقد التي َجلدَتْ امل�ل�اك التدريبي وبع�ض
الالعب�ي�ن و�أع�ضاء االحت ��اد �أنف�سهم ،بينما ال جم ��ال لل�سكوت يف
هذا التوقيت من �أجل ت�ضييق دائرة املهاجمني و�إ�ضعاف حججهم
ببالغ ��ة ر�سائل يومية تع ّزز قوة اال�ستع ��داد لدى املنتخب وتهدّئ
من قلق املالك التدريبي بت�صريحات ترفع من �ش�أن الأ�سود وتبعث
ب�إ�شارات حتذيرية للمناف�سني.
اجلان ��ب الآخر غري امل�سيطر عليه ويتح ّم ��ل تبعاته بع�ض الزمالء
م ��ن مقدم ��ي الربام ��ج احلوارية ،هو ال�س ��رد الالم�س� ��ؤول لبع�ض
ال�ضي ��وف املحللني من العبي املنتخبات والأندية �سابق ًا بتخيّالت
ال ت�ستن ��د لواقع املنتخب ب�ش ��يء ،حم ّذرين من �ضعف هذا الالعب
وارتباك ذاك ،وت�أنيب امل ��درب وم�ساعده لعدم اال�ستعانة بالعبني
�آخري ��ن ،وهكذا يدورون يف حلقة م ��ن الت�شا�ؤم متنا�سني خطورة
جه ��از التلف ��از بت�س ّم ��ر �ألوف م ��ن امل�شجع�ي�ن متباين ��ي امل�ستوى
الثق ��ايف حوله وغالبيته ��م ي�سهمون يف ت�أجيج مواق ��ع التوا�صل
االجتماعي يف �أ�سو�أ فرتة نتيجة ت�أثرهم بطروحات الربامج ،وال
ندري ملاذا يتزامن �ص ��راخ املحللني ال�سلبيني وَ وَ لْولتهم ع�شية �أي
بطول ��ة بينم ��ا مل ن�سمع لهم قب ��ل ذلك �أي نحنحة عن ��د �س�ؤالهم عن
م�صري الأ�سود؟!
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ملواجه ��ة املنتخب ��ات املناف�سة لنا
يف املجموعة؟!
رمبا يك ��ون اخل ��روج باالنت�صار
عل ��ى املنتخ ��ب ال�صين ��ي بف ��ارق
هدف مقبو ًال بدرجة جيدة خا�صة
ان املباراة متثل اال�ستعداد الأول
يف مواجهة منتخب بقدرات عالية
وم ��درب ميتل ��ك اخل�ب�رة العاملية
وكانت لديه ف�ت�رة �إعدادية طويلة
وثب ��ت وجود ثغ ��رة دفاعية خالل
املب ��اراة �أ�سهم ��ت يف من ��ح ركل ��ة
جزاء جاء منها ه ��دف ال�صني ،ثم
تك� � ّررت احلال ��ة مرة �أخ ��رى �أمام
املنتخ ��ب الفل�سطين ��ي ح�ي�ن مت
احت�ساب ركلة ج ��زاء كاد �أن ي�أتي
منه ��ا هدف ل ��وال براع ��ة احلار�س
حمم ��د حمي ��د وت�صدي ��ه اجلريء
لها.
وهن ��ا ف�إن الت�س ّب ��ب بركلتي جزاء
خالل مباراتني ي� ّؤ�شر وجود خلل
يف اخلط ��وط اخللفي ��ة وتعام ��ل
غري اح�ت�رايف يف تنظيف منطقة
اجل ��زاء م ��ن الك ��رات وحتيي ��د
مهاجمي املناف�س ،كم ��ا �أن نتيجة
املباراة الثاني ��ة ال متثل الطموح،

ب ��ل ه ��ي م�ؤ�ش ��ر عل ��ى التط � ّ�ور
احلا�صل لأغل ��ب منتخب ��ات �آ�سيا
وقدرته ��ا عل ��ى �إح ��داث املفاج�آت
خ�ل�ال البطول ��ة وه ��و م ��ا يج ��ب
�أن ميث ��ل �إ�ش ��ارة مهم ��ة الالعب�ي�ن
واملالك التدريبي.
ال يظ ��ن البع�ض �أن طري ��ق �أ�سود
الرافدي ��ن �سيك ��ون مفرو�ش� � ًا
بال ��ورود و�أن انتقاله ��م اىل
الدور � 16سيك ��ون �سه ًال بتواجد
منتخب ��ي فيتن ��ام واليم ��ن ،بل �إن
العك� ��س ه ��و ال�صحيح والب ��د �أن
ن�أخ ��ذ ِحذرن ��ا من ��ه بالتخطي ��ط
ال�سليم واحرتام املناف�س وفر�ض
الأ�سل ��وب املنا�سب عند املواجهة،
فاملنتخ ��ب الفيتنامي ي�ش� �كّل الآن
طف ��رة �آ�سيوي ��ة ب ��د�أت تتل ّم� ��س
طري ��ق الت�ألق و�سب ��ق �أن �أ�صابت
ماكن ��ة الأ�س ��ود بالعط ��ل يف �أكرث
م ��ن منا�سب ��ة كان �آخره ��ا �إق�صاء
منتخبن ��ا الأوملب ��ي م ��ن نهائي ��ات
ك�أ� ��س �آ�سي ��ا حت ��ت  23عام ��ا وال
ي�ستبع ��د من خ�ل�ال ق ��راءة نتائج
ا�ستعدادهم �أن يقدموا �أدا ًء خارج
التو ّقعات.

�أم ��ا منتخب اليمن فهو الآخر جاء
للبطول ��ة بثوب التح ّدي وت�ستلهم
معان ��اة البلد وما مي ّر به من م� ٍآ�س
لتك ��ون حاف ��ز ًا يف خط ��ف �إحدى
بطاق ��ات الت�أه ��ل ع ��ن املجموع ��ة
وخ�ي�ر م ��ا ي�ؤك ��د م ��ا ذهبن ��ا اليه
ه ��و �أداءه الع ��ايل �أم ��ام منتخ ��ب
ال�سعودي ��ة وخ�سارت ��ه ب�صعوب ��ة
به ��دف وتط � ّ�ور �أ�سل ��وب نقل ��ه
للكرات وال�سرعة يف كل مبارياته
اال�ستعدادية الأخرية.
�إن املهم ��ة �أم ��ام �أ�س ��ود الرافدي ��ن
�ستك ��ون �صعب ��ة و�أن رك ��ن املالك
التدريبي والالعبني اىل ح�سابات
تاريخ الفرق املناف�سة دون النظر
اىل معطي ��ات احلا�ض ��ر ه ��و م ��ا
يجب االنتب ��اه اليه والتعامل معه
ب ��كل احرتافي ��ة ،و�أ ّال نبتع ��د ع ��ن
فر� ��ض قوة الأداء وال�سيطرة على
�أرجاء امللعب منذ البداية وح�صد
نقاط املب ��اراة كهدف البد منه قبل
مواجهة الفريق الإيراين ال�شر�س
ت�صب
ل�ضمان �أي معطيات رمبا ال
ّ
يف �صال ��ح منتخبنا وته ّدد انتقاله
للأدوار املتق ّدمة.

ذل ��ك و�أغلبه هو ب�سبب �ضع ��ف خربة الإدارة
والقيادة يف هذه االندية و�أع�ضائها وهيئتها
العام ��ة ،وتلعب املجام�ل�ات والتنازالت دور ًا
كبري ًا يف ف�شلها!
�إن هناك �آلي ��ات عمل مب�سّ طة حتتاج لو�ضعها
وتنفيذها كربامج تطوير للأندية الباحثة عن
التغي�ي�ر ،كالعم ��ل بنظام الأ�سه ��م والع�ضوية
الدائم ��ة للنادي للفرد والأ�س ��رة كذلك ،بحيث
تك ��ون هن ��اك ا�ش�ت�راكات �سنوي ��ة ب�سيط ��ة
م ��ع منح هوي ��ة للمنت�س ��ب للن ��ادي ي�سمح له
بالدخ ��ول اىل الن ��ادي ومن�ش�آت ��ه وتعم ��ل له
تخفي�ض ��ات يف الدخ ��ول للمالع ��ب ،ا�ضاف ��ة
اىل �أن الن ��ادي ي�ستطي ��ع تنظي ��م العدي ��د من
املنا�سبات واالحتفاالت وكل ذلك لأجل توفري
امل ��وارد وم�ص ��ادر دخ ��ل لت�سي�ي�ر ن�شاط ��ات
و�أمور النادي وفرقه و�أبطاله.
�إن ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الناجحة والداعمني

جمهورية العراق
حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

دائم� � ًا م ��ا يبحث ��ون ع ��ن االندي ��ة الناجح ��ة
واملجته ��دة والت ��ي متتل ��ك �إدارات مم ّي ��زة،
ولي� ��س بال�ضرورة �أن تكون �أندية جماهريية
وله ��ا �شعبي ��ة وتاري ��خ و�إجن ��ازات وجن ��وم
و�أبط ��ال (لأن م�ستقبله ��ا م�ضمون وقد يجتاز
احلدود والتوقعات بف�ضل �إداراتها احلكيمة)
و�أن الراع ��ي وامل� ��ؤازر ه ��و ال ��ذي يبحث عن
الن ��ادي اجلي ��د والواع ��د لت�أم�ي�ن وت�سوي ��ق
منتوجات ��ه وتدعيم �شركت ��ه وعمله التجاري،
وتلعب الدعاية والإع�ل�ان والفنادق والبنوك
وامل�ص ��ارف وال ��وزارات ،وامل�ؤ�س�س ��ات
املدني ��ة والع�سكرية ،و�ش ��ركات القطاع العام
واخلا�ص واملحطات والف�ضائيات ،و�شركات
االت�ص ��االت والط�ي�ران وغريه ��ا دور ًا كبري ًا
لت�سوي ��ق ب�ضاعته ��ا ع ��ن طري ��ق الريا�ض ��ة
وفرقه ��ا ،واخل�صخ�ص ��ة والت�سوي ��ق هم ��ا
الأدوات املنفذة وامل�ؤدية للنجاح والتطوّ ر.

رأيك وأنت حر
 حممد العبيدي

خليجي  ..24للوحدة واال�ستقرار
م ��ع �أهمي ��ة الق ��رارات التي خ ��رج بها اجتم ��اع االحتاد
اخلليج ��ي لك ��رة الق ��دم الأربعاء املا�ض ��ي يف قطر ويف
مقدمته ��ا املوافق ��ة على توجي ��ه الدعوات ل ��دورة ك�أ�س
اخلليج املقبلة الت ��ي ت�ضيفها الدوحة خالل �شهر كانون
الأول م ��ن ع ��ام  2019واملوافق ��ة عل ��ى طل ��ب االحت ��اد
الإمارات ��ي لك ��رة الق ��دم بت�أجي ��ل اجلمعي ��ة العمومي ��ة
اال�ستثنائي ��ة التي كان مق ��رر ًا عقده ��ا يف �سلطنة عُمان
نهاي ��ة ال�شه ��ر احل ��ايل ،يرتق ��ب اجلمي ��ع لق ��ا ًء جدي ��د ًا
يجم ��ع اال�شقاء كاف ��ة ّ
بغ�ض النظرعن امل ��كان ال�سيما �أن
الهدف اال�سا�س هو حتقيق امل�صلحة العامة و ّمل ال�شمل
اخلليجي يف اجوائه الأخوي ��ة املعتادة التي كانت وما
ت ��زال وتبق ��ى جتمع �أ�س ��رة الكرة اخلليجي ��ة يف عر�س
مهي ��ب كل عام�ي�ن ال ��ذي ا�ضحى تراث� � ًا خال ��د ًا وجتمع ًا
جماهريي� � ًا عفوي� � ًا يرتقي بلقاء املنتخب ��ات واجلماهري
الوفي ��ة يف كرنف ��ال ك ��روي �شعبي رائ ��ع ي ��زداد رونق ًا
وجناح ًا بتكامل جنومه والتفاعل مع طقو�سه و�أحداثه
املميزة دائم ًا.
وج ��اء لقاء االحت ��اد اخلليجي لك ��رة القدم بع ��د �أن قدم
املكت ��ب التنفيذي يف االجتم ��اع ال�سابق يف  28ت�شرين
الثاين املا�ض ��ي يف م�سقط ر�سالة �إيجابية مهمة مفادها
�أن التجم ��ع اخلليجي ال يحدده م ��كان بعينه ال�سيما �أن
الهدف �أ�سم ��ى و�أكرب من اي تفا�صي ��ل ثانوية ،فبالرغم
من �أن لوائح االحتاد اخلليجي لكرة القدم تن�ص على ان
�إقامة اجتماع ��ات املكتب التنفيذي واجلمعية العمومية
تكون يف بلد املقر وهي قطر� ،إال �أن رئي�س االحتاد حمد
بن خليفة يحر�ص على امل�صلحة العامة للكرة اخلليجية
وي�سع ��ى �أن يجل� � َ�س اجلميع على مائ ��دة واحدة ،ولهذا
وافق على �إقامة احلدث�ي�ن اخلليجيني يف �سلطنة عُمان
ال�شقيقة التي احت�ضنت حينها اي�ض ًا اجتماعات االحتاد
الآ�سي ��وي لكرة الق ��دم وكذلك احلف ��ل ال�سنوي لالحتاد
القاري ووجد اجلميع �أنها فر�صة طيبة لاللتقاء.
ج ��اء موق ��ف حمد بن خليف ��ة رئي�س االحت ��اد اخلليجي
لك ��رة الق ��دم مك ّم�ل ً�ا ملبادرات ��ه الدائم ��ة وامل�ستم ��رة من
اج ��ل م�صلح ��ة الك ��رة اخلليجي ��ة ،ومنه ��ا �إق ��رار عق ��د
املكت ��ب التنفي ��ذي والعمومية اال�ستثنائي ��ة يف م�سقط،
خ�صو�ص� � ًا ان قط ��ر �سبّاقة دائم ًا بتقدمي ه ��ذا النوع من
املبادرات الرامية اىل توحيد ال�صف اخلليجي والعربي
و�أذكر منها اي�ض ًا تنازل الدوحة عن حقها يف ا�ست�ضافة
الن�سخ ��ة ال�سابق ��ة للكوي ��ت ملنا�سب ��ة رف ��ع الإيقاف عن
الكرة الكويتية.
مواعي ��د ال ��دورة املقبل ��ة �سيت ��م حتديده ��ا بع ��د درا�سة
ج ��دول مواعيد البطوالت الدولي ��ة وا�ست�ضافة الدوحة
له ��ا مت ح�سمها م�سبق ًا ،كما كان هناك ت�أكيد على ذلك يف
االجتماع الت�شاوري الذي عقد يف �سلطنة عُمان.
م ��ن املهم ج ��د ًا �أن يك ��ون م�سار عمل االحت ��اد اخلليجي
لكرة القدم ناجح ًا وزاخر ًا باملواقف الإيجابية وال�سمو
متج ��اوز ًا �أي مواق ��ف �سيا�سي ��ة ال مت ��ت اىل الريا�ض ��ة
ب�صلة.
كم ��ا ميثل ا�ستم ��رار حمد بن خليف ��ة يف رئا�سة االحتاد
اخلليج ��ي لعام�ي�ن مقبل�ي�ن واعتم ��اده ب�أق ��رب جمعي ��ة
عمومية وفق� � ًا ملا ين�ص عليه النظ ��ام الأ�سا�سي لالحتاد
عام ًال مهم� � ًا وحا�سم� � ًا يف تر�سيخ اال�ستق ��رار وتوحيد
ال�ص ��ف اخلليج ��ي ملا ميتلكه م ��ن خربة ودراي ��ة عميقة
عال على
ور�ؤية �شمولية واحرتافية يف العمل وحر�ص ٍ
�أهمية حتقيق االهداف الإيجابية التي انبثق مبوجبها
االحت ��اد ،حيث ي�أم ��ل اجلميع �أن ت�شهد ال ��دورة املقبلة
م�شارك ��ة كل املنتخب ��ات املن�ضوي ��ة حتت ل ��واء االحتاد
اخلليجي بن�سختها  ،24على غرار ما ح�صل يف الن�سخة
ال�سابقة يف الكويت.
جاء موقف حمد بن خليفة رئي�س
مكم ً
ال
االتحاد الخليجي لكرة القدم ّ
لمبادراته الدائمة والم�ستمرة
من اجل م�صلحة الكرة الخليجية،
ومنها �إقرار عقد المكتب التنفيذي
والعمومية اال�ستثنائية في م�سقط..
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ال������م������ح������ارب ال����ق����دي����م
يا�سني طه حافظ

ث ��ارت حفيظة البع�ض و�إنربوا دفاع ًا ع ��ن �إحت�شام ال�شارع العراقي،
بع ��د �أن عر�ضت بع�ض املحال التجارية ،مالب� ��س ن�سائية بغية جلب
�إنتب ��اه امل�شرتي ��ن� .إعرت�ض ��وا ب�شدة ،وطالب ��وا بوقف م ��ا و�صفوه
باجلرمي ��ة الأخالقية ،متخيل�ي�ن �أن هذه املالب�س ه ��ي �سبب �إنحدار
البلد نح ��و اخلراب ،وهي الت ��ي �أبعدت النا�س ع ��ن احلياء وقادتهم
نح ��و جادة ال�ض�ل�ال والرذيلة ،فبعر�ض هذه املالب� ��س قد باع النا�س
�أنف�سه ��م لل�شيطان ،وانقادوا �ص ��وب دروب الف�س ��ق ،وعاثوا بالقيم
والتقالي ��د ف�س ��اد ًا وفج ��ور ًا .نع ��م يا�سادة ه ��ذا ماح�ص ��ل يف بالدنا
ال�سعيدة .فكيف يج ��ر�ؤ �أ�صحاب بع�ض املحالت املارقون ويحيدون
ع ��ن التهذي ��ب وال ��ورع ،وه ��م يعر�ضون غ�ي�ر مبالني بع� ��ض الثياب
الن�سائية يف واجه ��ات حمالهم لك�سب الزبائن ب�إ�سلوب غري �شرعي،
وطريقة غري الئقة تواط�ؤوا فيها مع ال�شيطان� .أكاد �أن �أ�سمعكم �أيها
اال�صدق ��اء يف ه ��ذه اللحظة و�أنت ��م تكررون كلمة �شيط ��ان ،نعم �أيها
الأع ��زاء ه ��و ذات ال�شيطان الذي �أم�سك ب�أَي ��دي جمموعة من الرعاع
ليجعلهم يتحكمون مبقدرات البلد ،وهو نف�س ال�شيطان الذي اختب�أ
فيم ��ا بعد يف مكان بعي ��د ،قلق ًا يلعق �أ�صابع الن ��دم ،بعد �أن عجز عن
جماراة تالميذه النجباء.
�إنت�صبت الغرية عند ه�ؤالء بعد �أن بان لهم امل�ستور وجتر�أ �أ�صحاب
بع� ��ض املتاجر وه ��م يك�شفون املالب� ��س الن�سائية يف وج ��وه املارة،
خارجني عن امللة نحو التيهان يف دروب اخلنا�س الرجيم! يعر�ضون
مالب� ��س الن�ساء وحماالت ال�صدر هكذا م ��رة واحدة ،لغواية النا�س،
ب�ل�ا وازع �ضم�ي�ر ،خارجني عن جادة ال�صواب ،م ��ن �أجل ربح حفنة
من الدنانري!!
فه ��ل هناك كوميديا �سوداء �أكرث عتمة م ��ن هذا؟ �أكاد ال �أ�صدق تكرار
حدوث مث ��ل هذه التفا�صيل يف بلدنا الذي �إخ�ت�رع الفنون والكتابة
و�صناع ��ة اخلمر والأعياد ،وتفنن يف ن�س ��ج الأزياء و�صناعة احللي
والآالت املو�سيقي ��ة ،وظف ��ر ال�شع ��ر بط ��رق تظه ��ر جم ��ال ان�سانن ��ا
العراق ��ي قبل �سبعة �آالف �سنة!! فما ب ��ال البالد تنحدر من �سيئ اىل
�أ�س ��و�أ ،و َمل �أ�صبحت اال�شياء اجلميلة هي الذكريات فقط؟ مِ َل ين�شغل
عوران البلد بالعورات دون غريها وي�سحقون جمال البلد والنا�س.
َح َّمل ��وا البل ��د كل امل�ش ��اكل والعاه ��ات ومينع ��ون حم ��االت ال�صدر،
�سرقوا الب�ل�اد والعباد ومل يرجف لهم جفن ،لكن مالب�س ن�سائية يف
بع�ض الدكاكني ترتعد لها كل فرائ�صهم الذكورية .نعم ،فال�صدور قد
طم ولي�س للتزيني ياعباد الله ال�صاحلني ،ومباح �أن ينز الدم
خلقت ِل َّل ِ
من االج�ساد �أثناء التطبري ،يف حني مُ ْ
ت َن ُع قطعة قما�ش ُتعني اجل�سد
وتغطيه ،وي َُح َّر ُم عر�ضها يف هذا البلد الآمن.
احلم ��د لل ��ه �إن كل م�ش ��اكل البل ��د قد حُ َّل ��تْ  ،ويعي�ش النا� ��س يف رغد
و�س�ل�ام وطم�أنينة ،ال فقر وال ع ��وز وال تظليل يف وقت الظهرية ،كل
�شيء هادئ يف امليدان الغربي كما قال �أخونا رميارك ،ومل يبق �سوى
م�س�أل ��ة �صغرية عابرة حتت ��اج اىل ت�شريع �سري ��ع ،بعدها �سي�ستقيم
�أم ��ر البلد ،وت�سري اموره الـى االمام بكل ت� ��ؤدة وطم�أنينة ،نعم انها
املالب� ��س الن�سائية �أيه ��ا النا�س ،والتي جت ��ر�أ البع�ض وو�ضعها بكل
عنجهي ��ة ووقاحة وع ��دم �ضمري يف فرتينات املح ��ال التجارية ،غري
مبالني بو�ضع البالد احلرج يف حماربة الرذيلة والف�ساد.
كنت �أنوي اليوم الكتابة عن معر�ض جياكوميتي الذي زرته البارحة،
لك ��ن ليعذرين �صانع (الأ�صنام) العاري ��ة هذا ،لأن مالب�س الن�ساء قد
�إحتل ��ت الفرتينات يف البلد ،وهي تهدد �سالمة ذوق وعفة النا�س .ما
العم ��ل �إذن؟ كم ��ا ت�ساءل عمن ��ا لينني .فرمبا احل ��ل الوحيد يكمن يف
�إلغ ��اء املالب�س اجلديدة للن�ساء ،فال �أعياد وال عاداة (دخيلة) تخد�ش
ثقافتنا وتقاليدن ��ا العريقة ،ويكفينا ال�سواد الذي ع َّم �أر�ض ال�سواد.
ولتجل� ��س الن�ساء يف البيوت وت�ستعم ��ل مالب�سها القدمية وال داعي
للتربج بع ��د الآن ،لأن الذين يغلقون منافذ احلياة بخرافاتهم لي�سوا
بحاج ��ة اىل غواياتك ��ن يان�ساءنا الطيبات ،مادام ��ت هناك حوريات
ينتظرن ه�ؤالء على �أحر من اجلمر يف امل�ستقبل القريب .فال تبحثن
عن حماالت لل�ص ��در ،بل عن حماالت لل�صرب الذي مل يبق منه الكثري
يف هذا البلد.
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لم يكن الخريف قد ح�سم
�أمره ببدء الف�صل .هو ير�سل
خفقات،
ن�سمات باردة،
ٍ
ٍ
ً
عنيفة لبع�ض �أوراق
لم�سات
ٍ
ال�شجر .لكن ال خريف بعد.
ثمة ورقة م�صفرة في هذه
ال�شجرة واثنتان ب�أخرى
بعيدة ،وال�سماء را�ضية
بالرمادي الذي يبدو �أثقل كل
يوم.
ما تزال النزهات يف احلدائق مطلوبة،
ما يزال ٌ
�شغف لإ�ضاءة النف�س يف ف�ضاءات
خ�ضر ومم ��رات ورد وعزالت ع�شاق .وما
ي ��زال �أولئك املتفردون بعيد ًا ،ك�أن يخفون
حا ًال ،يرت�شفون زجاجاتهم كما ليطف�ؤا �أو
ليقتل ��وا كامن ًا كريه ًا فيه ��م .حني تعبتُ من
التج ��وال اخرتت م�صطبة ال ه ��د�أ ،لأتامل
النا�س وانظر للعامل الذي يتهي�أ ال�ستقبال
رياح جديدة.
�أ�ش ��ارت يل �سي ��دة بال�سم ��اح له ��ا
مب�شاركت ��ي امل�صطبة� ،أفرحتني لأين �أريد
�أن ا�ستنط ��ق ال�ضائع�ي�ن ،املتعب�ي�ن ،الذين

