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جريدة سياسية يومية

خارطة طريق حكومة عبد املهدي :نحو � 7آالف
م�شروع خدمي حتى نهاية 2022
 بغداد /وائل نعمة
نح ��و � 7آالف م�ش ��روع خدم ��ي يف
جم ��االت متع ��ددة وعل ��ى مدي ��ات
خمتلفة وعد به ��ا الربنام ��ج احلكومي املف�صل
ال ��ذي �أطلق ��ه رئي�س الوزراء ع ��ادل عبد املهدي
نهاية الأ�سبوع املا�ضي.
الربنام ��ج الثقي ��ل بالتفا�صي ��ل وع ��دد الأوراق
التي جتاوزت الـ� 130صفحة ،كان متميز ًا ب�أنه
حم ��ل عدة �ألوان ت�شري اىل �آلية تنفيذ امل�شاريع

جتار يف املو�صل ي ِّ
ّ
مبان مفخخة
ُ�شغلون الأطفال جلمع احلديد من ٍ
 ترجمة /حامد �أحمد
�أ�صوات فرقعــة ت�صــدر عن خملفــات حديدية من خرائب
مدين ��ة املو�ص ��ل القدمي ��ة م�شبعة مبياه الأمطار بينما يتم
�سحبها من قبل جتار �سكراب �صغار ال�سن يرتدون معاطف مطرية مع
قلن�سوة ر�أ�س وهم داخلون وخارجون من مواقع خربة.
يق ��ول حم ��ودي � 9سن ��وات ،وهو يحن ��ي ج�سم ��ه اىل الأر�ض ل�سحب
قطع ��ة جه ��از �إلكرتوين من ��زيل من بني احلط ��ام "هن ��اك � 25شخ�ص ًا
�آخرين من �أمثايل يعملون هنا .نح�صل على � 5آالف دينار عراقي عن
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كل  100كغم من ال�سكراب الذي جنمعه  ".يف الأر�ض اخلربة املمتدة
عل ��ى جانب نهر دجل ��ة ،التي ت�ضم جثث املئات من الذي ��ن قتلوا �أثناء
احلرب على داع�ش ،يعمل االطفال بر�شاقة وروح عالية .
ب�أعم ��ار ت�ت�راوح ما ب�ي�ن  7اىل  14عاما ،ف�إن جمي ��ع االطفال حتدثوا
ملوق ��ع مدل اي�س ��ت �آي الربيطاين ب�إعط ��اء ا�سمه ��م االول فقط ،حيث
�أ�ش ��اروا اىل خماطر االلغام والعب ��وات النا�سفة وقوة االنفجار الذي
ي�صدر عنها حال انفجارها .
حمم ��د  12عام� � ًا �ضئي ��ل اجل�س ��م ق ��ال "�شقيقي لق ��ي حتف ��ه اال�سبوع
املا�ضي جراء انفجار لغم� ،إنها وظيفة حمفوفة باملخاطر ".
 التفا�صيل �ص3

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

ً
ً
ُّ
وفقا لأولويّات الربنامج احلكومي
قانونا جديداً لت�شريعها
ت�ستعد لإر�سال 40

غربلة القوانني وتر�شيق الوزارة خالل ال�شهر احلايل

وخطط الوزارات يف ال�سنوات االربع املقبلة.
الرتبي ��ة وحتدي ��د ًا املدار� ��س ،كان له ��ا ن�صيب
اال�سد يف امل�شاريع حي ��ث تطمح احلكومة اىل
ان يكون �أكرث من � 6آالف مدر�سة حتت اخلدمة
حتى عام .2022
كذل ��ك اخلدم ��ات اخلا�ص ��ة بالبلدي ��ات فق ��د
جتاوزت الـ 200م�ش ��روع ،وع�شرات امل�شاريع
االخ ��رى يف جم ��ال الريا�ض ��ة والنق ��ل ،ونحو
 200م�ش ��روع يف اجلانب االمني وخا�صة يف
وزارة الداخلية.
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كان الفت� � ًا يف خط ��ط الوزارة �ش ��راء �سرب من
الطائرات املدني ��ة واملروحية وامل�سرية ،وبناء
�أكرث م ��ن  100خمفر على احل ��دود ،و�إن�شاء 7
م ��دن �سياحية جديدة ،وع�ش ��رات امل�ست�شفيات
وامل�ؤ�س�سات ال�صحية.
و�ض� � ّم الربنام ��ج التف�صيل ��ي لعم ��ل احلكومة،
خط ��وات لتنفي ��ذ ق�ضاي ��ا ح�سا�س ��ة مث ��ل من ��ع
"الدول ��ة العميق ��ة" ،و"ح�ص ��ر ال�س�ل�اح" بيد
الدولة" و "�سحب اجلي�ش من املدن".
باال�ضاف ��ة اىل عر� ��ض �أكرث م ��ن � 30شركة اىل

زهري كاظم عبود
يكتب :من يقتل
املثقف يف العراق ؟

اال�ستثم ��ار والبيع ،وت�شكي ��ل جمل�س الإعمار،
ومتابعة �أموال امل�س�ؤولني.
ويف �سيا�س ��ة الدول ��ة اخلارجية �أك ��د الربنامج
عل ��ى "احلي ��اد" ورف� ��ض ا�ستخ ��دام االرا�ضي
العراقي ��ة ل�ش ��ن �أي ع ��دوان عل ��ى اجل ��وار،
والت�أكي ��د عل ��ى من ��ع �أي عملي ��ات تخريب �ضد
البعثات الدبلوما�سية.
وج ��اء برنامج عبد املهدي او خطة الطريق كما
و�صفته ��ا الوثيقة احلكومية ،بعد نهاية الـ100
ي ��وم م ��ن تق ��دمي اخلط ��وط العري�ض ��ة ملنه ��اج
وزارته.
وق ��ال مكتب عبد املهدي اخلمي� ��س املا�ضي� ،إن
"احلكومة �أكملت برناجمها ()٢٠٢٢ - ٢٠١٩
ال ��ذي ميثل خارطة طريق لعمله ��ا ووثيقة عهد
ملزم ��ة التنفي ��ذ عل ��ى �أع�ض ��اء احلكوم ��ة �أم ��ام
ال�شعب وجمل�س النواب".
 التفا�صيل �ص2

احلكومة تعيد قانون املحكمة االحتادية �إىل
الربملان من دون تعديل فقراته اخلالفية
 بغداد  /محمد �صباح
ت�ستع� � ّد حكومة عادل عبد امله ��دي لإر�سال
حزم ��ة ثاني ��ة م ��ن القوان�ي�ن املعطل ��ة �إىل
الربمل ��ان تت�ضم ��ن �أربعني قانون� � ًا من �أ�ص ��ل ()110
مرحلة من الدورة ال�سابقة.
ّ
و�أر�سل ��ت احلكوم ��ة يف �شه ��ر كان ��ون الأول املا�ضي
حزمتها الأوىل من القوان�ي�ن اخلالفية واملعطلة اىل
الربملان مكونة م ��ن ( )15قانون ًا على ر�أ�سها م�سودة
م�ش ��روع قانون املحكم ��ة االحتادي ��ة دون �إجراء �أي
تغيري يف موادها اخلالفية.
ويقول ع�ض ��و اللجنة القانوني ��ة يف جمل�س النواب
حممد علي الغزي يف ت�صريح لـ(املدى) �إنّ "م�شاريع
القوان�ي�ن الت ��ي �أر�سلته ��ا احلكوم ��ة يف بداي ��ة �شهر
كانون الأول املا�ضي وزعت على اللجان الربملانية"،
م�ؤك ��د ًا �أن "ع�شرة م�شاري ��ع �أكمل ��ت قراءتها الأوىل
قبل عطلة الف�صل الت�شريعي الأول".
وكان ��ت احلكومة والربملان ق ��د اتفقا يف وقت �سابق
عل ��ى ت�شريع خم�سة ع�شر قانون� � ًا معطلة منذ الدورة
ال�سابق ��ة خ�ل�ال الأ�شهر املقبلة حل�ي�ن �إجناز وتدقيق

ع�ش ��رات القوان�ي�ن م ��ن قب ��ل جمل� ��س ال ��وزراء مب ��ا
يتنا�سب مع الربنامج احلكومي.
ومبوج ��ب ه ��ذا االتفاق �أر�سل ��ت احلكومة الئحة من
القوان�ي�ن ت�ضم خم�سة ع�شر قانون ��ا اىل الربملان يف
�شه ��ر كان ��ون الأول املا�ض ��ي ،حيث �شرع ��ت ال�سلطة
الت�شريعي ��ة بعر� ��ض ه ��ذه امل�شاري ��ع يف جل�ساته ��ا
املا�ضية بعدما وزعت على اللجان الدائمة.
وت�ضمن ��ت الالئح ��ة احلكومية املر�سل ��ة �إىل الربملان
م�شاري ��ع قوان�ي�ن معطلة من ��ذ ع ��دة دورات برملانية
�سابق ��ة �أهمها ،قوانني امل ��رور ،وجرائم املعلوماتية،
والإدارة املالي ��ة ،وتعدي ��ل قانون اخلدم ��ة والتقاعد
الع�سكري ،واملحكمة االحتادية.
ويلف ��ت النائ ��ب الغ ��زي �إىل �أن "اللجن ��ة القانوني ��ة
النيابي ��ة لديه ��ا �أربعة �إىل خم�س ��ة مقرتحات قوانني
قدم ��ت له ��ا م ��ن قب ��ل اللج ��ان الربملاني ��ة املتع ��ددة ،
منه ��ا مق�ت�رح �إلغ ��اء مكات ��ب املفت�ش�ي�ن العمومي�ي�ن،
واملجل� ��س االحتادي الذي يع� � ّد �أح ��د �أركان ال�سلطة
الت�شريعية".
 التفا�صيل �ص3

الوطن ّية:
تنبيه
عالوي
من قبل
الربملان
ا�ستهداف
�سيا�سي
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�شارع فل�سطني يتحول اىل
جممع لتجارة ال�ستوتات...
عد�سة :حممود ر�ؤوف

احلياة تعود �إىل بحر النجف بعد 100عام من اجلفاف
 بغداد /المدى
عل ��ى الرغم م ��ن مرور �أكرث م ��ن مئة عام عل ��ى جفاف بحر
النج ��ف الواقع يف اجل ��زء ال�شمايل م ��ن حمافظة النجف ،
�إال �أن مي ��اه الأمطار الغزيرة ومعها ال�سي ��ول �أعادت احلياة للبحرهذا
العام ليتحول متنف�سا للأ�سر العراقية خالل العطلة الربيعية.
وق ��ال فا�ضل فار�س ،وهو �صاحب �شركة �سياحة يف حمافظة النجف لـ
موق ��ع "العربي اجلديد" �إن "امتالء م�ساحات وا�سعة من منطقة بحر
النج ��ف مبياه الأمطار حول ��ه �إىل مكان �سياحي ممي ��ز يحوي مناظر
خالب ��ة" ،مو�ضح ًا �أن ه ��ذا الأمر دفع �شركته لتنظي ��م �سفرات �سياحية
يومي ��ة �إىل املنطق ��ة ب�أ�سع ��ار رمزية ال تتج ��اوز الع�شري ��ن �ألف دينار
عراقي (ما يعادل  16دوالر ًا �أمريكيا).

و�أ�ض ��اف "�شهدنا �إقب ��ا ًال كبري ًا من الزائرين لبح ��ر النجف لال�ستمتاع
ب�أجوائ ��ه خالل العطلة الربيعي ��ة" ،مبين ًا �أن ال�شرك ��ة ت�سري الرحالت
�إىل البح ��ر يومي ًا .ولف ��ت �إىل قدوم زائرين من خارج حمافظة النجف
لال�ستمتاع.
وق ��ال علي مرزوك ،الذي ي�سكن �إحدى املناطق املحاذية لبحر النجف،
�إن "البح ��ر امتلأ مبياه الأمط ��ار ،وكاد يغرق املناطق املجاورة� ،إال �أن
الأهايل متكنوا من و�ضع �سواتر ترابية مرتفعة حالت دون ذلك".
و�أ�ضاف "الآن وبعد هدوء مياه بحر النجف حتولت املنطقة �إىل واحة
جميلة تعج بالزائرين الذين ي�أتون يومي ًا للتنزه" ،معرب ًا عن �أمله يف
انعكا�س عودة احلياة لبحر النجف على املناطق القريبة منه.

�ستار كاوو�ش
يكتب :الرجل
الذي مي�شي قرب
حذائه
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 التفا�صيل �ص4

ي��وف��ن��ت��و���س ي ِّ
ُ��خ��ط��ط خل��ط��ف م��ي��م��ي ب��ع��ر���ض ج��دي��د
 بغداد  /المدى
جته ��ز �إدارة ن ��ادي يوفنتو� ��س
الإيطايل عر�ض� � ًا جديد ًا يرتاوح
ماب�ي�ن  3-2مالي�ي�ن ي ��ورو للتعاق ��د م ��ع
مهاجم املنتخ ��ب الوطني لك ��رة القدم مهند
عل ��ي كاظ ��م ال ��ذي يلعب يف �صف ��وف فريق
ال�شرط ��ة مت�ص ��در الـ ��دوري املمت ��از خ�ل�ال
ف�ت�رة االنتق ��االت ال�صيفية للمو�س ��م املقبل
م ��ن �أجل �ضم ��ه اىل �صف ��وف الفريق االول
يف النادي.

وذك ��ر موق ��ع tuttomercatoweb
املخت� ��ص يف �أخب ��ار �س ��وق االنتق ��االت
الإيطالي ��ة على موقعه الر�سم ��ي � :أن �إدارة
ن ��ادي ال�شرط ��ة الريا�ضي رف�ض ��ت العر�ض
الر�سمي الذي ق ��دم �إليه من قبل ادارة نادي
يوفنتو� ��س االيطايل لقيم ��ة العر�ض املقدم
اىل املهاج ��م مهن ��د علي كاظ ��م ورغبتها يف
ان يك ��ون امل�ساه ��م الرئي� ��س يف خط ��ف
لق ��ب دوري الك ��رة املمت ��از باملو�سم احلايل
وال�سيم ��ا بع ��د ان كان من �أب ��رز جنوم كرة
الق ��دم يف القارة الذي ��ن لفتوا االنظار اليهم

خ�ل�ال مناف�سات بطولة ك�أ�س �آ�سيا  17التي
اختتمت يف دولة االمارات العربية املتحدة
بع ��د م�ساهمت ��ه الفعال ��ة يف ت�أه ��ل منتخب
بالده اىل دور ثمن النهائي من البطولة .
وتابع � :إن �إدارة نادي يوفانتو�س الإيطايل
جته ��ز ل�صفقة ثانية للمهاج ��م مهند علي يف
�شهر حزي ��ران املقبل الذي �سيتم خالله فتح
فرتة االنتق ��االت ال�صيفية للمو�سم -2019
 2020وبعر� ��ض يفوق �أك�ث�ر من مرتني من
العر� ��ض ال�سابق الذي قدم �إليه على هام�ش
تواج ��ده مع املنتخب الوطن ��ي العراقي يف

النهائيات الآ�سيوية التي �سجل فيها هدفني
خ�ل�ال مناف�سات ال ��دور االول �أحدهما يف
مرمى املنتخب الفيتنامي والآخر يف مرمى
املنتخب اليمني الذي �أثار �إعجاب ومتابعة
عدد كبري من النق ��اد واملحللني يف القنوات
الريا�ضي ��ة العربي ��ة والآ�سيوي ��ة والعاملية
م ��ن مراوغته حيث مت و�ضع ��ه �ضمن قائمة
�أف�ض ��ل الأه ��داف الع�شرة الت ��ي �سجلت يف
دور املجموع ��ات ودور ثم ��ن النهائي وربع
النهائي ون�ص ��ف النهائي واملباراة النهائية
من قبل االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم.
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هل من نهاية لإهانات احللبو�سي؟

وجه منذ
�آخر ا�ضطرابات احللبو�س��ي �أنه ّ
�أيام تنبيه�� ًا وحتذي��راً اىل رئي�س القائمة
الوطنية �إياد عالوي ب�سبب جتاوز غياباته
احلد الأعلى امل�سموح به.

Email: info@almadapaper.net

غربلة القوانني
وتر�شيق الوزارة خالل
ال�شهر احلايل

شناشيل

ال يريد رئي�س جمل�س النواب �أن مينحنا فر�صة ولو ق�صرية لتعديل �أو
تغي�ي�ر وجهة النظر التي ترت�سخ يوم ًا بعد �آخ ��ر يف طريقته بالإدارة،
وه ��ي طريقة ،كم ��ا قلنا ،وغرينا� ،سابق� � ًا �إنها فا�شل ��ة وال ت�صلح لإدارة
م�ؤ�س�س ��ة �صغ�ي�رة  ،مث ��ل حان ��وت املدر�سة ،ولي� ��س م�ؤ�س�س ��ة ب�أهمية
وم�س�ؤولي ��ة ال�سلطة الأوىل ،الت�شريعية ،يف البالد التي تتطلب رجا ًال
ون�س ��اء من الط ��راز املرموق خرب ًة وكف ��اء ًة ولي�سوا مم ��ن يظنون �أن
�إدارة البالد ال تختلف عن "لعب الزعاطيط" يف الدرابني.
منذ بداية الدورة الت�شريعية احلالية التي ذهبت اىل العطلة الآن� ،أثار
احللبو�سي العراقيني بقراراته املتعل ّقة مبنح امتيازات جديدة للنواب
قبل �أن يبد�أوا عملهم ،فيما كان النا�س الذين انتف�ضوا انتفا�ضة عظيمة
يف ال�صي ��ف وقاط� � َع الكثري منه ��م االنتخابات الربملاني ��ة االخرية يف
ر�سالة قوية اىل الربملان اجلديد والطبقة ال�سيا�سية املتنفذة ،ينتظرون
�أن يبد�أ الربملان اجلديد بفتح ملفات الت�شريعات املطلوبة امل�ؤجلة التي
من �ش�أنه ��ا و�ضع القوانني الالزمة لتوفري اخلدم ��ات ومكافحة الف�ساد
الإداري واملايل وحتقيق الأمن وال�سلم الأهلي.
وحت ��ت قب ��ة الربملان �أي�ض ًا �أق ��دم احللبو�سي عل ��ى العديد من اخلروق
للنظ ��ام الداخلي وبخا�صة عند الت�صويت عل ��ى الإجراءات والقوانني
اجلدي ��دة وعلى توزير ال ��وزراء يف احلكومة اجلدي ��دة ،ما �أظهره يف
موقف مناق�ض ملا ينبغي �أن يكون عليه من عدالة و�إن�صاف وحياد.
واحللبو�س ��ي ب ��دا من ��ذ �أول ال ��دورة الت�شريعية الت ��ي تر�أ�سه ��ا مهتم ًا
ب�سفرات ��ه اخلارجي ��ة �أك�ث�ر م ��ن زي ��ارة املناط ��ق العراقي ��ة املحتاج ��ة
وبخا�صة التي ت�ض ّررت من اجتياح داع�ش واحلرب �ضده .وال�سفرات
اخلارجي ��ة مل ي�سج ��ل فيها احللبو�س ��ي فائدة تذكر للعراق ب ��ل � ّإن �آخر
�سفرات ��ه كان ��ت ف�ضيحة حقيقي ��ة ،فقد ذهب اىل لن ��دن وكان يف جدول
�أعمال ��ه اللق ��اء بكفاءات علمية وطبية وتربوبي ��ة وثقافية ّ
حل�ضها على
الع ��ودة اىل البالد ،لكنه ق ��ام مبا يناه�ض املهمة ،فق ��د و�صل اىل مكان
االجتم ��اع مت�أخ ��ر ًا �أك�ث�ر من �ساع ��ة ون�ص ��ف ال�ساع ��ة ،ومل يعتذر عن
الت�أخ�ي�ر ب ��ل �أر�سل ابت�سامة غ�ي�ر منا�سبة معلن ًا � ّأن ت�أخ ��ره عن املوعد
امل�سائي كان ب�سبب نومه!..
الن ��وم �صار م�ألوف ًا يف عه ��د احللبو�سي فال ��دورة الربملانية احلالية ال
تفتتح جل�ساتها �إلاّ بعد الظهر فيما كانت تفتتح يف ال�سابق قبل الظهر،
وال�سب ��ب دائم� � ًا يرجع اىل احللبو�س ��ي يف ت�أخ ��ره بالو�صول اىل قبة
الربملان.
�آخ ��ر ا�ضطراب ��ات احللبو�سي �أن ��ه وجّ ه منذ �أيام تنبيه� � ًا وحتذير ًا اىل
رئي�س القائمة الوطنية �إياد عالوي ب�سبب جتاوز غياباته احلد الأعلى
امل�سموح به.
ّ
ع�ل�اوي مل يكن الوحيد املتخلف يف ال ��دوام  ..هناك �آخرون ،بل هناك
الطاحمني
ن ��واب مل يداوموا �أ�ص ًال ،كن ��وري املالكي وحيدر العب ��ادي
ِ
ملنحهما من�صب نائب رئي�س اجلمهورية.
احللبو�سي ب� � ّرر ،عرب مكتبه ،عدم �شمول املالك ��ي والعبادي وغريهما
ب�أم ��ر التنبيه والتحذير � ّأن النظام الداخلي للمجل�س ال يوجد فيه ن�ص
بخ�صو�ص هذه احلالة!!
كالم كه ��ذا معي ��ب �أن يق ��ال م ��ن رئي� ��س الربمل ��ان املفرت� ��ض �أن يك ��ون
�شديد احلر�ص عل ��ى ت�شريع القوانني واالنظم ��ة املطلوبة .كان يتعينّ
عل ��ى احللبو�سي �أن يط ��رح على الدورة احلالية معاجل ��ة هذه امل�شكلة
املتوارث ��ة م ��ن ال ��دورات ال�سابق ��ة ،وك ��ذا م�شكل ��ة ك�ث�رة الغيابات عن
اجتماع ��ات املجل� ��س التي ت�سبّبت يف رفع اجلل�س ��ات وعدم الت�صويت
عل ��ى قوانني وق ��رارات حيوية وع ��دم متري ��ر وزراء � ..إذا كان رئي�س
جمل� ��س الن ��واب ال يهت� � ّم ب�أمور كهذه ما فائ ��دة �إ�سن ��اد رئا�سة املجل�س
�إليه؟
احللبو�س ��ي يحتاج اىل جل�سة ت�أمّل طويلة م ��ع نف�سه ملراجعة جتربته
الفا�شل ��ة يف �إدارة الربمل ��ان ،و�إلاّ �سيظ ��ل يب ��دو لنا �أنه �إمن ��ا يدير �أهم
م�ؤ�س�س ��ة يف الب�ل�اد كم ��ا لو كان ��ت "لعب زعاطي ��ط" ،ويف ه ��ذا �إهانة
�سافرة لل�شعب العراقي كله.
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خارطة طريق حكومة عبد املهدي :نحو
� 7آالف م�شروع خدمي حتى نهاية 2022