�سئم ��وا �أو ال ي ��درون م ��ا يفعلونه بعد يف
احلي ��اة .علم ��ت �أن له ��ا �أوالد ًا غ ��ادروا،
�أحدهم قتل ��ه الر�صا�ص الأملاين� ،أخر مات
بعي ��د ًا عن ��ي ،يقولون مر�ض ،لك ��ن ملاذا مل
ي�ش � َ�ف؟ ه ��و كان يف امل�ست�شف ��ى يقول ��ون
� .أن ��ا بقي ��ة م ��ن عائلة كان ��ت له ��ا �شقة يف
ظاهر املدينة وتعي�ش بني حياتني ،الريف
واملدينة احلديثة ،لكن كما تراين� ،أنا بقية
باقي ��ة ال �أنتمي للري ��ف .ال �أنتمي للمدينة،
�أنتمي مل�صاطب احلدائق!
قالته ��ا واختلط ��ت يف وجهه ��ا حالت ��ا
�ام �أ�س � ً�ى و�سخري ��ة م ��رة ،ف�ل�ا ه ��و
ابت�س � ِ
ابت�سام وال هي �ضحكة ولكن وجه ًا دم ّرته
واقع معي ��ب هي فيه،
يف حلظ ��ات هجم� � ُة ٍ
"لكن ال ب�أ� ��س"" ،قالت ،وفج�أة �صاحت"
"البريت"!
التفت رجل �شيخ ،يرتدي قبعة رمادية
وقم�صل ��ة �سوداء يب ��دو عليها قدم ،يع�ضل
قلي�ل ً�ا ،باجتاهنا .قال ��ت يل ،مثل من يريد
�أكم ��ال ق�ص ��ة" ،ه ��ذا ع�سكري ق ��دمي .قاتل
الأملان ،وق� � َع يف الأ�سر� ،أهانوه و�ضربوه
ث ��م َف َل ��تَ منه ��م� ،أو ح ��رر ُه الرو� ��س ،وهو
يحم ��ل ثالثة �أو�سم ��ة ،ال �أدري هل ما يزال
يحتفظ بها ،بع�ضهم باع �أو�سمته – احلياة
�أحيان ًا مزعجة جد ًا.
ً
وف�سحت له مكان� �ا ليتو�سطنا .قال يل
�ضاحك ًا دعك قرب حبيبتك ،ما جئت الفرق
بينكما� .شار َك ْتنا هي ال�ضحك وكما �شباب
جدي ��د تدف ��ق يف وجهه ��ا كام ��دِ االحمرار
"ال �أري ��د احلدي ��ث عن �أي ��ام احلرب ،ذلك
اجلنون الناري العا�ص ��ف .ت�صور �سيدي
الأجنبي ،نحن نقاتلهم نرى انهم على خط�أ
وجمرمني وهم يقاتلوننا يروننا على خط�أ
وجمرمني ،هكذا ُتدم َّر الأخطا ُء الب�شري َة ،
افتقاد ال�صواب وراء املتاعب ."...
"لكن ��ي اري ��دك تخ�ب�رين ع ��ن �أخالق
الع�سك ��ري ،ف ��رد ًا� ،أعن ��ي ع ��ن الأف ��راد
ببزاته ��م الع�سكري ��ة �أو م ��ن دونه ��ا ،يف
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موسيقى األحد
ثائر �صالح

يق�ت�رب العام املي�ل�ادي  2018م ��ن نهايته
ليحل العام اجلديد الذي ت�ستهله مو�سيقي ًا
�أورك�س�ت�را فيين ��ا الفيلهارموني ��ة بحف ��ل
الع ��ام اجلدي ��د �صب ��اح الأول م ��ن كان ��ون

تل ��ك الأيام� ،أي ��ام الكالب كما يق ��ول كاتب
�أملاين."...
"�سي ��دي ،النا� ��س جمع� � ًا ،جي�ش� � ًا،
متظاهري ��ن� ،أو فريق� � ًا� ،أف�ض ��ل مم ��ا ه ��م
ر�ص� � ٌد للخط� ��أ ،للن�ش ��از .
�أف ��راد ًا ،هنال ��ك ْ
الأطمئن ��ان مي�س ��ح احلي ��اة .يف االنف ��راد
تظه ��ر ال�سيئ ��ات املقموع ��ة من خ ��وف �أو
خجل  ..نعم ٌ
بع�ض حني ال يرى ال يرمي ،ال
يقاتل لكي ال تطلق عليه النار ،نعم بع�ضهم
كان يتمنى اله ��رب ،ويفت�ش يف الغابة عن
مم� � ّر بعي ��د عن الر�ص ��د ،نع ��م بع�ضهم كان
خ�سي�س� � ًا ،الف�ضائ ��ل لي�ست �أ�صيل ��ة دائم ًا،
هذا �ش ��يء م�ؤ�سف� ،ألي� ��س كذلك؟ لكن هي
احل ��ال  ..بعد انتهاء احل ��رب ،من ميلكون
م ��ا ًال عا�ش ��وا برف ��اه ،وج ��دوا �أ�سواق� � ًا
ورواج� � ًا – نحن �أبناء الق ��رى الفقراء كنا
جمندي ��ن – والآن نحن جمندون بال ثياب
ع�سكري ��ة وال واجب ��ات �أو �أوام ��ر بالقتل.
نحن ن�شه ��د انف�سنا ُن ْع � ِ�وز ،منر�ض .نريد

�أن ن�ش�ت�ري وال مال او ن�شرب ونعلم �أن ما
يريحنا يف الليل ،ي�ؤملنا يف النهار ،النقود
�أقل يف جيوبنا ،كنا يف اجلبهات مع ًا �أمام
املوت ،بعد احلرب ،ل�سنا مع ًا �أمام احلياة،
نحن م ��ا نزال ،كم ��ا بد�أنا ،ابن ��اء قرى يف
املدين ��ة ،فق ��راء  ،...دعنا م ��ن كل هذا ،من
احلياة كله ��ا ،لوال �أين  ،...مل�سحت املرارة
بر�شف ��ة ف ��ودكا طويلة ،رمبا لك ��ي ال تعود
احل ��رب ،لكن ،ال نع ��ود للبيانات واقرتاب
�ش ��روق امل�ستقب ��ل واحلي ��اة اجلدي ��دة
الآمن ��ة بعد طرد العدو ُ ..ط � ِ�رد العدو وها
�أن ��ا عل ��ى م�صطب ��ة يف حديقة عام ��ة �أرثي
أم�س بعتُ الأو�سمة
النا�س و�أرثي نف�سيَ � ،
الثالثة!".
قل ��ت ل ��ه موا�سي� � ًا ،ح�سن� � ًا �أنت ��م �أديتم
الواج ��ب الوطن ��ي ،واجهته ��م الأع ��داء
وخ�سرمت عمر ًا وحتملتم رعب ًا .الآن النا�س
�آمنون يف احلدائ ��ق بف�ضلكم وال �أعداء ..
�ألي�س ��ت منا�سبة لن�أكل �شيئ� � ًا ،لن�شرب قبل

ذلك �شيئ� � ًا ،ولنذكر الذي ��ن قاتلوا من �أجل
النا� ��س الذي ��ن الي ��وم يف احلدائ ��ق ،ه ��ي
دعوة م ��ن غريب ع ��ن الب�ل�اد �سعادتي يف
تقبلها!"..
رف ��ع قبعت ��ه وهت ��ف :حتي ��ا احلي ��اة
اجلميلة والنا�س الطيبون.
كنا ثالث ��ة وكانت جل�س ��ة خ�صبة ثرية
تفي�ض عواطف و�سع ��ادة �إن�سانية وفرح ًا
قال يل  :هذه ليلة نطرد بها ذكريات �سيئة،
�س�أحتف ��ظ بها حار�س� � ًا من ال�ش ��ر� ،آن الآن
�أملك �شيئ ًا مه ّم ًا"...
ن�سي �شيخوخته� ،سحبني �إليه وقبلني
من ر�أ�سي و�أبقى يدي بني يديه طوي ًال ...
وحتى وقفن ��ا لنتجه اىل املطع ��م القريب.
كن ��ا يف و�سط الك ��ون تلك الليل ��ة حميمني
نتمت ��ع مب ��ا تري ��ده الإن�سانية م ��ن حمبة،
م ��ن تع ��ارف ،م ��ن �أرواح وعواط ��ف .يف
تل ��ك الليلة وجدت الإن�ساني ��ة بيننا فر�صة
لتنت�صر!

الث ��اين م ��ن كل ع ��ام ،وه ��و احلف ��ل ال ��ذي
تنقل ��ه العديد م ��ن حمط ��ات التلفزيون يف
بث مبا�ش ��ر من فيينا عا�صم ��ة اجلمهورية
النم�ساوي ��ة .ه ��ذا احلف ��ل ه ��و ا�ستم ��رار
لتقليد تثبت منذ العام � 1939سنوي ًا .تقدم
احلف�ل�ات يف ال�صال ��ة الك�ب�رى (الذهبية)
يف مبن ��ى جمعي ��ة املو�سيق ��ى يف فيين ��ا
( )Musikverein، 1870وه ��ي قاعة
تتمي ��ز مبوا�صف ��ات �صوتي ��ة (اكو�ستيكا)

�إنت�صبت الغيرة عند ه�ؤالء بعد �أن
بان لهم الم�ستور وتجر�أ �أ�صحاب بع�ض
المتاجر وهم يك�شفون المالب�س الن�سائية
في وجوه المارة ،خارجين عن الملة
نحو التيهان في دروب الخنا�س الرجيم!
يعر�ضون مالب�س الن�ساء وحماالت ال�صدر
هكذا مرة واحدة ،لغواية النا�س ،بال وازع
�ضمير ،خارجين عن جادة ال�صواب ،من
�أجل ربح حفنة من الدنانير!!

ممت ��ازة .يف احلقيق ��ة تقدم ث�ل�اث حفالت
يوم ��ي  30و  31كان ��ون الأول بالإ�ضاف ��ة
اىل حفل ��ة العام اجلديد الت ��ي تبد�أ ال�ساعة
احلادية ع�شرة ون�صف.
متي ��زت فيين ��ا بحي ��اة مو�سيقي ��ة غني ��ة
ومتنوعة .و�أعتاد الفييناويون �إقامة حفل
يف الي ��وم الأول من العام منذ  .1838لكن
ن�ش ��وء تقليد تق ��دمي فيين ��ا الفيلهارمونية
�أعمال عائلة �شرتاو�س بالدرجة الأوىل يف
هذه احلف�ل�ات جاء مت�أخ ��ر ًا ،لرمبا ب�سبب
ت�أث�ي�ر ون�شاط يوه ��ان �شرتاو� ��س الثالث
( )1939 - 1866ال ��ذي ق ��اد حفالت ر�أ�س
ال�سنة بني .1933 – 1928
منذ ذلك احلني قاد فرقة فيينا الفيلهارمونية
�أ�شه ��ر املو�سيقيني ،بينهم من�ساويون مثل
فيلي بو�سكوف�سكي وهربرت فون كارايان
ونيكوالو�س �آرنونك ��ورت ،و�آخرون مثل
ل ��وران مازي ��ل وزوب�ي�ن مهتا وري ��كاردو
موت ��ي وكالوديو �آب ��ادو و�سيجي اوزاوا
ويف ال�سنوات الأخرية ماري�س يان�سون�س
ودانيي ��ل بارنبومي وغو�ستاف ��و دودامل.
�سيق ��ود الأمل ��اين كري�ستي ��ان تي َلمان حفلة
.2019 - 2018

احل�صول على تذاكر هذه احلفالت �صعب
ج ��د ًا نظ ��ر ًا للإقب ��ال العاملي عليه ��ا ،لذلك
تق ��وم �إدارة فرق ��ة فيين ��ا الفيلهارموني ��ة
ب�إج ��راء قرع ��ة بعد ت�سجي ��ل الطلبات بني
� 28 - 1شب ��اط .يرتاوح �سعر التذاكر بني
 35ي ��ورو و 1090يورو حلفلة الأول من
كانون الثاين.
كان ��ت فيين ��ا عا�صم ��ة واح ��دة م ��ن �أك�ب�ر
�إمرباطوريات �أوروب ��ا و�أهمها ت�أثري ًا يف
ال�سيا�س ��ة الأوروبي ��ة عل ��ى م ��دى قرون،
حكمتها عائل ��ة هاب�سبورغ التي ت�صاهرت
مع كل العوائ ��ل املالكة يف �أوروبا تقريب ًا،
ف�أعتل ��ى بع� ��ض �أفراده ��ا العر� ��ش مل ��وك ًا
يف العدي ��د م ��ن ال ��دول الأوروبي ��ة ،منهم
الأر�شي ��دوق ماك�سيميلي ��ان فران� ��س �أمري
كولوني ��ا املذك ��ور يف كتابت ��ي الأ�سب ��وع
املا�ض ��ي .متيز الن�ص ��ف الأول م ��ن القرن
ال�ساب ��ع ع�ش ��ر باحل ��كام الذي ��ن متتع ��وا
مبعارف مو�سيقية ممت ��ازة مثل فرديناند
الثاين والثال ��ث وليوبولد الأول ويوزف
الأول وكارل الأول ،وال غراب ��ة �إذن يف
و�صول عدد العازفني يف فرقة البالط زمن
كارل الأول �سنة  1624اىل  130عازف ًا.

ازدادت �أهمي ��ة فيين ��ا وو�صل ��ت قمته ��ا
يف الف�ت�رة الكال�سيكي ��ة – عندم ��ا اعتلى
هاي ��دن وموت�س ��ارت النم�ساوي ��ان عر�ش
املو�سيق ��ى� .أجنب ��ت االمرباطوري ��ة
النم�ساوي ��ة �شملت�س ��ر وبي�ب�ر وفاغنزايل
وفوك� ��س (من �أهم مو�سيقي ��ي البالط يف
ع�ص ��ر الب ��اروك) ،وج ��اء بعده ��م هاي ��دن
وموت�سارت و�شوب ��رت وبروكرن ومالر،
ومتي ��زت عائل ��ة �شرتاو� ��س ب�أجياله ��ا
الثالث ��ة ،وب ��رز يف الق ��رن الع�شري ��ن
�شونربغ وكراي�سلر وفيربن.
فيين ��ا عا�صمة املو�سيق ��ى التي ا�ستقطبت
خرية املو�سيقيني ،ف�إىل جانب املو�سيقيني
النم�ساويني الكبار املذكورين انتقل اليها
بيتهوفن كما ذكرت يف اال�سبوع املا�ضي،
وكذل ��ك برام ��ز ،وم ��ن قبلهم ��ا الإيطاليان
برت ��ايل وكذل ��ك �سالي�ي�ري املعا�ص ��ر
ملوت�س ��ارت .ومن �أط ��راف االمرباطورية
جاء �أ�شه ��ر م�ؤلف ��و الأوبري ��ت املجريون
َلهْار وكاملان وغولدم ��ارك وعازف الكمان
ال�شهري يوزف يواخي ��م ،والكرواتي (من
داملاتيا) فران�س فون �سوبيه ،واالوكراين
دوبلر وغريهم.

مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ذك���رى امل��ئ��وي��ة مل���ي�ل�اده :ال��ك�����س��ن��در �سوجلينيت�سني �أدي���ب��� ًا وم��ف��ك��ر ًا
د .فالح احلمـراين

2-2
�إن النجاح الذي حالف ق�صة "يوم واحد من
حياة �إيفان ديني�سوفيت�ش" وتقومي النقاد
له ��ا كعمل فني رفيع وج ��اد ،وا�ستحواذها
على �شرائح وا�سعة م ��ن القراءة ،ووقعها
كال�صاعقة يف يوم �صاف على الر�أي العام
ال�سوفيات ��ي ،وحتريكه ��ا املي ��اه ال�ساكن ��ة
على ال�ساح ��ة ال�سوفياتية عموم� � ًا� ،أغرى
�سوجلينيت�سني للم�ض ��ي �أبعد يف معاجلة
ال�ستاليني ��ة ،كظاهرة �سيا�سية وتاريخية،
من زوايا خمتلفة ،وب�أ�ساليب متعددة.
ف�ش ��رع يف �آن واح ��د كتابة ع ��دة م�ؤلفات،
وا�ستكم ��ال م ��ا اختم ��ر يف ذهن ��ه ،وعكف
على جم ��ع الوثائق الالزم ��ة لإجناز عمله
الكب�ي�ر الآخر " �أرخبيل غ ��والغ" ،وكتابة
رواية " جن ��اح ال�سرطان" التي طرح فيها
ان�ساق� � ًا خمتلف ��ة للواق ��ع ال�سوفيات ��ي من
خ�ل�ال �أج ��واء م�ست�شفى ملعاجل ��ة املر�ض
اخلبيث� ،شخو�صها الأطباء واملر�ضى من
حل ��م ودم ،لكن ��ه يف نهاية املط ��اف �أمناط
اجتماعي ��ة تت ��وزع يف خان ��ات الأخي ��ار
والأ�ش ��رار� ،إنه ��ا رواية كذلك ع ��ن احلياة
وامل ��وت ببعديهما ال�شخ�ص ��ي والقومي/
الوطن ��ي .ويف الوقت نف�سه بد�أ يف ق�صته

الطويل ��ة " الدائ ��رة الأوىل" التي ا�ستعار
عنوانه ��ا من ملحم ��ة " الكوميديا الإلهية"
لل�شاعر الإيطايل العظي ��م دانتي"  1263ـ
"1321م .واملع ��روف �أن دانتي خ�ص�ص
" الدائ ��رة الأوىل" يف جحيم ��ه للفال�سفة
وال�شع ��راء الوثني�ي�ن تقدي ��ر ًا له ��م .و�إذ
كان جحي ��م �سوجلينيت�س�ي�ن يرم ��ز �إىل
مع�سك ��رات العم ��ل الإجب ��اري واملعتقالت
الت ��ي زج به ��ا الأبري ��اء ،ف ��ان " الطبق ��ة
الأوىل" كان ��ت معه ��دا �سري� � ًا للأبحاث يف
جمال الفيزي ��اء ،احتج ��زت ال�سلطات فيه
جمهرة من العلماء ،ليم�ضوا فرتات احلكم
عليهم ب�ي�ن جدرانه ،ويوا�صل ��وا بحوثهم
الالزمة للدولة .وت�ضج الرواية باملناق�شات
واجل ��دل ع ��ن الأدب والفل�سف ��ة والتاريخ
و�شخ�صية يو�سف �ستال�ي�ن ،لال�ست�شراف
عل ��ى حقيقة احلا�ض ��ر و�إدراك ��ه ،فهي عن
املجتم ��ع يف ظل ال�ستاليني ��ة كنظام ،وعن
الرج ��ال والن�س ��اء الذين كاب ��دوا املرحلة،
عن املعتقلني وموظفي خدمات ال�سجن.
ومع �صدور �أرخبيل غوالغ  ،التي ا�ستمر
يف كتابتها زهاء ع�شر �سنوات ،وا�ضطراره
لتهريبه ��ا �س ��را لتن�ش ��ر يف الغ ��رب ،يكون
�سوجلينيت�س�ي�ن ق ��د اجن ��ز واح ��دة م ��ن
�أعماله املركزية للق�ضية التي كر�س حياته
له ��ا .وجم ��ع م ��ادة عمل ��ه الأ�سا�سي ��ة م ��ن
معاي�شت ��ه ال�شخ�صية و�شه ��ادات املعتقلني
�سابق ًا .فج ��اءت وثيق ��ة تاريخية وملحمة
بكائية تنز باحل ��زن والأ�سى والنقمة على

�ش ��رور املعتقالت ،ووجهها املروع ،و�سرد
فيه ��ا الأدي ��ب ح ��وادث واقعي ��ة ،وحت ��دث
ع ��ن �شخو�ص فعلي�ي�ن مل يخلقهم من بنات
خميلت ��ه .وتخلل ��ت كل ت�أم�ل�ات نف�سي ��ة
وفل�سفية العنف .وتخللت كل ذلك ت�أمالت
نف�سي ��ة وفل�سفية لتف�س�ي�ر العنف .ويقول
�سوجلينيت�س�ي�ن ع ��ن االعتق ��ال كح ��دث
ج�سي ��م يف حياة الفرد� :إن ��ه حلظة انتقال
عجيب ��ة من حالة �إىل �أخرى ،حينما يطرح
بالإن�س ��ان ،ويغب� ��ش العق ��ل يف �إدراك م ��ا
يدور حول ��ه ،ومل ي�سع لأكرث النا�س حنكة
وتب�ص ��ر باحلي ��اة �أن يعرث م ��ا ميكن قوله
�سوى الغمغمة� ":أنا؟ وب�أي ذنب؟".
ويظه ��ر عم ��ل " �أرخبي ��ل غ ��والغ" جزيرة
معزول ��ة ومغلق ��ة تتحك ��م فيه ��ا قوانينه ��ا
املتوارث ��ة ،بي ��د �أن الع ��رف ال�سائ ��د فيه ��ا
ه ��و قان ��ون الغ ��اب عل ��ى ح ��د تعب�ي�ر �أحد
�شخو�صه ��ا� ،إن ��ه وثيق ��ة ع ��ن جان ��ب مم ��ا
ارتكب ��ه الإن�س ��ان م ��ن ف�ضائ ��ع �ض ��د �أخيه
الإن�س ��ان يف الق ��رن الع�شري ��ن .و�أحدث "
�أرخبي ��ل غوالغ" هزة عميق ��ة يف ال�ضمري
الأوروب ��ي ،ويف �ضوئه ��ا �أج ��رى العدي ��د
من �أ�ساط�ي�ن الفكر الأوروب ��ي املتعاطفني
مع الفك ��ر اال�شرتاكي والي�س ��اري عموم ًا،
مراجعة �شاملة يف مواقفهم الأيديولوجية،
و�أعلن بع�ضهم القطيعة التامة مع االحتاد
ال�سوفيات ��ي و الفك ��ر املارك�سي /اللينيني
كعقي ��دة ،وا�شت ��دت عل ��ى �إث ��ر �ص ��دوره،
حمالت النقد القا�سية للنظام ال�سوفياتي،