 ب��ن��اء وت��رم��ي��م � 6آالف م��در���س��ة و�أك��ث��ـ��ر م��ن  200م�����ش��روع يف جم���ال ال��ب��ل��دي��ات
 بغداد /وائل نعمة
نح ��و � 7آالف م�ش ��روع خدم ��ي يف
جم ��االت متع ��ددة وعل ��ى مدي ��ات
خمتلف ��ة وع ��د به ��ا الربنام ��ج
احلكوم ��ي املف�ص ��ل ال ��ذي �أطلق ��ه
رئي�س ال ��وزراء عادل عب ��د املهدي
نهاية الأ�سب ��وع املا�ضي.الربنامج
الثقي ��ل بالتفا�صيل وع ��دد الأوراق
التي جتاوزت الـ� 130صفحة ،كان
متميز ًا ب�أنه حمل عدة �ألوان ت�شري
اىل �آلي ��ة تنفي ��ذ امل�شاري ��ع وخطط
ال ��وزارات يف ال�سن ��وات االرب ��ع
املقبلة.
الرتبية وحتديد ًا املدار�س ،كان لها
ن�صي ��ب اال�س ��د يف امل�شاريع حيث
تطمح احلكومة اىل ان يكون �أكرث
م ��ن � 6آالف مدر�سة حت ��ت اخلدمة
حتى عام .2022
كذلك اخلدمات اخلا�صة بالبلديات
فق ��د جت ��اوزت ال� �ـ 200م�ش ��روع،
وع�ش ��رات امل�شاري ��ع االخ ��رى يف
جم ��ال الريا�ض ��ة والنق ��ل ،ونح ��و
 200م�ش ��روع يف اجلان ��ب االمني
وخا�صة يف وزارة الداخلية.
كان الفت� � ًا يف خط ��ط ال ��وزارة
�ش ��راء �سرب من الطائ ��رات املدنية
واملروحية وامل�س�ي�رة ،وبناء �أكرث
م ��ن  100خمف ��ر عل ��ى احل ��دود،
و�إن�ش ��اء  7م ��دن �سياحي ��ة جديدة،
وع�شرات امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات
ال�صحية.و�ض ّمالربنامجالتف�صيلي
لعم ��ل احلكوم ��ة ،خط ��وات لتنفيذ
ق�ضاي ��ا ح�سا�سة مثل من ��ع "الدولة
العميق ��ة" ،و"ح�ص ��ر ال�س�ل�اح"
بي ��د الدول ��ة" و "�سح ��ب اجلي� ��ش
م ��ن امل ��دن" .باال�ضاف ��ة اىل عر�ض
�أكرث من � 30شرك ��ة اىل اال�ستثمار
والبيع ،وت�شكي ��ل جمل�س الإعمار،
ومتابعة �أموال امل�س�ؤولني.
ويف �سيا�سة الدولة اخلارجية �أكد
الربنام ��ج عل ��ى "احلي ��اد" ورف�ض
ا�ستخدام االرا�ض ��ي العراقية ل�شن
�أي عدوان على اجل ��وار ،والت�أكيد
عل ��ى منع �أي عملي ��ات تخريب �ضد
البعثات الدبلوما�سية.
وجاء برنام ��ج عبد املهدي او خطة
الطري ��ق كم ��ا و�صفته ��ا الوثيق ��ة
احلكومية ،بعد نهاي ��ة الـ 100يوم
م ��ن تق ��دمي اخلط ��وط العري�ض ��ة
ملنه ��اج وزارت ��ه .وق ��ال مكتب عبد
امله ��دي اخلمي� ��س املا�ض ��ي� ،إن
"احلكومة �أكملت برناجمها (٢٠١٩
  )٢٠٢٢الذي ميثل خارطة طريقلعملها ووثيقة عه ��د ملزمة التنفيذ
على �أع�ضاء احلكومة �أمام ال�شعب
وجمل�س النواب".
و�أ�ض ��اف �إن "احلكوم ��ة تعه ��دت
ب�إجن ��از الربنام ��ج احلكوم ��ي

خا�ص ��ا ،و�أك ��د ان الع ��راق لي� ��س
منظوم ��ة ملعاقب ��ة او حما�ص ��رة
الدول "خارج ال�شرعية الدولية"،
كما هدد كل م ��ن يحاول �أن يهاجم
ال�سفارات والبعثات االجنبية يف
الداخل.

اجتماع
جمل�س
الوزراء..
ار�شيف
العري� ��ض يف وقت ��ه املح ��دد بفرتة
 ١٠٠يوم من بداية عمر احلكومة،
وحتويل ه ��ذا الربنامج اىل منهاج
وزاري تف�صيلي بتوقيتاته املحددة،
و�شارك ب�إعداده فريق عمل وزاري
من اجلهات املخت�صة".
ولفت املكتب اىل �أن "رئي�س جمل�س
ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د امله ��دي وجّ ه
بن�ش ��ر ن� ��ص الربنام ��ج احلكوم ��ي
( )٢٠٢٢ - ٢٠١٩ليك ��ون وثيق ��ة
ملزم ��ة �أم ��ام ال�شع ��ب" .وانق�ض ��ى
الأ�سب ��وع املا�ض ��ي �أول  100ي ��وم
عم ��ل يف حكومة عبد املهدي ،حيث
ان فت ��ح جزء من املنطقة اخل�ضراء
ورفع الكونكريت من ال�شوارع كان
من �أبرز مالمح تلك الفرتة.
ولذلك ق ��ررت جلنة برملانية خا�صة
�شكلت خ�صي�صا ملراقبة تنفيذ بنود
الربنام ��ج احلكومي� ،إعط ��اء مهلة
جدي ��دة ( 100ي ��وم �أخ ��رى) لتقرر
بعد ذلك حما�سبة الوزراء.
وحتى الآن هناك  4وزارات �شاغرة،
فيما ال يوجد �سيناريو وا�ضح حتى
الآن لإنه ��اء �أزم ��ة وزارة الداخلية
التي تعق ��د ا�ستكمال باقي الكابينة
احلكومية .ومل ي�ستطع عبد املهدي
خ�ل�ال الـ 100ي ��وم االوىل من عمر
حكومت ��ه من ا�ستب ��دال �أي من�صب
ي ��دار بالوكال ��ة ،فيم ��ا مل يب ��ق من
املهل ��ة الثاني ��ة �س ��وى �أق ��ل م ��ن 3
�أ�شه ��ر .ومل ي�سج ��ل خ�ل�ال اال�شهر
الثالث ��ة املا�ضي ��ة ،بح�سب مراقبني
ون ��واب� ،أي �إجن ��ازات حقيقي ��ة
يف جم ��ال اخلدم ��ات ،بينم ��ا �أ�شاد

�آخ ��رون ب�إدارت ��ه الت ��ي و�صفوه ��ا
باملتوازن ��ة يف مل ��ف العالق ��ات
اخلارجي ��ة واحلفاظ على املكا�سب
االمني ��ة .وينتظ ��ر حلف ��اء عب ��د
املهدي التو�ص ��ل اىل ت�سوية لبقية
ال ��وزارات ال�شاغ ��رة ونتائج خطة
االخ�ي�ر ملكافح ��ة الف�س ��اد لإعط ��اء
ر�أي "�أكرث دقة" فيما لو كان رئي�س
الوزراء قد جنح �أو �أخفق.
ميزانية وردية !
وا�شتم ��ل الربنام ��ج التف�صيل ��ي
للحكوم ��ة عل ��ى خم�س ��ة حم ��اور
رئي�سة هي :ا�ستكمال �أ�س�س الدولة
االحتادي ��ة الواح ��دة ونظامه ��ا
اجلمهوري النياب ��ي الدميقراطي،
و�سي ��ادة القان ��ون وتعزي ��ز الأمن
الداخل ��ي واخلارجي ،واال�ستثمار
الأمث ��ل للطاق ��ة وامل ��وارد املائي ��ة
وتقوي ��ة االقت�ص ��اد ،واخلدم ��ات،
والتنمية املجتمعية.
واملح ��اور اخلم�س ��ة م�ؤلف ��ة م ��ن
 195فقرة تنفيذي ��ة تت�ضمن و�ضع
خط ��ط تف�صيلية بتوقيت ��ات زمنية
وم�ؤ�ش ��رات �أداء وا�ضح ��ة وقابل ��ة
للقيا� ��س باعتم ��اد ا�ستم ��ارة �أعدت
م ��ن قب ��ل الأمان ��ة العام ��ة ملجل� ��س
الوزراء.
و�أ�ش ��ار الربنام ��ج اىل م�ص ��ادر
متوي ��ل امل�شاريع بـخم�س ��ة �ألوان:
الأخ�ضر ويعني امل�شاريع امل�ستمرة
الت ��ي �ستغطى م ��ن موازنة ،2019
والأزرق وه ��ي امل�شاريع امل�ستمرة
واملخطط تنفيذه ��ا عرب اال�ستثمار

او املوازن ��ة التكميلي ��ة� .أم ��ا اللون
الأحمر فهي امل�شاريع اجلديدة التي
يخط ��ط لتنفيذها �أي�ض ��ا عن طريق
اال�ستثم ��ار �أو املوازن ��ة التكميلية،
فيم ��ا الأ�صفر فه ��ي م�شاريع ممولة
م ��ن املوازن ��ة اجلاري ��ة ،والوردي
للم�شاريع املمولة من القرو�ض.
وبح�س ��ب �إح�صائي ��ة �أجرته ��ا
(امل ��دى) ف� ��إن هن ��اك �أك�ث�ر 6700
م�شروع خا�ص باجلوانب اخلدمية
والطاقة والريا�ضة والثقافة ،متول
بـ"�ألوان خمتلفة" بح�سب التق�سيم
ال ��ذي اعتم ��ده الربنام ��ج .وج ��اء
الربنام ��ج بـ� 138صفحة ،وبتوقيع
 22وزي ��ر ًا (بينه ��ا  3تواقي ��ع لعبد
امله ��دي بو�صف ��ه رئي�س ال ��وزراء،
ووزي الداخلية والدفاع وكالة).
وبين ��ت خط ��ة عم ��ل احلكوم ��ة،
�أن رئا�س ��ة ال ��وزراء وال ��وزراء
واملحافظني ه ��م اجلهات النتفيذية
لتحقي ��ق الربنام ��ج احلكوم ��ي،
وم�ست�شاري ��ة االم ��ن الوطن ��ي يف
الق�ضاي ��ا االمنية .و�أ�شار الربنامج
اىل �إ�ص ��دار تقري ��ر ن�ص ��ف �شهري
بخ�صو� ��ص امل�شاري ��ع ذات االم ��د
الق�صري ،والتي حددها عبد املهدي
باملنه ��اج ال ��وزاري ال�سابق بني (3
اىل � 6أ�شه ��ر) ،بينما ت�صدر تقارير
ف�صلي ��ة للم�شاري ��ع ذات املدي�ي�ن
املتو�سط والبعي ��د ،والتي تبد�أ من
� 7أ�شهر اىل نهاية عمر احلكومة.
تر�شيق احلكومة
وتن ��اول الربنام ��ج يف املح ��ور

االول اخلا� ��ص با�ستكم ��ال �أ�س� ��س
بناء الدول ��ة ،تقدمي قائمة ب�أولوية
م�شاري ��ع القوان�ي�ن املطل ��وب
ت�شريعها ،وحددت بـ� 3أ�شهر االوىل
من عم ��ر احلكومة ،م ��ن املفرت�ض
�أنه ��ا قدم ��ت يف موع ��د �أق�صاه 13
كانون الث ��اين املا�ض ��ي ،با�ستثناء
قان ��وين االح ��زاب واالنتخاب ��ات
و�أم ��ن املعلومات ال ��ذي مل يُحدَّد له
�سقف زمني.
كذلك �أ�شار هذا املحور اىل �إ�صالح
الق�ض ��اء ،وت ��رك زم ��ن تنفي ��ذه
مفتوح ��ا ،بينم ��ا ح ��دد نهاي ��ة 25
من �شباط احل ��ايل لإنهاء عمليات
االعتقال واحلج ��ز بدون مذكرات
ق�ضائية ومنع تعذيب املعتقلني.
ويف نف�س امل ��دة الزمنية الأخرية
يتع�ي�ن عل ��ى فري ��ق مت ت�شكيل ��ه
داخ ��ل احلكوم ��ة بتق ��دمي درا�سة
لرت�شي ��ق احلكوم ��ة وح ��ذف
املنا�ص ��ب غ�ي�ر ال�ضروري ��ة ،على
ان يت ��م بع ��د �شهري ��ن م ��ن املوعد
االخ�ي�ر �إع ��داد قوائ ��م باملنا�ص ��ب
الت ��ي ت ��دار بالوكال ��ة حل�س ��م ذلك
املل ��ف� .أما املحور الثاين اخلا�ص
ب�سيادة النظام والقانون ،فقد �أكد
الربنامج على "غربلة" القوانني،
و�إنه ��اء "فو�ضى" انت�شار ال�سالح
والتدخ�ل�ات م ��ن جه ��ات مدني ��ة
و�شب ��ه ع�سكري ��ة وع�شائري ��ة،
وعدم القب ��ول بـ"الدولة العميقة"
والدويالت خارج الدولة.
ويف ه ��ذا املحور �أ�ش ��ار الربنامج
اىل انه �سي ��ويل الب�صرة اهتماما

م�شاريع خدمية
وحت ��دث الربنام ��ج حت ��ت فق ��رة
مكافحة الإره ��اب ،عن �إن�شاء �آبار
ارتوازي ��ة على احل ��دود ،وبناء 8
مقرات �أفواج هناك ،و 150ملحق ًا
حدودي ًا ،ف�ض�ل�ا عن عقد اتفاقيات
يف املجال الأمني.
و�أ�ش ��ارت الوثيق ��ة احلكومي ��ة
املف�صل ��ة اىل ت�شكيل قوة ق�ضائية
ل�ضب ��ط النظ ��ام ،و�إع ��ادة هيكل ��ة
الت�شكي�ل�ات االمنية وتقدمي خطة
ل�سحب اجلي� ��ش من املدن يف مدة
�أق�صاها  25من ني�سان املقبل.
وحتت فق ��رة مكافحة الف�ساد ،فقد
�أك ��د الربنام ��ج �إ�ص ��دار القوانني
الداعم ��ة للق�ض ��اء عل ��ى ظاه ��رة
الف�س ��اد ،و�إن�ش ��اء قاع ��دة بيانات
للك�شف ع ��ن �أموال امل�س�ؤولني يف
�سق ��ف زمن ��ي ينته ��ي يف ت�شرين
االول املقبل.
وكان الأب ��رز يف ه ��ذه الفقرة هو
ت�شكيل جمل�س الإعم ��ار املطروح
من ��ذ �سنوات ،حيث ح ��دد ت�شكيله
بح�س ��ب الربنام ��ج يف ت�شري ��ن
الأول املقب ��ل �أي�ض ��ا .و�أو�ض ��ح
الربنامج �أن هناك �صفقات ل�شراء
طائرات كندية و"بوينغ" و�سرب
من الطائرات املروحية وامل�سرية،
و 190م�شروع� � ًا �أخ ��رى �سينف ��ذ
على مراحل زمنية خمتلفة خا�صة
بوزارة الداخلي ��ة ،و 16م�شروع ًا
يف جم ��ال تطوير النفط ،و 28يف
جم ��ال الكهرب ��اء ،و 75يف وزارة
املوارد املائية ،و 7م�شاريع كبرية
يف جمال الزارعة� .إ�ضافة اىل 14
م�شروعا يف جمال التجارة ،و50
م�شروع ًا لل�صناعة ،وبناء و�إعادة
ترمي ��م �أك�ث�ر م ��ن  6000مدر�سة،
و 11م�ست�شف ��ى وم�ؤ�س�س ��ة
�صحي ��ة ،و 210م�شاري ��ع يف
جم ��ال البلدي ��ات ،ف�ض�ل�ا ع ��ن 7
مدن �سياحي ��ة بينها يف الديوانية
والب�ص ��رة ،واالنب ��ار و�ص�ل�اح
الدين.
و�أ�ش ��ار الربنام ��ج اىل ا�ستثم ��ار
�ساح ��ة االحتف ��االت وم�س ��رح
الر�شي ��د والوطن ��ي ،وحتويل 35
�شركة خا�صة بال�صناعات املختلفة
واالغذية اىل اال�ستثمار �أي�ضا.
كذلك هناك نحو  60م�شروعا ،من
بينها مالعب� ،ستنفذ داخل وزارة
ال�شباب.

الوطن ّي��ة :تنبي��ه عالوي من قب��ل الربملان ا�س��تهداف �سيا�س��ي
 بغداد /املدى
ر�أى ائتالف الوطنية ال ��ذي يتزعمه �إياد
ع�ل�اوي� ،أم�س ال�سب ��ت� ،أن �إ�صدار تنبيه
م ��ن رئي� ��س الربمل ��ان اىل زعيم ��ه ب�ش� ��أن
غيابات ��ه يع ّد ا�ستهداف� � ًا �سيا�سي ًا وا�ضح ًا
ور ّد فعل على مواقفه.
وق ��ال االئت�ل�اف يف بي ��ان عق ��ب اجتماع
مو�س ��ع عقده يف مقره ببغ ��داد �إنه" :يف
الوقت الذي لعب فيه ائتالف الوطنية وال
ي ��زال دورا رياديا يف ت�شكي ��ل احلكومة
وتوف�ي�ر الدع ��م الإقليم ��ي وال ��دويل لها
م ��ن خالل الزي ��ارات املهمة الت ��ي قام بها
اي ��اد عالوي زعي ��م االئت�ل�اف اىل بع�ض
الدول ،وحثه ��ا على التع ��اون واالنفتاح
عل ��ى الع ��راق ،باال�ضاف ��ة اىل ا�ستقبال ��ه
ب�ش ��كل يوم ��ي لوف ��ود عربي ��ة و�أجنبي ��ة
و�سف ��راء الدول املعتمدين ل ��دى العراق،
كل ذلك لتوفري الدع ��م للعملية ال�سيا�سية
واحلكوم ��ة واحلر�ص عل ��ى جناحها يف
تنفيذ برناجمها احلكومي".

و�أ�ضاف االئتالف" ،ظهرت لنا عرب بع�ض
و�سائل االعالم وثيقة م�سربة �صادرة عن
مكتب رئي�س جمل�س النواب تتنا�سى كل
ه ��ذه اجلهود الت ��ي بذله ��ا ويبذلها زعيم
االئت�ل�اف ،وك�أن الع�ب�رة يف ح�ض ��ور
جل�س ��ات املجل�س الذي ومن ��ذ بدء ف�صله
الت�شريع ��ي االول وحتى انتهائه مل ينتج
عن ��ه ت�شريع اي قانون بل حتى ان جلانه
ما تزال حتى هذه اللحظة بال رئا�سات".
وتاب ��ع� ،إن "هذا الكت ��اب دليل ا�ستهداف
�سيا�سي وا�ض ��ح ورد فعل غري حم�سوب
على الت�صريحات االخرية لعالوي ،التي
انتقد فيها العملية االنتخابية وما رافقها
من تزوي ��ر وتالعب بالنتائ ��ج ،وانتقاده
ل�ل�اداء ال�سلب ��ي لرئي�س جمل� ��س النواب
و�سيا�سته يف الكيل مبكيالني التي �أثرت
عل ��ى االداء اجلماع ��ي ملجل� ��س الن ��واب
و�أظهرت ��ه �ضعيف ��ا ومفككا �أم ��ام ال�شعب
العراقي ،باال�ضافة اىل �صمته عن العديد
من الق�ضايا املهمة وامل�صريية التي مت�س
�سي ��ادة الع ��راق" ،م�ؤك ��دا �أن "ع�ل�اوي

�سيبق ��ى خمل�صا للع ��راق و�شعبه الكرمي
وداعما مل�ؤ�س�ساته وان حماوالت البع�ض
وا�ستهدافهم املغر�ض لن تثنيه عن �إكمال
م�سريته الن�ضالية والإ�صالحية".

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

وقب ��ل ذل ��ك ،ق ��ال رئي� ��س الكتل ��ة كاظ ��م
ال�شم ��ري يف بي ��ان ان "بع� ��ض و�سائ ��ل
الإع�ل�ام والتوا�ص ��ل االجتماعي تداولت
كتاب ًا من�سوب ًا اىل رئي�س جمل�س النواب

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

يخ� ��ص �إي ��اد ع�ل�اوي دون ان ي�صدر عن
مكتب ��ه او ع ��ن املتحدث الر�سم ��ي با�سمه
اي موق ��ف بنفي ما جاء يف ه ��ذا الكتاب
امللغ ��وم" ،مبينا ان "هذا الكتاب مل ي�صل

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

ر�سمي ًا اىل ائتالف الوطنية او نوابها او
مكتب عالوي".
و�أ�ض ��اف ال�شم ��ري ان "ه ��ذا الأ�سل ��وب
يذكرن ��ا بكيفي ��ة تعام ��ل �ص ��دام ح�س�ي�ن
مع املواطن�ي�ن حيث كان يوج ��ه قراراته
وامالءات ��ه عرب االع�ل�ام" ،م�شريا اىل ان
"بع� ��ض املغر�ضني ا�ستغلوا ذلك الكتاب
املزعوم يف حماولة للتطاول على عالوي
متنا�س�ي�ن ان ��ه م ��ع زمالئ ��ه م ��ن الق ��ادة
الآخرين ،ت�صدوا لنظام �صدام و�أ�س�سوا
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة يف الوقت الذي كان
البع�ض يف حماية �سلطة �صدام".
وتاب ��ع ال�شم ��ري ان "رئي� ��س الربمل ��ان
حمم ��د احللبو�س ��ي ق ��د ن�س ��ي دور �إي ��اد
ع�ل�اوي وام ��ام ع�ش ��رات م ��ن ال�شه ��ود،
وكي ��ف كان داعم� � ًا له كي يك ��ون حمافظ ًا
لالنب ��ار" ،الفتا اىل ان ��ه "يف كالم بذيء
ورخي�ص من بع�ض املغر�ضني بانه يجب
ان يقطع راتب عالوي ،تنا�سوا مو�ضوع
جرمي ��ة ج�س ��ر الأئم ��ة الت ��ي ارتكبه ��ا
االره ��اب واودت بع�ش ��رات ال�شه ��داء

املدير الفني

خالد خ�ضري

واجلرحى ،ت�ب�رع حينها عالوي مبفرده
ما زاد عل ��ى تربع �أع�ضاء جمل�س النواب
جمتمعني".
وبينّ ال�شمري ان "عالوي كان وما يزال
طوال الف�ت�رة املا�ضية يوا�صل عمله على
خدمة الع ��راق و�شعبه العظيم وحكومته
وطني� � ًا و�إقليمي� � ًا ودولي� � ًا ،ومل يبخ ��ل
بجه ��د �إال وبذل ��ه من اجل خدم ��ة الوطن
و�سالمته".
وكان ��ت رئا�س ��ة الربمل ��ان ق ��د وجه ��ت
اخلمي� ��س تنبيه� � ًا اىل زعي ��م ائت�ل�اف
الوطنية �إياد ع�ل�اوي على خلفية جتاوز
غيابات ��ه ع ��ن جل�س ��ات الربمل ��ان ،احل ��د
املن�صو� ��ص عليه يف املادة  11من قانون
رق ��م  13ل�سن ��ة ( 2018قان ��ون جمل� ��س
النواب وت�شكيالته).
ودع ��ت رئا�سة الربملان ع�ل�اوي اىل عدم
التغي ��ب م�ستقب�ل�ا ع ��ن جل�س ��ات جمل�س
الن ��واب ،وه ��ددت باتخ ��اذ الإج ��راءات
الالزم ��ة املن�صو� ��ص عليه ��ا يف القانون
�أعاله.
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ت�ستعد لإر�سال  40قانون ًا
جديداً لت�شريعها وفق ًا
لأولو ّيات الربنامج احلكومي
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سياسة

احلكومة تعيد قانون املحكمة االحتادية �إىل الربملان
من دون تعديل فقراته اخلالفية
ت�ستعدّ حكومة عادل عبد املهدي لإر�سال حزمة ثانية من القوانني املعطلة �إىل الربملان تت�ضمن �أربعني قانون ًا
مرحلة من الدورة ال�سابقة .و�أر�سلت احلكومة يف �شهر كانون الأول املا�ضي حزمتها الأوىل
من �أ�صل ()110
ّ
من القوانني اخلالفية واملعطلة اىل الربملان مكونة من ( )15قانون ًا على ر�أ�سها م�سودة م�شروع قانون املحكمة
االحتادية دون �إجراء �أي تغيري يف موادها اخلالفية.