وا�ستثمرت ��ه ق ��وى دولي ��ة وا�ستخباراتية
كانت تغ ��ذي " احلرب الباردة" ،مل�صاحلها
اخلا�ص ��ة .و�أ�س� ��س �سوجلينيت�س�ي�ن يف "
�أرخبي ��ل غ ��والغ" جن�س �أدب ��ي جديد� ،إنه
الرواي ��ة ـ الوثائقية الت ��ي مل يعرفها الأدب
ال�سوفياتي.
ويو�ص ��ف �سوجلينيت�س�ي�ن ب�أن ��ه �آخ ��ر
كال�سيك ��ي يف الأدب الرو�س ��ي .ويقارن ��ه
دار�سوه بليف تول�ستوي� ،صاحب احلرب
وال�سالم ،ال�ستطراداته الفكرية ،فالأحداث
التاريخي ��ة الك�ب�رى يف روايتهما تتحول
�إىل خلفي ��ات تر�سم يف �إطارها ال�شخو�ص
وقيمه ��ا ،وتت�ش ��ح �أعم ��ال كال الأديب�ي�ن
الكبريي ��ن بالواقعي ��ة ال�سايكولوجي ��ة،
وتت�ش ��رب بحب عمي ��ق لرو�سيا .ويقرتب
�سوجلينيت�س�ي�ن ب�سريت ��ه الذاتي ��ة،
وبقدرت ��ه على الغو� ��ص يف �أعماق النف�س

الب�شري ��ة ،م ��ن في ��دور دو�ستويف�سك ��ي
م�ؤل ��ف "اجلرمي ��ة والعق ��اب" .والأدب
بالن�سب ��ة ل�سوجلينيت�س ��ن كم ��ا يح ��ب �أن
ي ��ردد" و�سيلة للدفاع ع ��ن احلقيقة والقيم
الأخالقية" .وم ��ع �أفول مرحلة الدفء يف
احلي ��اة ال�سوفيتي ��ة ،الت ��ي انته ��ت متاما
برتحي ��ل نيكت ��ا خرو�ش ��وف ع ��ن ال�سلطة
خري ��ف  ،1964انتع�شت الأ�ص ��وات التي
نا�صبت �سوجلينيت�سني العداء ،وحتولت
�إىل حمل ��ة ر�سمي ��ة ملالحقت ��ه ،وم�ص ��ادرة
خمطوطات ��ه والت�ضيي ��ق على ن�ش ��ر �أدبه.
والتج� ��أ �إىل تهري ��ب م�ؤلفات ��ه لن�شرها يف
الغرب ،وزادت حدة ت�صريحاته االنتقادية
لل�سلط ��ات ال�سوفياتية ،وم ��ن ثم ح�صوله
عل ��ى جائ ��زة نوب ��ل ل�ل��آداب لع ��ام 1970
وغريها م ��ن اجلوائز الغربي ��ة ،من �ضيق
ال�سلط ��ات ال�سوفياتية به ،وراحت تعامله

كع ��دو للب�ل�اد ،ومت احتج ��ازه يف �شت ��اء
 ،1974و�ص ��در ق ��رارا ب�سح ��ب اجلن�سية
ال�سوفياتي ��ة عنه ،وترحيل ��ه �إىل اخلارج،
فكان ��ت �أملاني ��ا الفيدرالية حمطت ��ه الأوىل
يف املنفى ،لينتقل بعدها �إىل فريمونت يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،حيث وا�صل
ن�شاطه الأدبي والفك ��ري حتى عودته �إىل
بالده عام . 1994
ك�ش ��ف التط ��ور الالح ��ق يف �أدب
�سوجلينيت�س�ي�ن ع ��ن �أن تناول ��ه ل�ش�ؤون
ال�ساع ��ة يف روايته ،كان ��ت مرحلة عابرة
حددتها الظروف ،و�أن املو�ضوع الرئي�سي
ال ��ذي كان يع ��د نف�س ��ه له متث ��ل يف كتابة
الرواي ��ة التاريخية .وبهذا ال�صدد قال يف
مقابل ��ة تلفزيوني ��ة �إن �شع ��ور ًا ا�ستحوذ
عليه منذ �شبابه املبكر ب�أن مهمة ملقاة على
عاتقه بكتابة تاريخ ث ��ورة �أكتوبر 1917
البل�شفي ��ة الت ��ي ح�سب ر�أي ��ه مت " تزييف
وتلفيق حقائقها" .وجمع �سوجلينيت�سني
يف منف ��اه �أر�شيف� � ًا �ضخم� � ًا ون ��ادر ًا م ��ن
املذك ��رات والوثائق و�شه ��ادات �أ�شخا�ص
�شاركوا يف الأح ��داث التي مهدت النهيار
الإمرباطوري ��ة الرو�سي ��ة ع ��ام .1917
واتخذ من تاريخ عائلته ومواطن �إقامتها
مادة لروايت ��ه التاريخية" �أغ�سط�س�/آب:
 "1914و"مار�س "1918ومن ثم روايته
امللحمية " الطاحونة احلمراء" .ومل تكن
ه ��ذه الأعمال روايات باملعن ��ى التقليدي،
ف� ��إىل جان ��ب احل ��دث ثم ��ة حتقيق ��ات

وا�ستط ��رادات فكري ��ة ،وق�صا�ص ��ات م ��ن
�صح ��ف املرحل ��ة ،فج ��اءت ق ��راءة غ�ي�ر
ر�سمي ��ة للتاريخ .ويذهب �سوجلينيت�سني
يف تل ��ك الأعم ��ال �إىل �أن ث ��ورة �أكتوبر مل
تكن خي ��ار ًا رو�سي ًا وامن ��ا دبرها الغرباء
والدخ�ل�اء ،و�أ�صب ��ح ال�شع ��ب الرو�س ��ي
�ضحية لها.
مل تك ��ن ع ��ودة �سوجلينيت�سني لبالده يف
منت�صف الت�سعينيات عودة طارئة لق�ضاء
فرتة راح ��ة وا�ستجمام ،لقد عاد ويف يده
م�شاريع عديدة كي ت�سرتد رو�سيا روحها.
ففي كتيبه ،كيف ينبغي �إقامة رو�سيا" يرى
�أن رو�سيا امل�ستقبل هي احتاد �ساليف من
�أوكرانيا وبيلورو�سيا ورو�سيا وجزء من
كازاخ�ستان� .إنه ��ا رو�سيا التي تخلت عن
نزعاته ��ا الإمرباطورية وعن الوهم بلعب
دور تاريخ ��ي مميز يف العامل وجره نحو
جن ��ة موع ��ودة .وعليها �أن ت�شع ��ر بالندم
�إزاء ال�شعوب التي ا�ستعبدتها ،وتكفر عن
ذنوبها وتبح ��ث عن خ�صو�صيته ��ا بعيد ًا
ع ��ن ا�ستن�ساخ مظاهر احل�ضارة الغربية.
وق ��ال �سوجلينيت�سني عند عودت ��ه �إنه قد
�أجن ��ز امل�شاري ��ع الكتابية الت ��ي خطط لها
ومل يب ��ق �أمامه الآن �س ��وى امل�ساهمة يف
"�إخراج رو�سيا من امل�ستنقع الذي وجدت
نف�سها فيه".
*كلم ��ة (غ ��والغ) هي اخت�ص ��ار مل�س ��مى املديرية
العامة للمع�سكرات واملعتقالت.
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ثقافة

دور المجمع العلمي العراقي هو الحفاظ على اللغة العربية
زينب امل�شاط

تعود �أ�سا�س فكرة �أن�شاء (مجمع)
عراقي �إلى النه�ضة اللغوية الحديثة
في العراق  ،وكذلك �إلى الجهود
ال�شخ�صية من قبل العلماء الذين
اهتموا بالمفردات والم�صطلحات
اللغوية  ،فكانت بواكير التفكير
في �إن�شاء مجمع علمي هي محاولة
الأديب ثابت عبد النور الذي قام
بت�أ�سي�س (المعهد العلمي) وهو
النادي الأدبي اللغوي ببغداد في
( 30كانون الأول 1921م) من خم�سة
ع�شر ع�ضواً من رجال العلم والأدب،
ناد �أدبي علمي
ثم تاله عام (1934م) ٍ
عرف بـ (نادي القلم العراقي) كان
يهدف �إلى تعارف الم�ؤلفين وحملة
الأقالم في العراق و�إحكام الروابط
بينهم.

ويف ع ��ام (1945م) ارت�أت وزارة املعارف
ت�أ�سي�س جلنة مل�ؤازرة امل�ؤلفني واملرتجمني
والنا�شري ��ن عرف ��ة ب� �ـ (جلن ��ة الرتجم ��ة
والت�أل ��ف والن�ش ��ر)  ،ثم حـُلت ه ��ذه اللجنة
و�أ�س� ��س بدله ��ا يف بغ ��داد يف ( 26ت�شرين
الث ��اين 1947م) (املجمع العلمي العراقي)
وه ��و راب ��ع املجام ��ع العلمي ��ة يف الب�ل�اد
العربي ��ة الذي دعا يف م�ضام�ي�ن هدفت اىل
العناي ��ة ب�سالم ��ة اللغة العربي ��ة  ،والبحث
والت�ألي ��ف يف �آداب اللغة العربية والتاريخ
 ،ودرا�س ��ة عالق ��ات ال�شع ��وب فيم ��ا بينها ،
وحفظ املخطوط ��ات والوثائ ��ق ون�شرها ،
والبح ��ث يف العل ��وم والفن ��ون احلديث ��ة ،
وت�شجي ��ع الرتجمة والت�ألي ��ف  ،وبث روح
العل ��م يف الب�ل�اد  ،وتزامن� � ًا م ��ع االحتف ��اء
باليوم العاملي للغة العربية ،قامت "املدى"
بعم ��ل ا�ستطالع ح ��ول دور املجمع العلمي
العراقي باحلفاظ على اللغة العربية ،حيث
ذك ��ر لن ��ا مدي ��ر املكتب ��ة واملخطوط ��ات يف
املجمع العلم ��ي العراقي �أحمد احل�صناوي
�إن " �أك�ث�ر ما اهتم به املجم ��ع منذ ت�أ�سي�سه
ه ��و اللغ ��ة وامل�صطل ��ح العلم ��ي والفن ��ي
وغريه ��ا م ��ن امل�صطلح ��ات �أو التعريف ��ات
وتعريبه ��ا  ،حي ��ث ن�صت امل ��ادة الثانية (�أ)
م ��ن النظ ��ام الأ�سا� ��س ل�سن ��ة  1947وه ��ي
(العناية ب�سالمة اللغة العربية)  ،فخ�ص�ص
جل ��ان لذل ��ك ث ��م �أ�صبح ��ت دائ ��رة خا�ص ��ة
ت�سمى ب� �ـ (دائ ��رة اللغة العربي ��ة) و(دائرة

امل�صطلح ��ات والرتجم ��ة والن�ش ��ر)  ،فكان
من �أهم �أعماله ��ا درا�سة امل�صطلح  ،مبعرفة
�أ�صله ون�ش�أته  ،وي�سمع ر�أي املخت�صني فيه
 ،ثم يقابل بكلمة عربية منا�سبة  ،ثم يعر�ض
عل ��ى املجامع العربي ��ة  ،وال يبت به �إال بعد
�ستة �أ�شهر من درا�سته".
وي�ضي ��ف قائ ًال " �إن امل�صطلح ��ات والآراء
اللغوي ��ة كان ��ت ُتن�ش ��ر يف جمل ��ة املجم ��ع
العلم ��ي العراقي  ،ثم بد�أ ب�إ�ص ��دار ن�شرات
بامل�صطلحات من عام � 1958إىل عام 2002
ب�أك�ث�ر م ��ن  35كتاب� � ًا  ".م�ؤك ��د ًا �إن " هدف
املجم ��ع ،هو تنظيم االت�صاالت بني املجامع
اللغوي ��ة العربي ��ة  ،وتن�سي ��ق اجله ��ود يف
الأم ��ور املت�صل ��ة باللغة العربي ��ة وبرتاثها
اللغ ��وي والعلم ��ي  .وق ��د كان ح�ض ��ور
املجمع العلم ��ي العراقي يف احتاد املجامع
اللغوية ح�ض ��ور ًا مميز ًا وم�ؤثر ًا يف جماله
 .كذلك �أ�سه ��م املجمع العلم ��ي العراقي ب�أن
ق ��ام بحلقات نقا�شية وم�ؤمت ��رات عن اللغة
العربي ��ة وم�ضامينه ��ا  .وكان �أخر اجتماع
ت�ش ��اوري �أقام ��ه املجمع عن اللغ ��ة العربية
يف ( . )2014/ 3/ 20ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �أ�ص ��دار
العديد من كتب اللغة واملعاجم والدرا�سات
اللغوية " .
ويج ��د احل�صن ��اوي �إن "�أي لغ ��ة حي ��ة هي
ال تنط ��ق بذاته ��ا  ،و�إمن ��ا ينطق به ��ا �أهلها
 ،ف� ��إن تغ�ي�روا تغ�ي�رت  .ومع ه ��ذا التطور
ال�سريع البد لأي لغة �أن تواكب هذا التطور
حت ��ى تكون ه ��ي �أي�ض ��ا حية ،م ��ن �ضمنها
اللغ ��ة العربية ولك ��ن ب�ش ��رط احلفاظ على
موروثها و�أ�صولها وخا�صة �إن خ�صو�صية
اللغة العربية هي لغ ��ة تعبدية فالقر�آن نزل
بها "..
ُيع� � ّد املجمع العلمي �أعل ��ى م�ؤ�س�سة بحثية
ر�سمي ��ة يف الع ��راق ،ت�ضطل ��ع بوظائ ��ف
خمتلفة� ،أهمها �إدام ��ة احلركة العلمية على
خمتلف ال�صعد التخ�ص�صي ��ة ال�صرفة منها
والتقني ��ة م ��ن خ�ل�ال رف ��ع وت�ي�رة البح ��ث
العلم ��ي والدف ��ع بعجل ��ة التط ��ور املع ��ريف
�إىل الأم ��ام ،الناق ��دة االكادميي ��ة د .نادي ��ة
هن ��اوي جتد �إن "هذا ما �أداه املجمع ب�شكل
م�شه ��ود " �أي الدفع بعجلة التطور املعريف
اىل الأمام " فمن ��ذ ت�أ�سي�سه يف عام ،1947
وال �سيم ��ا فيم ��ا يتعل ��ق بق�ضاي ��ا امل�صطلح
وتعريب العلوم .حيث الينتمي لهذا املجمع
�إال كبار العلماء واملفكرين وخرية املبدعني
مم ��ن له ��م باعهم الكب�ي�ر يف جم ��ال البحث
والدرا�سة والت�ألي ��ف والرتجمة .واجلميل
�إن ان�ش ��اء املجم ��ع يف اال�سا� ��س ج ��اء م ��ن
�أج ��ل العناية باللغة العربي ��ة ،والبحث يف
�آدابه ��ا ،لكنن ��ا يف الع�شر �سن ��وات االخرية
مل نع ��د ن�شه ��د له ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة العريقة �أي
�صدى يذكر ،هذا ب�شهادة �أنا�س لهم مكانتهم
العلمية يف املجال الأكادميي".

قناديل

 لطفية الدليمي

ح�سن فتحي وعمارة الطين

�أحمد احل�صناوي:

اللغة حية وهي ال تنطق
بل يُنطق بها �أهلها ،ف�أن
تغريوا تغريت

د .نادية هناوي:

جتميد املجمع العلمي �أمر
ومب ّيت
مق�صود ُ

ح�سن عريبي اخلالدي:
املدر�سة والبيت وو�سائل
الإعالم �أف�سدت اللغة
العربية

وبالرغ ��م م ��ن االمكان ��ات الت ��ي يتيحه ��ا
القان ��ون للمجم ��ع� ،إال �إن و�ضع ��ه م ��ا زال
جمم ��د ًا �أو م�شل ��و ًال ،حي ��ث ت�ش�ي�ر هناوي
�إىل " �إنن ��ا مل نع ��د ن�شع ��ر للأ�س ��ف بفاعلية
املجم ��ع يف احلي ��اة العلمي ��ة �س ��واء عل ��ى
م�ست ��وى الريادة البحثي ��ة �أو على م�ستوى
الأعمال املو�سوعية والطباعية والدوريات
الر�صين ��ة واملرموقة ".ذاك ��ر ًة "لعل جتميد
عم ��ل املجم ��ع العلم ��ي مق�ص ��ود ومبي ��ت،
الهدف منه التعتيم على احلركة العلمية يف
العراق ،ولكي ال ي�أخ ��ذ العلماء احلقيقيون
دورهم يف املجمع � ،أو اخل�شية من �أن يحتل
�أه ��ل الثقاف ��ة والعلم م ��كان �أه ��ل التكتالت
واالح ��زاب فتفق ��د املحا�ص�ص ��ة مفعوله ��ا
ال�سح ��ري ال ��ذي �أنع ��م على ه� ��ؤالء باخلري

العميم لأكرث من خم�سة ع�شر عام ًا".
م�ؤك ��دة "�إننا من خالل متابعتن ��ا ملا �آل �إليه
عمل املجم ��ع؛ نرجع �أ�سب ��اب نكو�ص عمله
�إىل �أمري ��ن� :أولهم ��ا ذات ��ي يتعل ��ق بهم ��ة
العامل�ي�ن فيه ،ون�شاطهم يف ميدان البحث،
ومما يدلل على هبوط همة العاملني وجود
اخطاء لغوية تخللت بع�ض املواد املن�شورة
يف موق ��ع املجمع العلمي عل ��ى �شبكة النت
الرقمي ��ة ،فف ��ي ال�صفح ��ة الرئي�س ��ة فق ��ط
ثالث ��ة اخط ��اء لغوي ��ة يف ثالث جم ��ل قوام
كل واحدة منه ��ا مفردتان �أي ثالث مفردات
خاطئة من جمموع �ست مفردات وهذا ما ال
يجوز .والأمر الث ��اين ت�شريعي يتعلق مبا
ي�أت ��ي �:أو ًال� :أن ي�ص ��ار اىل ت�سمي ��ة املجمع
العلم ��ي باالمان ��ة العام ��ة للمجم ��ع العلمي
العراق ��ي بدال م ��ن رئا�سة املجم ��ع العلمي.
و�أن يت�أل ��ف م ��ن �أمانات ال هيئ ��ات يرت�أ�س
كل �أمانة �أمني ويك ��ون رئي�س املجمع �أمينا
عاما له ،.ثاني� � ًا� :أن تو�ضع معايري قانونية
وا�ضحة لتحديد م�ؤهالت الأع�ضاء و�أخرى
لآليات اختيارهم و�أن ترتك طريقة التزكية
احلالي ��ة م ��ن قب ��ل اع�ض ��اء املجم ��ع ،لأنه ��ا
�شخ�صي ��ة تتحك ��م فيها الأه ��واء والأمزجة
واملح�سوبي ��ة  ، .ثالث� � ًا � :أن يمُ ن ��ح املجم ��ع
اال�ستقاللي ��ة التام ��ة ،ويف ��ك ارتباط ��ه ب�أية
جهة حكومي ��ة كالهيئ ��ات و�أن ت�ؤكد ال�صفة
الت�شريفية االعتباري ��ة للع�ضوية مع رف�ض
فكرة التوظيف ومنح الهبات والأعطيات،.
رابعا :جعل الع�ضوية يف املجمع م�شروطة
ب� ��أن يكون املر�ش ��ح لها معروف ��ا يف ميدانه
على �صعي ��د دويل �أو عربي وذلك من خالل
جهوده البحثية امل�سجلة يف حمافل دولية،
واملوثقة بوثائق من جهات معتربة".
كم ��ا يذكر املُفهر�س ح�س ��ن عريبي اخلالدي
�إن " املجم ��ع العلم ��ي العراق ��ي �أ�سه ��م يف
احلف ��اظ عل ��ى عل ��ى اللغ ��ة العربي ��ة عل ��ى

وج ��وه متباينة الأث ��ر خالل �سن ��ي ن�شاطه
وتباين هذا التاث�ي�ر بني ع�ضو و�آخر ولكن
يذك ��ر للعالم ��ة م�صطفى ج ��واد الريادة يف
تي�سري بع� ��ض �أحكامه بخا�صة يف ال�صرف
و�سع ��ة �أثره يف العناية بها وتوفري �أ�سباب
تطوره ��ا لتفي مبتطلبات اجلديد من لوازم
النهو� ��ض بها وق ��د �أبان عن ذل ��ك من خالل
جلان املجمع ومن خالل م�صنفاته وبحوثه
املن�ش ��ورة ولك ��ن تبق ��ى الإف ��ادة م ��ن ذل ��ك
مق�ص ��ورة على النخبة دون ال�سواد الأعظم
من �أه ��ل العربية ذل ��ك �إن �إكت�ساب العربية
بو�صفها مهارة وملكة ال تتح�صل �إال بتوافر
�أ�سباب ا�شاعتها".
وي�ش�ي�ر اخلالدي �إن " من املعلوم �أن اللغة
كائن حي تطر�أ عليها نوامي�س التغيري الذي
يلزم الأخذ به والإنكليزية �شاهد وثيق على
ذلك �إن �أحكام اللغة لي�ست من �أ�سباب تعلمها
فق ��ط بل تعد القراءة وال�سماع واحلفظ من
�أ�سباب التعلم الأ�سا�س ".ذاكر ًا �إن " الدفاع
عن اللغة العربية يكاد ينعدم لدى الكثريين
و�أك�ث�ر خطب ابتليت ب ��ه العربية اليوم هو
جه ��ل العاملني يف و�سائل الإع�ل�ام ،فهنالك
جه ��ل مطب ��ق ب�أح ��كام العربي ��ة مم ��ا �أف�سد
ال ��ذوق وال�سليق ��ة ال�سليمة� ،أم ��ا عن تطور
اللغ ��ة فبالت�أكي ��د يج ��ب �أن تت�س ��ع العربية
الي ��وم و�أن تع ��زز �سب ��ل الوف ��اء ب�أ�سب ��اب
املرون ��ة احلقيقي ��ة ك ��ي ت�صبح �أك�ث�ر وفاء
بلوازم احلي ��اة امل�ستج ��دة وتي�سري �إ�شاعة
الألف ��اظ الكث�ي�رة اال�ستعم ��ال والت ��داول
�أما دع ��وى �صعوبتها فلي� ��س �صحيح ًا �إمنا
الق�ص ��ور يف جم ��ال و�أدوات التعل ��م وهي
املدر�س ��ة والبي ��ت وو�سائ ��ل الإع�ل�ام التي
اف�س ��دت اليوم العربية جله ��ل اجلم الغفري
من العامل�ي�ن فيها وبخا�صة يف الف�ضائيات
العراقية وبع�ض العربية".

باليت تحتفي بنادية مراد في عددها الجديد
متابعة :املدى
يف خت ��ام ع ��ام � 2018صدر من جمل ��ة باليت عدد جديد
بالع ��دد ( )45حم ��ل يف �صفحاته الكثري م ��ن املوا�ضيع
الهادف ��ة ومل تتح ��دد بالثقافة والفن ��ون فقط بل طرحت
موا�ضيع تهم ال�ش�أن العراقي قاطبة.
م ��ن موا�ضيع الع ��دد املهمة عنوان احتف ��ى بنادية مراد
الت ��ي نال ��ت جائ ��زة نوب ��ل لل�س�ل�ام وبه ��ذا تك ��ون �أول
ام ��ر�أة عراقية حتمل ه ��ذا اللقب وخري م ��ن مثل ق�ضية
تراجيدية عن معاناة املكون الآيزيدي وق�ص�ص الن�ساء

املختطفات بعدما ا�ستباحت ع�صابات داع�ش البالد.
فيم ��ا تناول ��ت افتتاحي ��ة رئي�س حترير املجل ��ة الأ�ستاذ
نا�ص ��ر عبدالله الربيعي مو�ضوع حيوي نال الكثري من
ت�سليط ال�ضوء لأجل االهتمام به و�سمه باحت�ضار جنة
ع ��دن �أ�سه ��ب يف احلديث عما تعر�ضت ل ��ه �أهوارنا من
جف ��اف واندث ��ار �أدى ل�ضياع م�سحة اجلم ��ال من �أر�ض
الرافدين.
ولأن املجل ��ة تعنى بالثقافة والفن ف�إن العدد �ضم �أي�ض ًا
موا�ضيع وثقت الن�شاط الفن ��ي منها املعر�ض امل�شرتك
يف ب�ي�روت للفنان ��ة ليل ��ى كب ��ة والفوتغ ��رايف �إح�سان
اجلي ��زاين " بني نهرين "� .أم ��ا الناقد ماجد ال�سامرائي

تناول الفنان الراحل جنيب يون�س يف �أفق �آخر .
كم ��ا �أف ��رد الع ��دد م�ساح ��ات وا�سع ��ة ملعار� ��ض جمعية
الفنان�ي�ن الت�شكيلي�ي�ن العراقي�ي�ن يف " حكاي ��ا الط�ي�ن
" للخ ��زف و" الطبيع ��ة العراقية " و"مع� � ًا دائم ًا "يف
ال�سليماني ��ة  ،ا�ضاف ��ة اىل معار� ��ض الفنان�ي�ن ح�س ��ن
�إبراهيم و�شارا ر�شيد ودينا القي�سي ،وقراءة يف �أعمال
الفنان العراقي املغرتب �إح�سان اخلطيب.
وكذل ��ك متابعة للن�ش ��اط العربي وال ��دويل عرب ت�سليط
ال�ض ��وء على معر� ��ض الفنان ��ة االمارتية فاطم ��ة لوتاه
والفنان ال�سوري �إبراهي ��م احل�سون  ،واطالق املتحف
الرقمي للفن  ..و موا�ضيع و�أخبار متنوعة �أخرى ..