 بغداد  /حممد �صباح
ويق ��ول ع�ض ��و اللجن ��ة القانوني ��ة يف
جمل� ��س الن ��واب حمم ��د عل ��ي الغ ��زي
يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إنّ "م�شاري ��ع
القوان�ي�ن الت ��ي �أر�سلته ��ا احلكومة يف
بداية �شهر كانون الأول املا�ضي وزعت
عل ��ى اللج ��ان الربملاني ��ة" ،م�ؤك ��د ًا �أن
"ع�شرة م�شاريع �أكملت قراءتها الأوىل
قبل عطلة الف�صل الت�شريعي الأول".
وكان ��ت احلكوم ��ة والربمل ��ان ق ��د اتفقا
يف وق ��ت �ساب ��ق عل ��ى ت�شري ��ع خم�سة
ع�ش ��ر قانون� � ًا معطل ��ة من ��ذ ال ��دورة
ال�سابق ��ة خ�ل�ال الأ�شه ��ر املقبل ��ة حلني
�إجن ��از وتدقي ��ق ع�ش ��رات القوانني من
قب ��ل جمل�س ال ��وزراء مب ��ا يتنا�سب مع
الربنامج احلكومي.
ومبوجب هذا االتفاق �أر�سلت احلكومة
الئح ��ة من القوانني ت�ض ��م خم�سة ع�شر
قانون ��ا اىل الربمل ��ان يف �شه ��ر كان ��ون
الأول املا�ض ��ي ،حي ��ث �شرع ��ت ال�سلطة
الت�شريعي ��ة بعر�ض ه ��ذه امل�شاريع يف
جل�ساته ��ا املا�ضي ��ة بعدم ��ا وزعت على
اللجان الدائمة.
وت�ضمن ��ت الالئحة احلكومي ��ة املر�سلة
�إىل الربمل ��ان م�شاري ��ع قوان�ي�ن معطلة
منذ ع ��دة دورات برملانية �سابقة �أهمها،
قوانني امل ��رور ،وجرائ ��م املعلوماتية،
والإدارة املالي ��ة ،وتعدي ��ل قان ��ون
اخلدمة والتقاعد الع�سكري ،واملحكمة
االحتادية.
ويلف ��ت النائب الغ ��زي �إىل �أن "اللجنة
القانوني ��ة النيابي ��ة لديه ��ا �أربع ��ة �إىل
خم�س ��ة مقرتح ��ات قوان�ي�ن قدم ��ت لها
م ��ن قب ��ل اللج ��ان الربملاني ��ة املتعددة ،
منه ��ا مق�ت�رح �إلغ ��اء مكات ��ب املفت�ش�ي�ن
العموميني ،واملجل� ��س االحتادي الذي
يع ّد �أحد �أركان ال�سلطة الت�شريعية".
وي�ش�ي�ر ع�ض ��و اللجن ��ة القانوني ��ة يف
جمل�س النواب اىل �أن "احلكومة �أجرت
تعديالت طفيفة وب�سيطة على امل�سودة
اجلديدة لقانون املحكمة االحتادية ...
و�ضعت مقرتحات على املواد اخلالفية
التي اعرت�ضت ت�شريع هذا القانون يف
ال ��دورات الربملانية ال�سابق ��ة" ،منوه ًا
�إىل �أن جلنت ��ه "بد�أت مبراجعة م�سودة
القانون قبل عر�ضها للنقا�ش يف الف�صل
الت�شريعي اجلديد".

جل�سة
�سابقة
ملجل�س
النواب
و ي�ضي ��ف
النائب عن حتالف �سائرون ان "م�سودة
احلكومة اقرتحت ب�أن تكون مدة والية
املحكمة االحتادية �إما يف �ست �سنوات
�أو ثماين �أو اثنت ��ي ع�شرة �سنة" ،الفتا
اىل �أن "الربمل ��ان �سيخت ��ار واح ��دا من
هذه املقرتحات و�سيح�سم هذه اجلدلية
�أثناء الت�صويت".
و�أرج� ��أ الربمل ��ان ال�ساب ��ق الت�صوي ��ت
على قانون املحكمة االحتادية لعدد من
جل�سات ��ه بعد خالف ��ات حادة ب�ي�ن كتله
التي انق�سمت على منح فقهاء ال�شريعة
والقانون �صفة الع�ضوية داخل املحكمة
االحتادي ��ة والت�صويت عل ��ى القرارات
التي تتخذ.
واختلف ��ت �أي�ض ��ا عل ��ى ع ��دد خ�ب�راء

ال�شريع ��ة والقان ��ون؛ فهن ��اك م ��ن �أراد
�أن يك ��ون الع ��دد � 4أع�ض ��اء ،فيما طالب
�آخ ��رون برف ��ع التمثي ��ل فيه ��ا �إىل 6
مم ��ا و ّلد خالف ��ا ب�ي�ن الق ��وى ال�شيعية
وال�سنية.
كما طالبت الق ��وى الكرد�ستانية حينها
ب�أن تك ��ون قرارات املحكم ��ة االحتادية
بالإجماع يف حني هن ��اك قوى برملانية
�أخ ��رى �أ�ص ��رت عل ��ى �أن تك ��ون مبب ��د�أ
الثلث�ي�ن ،حيث ت�سببت ه ��ذه اخلالفات
برتحي ��ل القان ��ون من ال ��دورة املا�ضية
�إىل احلالية.
ويعرتف النائب عن حمافظة الديوانية
�أن "اختي ��ار �أع�ضاء املحكمة االحتادية
م ��ن قب ��ل الربمل ��ان �أو جمل� ��س الق�ضاء

�سيكون حمل خالف بني هذه اجلهات"،
م�ست ��درك ًا �أن "الكتل عازمة على مترير
قان ��ون املحكمة خالل الدورة الربملانية
احلالية" .وم ��ن �أهم القوان�ي�ن املعطلة
منذ �أكرث من دورة برملانية هي قوانني،
املحكمة االحتادية ،واملجل�س االحتادي،
ومزدوجو اجلن�سي ��ة ،والنفط والغاز،
وهيئ ��ة الإع�ل�ام واالت�ص ��االت الت ��ي
تتطل ��ب �إع ��ادة �صياغتها م ��ن احلكومة
مبا ين�سجم مع برناجمها احلكومي.
وي�شري ع�ضو �آخر يف اللجنة القانونية
�إىل �أن "م ��ن �أه ��م القوان�ي�ن الت ��ي
�سيتم عر�ضه ��ا ومناق�شته ��ا يف الف�صل
الت�شريعي اجلديد ه ��و قانون املحكمة
االحتادي ��ة" ،م�ؤك ��د ًا �أن هن ��اك �إ�صرار ًا

من جلنته ومن املحكمة االحتادية على
مترير هذا القانون.
ويو�ض ��ح النائ ��ب �صائ ��ب خ ��در يف
حديث مع (امل ��دى) �أن "ان�شغال اللجنة
القانوني ��ة النيابي ��ة بتعدي ��ل قان ��ون
انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظ ��ات كان
�سبب ًا يف �إرجاء مناق�شة قانون املحكمة
االحتادي ��ة �إىل الف�ص ��ل الت�شريع ��ي
الث ��اين" ،م�ؤك ��د ًا �أن "احلكومة مل جتر
تغي�ي�رات على م�سودة قان ��ون املحكمة
االحتادية اجلديد".
وبح�س ��ب الد�ست ��ور االحت ��ادي تتوىل
املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا مه ��ام عدة،
منه ��ا تف�س�ي�ر الن�صو� ��ص الد�ستورية،
كما تخت�ص مبراقبة القوانني اجلديدة،

وعدم خرقها للد�ستور ،وف�ض النزاعات
ب�ي�ن احلكوم ��ة االحتادي ��ة ،وجمال� ��س
املحافظ ��ات ،والأقالي ��م ،وتك ��ون
قراراته ��ا ملزم ��ة ،وغ�ي�ر قابل ��ة للطعن
واال�ستئناف.
وي�ؤك ��د ع�ض ��و اللجن ��ة القانوني ��ة �أن
جلنته "مل تقم مبراجعة م�شروع قانون
املحكمة االحتادي ��ة ب�شكل مو�سع خالل
الف�ت�رات املا�ضي ��ة" ،م�ؤك ��دا �أن "املواد
اخلالفية مازال ��ت موجودة يف م�سودة
قانون املحكم ��ة االحتادية ،ومل تغريها
احلكومة".
وح�ص ��رت م�س ��ودة م�ش ��روع القان ��ون
ال�سابقة عدد �أع�ضاء املحكمة االحتادية
ب� �ـ( )11ع�ض ��و ًا م ��ن �ضمنه ��م فقه ��اء

جتار يف املو�صل ي ِّ
موقع بريطاينّ :
ُ�شغلون الأطفال جلمع
مبان مفخخة
احلديد من ٍ
 ترجمة /حامد �أحمد

�أ�صوات فرقعة ت�صدر عن
خملفات حديدية من خرائب
مدينة املو�صل القدمية م�شبعة
مبياه الأمطار بينما يتم �سحبها
من قبل جتار �سكراب �صغار
ال�سن يرتدون معاطف مطرية
مع قلن�سوة ر�أ�س وهم داخلون
وخارجون من مواقع خربة.
يقول حمودي � 9سنوات ،وهو
يحني ج�سمه اىل الأر�ض ل�سحب
قطعة جهاز �إلكرتوين منزيل
من بني احلطام "هناك � 25شخ�ص ًا
�آخرين من �أمثايل يعملون هنا.
نح�صل على � 5آالف دينار عراقي
عن كل  100كغم من ال�سكراب
الذي جنمعه".

يف الأر� ��ض اخلربة املمتدة على جانب نهر
دجل ��ة ،التي ت�ض ��م جثث املئات م ��ن الذين
قتل ��وا �أثن ��اء احل ��رب عل ��ى داع� ��ش ،يعمل
االطفال بر�شاقة وروح عالية .
ب�أعم ��ار ت�ت�راوح م ��ا ب�ي�ن  7اىل  14عام ��ا،
ف� ��إن جمي ��ع االطف ��ال حتدث ��وا ملوق ��ع مدل
اي�ست �آي الربيطاين ب�إعطاء ا�سمهم االول
فق ��ط ،حي ��ث �أ�ش ��اروا اىل خماط ��ر االلغام
والعب ��وات النا�سف ��ة وق ��وة االنفجار الذي

ي�صدر عنها حال انفجارها .
حممد  12عام ًا �ضئيل اجل�سم قال "�شقيقي
لق ��ي حتفه اال�سبوع املا�ض ��ي جراء انفجار
لغم� ،إنها وظيفة حمفوفة باملخاطر ".
الأوالد قال ��وا �إنهم يعملون ل�صالح �شخ�ص
يف الثالثينيات من عم ��ره ،وعندما اقرتب
من ��ه مرا�س ��ل مدل اي�س ��ت اي للح ��وار معه
كان يغط ��ي وجهه ب�شم ��اغ لتفادي الك�شف
عن �شخ�صيته ثم حت ��رك بعيدا دون �إجراء
مقابلة  .قال االطفال �إن اكرث �شيء يخ�شونه
�أثناء عملهم هو الأحزمة النا�سفة املرتوكة
من قب ��ل امل�سلحني بني االنقا� ��ض  .ويقول
�أحمد � 10أعوام" :هناك جثث يف كل مكان

ويف البي ��وت .انظ ��ر اىل هن ��اك �إنه ��ا جثة
م�سلح م ��ن داع� ��ش" .لقد مت حتدي ��د هوية
اجلث ��ة من خ�ل�ال مالب�س م�سلح ��ي داع�ش
الت ��ي كان ��ت عليه ��ا .وا�ش ��ار االطف ��ال اىل
وجود خن ��ادق ا�ستخدمه ��ا م�سلحو داع�ش
يف دخوله ��م وخروجه ��م اثن ��اء جتواله ��م
يف مدين ��ة املو�صل القدمية خ�ل�ال املراحل
النهائية من احلرب .
يقول عمر  14عاما ،بينما االطفال الآخرون
من�شغلني بالبحث عما يفيدهم من �سكراب:
"نح ��ن نعمل هنا م ��ن اجل احل�صول على
امل ��ال ،لي�س لن ��ا خيار �آخ ��ر ".خلفهم تعمل
اجلراف ��ات ب�ش ��كل متوا�ص ��ل يف تنظي ��ف

�ساح ��ل النهر م ��ن خملفات خرائ ��ب مدينة
املو�ص ��ل القدمية ،مركز املدين ��ة التاريخي
الذي كان ميثل �آخ ��ر معقل مل�سلحي داع�ش
الذي ��ن حكم ��وا املدين ��ة عل ��ى م ��دى ث�ل�اث
�سن ��وات  .بعد م ��رور �سنة ون�ص ��ف عادت
احلي ��اة لأغلب مناطق املو�صل ،لكن املدينة
القدمي ��ة ت�شه ��د جه ��ود �إع ��ادة �إعم ��ار قي ��د
التنفي ��ذ ت�شم ��ل �أي�ض ��ا �أطراف ��ا م ��ن املدينة
القدمي ��ة .ولك � ّ�ن �سكان� � ًا حملي�ي�ن يقولون
ب� ��أن هذه التي كانت تعت�ب�ر مناطق �سكنية
على امتداد �ضفة النهر والتي دمرت ب�سبب
الغ ��ارات اجلوية وتفجريات داع�ش ،يجب
ان ت�سوى باالر�ض ويعاد بنا�ؤها من جديد

 .قرب موق ��ع جامع الن ��وري املحطم هناك
�أك ��وام عالية من خملفات حديدية و�أ�سيجة
وبراميل مرتوكة وقطع حديد بناء ملتوية،
حيث يقوم �أطفال و�شباب بجني �أموال من
خالل جمعها وبيعها طوال اليوم � .شخ�ص
يدعى عمر ،طلب عدم التقاط �صورله وهو
ين ��زل من �سيارته البيك اب ،م�شريا اىل انه
ي�شرف على �أعمال رفع االنقا�ض من املوقع
م ��ن خ�ل�ال عق ��د م ��ع احلكوم ��ة  .ق ��ال عمر
"لق ��د مت تكليفي بتنظيف �أنقا�ض املو�صل
ورفعه ��ا .لديّ عقد مع احلكوم ��ة ،انه لي�س
بالعم ��ل اجلي ��د و�إين �أجني قلي�ل ً�ا من املال
مقابل ذلك  ".عم ��ر ،وهو من �أهايل بغداد،
يق ��ول انه غري مل ��زم بت�سديد نق ��ود له�ؤالء
االطفال العاملني على بيع ال�سكراب ولكنه
يدفع لهم لأنه يعطف عليهم لأنهم فقراء وال
ميلكون �شيئ ًا  .حممد ،من �إقليم كرد�ستان،
يدير موقع �سكراب �آخر يف املدينة القدمية
قرب جامع الن ��وري قام بت�أجريه من مالك
كان ي�ستخدمه كمر�أب لل�سيارات.
يق ��ول حمم ��د "لدين ��ا ع�ش ��رة مواق ��ع يف
املو�صل ،وكنت �أجم ��ع ال�سكراب �أي�ضا يف
الرم ��ادي قب ��ل جميئ ��ي اىل هنا من ��ذ عام.
هن ��اك م�صن ��ع يف �أربي ��ل� ،أق ��وم ب�إر�س ��ال
احلديد اىل هناك لغر�ض �إعادة تدويره".
ويق ��ول حممد انه يرب ��ح � 65ألف دينار عن
كل ط ��ن م ��ن احلديد ،م�ش�ي�را �إىل �أن العمل
مربح ويجري ب�شكل جيد .
�أحد العاملني يف املواقع التي ميلكها حممد
ق ��ال انه يتوق ��ع �أن ي�ستغرق تنظيف مدينة
املو�صل م ��ن الأنقا� ��ض وال�سكراب حوايل
خم�س �سنوات على الأقل .
عن :موقع مدل �إي�ست �آي
الربيطاين

ال�شريعة والقان ��ون ،وتنح�صر وظيفة
فقهاء ال�شريع ��ة يف مراقبة الت�شريعات
الت ��ي يقره ��ا جمل� ��س الن ��واب الت ��ي
فيه ��ا خمالف ��ة لثواب ��ت الإ�س�ل�ام� ،أم ��ا
اخت�صا�ص فقهاء القان ��ون فهي متابعة
الت�شريع ��ات املخالف ��ة لثواب ��ت حقوق
الإن�سان ومبادئ الدميقراطية.
وي�ؤكد النائ ��ب عن املكون الإيزيدي �أن
"احلكومة �ستقوم ب�إر�سال  40م�شروع
قان ��ون يف الف�صل الت�شريع ��ي املقبل"،
الفت ��ا �إىل ان "تق ��دمي ه ��ذه امل�شاري ��ع
يعتمد عل ��ى �أولوية احلكومة يف تنفيذ
فقرات ومواد برناجمها احلكومي".
وتعه ��د رئي�س جمل� ��س ال ��وزراء عادل
عب ��د امله ��دي مبعاجل ��ة الكث�ي�ر م ��ن
الإخفاق ��ات الت ��ي مرت به ��ا احلكومات
ال�سابقة وو�ض ��ع �سقوفا زمنية ملعاجلة
كل مظاهر الف�س ��اد وحل �أزمة الكهرباء
وت�ضمينه ��ا يف الربنام ��ج احلكوم ��ي
امل�ص ��وت علي ��ه يف نهاية �شه ��ر ت�شرين
الأول املا�ضي.
ويعل ��ق ع�ض ��و جلن ��ة مراقب ��ة تنفي ��ذ
الربنام ��ج احلكوم ��ي والتخطي ��ط
ال�سرتاتيج ��ي النيابي ��ة حمم ��د �شي ��اع
ال�س ��وداين يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �أن
"احلكومة �ستقوم ب�إر�سال حزم جديدة
م ��ن القوان�ي�ن املعطل ��ة بع ��د مراجعتها
وتدقيقها �إىل جمل�س النواب لت�شريعها
ان�سجام ًا م ��ع فقرات وم ��واد الربنامج
احلكومي" .ويق� �دّر عدد القوانني التي
�أقرها الربملان ال�سابق بحوايل ()162
قانون� � ًا يف ح�ي�ن بل ��غ ع ��دد م�شاري ��ع
القوانني ّ
املعطلة الت ��ي مت ترحيلها �إىل
الربملان احلايل قراب ��ة ( )125يتوجب
�إع ��ادة �صياغته ��ا وتدقيقه ��ا م ��ن قب ��ل
احلكومة والربملان.
ويك�شف ال�سوداين �أن "احلكومة متتلك
حوايل ( )110م�شروعات قانون جتري
عليه ��ا بع� ��ض التعديالت قب ��ل ان تعيد
�إر�سالها �إىل جمل�س النواب" ،الفت ًا �إىل
�أن "بع�ض ًا م ��ن هذه امل�شروعات تخ�ص
توف�ي�ر اخلدمات للمواطن وبع�ض ًا �آخر
تتعلق بالنزاهة والأموال وغريها".
ويب�ي�ن �أن "م ��ن ب�ي�ن �أه ��م القوان�ي�ن
املعرو�ض ��ة �أم ��ام احلكومة ه ��و قانون
الت�أمين ��ات االجتماعي ��ة ال ��ذي يجم ��ع
ب�ي�ن قانون التقاع ��د احلكومي وقانون
التقاعد اخلا�ص".

نائب عن نينوى :احلديث
عن �إخراج الأمريكان
غري منا�سب
 بغداد /املدى
وج ��ه النائب ع ��ن حمافظة نينوى �أحم ��د مدلول اجلرب ��ا� ،أم�س ال�سبت،
ّ
ر�سال ��ة اىل �أع�ضاء جمل�س النواب ب�ش�أن التواجد الأمريكي يف العراق،
مبين� � ًا �أن الوق ��ت غ�ي�ر منا�س ��ب لفت ��ح املناق�شات ح ��ول تواج ��د القوات
االمريكية يف البالد.
وق ��ال اجلرب ��ا يف بيان له تلقت (املدى) ن�سخة من ��ه �إن "الوقت الآن غري
منا�س ��ب للخو� ��ض يف تفا�صي ��ل مو�ضوع الق ��وات االمريكي ��ة والقواعد
الع�سكرية يف العراق ،لأن ظروف البلد االمنية مل ت�ستقر ا�ستقرارا كامال
اىل ح ��د ه ��ذه اللحظ ��ة" ،م�شريا اىل "�أنن ��ا ال نر�ضى وال نقب ��ل ان تكون
�أرا�ضي العراق منطلق ًا ل�ضرب اي دولة من دول اجلوار".
ودع ��ا اجلرب ��ا خ�ل�ال البي ��ان �أع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب اىل "االن�شغ ��ال
مبوا�ضي ��ع �أهم من هذا املو�ضوع� ،أال وهو العمل بقوة على �إعادة �إعمار
املدن وتوفري اخلدمات للمواطنني" ،م�شدد ًا على "�ضرورة تلبية مطالب
املواطنني قبل حلول ال�صيف من هذا العام ،و�إال �سوف يكون له تداعيات
خطرية على البلد ب�صورة عامة".
باملقاب ��ل� ،أف ��اد نائب رئي�س ال ��وزراء ال�سابق بهاء الأعرج ��ي ،ب�أن هدف
ان�سحاب الواليات املتحدة الأمريكية من �سوريا هو تثبيت وجودها يف
العراق بذريعة حماربة تنظيم داع�ش.
وق ��ال الأعرج ��ي ،يف بي ��ان� ،إن "االن�سح ��اب الأمريكي م ��ن �سوريا جاء
لإيجاد الذريعة يف تنفيذ م�شروعها لتثبيت وجودها يف العراق ،خا�ص ًة
�أن بداية ه ��ذا االن�سحاب قد كان من مدينة التنف ال�سورية الواقعة على
احل ��دود العراقية ال�سورية ،وه ��ذا ي�سمح لبقايا داع�ش بالتحرك لدخول
الأرا�ضي العراقية كونها منطقة رخوة".
و�أو�ض ��ح نائب رئي�س الوزراء العراقي ال�ساب ��ق� ،أن "الواليات املتحدة
�ست َّدع ��ي بذلك �أن بقاءها هناك ملقاتلة و�إنهاء داع�ش ،و�سيكون لها املربر
لزيادة قواتها وبقائها يف العراق".
يذك ��ر�أن الرئي�س الأمريك ��ي ،دونالد ترمب� ،أعل ��ن يف  19كانون الأول
املا�ض ��ي ،ب ��دء ان�سح ��اب قوات ب�ل�اده من �سوري ��ا ر�سمي� � ًا ،دون حتديد
جدول زمني ،م�شري ًا �إىل �أن القرار ي�أتي "بعد �أن مت الق�ضاء على تنظيم
داع� ��ش يف �سوري ��ا ب�ش ��كل كبري" ،مما �أث ��ار ردود فعل حملي ��ة و�إقليمية
ودولية متباينة.
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احلي��اة تع��ود �إىل بح��ر النج��ف بع��د 100عام م��ن اجلفاف

ٌ
َرب ِق ٌ
ُّ
�سياحية ْ ..
لكن
بلة
�شط الع ِ
حدّثني �أح ُد امل�س�ؤولني يف الب�صرة ،على ل�سان مدير �شركة �أجنبية ،تعنى
ب�أم ��ر ال�سياحة وامل�شاريع اخلدمي ��ة ،كان ،ا�ستقل زورق ًا يف �شط العرب،
يف رحل ��ة ا�ستك�شاف ،قام بها قبل �سنوات� ،إنه قال" :من غري املعقول �أن
ي�ت�رك هذا النه ��ر اجلمي ��ل دون م�ستقبل �سياحي" .معل ��وم ان طول �شط
الع ��رب من بدايته يف منطقة القرن ��ة حتى م�صبه يف ر�أ�س الب�شية بالفاو
يتجاوز الـ  180كلم ،و�أنه خال بالتمام من �أي مرفق �سياحي.
�أم�س ،وفيما كانت الطبيعة طيع ًة ،هادئة ،وال�سماء ُّ
تنث من مائها �أجمله
و�أنق ��اه� ،أخ ��ذين احدهم اىل اجله ��ة الثانية ،من �شط الع ��رب( ،التنومة)
يف رحل ��ة ق�ص�ي�رة ،ففوجئ ��ت ب�أطن ��ان احلدي ��د اخل ��ردة ،املُن َت�ش ��ل م ��ن
الغ ��وارق ،وامللق ��ى بع�شوائية قبيحة جد ًا على �ضف ��ة النهر ،مبا يحجب،
يف بع� ��ض االمكنة ،م�شهد النه ��ر اجلميل ،كان الر�صي ��ف ،امل�سمّى جزاف ًا
بال� �ـ (كورني� ��ش) قد ُ�ش ِّي ��د بع�شوائي ��ة ،ال تن ُّم عن �أدنى درج ��ة يف الذوق،
تو�صم املكان ب�أقبح
فيم ��ا كانت جهة ال�شارع الأخرى بخرائبها الوا�سعةِ ،
ال�صور ،كذلك ،كانت امل�ساحات التي حوايل اجل�سر االيطايل ،فقد تركت
مب�ستنقعاته ��ا و�أطيانه ��ا ونفايات البن ��اء الع�شوائي ،الت ��ي يخلفها بناة
املنازل ..يف م�شهد يعيد الينا �صور املدن اخلارجة من احلرب تو ًا.
ولك ��ي نبحث يف امكاني ��ة التغيري ،نذ ّكر ال�س ��ادة يف احلكومة املحلية،
ب� �� َّأن قانون ًا وا�ضحا ،ما زال قائم ًا ،يُفي ��د بامكانية قيام الدولة با�ستمالك
�أرا�ضي املواطنني ،لغر�ض امل�صلحة العامة ،با�سم( اال�ستمالك االجباري)
مبعن ��ى� ،أنه يحق للدول ��ة ا�ستمالك االر�ض وتعوي� ��ض املالك ،على وفق
التخم�ي�ن ال ��ذي تقدم ��ه اجله ��ات املخت�ص ��ة ،يف حال ��ة وق ��وع م�ساكنه ��م
وحماله ��م التجارية �ضمن م�شروع حكومي ،ي�صب يف النفع العام ،وهذا
م ��ا كنا ن�شاهده يف كثري من مناط ��ق العراق ،حني تكون ال�ضرورة ملحة
يف التو�سعة ،وتقدمي اف�ضل اخلدمات لل�سكان.
يف كل �سن ��ة يج ��ري احلديث عن �صع ��ود ل�سان املل ��ح اىل �شط العرب،
لك ��نْ  ،ال �أحد حتدث بجديّة عن تنظيف ال�ش ��ط  ،وانت�شال مئات الغوارق
الت ��ي فيه ،وتعميق جمراه ،من �أجل م�ضاعفة عمقه ،وكثافة املياه العذبة
فيه ،كيما تطغى على كثافة املاء املاحلة يف نقطة امل�صب ،والتي مبوجبها
يح ��ول دون �صع ��وده .ث ��م ،اىل مت ��ى �ستبقى العقلي ��ة الديني ��ة متحكمة
بامل�شاري ��ع ال�سياحي ��ة؟ الي� ��س من واج ��ب احلكومة البح ��ث يف تو�سعة
مدخ ��والت املدين ��ة االقت�صادي ��ة ،و�أذا كان ��ت ت�شتك ��ي وتطال ��ب بزي ��ادة
ح�صتها م ��ن املوازنة الفدرالي ��ة� ،أال جتد يف امل�شاري ��ع ال�سياحية مورد ًا
م�ضاف ًا اىل ما يردها من النفط واملنافذ احلدودية؟
علين ��ا �أن نت�ص ��ور �أهميةم�شاري ��ع كهذه ،وحجم الرف ��د املايل اخلرايف،
ال ��ذي �ستجنيه م ��ن امل�شاريع ال�سياحي ��ة  -اال�ستثمارية ،فيم ��ا لو �أعطت
االم ��ر اىل �شركة ا�ستثمارية �أجنبية (�صينية �أو �أوروبية) وهي�أت البنية
الالزم ��ة لذل ��ك ،مب ��ا فيه ��ا ا�ستم�ل�اك الأر�ض ،وتنظي ��ف النه ��ر ،وتعميق
املج ��رى ،لتتيح له ��ا اقامة الفن ��ادق والكازينوه ��ات وامل�شاريع الأخرى.
لي�س يف الق�ضية عبقرية ما ،ابد ًا ،فقط ،تفعيل ما ي�ستدعي من القوانني،
وفر� ��ض الأم ��ن والت�سهيالت امل�صرفي ��ة للم�ستثمر ،عنده ��ا �سنجد فر�ص
كب�ي�رة للعاطل�ي�ن ،و�ستغ�ي�ر وج ��ه املدين ��ة ،يف غ�ض ��ون �سن ��وات قليلة،
و�ستك ��ون الب�صرة قبل ��ة خليجية و�إيرانية وعاملي ��ة �أي�ض ًا ،وبذلك �سنح ُّد
م ��ن ت�سريب ماليني الدوالرات ،التي ينفقه ��ا العراقيون يف �إيران ودبي
وبريوت وباكو وجورجيا وا�سطنبول .هل من يعي؟ هل من جميب؟
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على الرغم من مرور �أكثـر من مئة عام على جفاف بحر النجف الواقع يف اجلزء ال�شمايل من
حمافظة النجف � ،إال �أن مياه الأمطار الغزيرة ومعها ال�سيول �أعادت احلياة للبحر هذا العام
ليتحول متنف�سا للأ�سر العراقية خالل العطلة الربيعية.
 متابعة املدى
وق ��ال فا�ض ��ل فار�س ،وه ��و �صاحب
�شركة �سياح ��ة يف حمافظة النجف لـ
موق ��ع "العربي اجلديد" �إن "امتالء
م�ساح ��ات وا�سع ��ة م ��ن منطق ��ة بحر
النج ��ف مبي ��اه الأمط ��ار حول ��ه �إىل
م ��كان �سياح ��ي مميز يح ��وي مناظر
خالب ��ة" ،مو�ضح ًا �أن ه ��ذا الأمر دفع
�شركت ��ه لتنظي ��م �سف ��رات �سياحي ��ة
يومية �إىل املنطق ��ة ب�أ�سعار رمزية ال
تتجاوز الع�شري ��ن �ألف دينار عراقي
(ما يعادل  16دوالر ًا �أمريكي ًا) .
ً
و�أ�ض ��اف "�شهدن ��ا �إقب ��ا ًال كب�ي�را من
الزائري ��ن لبح ��ر النج ��ف لال�ستمتاع
ب�أجوائ ��ه خ�ل�ال العطل ��ة الربيعية"،
مبين ��ا �أن ال�شرك ��ة ت�س�ي�ر الرح�ل�ات
�إىل البح ��ر يومي� � ًا .ولف ��ت �إىل قدوم
زائرين م ��ن خارج حمافظ ��ة النجف
لال�ستمت ��اع .وق ��ال عل ��ي م ��رزوك،
الذي ي�سك ��ن �إحدى املناطق املحاذية منتجع �سياحي دون �أن يدفع العراق
هور وبحرية
لبح ��ر النج ��ف� ،إن "البح ��ر امت�ل��أ �أية مبالغ مالي ��ة ،مو�ضحة �أن جهات اما الكتاب املحدثون فقد اطلقوا عليه
مبي ��اه الأمط ��ار ،وكاد يغرق املناطق �سيا�سية طالبت بن�سب ��ة مالية مقابل م ّرة (هور النج ��ف) و�أخرى (بحرية
النج ��ف) وم ��ن ه�ؤالء �صاح ��ب كتاب
املج ��اورة� ،إال �أن الأهايل متكنوا من ذلك ،ما �أدى �إىل �إف�شال امل�شروع.
و�ض ��ع �سواتر ترابي ��ة مرتفعة حالت وتاريخي� � ًا ذك ��ر بح ��ر النج ��ف يف (اال�ستيطان القبلي) ومنهم من �سماه
دون ذلك" .و�أ�ضاف "الآن وبعد هدوء م�ؤلف ��ات امل�ؤرخ�ي�ن الع ��رب القدامى بـ(م�ستنقع ��ات النج ��ف) كالباح ��ث
مي ��اه بحر النج ��ف حتول ��ت املنطقة وم ��ن ذلك ما ذكره امل� ��ؤرخ اليعقوبي الكبري �أحمد �سو�سه يف كتابه (تطور
�إىل واح ��ة جميل ��ة تع ��ج بالزائري ��ن يف تاريخه (البلدان) �إذ قال( :النجف الري يف العراق)  .اما الدكتور �صالح
الذي ��ن ي�أتون يومي� � ًا للتنزه" ،معرب ًا كان عل ��ى �ساح ��ل بحر املل ��ح� )...أما �أحمد العلي فقد ذكر يف كتابه (تاريخ
ع ��ن �أمل ��ه يف انعكا�س ع ��ودة احلياة امل� ��ؤرخ العرب ��ي ال�شه�ي�ر الط�ب�ري ح�ضارة وادي الرافدين) ما ن�صه:
لبح ��ر النج ��ف على املناط ��ق القريبة فق ��د ورد يف كتاب ��ه (تاري ��خ الر�س ��ل (تتجم ��ع ه ��ذه الأنه ��ار يف جمتم ��ع
من ��ه .ويف ال�سي ��اق� ،أك ��د �سمري عبد وامللوك) م ��ا ن�صه ( :واقب ��ل املختار االنهر ..وهي ت�صب يف بحر النجف
الزه ��رة ،وه ��و مدر� ��س م ��ن �س ��كان حتى انته ��ى اىل بح ��ر البحرية يوم ال ��ذي كان مليئ� � ًا بامل ��اء وت�ص ��ل �إليه
ال�سفن البحرية) .
حمافظة بابل) �أن ��ه �أ�صطحب �أ�سرته اجلمعة فاغت�سل فيه)...
�إىل بح ��ر النج ��ف لق�ضاء ي ��وم كامل �أم ��ا امل� ��ؤرخ العربي امل�سع ��ودي (ت ومنهم من قال ان لفظة (البحر) التي
هناك ،مو�ضحا ل� �ـ "العربي اجلديد"  346ه� �ـ) ففي كتاب ��ه ال�شهري (مروج اطلق ��ت على هذا املنخف�ض جاءتَّ من
�أن الأجواء اجلميلة فيه جعلته يفكر الذه ��ب) ج ��اء ذك ��ر بح ��ر النجف يف ب ��اب التفخي ��م لي� ��س �إال وم ��ن ه�ؤالء
ب�إعادة التجرب ��ة والقدوم جمدد ًا يف �أكرث م ��ن مو�ضع من ذلك ق ��ال( :كان الباحث حممد جواد يف ر�سالته التي
نزه ��ة ثاني ��ة �إىل املنطق ��ة الأ�سب ��وع البح ��ر حينئذ يف املو�ض ��ع املعروف اعدها لني ��ل درجة املاج�ستري (تاريخ
املقب ��ل ،م�ستغ�ل� ًا �إج ��ازة العطل ��ة الي ��وم بالنج ��ف وكانت تق ��وم هناك النجف يف الع�صر العبا�سي) .
�سف ��ن ال�صني والهند بنق ��ل الب�ضائع وم ��ازال بع� ��ض �أهل النج ��ف يتناقل
الربيعية.
خ�ب�ر ًا ع ��ن ت�سمية ه ��ذا البح ��ر ،بان
ي�ش ��ار �إىل �أن حم ��اوالت ا�ستثم ��ار التي ترد اىل ملوك احلرية)..
منطق ��ة بحر النج ��ف ف�شل ��ت ب�سبب ون�ست�ش ��ف من قول امل� ��ؤرخ العربي ا�سمه (الني) فلما جف على حد زعمهم
�شبه ��ات ف�س ��اد ،وفق ��ا مل ��ا تناقلت ��ه امل�سع ��ودي �إن بح ��ر النج ��ف كان �سمي (الني جف) ولكرثة اال�ستعمال
و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي م ��ن يربط النجف مبدن العراق واخلليج �سقطت الياء تخفيف ًا كما هو معروف
بينها �صفحة "النجف مدينتي" التي العرب ��ي ،ومن ثم بالهن ��د وال�صني  ..عن ��د علم ��اء اللغة ف�ص ��ارت (النجف)
قال ��ت �إن م�ستثم ��را كويتي� � ًا اق�ت�رح وق ��د ت�أكد ذلك من خالل اطالعنا على ول ��و تدبرن ��ا ه ��ذا اخل�ب�ر لوجدن ��اه
يفتق ��ر اىل الأدل ��ة العلمية والرباهني
يف وق ��ت �سابق حتوي ��ل املنطقة �إىل م�صادر قدمية عدة.

املنطقي ��ة ..ويفن ��د ه ��ذا الزع ��م م ��ا
ذك ��ره امل�ؤرخ ��ون الع ��رب امل�سعودي
والط�ب�ري واليعقوب ��ي فق ��د ج ��اء
ذكر (النج ��ف) وكان البح ��ر مغمور ًا
باملياه وت�صل الي ��ه ال�سفن البحرية.
وقي ��ل �أن ا�ص ��ل ه ��ذا املنخف� ��ض امنا
ن�ش�أ بفع ��ل عوامل التعري ��ة الباطنية
الت ��ي ت�ؤث ��ر ت�أث�ي�ر ًا فاع�ل ً�ا يف بع�ض
�أن ��واع التكوينات ال�صخرية ..وهذه
التكوينات ال�صخرية التي ت�ؤثر فيها
عوام ��ل التعرية هي الغالبة على هذه
املنطقة كما و�صف الرحالة الأجانب
وعلم ��اء الآث ��ار الذي ��ن زاروا العراق
بح ��ر النج ��ف  ،م ��ن ه� ��ؤالء (امل�س�ت�ر
بارلو) ال ��ذي و�صف بحر النجف كما
�شاهده يف �سنة 1889م (1306هـ) .
قائ ًال( :ان النه ��ر امل�سمى نهر الهندية
يجري يف اجله ��ة اليمنى من الفرات
وهو يحمل ن�صف مي ��اه الفرات ..ثم
ي�صل اىل مدينة النجف في�صب هناك
يف بح�ي�رة ت�سم ��ى (بح ��ر النج ��ف)
يبل ��غ طوله ��ا (� 609أمي ��ال وعر�ضها
()30مي�ل ً�ا ..واملي ��اه بع ��د �أن تتجمع
يف بح ��ر النجف تتغل ��ب عليها املواد
املعدنية ،وتغ ��دو كمياه البحر ماحلة
وغ�ي�ر �صاحل ��ة لالفادة منه ��ا ..وكان
هذا البح ��ر خري طري ��ق للموا�صالت
بني النج ��ف و�سائر اجلهات العراقية

وكذل ��ك خ ��ارج الع ��راق ..و�إن اك�ث�ر
الزائري ��ن الذي ��ن يقدم ��ون م ��ن الهند
لزي ��ارة الأماك ��ن املقد�س ��ة يف كربالء
والنج ��ف كان ��وا ي�سلك ��ون طري ��ق
الف ��رات ال ��ذي ينته ��ي بالنج ��ف)...
وادي الفرات (.)265/2
ومن ه�ؤالء �أي�ض ًا الرحالة الربتغايل
(تك�س�ي�را) ال ��ذي كت ��ب رحلت ��ه
بالربتغالي ��ة ث ��م ترجم ��ت اىل اللغ ��ة
االنكليزي ��ة وطبع ��ت يف لن ��دن �سن ��ة
( 1902م)  .لق ��د و�صل ه ��ذا الرحالة
اىل النج ��ف م�س ��اء ال�سب ��ت ( 3ربيع
الثاين عام  1013هـ) وو�صف البحر
بقوله�( :إن بحر النجف ي�ستمد مياهه
م ��ن الف ��رات ،ولذل ��ك يالح ��ظ ازدياد
مقاديره يف موا�سم الطغيان ،ولي�س
له ��ذه البح�ي�رة �ش ��كل مع�ي�ن وامن ��ا
متت ��د بطوله ��ا حت ��ى يبل ��غ حميطه ��ا
خم�س ��ة وثالثني اىل اربع�ي�ن فر�سخ ًا
وهن ��اك ما يق ��رب م ��ن منت�صفها ممر
�ضح ��ل ت�ستيطع احليوانات اجتيازه
خو�ض� � ًا يف املوا�س ��م الت ��ي يق ��ل فيها
م ��اء البحر .)...لقد لعب بحر النجف
دور ًا كب�ي�ر ًا يف �إخ ��راج النج ��ف من
عزلتها اجلغرافية ومنوها وتو�سعها
وكرثة ع ��دد �سكانه ��ا� ،إذ اخذت تنمو
وتتو�س ��ع وتزده ��ر فق ��د كان البح ��ر
واح ��د ًا من امل�سالك املهمة الذي يربط

النج ��ف باخلليج العرب ��ي عرب ميناء
(االبل ��ه) ال ��ذي يُعد رئة الع ��راق على
العامل اخلارجي.
ومل يقت�ص ��ر دور البح ��ر عل ��ى النقل
التج ��اري فح�س ��ب ب ��ل كان ي�ستخدم
لنق ��ل امل�سافري ��ن وزوّ ار املرق ��د
ال�شريف من عدة مدن �إ�سالمية..
كما كان البحر مورد رزق لأهل النجف
باعتباره مملحة كبرية يعتا�ش عليها
الكثري م ��ن النا�س ،ف�ل�ا عجب حينما
�سمي منذ الق ��دم بـ(بحر امللح) ..وقد
�أك ��د ذلك الرحال ��ة (تك�س�ي�را) بقوله:
(�إن ه ��ذه البح�ي�رة كان ��ت �شدي ��دة
امللوح ��ة ولذل ��ك كان ي�ستخ ��رج منها
املل ��ح الذي يباع يف بغ ��داد واملناطق
املجاورة).
كما اعتم ��د �سكان النج ��ف يف رزقهم
ا�ضافة اىل ما ذكر -على ا�سماك البحر
الكثرية واملختلفة الأنواع ..وقد ذكر
ذلك الرحالة الربتغ ��ايل (تك�سريا) �إذ
قال  :ومع ملوحة بحرية النجف كان
يكرث فيها ال�سم ��ك بحجومه و�أنواعه
املختلفة ولهذا ي�سميه ��ا النا�س هناك
(بحرية الرهيم ��ة) وي�ضيف تك�سريا
قائ�ل ً�ا( :وعل ��ى الرغم م ��ن �أن ال�سمك
كان متي�س ��ر ًا يف بح�ي�رة النجف فان
�س ��كان البلدة مل يكون ��وا ي�ستفيدون
منه اال مبقدار قليل.)...
يف ع ��ام  1887م �أخ ��ذ بح ��ر النجف
باجلف ��اف بع ��د م ��ا عم ��د ال�سلط ��ان
العثم ��اين اىل �س ��د مناف ��ذه الرئي�سة
الت ��ي ت�ص ��ب في ��ه بال�صخ ��ور الكبار
ف�سم ��ي باب ��ي �صخ�ي�ر وكان ا�سم ��ه
ال�ساب ��ق (اجلع ��ارة) ل�ش ��دة �ص ��وت
البحر ..ويذكر الباحث �أحمد �سو�سه
�إن فك ��رة جتفيف بح ��ر النجف تعود
اىل زم ��ن اال�سكن ��در املق ��دوين الذي
ح ��اول جتفيف ��ه لإحي ��اء �أرا�ضي ��ه
وا�ستثماره ��ا يف الإنت ��اج الزراع ��ي،
وذلك ع ��ن طريق �إن�شاء �س ��د بني نهر
باب ��ل ومنخف� ��ض بح ��ر النج ��ف ملنع
و�صول مياه الفي�ضانات �إليه.
�أحد �سكان منطقة بحر النجف متنى
عل ��ى امل�س�ؤول�ي�ن �أن ي�ستغل ��وا ه ��ذا
املكان �سياحي ًا ومتتد اليه يد الرعاية
واالهتم ��ام وب�شكل مدرو� ��س درا�سة
علمي ��ة عل ��ى ي ��د خ�ب�راء يف جم ��ال
ال�سياحة .