ه ��ل حلم الفقراء يوم� � ًا �أن يخ�ص�ص لهم املعم ��اري عمارة تليق
وج ْب َلتها تتناغم مع البيئة
ب�إن�سانيتهم؟ عمارة من مادة �أر�ضهم ِ
والطبيعة من حولهم؟
نع ��م فقد بد�أ الربوفي�سور ح�سن فتحي بت�صميم م�شروع قرية
من الطني واللنب على �ضفة النيل �سنة  1947و�أجنز البناء يف
 1953وكت ��ب كتاب ًا عن م�شروعه �ص ��در يف 1973باالنكليزية
بعنوان ( عمارة الفقراء).
وتكم ��ن يف العنوان مفارق ��ة غريبة لإقرتان العم ��ارة بالفقراء
؛ فاملتع ��ارف علي ��ه يف جمتمعاتن ��ا � ّأن العم ��ارة ن�ش ��اط مقرتن
بالأر�ستقراطي ��ة املالي ��ة ح�صر ًا ،و�أن زبائ ��ن املعماري هم عادة
م ��ن الأغنياء املتطلبني لتفا�صي ��ل معمارية باذخة تكون �شاهدة
عل ��ى قدراتهم املالي ��ة التي قد الحتمل يف �أغل ��ب الأحوال ر�ؤية
فنية متقدمة.
ً
ً
ميث ��ل الربوفي�سور املعماري ح�سن فتحي منوذجا فريدا غري
معه ��ود ب�ي�ن �أقرانه م ��ن املعماري�ي�ن ؛ فهو �أق ��رب �إىل �شخ�صية
العرف ��اين الزاه ��د الذي الي�أبه بامل ��ال رغ ��م � ّأن �شخ�صيته كانت
ت�شي ب�أر�ستقراطية ثقافية ذات �سمات حمببة ،وقد ترك الرجل
ب�صمته يف جيل كامل من املثقفني  -معماريني و�سواهم  -ممّن
باتوا يرون يف العمارة و�سيلة للإرتقاء بحياة ال�سواد الأعظم
م ��ن النا� ��س ولي� ��س حم� ��ض حتقي ��ق ن ��زوات مطلبي ��ة لبع�ض
ّ
املتبطرين .بع ��د �أن نفذ ح�سن فتح ��ي م�شروع عمارة
الأغني ��اء
الطني ..
يكم ��ن خل ��ل النظ ��رة اىل العمارة عندن ��ا يف منظومة التعليم
اجلامع ��ي الت ��ي تك ّر�س هرمي ��ة طبقية تعليمي ��ة تعمل بدورها
عل ��ى �إ�شاعة �أمن ��اط م ��ن الأن�س ��اق الثقافي ��ة الت�ستجيب لروح
الع�صر ومتغرياته الثورية ،وبح�سب هذه الر�ؤية الهرمية تبدو
املمار�س ��ة املعمارية حم�صورة يف �إط ��ار �أقلية من املحظوظني
الذي ��ن �ستجعل منهم العمارة كائن ��ات تت�سيّد الأعايل الوظيفية
املهيمن ��ة يف املجتم ��ع  ،ورمبا �ساه ��م يف �إ�شاعة ه ��ذا الت�صوّ ر
ك ��ون �أوائ ��ل املعماريني متحدّري ��ن من عوائل ثري ��ة ذات نفوذ
مايل �أو �سيا�سي فاعل ؛ وملّا كان �شكل الرثاء يف بلداننا -التي
مل ي�سع ��ف �أهله ��ا ان يكونوا من املبتكري ��ن ومطوري التقنيات
احلديث ��ة  -يتمظه ��ر مبلكي ��ات عقاري ��ة � -أر�ض� � ًا ومن�شئ ��ات
م�ش ّي ��دة� -سيكون م ��ن الطبيعي �أن تقوم تل ��ك العوائل بتوجيه
�أبنائها نحو درا�سة العمارة ّ
وكل ماله عالقة بالتطوير العقاري
لتعظي ��م الفائدة املجتناة من امللكيات العقارية وحتقيق �أق�صى
العوائ ��د منه ��ا ؛ بينما جن ��د �أن العم ��ارة الغربي ��ة تطوّ رت يف
م�س ��ارات موازية لتطوّ ر الر�ؤية الثقافي ��ة التي ت�سعى لتحقيق
الإرتق ��اء بالو�ضع الب�شري �ضمن حمي ��ط املدن احلديثة ونعلم
� ّأن �أعاظ ��م املعماري�ي�ن  -الأوربي�ي�ن بخا�ص ��ة � -إنمّ ��ا كانوا من
املثقفني الطالئعيني الذين �شغلتهم هموم الإن�سان ومكابداته.
ق ��د تب ��دو املقارب ��ة املعمارية الت ��ي �إعتمدها الراح ��ل ( ح�سن
فتح ��ي ) �ش ��ك ًال م ��ن �أ�ش ��كال العم ��ارة الع�ضوية الت ��ي ّ
ب�شر بها
ّ
املعم ��اري الأمريكي ( فرانك لويد رايت ) ؛ لكنّ
احلق � ّأن عمارة
ح�سن فتحي مل تكن فل�سفة معمارية بقدر ماكانت رغبة �شغوفة
بالتق ّرب من الطبيعة وتوظيفها من �أجل حتقيق رغبات الفقراء
الب�سيط ��ة ؛ فالعي� ��ش يف م�ساك ��ن م�شيدة من ط�ي�ن الأر�ض بعد
ت�شكيل ��ه وفق ًا لر�ؤي ��ة جمالية وفل�سفية فك ��رة تتناغم مع الروح
ال�شعبية وتقاليدها وعاداتها.
تختل ��ف عم ��ارة ح�س ��ن فتح ��ي التي �شيده ��ا للفق ��راء عن علب
ال�سردي ��ن املكتظة ب�ساكنيها يف عمارات اال�سمنت ؛ فهي بيوت
طيني ��ة ذات قب ��اب مندجم ��ة بالبيئ ��ة لت�ش ��كل توليف ��ة طبيعي ��ة
و�إن�ساني ��ة تبع ��ث الراحة يف النف�س وال�سم ��و يف الأفكار ،وقد
راق ��ت الفك ��رة لكثري م ��ن االثري ��اء والفنانني ف�أن�ش� ��أوا م�ساكن
طينية لهم حتمل ب�صمات ح�سن فتحي يف تناغمها مع الطبيعة
 ،بينم ��ا �ش ��ن �أ�صح ��اب م�صان ��ع اال�سمنت واحلدي ��د حربا على
امل�ش ��روع طوال �سن ��وات ومت �إهمال ��ه وهدمت بع� ��ض مبانيه،
وقر�أت �أخريا �أن هناك �إجراءات لرتميم القرية الطينية و�إعادة
احلياة اىل م�شروع ح�سن فتحي وتعميم عمارته.
يمثل البروفي�سور المعماري ح�سن
فتحي نموذج ًا فريداً غير معهود بين
�أقرانه من المعماريين ؛ فهو �أقرب
�إلى �شخ�صية العرفاني الزاهد الذي
الي�أبه بالمال رغم �أنّ �شخ�صيته كانت
ت�شي ب�أر�ستقراطية ثقافية ذات �سمات
محببة

في نادي المدى للقراءة

"غـــات�ســبي الـعـظــيــم" و�إ�شكــالـيــة الــروايــات الـتــي �أ�صـبــحــت �أعـمــا ًال �ســينـمــائيــة
متابعة :املدى

جل�س ��ات ن ��ادي امل ��دى للق ��راءة ت�ستم ��ر
بنقا�شه ��ا لأدب ال�شعوب من ُكتب وروايات
وم�ؤلف ��ات  ،لتنق ��اد اىل الأدب االمريك ��ي
و ُتناق�ش رواية " غات�سبي العظيم " للكاتب
االمريك ��ي فرن�سي�س �سك ��وت فيتزجريالد
وذل ��ك �صباح يوم اجلمع ��ة الفائت يف بيت
امل ��دى يف �ش ��ارع املتنب ��ي� ،أدار اجلل�س ��ة
ع�ضو ن ��ادي املدى للقراءة �س�ل�ام التميمي
مُتحدث� � ًا ع ��ن حكاية الكت ��اب وذاك ��ر ًا " �إن
الرواي ��ة تتح ��دث عن �أدبي ��ات ع�صر اجلاز
يف امري ��كا وهو م ��ن �أهم الع�ص ��ور �آنذاك
 ،وتعال ��ج الرواي ��ة مو�ضوع ��ات عدي ��دة
كالطموح الكب�ي�ر ،والر�أ�سمالي ��ة ،وما �إىل
ذل ��ك من مو�ضوعات ".م�ؤكد ًا "�إن الروائي
يح ��اول يهدف م ��ن خ�ل�ال روايت ��ه �إىل ان
طم ��وح الر�أ�سمالي ��ة �سينته ��ي م ��ن خ�ل�ال
ق�ضاء الر�أ�سماليني عل ��ى انف�سهم بانف�سهم
وذل ��ك ب�سب ��ب �سق ��ف طموحاته ��م الكب�ي�ر
جدا".
كما �أ�شار ع�ضو نادي القراءة �أجمد �سعدون

�إن " الكت ��اب حني �أ�صدر مل يُبع وذلك وكما
ذك ��ر الروائي �إن بطل الرواية لي�ست امر�أة
لذل ��ك مل يقتني الكتاب العدي ��د من الن�ساء،
وق ��د ُخ ��ذل الروائي ب�سبب ع ��دم بيع ن�سخ
الكت ��اب وظ ��ن �أن روايته ف�شل ��ت ،لت�صبح
فيما بعد من اهم واعظم الروايات".

كم ��ا ذك ��ر �سع ��دون �إن " عظم ��ة رواي ��ة
غات�سبي مل تكمن يف بطلها فح�سب ،البطل
كان عظيم ًا بح�س ��ب وجهة نظر ال�شخ�صية
الراوي ��ة� ،أما عظمة الرواي ��ة فتكمن بقدرة
الكات ��ب العالي ��ة واملبه ��رة الت ��ي ا�ستط ��اع
م ��ن خالله ��ا تق ��دمي موا�ضيع متت ��زج بني

توثيق �أحد اهم ع�ص ��ور امريكا ب�شخ�صية
غات�سب ��ي� ،إ�ضافة اىل قدرت ��ه على مناق�شة
مو�ضوع ��ة احل ��ب والوف ��اء واخليان ��ة
ب�أ�سلوب مميز ومذهل ".
الرواي ��ة مُثل ��ت كفيلم م ��ن �إخ ��راج وكتابة
ب ��از لورم ��ان وم ��ن بطول ��ة ليون ��اردو دي

كابري ��و وتوبي ماغواي ��ر ،ليتحدث الناقد
ال�سينمائ ��ي علي حم ��ود احل�سن عن الفيلم
وا�شكاليات ��ه قائ�ل ً�ا "هنال ��ك م�س�أل ��ة مهم ��ة
ع ��ن �إ�شكالية الرواي ��ة وال�سينم ��ا و�أحيان ًا
جن ��د رواي ��ات عل ��ى ال�شا�ش ��ة ق ��د �شوهت
واخت�ص ��رت واحيان� �اُ نت� ��أمل ح�ي�ن ن�شاهد

بع� ��ض الرواي ��ات �صنع ��ت ك�أف�ل�ام ،فمث�ل ً�ا
رواي ��ة احل ��ب يف زم ��ن الكول�ي�را احدثت
�صدم ��ة كب�ي�رة ح�ي�ن مُثل ��ت كفيل ��م لأنن ��ا
نت�ساءل اي ��ن �شخ�صيات الرواي ��ة ".م�ؤكد
" �إن ال�سينما والرواية و�سيطان خمتلفان
ول ��كل و�سيط �أدوات ��ه ،ال�سينم ��ا تعرب عن

احلالة بال�صورة والرواي ��ة تعرب بالكلمة،
خي ��ال الكات ��ب بالرواية منفت ��ح ،والقدرة
على ت�أويل الرواية يعتمد على القارئ".
وي�ضي ��ف احل�س ��ن " كي ��ف امتل ��ك املخرج
البن ��ى ال�سردي ��ة الهائل ��ة كي ��ف ا�ستط ��اع
الإم�ساك بها املخرج ،جل�أ املخرج اىل العمل
كي ��ف عاجل ��ه �سينمائي� � ًا خا�ص ��ة ان الن�ص
خطري كون ��ه ميتلك اال�ست�شراف التاريخي
وهذا لي�س من ال�سهل �أن يتحول اىل ر�ؤية
ب�صرية ،لذلك جل� ��أ املخرج اىل الراوي يف
بنيت ��ه ال�سردية ،ف�إتخذ �شخ�صية نيك الذي
يروي احلكاية وجعله هو �أحد ال�شخ�صيات
التي جعله ��ا خارج �سياق التاريخ ،وخارج
هيجان النا�س وحيواتهم".
و�ض ��ع املخ ��رج خدع� � ًا اخت�ص ��رت الزم ��ن
ويذك ��ر احل�س ��ن " فاللغ ��ة ال�سينمائية لغة
جميل ��ة ولكن بعد دخ ��ول ال�سينما الرقمية
ل ��ن ن�ستطع الي ��وم احلديث ب ��ذات الإبهار
عن ال�سينما كما نتحدث اليوم عن ال�سينما
الكال�سيكي ��ة اعتق ��د �إنن ��ا �شاهدن ��ا الفيل ��م
ب�أف�ضل ما ميكن وم ��ا فوق الأف�ضل فمعظم
الأح ��داث وامل�شاه ��د الباذخ ��ة ه ��ي �أعمال
مركبة من خالل تفا�صيل واجد �إن املمثلني
قدموا �أف�ضل ما لديهم".
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ك�������ل ع���������ام و�أن��������ت��������م ب������خ���ي��ر...
�أثارت �إجابة ن�سبت �إىل املرجع الديني الأعلى ال�سيد علي ال�سي�ستاين جد ً
ال ب�ش�أن �شرعية الإحتفال ب�أعياد امليالد املجيدة ور�أ�س ال�سنة امليالدية .وكانت و�سائل التوا�صل
االجتماعي قد تناقلت قوله :ال يجوز الإحتفال �إذا كان فيه ترويج للديانة امل�سيحية" .جاء ذلك يف �إجابة على �س�ؤال وجه �إليه من �أحد الأتباع قال فيه :هل يجوز �أنْ
نحتفل بر�أ�س ال�سنة امليالدية؟ واجلواب ح�سب مكتب ال�سيد :ال يجوز الإحتفال بهذه املنا�سبة �إذا كان فيه ترويج للم�سيحية" ،وفق ما جاء يف املوقع الر�سمي للمرجعية
الدينية نهار ال�سبت املوافق الثاين والع�شرين من كانون الأول  .2018ويف الإجابة على �س�ؤال �آخر ب�ش�أن امل�شاركة يف جمال�س الأعياد غري الإ�سالمية على وجه العموم ،قال
ال�سيد :ال يجوز �إذا كان فيه ترويج للم�سيحية والف�ساد" .ال تتطلب �إجابة املرجع الديني الأعلى الكثري من املوهبة والذكاء لتف�سريها وحتميلها ما ال حتتمل.
فق ��د �أ�ش ��ار بو�ض ��وح �إىل ع ��دم ج ��واز
الإحتف ��ال بدواع ��ي ديني ��ة تفادي� � ًا
لإحتماالت التداخل على امل�ستوى الديني
والعقائدي جلمه ��ور املحتفلني .وعليه،
ف�إ ّنه مل يتعر�ض �إىل اجلانب االجتماعي
والثق ��ايف احل�ض ��اري ال ��ذي ميك ��ن �أنْ
يجل ��ب النا� ��س بع�ضه ��م للبع� ��ض الآخر
يف منا�سب ��ات م ��ن هذا الن ��وع .معروف
�إنّ امل�شارك ��ة والإحتف ��ال ب�أعي ��اد مي�ل�اد
ال�سي ��د امل�سي ��ح ور�أ�س ال�سن ��ة اجلديدة
بدواعي عائلي ��ة وقرابية وثقافية يدخل
م�س ��ار العام وال�شائع واملقبول لي�س يف
العراق فح�سب بل ويف كل العامل مما مل
يح ��ذر املرجع الديني من ��ه �أو ميانع فيه
كما يت�ضح من �إجابته.
متار� ��س اجتماعي ��ة الإحتف ��ال ب�أعي ��اد
امليالد املجي ��دة وبداية ال�سن ��ة امليالدية
على وجه العموم على م�ستويني �أولهما
ديني ويخ� ��ص �أتباع الديان ��ة امل�سيحية
وامل�ؤمن�ي�ن بها وثانيهما ثقايف ح�ضاري
ويخ� ��ص العلماني�ي�ن م ��ن امل�سيحي�ي�ن
وامللحدي ��ن منه ��م والال�أدري�ي�ن �إىل
جان ��ب �أتباع الديان ��ات الأخرى من غري
امل�سيحي�ي�ن .يالح ��ظ �أنّ الإحتفال بهذه
املنا�سب ��ة مل يج ��د الطري ��ق �سال ��ك ًا ع�ب�ر
تاريخها الطويل بل مر بظروف ع�سرية
و�إنط ��وى عل ��ى �إختناق ��ات و�صعوب ��ات
ج ّم ��ة حت ��ى على م�ست ��وى البل ��دان ذات
الأكرثي ��ة امل�سيحي ��ة ب�سب ��ب اخلالف ��ات
املذهبي ��ة وال�سيا�سي ��ة يف جمتمعاته ��ا.
فق ��د ب ��د�أ الإحتف ��ال به ��ذه املنا�سب ��ة يف
�أ�سكتلن ��دا مث�ل ً�ا من ��ذ ع ��ام  1958فقط .
ومن ��ع الإحتفال به ��ا متام� � ًا يف الإحتاد
ال�سوفيت ��ي ال�ساب ��ق على م ��دى �سبعني
عام� � ًا هي ف�ت�رة بقاء النظ ��ام ال�سوفيتي

 د .الهاي عبد الح�سين
حت ��ى �سقوط ��ه ع ��ام  1989ب�سب ��ب
تعار�ضه ��ا مع عقي ��دة النظ ��ام ال�سيا�سي
القائم �آنذاك.
الي ��وم ،ينت�ش ��ر الإحتفال ب�أعي ��اد امليالد
ور�أ� ��س ال�سن ��ة امليالدي ��ة يف خمتل ��ف
بل ��دان العامل بغ� ��ض النظر ع ��ن الديانة
ال�سائ ��دة فيها بدواع ��ي ثقافية ح�ضارية
�أكرث منها دينية .فكثري من البلدان التي
حتتف ��ل به ��ذه املنا�سب ��ة بب ��ذخ ومظاهر
احتفالية مكلفة باحلقيقة � مّإنا هي بلدان
علماني ��ة تف�ص ��ل عل ��ى نحو �ص ��ارم بني
الدي ��ن واحلي ��اة العام ��ة وال ي�سمح فيها
للم�ؤ�س�س ��ة الدينية قانوني� � ًا �أنْ متار�س
�أي نوع من الت�أث�ي�ر ب�إ�ستثناء اجلوانب
الأدبي ��ة والأخالقي ��ة الت ��ي يهت ��م �أف ��راد
مبح� ��ض �إرادته ��م احلرة فيه ��ا .وميكن
�إ�ضاف ��ة الأع ��داد املتزايدة م ��ن امل�سلمني
الذي ��ن يعي�ش ��ون يف هذه البل ��دان ممن
هج ��روا بلدانه ��م خمتاري ��ن وغ�ي�ر
خمتاري ��ن ويتمتع ��ون بحري ��ة ممار�سة
طقو�سه ��م الدينية مبا يف ذل ��ك �أنْ تكون
لهم م�ساجدهم وجوامعهم وم�ؤ�س�ساتهم

الدينية التمثيلية .ي�ش ��ارك ه�ؤالء �أي�ض ًا
ب�أغلبي ��ة وا�سع ��ة يف ه ��ذه الإحتف ��االت
تعب�ي�ر ًا ع ��ن الت�ضام ��ن والوح ��دة
والإندم ��اج مما يعك�س مق ��دار الت�سامح
ال ��ذي يحظون به يف البل ��دان العلمانية
امل�ضيف ��ة ذات الأغلبي ��ة امل�سيحي ��ة يف
العامل.
يذكر �أنّ الإحتفال بر�أ�س ال�سنة امليالدية
يف الع ��راق �أ�صبح م�سموح ًا ب ��ه ر�سمي ًا
ح�س ��ب قان ��ون العط ��ل الر�سمي ��ة رق ��م
 110لع ��ام  1972حي ��ث تق ��رر مبوجبه
�إعتب ��ار الي ��وم الأول م ��ن �شه ��ر كان ��ون
الثاين من كل عام عطلة ر�سمية ت�ضامن ًا
م ��ع "الأخ ��وة امل�سيحي�ي�ن" يف الع ��راق
والع ��امل كم ��ا ج ��اء يف البي ��ان الر�سمي
ال�ص ��ادر ع ��ن احلكوم ��ة �آن ��ذاك .كم ��ا
منحت الطوائ ��ف املعرتف به ��ا كاليهود
املو�سوي ��ة وال�صابئة والإيزيديني عط ًال
ديني ��ة خا�ص ��ة به ��م �إىل جان ��ب العط ��ل
الدينية الأخ ��رى اخلا�ص ��ة بامل�سيحيني
وب�ضمنه ��ا ي ��وم اخلام� ��س والع�شري ��ن
م ��ن �شهر كان ��ون الأول ال ��ذي يتفق على

اعتب ��اره عي ��د مي�ل�اد ال�سي ��د امل�سي ��ح.
�أ�ستقب ��ل القان ��ون وتعديالت ��ه ا�ستقبا ًال
ح�سن� � ًا يف العراق مما مهد الطريق ملزيد
م ��ن الإهتم ��ام به ��ذه املنا�سب ��ة العزيزة
على قلوب النا�س م ��ن العوائل والأفراد
مل ��ا تنط ��وي علي ��ه م ��ن ا�شاع ��ة �أج ��واء
امل ��رح والفرح ال ��ذي ت�شتمل عليه قواعد
الإحتفال فيها .اليوم ،يحتفل العراقيون
م ��ن م�سيحيني وم�سلمني به ��ذه املنا�سبة
معربين بذلك ع ��ن م�شاعر ت�ضامنية بعد
�أنْ ج ��رى ما جرى م ��ن م�آ�سي هجر فيها
امل�سيحيون م ��ن ديارهم وتعر�ضوا فيها
�إىل �شتى الإعتداءات �ش�أنهم يف ذلك �ش�أن
اجلماع ��ات الأخرى قاطب ��ة يف املجتمع
بعد �سيطرة داع� ��ش على مناطق وا�سعة
م ��ن البالد .تنت�شر لذلك مظاهر احتفالية
جتد رمزيتها يف �شجرة عيد امليالد التي
ن�صب ��ت بالع�ش ��رات يف �أك�ث�ر م ��ن مكان
يف ط ��ول الب�ل�اد وعر�ضها لع ��ل �أبرزها
مدخ ��ل مط ��ار بغ ��داد ال ��دويل ومتن ��زه
الزوراء ويف باحة مبنى جمل�س النواب
العراق ��ي وع ��دد م ��ن املح ��ال التجاري ��ة

م������ق������ات������ل������و احل�������ري�������ة
عام  1985التق ��ى الرئي�س الأمريكي
رونال ��د ريغ ��ان يف البي ��ت االبي� ��ض
مبجموع ��ة م ��ن املقاتل�ي�ن الأفغان يف
البيت االبي� ��ض و�أطلق عليهم ت�سمية
مقاتل ��ي احلري ��ة م�ؤكد ًا �إنه ��م هم من
�سيخ�ب�رون الع ��امل عن م ��ا يحدث يف
افغان�ست ��ان يف ذلك الوقت ،من خالل
ه ��ذا اللق ��اء ولق ��اءات �أخ ��رى تبعت ��ه
ح ��ددت الوالي ��ات املتح ��دة �أدواته ��ا
ملحارب ��ة ال�سوفيي ��ت �آن ��ذاك يف هذه
املنطقة احل�سا�س ��ة من العامل ،مل يكن
اجلهاديني الذي ��ن �صنعتهم ودعمتهم
و�صورتهم الدعاي ��ة الأمريكية �سوى
من ��وذج حر يحاول الدف ��اع عن نف�سه
م ��ن احت�ل�ال ال�شيوعي�ي�ن ال�سوفييت
الذي ��ن ا�ستباح ��وا �أر�ضه ��م عنوة فما
كان عل ��ى االم�ي�ركان �إال ان ينتابه ��م
القلق من هذا التوغل الذي قد يعك�س
معادل ��ة احل ��رب بينها وب�ي�ن غرميها
االحت ��اد ال�سوفيت ��ي ،علي ��ه �شرع ��ت
ال�ستغ�ل�ال ه ��ذا الن ��وع م ��ن احلروب
لتدع ��م اجلهادي�ي�ن اال�سالمي�ي�ن �ض ��د
ال�شيوعي�ي�ن لك ��ن بطريق ��ة مغاي ��رة
هن ��ا فه ��ي احتاجت يف ه ��ذه اللحظة
�إىل الفت ��وى الت ��ي جتي ��ز لل�شب ��اب
باالنخراط له ��ذه اجلماعات �أن تعمل
وف ��ق ال�سرتاتيجي ��ة االمريكي ��ة يف
افغان�ست ��ان ،فم ��ا كان عليه ��ا �إال �أن
تتوج ��ه �إىل ال ��دول الت ��ي تتوفر فيها
هذا النوع من ال�سالح مثل ال�سعودية
التي بات ��ت هي الأخ ��رى قلقة ب�سبب
التغ�ي�ر احلا�ص ��ل يف املنطق ��ة بع ��د
الث ��ورة يف �إي ��ران وق ��دوم نظ ��ام
يختل ��ف من حي ��ث التفك�ي�ر والر�ؤية
وااليديولوجي ��ا ،باملح�صلة فان املال
والفت ��وى �أ�صبحت هي الدافع له�ؤالء
املقاتل�ي�ن �أن يحول ��وا افغان�ست ��ان
�إىل حمرق ��ة لل�سوفيي ��ت كم ��ا يذكرها
بريجين�سكي م�ست�شار الأمن القومي
االمريك ��ي �آنذاك بع ��د �أن جعلها نقطة
االنط�ل�اق لنهاي ��ة احل ��رب الب ��اردة
وانته ��ت املهم ��ة وانتف ��ت احلاج ��ة
م ��ن اجلهادي�ي�ن واتن�ص ��ر املع�سك ��ر
اللي�ب�رايل الر�أ�سم ��ايل عل ��ى املع�سكر
ال�شيوعي اال�شرتاكي.
�أم ��ا الي ��وم فالوالي ��ات املتح ��دة ه ��ي
املح ��ارب الأول ملقاتل ��ي احلري ��ة بعد
�أن حتول ��ت ه ��ي املدافع ع ��ن احلرية
�ض ��د اجلماع ��ات الظالمي ��ة و�شرعت
بحربه ��ا �ض ��د االره ��اب من ��ذ �أحداث
احل ��ادي ع�ش ��ر م ��ن �سبتم�ب�ر 2001
وبقوة ،والأك�ث�ر من ذلك باتت تن�شئ
التحالف ��ات واحلم�ل�ات للق�ض ��اء على
هذه اجلماعات الت ��ي تهدد االن�سانية

 د� .أثري ناظم اجلا�سور
واحلياة بكل تفا�صيلها ،وعلى الرغم
م ��ن تغي�ي�ر ال�سرتاتيجي ��ة الع�سكرية
وحتدي ��د منط ��ق الق ��وة املنطل ��ق من
ثقافة الواليات املتحدة ال�سرتاتيجية
لك ��ن الدع ��م والفتوى باجله ��اد بقيت
على عاتق ال�سعودية والدول العربية
الت ��ي ذاب ��ت بتل ��ك ال�سرتاتيجي ��ة
و�أ�صبح ��ت واح ��دة م ��ن �أدواته ��ا
اال�سا�سي ��ة ولتكن �أرا�ضي هذه الدول
ه ��ي ال�ساح ��ة الت ��ي تت�ص ��ارع عليه ��ا
كل الق ��وى م ��ع التنظيم ��ات امل�سلحة
املتط ّرفة ،واختلف ��ت الأدوار فرو�سيا
وريث ��ة ال�سوفي ��ت بات ��ت تبح ��ث عن
موط ��ئ ق ��دم لها لذل ��ك فه ��ي تعار�ض
التوجه ��ات االمريكي ��ة يف مناط ��ق
تعتقد رو�سي ��ا انها معاقلها اال�سا�سية
لتنطلق منه ��ا يف �سبي ��ل ت�أكيد قوتها
م ��ن جدي ��د وتعي ��د من خالله ��ا تغيري
اخلارط ��ة الدول ��ة وخارط ��ة توزي ��ع
القوى يف العامل.
املفارق ��ة الغريب ��ة �إن ه ��ذا التنظي ��م
بالرغ ��م م ��ن �أن التقاري ��ر الدولي ��ة
اال�ستطالعي ��ة وامليداني ��ة الع�سكرية
ت�ؤك ��د خ�سارت ��ه لـ  % 90م ��ن �أرا�ضيه
بع ��د �أن �ش ��ن التحال ��ف ال ��دويل 25
�أل ��ف غ ��ارة جوية كلف ��ت  14.3مليار
دوالر �إال ان ��ه ال ي ��زال يُ�ش ��كل تهديد ًا
كبري ًا على م�ستقبل الدول ،وال�س�ؤال
هن ��ا �أي ��ن اختف ��ى مقاتل ��و التنظي ��م
وبالأخ� ��ص القي ��ادات الثانوي ��ة او
م ��ا يعتربه ��م البع�ض قي ��ادات اخلط
الث ��اين ؟ ،وم ��ا م�ص�ي�ر املقاتل�ي�ن
القابع�ي�ن يف ال�سج ��ون العراقي ��ة
وال�سوري ��ة الذي ��ن مت الق ��اء القب� ��ض
عليه ��م اثن ��اء العملي ��ات الع�سكرية؟،
فق ��د �ص ��در تقرير عن جامع ��ة جورج
وا�شنطن يبني عدد املقاتلني الأجانب
العائدي ��ن �إىل بلدانه ��م حي ��ث مت
تق�سيمهم بال�شكل االتي:
 -1من ب�ي�ن  3500مقاتل رو�سي عاد
 400منهم �إىل بلدهم.

 -2م ��ن ب�ي�ن  1600مقات ��ل تركي عاد
 1000منهم �إىل بلدهم.
 -3م ��ن ب�ي�ن  900مقات ��ل امل ��اين عاد
 350منهم �إىل بلدهم.
 -4م ��ن بني  800مقاتل بريطاين عاد
 450منهم �إىل بلدهم.
 -5م ��ن بني  123مقات ��ل امريكي عاد
منهم � 7إىل بلدهم.
والغالبية العظمى منهم �إما طلقاء او
ال يعرف مكانهم وهذا يعطي انطباع ًا
�أن هذا التنظيم ل ��ه القدرة على �إعادة
تنظيمه من جديد ويف اي حلظة ،عامل
اليوم انظاره موجه نحو احلرب يف
املنطق ��ة العربي ��ة وحتدي ��د ًا �سوري ��ا
لتقفز ال�سيناريوهات التي حتاول �أن
تر�س ��م معامل املنطقة من خالل حتديد
الق ��وة التي �س ��وف ت�سيط ��ر وتخرج
منت�ص ��رة بع ��د ان بينت ه ��ذه احلرب
ان كل الق ��وى الدولي ��ة واالقليمي ��ة
متورط ��ة يف ا�شعاله ��ا وم ��ن م�صلحة
ه ��ذه الق ��وى الي ��وم ان تخم ��د نارها
وان تخرج ب�أقل اخل�سائر ،باملح�صلة
فان اجلبه ��ة ال�سورية هي التي حتدد
م�ستويات القوة خ�صو�ص ًا وان ق�ضية
التنظيم ��ات امل�سلحة مل تنته بعد وقد
تعود �إىل ال�ساحة يف حلظة مف�صلية،
بالتايل ف ��ان االن�سحاب االمريكي من
�سوريا له وجهني:
الأول� :إن ه ��ذا االن�سح ��اب يحم ��ل
يف م�ضمون ��ه عدم الق ��درة االمريكية
عل ��ى جم ��اراة الأح ��داث يف �سوري ��ا
خ�صو�ص� � ًا وانها باتت عل ��ى يقني �إن
العم ��ل الع�سك ��ري يف �أي منطق ��ة من
الع ��امل مل يع ��د ذا فائدة مل ��ا يحمله من
�أكالف باهظة قد ال تتحملها الواليات
املتح ��دة عل ��ى املدي ��ات الطويل ��ة،
�إىل جان ��ب �صع ��ود الق ��وى املناف�سة
الت ��ي تعم ��ل عل ��ى ا�ستن ��زاف الق ��وة
االمريكي ��ة يف ه ��ذه املناط ��ق الت ��ي
تعده ��ا مناط ��ق اثبات ق ��وة ،وهذا ما
ال ترغ ��ب الواليات املتحدة فهي تعمل

عل ��ى �أن يك ��ون حللفائه ��ا يف املنطقة
دور ًا م�ساهم� � ًا يف بن ��اء وم�ساع ��دة
�سوريا وحتى الع ��راق مرور ًا باليمن
العتب ��ارات �سيا�سي ��ة واقت�صادي ��ة
وتفويت الفر�ص ��ة على حلفاء رو�سيا
يف املنطقة من خ�ل�ال فر�ض احل�صار
عليه ��ا وال�ضغ ��ط عل ��ى ع ��دم متكينها
اقت�صادي� � ًا لتكون عاج ��زة على فر�ض
ارادتها على تلك املناطق.
الثاين :حتاول الوالي ��ات املتحدة �أن
تعي ��د ذات ال�سيناري ��و عل ��ى رو�سي ��ا
وحلفائه ��ا يف افغان�ست ��ان نهاي ��ة
ثمانينيات القرن الع�شرين ،ف�أمام هذه
القوى توجه�ي�ن الأول ه ��و امل�ساعدة
على �إعادة بناء �سوريا املدمرة والتي
حتتاج �إىل جهد مايل �ضخم و�سيا�سي
منقطع النظري ،وهذه اجلزئية حتتاج
�إىل اقت�ص ��ادات �ضخم ��ة وق ��د تتوجه
نحو البنك ال ��دويل �أو �صندوق النقد
ال ��دويل مما جتع ��ل �سوري ��ا والقوى
احلليفة مكبلة مالي ًا ول�سنوات طويلة
ه ��ذا �إىل جان ��ب �أن حلف ��اء �سوري ��ا
غ�ي�ر م�ستقري ��ن اقت�صادي� � ًا ،الث ��اين
ه ��و �إف ��راغ ال�ساحة ال�سوري ��ة من �أي
تواج ��د للتحال ��ف الدويل مم ��ا يعني
�أن تك ��ون هناك �صراع ��ات متعددة قد
يخلقه ��ا هذا الف ��راغ فرتكيا �ستحاول
ال�سيط ��رة على املنطقة الت ��ي ي�سيطر
عليه ��ا الك ��رد يف �سوري ��ا مم ��ا يجعل
احتماالت دخوله ��ا يف امر ًا م�سلم ًا به
وهذا ما قد ي�ؤج ��ج �صراع ًا ترغب فيه
تركيا وترف�ضه رو�سيا و�إيران مما قد
يخل ��ق �أجواء م�ضطرب ��ة ،يف اجلانب
الآخر ق ��د تن�شط اجلماع ��ات امل�سلحة
يف مناطق الف ��راغ مما ي�ساعدها على
�إع ��ادة بن ��اء تنظيماتها وتع ��اد الكرة
يف ح ��رب ت�ستن ��زف رو�سي ��ا والدول
احلليف ��ة له ��ا مم ��ا ت�ساه ��م يف �صرف
�أنظ ��ار �صان ��ع الق ��رار الرو�س ��ي ع ��ن
توجهاته اال�سا�سية يف مناطق �أخرى
من العامل.
باملح�صلة تبقى �سرتاتيجيات القوى
الكربى لها الي ��د الطوىل يف الق�ضايا
الأ�سا�سية الت ��ي تعي�شها هذه املنطقة
والتناف� ��س �سيظل قائم ًا و�ضعف هذه
القوة �أو تلك �سيبق ��ى مرهون ًا بعامل
امت�ل�اك �أكرب ع ��دد م ��ن الأدوات التي
ت�ساه ��م يف فر�ض ال�سيطرة من خالل
البح ��ث ع ��ن بدائل ت�ساه ��م يف ح�سم
املعركة ،وهذا يعود للتكتيك املتبع من
قبل الوح ��دة القرارية لهذه الدولة او
تلك املبنية على جمموعة من الأهداف
الت ��ي حت ��اول حتقيقه ��ا وبعي ��د ًا عن
املعادلة ال�صفرية الدولية.

واملوالت يف بغداد واملحافظات .ن�صبت
كذلك �شجرة �ضخم ��ة لعيد امليالد املجيد
يف مدخل مدينة عني كاوة ذات الأغلبية
امل�سيحي ��ة .و�أقيم ��ت �شج ��رة عيد ميالد
لعلها الأكرث ط ��و ًال ( )12مرت يف اجلبال
املحيط ��ة بق�ض ��اء القو� ��ش يف املو�صل.
ونقلت �صحيف ��ة الأندبندنت الربيطانية
م�شارك ��ة عدد من ال�شباب امل�سيحيني يف
م�سرية طاف ��ت �شوارع ق�ضاء احلمدانية
يف املو�صل وهم يرتدون الزي التقليدي
لباب ��ا نويل تعبري ًا عن الفرح والتخل�ص
من داع�ش .وقبل �أيام فقط �أعلنت وزارة
النق ��ل �أ ّنها زادت ع ��دد الرحالت اجلوية
عل ��ى م�ت�ن اخلط ��وط اجلوي ��ة العراقية
�إىل  85رحل ��ة �إ�ضافي ��ة تلبي ��ة لزي ��ادة
الطلب على ال�سفر خارج العراق �إحتفا ًال
باملنا�سبة .توجهت معظم هذه الرحالت
�إىل البلدان القريبة وال�صديقة املجاورة
مث ��ل الهن ��د �أحم ��د مومب ��اي وب�ي�روت
و�أ�سطنبول ودبي والبحرين والكويت.
كما �سجلت املبيعات يف ال�سوق العراقية
ارتفاع� � ًا ب ّين� � ًا حلجم ال�سل ��ع ذات ال�صلة

بهداي ��ا �أعي ��اد املي�ل�اد وال�سن ��ة امليالدية
التي �شمل ��ت قبعات بابا نوي ��ل واللحى
الأ�صطناعي ��ة والزينة اخلا�صة ب�أ�شجار
عي ��د املي�ل�اد .وازدانت واجه ��ات املحال
التجاري ��ة باللون الأحم ��ر امل�شرق الذي
ارتبط باملنا�سبة.
يالح ��ظ �أنّ الإحتف ��ال ب�أعي ��اد املي�ل�اد
املجي ��دة ور�أ� ��س ال�سن ��ة امليالدي ��ة يف
البل ��دان ذات الأغلبية امل�سيحية ميار�س
ب�إعتب ��اره منا�سب ��ة عائلي ��ة خا�ص ��ة جد ًا
جتتم ��ع مبوجب ��ه العائل ��ة الكب�ي�رة يف
�أح ��د البيوت ��ات الت ��ي تع ��ود لأحده ��م.
وفيه يح�ضر الأجداد والعمام واخلوال
وكل م ��ن ال ي�أت ��ي مرار ًا وتك ��رار ًا بحكم
م�ستلزمات املعي�ش ��ة والعمل يف مناطق
متباع ��دة يف الب�ل�اد �أو بل ��دان متع ��ددة
ليت ��واددوا ويتعارف ��وا على م ��ا ا�ستجد
يف حياتهم من ظ ��روف و�أو�ضاع .تقوم
كث�ي�ر من هذه العوائ ��ل بتوجيه الدعوة
لأ�صدقاء غري م�سيحي�ي�ن ممن يعي�شون
يف مدنه ��م �أو قريب� � ًا منه ��م ويعت�ب�رون
غرباء ووحيدي ��ن كجزء من التعبري عن

بادرة حمب ��ة و�ألفة واجتم ��اع للتخفيف
م ��ن عزلته ��م �أو �شعوره ��م بالوح ��دة
خ�ل�ال مو�س ��م الأعي ��اد ه ��ذا .ت�شمل مثل
ه ��ذه الدعوات عادة الطلب ��ة وامل�شتغلني
املغرتبني ع ��ن بلدانه ��م وعوائله ��م� .أما
�أعياد ر�أ�س ال�سنة فتعترب �أعياد ًا للأفراد
النا�ضج�ي�ن عل ��ى م�ست ��وى الأزواج
والأحب ��ة م ��ن املع ��ارف والأ�صدق ��اء
ويحتف ��ى به ��ا خ ��ارج املن ��زل ع ��ادة يف
�أماك ��ن التجم ��ع ذات ال�سم ��ة اجلماعي ��ة
كاملطاع ��م والأ�سواق واملقاهي واملوالت
وقاعات الإحتفاالت العامة.
ال ين ��زع العراقي ��ون ذوي الأغلبي ��ة
امل�سلمة ث ��وب الإ�سالم عندم ��ا يحتفلون
مبنا�سب ��ات من ه ��ذا الن ��وع وي�شاركون
النا� ��س �أينما كانوا بهج ��ة امليالد املجيد
وحل ��ول الع ��ام اجلديد ال ��ذي يح�سبون
مبوجب ��ه كل تفا�صي ��ل حياته ��م اليومية
بجوانبه ��ا االقت�صادي ��ة وال�سيا�سي ��ة
واالجتماعي ��ة� .إ ّنه ��م يقتفون فق ��ط �أثر ًا
للمحب ��ة واخل�ي�ر والدعة وال�س�ل�ام لهم
ولعوائله ��م مما حت ��ث علي ��ه كل الأديان
وت�شج ��ع علي ��ه .لق ��د تع ��ارف العامل يف
اخلام� ��س والع�شري ��ن من كان ��ون الأول
م ��ن كل ع ��ام عل ��ى والدة ال�سي ��د امل�سيح
حي ��ث تقرع �أجرا� ��س الكنائ�س ويجتمع
امل�صل ��ون امل�ؤمن ��ون لريتل ��وا الأنا�شيد
الت ��ي تذك ��ر بقيم ��ه وو�صاي ��اه لإ�شاع ��ة
املغف ��رة والت�سام ��ح والإث ��رة وال�سالم.
ق ��ال �سبحان ��ه وتع ��اىل نق�ل ً�ا ع ��ن ل�سان
ال�سي ��د امل�سي ��ح عليه ال�س�ل�ام يف حمكم
كتاب ��ه العزيز م ��ن �سورة "م ��رمي" الآية
علي ي ��وم ولدت ويوم
" :"33ال�س�ل�ام ّ
�أموت ويوم �أبع ��ث حي ًا" .كل عام و�أنتم
بخري.