�إي�������ران مت����دد ات���ف���اق��� ًا ل��ت�����ص��دي��ر ال���ك���ه���رب���اء �إىل ال���ع���راق
 املدى � /سكاي نيوز
�أف ��ادت وكال ��ة اجلمهوري ��ة الإ�سالمي ��ة للأنب ��اء
الر�سمية ب�أن �شرك ��ة تافانري للكهرباء التي تديرها
الدولة يف �إيران وقعت اجلمعة � 8شباط – فرباير
 2019اتفاق� � ًا لتمديد ت�صدي ��ر  1200ميكاوات من
الكهرباء للعراق املجاور.
ً
�أ�ضاف ��ت الوكال ��ة �أن البلدي ��ن وقعا �أي�ض� �ا اتفاقات
يف طهران ب�ش�أن �إنتاج الكهرباء وت�صديرها ونقل
التكنولوجيا.
ونقلت الوكالة ع ��ن ر�ضا �أردكانيان وزير الكهرباء
الإي ��راين قوله خالل مرا�سم التوقي ��ع �إن "الديون
متت جدولتها وال�سداد بد�أ".
ويوم الثالثاء ،قال وزير النفط الإيراين �إن العراق
مدين لإي ��ران مبلياري دوالر مقاب ��ل �صادرات غاز
وكهرباء.
و�أ�ض ��اف �أردكانيان� ،إنه “ع ��ازم على التعاون مع
هذا العراق من الناحي ��ة التقنية وجميع ما يحتاج

�إليه هذا البلد يف هذا املجال ،باال�ضافة اىل ت�صدير
الكهرباء”.و�أ�ش ��ار �إىل �أن “هن ��اك �شركات ايرانية
خا�ص ��ة م�ستعدة اىل تنفيذ بن ��ود الربامج التي مت
االتف ��اق عليها ومذكرة التفاهم التي جرى توقيعها
اليوم”.ون ��وه الوزي ��ر الإي ��راين اىل �أن ��ه “مت
االتفاق على تدريب واعداد املتخ�ص�صني يف قطاع
الكهرب ��اء العراقي من قبل املتخ�ص�صني االيرانيني
لتلبية احلاجات املتنامية لهذا البلد يف الكهرباء”.
يذك ��ر �أن هذه االتفاقية �أك ��دت االعتماد على اخلط
االيراين دون تطوير املنظومة العراقية و�إن تكلفة
هذا اخلط تعادل ان�ش ��اء  6حمطات كهرباء جديدة
يف العراق ولكن القرار الإيراين يرف�ض ذلك.
ويف ت�صري ��ح ادىل ب ��ه لل�صحفي�ي�ن ي ��وم اجلمعة
على هام� ��ش توقيع عدد من االتفاقي ��ات ومذكرات
التفاهم يف جمال �صناعة الكهرباء مع العراق ،قال
اردكانيان� ،إن ��ه ويف ظل املحادثات التي جرت فقد
بد�أت عملي ��ة ت�سديد الديون املرتتب ��ة على العراق
لإيران يف جمال الكهرباء.

و�أ�ضاف� ،إن اتفاقية التعاون مع العراق هي لفرتة
� 3أع ��وام و�سنقوم يف ظل برنامج وا�سع بالتعاون
يف جمال �إعادة ت�أهيل �صناعة الكهرباء يف العراق
وتدري ��ب الك ��وادر الب�شري ��ة وخف� ��ض الإهدار يف
�شبكة الطاقة العراقية.
و�أكد بان تطوير العالقات مع دول املنطقة ال يرتبط
باحلظر االمريك ��ي �إحادي اجلان ��ب و�أ�ضاف� ،إننا
ن�سعى للتعاون م ��ع دول املنطقة عرب العراق وحل
وت�سوية جميع الق�ضايا يف ظل �أجواء التعامل.
م ��ن جانبه اكد وزير الكهرب ��اء ل�ؤي اخلطيب على
"التقدم والتطور التقني يف �إيران" ،الفت ًا �إىل �إنه
"يعتق ��د بان �إيران التواجه احلظر والتواجه اية
قيود".
وكان اخلطي ��ب ال ��ذي ق ��ام بزي ��ارة اىل طه ��ران
على ر�أ�س وفد والتقى وزير الطاقة االيراين ر�ضا
اردكاني ��ان ودعا اىل �إعادة ت�أهيل �شبكات الكهرباء
واحلد من �أ�ضرار الكهرباء يف العراق.
واف ��اد ب�أن ��ه "حل�س ��ن احل ��ظ �أن اي ��ران متكن ��ت

م ��ن العم ��ل ب�ش ��كل جي ��د يف حق ��ل جتهي ��ز نف�سها
و�س ��د احتياجاته ��ا لالجه ��زة املتط ��ورة والتط ��ور
التكنولوجي".
ولفت �إىل "�إننا ن�سعى من خالل التعاون والتعاطي
مع اي ��ران اال�ستفادة من طاقاتها الوا�سعة" ،م�شري
ًا �إىل �أن "اال�ستف ��ادة من الطاقات الوا�سعة املتاحة
يف ايران بامكان ��ه �أن يخدم تطوير البنى التحتية
يف العراق" .واو�ضح �إن "االجهزة املتعلقة بقطاع
الطاق ��ة يف الع ��راق كان يج ��ري ت�أمينه ��ا من �سائر
البل ��دان ون�أم ��ل يف �أن ت�سه ��م العالق ��ة م ��ع �إيران
يف �أن ينج ��ح الع ��راق يف انت ��اج حاجت ��ه للمعدات
والأجهزة يف حقل الطاقة" .وك�شف اخلطيب عن
خ�سارة العراق لـ٤٥٠٠مي ��كا من الطاقة التوليدية
خالل املعارك �ضد عنا�صر تنظيم “داع�ش
و�أ�ضاف � ،أن “ %18م ��ن منظومة النقل والتوزيع
�أي�ض� � ًا طالها الدم ��ار ال�شامل” ،مبين� � ًا �أن “هذا �أثر
�سلب ًا عل ��ى �أداء ال�شبكة الوطنية و�ساعات التجهيز
يف البالد”.

واف ��اد بان "تعزي ��ز العالق ��ات مع ال ��دول املتقدمة
بامكانه ان يقود اىل حتويل العراق من بلد م�ستهلك
اىل بلد قادر على �صناعة منتجات جديدة" ،م�شري ًا
�إىل "تب ��ادل وجه ��ات النظ ��ر ونق ��ل املعلومات بني
خرباء جمموعة مبنا واخلرباء العراقيني
وتغ ��ذي �إي ��ران الع ��راق من ��ذ ع ��ام  2007ب�أربع ��ة
خط ��وط كهربائي ��ة ت�ص ��ل �إىل حمافظ ��ات الب�صرة
والعمارة ودياىل وخانقني ،مزودة هذه املناطق بـ
 120ميغ ��اواط فقط ،وفق عقود �أبرمتها بغداد مع
طهران يف �أعوام  2007و 2011و.2013
م ��ن جهة �أخرى ،اتفق العراق م ��ع الأردن على �أن
يزود اجلان ��ب الأردين العراق بالكهرباء من خالل
الربط الكهربائي ،والعمل على بدء تنفيذ امل�شروع
خ�ل�ال ثالث ��ة �أ�شهر .وم ��ن املتوقع �أن يب ��د�أ الأردن
بت�صدير الكهرباء �إىل العراق خالل �أقل من عامني.
وكان العاه ��ل الأردين امللك عب ��د الله الثاين قد قام
بزيارة ر�سمية للعراق يف منت�صف كانون الثاين/
يناي ��ر املا�ض ��ي ،ه ��ي الأوىل من ��ذ �أكرث م ��ن ع�شرة

�أعوام.
وكان العراق قد ا�ست�أنف اال�سبوع عملية الت�صدير
ال�ب�ري للنف ��ط �إىل الأردن ،ع�ب�ر منف ��ذ طريبي ��ل
احلدودي الوحيد بينهم ��ا ،حيث التقى م�س�ؤولون
م ��ن البلدين ووقع ��وا عدد ًا م ��ن االتفاقيات لتعزيز
التعاون التجاري بني البلدين.
م ��ن جانب �آخر �أعل ��ن ال�سفري الربيطاين يف بغداد
جون ويلك�س ي ��وم اخلمي�س عن تخ�صي�ص �أموال
كب�ي�رة لدع ��م م�شاري ��ع توف�ي�ر الطاق ��ة الكهربائية
جنوبي العراق.
وق ��ال ويلك� ��س يف ت�صريح �أدىل به عل ��ى من�صات
التوا�صل االجتماع ��ي "تويرت" �إنه "مت تخ�صي�ص
ج ��زء كب�ي�ر م ��ن �أول بلي ��ون جني ��ه �إ�سرتليني من
ال�ص ��ادرات املالي ��ة للملك ��ة املتح ��دة م ��ن اجل دعم
م�شاريع الكهرباء جنوبي العراق".
وذكر ان "ب ��ذل املزيد من اجلهود امل�شرتكة لتعزيز
االم ��دادات الكهربائية من �أولويات العمل بالن�سبة
للعراق واململكة املتحدة".

روتانا تعزز وجودها يف العراق عرب توليها �إدارة فندق جديد يف العا�صمة بغداد
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قدم املواطن (عمار جمال محمد) دعوته القضائية لتبديل
(لقبه) وجعله (الش��مري) بدال ً من (الش��يخلي) فمن لديه
اعت��راض مراجعة هذه املديرية خالل خمس��ة عش��ر يوما ً
من تاريخ النشر وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية طلبه
اس��تنادا ً إلى احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية
رقم ( )3لس��نة  2016املعدل على ان يكون النش��ر باس��م
مدير عام اجلنسية احملترم  ..مع التقدير

اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
املدير العام  /وكالة

فندق بابل روتانا ذو اخلم�س جنوم وامل�ؤلف من  284غرفة ين�ضم �إىل ثالثة فنادق �أخرى لروتانا يف �سوق ال�ضيافة املزدهر بالعراق
�أبوظب ��ي ،الإم ��ارات العربي ��ة املتح ��دة 03 ،وي�ض ��م الفن ��دق  284غرفة و�أجنح ��ة وا�سعة م ��ع روتان ��ا �ست�ضف ��ي املزيد م ��ن القيمة على التنفي ��ذي بالإنابة يف روتان ��ا" :انطلقنا هذا والعاملي ��ة ،يف جل�سات �أنيقة �س ��وا ًء بالداخل
فرباير  :2019عززت روتانا� ،إحدى ال�شركات وع�صري ��ة ،مميزة ب�إطالالت خالب ��ة على �أفق جت ��ارب �ضيوفن ��ا ،و�سرتتق ��ي باملعاي�ي�ر مبا العام بقوة عرب توقيعنا اتفاقية �إدارة وت�شغيل �أو يف الهواء الطلق .ولتلبية كافة احتياجات
الرائ ��دة يف جم ��ال �إدارة الفن ��ادق يف منطقة مدينة بغ ��داد الرائعة ونهر دجلة املهيب.ويف ينا�سب املوظف�ي�ن و�شركا�ؤنا على حد �سواء ،فندق بابل روتانا بغداد ،وهو �إجناز يتما�شى امل�سافرين من م�سافري الأعمال ،ي�ضم الفندق
ال�شرق الأو�سط و�إفريقي ��ا و�أوروبا ال�شرقية تعليق له ،ق ��ال عماد اليا�سري ،رئي�س جمل�س و�ستدفع كذلك عجل ��ة النمو يف الفندق ب�شكل ب�شكل وثيق مع ر�ؤيتنا لتعزيز ح�ضور روتانا مرك ��ز ًا لرج ��ال الأعم ��ال وغ ��رف اجتماع ��ات
وتركيا ،وجودها يف �سوق ال�ضيافة العراقي� ،إدارة �شرك ��ة الإب ��اء" :ي�سرن ��ا �أن نتعاون مع �أك�ب�ر .نحن نتطلع �إىل العمل ب�شكل وثيق مع يف املنطق ��ة وتر�سيخ دورن ��ا الرائد يف قطاع جمهزة بالكام ��ل و�أماكن خم�ص�صة للفعاليات
بع ��د �أن و ّقعت مع �شركة الإب ��اء اتفاقية �إدارة روتان ��ا لإدارة فندقن ��ا ذو اخلم� ��س جن ��وم روتانا من �أج ��ل االرتقاء بخدمات الفندق من ال�ضياف ��ة" .و�أ�ض ��اف هات�شين�سون" :نتيجة وقاعة جلميع �أن ��واع املنا�سبات والتي تت�سع
وت�شغيل فندق ذو خم�س جنوم يف العا�صمة يف بغ ��داد ،ونح ��ن متحم�س ��ون لب ��دء �أعم ��ال جهة ،وامل�ساهم ��ة ب�إثراء م�شه ��د ال�ضيافة يف جله ��ود �إع ��ادة الإعم ��ار الطموح ��ة ،ا�ستطاع ملا ي�ص ��ل �إىل � 600ضيف .كم ��ا يحفل الفندق
بغ ��داد اعتب ��ار ًا من الأول م ��ن فرباير  .2019ترقية الفندق وحتديث ��ه وفق ًا لر�ؤية ومعايري العا�صم ��ة العراقي ��ة م ��ن جهة �أخ ��رى" .ومن العراق �أن يحرز تقدم ًا هائ ًال �أ�سهم يف ت�سريع مبجموعة م ��ن املرافق الرتفيهية ،مبا يف ذلك
ومبوجب ه ��ذه الإتفاقية اجلدي ��دة� ،ست�ؤول ال�شرك ��ة .نح ��ن عل ��ى �أمت الثقة ب� ��أن �شراكتنا جانب ��ه ،ق ��ال غ ��اي هات�شين�س ��ون ،الرئي� ��س عملي ��ة التنمية والنمو االقت�صادي ،وحت�سني مالع ��ب للتن�س ،ونادي "ب ��ودي الينز" للياقة
البيئ ��ة الأمني ��ة يف الب�ل�اد خ�ل�ال ال�سن ��وات البدني ��ة ،و�أحوا� ��ض �سباحة �أوملبي ��ة داخلية
�إدارة وت�شغي ��ل فندق باب ��ل ال�شهري يف بغداد
القليل ��ة املا�ضي ��ة .وباملث ��ل ،ت�شه ��د العا�صمة وخارجي ��ة ميك ��ن التحك ��م بدرج ��ة حرارتها،
�إىل جمموع ��ة روتان ��ا حتت ا�سم فن ��دق بابل
بغ ��داد زيادة كب�ي�رة يف �أع ��داد امل�سافرين من ومرافق لألعاب الأطفال واملزيد.
روتان ��ا .ويتمي ��ز فن ��دق باب ��ل روتان ��ا بغداد
رج ��ال الأعم ��ال وال�سياح بف�ض ��ل ا�ستقرارها وين�ض ��م اليوم فندق بابل روتانا �إىل الفنادق
مبوقع ��ه الفري ��د بجان ��ب املنطق ��ة اخل�ضراء
امل ��ايل والأمني .ومع هذه العوامل� ،أ�صبحت الثالث التي تديره ��ا روتانا حالي ًا يف العراق
التي تتمي ��ز ب�أعلى درجات الأم ��ان ،وبالقرب
البالد �سوق ًا جاذبة لال�ستثمارات �ضمن قطاع وه ��ي فن ��دق �أربي ��ل روتان ��ا ،وفن ��دق �أربي ��ل
م ��ن �ضفاف نهر دجل ��ة ال�شهري ،وعلى بعد 30
ال�ضيافة وغريها م ��ن القطاعات الإقت�صادية� .أرجان م ��ن روتانا ،وفندق كربالء ريحان من
دقيقة فقط بال�سيارة من مطار بغداد الدويل.
يف روتان ��ا� ،سن�ستم ��ر يف االبت ��كار والبحث روتانا ،لي�صل �إجمايل حمفظتها الفندقية يف
ويوف ��ر الفن ��دق ل�ضيوف ��ه �س ��وا ًء املقيم�ي�ن
عن فر� ��ص جديدة لتعزي ��ز ح�ضورنا يف هذه الع ��راق �إىل  838غرف ��ة .وتخطط روتانا �إىل
لفرتات طويل ��ة �أو ق�صرية� ،أعل ��ى م�ستويات
ال�سوق املهمة" .وباعتباره �إحدى الوجهات افتت ��اح فندق روتان ��ا ال�سليمانية خالل الربع
الراح ��ة يف العا�صمة بغ ��داد .ويتميز الفندق
املمي ��زة لع�شاق الطع ��ام يف العا�صم ��ة ،ي�ضم الأخ�ي�ر من ع ��ام  ،2019لت�ضي ��ف بذلك 240
بطابع ��ه املعماري الفخ ��م وبحدائق ��ه املمتدة
الفن ��دق �أرب ��ع مطاعم تق ��دم ت�شكيل ��ة متنوعة غرف ��ة فندقي ��ة �إىل حمفظته ��ا املتنامية �ضمن
وت�صميم ��ه اخل�ل�اب وال ��ذي يحم ��ل ال�ش ��كل
م ��ن �أ�شه ��ى امل�أك ��والت العراقي ��ة والإقليمي ��ة قطاع ال�ضيافة بالعراق.
الهرم ��ي امل�ستوحى م ��ن احل�ض ��ارة البابلية.
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ترجمة

منظمة دولية � :أنقا�ض مدينة املو�صل املرتاكمة ت�شكل حتدي ًا
�أمام �أعمال �إزالة الألغام
ذكرت منظمة  ،يومنا�س  ،الدولية خلدمات �إزالة الألغام التابعة لالمم املتحدة يف تقرير جديد لها بان عمليات
�إزالة الألغام واملواد املتفجرة الأخرى من املناطق التي كانت حتت �سيطرة داع�ش �سابق ًا م�ستمرة ولكن جتري
ب�شكل �شاق و�أكثـر خطورة وذلك ب�سبب االنقا�ض وتلوث �آخر ثالثي االبعاد.
 ترجمة حامد �أحمد
حم�ل�ات حكومي ��ة ع�سكري ��ة ومعارك
جرت ال�سرتجاع م ��دن وقرى عراقية
م ��ن قب�ض ��ة م�سلح ��ي تنظي ��م داع� ��ش
االرهاب ��ي ت�سبب ��ت بن ��زوح وتهج�ي�ر
�أكرث من  5,8مليون �شخ�ص وذلك بني
عامي  2014و 2017
الكث�ي�ر منهم ما ي ��زال م�ش ��رد ًا �أو غري
قادر للرجوع اىل بيته ومنطقته ب�سبب
م ��ا و�صفته منظم ��ة  ،يومنا�س  ،تلوث
كب�ي�ر من امل ��واد املتفج ��رة  ،ناجم عن
ال�ضربات اجلوية والعبوات النا�سفة
اتي خلفها م�سلح ��و داع�ش وحتى يف
بع�ض الأحيان �أحزمة نا�سفة مربوطة
بجثث امل�سلحني.
وتعتق ��د املنظم ��ة الدولي ��ة �إن هن ��اك
م ��ا يق ��ارب م ��ن  7,6ملي ��ون ط ��ن من
الأنقا� ��ض يف املو�ص ��ل وحده ��ا يجب
رفعها جلعل املدينة �أكرث �أمان ًا.
وقال  ،به�ي�ر لودهامر  ،رئي�س منظمة
يومنا�س يف الع ��راق " هناك نا�س يف
املو�ص ��ل يريدون الرجوع اىل بيوتهم
 ،ولكن يف املدينة القدمية يف اجلانب
الغربي من املو�صل ال ميكنك الرجوع
اىل بيت حيث ال يوجد هناك �شيء".
و�أ�ض ��اف لودهامر بقوله " نحن نعمل
لت�أمني رج ��وع ما يقارب م ��ن مليوين
�شخ�ص ما يزالون يعي�شون بعيد ًا عن
بيوته ��م و�أحيائه ��م وقراه ��م  ،وعملنا
ين�صب لتمكينهم من الرجوع  .ونحن
نعمل �أي�ض ًا عل ��ى ت�أمني اكرث من 100
�أل ��ف بي ��ت  ،وه ��ذه البي ��وت جميعه ��ا
مدمر �أو مت�ضرر تتخللها �أي�ض ًا عبوات
ومواد متفجرة ".
اح ��دث التقاري ��ر املتعلق ��ة ب�أن�شط ��ة
منظمة يومنا�س الزالة االلغام تتزامن
مع اط�ل�اق تطبيق الك�ت�روين يحوي
قاع ��دة معلومات يو�ض ��ح موقف عمل
املنظم ��ة يف ازال ��ة االلغ ��ام ع�ب�ر 19
بلد ومنطق ��ة حول الع ��امل  ،ف�ضال عن
معلوم ��ات متعلقة بالو�ض ��ع التمويلي
احلايل ومقرتحات لدعم امل�شروع.
ا�ستنادا ملنظم ��ة يومنا�س فان برنامج
رف ��ع االلغ ��ام لعام  2019ميث ��ل تعهد ًا

را�سخ� � ًا م ��ن قبله ��ا لتلبي ��ة طلب ��ات
مرتاكم ��ة م ��ن م�ساع ��دة دققته ��ا االمم
املتحدة تخ� ��ص دو ًال مت�ضررة  .بلغت
كلفه ��ا جمتمع ��ة م ��ا يق ��ارب م ��ن 495
ملي ��ون دوالر � .أعل ��ى كل ��ف متطلبات
رف ��ع االلغام يف مناطق ما بعد احلرب
ا�شتمل ��ت كل م ��ن الع ��راق بكلفة 265
ملي ��ون دوالر ث ��م افغان�ست ��ان بكلف ��ة
 95ملي ��ون دوالر و�سوري ��ا بكلفة 50
مليون دوالر.
ويف حديث لها خ�ل�ال م�ؤمتر �صحفي
عق ��د يف جني ��ف �أك ��دت � ،أغني� ��س
ماركايلو  ،مديرة منظة يومنا�س على
�أهمي ��ة املهم ��ة الت ��ي تتواله ��ا وكالتها
مل�صلح ��ة انا� ��س اعتيادي�ي�ن علقوا يف
مناطق قتال.

وقال ��ت ماركايلو " مهمة رف ��ع االلغام
ه ��ي حدي ��ث عن معان ��اة  ،ه ��و حديث
ع ��ن �أ�شخا�ص ي�ستيقظ ��ون ليال جراء
كوابي� ��س  .ه ��و حدي ��ث ع ��ن م�ستقبل
�أطف ��ال تعر�ض ��وا ملخاط ��ر ب�سب ��ب
التعويقات  ،وق ��د يكون تعويق ًا ذهني ًا
او تعويق� � ًا بدني ًا  ،ان ��ه حديث عن بلد
ال ي�ستطي ��ع الوقوف عل ��ى قدميه مرة
�أخ ��رى  ،وال ي�ستطي ��ع توف�ي�ر جمي ��ع
الو�سائ ��ل ال�ضروري ��ة لأحي ��اء حركته
االقت�صادي ��ة م ��ن جدي ��د ب�سبب تلوث
�أرا�ضيهم بالألغام واملتفجرات".
�أغل ��ب �أحي ��اء مدينة املو�ص ��ل القدمية
تعر�ضت لل�ض ��رر والدمار خالل �أ�شهر
م ��ن مع ��ارك �ش ��وارع دارت م ��ن ح ��ي
اىل ح ��ي لط ��رد م�سلح ��ي التنظيم من

املدينة.
وب�ي�ن  ،لودهام ��ر � ،أي�ض� � ًا ب ��ان ع ��دد
ال يح�ص ��ى م ��ن االبني ��ة مت زرعه ��ا
باملتفج ��رات اليق ��اع �ضحاي ��ا مب ��ن
يحاول دخولها  ،م�شري ًا اىل التعقيدات
امل�ضافة لعمل كادر املنظمة الناجمة عن
�ضرورة العمل مبناطق �سكنية و�أبنية
ملوث ��ة ب�ألغ ��ام ومتفج ��رات واحزم ��ة
نا�سفة مات ��زال مثبتة بجثث امل�سلحني
حي ��ث العمل فيها �أ�صع ��ب من املناطق
الريفية املفتوحة التي يتم خاللها زرع
املتفج ��رات يف الأر� ��ض ويك ��ون م ��ن
ال�سهل ك�شفها وتاليف انفجارها .
و�أ�ضاف لودهامر بقوله " خالل العام
 2018فقط مت �إزالة ما يقارب من 17
�أل ��ف قطع ��ة متفج ��رات  2000 ،قطعة

منه ��ا كانت عب ��ارة عن عب ��وات نا�سفة
حملي ��ة ال�صن ��ع  ،م ��ع  2000قطع ��ة
اخ ��رى ذات لوح ��ة دائ ��رة كهربائي ��ة
تتفج ��ر عن طري ��ق ال�ضغ ��ط عليها �أو
�أثناء حملها او يتم تفجريها عن بعد .
وا�شتملت تل ��ك �أي�ض ًا على  782حزام ًا
نا�سف� � ًا كان مربوط� � ًا بجث ��ث م�سلحني
مدفونني حتت االنقا�ض".
و�أ�ش ��ار مدي ��ر منظم ��ة يومنا� ��س يف
الع ��راق انه عندما ب ��د�أت عمليات رفع
االلغ ��ام قب ��ل � 18شه ��ر ًا كان ��ت عملية
العث ��ور على مواد غ�ي�ر منفلقة جتري
ب�شكل �سل�س حيث كانت منت�شرة على
�سط ��ح الأر�ض � ،أما الآن ف ��ان العملية
�أك�ث�ر تعقي ��د ًا بكث�ي�ر حي ��ث تتخلله ��ا
ا�ستخ ��دام طائ ��رات ت�صوي ��ر م�سرية

لتقيي ��م حج ��م املخاط ��ر واملتفج ��رات
املدفونة حتت االنقا�ض.
وقال  ،لودهامر � ،إن ما علينا فعله الآن
ه ��و البح ��ث ع ��ن متفج ��رات وعبوات
مدفونة بني االنقا�ض و�إن هذه العملية
قد ت�ستغرق ثماين �سنوات اخرى قبل
تنظي ��ف املو�صل من ه ��ذه املتفجرات
ب�ش ��كل مقبول  .علين ��ا �أن ن�سرب داخل
االنقا�ض با�ستخدام تقنيات حفر لرفع
جزء من االنقا�ض والك�شف عن املكان
وهذا ي�ستغرق وقت ًا طوي ًال جد ًا .
وج ��ود عبوات نا�سف ��ة �ضخمة احلجم
تعي ��ق �أي�ض ًا �سال�سة عمل منظمة �إزالة
الألغ ��ام ب�ش ��كل كبري وت�ستغ ��رق وقت ًا
�أط ��ول  .وت�شتمل ه ��ذه العملية �أي�ض ًا
عل ��ى حفر الأر�ض ورف ��ع القنابل التي

�ألقي ��ت من قبل طائ ��رات التحالف ومل
تنفلق والت ��ي غالب ًا ما تك ��ون مدفونة
على عمق عدة �أمتار حتت الأر�ض.
وق ��ال لودهام ��ر " ه ��ذه مل تع ��د �ألغام ًا
ب�أي حال من الأحوال  ،حيث �إن اللغم
امل�ض ��اد لال�شخا� ��ص يح ��وي من 230
اىل  250غرام م ��ن املتفجرات بداخله
� .أم ��ا الآن فنح ��ن بح ��ث ع ��ن قنبل ��ة
بزن ��ة  10اىل  20كغ ��م  .انفج ��ار هذه
العب ��وات ت� ��ؤدي اىل قت ��ل الأ�شخا�ص
ب ��د ًال م ��ن جرحه ��م وذل ��ك ب�سب ��ب زنة
املتفج ��رات بداخلها و�إنه ��ا مو�ضوعة
داخل حاوية من م ��واد حديدية تكون
�شظاياها قاتلة".
عن موقع ريليف ويب

موقع بريطاين  :تطور القطاع النفطي العراقي متوقف على حل مع�ضلة �ضخ املياه
 ترجمة /املدى

هدف العراق بزيادة
انتاج النفط اخلام
من حقوله النفطية
يف اجلنوب قد يُحبط
نتيجة �شح وفرة املياه
التي تعترب م�شكلة
جوهرية بالن�سبة للبلد
ككل .
�صناعة النفط احلديثة
حتتاج اىل مياه  .هذه
حقيقة ال مفر منها ،
اليتعلق ذلك بجفاف
االحوا�ض املائية
امل�سببة للعط�ش ولكن
يف �أي حمافظة يوجد
فيها احتياطيات نفطية
فان �ضغط اخلزين فقط
بدون وجود �ضغط مائي
مل يعد كافي ًا للحفاظ
على معدالت انتاج
عالية .

العراق لي�س م�ستثنى من هذه القاعدة  .ولكن ما
يثري الده�شة هو �أن هذه املنطقة التي كان يطلق
عليها �سابقا ببالد ما بني النهرين املتمثلة بنهري
دجلة والفرات والتي �ضمت بني اح�ضانها موقع
جنائ ��ن باب ��ل املعلقة ال�شهري قد يلج� ��أ هذا البلد
الآن اىل كبح وتقليل زيادة انتاجه النفطي الذي
يخط ��ط ل ��ه وذلك ب�سب ��ب �شح امل�ص ��در احليوي
لزيادة االنتاج �أال وهو املاء .
ي�ش ��ار اىل ان للمحافظ ��ة على م�ستوي ��ات انتاج
مطلوب ��ة م ��ن النف ��ط يف احلق ��ل فه ��ذا يتطل ��ب
م�ضاعفة كميات املياه التي يتم حقنها يف الآبار
با�ستم ��رار  ،حي ��ث يعترب نظ ��ام دفع امل ��اء �أكرث
االنظم ��ة التكنلوجية فعالية م ��ن ناحية الإنتاج
وم ��ن خالل زي ��ادة �ضغ ��ط املاء ميك ��ن تعوي�ض

خمول ال�ضغط يف بع�ض املكامن وزيادة فعالية
رف ��ع النف ��ط بوا�سطع امل ��اء  ,وكلم ��ا كان �ضغط
املاء اك�ث�ر زادت ن�سبة النفط اخل ��ام امل�ستخرج
من البئر النفطي.
رئي� ��س �شركة نفط الب�صرة � ،إح�سان ا�سماعيل ،
ق ��ال خالل م�ؤمتر عقد يف ا�سطنبول حول انتاج
العراق النفطي �إن هدف العراق هو التو�صل اىل
زيادة انت ��اج النفط من حقول العراق اجلنوبية
اىل ما يقارب م ��ن  3.2مليون برميل باليوم يف
الوقت احلايل على �أن ي�صل اىل  5ماليني برميل
باليوم بحلول العام � . 2025شركة نفط الب�صرة
 BOCهي ال�شريك احلكومي ل�شركات النفط
العاملية  IOCالعاملة يف املنطقة .
هدف حتقي ��ق الزيادة يبدو جي ��د ًا على الورق .

ولك ��ن بالن�سب ��ة ل�ش ��ركات النفط العاملي ��ة امثال
�شركة برت�ش برتوليوم  BPالربيطانية النتاج
النفط و�شركة �أيني  Eniااليطالية و�شركة لوك
اوي ��ل  Lukoilالرو�سية النفطية فانه لغر�ض
املحافظ ��ة على معدل �إنت ��اج معني  ،بغ�ض النظر
عن تو�سيع �سعة الطاقة االنتاجية  ،ف�سيكونون
بحاج ��ة ما�س ��ة متزاي ��دة للح�صول عل ��ى م�صدر
�ضغ ��ط مائ ��ي وفري عل ��ى نح ��و م�ستم ��ر  .على
�سبيل املثال فان اله ��دف املر�سوم ل�شركة برت�ش
برتولي ��وم يف حقل الرميل ��ة العمالق الذي يبلغ
انتاجه احلايل �أقل من  1.5مليون برميل باليوم
كان بالو�صول اىل  2.85مليون برميل باليوم .
ولك ��ن منذ ذلك احلني تراجع مع ��دل االنتاج اىل
 2.1مليون برميل باليوم .

كان ق ��د مت قط ��ع وع ��د ل�ش ��ركات النف ��ط العاملية
بح ��ل م�شلكة املياه منذ العام  ، 2013وذلك وفق ًا
مل�ش ��روع خمط ��ط له يدع ��ى م�ش ��روع جتهيزات
مي ��اه البح ��ر امل�ش�ت�رك  CSSPولك ��ن ه ��ذا
امل�ش ��روع تعر� ��ض لت�أجيالت عدي ��دة  .حلد �شهر
حزي ��ران م ��ن ع ��ام  2018كان ��ت كل م ��ن �شركة
�أيك�س ��ون موبل االمريكية و �شركة بيرتو جاينا
ال�صيني ��ة يتفاو�ض ��ان م ��ع ال�سلط ��ات العراقي ��ة
الجن ��از امل�شروع ولكن ما لبثت �أن تراجعت تلك
املفاو�ض ��ات الحق� � ًا ب�شكل �سري ��ع  .وقال رئي�س
�شركة نفط الب�ص ��رة " نحن يف املرحلة النهائية
من مرحلة من ��ح اجازة تنفيذ م�شروع جتهيزات
مي ��اه البحر � . CSSPأنا اعتقد �إنه خالل الربع
االول م ��ن ع ��ام � 2019سيت ��م توقي ��ع عق ��د هذا

امل�شروع  ،هذا ما نطمح له ".
م ��ن ناحية �أخ ��رى ت�أمل �شركات النف ��ط العاملية
ان يتحق ��ق هذا التف ��ا�ؤل بتوقيع العقد  .املرحلة
االوىل من امل�ش ��روع  ،التي تبلغ تكلفتها بحدود
 4مليارات دوالر � ،ست�شتمل على �ضخ  5ماليني
برمي ��ل باليوم من ماء البحر جتاه حقول النفط
اجلنوبية مما يزيد من معدل انتاج النفط لي�صل
اىل  7.5مليون برمي ��ل باليوم  .املرحلة االوىل
م ��ن امل�شروع �ست�ستغرق ح ��وايل ثالثة �سنوات
م ��ع حتديد اق ��رب موعد متوق ��ع الكماله بحلول
ع ��ام  . 2022ه ��ذا يرتك وقت� � ًا �ضئي�ل ً�ا ل�شركات
النف ��ط العاملة يف احلقول اجلنوبية لأن ترتقي
اىل اله ��دف املن�شود بالو�ص ��ول اىل معدل انتاج
مبقدار  5مليون برميل باليوم .
وول ��ف ودم ��ان  ،خب�ي�ر م ��ن م�ؤ�س�س ��ة ILF
النم�ساوي ��ة لال�ست�شارات الهند�سي ��ة  ،يقول �إن
العوائ ��د املتحققة م ��ن املياه  ،بغ� ��ض النظر عن
تعزيزها النتاج النفط  ،ال تغطي كلف اال�ستثمار
� .إنه �شيء يختلف عن النفط .
عزام علو�ش  ،رئي�س منظمة طبيعة العراق غري
احلكومي ��ة املعني ��ة باحلف ��اظ على البيئ ��ة  ،قال
خ�ل�ال م�ؤمت ��ر ا�سطنب ��ول بخ�صو� ��ص م�شروع
جتهي ��ز املياه اخلا�ص بامل�ش ��ارع النفطية " انكم
بذل ��ك تقول ��ون للزراع ��ة وداع ��ا اذا اتخذمت هذا
النهج ".
ً
ً
تعترب تركيا حاليا جزءا من م�شكلة العراق حيث
تنت�شر �سدودها على منابع نهري دجلة والفرات
م�ؤث ��رة ب�ش ��كل �سلب ��ي عل ��ى تدف ��ق منا�سي ��ب
املي ��اه الذاهب ��ة للع ��راق  .و�أ�ض ��اف النا�ش ��ط
البيئ ��ي  ،علو� ��ش  ،قائ ًال " يج ��ب علينا ان نغري
م ��ن ديناميكي ��ة احلوار ب�ي�ن الع ��راق وجريانه
بخ�صو�ص م�صادر املياه  ".م�شري ًا اىل �ضرورة
التح ��دث ب�أمور املناف ��ع التجاري ��ة املتبادلة بني
البلدان املجاورة ميك ��ن من خاللها زيادة ح�صة
العراق من املي ��اه وبالتايل تكون مردوداتها يف
زيادة الإنتاج وجتهيز بلدان اجلوار بالنفط .
عن موقع برتوليوم ايكونوم�ست
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القيث��ارة ُت ِّ
خط��ط لل�ص��دارة بغي��اب "النوار���س وال�ص��قور"

ندائي حلمودي

 ل����ق����اء م���ت���ك���اف���ئ ل���ل���ك���رخ و�أرب�������ي�������ل ..وام����ت����ح����ان ����س���ه���ل ل���ت�ل�ام���ي���ذ ���ش��ن��ي�����ش��ل

� إياد ال�صاحلي

كان ب�إمكان قبطان اللجنة الأولمبية
رعد حمودي �أن ي�صل بمركبها الى
ّ
�ضفة الأمان منذ زمن بعيد لو �ضبط
العملية االنتخابية االتحادية
وح ّيدَ ها عن مزاج متنفذين معروفين
هدّ دوه �شخ�صي ًا بت�شكيل تك ّتل معار�ض
له في حال لم يتفق معهم

ّ
يت�صدر قائمة النجوم الع�شرة الأعلى تقا�ضي ًا للرواتب
مي�سي

كلمة صدق
 حممد حمدي

البقاء للأوملبي الأقوى

باختاكور ي� ّؤجل الكال�سيكو
و�ستج ��ري اربع مباري ��ات يف ال�ساعة  2:30ظهر

 بغداد  /حيدر مدلول

فيه ��ا احلكم �سالم جمع ��ة من خ�ل�ال احت�سابه هدفا
غ�ي�ر �شرعي ب�سبب تعر� ��ض احلار�س كرار �إبراهيم
اىل دف ��ع وا�ض ��ح م ��ن قب ��ل مهاج ��م �أربيل ب ��ارزان
�ش�ي�رزاد ر�شيد من على خط مرم ��اه يف الدقيقة 80
مما دف ��ع جلنة احلكام املركزية يف احتاد الكرة اىل
ا�ستبعاده حتى نهاية مرحلة الذهاب.
الكرخ×�أربيل
ويحل فري ��ق �أربيل لك ��رة القدم التا�س ��ع بر�صيد 19

نقط ��ة �ضيف� � ًا عل ��ى فري ��ق الك ��رخ و�صي ��ف املت�صدر
بر�صي ��د  33نقط ��ة يف اللق ��اء ال ��ذي �سيجمعهما على
ملعب الأخ�ي�ر يف العا�صمة بغ ��داد و�ستكون نتيجته
يف غاي ��ة الأهمي ��ة ل ��كال املدربني عبد الك ��رمي �سلمان
وناظم �شاكر من ناحية زيادة ر�صيد فريقها من النقاط
وخا�ص ��ة الأول الذي يرنو اىل موا�صلة احلفاظ على
املرك ��ز الث ��اين لفريق ��ه بعد النتائ ��ج الإيجابي ��ة التي
حتقق ��ت خالل اجل ��والت اخلم�سة ع�ش ��رة من مرحلة
الذهاب م ��ن الدوري جعلته يتج ��اوز فريقي الزوراء
والق ��وة اجلوية يف الرتتيب برغم انه يفتقد م�ساندة
جماهريية.

تجري اليوم الأحد على مالعب
العا�صمة بغداد والمحافظات خم�س
مباريات في افتتاح مناف�سات الجولة
ال�ساد�سة ع�شرة من مرحلة الذهاب
لدوري الكرة الممتاز في المو�سم
.2018-2019
ويحت�ض ��ن ملعب ال�شعب ال ��دويل بالعا�صمة بغداد
يف ال�ساع ��ة 4:45ع�ص ��ر االح ��د القم ��ة الكروي ��ة
املنتظ ��رة بني فري ��ق ال�شرط ��ة لكرة الق ��دم مت�صدر
الرتتي ��ب بر�صي ��د  36نقطة و�ضيف ��ه فريق النجف
احل ��ادي ع�شر بر�صي ��د  17نقط ��ة يف اختبار جديد
تطم ��ح فيه كتيبة القيثارة اىل اخلروج بثالث نقاط
غالي ��ة ت�ؤك ��د فيها �أحقيته ��ا يف املناف�س ��ة بقوة على
خط ��ف لقب املو�سم الكروي احلايل من �أجل �أهدائه
اىل �أن�صاره الت ��ي باتت ال تر�ضى �إال باحلفاظ على
�سل�سلة االنت�ص ��ارات التي تواكب على حتقيقها يف
ظل تواجد جمموعة متم ّي ��زة من الالعبني املحليني
الذي ��ن ي�شكل ��ون �أعم ��دة رئي�سة للمنتخ ��ب الوطني
لك ��رة القدم وكذل ��ك املحرتف�ي�ن الأجان ��ب الذين مت
التعاق ��د معه ��م خ�ل�ال فرتت ��ي االنتق ��االت ال�شتوية
وال�صيفي ��ة من قب ��ل �إدارة الن ��ادي مبوجب االتفاق
ال ��ذي مت ب�ش�أنهم مع امل ��درب املونتيغريي نيبوي�شا
العا�ش ��ق للألق ��اب املحلي ��ة وكذل ��ك ن�سي ��ان م ��رارة

البحري×الديوانية
ويلتق ��ي فري ��ق البح ��ري ال�ساد�س ع�ش ��ر بر�صيد 12

نقط ��ة عل ��ى ملع ��ب الزب�ي�ر يف حمافظ ��ة الب�صرة مع
فري ��ق الديوانية القابع يف امل�ؤخرة بر�صيد  10نقاط
يف مهمة ين�ش ��د فيها املدرب �سع ��د حافظ اىل حتقيق
�وز ث ��ان لفريقه حتت قيادته بعد الف ��وز الأول الذي
ف� ٍ
ك�سب ��ه م ��ن م�ضيفه فري ��ق احل�س�ي�ن وغادر ب ��ه �أربع
مراك ��ز مرة واح ��دة بد ًال من املرك ��ز الأخري الذي كان
يحتله يف اجلولة الرابعة ع�شرة من املرحلة ذاتها.
نفط الو�سط×احل�سني
و�سيواجه فريق نفط الو�سط العا�شر بر�صيد 17

اخلروج املب ّكر من م�سابقة الك�أ�س للمو�سم الكروي
احل ��ايل �إثر خ�سارت ��ه �أمام فري ��ق الكهرباء من دور
ثمن النهائي.
امليناء × احلدود

فيم ��ا يلع ��ب فري ��ق املين ��اء الب�ص ��ري الراب ��ع ع�شر

بر�صي ��د  14نقط ��ة يف ال�ساع ��ة  2:30ظه ��ر ًا عل ��ى
ملع ��ب الفيحاء باملدينة الريا�ضية مع فريق احلدود
الثام ��ن بر�صيد  23نقطة القادم من العا�صمة بغداد
يف م�سع ��ى ي�أم ��ل من ��ه الأول م�صاحل ��ة جماه�ي�ره
وتعوي� ��ض النقاط التي فقده ��ا يف املباراة االخرية
الت ��ي خ�سرها �أم ��ام �أربيل بنتيج ��ة ( )1-0و�ساهم

نقط ��ة على ملع ��ب النجف ال ��دويل فريق احل�سني
البغ ��دادي �صاحب املركز الثامن ع�شر بر�صيد 11
نقطة يف مواجهة �شب ��ه حم�سومة لتالميذ را�ضي
�شني�ش ��ل الذين ي�أملون التقدم اىل الأمام ودخول
دائ ��رة املرب ��ع الذهب ��ي يف نهاية مرحل ��ة الذهاب
م�ستغل�ي�ن الظروف املالية ال�صعب ��ة التي مير بها
مناف�سه ��م من ��ذ انط�ل�اق املناف�س ��ات نتيج ��ة عدم
راع ر�سمي لناديهم منذ املو�سم املا�ضي.
وجود ٍ

غ ��د الإثنني يف خت ��ام املناف�سات حيث ي�شد فريق
النف ��ط ال�ساد� ��س بر�صي ��د  23نقط ��ة الرحال اىل
مدين ��ة العمارة م ��ن �أجل لقاء فري ��ق نفط مي�سان
اخلام� ��س بر�صي ��د  25نقطة على ملع ��ب امليمونة
يف مواجه ��ة �ستك ��ون يف غاية ال�صعوب ��ة لفريق
النفط من اجل تعوي� ��ض اخل�سارة املفاجئة التي
من ��ي بها �أمام فريق الكهرباء نتيجة لكون خ�صمه
مناف�س� � ًا �شر�س ًا وعنيد ًا وخا�صة عندما يلعب على
�أر�ضه وب�ي�ن جماهريه وي�ضم يف �صفوفه العبني
ميت ��ازون بالتجان� ��س و�ساهم ��وا يف ان يك ��ون
فريقه ��م �ضمن دائرة الفرق الكب ��ار على الرغم من
توا�ض ��ع امليزاني ��ة املخ�ص�ص ��ة له من قب ��ل �إدارة
الن ��ادي و�سيكون ملع ��ب التاجي م�سرح� � ًا ملباراة
فريق ��ي الكهرباء الثال ��ث ع�شر بر�صي ��د  14نقطة
والطلبة ال�سابع بر�صيد  23نقطة يف طموح جديد
ي�أم ��ل منه كالهما يف نيل انت�ص ��ار ثمني يزيد من
ويح�س ��ن من مركزهيما
غل ��ة جعبتهما من النقاط
ّ
يف الرتتي ��ب ويلعب فريق ال�سماوة ال�سابع ع�شر
بر�صي ��د  12نقطة عل ��ى �أر�ضه وبني جماهريه مع
فريق �أمان ��ة بغداد التا�سع ع�شر بر�صيد  11نقطة
وينتظ ��ر فريق ال�صناع ��ات الكهربائي ��ة اخلام�س
ع�ش ��ر بر�صي ��د  12نقط ��ة لق ��ا ًء �صعب ًا عل ��ى ملعب
الفيحاء باملدينة الريا�ضي ��ة يف حمافظة الب�صرة
م ��ع م�ضيف ��ه فري ��ق نف ��ط اجلن ��وب الث ��اين ع�شر
بر�صيد  16نقطة فيما مت ت�أجيل كال�سيكو العراق
بني الزوراء والق ��وة اجلوية الذي كان من املقرر
�أن يحت�ضن ��ه ملع ��ب ال�شعب ال ��دويل يف ال�ساعة
4:45ع�ص ��ر ًا اىل �أ�شع ��ار �آخ ��ر ب�سب ��ب ارتب ��اط
الأخ�ي�ر بلقاء م�ص�ي�ري يف ملح ��ق بطولة دوري
�أبط ��ال �آ�سيا  2019مع فريق باختاكور الأوزبكي
يف ال�ساع ��ة الواحدة ظه ��ر ًا بعد غد الثالثاء على
ملعب باختاكور املركزي بالعا�صمة ط�شقند.
�صراع الهدّ افني

مت�سك مهاجم فري ��ق النفط لكرة
من جه ��ة �أخرى ّ
الق ��دم حمم ��د داود باملرك ��ز االول يف ترتي ��ب
الهداف�ي�ن بر�صي ��د  12هدف ��ا يف خت ��ام مناف�سات
اجلول ��ة اخلام�سة ع�شرة م ��ن مرحلة الذهاب يف
دوري الكرة املمت ��از باملو�سم  2019-2018على
الرغم من ف�شله يف م�ضاعفة ر�صيده من الأهداف
يف املباراة التي جمعت فريقه مع فريق الكهرباء
عل ��ى ملع ��ب ن ��ادي ال�صناع ��ة الريا�ض ��ي ونتهت
مل�صلح ��ة الأخري بنتيج ��ة ( )1-2متفوق ��ا بفارق
ه ��دف واحد عن مط ��ارده مهاجم فري ��ق ال�شرطة
لك ��رة الق ��دم ع�ل�اء عبد الزه ��رة الذي لع ��ب دورا
كب�ي�را يف حتقي ��ق ف ��وز غ ��الٍ لفريقه عل ��ى فريق
�أمانة بغداد عندما �سج ��ل هدف االنت�صار الثاين
يف الدقيق ��ة  71م ��ن املب ��اراة الت ��ي �ضيفها ملعب
بغ ��داد والتي جعلت ال�شرط ��ة يحافظ على مركز
ال�صدارة بر�صيد  36نقطة.
واحتفظ مهاجم فري ��ق الطلبة لكرة القدم مروان
ح�س�ي�ن باملرك ��ز الثال ��ث يف الرتتي ��ب بر�صي ��د 9
�أه ��داف وتقا�سم املركز الرابع العب و�سط الكرخ
لك ��رة القدم حممود خليل ومهاجم فريق ال�شرطة
لكرة القدم مهند علي كاظم ومهاجم الزوراء لكرة
القدم عالء عبا� ��س وقائد فريق نفط مي�سان لكرة
القدم ومهاجم ال�شرطة لكرة القدم املايل احل�سن
ديال ��و وله ��م � 8أهداف وح ��ل يف املركز اخلام�س
بر�صيد � 7أهداف �صانع �ألعاب فريق النفط لكرة
الق ��دم م ��ازن فيا�ض وجاء مهاج ��م فريق الزوراء
مهن ��د عبد الرحي ��م ومهاجم فري ��ق احل�سني علي
ك ��رمي ومهاج ��م فريق نف ��ط اجلن ��وب با�سم علي
ح�سن يف املركز ال�ساد�س حيث �أحرزوا � 6أهداف
و�سجل ّ
كل من عالء حميب�س (الكهرباء) وح�سني
جب ��ار (الك ��رخ) وبنيام�ي�ن ت�ي�ري (البح ��ري)
والكروات ��ي �أي ��دن جينوزفج (املين ��اء) و�شريف
عب ��د الكاظ ��م (احل ��دود) و�أجم ��د را�ض ��ي (القوة
اجلوي ��ة) و�أحم ��د عب ��د ال ��رزاق (الديواني ��ة) 5
�أه ��داف و�ضعته ��م يف املركز ال�ساب ��ع يف ترتيب
الهدافني.