الفرق بني املحكمة اجلنائية الدولية
وحمكمة العدل الدولية
يف العالق ��ات الدولية يتم التعامل
وفق ًا للقان ��ون الدويل  ،وميكن �أن
تنقطع العالق ��ة الدبلوما�سية بني
دولة و�أخرى �أو يت�أزم الو�ضع بني
الدول  ،كما ميكن لدولة من الدول
�أن تق ��رر حظر تعامله ��ا التجاري
مع دولة �أخ ��رى مع وجود �أ�سباب
لذلك الت�ص ��رف � ،أما �أن تقرر دولة
م ��ن ال ��دول حظ ��را عل ��ى التعامل
االقت�ص ��ادي و�إط�ل�اق ق ��رارات
م ��ن �ش�أنه ��ا الأ�ضرار بتل ��ك الدولة
م ��ع �سري ��ان ه ��ذا املنع عل ��ى دول
�أخ ��رى تلزمها بتنفيذ ه ��ذا القرار
 ،وفق� � ًا لقان ��ون الق ��وة والتع�سف
با�ستعمال القانون ودون الرجوع
اىل القانون الدويل �أو اىل املنظمة
الدولية  ،ف�أن هذا الت�صرف يعترب
انته ��اكا �صارخ ��ا ملب ��ادئ الأمم
املتح ��دة والقان ��ون ال ��دويل ،
وت�صرف ًا ال ي�سنده القانون
خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ضي ��ة جل� ��أت
�إي ��ران اىل حمكمة الع ��دل الدولية
لتق ��دمي �شك ��وى ح ��ول احل�ص ��ار
ال ��ذي تفر�ض ��ه الوالي ��ات املتحدة
الأمريكي ��ة عليه ��ا بع ��د ان�سح ��اب
الأخرية من االتفاق النووي الذي
مت بينهم ��ا يف الع ��ام  2015بزعم
خرق �إيران لالتفاق  ،وقد ا�ستندت
�إيران يف �شكواها بوجود معاهدة
�صداق ��ة كان البلدي ��ن ق ��د عقداه ��ا
يف الع ��ام  ، 1955و�أن مث ��ل ه ��ذه
املعاه ��دة متن ��ع فر� ��ض مث ��ل هذه
الإج ��راءات التع�سفي ��ة  ،و�أن هذا
احل�ص ��ار وال�ضغ ��ط االقت�ص ��ادي
املفرو�ض من قبل حكومة الواليات
املتحدة الأمريكية على �إيران يدفع
حكومات و�شركات دولية اىل عدم
التعام ��ل مع �إي ��ران  ،وزيادة هذه
العقوب ��ات تدريجي� � ًا يف حماول ��ة
خلن ��ق احلي ��اة االقت�صادي ��ة يف
�إي ��ران  ،وطلب ��ت �إل ��زام الواليات
املتح ��دة الأمريكي ��ة لرفع احل�صار
و�إلغاء القرارات املفرو�ضة عليها.
وللمزيد م ��ن الإي�ض ��اح حول دور
حمكم ��ة الع ��دل الدولي ��ة للنظ ��ر
يف ه ��ذه الق�ضي ��ة و�صالحياته ��ا
 ،والف ��رق بينه ��ا وب�ي�ن املحكم ��ة
اجلنائي ��ة الدولي ��ة  ،ف� ��إن حمكمة
الع ��دل الدولي ��ة منظم ��ة تابع ��ة
للأمم املتح ��دة وخمت�صة بت�سوية
النزاع ��ات الدولية  ،وق ��د ت�أ�س�ست

 زهري كاظم عبود
بتاري ��خ  26حزي ��ران 1945
 ،وطريق ��ة اختي ��ار الق�ض ��اة تت ��م
بطري ��ق االنتخ ��اب كل � 3سن ��وات
النتخ ��اب ثلث عدد الق�ض ��اة البالغ
عدده ��م  15قا�ضي� � ًا يقوم ��ون
ب�إ�ص ��دار الأح ��كام ب�صفته ��م
الق�ضائي ��ة دون اعتب ��ار لل ��دول
التي يحمل ��ون جن�سيته ��ا �أو التي
ر�شحته ��م  ،وم ��دة عم ��ل الق�ض ��اة
ت�س ��ع �سن ��وات حي ��ث يت ��م تغيري
ثلثه ��م كل � 3سن ��وات ويف حال ��ة
الوفاة ف�أن دول ��ة القا�ضي املتويف
تر�ش ��ح بدي ًال عن ��ه ليحل حمله يف
املحكم ��ة الدولي ��ة  ،وميك ��ن لأي
ع�ضو يف املنظمة الدولية اللجوء
�إليه ��ا يف ح ��ال وج ��ود تن ��ازع او
خ�ل�اف قان ��وين  ،وت�ش ��كل ه ��ذه
املحكمة ال ��ذراع الق�ضائي ملنظمة
الأمم املتح ��دة مبوج ��ب �إح ��كام
امل ��ادة ( )93من امليث ��اق الدويل ،
كم ��ا �إنها تقدم امل�ش ��ورة القانونية
للهيئ ��ات الدولي ��ة التابع ��ة ل�ل��أمم
املتحدة .
وعل ��ى ه ��ذا �ألأ�سا� ��س ف� ��أن جميع
ال ��دول الأع�ض ��اء يف منظم ��ة
الأمم املتح ��دة ميكنه ��م اللج ��وء
اىل املحكم ��ة للتقا�ض ��ي وتق ��دمي
�شك ��وى �أو عر�ض خ�ل�اف قانوين
للب ��ت فيه  ،وهذه املحكمة تبت يف
الق�ضاي ��ا واخلالف ��ات القانونية (
املدني ��ة ) الت ��ي ت�ش�ت�رك به ��ا عدة
دول  ،وتتمتع ب�صالحيات �إ�صدار
الأح ��كام واحل�سم يف حال موافقة
الإط ��راف على النظ ��ر يف الق�ضية
املعرو�ض ��ة �أمامه ��ا  ،لتك ��ون بذلك
�أحكامه ��ا ملزمة لتل ��ك الأطراف �إال
�إنه ��ا المتلك �سلط ��ة فر�ض تطبيق
تلك الأحكام والقرارات  ،ولهذا مت

جتاهل �أحكامها يف مرات عديدة ،
و�أن مق ��ر هذه املحكمة الدولية يف
الهاي .
وتعتم ��د املحكم ��ة يف �شرعيته ��ا
القانوني ��ة بالإ�ضاف ��ة اىل نظامه ��ا
الأ�سا� ��س واملعاه ��دة املوقع ��ة بني
�أطرافها الدولية ،ف�أنها ت�ستند على
املب ��ادئ العام ��ة للقان ��ون ال ��دويل
�إ�ضاف ��ة اىل القوان�ي�ن الوطني ��ة
لل ��دول املوقع ��ة عليه ��ا ،وعل ��ى
ال�سوابق الق�ضائي ��ة يف القرارات
التي �سب ��ق و�أن �أ�صدرتها املحكمة
املذكورة.
واجلدي ��ر بالذك ��ر �إن �أعم ��ا ًال
حت�ضريي ��ة ومفاو�ض ��ات متكررة
ورفيع ��ة امل�ستوى ج ��رت للتو�صل
اىل �إعداد النظام الأ�سا�س للمحكمة
الدولية  ،ا�ستمرت ل�سنوات طويلة
وبذل ��ت فيها جهود عالية امل�ستوى
يف اخلربة وامل�ستوى القانونيني،
وعار�ضت الواليات املتحدة العديد
من اقرتاح ��ات املندوبني والوفود
حت ��ى تكل ��ل اجله ��د الإن�ساين يف
مرحلت ��ه الأخرية ب�إق ��رار م�شروع
النظ ��ام الأ�سا� ��س ال ��ذي ت�ضم ��ن
تعري ��ف اجلرائ ��م واخت�صا� ��ص
املحكم ��ة و�آلي ��ات الب ��دء والتكامل
ودور االدعاء العام وجمل�س الأمن
و�آلية التطبيق املحتمل للن�صو�ص
والأحكام املو�ضوعية للمحكمة.
ومن اجلدير بالذكر �إنه وفق ًا لن�ص
امل ��ادة (  ) 11من النظام الأ�سا�سي
للمحكم ��ة متار�س املحكم ��ة عملها
و�صالحياته ��ا الق�ضائي ��ة وفق� � ًا
لالخت�صا� ��ص الزمن ��ي اعتب ��ار ًا
من حلظ ��ة النف ��اذ� ،أي �أن املحكمة
متار� ��س اخت�صا�صه ��ا يف النظ ��ر
بالأعم ��ال واالنته ��اكات واجلرائم

املرتكبة بعد نفاذ نظامها الأ�سا�س
( يف اليوم الأول من ال�شهر التايل
ومب ��رور  60يوم� � ًا عل ��ى �أي ��داع
الوثيق ��ة الت ��ي مت الت�صديق عليها
ل ��دى الأم�ي�ن العام ل�ل��أمم املتحدة
)  ،يعن ��ي هذا �أن النف ��اذ يف اليوم
الأول م ��ن ال�شهر ال�ساب ��ع ( متوز
) م ��ن الع ��ام  ، 2002ومن اجلدير
بالذك ��ر �أن الع ��راق مل يوق ��ع على
االتفاقي ��ة حتى الي ��وم  ،وبلغ عدد
الأع�ض ��اء املوقع�ي�ن عل ��ى اتفاقية
روما اخلا�ص ��ة باملحكمة اجلنائية
الدولي ��ة حتى الي ��وم � 104أع�ضاء
ميثلون دولهم .
�إن القاع ��دة الأ�سا�سية التي ت�ستند
عليها املحكمة اجلنائية الدولية من
�أنها لي�ست جهاز ًا من �أجهزة الأمم
املتح ��دة  ،وتتمت ��ع باال�ستقاللي ��ة
املفرت�ض ��ة �إال �أنه ��ا مطب ��ق �أم�ي�ن
للق ��رارات الدولي ��ة  ،يف ح�ي�ن �أن
حمكم ��ة الع ��دل الدولي ��ة تعت�ب�ر
م ��ن ب�ي�ن الأجه ��زة التابع ��ة للأمم
املتح ��دة  ،وه ��ذه القاع ��دة ت�ش ��كل
فرق ًا وا�ضح� � ًا وكبري ًا يف التابعية
واالخت�صا�ص ��ات � ،إن اخت�صا� ��ص
حمكم ��ة الع ��دل الدولي ��ة ينح�صر
يف ح ��ل اخلالف ��ات ب�ي�ن ال ��دول
الأع�ض ��اء  ،يف حني تك ��ون �سلطة
املحكم ��ة اجلنائي ��ة الدولي ��ة عل ��ى
مرتكب ��ي اجلرائم �ض ��د الإن�سانية
وجرائ ��م احلروب وجرائم الإبادة
اجلماعي ��ة  ،كم ��ا �أن حمكمة العدل
الدولي ��ة حتاكم احلكوم ��ات بينما
تخت�ص املحكمة اجلنائية الدولية
مبحاكم ��ة �ألأف ��راد مم ��ن اتهم ��وا
بارت ��كاب اجلرائ ��م الواقعة �ضمن
اخت�صا�صاته ��ا  ،ومق ��ر املحكم ��ة
�أي�ض ًا يف هولندا.
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 علــي ح�ســـني
م��ا من جمتمع ميكن��ه �أن يزدهر ويُ�سع��د حق�� ًا� ،إذا كان الق�سم
الأعظم من �أفراده فقراء تع�ساء ،والواجب هو حماية كل فرد
من �أفراد املجتمع من ظلم �أي فرد �آخر"
�آدم �سميث

قال ��ت مارغري ��ت دوغال� ��س والتي كان ��ت حام ًال
جلارته ��ا ":يبدو �أن ه ��ذا الطفل �سيك ��ون �ش�ؤم ًا
على العائل ��ة ،فقد توفى وال ��ده يف اليوم التايل
ال ��ذي �أخربته في ��ه بحملي ،ومات ��ت والدتي بعد
�سماعه ��ا خرب احلم ��ل بخم�سة �أي ��ام ،و�أخاف �أن
�أم ��وت و�أن ��ا �أول ��ده ،وله ��ذا �س�أ�سع ��ى للتخل�ص
من ��ه" ،كان زوجه ��ا املحامي وم�س� ��ؤول الكمارك
ال�ساب ��ق قد تويف يف كانون الثاين عام ، 1723
ومل تك ��ن املر�أة تدرك �أن ابنها �سيُحدِ ث ثورة يف
الع ��امل ،و�إنه �سي�صبح �أ�شب ��ه مبعول يهدم كل ما
قيل قبله عن االقت�صاد والعدالة االجتماعية.
ول ��د �آدم �سمي ��ث يف اخلام� ��س من حزي ��ران عام
� ،،1723أ�ص� � ّرت �أ ّم ��ه عل ��ى ت�سجي ��ل ا�سم ��ه يف
�سجالت املدين ��ة با�سم �أبيه"�آدم �سميث" ،ال نعلم
�إال القلي ��ل ع ��ن طفولت ��ه ،فكاتب �سريت ��ه جيم�س
ب ��وكان ،يخربنا ب� ��أن �أدم �سمي ��ث كان بطيئ ًا يف
الفهم مم ��ا ا�ضطر �أمه �أن ت�ست�ش�ي�ر عمها الكاهن
ال ��ذي �أو�ص ��ى �أن ي�أخ ��ذ درو�س� � ًا يف الكني�س ��ة،
وم ��ن الأح ��داث املهمة الت ��ي �أثرت عل ��ى حياته،
�إن ��ه تعر�ض للخطف وه ��و يف �س ��ن الثالثة على
يد جمموع ��ة من الغجر ،وبق ��ي عندهم فرتة من
الزمن حتى متكن خاله �أن يعيده اىل �أمه ،بعد �أن
تعلم القراءة يف الكني�س ��ة دخل املدر�سة والحظ
املعلم ��ون �إن ��ه اليرغب يف الدرو� ��س بقدر �شغفه
لق�ض ��اء وق ��ت �أط ��ول يف املكتب ��ة ،دخ ��ل جامعة
�أك�سف ��ورد م ��ن خ�ل�ال منح ��ة درا�سي ��ة ،وخ�ل�ال
�سن ��وات اجلامعة متك ��ن من درا�س ��ة الن�صو�ص
الكال�سيكي ��ة يف الأدب والفل�سف ��ة واالقت�ص ��اد
وعلم االجتماع ،لكنه فج�أة يرتك اجلامعة ليتفرغ
للكتاب ��ة والقراءة وبف�ض ��ل ال�صالت التي تربطه
بالفيل�سوف االنكليزي فران�سي�س هات�شون الذي
در�س على يديه يف اجلامعة ،ا�ستطاع �أن يح�صل
على وظيفة حما�ضر يف الأدب وفل�سفة القانون،
وقد حظ ��ت حما�ضراته باهتمام ومهّدت الطريق
للإنتقال اىل حياة مهنية جديدة ،ففي عام 1751
عاد للجامعة لإكمال درا�سته ليعني بعدها �أ�ستاذ ًا
للمنط ��ق وفل�سف ��ة الأخالق والبالغ ��ة يف جامعة
جال�سكو .ويف تلك الفرتة انت�شرت �أفكاره حول
عالق ��ة االقت�ص ��اد بالأخالق بع ��د �أن ن�ش ��ر كتابه
الأول"نظرية امل�شاعر الأخالقية.
عندم ��ا ن�شر �سمي ��ث كتابه هذا ع ��ام  ،1759كان
يف اخلام�س ��ة والثالث�ي�ن من عم ��ره ،وكان يريد
م ��ن خ�ل�ال كتاب ��ه ه ��ذا �أن يب�ي�ن لن ��ا �إن �أفكارن ��ا
و�أفعالن ��ا الأخالقي ��ة لي�س ��ت �إال نتاج� � ًا لطبيعتنا
باعتبارن ��ا كائن ��ات اجتماعي ��ة ،ويف الكت ��اب
يح� �دّد �آدم �سمي ��ث القواعد الأ�سا�سي ��ة للإهتمام
بالنف� ��س والع ��دل اللذي ��ن يحتاجهم ��ا املجتم ��ع
للبقاء ،وي�ش ��رح الأفعال الأ�ضافية اخلريية التي
متكن ��ه من الإزدهار حيث ي ��رى �إننا جميع ًا نهتم
مب�صاحلنا ال�شخ�صية ،لكن مطلوب منا �أي�ض ًا �أن
نعرف كيفية العي�ش م ��ع الآخرين دون الإ�ضرار
بهم ،لأن ه ��ذا هو احلد الأدن ��ى ال�ضروري لبقاء
املجتمع ،ويف ق�ضي ��ة العدل يرى �سميث �إننا �إذا
�أردن ��ا بقاء املجتمع ،فال بد �أن تكون هناك قواعد
للحيلول ��ة دون �إي ��ذاء �أف ��راده بع�ضه ��م بع�ض� � ًا،
ويتمث ��ل العدل �ضمن مفه ��وم �سميث يف الكيفية
الت ��ي يدافع بها املجتمع عن نف�سه �ضد �أي �ضرر،
ويف موقفه من الرثوة جند �إن �آراء �سميث رمبا
ت�ص ��دم الذين يعتق ��دون �إنه منظ ��ر للر�أ�سمالية،
فهو ي�ؤك ��د �إن و�سائل الراح ��ة املادية التي ميكن
�شرا�ؤها باملال ما هي �إال تفاهات ،فلي�س مبقدور
الغن ��ي �أن يتن ��اول من الطعام مق ��دار ما يتجاوز
ق ��درة الآخرين عل ��ى الأكل ،ورمبا ينع ��م العامل
يف كوخ ��ه بن ��وم �أهن�أ م ��ن نوم املل ��ك يف ق�صره
العظي ��م .فالرثوة تعجز ع ��ن انقاذنا من ال�شعور
باخل ��وف �أو احل ��زن �أو امل ��وت ،بعده ��ا يح ��دد
�سمي ��ث طبيع ��ة االن�س ��ان الفا�ضل ،فه ��و يرى �إن
ه ��ذا ال�شخ�ص يج�سد �صف ��ات :االهتمام بالنف�س
والع ��دل وعمل اخلري وهناك �أي�ض� � ًا �صفة رابعة
ه ��ي �صفة �ضبط النف� ��س .بعد �سبع ��ة ع�شر عام ًا
وبالتحدي ��د عام  ،1776يكت ��ب �سميث يف م�ؤلفه
ال�ضخ ��م ث ��روة الأمم�":إذا زال الع ��دل ،ف�ل�ا �شك
�إن الن�سي ��ج العظيم الهائل للمجتم ��ع الب�شري..
�سيتفتت �إىل ذرات يف حلظة واحدة".
********
العقل والتقدم
كان ع�ص ��ر التنوير يف بداي ��ة القرن الثامن ع�شر
ذا �صل ��ة بتغريات اجتماعية وبتق ��دم علمي ،فقد
�سب ��ق �أن ت�أ�س�س ��ت جمعي ��ات علمية مهم ��ة ،مثل

فولتري

�آدم �سميث
ديني�س ديدرو
اجلمعية امللكية يف بريطانيا قبل منت�صف القرن
ال�سابع ع�شر ،كما ظهرت �إىل الوجود ،يف الوقت
ذات ��ه جم�ل�ات ومطبوع ��ات علمية ،وكت ��ب تعزز
ثقافة التنوير.حيث ُن�شرت جميع مظاهر املعرفة
يف ذل ��ك الوقت مثل دائرة املعارف الفرن�سية �أو
ما �سميت باملو�سوعة"التي لعبت دور ًا كبري ًا يف
احل ��راك الفك ��ري يف فرن�س ��ا ،وتع ��د املو�سوعة
�أعظ ��م م ��ا متيز ب ��ه ع�ص ��ر التنوير ،ظه ��ر املجلد
الأول منه ��ا ع ��ام  1751وا�ستغ ��رق العم ��ل به ��ا
ع�شري ��ن عام ًا ،وا�شتملت عل ��ى  27000مادة يف
كافة فروع املعرفة ،كان جان لورن داملبري املولود
ع ��ام  1717ويعد م ��ن �أ�شهر علم ��اء الريا�ضيات
�آن ��ذاك هو ال ��ذي �أطل ��ق �ش ��رارة املو�سوعة التي
عم ��ل فيها مع ��ه ديني�س ديدرو ال ��ذي جمع حوله
جمموع ��ة من �أبرز فال�سفة التنوي ��ر �آنذاك �أمثال
فولت�ي�ر ومونت�سكيو ورو�س ��و و�شارل دي كلوز
وهولباخ .يف مقال ��ه االفتتاحي �أعلن داملبري �إن
املو�سوع ��ة �ستقدم للقراء نظرة �شاملة لكل فروع
املعرف ��ة املختلفة ،وعالق ��ة الواحد منه ��ا بالآخر
عل ��ى �شكل �شجرة �أن�س ��اب مثلما �سعى فرن�سي�س
بيك ��ون الذي �أك ��د �إن الأفرع املختلفة من املعرفة
ترتب ��ط ارتباطا مبا�شر ًا مبلكات الذهن املختلفة،
ويقدم داملبري قائمة �سيطل ��ق عليها ا�سم"عظماء
التاريخ"الت�ض ��م ا�سماء ملوك �أو قادة ،بل علماء
وفال�سف ��ة من �أمثال"ه ��اريف وغاليل ��و وب�سكال
وبوفون ومونت�سكيو ونيوتن وفولتري ور�سو،
ويف املق ��ال جند داملبري ي�ستخ ��دم عبارات مثل،
ك�سر االغالل ،متزي ��ق النقاب ،اقتحام احل�صون
":عل ��ى الفال�سف ��ة القيام بدور بط ��ويل ،و�سواء
�أكان ��وا م�ضطهدي ��ن �أم حمتقري ��ن فه ��م يقاتلون
مبفرده ��م وينا�ضلون من �أجل االجي ��ال القادمة
الذين �سوف يعرتفون لهم بالف�ضل الذي حرمهم
من ��ه معا�صروه ��م" ،ولع ��ل �إحدى الط ��رق التي
مار�س ��ت من خالله ��ا املو�سوع ��ة ت�أثريها العظيم
على املجتمع� ،إنها مل تناق�ش مو�ضوعات العلوم
والفل�سفة والأدب والفنون ،و�إمنا �أفردت ف�صو ًال
خا�ص ��ة للحرف ومه ��ارات العم ��ال ،وكانت بذلك
�أول كتاب ي�ص ��ف هذه ال�صناعات ومدى فائدتها
للإن�سان..يكتب ول ديورانت يف ق�صة احل�ضارة
":كان العقل املنظِ م للمو�سوعة هو ديني�س ديدرو
( )1784-1713ابن �صانع ال�سكاكني الذي جمع
�أعظم العقول يف ع�صره خللق �أعظم انتاج متيز
به ع�صر التنوير وهو املو�سوعة".
لعب ��ت ال�صالون ��ات الأدبية الت ��ي �أن�ش�أتها بع�ض
الن�س ��وة مثل م ��دام دي فن ��د ،وم ��دام جيوفرين
وم ��دام نيكر ،وم ��دام دي �إ�سبيان� ��س دور ًا كبري ًا
يف انت�ش ��ار املو�سوعة من خ�ل�ال النقا�شات التي
كانت تت ��م يف هذه ال�صالونات

لورن داملبري
حي ��ث يختل ��ط الأدب بال�سيا�س ��ة والفل�سف ��ة
والفنون ،وكان ل�صالون مدام جيوفرين الأهمية
الك�ب�رى حي ��ث اجتمع ��ت في ��ه الن ��واة الأوىل
مل�ؤ�س�س ��ي املو�سوعة ،وقد لع�ب�ن بع�ض ال�سيدات
دور ًا كب�ي�ر ًا يف انت�ش ��ار �أف ��كار التنوي ��ر ،فمدام
دي �إبين ��اين كانت امر�أة �شدي ��دة احليوية برغم
�ض�آل ��ة ج�سمه ��ا ،وقد �سح ��رت �أحاديثه ��ا فولتري
وديدرو ،وفتن ��ت جان جاك رو�سو ،وقد ا�سهمت
يف املو�سوع ��ة من خ�ل�ال عدد من املق ��االت التي
تناول ��ت فيه ��ا امل�س ��رح واالقت�ص ��اد والفل�سف ��ة،
وقد جمع ��ت مقاالتها فيما بع ��د يف كتاب كتب له
املقدمة دي ��درو ،فيما عملت املاركي ��زة �إمبلي دي
�شاتليه التي ارتبطت ب�صداقة طويلة مع فولتري
على ترجمة بع�ض �أعم ��ال نيوتن اىل الفرن�سية،
وق ��د در�س ��ت فل�سف ��ة ليبنت ��ز و�أ�ص ��درت كتاب� � ًا
تعر� ��ض فيها وجه ��ة نظرها يف ه ��ذا الفيل�سوف
الإنكلي ��زي ،وعندم ��ا توفي ��ت كت ��ب فولت�ي�ر يف
رثائه ��ا ":لق ��د فق ��دن من ظ ّل ��ت �صديق ��ة يل طيلة
خم�سة وع�شرين عام ًا.رجل عظيم ،عيبه الوحيد
�إنه كان امر�أة"..وقد ا�ستطاعت هذه ال�صالونات
�أن متن ��ح ثق ��ة متيقظة يف العق ��ل ويف الإن�سان،
و ّ
مت �إع�ل�ان مذه ��ب م ��دين ،حل في ��ه العقل حمل
االجنيل وبعون من العقل �صار ب�إمكان الإن�سان
�أن يك�ش ��ف اجلوه ��ر الداخل ��ي للواق ��ع ويحق ��ق
التق ��دم امل ��ادي ،و�سي�ستق ��ل الإن�س ��ان تدريجي ًا،
وي�ستغن ��ي عن ال�سلطة الت ��ي ال �أ�سا�س لها ،وعن
و�صاي ��ة الكني�سة.لق ��د حترر الفك ��ر لأن الإن�سان
�شع ��ر �إنه حاكم نف�سه ،و�إن ��ه م�ستقل عن التقاليد
والكني�سة.لقد �أعلن فال�سفة التنوير �إن الإن�سان
خ�ي ٌ�ر بالطبيعة.و�إن غاية الإن�سان يف هذا العامل
ه ��ي ال�سع ��ادة ولي�س النعي ��م يف الع ��امل الآخر.
وميك ��ن للإن�س ��ان �أن يحقق غايات ��ه بالعلم حيث
رفع فال�سف ��ة التنوير �شعار"املعرف ��ة قوة" ،و�إن
�أعظ ��م العقب ��ات الت ��ي تق ��ف يف طري ��ق الإن�سان
لتحقي ��ق ال�سع ��ادة واملعرف ��ة هي ثال ��وث اجلهل
واخلرافة والتع�صب.وقد �صاغ فال�سفة التنوير
عدد ًا من النقاط الت ��ي �ست�ساعد على تقدم العامل
اىل الأمام :
 -1العق ��ل يف ح ��وزة اجلميع ولي� ��س حكر ًا على

الفيل�سوف �شارد الذهن
كان �آدم �سمي��ث �صاح��ب �ص��وت غلي��ظ �أج���ش.كان فيل�سوف�� ًا متوح��داً �شارد
الذه��ن .وكان��ت حيات��ه وح��دة م��ن الغمو���ض والفو�ض��ى ال�شامل��ة .الكتب
والأوراق مكد�س��ة يف كل م��كان يف مكتبه.ومن��ذ طفولت��ه كان��ت لديه عادة
احلدي��ث مع نف�سه ،ويبت�سم ُمغرق ًا يف حوارات مع رفقة غري مرئية ،وتكرث
الق�ص���ص الغريبة عن حياته ،فم��رة ي�سقط يف حفرة دباغ��ة اجللود بينما
كان يتح��اور م��ع �صديق ،وذات �صب��اح و�ضع اخلبز والزب��د يف �إبريق ال�شاي،
ومرة
ثم ّ
تذوق ال�شاي بعده��ا ليقول �إنه �أ�سو�أ فنجان �شاي تذوقه يف حياتهّ ،
ً
ً
خ��رج للم�شي مبالب�س الن��وم م�ستغرق��ا يف �أحالم اليقظة ُمنتبه��ا بعد عدة
�أمي��ال خ��ارج املدين��ة ،وق��د �صرح �صديق��ه ديفيد هي��وم �إن��ه كان �أكرث من
عرفهم يف حياته �شروداً".

فئة من النا�س
 -2القان ��ون الطبيعي ي�ضمن حقوق الأفراد �ضد
امتيازات القلة و�ضد اال�ستبداد
 -3النظري ��ة الأخالقي ��ة عن ��د الفال�سفة يجب �أن
ت�ساعد الإن�سان على �أن ين�شد الأف�ضل دوم ًا
 -4يج ��ب �أن يك ��ون هناك ان�سج ��ام بني امل�صالح
ال�شخ�صية ،ف�صراعن ��ا مل�صلحتنا يجب �أن ي�سهم
يف �سعادة كل �إن�سان
 -5الدول ��ة املثالية ت�ؤمن حقوق امللكية واحلرية
الفردية.
********
ظهور املجتمع املدين
كان �آدم �سمي ��ث �أول م ��ن �ص ��اغ الفه ��م اجلدي ��د
للمجتم ��ع املدين ب�صورة دقيقة ،ولعل �سعيه اىل
دمج الن�شاط االقت�ص ��ادي وعمليات الت�سوق يف
فهم ت�شريح احلي ��اة املتمدِ نة َمعلم مهم يف م�سار
تط ��ور فك ��ر التنوير ،فعمل ��ه ال ��ذي ان�صرف اىل
مالحظ ��ة انحالل الر�أ�سمالي ��ة التجارية وات�ساع
الأ�س ��واق ،والظه ��ور املبك ��ر لالنت ��اج ال�صناعي
ال�ضخ ��م ،كان قف ��زة نوعي ��ة قيا�س� � ًا اىل �أعم ��ال
�أ�سالف ��ه ومعا�صريه ،فكتابه"ث ��روة الأمم ،وهو
�أح ��د الن�صو�ص الكال�سيكية لالقت�صاد والفل�سفة
ال�سيا�سي ��ة ،قد ن�ش ��ر يف الع ��ام  1776ويقع يف
�صل ��ب النظري ��ات احلديث ��ة للمجتم ��ع امل ��دين،
�إ�ضاف ��ة اىل �أنه قدّم لنا يف ه ��ذا الكتاب ،نظريته
الأ�سا�سي ��ة يف االقت�صاد والتي خل�صها بنقطتني
ا�سا�سيت�ي�ن ي�ؤك ��د يف الأوىل �إنن ��ا ال نعي�ش يف
املجتم ��ع بف�ض ��ل ك ��رم الق�ص ��اب �أو اخل ّب ��از� ،أو
املزارع حتى و�إن كان ه�ؤالء يوفرون لنا الطعام
ال ��ذي نعي� ��ش من خالله ،ب ��ل �إننا نعي� ��ش بف�ضل
نظرة ه�ؤالء �إىل م�صاحله ��م اخلا�صة ،متام ًا كما
�إننا نح ��ن بدورنا ال نقدّم اخلدمات التي توفرها
مهننا للآخرين �إال بالنظر �إىل م�صاحلنا املرجتاة
من تلك اخلدمات �سواء كانت مادية �أو غري ذلك.،
ويقول �سميث"نحن عندما ن�سعى �إىل احل�صول
عل ��ى خدم ��ات الآخري ��ن م ��ن �أ�صح ��اب امل�صالح
وامله ��ن ،كما عندما نقدّم خدماتن ��ا �إىل الآخرين،
ال نتوج ��ه �إىل م ��ا لديهم م ��ن ح�س �إن�س ��اين ،بل
لإدراكهم م�صاحله ��م ال�شخ�صية .وبالتايل ،ف�إننا
ح�ي�ن ن�سع ��ى للح�ص ��ول عل ��ى �إنتاجه ��م،
ال نخاطبه ��م انطالق� � ًا م ��ن رغبتن ��ا يف �أن
يتفهم ��وا حاجاتنا ،بل انطالق ًا من توجهنا
�إىل م�صاحله ��م ال�شخ�صي ��ة"� .أم ��ا الت�أكيد
الث ��اين فه ��و ذاك ال ��ذي يق ��ول �إن الف ��رد":يف
�سعي ��ه �إىل حتقي ��ق م�صاحله اخلا�ص ��ة ،غالب ًا ما
يحق ��ق م�صالح اجلماعة يف �شكل �أكرث فاعلية ما
ميكنه �أن يفعل حني يعمل با�سم امل�صلحة العامة.
و�أنا (�آدم �سميث) مل �أ�صادف يف حياتي �أي عمل
خريي من لدن �أولئك الذين ال يكفون عن الإعالن
ب�أنهم �إمنا يعلمون من �أجل امل�صلحة العامة".
واحلقيق ��ة �إن �آدم �سمي ��ث وهو يقدم لن ��ا �أفكاره
ع ��ن االقت�ص ��اد يف هذا الكت ��اب ال�ضخ ��م �أراد �أن
ي�ؤك ��د مفهوم� � ًا واحد ًا ،هو �أن العم ��ل هو الأ�صل
وهو الذي ي� ��ؤدي اىل تراكم ال�ث�روات وازدهار
الأمم.
لق ��د كان منجز �آدم �سميث امله ��م هو ربط تق�سيم
العم ��ل بالأ�س ��واق ،وو�ضع ��ه يف قل ��ب املجتم ��ع
امل ��دين ،فما يتمخ� ��ض من تقدم م ��ادي و�أخالقي
كان يعن ��ي �":إن العامل ،حت ��ى �إن كان من منزلة
دني ��ا وفقرية ،يتمت ��ع� ،أن كان مقت�ص ��دا وكدود ًا
بح�ص ��ة من �ضروريات احلي ��اة وو�سائل الراحة
عل ��ى نح ��و �أك�ث�ر مم ��ا يح�ص ��ل علي ��ه �أي �أن�سان
بدائ ��ي ،فالأ�س ��واق امل�ستن ��دة اىل تق�سيم العمل
تتي ��ح للأف ��راد �أن ي�ضاعفوا مهاراته ��م اخلا�صة
وينظموا اعتمادهم املتب ��ادل ،حيث يرى �سميث
�إن املجتمع املدين عب ��ارة عن �شبكة من االعتماد

املتب ��ادل تنظمه ��ا ال�س ��وق ،و�إن م ��ا تنقل ��ه ه ��ذه
ال�شبك ��ة من عم ��ل يقت�ضي معنى حديث� � ًا للحرية
الفردي ��ة ،ينبغ ��ي �أن التك ��ون هن ��اك تقيي ��دات
اعتباطي ��ة حت ��ول دون �أن ي ��زاول �أي ف ��رد م ��ا
يخت ��اره م ��ن عم ��ل �":إن ملكي ��ة كل ف ��رد لعمل ��ه
اخلا� ��ص ،باعتبارها الأ�سا�س الأ�صلي لكل ملكية
�أخرى ،مقد�سة وحمرمة على �أي انتهاك ،ويكمن
م�ي�راث الفقري يف يدي ��ه وبراعتهم ��ا ،و�إن منعه
م ��ن ا�ستخ ��دام قوت ��ه وبراعت ��ه بالطريق ��ة التي
يعتق ��د �إنها منا�سبة دون �إحل ��اق احليف بجاره،
ه ��و انتهاك �ساف ��ر لهذه امللكي ��ة بالغ ��ة القدا�سة،
�إن ��ه اعت ��داء �صارخ على احلري ��ة العادلة لكل من
العامل واولئك الذي يعتزمون ا�ستخدامه".
والآن ف� ��إن املجتمهع املدين ال ��ذي ي�شكله تق�سيم
العم ��ل وتنظم ��ه الأ�س ��واق يحي ��ل التب ��ادالت
الطوعية ب�ي�ن الأفراد الأح ��رار �إىل جوهر حياة
متح�ض ��رة كلي� � ًا .ي�ص� � ّر �آدم �سميث ال ��ذي رف�ض
الطبق ��ات االجتماعي ��ة القدمية الت ��ي تتكون من
مالك الأرا�ضي والر�أ�سماليني والأجراء� ،إن هذه
الطبق ��ات يجب �أن تختفي ويح ��ل حملها طبقات
اجتماعي ��ة جدي ��دة ومتمي ��زة تنظمه ��ا الزراع ��ة
والأ�س ��واق والتج ��ارة وال�صناع ��ة ،فعنا�ص ��ر
االنت ��اج الثالث ��ة ت�ش ��كل املجتم ��ع امل ��دين وه ��ي
الأر� ��ض والعم ��ل ور�أ� ��س املال ت� ��ؤدي اىل ثالثة
�أ�شكال من املكاف ��اة  :الريع والأجور ،والأرباح.
و�إذا كان توما� ��س هوب ��ز ق ��د ّ
�شخ� ��ص الرغب ��ة
الإن�ساني ��ة بو�صفها حمرك الن�ش ��اط االقت�صادي
واحل ��راك االجتماعي ،ف� ��إن �آدم �سميث كان �أول
م ��ن قدّم تف�س�ي�ر ًا دقيق ًا لذل ��ك �":إن تق�سيم العمل
ال ��ذي ُت�ستم ��د منه فوائ ��د كثرية ،مل يك ��ن نتيجة
حكم ��ة �إن�ساني ��ة ،حكم ��ة تتنب� ��أ وتق�ص ��د الوفرة
العام ��ة الت ��ي حتدثه ��ا ،انه ��ا نتيج ��ة �ضرورية،
و�إن كان ��ت بطيئ ��ة وتدريجي ��ة ،لن ��زوع مع�ي�ن
يف الطبيع ��ة الإن�ساني ��ة الت ��ي مل يك ��ن يف وارد
منظريه ��ا �أي منفع ��ة وا�سع ��ة كهذه ،ب ��ل هي �إىل
التعامل ،ومبادلة �شيء ب�شيء �آخر".
مل يك ��ن �سمي ��ث �أك�ث�ر �صراح ��ة يف �أي مو�ض ��ع
�آخر م ��ن كتاب"ث ��روة االمم"وال ��ذي يتعلق يف
مو�ضوع ��ة ع ��دم امل�س ��اواة يف امل�ساوم ��ة ب�ي�ن

�أ�صح ��اب العمل والعم ��ال ،ويف معار�ضته لفكرة
املتاج ��رة القاتلة ب� ��أن الأج ��ور املنخف�ضة جترب
العمال عل ��ى �أن يعملوا �أكرث ،وب ��ذا يزيدون يف
رخ ��اء انكل�ت�را ،فيب ��دي مالحظت ��ه عل ��ى النقطة
الأوىل قائ ًال":يرغ ��ب العم ��ال يف احل�صول على
�أك�ث�ر م ��ا ميكن ،ويرغ ��ب ال�سادة يف �إعط ��اء �أقل
م ��ا ميك ��نّ ..
فوط ��د العمال الع ��زم عل ��ى االحتاد
لريفع ��وا �أجور العم ��ل واحتد �أ�صح ��اب العمال
ليخف�ضوها.
بع ��د ذل ��ك ينتقل �سمي ��ث م ��ن ق�ضاي ��ا العمل اىل
الدف ��اع عن �إ�ص�ل�اح ق�ضايا الأر� ��ض ،وهنا �أي�ض ًا
ي ��رى �أن القوانني غ�ي�ر املالئمة تق ��ف يف طريق
التق ��دم ،فمعظم الأرا�ض ��ي الربيطانية يف القرن
الثام ��ن ع�شر ،كان ��ت خا�ضعة للو�صاي ��ة ،بو�سع
مال ��ك الأر� ��ض �أن ي�ص ��در قواعد لتق�سي ��م �أر�ضه
ويبيعه ��ا ،يلت ��زم به ��ا ورثت ��ه لع ��دة ق ��رون بعد
موته ،ومن العادات القدمية الأخرى ،حق االبن
الأكرب يف جميع املرياث عن والديه ،وهذه عادة
اقطاعي ��ة متنع تفتي ��ت امللكيات الكب�ي�رة ،فبهذا
القان ��ون يكون االبن الأكرب هو الوراث الوحيد،
وق ��د علق �سميث على ه ��ذا بقوله":ال�شيء ميكن
�أن ي�ض ��ر ب�صالح �أية �أ�سرة كبرية� ،إال ذلك احلق،
ال ��ذي فيه يغنى فرد واحد ،وي�سوق بقية الأوالد
اىل فق ��ر ي ��ودي به ��م اىل م ��د �أيديهم لل�س� ��ؤال"،
وعل ��ى هذا� ،أحث باحل ��اح على حرية االجتاريف
الأرا�ضي بالغ ��اء قوانني التو�صية ،وقانون حق
االب ��ن الأك�ب�ر يف امل�ي�راث ،وغري هذه م ��ن قيود
نقلي ��ة ملكي ��ة الأرا�ض ��ي بالهب ��ة �أو بالو�صية �أو
بالبيع.
َ
�إن �أ�شهر ق�س ��م يف كتاب"ثروة الأمم"هو اجلزء
ال ��ذي يتدث فيه عن �أنظم ��ة االقت�صاد ال�سيا�سي،
حي ��ث تن ��اول �سمي ��ث نظام�ي�ن خمتلف�ي�ن ،نظام
التج ��ارة ونظ ��ام الزراع ��ة ،و�شغ ��ل مو�ض ��وع
التج ��ارة مكان ًا يبلغ ثماين م ّرات ما �شغله الكالم
عن الزراعة .فتن ��اول مبادئ"حرية العمل"التي
اقرتن ��ت با�سم ��ه من ��ذ ذل ��ك الوق ��ت ،وق ��د انتهت
املناق�ش ��ة اخلا�ص ��ة ب ��كل م ��ن العم ��ل والأرا�ضي
وال�سل ��ع والنقود والأ�سع ��ار والزراعة واملا�شية
وال�ضرائ ��ب اىل نقطة واحدة هي حرية التجارة
داخلي� � ًا وخارجي ًا ،لن حت�صل الأم ��ة على التقدم
الكام ��ل والرخ ��اء �إال ع ��ن طري ��ق التج ��ارة غري
املقي ��دة ،يف الداخل ويف اخل ��ارج ،نا�شد �سميث
الأمم �إلغ ��اء الر�س ��وم اجلمركي ��ة والتربع ��ات
والتحرمي م ��ن النظام التج ��اري ،واالحتكارات
التجاري ��ة لل�ش ��ركات املتعهدة ،فكل ه ��ذه القيود
تعوق النمو الطبيعي لل�صناعة والتجارة وحرية
و�ص ��ول ال�سل ��ع اىل امل�ستهلك�ي�ن كما ت ��رك املبد�أ
الزائ ��ف ،مبد�أ الت ��وازن التج ��اري ،الذي يحبذه
التج ��ار ،لي�س ��ت النقود �س ��وى �أداة ولي�س هناك
مقيا� ��س ميكننا بوا�سطت ��ه معرفة على �أي جانب
يق ��ع ما ي�سمى بالتوازن التجاري بني دولتني �أو
�أي منهما ت�ص� �دّر ب�أكرب قيم ��ة ....لي�ست الرثوة
يف النق ��ود وال يف الذه ��ب وال يف الف�ضة ،و�إمنا
فيما ت�شرتيه النقود وي�ستحق ال�شراء فع ًال".
وله ��ذا ي�ص ��ر �آدم �سميث على ت ��ان تق�سيم العمل
�ضروري بني الأمم كما هو بني الأفراد.
يكتب االنكليزي هارولد ال�سكي ":رمبا اليوجد
�أي م�ؤل ��ف كان ل ��ه ،يف ع�ص ��ره ،مثل ذل ��ك الأثر
العميق عل ��ى كل م ��ن الفكر العلم ��ي االقت�صادي
وعل ��ى العم ��ل الإداري ،على حد �س ��واه ،وهناك
�أ�سباب قوية يف �أنه مايزال له هذا الأثر".

“وهك��ذا انتهي��ت م��ن ه��ذا الق�سط م��ن التعلي��م الذي مي���س املعرفة
املدني��ة ،وبه��ذه املعرف��ة املدنية ختم��ت الفل�سفة الإن�ساني��ة ،وبهذه
الفل�سف��ة الإن�ساني��ة ،انتهي��ت من الفل�سف��ة ب�صفة عام��ة ،والآن وقد
ً
م��ررت ب��ه �أو ت�صفحته ،ف�إنه
توقف��ت
قليال� ،أنظ��ر اىل الوراء� ،إىل ما ّ
يب��دو يل ،قدر م��ا ي�ستطي��ع الإن�س��ان �أن يحكم عل��ى نف�س��ه� ،إن هذه
الكتاب��ة لي�س��ت �أف�ض��ل كث�يراً م��ن ال�صخ��ب �أو ال�صوت ال��ذي يحدثه
املو�سيقي��ون عند �ضبط �آالتهم ،مم��ا اليطرب الإن�س��ان ل�سماعه ،ومع
ذل��ك ف�أن ه��ذا ال�ضبط �سب��ب يف ح�لاوة املو�سيقى فيما بع��د .وكذلك
�أن��ا �أقنع��ت �آالت الوح��ي والت�أمل حتى يك��ون العزف �أف�ض��ل والأيدي
�أقدر .وحق ًا �إين �أ�ضع �أمامي حالة هذه الأزمان التي قامت فيها املعرفة
بزيارته��ا �أو جولتها الثالثة ،بكل خ�صائ�صه��ا ،مثل تفوق عباقرة هذا
الزم��ان وحيويتهم ،وامل�ساعدات والأنوار التي ح�صلنا عليها من �أعمال
الك ّت��اب القدامى ،وف��ن الطباعة الذي ينقل الكت��ب �إىل كل النا�س من
جميع امل�ستوي��ات ،وانفتاح العامل بف�ضل املالح��ة التي ك�شفت النقاب
ع��ن حتارب الح�صر لها ،وعن قدر كبري م��ن التاريخ الطبيعي�..أقول
حق�� ًا �إين �أزاء ه��ذا كله ال �أمل��ك �أن �أ�صل �إىل الإقناع ب���أن هذه احلقبة
الثالث��ة م��ن الزمن تفوق كث�يراً عهد املعرف��ة اليوناني��ة والرومانية.
�أم��ا عن جه��ودي و�أعم��ايل� ،إذا كان ثم��ة جه��ود و�أعم��ال يل ،ف�إنه �إذا
عنى الإن�س��ان �أن ي�سر نف�سه �أو ي�سر الآخري��ن باالنتقا�ص من قيمتها
�أو نقده��ا ،ف�إنه��ا �ستع��ود اىل املطل��ب الق��دمي املت�سم بال�ص�بر واجللد
(ا�ضربن��ي �إذا ما �أردت ،ولكن ا�سمعني فقط) فلينتقد النا�س وليقرعوا
ما �شاءوا ،ف�إنهم بذلك �سوف يالحظون ويقدرون".
الديك روبني من كتاب"ع�صر العقل"
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اقــــرأ
العرق ّية والقوم ّية

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى كت ��اب العرقي ��ة والقومي ��ة ت�ألي ��ف توما�س
هايالن ��د �إريك�سن ترجم ��ة الدكتورة الهاي عب ��د احل�سني  ،حيث
يو�ض ��ح امل�ؤل ��ف يف الكت ��اب �أن العرقي ��ة ه ��ي جان ��ب ديناميك ��ي
ومتحول يف العالقات االجتماعية .و�أنها �أبعد ما تكون عن كونها
خا�صي ��ة ثابتة للجماع ��ات ،وباالعتماد على جمموع ��ة وا�سعة من
الدرا�س ��ات الكال�سيكية واحلديث ��ة ،يتناول �إريك�س ��ن العالقة بني
العرقية والطبقة واجلندر بطريقة �شاملة.كتاب مهم لطلبة العلوم
االجتماعي ��ة واملو�ضوعات ذات ال�صل ��ة .والكتاب ، ،يتوجه �أي�ضا
�إىل املهتمني بفهم الظواهر العرقية فهم ًا جاد ًا ،حيث يتناول ق�ضايا
مث ��ل حقوق امللكي ��ة الثقافي ��ة ،ودور علم الوراث ��ة يف الفهم العام
ل�صريورة الهوية ،وت�سويق الهوية و�أهمية �شبكة الإنرتنت.

بيت

(

م�سيرة طويلة ت�شاطرت
بين ال�صحافة ،والحياة
الإن�سانية ،والأدب
لتكون في
والثقافة،
ّ
ختامها كاتب ًا �شامالً،
كتب في مختلف الأنواع
الأدبية والثقافية
وكذلك ال�صحفية،
وخا�ض حروب ًا ب�صفته
�صحفي ًا جعلت منه كاتب ًا
مميزاً لعدد من المقاالت
والق�ص�ص ال�صحفية
والريبورتاجات
والروايات كذلك،
الكاتب وال�صحفي زهير
الجزائري في بيت
المدى للحديث عن
�سيرته الخا�صة وذلك
�صباح يوم الجمعة
الفائت...

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

ّ
حكاء من طراز نادر
زهي ��ر الجزائ ��ري ظهر م ��ع كوكبة من
المعلمين في مجال الكتابة ال�صحفية
واالدبي ��ة ،الإعالمي عماد جا�سم الذي
�أدار جل�س ��ة االحتف ��اء بالجزائ ��ري
حي ��ث قال " الي ��وم هو احتف ��اء بقامة
�إبداعية مهم ��ة� ،إن كان هناك ما نفخر
به في زم ��ن خراب الأوط ��ان وتعاظم
الخيب ��ات ه ��ي مرافق ��ة العق ��ول التي
ت�أب ��ى الذب ��ول واالن ��زواء ".وي�ؤك ��د
" �أن ��ا عل ��ى ال�صعي ��د ال�شخ�ص ��ي
محظ ��وظ بمرافق ��ة والتلم ��ذة عل ��ى
ي ��د المعل ��م وال�صديق المتن ��وع زهير
الجزائ ��ري ،فه ��و �س ��ارد وح� � ّكاء م ��ن
الطراز النادر كما هو بارع با�ستنطاق
المعنى في كتابات ��ه ،وهو�صحفي في
خطوط النار والأزم ��ات واالنقالبات
والثورات� ،أتقن ك ّل �آليات البحث عن

) يحتفي بالروائي وال�صحفي زهري اجلزائري
تمك ��ن م ��ن �أن يكت ��ب وي ��دون بلغ ��ة
ناب�ض ��ة وجميل ��ة لمروي ��ات �سردي ��ة
مذهل ��ة ،وبع ��د  2003كان الجزائري
ي�شي ��ر ال ��ى �أنن ��ا نحت ��اج ال ��ى الهدوء
والتعقل ف ��ي هذه المرحل ��ة الملتب�سة
التي نمر بها".