 بغداد  /املدى
ت�ص ��در الأرجنتين ��ي ليونيل مي�س ��ي ،قائد فريق
بر�شلون ��ة الإ�سباين قائمة ت�ض ��م �أعلى الالعبني
تقا�ضي ��ا للروات ��ب ال�شهري ��ة يف �أوروبا بح�سب
تقري ��ر ن�شرت ��ه �صحيف ��ة ليكي ��ب الفرن�سي ��ة على
موقعها الإلكرتوين .
واحتل ليونيل مي�سي �صدارة قائمة جنوم العامل
ال ��ذي يلعب ��ون يف الدوريات االوروبي ��ة براتب
�شهري قيمت ��ه  8.3مليون يورو ،يليه الربتغايل
كري�ستيانو رونالدو مهاجم يوفنتو�س الإيطايل
( 4.7ملي ��ون ي ��ورو) ،ث ��م الفرن�س ��ي �أنط ��وان
غريزم ��ان مهاج ��م �أتلتيك ��و مدري ��د اال�سب ��اين
( 3.3ملي ��ون ي ��ورو) ،وج ��اء الربازيل ��ي نيمار
جوني ��ور جن ��م باري� ��س �س ��ان جريم ��ان (3.06
ملي ��ون يورو) يف املركز الراب ��ع  ،يليه يف املركز

اخلام� ��س االورغي ��اين لوي� ��س �سواري ��ز مهاجم
فري ��ق بر�شلونة الإ�سباين لوي�س �سواريز (2.9
مليون يورو).
وح ��ل يف املرك ��ز ال�ساد� ��س الويل ��زي غاري ��ث
بي ��ل جناح فريق ري ��ال مدريد اال�سب ��اين براتب
�شه ��ري قيمته  2.5مليون ي ��ورو ،يليه يف املركز
ال�سابع الربازيل ��ي فيليب كوتينيو �صانع �ألعاب
بر�شلون ��ة ( 2.3ملي ��ون ي ��ورو) ،والت�شيل ��ي
�أليك�سي� ��س �سان�شي ��ز مهاجم مان�ش�س�ت�ر يونايتد
االنكلي ��زي ( 2.28ملي ��ون ي ��ورو) يف املرك ��ز
الثامن  ،والفرن�سي كيليان مبابي مهاجم باري�س
�س ��ان جريم ��ان ( 1.73مليون ي ��ورو) يف املركز
التا�سع  ،ثم االملاين م�سعود �أوزيل العب �آر�سنال
الإنكليزي  1.6مليون يورويف املركز العا�شر .
وتابع ��ت ال�صحيفة الفرن�سي ��ة �إىل �أن �أعلى راتب
�شه ��ري لالع ��ب بال ��دوري الأمل ��اين لك ��رة القدم ،

 متابعة /رعد العراقي
من ��ذ انط�ل�اق دوري الك ��رة يف مو�سم ��ه
احلايل وهناك �أكرث م ��ن عالمة ا�ستفهام
�أثريت ح ��ول �أداء النوار� ��س التي ات�سم
بالتذبذب وع ��دم اال�ستقرار م ��ع انحدار
كب�ي�ر يف اخل ��ط البي ��اين ل�شخ�صي ��ة
الفريق الت ��ي بد�أت تهت� � ّز بعيون ع�شاقه
وحمبي ��ه فهو ب ��ات ال يق ��وى على فر�ض
�سيطرت ��ه املطلق ��ة يف �أي لق ��اء كم ��ا ه ��و
معت ��اد لي� ��س لق ��وة املناف� ��س ،ب ��ل لوهن
�أ�صاب منظومته الفنية.
طرحُ ن ��ا ملو�ض ��وع ال ��زوراء وم ��ا مي ��ر
ب ��ه يفر�ض ��ه �أم ��ران ،الأول ه ��و قيمت ��ه
االعتبارية وتاريخه احلافل باالجنازات
ك�أحد االندي ��ة اجلماهريية الكبرية التي
يقف وراءها جمه ��ور ميتد على م�ساحة
الع ��راق ،وبالتايل فهو واجه ��ة ريا�ضية
وملك ع ��ام ال ينبغ ��ي �أن ُتخت�صر �أزماته
�ضم ��ن ح ��دود معين ��ة دون �أن تتطاي ��ر
�أ�ض ��راره لت�صي ��ب �شريح ��ة وا�سع ��ة

ويجرح تاريخ ��ه الفذ� ،أم ��ا الأمر الثاين
هو ا�ستحقاقه القادم املتم ّثل يف م�شاركته
الأوىل يف دوري �أبطال �آ�سيا كممثل للبلد
يف �أق ��وى بطولة عل ��ى م�ست ��وى القارة

بعد ك�أ�س �آ�سي ��ا للمنتخبات التي تتطلب
ا�ستعداد ًا ا�ستثنائي ًا وتوليفة قادرة على
مواجهة �أندي ��ة متتلك كل مقوّ مات الأداء
العايل واالحرتايف.

يف ع ��امل الك ��رة احل ��ايل ف� ��إن اجلان ��ب
الفني يرتبط دائم� � ًا بقوة الأداء الإداري
وقدرت ��ه عل ��ى توف�ي�ر كل م�ستلزم ��ات
النجاح ومن بينه ��ا ال�سيولة املالية التي

تتي ��ح �إما ال�ستقطاب الالعبني املحرتفني
�أو املحلي�ي�ن ممن له ��م االمكاني ��ة الفنية
والبدنية على متثيل النادي والدفاع عن
�ألوان ��ه �أو �أن هن ��اك توجّ ه ًا نح ��و �إن�شاء
قاعدة كروية ر�صينة ت�ؤمن برفد النادي
بالعنا�ص ��ر املوهوب ��ة با�ستم ��رار ويف
احلالتني جن ��د �أن التعاقدات التي جرت
حت ��ى الآن ال تتنا�سب وقيم ��ة النوار�س
وخا�صة على م�ست ��وى املحرتفني الذين
مل تتجاوز �أقيامهم املالية قيمة العقد مع
املحليني وهي داللة على عجز الإدارة عن
ت�أمني ال�سيولة املالي ��ة لرت�صني �صفوف
الفري ��ق بعنا�ص ��ر فني ��ة عالي ��ة تخ ��دم
م�سريته و�إن كل �إجراءاتهم كانت �شكلية
وغري عملية وهي من �أ ّثرت على جاهزية
الن ��ادي ورمبا و�ضعت امل�ل�اك التدريبي
املع ��روف بكفاءت ��ه يف ورط ��ة حقيقي ��ة،
وباملقاب ��ل مل جند �أن هناك مواهب �شابة
لأبناء النادي �أخذت فر�صتها للمرور اىل
اخلط الأول.
�إدارة الن ��ادي ال ميك ��ن �أن تك ��ون بعيدة

خ ��رج من قائمة الع�ش ��رة الأوائل ،حيث يتقا�ضى
البولن ��دي روب ��رت ليفاندوف�سكي ه ��داف بايرن
ميون ��خ  1.33مليون يوروفيم ��ا ك�شفت ليكيب
عن قائمة �أعلى  5رواتب بالدوري الفرن�سي حيث
ت�ضم بجوار نيمار ومبابي ،زمالءهم الثالثة يف
الفري ��ق  ،االورغوي ��اين �إدين�سون كافاين (1.5
مليون يورو) ،والربازيلي تياغو �سيلفا (1.16
ملي ��ون ي ��ورو) ،واالرجنتيني �آنخي ��ل دي ماريا
( )1.1مليون يورو.
وم ��ن جه ��ة �أخ ��رى �أكد ت�ي�ري جنم ك ��رة القدم
الإنكليزي ��ة ون ��ادي ت�شيل�س ��ي  ،الأف�ض ��ل ب�ي�ن
الربتغ ��ايل كري�ستيان ��و رونال ��دو ،مهاجم فريق
يوفنتو� ��س االيط ��ايل  ،والأرجنتين ��ي ليوني ��ل
مي�سي قائد فريق بر�شلونة اال�سباين .
وق ��ال ج ��ون ت�ي�ري �أثن ��اء �إجابت ��ه عل ��ى �أ�سئل ��ة
املتابع�ي�ن عل ��ى ح�سابات ��ه الر�سمي ��ة يف مواق ��ع

التوا�ص ��ل االجتماع ��ي  :ليوني ��ل مي�س ��ي �أو
كر�ستيان ��و رونال ��دو؟ �س�أختار مي�س ��ي للموهبة
الفطرية التي يتمتع بها .
وتاب ��ع قائد البلوز ال�سابق ،حديثه عن املو�ضوع
نف�س ��ه بالق ��ول :لك ��ن �س�أق ��ول لأي الع ��ب �ش ��اب
و�صغ�ي�ر بال�س ��ن �إذا قل ��دت رونال ��دو وتكري�س ��ه
بالعمل والتدريب �ستكون لديك فر�صة بامل�ستقبل
.
ولعب ج ��ون تريي املو�سم الأخري له يف م�سريته
الكروي ��ة بقمي� ��ص �أ�ست ��ون في�ل�ا ،يف املو�س ��م
 ،2018/2017وف�شل يف قيادة الفريق للق�سم
الأول رغم الو�صول للدور الفا�صل.
ويعم ��ل تريي يف الوقت احل ��ايل كم�ساعد مدرب
يف �أ�ست ��ون فيال ،حيث يع ��اون املدير الفني ديان
�سمي ��ث من ��ذ �إعالن ��ه اعت ��زال ك ��رة الق ��دم خ�ل�ال
ال�صيف املا�ضي.

تطعيم جلنة املنتخبات باخلرباء دعم ًا لرئي�سها!
 بغداد  /املدى
�أقدم احتاد كرة القدم على خطوة غري
مدرو�س ��ة بت�سمي ��ة ثالث ��ة خ�ب�راء من
العاملني يف جمال التدريب والتحليل
للعمل مع جلنة املنتخبات يف حماولة
لإنق ��اذ اللجن ��ة م ��ن موج ��ات ال�سخط
بع ��د ف�شله ��ا يف ر�س ��م �سيا�س ��ة ناجعة
للمنتخب الوطني الذي كبا يف بطولة
�آ�سيا من الدور .16
وج�ست (املدى) نب�ض الو�سط الكروي
ّ
عن خطوة االحتاد ب�ضم الكباتن �أكرم
�سلم ��ان ويحي ��ى عل ��وان وخلف كرمي
ك�إج ��راء لتطعي ��م جلن ��ة املنتخب ��ات،
ف�أظهر عدد كبري من امل�ستطلعة �آرا�ؤهم
ب�أن تلك اخلطوة غري مجُ دية ل�سببني:
�أو ًال �أنه ��ا حماول ��ة مف�ضوحة للتغطية
عل ��ى �إخف ��اق رئي� ��س اللجن ��ة فال ��ح
مو�سى م ��ع فريق ��ه العامل من ��ذ �سنني
ع ��دة دون �أن يلم�س املتاب ��ع �أي تطوّ ر
يف �أجندته ��م ينعك� ��س بالإيجاب على
ّ
الت�ضخم
نتائج املنتخبات ،وثاني� � ًا �إن
الوا�ض ��ح يف ع ��دد اع�ض ��اء اللجن ��ة ال
يتنا�س ��ب م ��ع ا�ضاف ��ة ثالث ��ة خ�ب�راء
يفرت� ��ض �أن يك ��ون عمله ��م م�ستق�ل� ًا
�ضمن جلن ��ة ا�ست�شارية مل ��ا يُعرف عن
درايته ��م وجتاربهم يف و�ضع احللول
الالزمة لأزمة كرتنا دون ت�شابك الآراء

م ��ع �أع�ض ��اء �آخري ��ن مل يق ّدم ��وا ورقة
فنية واح ��دة ت�سهم يف �إ�صالح �ش�ؤون
املنتخب ��ات الغارقة ب�سلبي ��ات لها �أول
ولي�س لها �آخر.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى �أك ��د م�ص ��در للمدى
�أن املدرب�ي�ن �أك ��رم �سلم ��ان ويحي ��ى

علوان رف�ض ��ا دعوة االحتاد للعمل يف
اللجنة ا�سا�س ًا ب�سبب عدم اال�ستئنا�س
بر�أييهم ��ا قبي ��ل ت�س ّرب خ�ب�ر الت�سمية
لو�سائل الإعالم ال�سيما املدرب �سلمان
ال ��ذي �سيعق ��د اجتماع� � ًا م ��ع رئي� ��س
االحت ��اد عبداخلال ��ق م�سع ��ود يُطلع ��ه

على وجهة نظره الفنية اخلا�صة جتاه
م ��ا تتطلبه املرحلة املقبلة من عملٍ جا ٍد
ي� َّؤ�س� ��س عل ��ى وف ��ق تخطي ��ط علمي،
ي�أخ ��ذ بنظر احل�سب ��ان ت�صفيات ك�أ�س
الع ��امل  2022بتع ��اون جميع اللجان
ولي� ��س جلنت ��ي (املنتخب ��ات والفنية)

وحدهما ،وامل�ؤ�شرات الأولية ت�ؤكد �أن
رئي�س االحتاد يعتزم الأخذ مبقرتحات
�سلم ��ان وت�أييده ��ا وتنفيذه ��ا يف حال
ّ
مت ��ت املوافق ��ة باالجماع م ��ن �أع�ضاء
�إدارة االحت ��اد الذي ��ن يعتم ��دون مبد�أ
الت�صوي ��ت حل�سم املو�ض ��وع بالقبول
�أو الرف�ض.
م�ستقب ��ل الك ��رة العراقي ��ة ،كم ��ا يراه
املتابع ��ون ،ال ّ
يب�ش ��ر بخ�ي�ر يف ظ ��ل
ا�ستم ��رار احت ��اد الك ��رة اله ��روب
وع ��دم حت ّمل ��ه امل�س�ؤولي ��ة عق ��ب �أي
اخف ��اق ،ولي�س م�ستبع ��د ًا �أن تت�صاعد
ازم ��ة امل�شارك ��ة القاري ��ة يف ن�سخ ��ة
الإم ��ارات  2019يف ظ ��ل ني ��ة بع�ض
ال�شخ�صي ��ات الكروي ��ة مطالبة رئي�س
واع�ضاء جمل�س الن ��واب درا�سة ملف
متكام ��ل من ��ذ ع ��ام  2003اىل الآن
يب�ّي�نّ كيفي ��ة �إدارة االحت ��اد العراق ��ي
لك ��رة القدم واق ��ع املنتخب ��ات ملختلف
الفئ ��ات العمري ��ة ،واملبال ��غ املمنوحة
ل ��ه م ��ن الدول ��ة وامل�ؤ�س�س ��ات الدولية
مث ��ل االحتادي ��ن ال ��دويل والآ�سيوي
وغريهما وكيفية ا�ستثمارها ،وماهية
النتائ ��ج املتحقق ��ة �إزاء ذل ��ك الإنف ��اق
بالن�سب ��ة للوطن ��ي الذي يع ��د املقيا�س
الأول وامله ��م لنجاح االحت ��اد �أو ف�شله
با�ستثن ��اء �إجن ��از الأ�س ��ود باحل�صول
على ك�أ�س �آ�سيا عام !2007

�ستك ��ون الأ�س ��رة الريا�ضي ��ة العراقية جمتمعة عل ��ى موعد غاية يف
الأهمي ��ة مطل ��ع اال�سب ��وع املقب ��ل م ��ع موع ��د االجتم ��اع االنتخابي
للجمعية العمومية للجن ��ة الأوملبية الوطنية العراقية ،لطي �صفحة
مم ّل ��ة م ��ن التكهن ��ات واالحادي ��ث التي تخت� �ّ�ص باجلان ��ب الإداري
وتق�سي ��م الزعامات الريا�ضية لأخطر املنا�ص ��ب و�أكرثها ت�أثري ًا يف
ر�س ��م ال�سيا�سة االجنازي ��ة لاللعاب الريا�ضي ��ة واحتاداتها العاملة،
وبالرغ ��م م ��ن تنامي االجتاه املعار�ض الذي يق ��ف بال�ضد من جميع
�أط ��ر اال�ستع ��دادات الت ��ي تق ��ام على ق ��دم و�ساق وتقلي ��ب �صفحات
القانون واخلروق ��ات والتداخل مع اجلهاز الت�شريعي الر�سمي� ،إال
�أن اللجن ��ة وم ��ن ي�شرف عل ��ى انتخاباتها خارجي� � ًا وداخلي ًا ال تبدو
عليهم �إمارات الت�أ ّثر وك�أن االحاديث التي تثار هي من قبيل الدعاية
الت�سقيطي ��ة االنتخابي ��ة وال ترتق ��ي لأن تك ��ون �أداة ّ
معطل ��ة ل�س�ي�ر
العملية الدميقراطية يف عامل الريا�ضة على حد زعمهم.
وبنظ ��رة خاطف ��ة مل ��ا ك�شفت عن ��ه الأمان ��ة العام ��ة للجن ��ة الأوملبية
الوطني ��ة العراقي ��ة عن �أ�سم ��اء املر�شحني ملنا�صب رئي� ��س و�أع�ضاء
املكتب التنفيذي ،ومن القراءة الأوىل لأ�سماء املر�شحني وعلى ر�أ�س
اله ��رم ال يبدو �أن ثم ��ة مناف�سة تذك ��ر لإزاحة الكاب�ت�ن رعد حمودي
رئي�س اللجن ��ة الأوملبية عن �إ�شارات ت�أييد له من ر�ؤ�ساء االحتادات
املن�ضوي ��ة يف اللجن ��ة �أو املكتب التنفيذي ،كما مل يتق ��دم للمناف�سة
على املن�صب �سوى رئي�س االحت ��اد العراقي املركزي لألعاب القوى
الدكت ��ور طالب في�صل يف حماولة و�صفت ب�أنه ��ا انتحار �إجرائي ال
�أك�ث�ر م ��ن ذلك وهو قب ��ل غريه يعل ��م �أن احل�سم املب ّك ��ر لن يكون يف
�صاحله �أب ��د ًا فقد جُ يرّ َ املن�صب با�سم الكاب�ت�ن رعد حمودي ب�إجماع
غ�ي�ر م�سبوق �أب ��د ًا يجعله يف حالة من االطمئن ��ان ال �سابق لها على
�أنه الفائز الأوحد باملن�صب.
باملقاب ��ل ف� ��إن ر�أ� ��س الرت ّنح واحلرج �سيك ��ون من�ص ّب� � ًا على من�صب
النائ ��ب الأول لرئي� ��س اللجن ��ة الأوملبي ��ة ب�ي�ن احلايل ف�ل�اح ح�سن
واملر�ش ��ح الق ��وي اجلدي ��د �صب ��اح ح�س ��ن وم ��ن واق ��ع االح ��داث
واالنتخاب ��ات ال�سابق ��ة لالحت ��ادات وما يتمتع به �صب ��اح ح�سن من
ق ��وة ومقبولية يف الأ�سرة الريا�ضي ��ة تبدو �أ�سهمه يف حالة ت�صاعد
كب�ي�ر نحو نيل املن�صب على خالف الكابنت فالح ح�سن الذي يعي�ش
فرتة �صعبة جد ًا من الكبوات مبختلف املنا�صب التي ي�شغلها ومنها
رئا�س ��ة ن ��ادي ال ��زوراء املرتاجع جد ًا م ��ع فورة غ�ض ��ب جماهريية
تطالب ��ه بالتنحّ ��ي ف ��ور ًا ،ي�ضاف لها �سف ��ره امل�ستمر خ ��ارج العراق
وتغ ّيب ��ه عن م�س ��رح الأحداث الذي يتط ّلب تواج ��ده بقوة يف الأيام
احلالية لبيان ر�أيه واتخاذ االجراءات الالزمة كما يفرت�ض.
مم ��ا �سبق وما يليه م ��ن تلميحات لقوّ ة مناف�س�ي�ن دون غريهم ،و�إن
كان ع ��دد املر�شحني كبري ًا ن�سبي ًا ،ف�إن ق ��وّ ة البقاء ملن ا�ستع ّد ملوقعه
وه ّي� ��أ �أدوات احل�س ��م مب ّكر ًا ت�شري اىل �أن �شيئ� � ًا لن يتغيرّ على وجه
اخلارطة املطلوبة للن�سخ ��ة ال�سابقة ب�أ�سماء املنا�صب املهمّة وحتى
الأخ ��رى التكميلية التي تدور عجالت عملها ب�أق�صى �سرعة يف عامل
العالقات العامة وامل�ؤثرات لك�سب الت�أييد للمكان اجلديد.
م ��ن اجلان ��ب الآخر فال يخفى عل ��ى �أحد ما تعانيه اللجن ��ة الأوملبية
م ��ن م�شاكل ج ّم ��ة تخ�ص ت�أخ ��ر قانونه ��ا وتقاطعها م ��ع امل�ؤ�س�سات
تق�سمتْ بال
الريا�ضية حتى من تلك املن�ضوية حتت لوائها الحتادات ّ
حلول تذكر كنتيجة طبيعية لوهن اللجنة وجمامالتها املعروفة� ،أو
حت ��ى نفاد زمن بقائها وت�أخري �إجراء االنتخابات وتداخل امل�ؤ�س�سة
الت�شريعية يف الكثري من عباراتها الغام�ضة لتف�سري وجودها ككيان
ب�أم�ل�اك خا�صة م ��ن عدمه ورمبا كان هناك الكث�ي�ر جد ًا من اخلروق
الأخ ��رى مما ال جمال لذكره يف �سط ��ور ب�سيطة ،ولكنها يف املجمل
ومهم ��ا بل ��غ حجمه ��ا ال ترق ��ى اىل التهديد م ��ن �أي ط ��رف بالتدويل
واللج ��وء اىل احلكوم ��ة لوقف االنتخاب ��ات �أو تعطيل الريا�ضة يف
العراق عن ان�شطتها الداخلية واخلارجية.
�إن عقد االجتماعات الت�شاورية لأ�صحاب ردّة الفعل من ال�شخ�صيات
الريا�ضي ��ة الت ��ي له ��ا مكانتها املرموق ��ة يف املجتم ��ع الريا�ضي و�إن
�أث ��ارت موجة من الده�شة والغ�ضب يف �آن واحد و�سط احاديث عن
فع ��ل ملمو�س �سيوقف م�سرحية انتخابات الأوملبية رمبا عن طريق
�إ�ش ��راك احلكومة كطرف م�ؤث ��ر لإيقاف االنتخاب ��ات �أو ت�أجيلها �أو
فت ��ح ملفات ق�ضائي ��ة فيها قد يو�صلنا اىل طري ��ق م�سدود وهو ما ال
ير�ضي حتى من يعار� ��ض عمل الأوملبية احتادي ًا �أو غري ذلك �إ�ضافة
اىل الرف� ��ض اجلماه�ي�ري اجل ��ارف ملثل ه ��ذه اخلط ��وات ال�صعبة،
والنتيج ��ة احلتمي ��ة املتوقع ��ة ت�شري اىل انبث ��اق املكت ��ب التنفيذي
اجلدي ��د ومعه كل تلك الرتكة الثقيلة التي تئِن حتت وقعها الريا�ضة
العراقية املتعثرّ ة.
وبنظرة خاطفة لما ك�شفت عنه الأمانة
العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية
عن �أ�سماء المر�شحين لمنا�صب رئي�س
و�أع�ضاء المكتب التنفيذي ،ومن القراءة
الأولى لأ�سماء المر�شحين وعلى ر�أ�س
الهرم ال يبدو �أن ثمة مناف�سة تذكر
لإزاحة الكابتن رعد حمودي رئي�س
اللجنة الأولمبية