الحقيق ��ة ،وواج ��ه ظروف� � ًا ا�ستثنائية
وحاف ��ظ على ن�صاعة تاري ��خ م�ش ّرف،
حي ��ث ي�أخذ الق ��ارئ بكتابات ��ه الغنية
بجمالي ��ات التعاط ��ي م ��ع الموق ��ف
والحدث".
تف� � ّرغ الجزائ ��ري منذ �سب ��ع �سنوات
للكتاب ��ة الإبداعية ،وحتى ه ��ذا العام
�أ�ص ��در لن ��ا م ��ا يق ��ارب الأربع ��ة كتب
وه ��و من مواليد النج ��ف عام ،1943
تخرج م ��ن كلي ��ة الآداب جامعة بغداد
ق�س ��م اللغ ��ة الألماني ��ة ،وعم ��ل ف ��ي
ال�صحاف ��ة من ��ذ ع ��ام  ،1968وتر�أ�س
تحرير جريدة المدى ووكالة �أ�صوات
الع ��راقّ ،
وغطى ما يقارب الـ 9حروب
في ال�شرق االو�سط و�أفريقيا".

المغارة وال�سهل
بع ��د �أن قر�أ ثالث روايات للجزائري،
واطلع ب�ش ��كل جيد عل ��ى اثنتين منها
الناقد د� .شجاع العاني يتحدث ب�شكل
خا�ص ع ��ن رواية "المغارة وال�سهل"
للكات ��ب زهير الجزائري التي ج�سدت
�أح ��داث مذبح ��ة �أيل ��ول اال�س ��ود ف ��ي
االردن ،ويق ��ول العان ��ي �إن " رواي ��ة
المغارة وال�سهل من الروايات المهمة
التي �أغفلها النق ��د العراقي والعربي،
ذل ��ك انها تتح ��دث عن �أح ��داث �أيلول
الأ�س ��ود ف ��ي االردن والمذبح ��ة التي
�ألم ��ت بالمقاومي ��ن الفل�سطينيي ��ن
�آن ��ذاك ،وق ��د ُكتب ��ت ب�أ�سل ��وب م�شوق
وكان ال ��راوي يتاب ��ع االح ��داث دقيقة
بدقيقة من خ�ل�ال الرواية ،ومن مكان
ال ��ى �آخ ��ر ليخل� ��ص ف ��ي النهاي ��ة الى
برنامج عمل للمقاومة الفل�سطينية".
و�أ�ش ��ار العان ��ي �إل ��ى ان ��ه تح ��دث عن
ه ��ذه الرواي ��ة خ�ل�ال جل�س ��ة احتف ��اء
ال�سف ��ارة الفل�سطينية بذكرى الق�ضية
الفل�سطينية ،فيذكر العاني " في وقتها
تحدثت عن االعم ��ال االدبية العراقية
الت ��ي �أ�ش ��ارت للق�ضي ��ة الفل�سطيني ��ة

 خريي حممد �صالح دروي�ش
املذي ��ع العراق ��ي الرائ ��د ،يحتف ��ي ب ��ه
امللتق ��ى الإذاع ��ي والتلفزي ��وين ف ��رع
تركيا ،وذلك خالل االي ��ام املقبلة حيث
�سيق ��دم اجلل�س ��ة الإعالم ��ي �صال ��ح
الربيعي .
� شيدا معت�صم
النا�شط ��ة املدني ��ة الكردي ��ة ،حت�ص ��ل
عل ��ى جائ ��زة �أف�ض ��ل � 100شخ�صي ��ة
نا�شط ��ة يف ال�ش ��رق الأو�سط .اجلائزة
مينحه ��ا احت ��اد منظم ��ات ال�ش ��رق
االو�س ��ط للحق ��وق واحلري ��ات حي ��ث

وكان ��ت م ��ن بين تل ��ك االعم ��ال رواية
"المغارة وال�سهل " لزهير الجزائري
وقد قلت ان الجزائري تجاوز كنفاني
ف ��ي تناوله للق�ضي ��ة الفل�سطينية ،ذلك
�أن ه ��ذه الرواي ��ة عنوانه ��ا م�ستنب ��ط
م ��ن المكان ،وقد الحظ ��ت �أن الروائي
ين�شط ج ��د ًا في تناوله للم ��كان .وفي
الرواية جانب م ��ن الت�أمل �إ�ضافة الى
المغ ��ارة التي تمث ��ل الحي ��اة للمقاتل
وال�سه ��ل الذي يمثل الموت ومواجهة
الأعداء".

ال�سارد الكبير
من خ�ل�ال روايات ��ه " الم�ستبد ،حرب
العاج ��ز ،وكتابه عن النج ��ف ،وكتابه
م ��ع الجواه ��ري" يتح ��دث الناق ��د
االكاديم ��ي ح�س ��ن ناظ ��م تدري�س ��ي
ف ��ي جامعة الكوف ��ة قائ�ل ً�ا " �إن هنالك
غ�ضا�ضة حين ن�صف زهير الجزائري
ك�صحفي ،ذل ��ك انه �س ��ارد كبير ،حتى
ف ��ي كتابات ��ه ال�صحفي ��ة نج ��د ح� ��س
ال�سرد حا�ضر ًا ،فو�صفه ك�سارد ي�شمل
كل �أن�شطت ��ه �س ��واء ف ��ي الرواي ��ة �أو
التقريرال�صحفي".
�أم ��ا عن �أ�سلوبه ال�س ��ردي فيذكر ناظم
" �أن �سرد الجزائري �آ�سر و�أخاذ ،فهو
يقرب روح ��ه �إلينا قب ��ل ان نتمكن من
التعرف �إليه ،ور�ؤيته �شخ�صي ًا ،وهذه
�صفة من �صفات �أبناء جيل الجزائري
الذي ��ن ن�ستطيع �أن نتع ��رف اليهم من
خ�ل�ال ادبياته ��م قب ��ل التع ��رف اليه ��م
�شخ�صي ًا".م�ؤك ��د ًا �أن " الجزائ ��ري
يُلغي الم�ساف ��ة بين االجيال من خالل
�أدبيات ��ه  ،ف�أنا �أجد �أنن ��ا ع�شنا مرحلة
جيلي ��ة واح ��دة حي ��ث تنته ��ي النزعة
العراقي ��ة الم�أزوم ��ة ف ��ي الم�ستب ��د
وح ��رب العاج ��ز لأق ��ر�أ الع ��راق م ��رة
�أخرى وك�أني لم �أع�شه من قبل وال�سر
في ذلك ه ��ي النزعة ال�سردية الخا�صة
بزهيرالجزائ ��ري وه ��و يق ��دم حقب ��ة

تق ��دم � 16300شخ� ��ص بطلبات تر�شح
للفوز باجلائزة ،واختار االحتاد 100
مر�ش ��ح م ��ن �ضمنه ��ا ليكون ��وا �أف�ض ��ل
ال�شخ�صيات يف العام .2018
 عمران العبيدي
الناطق الإعالمي با�س ��م وزارة الثقافة
وال�سياحة والآثار ،يعلن عن متديد مدة
ت�س ّلم النتاجات اخلا�صة بامل�شاركة يف
جائزة الإبداع  2018وبحقول "اخلط
العرب ��ي ،الت�صميم الكرافيك ��ي ،الفيلم
الق�صري(روائ ��ي �أو وثائق ��ي) .لغاي ��ة
يوم  15كانون الثاين . 2019

باحث عن ق�ضايا �إن�سان ّية
الناق ��د عل ��ي ح�س ��ن الف ��واز يج ��د � ّأن
تو�صي ��ف الجزائ ��ري بالكات ��ب ه ��و
ال�صواب الأكبر كونه �شمولي ًا ذاكر ًا "
�إن تجرب ��ة الجزائري ت�شمل مجاالت
�أدبي ��ة وثقافي ��ة عدي ��دة وه ��و �س ��ارد
وح ��كاء و�صحفي وكات ��ب ريبورتاج
�س ��ردي ،ومغام ��ر وباح ��ث ع ��ن ثورة
دائم ��ة وه ��و متق� �ّ�ص ع ��ن تفا�صي ��ل
عميق ��ة ومتجاوز للكثير من الخطوط
الحمراء بحث ًا عن �أهدافه".
لم ين�ش�أ الجزائ ��ري بالنجف بو�صفها
مدين ��ة للم ��وت �أو المقد� ��س فيذك ��ر
الف ��واز " �إن الجزائ ��ري ح ��اول ان
يقت ��رح له ��ذه المدين ��ة �ش ��كل الحي ��اة
وهي المدينة الت ��ي التقى بها الت�ضاد
�أي الم ��وت والحي ��اة حي ��ث ُ�صنع ��ت
بيئ ��ة تربوية وف�ض ��اءات من ال�صراع
االيدولوج ��ي وال�س ��ردي ف ��ي النجف

زهري اجلزائري مع مقدم اجلل�سة عماد جا�سم
زمني ��ة ب�س ��رده ه ��و وخ�صو�صيات ��ه هذا الفت ��ى الو�سيم االني ��ق ،لم �أعرف
ال�سردية وهو ي�ستخ ��دم حي ًال �سردية ان ه ��ذا الفتى زهير الجزائري �إال بعد
اللقاء بعمل م�شترك في جريدة طريق
تبهرنا وت�سحرنا".
ال�شع ��ب  .وا�ستم ��ر الح ��ال ال ��ى بع ��د
الفتى القادم من النجف �أن لفظ ��ت الجبه ��ة �أنفا�سه ��ا االخيرة،
ع ��رف زهي ��ر الجزائ ��ري ع ��ن بع ��د ،اختفى بعده ��ا بانتقاالته المعروفة".
ول ��م يكن يعرف ��ه �شخ�صي� � ًا ،ال�صحفي و�أك ��د العتابي قائ�ل ً�ا " �أ�ستطيع القول
والكاتب جمال العتابي يقول "لم �أكن �إن ه ��ذه الذاك ��رة الت ��ي منحن ��ا �إياها
�أع ��رف �إن ��ه زهي ��ر الجزائ ��ري القادم الجزائري من خالل �سردياته الممتعة
من النجف لبغ ��داد ،حيث نتحدث عن والحكايات والتاريخ الموثق للعراق
مدر�ست ��ه االول ��ى المحاط ��ة بالمقابر ولال�ستب ��داد والدكتاتوري ��ة حي ��ث
وهو مت�أثر بال�شعر العمودي وطقو�س
المدين ��ة هن ��اك وتراثه ��ا لي�أت ��ي ال ��ى
بغ ��داد متخلي� � ًا عن العم ��ود ومندمج ًا
بالحي ��اة البغدادي ��ة ،ويتع ��رف ال ��ى
�أدب وج ��ودي وحياة �ضاجة بالحركة
بواقع االنك�سارات والخيبات".
عن الإن�سان وال�شاب يتحدث العتابي
قائ ًال "في ع ��ام  1964وكنا في مدينة
الحري ��ة و�أن ��ا طال ��ب بالإعدادي ��ة كان
هن ��اك فت ��ى �ش ��اب يم ��ر بي ��ن الحي ��ن
والآخر ف ��ي �شارع �أ�سك ��ن فيه ،وكنت
�أ�شعر بالغيرة منه لأن ��ي �أ�سمع هم�س ًا
حممد علوان جرب
وكالم� � ًا خاف�ض ًا لفتي ��ات يتهام�سن عن

علي الفواز

ح�سن ناظم

�شجاع العاين

جمال العتابي

تلمح لدخول عالم
�أنجلينا جولي ِّ
ال�سيا�سة
ل��م ت�ستبعد الممثلة الأم�ي��رك�ي��ة
�أنجلينا جولي االنتقال �إلى عالم
ال�سيا�سة ،وقالت مازحة �إنها قد
تكون قوية بما فيه الكفاية لتحمل
التقلبات العاتية التي ت�صاحب
هذا الأمر.
وق ��ال ��ت ج��ول��ي ل�ه�ي�ئ��ة الإذاع�� ��ة
البريطانية "بي ب��ي �سي"� ،إنها
"يمكنها تحمل ال�صعاب" ،في
�إ�شارة محتملة �إلى طالقها المرير
من الممثل براد بيت.
وع �ن��دم��ا ��س�ئ�ل��ت ع �م��ا �إذا ك��ان��ت
تتحرك في اتجاه ال�سيا�سة ،قالت
جولي ( 43عاما) الفائزة بجائزة

�أو��س�ك��ار" :ب�صراحة �س�أفعل ما
�أظن �أنه يمكن �أن يحدث التغيير
فعال".
وتعمل ج��ول��ي كمبعوثة
خ��ا��ص��ة ل���ص��ال��ح وك��ال��ة
ال�ل�اج��ئ��ي��ن ال �ت��اب �ع��ة
ل �ل ��أم � ��م ال� �م� �ت� �ح ��دة،
وا�ستخدمت من�صبها
كـ"محرر �ضيف"
ف��ي هيئة الإذاع���ة
البريطانية ،لإبراز
ق�ضايا الالجئين
ف � � � ��ي ال� � ��� � �ش � ��رق
الأو�سط.

الطقس

ف ��ي ذل ��ك الوق ��ت الت ��ي ع� �دّت مدين ��ة
ع�ص ��ف تتمت ��ع باالحت ��دام ال�سيا�سي
والثقاف ��ي ".م�ؤك ��د ًا ان " ه ��ذه البيئة
هي التي �ش ّكلت زهير الجزائري وهو
كائن مل ��يء بالتناق�ض ��ات والحواجز
واالحت ��دام .وهذا ال�ص ��راع هو الذي
جعله باحث ًا بق�ضايا عن الإن�سانية".

باب الفرج
عن رواية ب ��اب الفرج يتحدث القا�ص
والروائ ��ي محم ��د عل ��وان جب ��ر قائ ًال
"حي ��ن ننتهي من رواي ��ة باب الفرج
نخ ��رج �أن م ��ا ح ��دث م ��ن الإم�س ��اك
الدقي ��ق لل�شخ�صي ��ات الكثي ��رة ف ��ي
الرواي ��ة وم�صائره ��ا يتطل ��ب حرفنة
لجهد ع�ش ��رة روائيين  .وهذا يتطلب
موهب ��ة كبي ��رة يتج�س ��د ف ��ي معرفته
بمن ��اخ مدين ��ة النج ��ف حي ��ث ج�س ��د
الجزائ ��ري تاريخ الع ��راق في رواية
 ،م�ؤك ��د ًا ان التاري ��خ الحقيق ��ي يكتبه
الروائيون".
انك�سار الثورات
وفي نهاية الجل�سة عبّر الجزائري عن
�سعادت ��ه بهذا االحتفاء ،وق ��ال " �إنني
كتب ��ت ن�ص ًا خا�ص� � ًا به ��ذه الأ�صبوحة
ولكن ��ي �س�أهمل ��ه و�س�أتح ��دث ع ّم ��ن
تحدث ��وا عن ��ي وع ��ن الموا�ضي ��ع
الأ�سا�سي ��ة الت ��ي طرح ��ت ف ��ي ه ��ذه
الجل�سة ،فم ��ا يخ�ص مو�ضوع المكان
الذي �أجده الأ�سا� ��س في كتاباتي ف�أنا
ال �أرت ��ب الأح ��داث �إال بع ��د �أن �أ�ض ��ع
المكان ،لأن حياتي �سل�سلة انقطاعات
وتنقالت".
�أما ع ��ن جانب ت�صوي ��ر الدكتاتور في
كتاباته يذكر الجزائ ��ري "�صرفت 11
عام� � ًا مت�صل ��ة للكتابة ع ��ن الدكتاتور
وبوا�سطت ��ه تعلم ��ت الكتاب ��ة عل ��ى
الكومبيوت ��ر قب ��ل الكتاب ��ة بالقل ��م
مبا�ش ��رة وكن ��ت حت ��ى �أحلم �أن ��ه يقر�أ
�أوراقي التي كتبتها عنه و�أنا كالأ�سير
�أمام ��ه وحاول ��ت اكت�ش ��اف خ�صائ�ص
الدكتاتور ال�شرقي ،ولم �ألج�أ للم�ؤلفات
االمريكي ��ة الت ��ي و�صف ��ت الدكتات ��ور
ب�ش ��كل مذه ��ل ب ��ل حاول ��ت �أن �أ�صور
الدكتاتور ال�شرقي بطريقتي ".
كم ��ا �أ�ش ��ار الجزائ ��ري ال ��ى الحروب
التي عاي�شه ��ا وكيف عاي� ��ش االنكفاء
بتل ��ك الث ��ورات  ،ذاك ��ر ًا �أن "الثورات
في هزيمتها واندحارها ت�ش ّكل �سلوك
الإن�س ��ان المنك�سر �أكثر م ��ن الإن�سان
المنت�صر".

ال�صميدعي واملو�سوي
يق ِّرران  :ال مكان
للم�سيحيّني!!
يريد م ّنا مفتي الديار
العراقية"مهدي ال�صميدعي"�أن
ن�ؤيد فتواه"الداع�شية"بعدم
تهنئة امل�سيحيني العراقيني يف
�أعيادهم ،ل ّأن هذا"حرام�س"،
والذين يرف�ضون هذه
الفتوى"التكفريية ،فهم يف
عرف"ال�صميدعي"يريدون
�أن ّ
يغطوا على زيارة ترامب
واخرتاقه ال�سيادة العراقية
التي �ضحى ال�صميدعي من
�أجل احلفاظ عليها ،وين�سى
ال�صميدعي �أو يريد �أن يتنا�سى
اللقاءات التي كانت جتمعه
بامل�س�ؤولني الأمريكان"،و�إن
كنت نا�سي ف�أن موقع اليوتيوب
ِ
يف ّكرك"� ،إذن على العراقيني
جميع ًا �إلاّ �أن ي�سمعوا ويطيعوا،
فقد ت�صوّ َر"روزخونيّة"دار
الإفتاء والوقف ال�شيعيّ � ،أن
العراقيني جمموعة من ال�سبايا
والعبيد يف مملكتهم ،لي�س
مطلوب ًا منهم �سوى اال�ستماع
�إىل التعليمات الداع�شية
لـ"املفتي"مهدي ال�صميدعي
رب
وتنفيذ ما ي�أمر به"رجل ال ّ
والإح�سان"رئي�س الوقف
ال�شيعي الذي يرف�ض احل�ضور
�أمام الربملان بعد �أن ا ُّتهم
مبلفات ف�ساد ،فهو �أكرب من
امل�ؤ�س�سة الت�شريعية ،ولأنه
�سبق �أن و�صف امل�سيحيني
بالكفار وطلب م ّنا �أن ن�أخذ
منهم اجلزية و�إن رف�ضوا فال
ح ّل �سوى ج ّز الر�ؤو�س ،فرئي�س
الوقف ال�شيعي اليزال يعتقد
� ّأن ح ّد ال�سيف هو الذي يجب
�أن يكون يف مواجهة �أبناء
الديانات الأخرى ومبواجهة كل
عراقي يريد �أن يفرح ويغني،
فنحن يف �إمارة ال�سيد �صدر
الدين القباجني ،الذي اختفى
يف ظروف غام�ضة ،لكنه عاد
واحلمد لله ليخربنا � ّأن الغناء
واملو�سيقى والفرح وال�ضحك
حرام� ،أما �سرقة املال العام
واال�ستيالء على ممتلكات الدولة
وتزوير ال�شهادات واملح�سوبية
واالنتهازية فهي �أمور ب�سيطة
مادام مرتكبوها"م�ؤمنني
ومن"جماعتنا.
خطباء"داع�ش"اليريدون �أن
يقتنعوا ب� ّأن تغيرّ ًا قد ح�صل يف
العراق ،و�أن ت�ضحيات العراقيني
وحربهم �ضد الأفكار التكفريية
�ستزيل ك ّل فتاوى داع�شية �ضد
�إخوان لنا يف هذا الوطن.
ما حدث خالل اليومني املا�ضيني
يف�ضح خمططات البع�ض من
�شيوخ الفتنة ،ويثبت للجميع � ّأن
هناك من اليريد للدولة �أن ت�سعى
�إىل �إقرار قوانني ت�صب يف خدمة
املواطن ،و�إمنا خطتهم الأ�سا�سية
حتويل العراق اىل �إمارة
يحكمونها ب�صوجلان احل�شمة
و�سياط اال�ستبداد ،يريدونها
�إمارة �شبيهة ب�إمارة طالبان.
دعوين �أ�س�أل �شيوخنا"الأفا�ضل،
ما هي الر�سالة التي يريدون
�أن يو�صلوها لأهايل برطلة
وبع�شيقة وم�سيحيي املو�صل،
الذين تعر�ضوا للقتل وال�سبي
حتت راية داع�ش؟!

قمة "�إثارة الإعجاب"
مي�شيل �أوباما تزيح هيالري من ّ
�أزاح ��ت مي�شيل �أوباما زوج ��ة الرئي�س الأميركي
ال�سابق باراك �أوباما هيالري كلينتون المر�شحة
ال�سابق ��ة النتخاب ��ات الرئا�س ��ة الأميركية من قمة
�أكثر الن�س ��اء �إثارة لإعج ��اب الأميركيين بعد 17
عاما من التربع على القمة.
وك�شف ا�ستطالع حديث لمركز جالوب �أن مي�شيل
�أوبام ��ا ،الت ��ي �أ�صبح ��ت مذكراتها الت ��ي �صدرت
م�ؤخرا بعن ��وان (بيكامينغ) من بين �أكثر الكتب
مبيع ��ا ،الخيار المف�ض ��ل لخم�سة ع�شر في المئة
م ��ن بين � 1025شخ�صا �شاركوا في اال�ستطالع
مقارنة ب�سبعة في المئة فقط عام .2017
واهتم ��ت مي�شي ��ل �أوبام ��ا� ،أثن ��اء وجودها في
البي ��ت الأبي�ض �سيدة �أولى ،بع ��دد من الق�ضايا
م ��ن بينه ��ا محارب ��ة البدان ��ة بي ��ن الأطف ��ال ف ��ي
الوالي ��ات المتح ��دة ،والدع ��وة لتن ��اول �أطعم ��ة

�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 بني
اخلفيفة واملتو�سطة ال�شدة يف بع�ض املناطق ،و� ّإن درجات احلرارة تنخف�ض قليال.

�صحية وممار�سة التدريبات الريا�ضية.
كم ��ا تعد مي�شيل مدافعة قوية ع ��ن حقوق الن�ساء
�سواء وهي داخل البيت الأبي�ض �أو خارجه.
وطبق� � ًا ال�ستطالع لمركز يوغ ��وف ن�شر في وقت
�ساب ��ق من الع ��ام الحالي ،احتل ��ت مي�شيل �أوباما
المرك ��ز الثان ��ي ف ��ي قائم ��ة �أكث ��ر الن�س ��اء �إث ��ارة
للإعجاب في العالم خلف �أنجلينا جولي.
وتراجع ��ت هيالري كلينتون ،وزي ��رة الخارجية
ال�سابق ��ة وال�سي ��دة الأول ��ى �سابقا الت ��ي خ�سرت
�سباق انتخابات الرئا�سة عام � ،2016إلى المركز
الثال ��ث في القائم ��ة التي ن�شرت �أم� ��س الخمي�س
خلف �أوبرا وينفري.
وف ��ي قائم ��ة �أكث ��ر الرج ��ال �إث ��ارة لإعج ��اب
الأميركيي ��ن ،ح � ّ�ل الرئي� ��س ال�ساب ��ق �أوبام ��ا في
المركز الأول.
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