هيغواين وهازارد �سالحا ت�شيل�سي في ق ّمة مان�ش�ستر �سيتي

�أزم������������ة ال��������������������زوراء ..ف����ن���� ّي����ة �أم �إداريّ����������������ة؟

قضية األسبوع

لي� ��س تهوي�ل� ًا وال �ضرب ًا م ��ن �ض ��روب التنجي ��م� ،أن اللجنة
الأوملبي ��ة الوطني ��ة م� � ّرت �أم�س ال�سب ��ت التا�سع م ��ن �شباط
احل ��ايل يف �أ�صع ��ب اختبار وطن ��ي ال ن�ش � ُ�ك يف روحية �أي
ع�ضو فيها من ارتقاء م�س�ؤوليته املهنية وتربيته االجتماعية
م ��ع �سمو نداء العراق الطامح للخروج من �أزمة عدم �شرعية
امل�ؤ�س�سة الريا�ضية وانتخابات احتاداتها ومكتبها التنفيذي
املرتق ��ب ب�أقل الأ�ض ��رار ،ولتكن �شخ�صية �أك�ث�ر منها رمزية
وجهت له الأوملبية الدولية
مت�س هيبة ووق ��ار الوطن �إذا ما ّ
ُّ
طعن ��ة يف خا�صرته وع ّلق ��تْ ان�شطته على الئح ��ة العقوبات
�ضم ��ن الدول امل�ستبع ��دة من �أ�س ��رة الريا�ض ��ة العاملية حتى
�أجلٍ غري م�س ّمى!
�إن ��ه يوم مف�صلي يف زمن قيادة الكابنت رعد حمودي ،بل يف
تاريخه ك ّله الزاخر بب�سالة احلار�س الأمني يف �شتى حتديات
البطوالت العربية والقارية واملونديالية ،يوم ال�شرف الذي
ال ي�ضاهي ��ه �أي �ش ��رف ع ��دا ع ّفته املع ��روف به ��ا و�إن�سانيته
م ��ع الريا�ضي�ي�ن ،حيث علمن ��ا باندماجه �أم�س م ��ع امل�شروع
احلكومي لو�ضع ت�صوّ ر جدي ��د للريا�ضة و�إنهاء ال�سري على
خي ��ط عنا ٍد وه ��ن ال حمال �سقوطه من ��ه يف �أية حلظة عندما
يه� � ّز ُه الق ��رار احلكوم ��ي الوطني بق ��وة م�ؤيدة م ��ن �أع�ضاء
ممثلي ال�شعب حتت ق ّبة الربملان لإعادة ال�صواب و�إبعاد كل
من �أ�ساء �إىل �سمع ��ة الأوملبية الوطنية وركب موجة غروره
وثقته امل�ؤ ّمنة بح�سابات امل�صالح مع الهيئة العامة.
قلناها يف م�صارحة اخلام�س من �شباط احلايل �إنها الفر�صة
الأخ�ي�رة للكابنت حمودي ورفاقه ،فال مالذ �آمن للريا�ضة لهم
غري بي ��ت احلكومة ،وتناهى �إىل �سمعن ��ا �أن بوادر التفا�ؤل
حتم ��ل اخب ��ار ًا �إيجابية يف لقاء ام�س م ��ع �شركاء مهمني يف
امل�ص�ي�ر الريا�ض ��ي بع ��دم ممانع ��ة الكابنت من االلت ��زام ب�أي
توجيه �صادر عن احلكومة وم�ستعد للتحاور و�إيجاد حلول
�سريعة تطفئ ن�ي�ران الأزمة االنتخابية التي �أخذت �أل�سنتها
حت ��رق م�ساحات وا�سع ��ة من �أر� ��ض الريا�ض ��ة ،والر�ضوخ
ل�سلطة املحكمة االحتادي ��ة بتنفيذ موجبات انبثاق االوملبية
اجلدي ��دة بقان ��ون متكامل يعتم ��د داخلي� � ًا وال يتعار�ض مع
امليث ��اق العامل ��ي ،عندها ل ��ن يتج� � ّر�أ �أحد �أن ي�سل ��ب حق من
ي�ست�أث ��ر مبنا�ص ��ب الرئي� ��س والأم�ي�ن املايل والأم�ي�ن العام
وع�ضوي ��ة التنفي ��ذي وهك ��ذا بالن�سب ��ة ملنا�ص ��ب االحتادات
ُف�صل احلق ��وق والواجبات
م�ستقب�ل� ًا طامل ��ا �أن القان ��ون �سي ِّ
ويُ�ش� � ّكل الهيئ ��ة العام ��ة و�ضواب ��ط االنتخابات بعي ��د ًا ع ّما
يج ��ري حت ��ت الطاوالت م ��ن اتفاقي ��ات وم�ساوم ��ات �أقل ما
تو�صف ب�أنها دنيئة ُّ
حتط من وقار امل�ؤ�س�سة املرتبطة بالتزام
مايل وقانوين مع الدول ��ة ولي�ست م�ؤ�س�سة جتارية متار�س
التجار امل�ساهمني وعوائد �صفقات عقود
ان�شطتها من �أموال ّ
بيع و�شراء عقارات ومكائن وب�ضائع لغايات ربحية.
كان ب�إم ��كان قبط ��ان اللجنة الأوملبية رع ��د حمودي �أن ي�صل
مبركبه ��ا اىل �ض ّفة الأم ��ان منذ زمن بعيد ل ��و �ضبط العملية
االنتخابية االحتادي ��ة وح ّيدَها عن مزاج متنفذين معروفني
هدّدوه �شخ�صي� � ًا بت�شكيل تك ّتل معار�ض له يف حال مل يتفق
معه ��م عل ��ى �إقام ��ة انتخاب ��ات االحت ��ادات بهيئاته ��ا العام ��ة
نف�سه ��ا دون حتديثها بانتخاب ��ات م�سبقة لالندية وهذه بحد
ذاته ��ا تعد تالعب ًا �صارخ ًا وحتاي�ل� ًا ال يليق بحمودي وال �أي
ريا�ض ��ي ،فاال�ص ��وات ت�ؤخذ م ��ن ممثلني �شرعي�ي�ن ولي�سوا
أو�ش َحة باطلة!
ملثمني ب� ِ
و�إنن ��ا �إذ ن�ستب�ش ��ر بط ��ي �صفح ��ة الأزم ��ة ،ينبغ ��ي �أن يُطلِع
حمودي ال ��ر�أي العام الحق ًا :ملاذا خالف ��ت �إجراءات �أوملبيته
مطل ��ب "الدولية" مطلع العام املا�ض ��ي ب�ضرورة االتفاق مع
احلكومة بع ��د ا�صدار قانون جديد عل ��ى و�ضع �سرتاتيجية
م�ستقبلي ��ة لر�ؤي ��ة الطرف�ي�ن ع ��ن الريا�ض ��ة تعزي ��ز ًا للتق ��دم
واالن�سج ��ام عل ��ى �أعل ��ى امل�ستوي ��ات ،وما م�ب�رر قطع ممثل
الأوملبي ��ة �سرم ��د عبدالإل ��ه اجتماعات ��ه م ��ع جلن ��ة الريا�ضة
الربملانية بعد ما و�صل قانون الأوملبية اجلديد اىل اجلاهزية
�شبه التامة للت�صويت عليه؟!
ثم كيف �سمح حمودي �إجابة الأوملبية الدولية بكتاب ر�سمي
ح�سب ا�ستف�سارها -عن عدد االندية التي يحق لها امل�شاركةيف االنتخاب ��ات  168نادي� � ًا ،بينم ��ا ال�صحي ��ح ( )302نادي
�شارك يف الت�صويت الختيار ت�شكيالت االحتادات اجلديدة؟
�أال يع ��د هذا تالعب ًا وا�ضح ًا وخما َدع ��ة تقت�ضي حما�سبة من
دبّرها وم ّررها ون ّفذها خا�صة �أن رئي�س اللجنة امل�شرفة على
انتخاب ��ات االحت ��ادات الريا�ضية با�سم جم ��ال �ص ّرح يوم 8
ت�شرين الثاين � 2018أن االنتخابات �شرعية مئة باملئة على
وفق القانون الناف ��ذ و�أن �إدارتها لي�ست بامل�س�ألة التعجيزية
يف ردّه على َمن طعنَ ب�سري �إجراءاتها!
وثم ��ة �أمر �آخر ،هناك قرار �صادر ع ��ن جمل�س الوزراء برقم
( )406يف جل�ست ��ه ي ��وم  23ت�شري ��ن الأول ُ 2018يل ��زم
(االحت ��ادات والنقاب ��ات واالندي ��ة واجلمعي ��ات والغ ��رف
التجاري ��ة واملكات ��ب التنفيذي ��ة) بامل ��دة املح� �دّدة قانون� � ًا
لع�ضويتها وعدم جتاوز الهيئات العامة ُمدد واليتها وبخالفه
ال يت ��م التعامل معها من اجلهات احلكومية كافة ،ومعلوم �أن
تنفيذي الأوملبية احلايل انتخب يوم � 15آذار  2014و�ستم ّر
علي ��ه �سنة كاملة جتاوز فيها �شرعيته املحدّدة ب�أربع �سنوات
ومل يلتزم مبواقيت �إج ��راء االنتخابات �أ�صولي ًا وفق ًا ملبادئ
ال�شفافي ��ة كم ��ا جاء يف الفقرة ( )2من ق ��رار جمل�س الوزراء
املذكور ،ومت ّتع التنفيذي ومع ��ه االحتادات باملُنح ال�سنوية
ومل تتوق ��ف �صالحياته ��ا الإداري ��ة واملالي ��ة ،كي ��ف تغا�ضى
حمودي عن ذلك؟
�أك ��رر ندائي لرئي�س اللجنة الأوملبي ��ة رعد حموديُ ،مراهن ًا
على �سماحة نف�س ��ه بقبول النقد والن�صحية �أن يق ّرر م�صري
م�ؤ�س�ست ��ه باالتف ��اق م ��ع احلكومة عل ��ى اتخ ��اذ الإجراءات
املا�س ��ة للحيلول ��ة دون توتر العالقة وما يتبع ��ه من ت�شظي
ّ
للأزم ��ة يف ح ��ال نكث عهده واجته مبركب ��ه بعيد ًا عن املياه
الوطنية!
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عن حتمّل امل�س�ؤولية بعد تكرار احلديث
يف كل �سن ��ة ع ��ن وج ��ود �ضائق ��ة مالي ��ة
ب�سب ��ب توقف الدع ��م م ��ن وزارة النقل،
وبالتايل ف�إن امل�س�ألة �أخذت تبدو وك�أنها
عملي ��ة ا�ستج ��داء ال حتكمه ��ا القوان�ي�ن
وااللتزام ��ات القانوني ��ة امللزم ��ة و�إن
انف ��راج �أي �أزمة ي�سبقه ��ا حملة �إعالمية
وفو�ض ��ى وتراج ��ع بالنتائ ��ج وتدخ ��ل
ر�أي ع ��ام وم ��ن ث ��م تطل ��ق الت�صريحات
عل ��ى موافقة ال ��وزارة ومب ��ادرة لإطالق
االموال لتم�شية امور النادي.
الإدارة هنا ا�صبحت ت�ستند اىل احللول
اجلزئية ومل مت�س ��ك باحللول القانونية
�أو امتالكه ��ا و�سائ ��ل جت ّنبه ��ا �أي موقف
مماثل ،ولي�س لديه ��ا �أي بدائل ميكن �أن
تخرجه ��ا من قب�ضة الوزارة نحو درا�سة
اال�ستثمار والتمويل الذاتي ،فاالحرتاف
يب ��د�أ م ��ن العقلية الإدارية قب ��ل �أن يتجه
نحو ا�ستقطاب الالعبني.
و�أجزم �أن ما متر به �أنديتنا ومن �ضمنها
الزوراء ت�ؤكد �أن الإدارة علم وفن وقدرة

ا�ستثنائي ��ة ودبلوما�سية بحتة ال ترتبط
با�س ��م مع�ي�ن وال بنجومي ��ة وال بتاريخ
ريا�ض ��ي و�إن كان ال�شخ� ��ص كب�ي�ر ًا
بالعطاء يف امليدان �سابق ًا.
و�أخري ًا نت�ساءل عن م�صري حديث ع�ضو
�إدارة نادي ال ��زوراء عبد الرحمن ر�شيد
اىل (امل ��دى) بتاري ��خ 2018/12/24
ال ��ذي �أكد في ��ه تدعي ��م الن ��ادي بعدد من
الالعبني االجانب خالل فرتة االنتقاالت
ال�شتوي ��ة و�إن املفاو�ض ��ات و�صل ��ت ايل
مراحله ��ا النهائي ��ة وخا�ص ��ة �أن �إر�س ��ال
الك�شوفات اىل االحت ��اد الآ�سيوي حمدد
بالث ��اين م ��ن �شب ��اط احل ��ايل لنتفاج� ��أ
بامل�ست ��وى الفن ��ي املت� �دنيّ للمحرتف�ي�ن
ومعه ��ا هزال ��ة الأداء و�ضعف ��ه ونح ��ن
على بعد عدة �أ�سابي ��ع النطالق البطولة
الآ�سيوية� ،ألي� ��س هذا دلي ًال على فو�ضي
التخطي ��ط ور�س ��م خط ��وات امل�ستقب ��ل
وحت ��ى تقدير�إمكاناتهم املادية احلقيقية
لت�أم�ي�ن وحتقيق وعوده ��م الوردية قبل
الت�صريح بها؟

تغريدة
هل يجري تقييم املدار�س الكروية ب�صورة مهنية
من قبل وزارة ال�شباب والريا�ضة؟ �س�ؤال يرت ّدد
ذاع �صيت �أكادميية
بقوة يف الو�سط الكروي بعدما َ
"�أ�سباير" القطرية ملنا�سبة فوز منتخب قطر بك�أ�س
�آ�سيا  17التي جرت يف الإمارات كون �أغلب عنا�صر
العنابي هم خريجوا تلك الأكادميية ،فقد �أجمع
�أغلب املنتقدين عن وجود �إهمال يف متابعة مدار�س
الكرة يف بغداد من ناحية عدم مراقبة مناهجها
وكفاءة العاملني فيها ونوعية املوهوبني امل�ستقطبني
وم�صريهم بعد انتهاء فرتة تعليم ا�سا�سيات كرة
القدم ،الأمر الذي يتطلّب بيان الفوائد امل�ستخل�صة
من وجود تلك املدار�س على وفق تو�صيات خرباء
عاملني يف اللعبة �سابق ًا ت�س ّنموا مهام تدريب الفئات
العمرية يف عهود م�ضت وجنحوا يف تخريج مواهب
ع ّدة ا�صبحوا جنوم ًا كبار ًا ،ب�إمكانهم �أن يق ّروا �أهمية
ا�ستمرارها �أم حتتاج اىل ا�صالحات �إدارية وفنية
ما�ستني.

 بغداد  /املدى
يواج ��ه فري ��ق مان�ش�سرت �سيت ��ي حامل لقب
الن�سخ ��ة املا�ضي ��ة م ��ن ال ��دوري االنكليزي
املمت ��از لكرة الق ��دم خط ��را مزدوجا ،خالل
مبارات ��ه املقبل ��ة �أم ��ام غرمي ��ه التقلي ��دي
ت�شيل�س ��ي ،يف ال�ساع ��ة  7:00م�س ��اء اليوم
الأح ��د بتوقي ��ت بغداد  ،يف خت ��ام مناف�سات
اجلولة . 26
وذكرت �صحيفة  sunالربيطانية� ،أن تعاقد
ت�شيل�سي مع الأرجنتيني غونزالو هيغواين
عل ��ى �سبيل الإعارة حتى نهاية املو�سم قادما
م ��ن �صف ��وف فريق مي�ل�ان االيط ��ايل� ،أنهى
�أزم ��ة جنم الفريق �إيدين ه ��ازارد ،الذي كان
يلعب يف مركز قلب الهجوم الذي ال ينا�سبه،
�أو يتخلى عن موقعه كجناح �أي�سر لأداء دور
املهاج ��م الوهمي.و�أو�ضح ��ت ال�صحيفة �أن
مباراة ت�شيل�سي وهيدير�سفيلد تاون �أثبتت
حال ��ة االن�سج ��ام ب�ي�ن ه ��ازارد وهيغواي ��ن
�سواء على م�ستوى التحركات �أو التمريرات
ب�ي�ن الالعب�ي�ن م�ش�ي�را �إىل �أن ه ��ازارد مرر

الكرة لهيغواين  21م ��رة �ضد هيدير�سفيلد،
�أك�ث�ر من معدل ��ه لأي العب �آخ ��ر يف املو�سم
احل ��ايل .وتوقع ��ت �أن ا�ستم ��رار الربط بني
هيغواي ��ن وه ��ازارد يف مب ��اراة مان�ش�س�ت�ر
�سيت ��ي ،اليوم الأح ��د� ،سي�شكل خط� � ًرا على
مرمى ال�سيتيزينز� ،إذا مل ينجح فرناندينيو
يف الت�ص ��دي لهما حيث كان ه ��ازارد يف�شل
يف االن�سجام مع الإ�سب ��اين �ألفارو موراتا،
مهاج ��م ت�شيل�سي ال ��ذي مت ��ت �إعارته خالل
فرتة االنتقاالت ال�شتوية �إىل فريق �أتلتيكو

مدريداال�سب ��اين  .ويف تط ��ور الح ��ق �أمل ��ح
اال�سب ��اين بي ��ب غواردي ��وال ،م ��درب فريق
مان�ش�س�ت�ر �سيت ��ي ،لإمكاني ��ة ع ��دم م�شاركة
النج ��م البلجيك ��ي ،كيف ��ن دي بروي ��ن ،يف
مواجه ��ة ت�شيل�سي ،الي ��وم الأحد  ،بالدوري
الإنكليزي املمتاز.
وق ��ال غواردي ��وال ،يف امل�ؤمت ��ر ال�صحف ��ي
التقدمي ��ي للمب ��اراة ،عن �إمكاني ��ة عدم لعب
دي بروي ��ن �أم ��ام البل ��وز" :هذا م ��ن املمكن
نعم ،هذا احتمال ..قد يحدث ورمبا ال".

و�أ�ض ��اف" :يف النهاي ��ة نح ��ن نحك ��م عل ��ى
الالعب�ي�ن كما هم ،هن ��اك �أوقات يك ��ون فيها
رفاق ��ه يف حالة �أف�ض ��ل ..يف ك ��رة القدم ،ما
قم ��ت بفعل ��ه يف املا�ض ��ي ،عليك تك ��راره يف
امل�ستقبل".
وع ��ن �سب ��ب جلو�س دي بروي ��ن على مقاعد
البدالء ،يف املب ��اراة املا�ضية �أمام �إيفرتون،
�أج ��اب" :نح ��ن نح ��اول �إدارة الالعبني ،هو
لع ��ب �آخر مبارات�ي�ن قبلها ،و�أم ��ام �إيفرتون
ح�صل على دقائق �أقل� ..أريد منه اللعب كلما
�أمكن ذلك ،لقد دخ ��ل ملدة خم�س دقائق وكان
مذهل".
وتاب ��ع" :يف جودي�س ��ون ب ��ارك يعتم ��دون
عل ��ى ال�ضرب ��ات الثابت ��ة ،ونح ��ن ال منتل ��ك
الط ��ول ال ��كايف ،لذل ��ك �أردن ��ا العب�ي�ن له ��ذا
الغر� ��ض ،و�أ�شركنا �ستونز هن ��اك وقد �أظهر
�شخ�صيت ��ه ..هو يلع ��ب ب�شكل جي ��د بالكرة
وبدونها ،وهذا هو ال�سبب".
و�أردف غواردي ��وال" :نح ��ن �سنلعب مباراة
�أخ ��رى ،وبع� ��ض الالعب�ي�ن املهم�ي�ن ل ��ن
ي�شاركوا ،هذا هو الأمر".

ثقافة
باليت المدى
� ستار كاوو�ش

الإخت�صارات ت�صنع جمال اللغة وتمنحها
الكثير من الحلول ،وت�ضفي عليها �شيئ ًا من
جمال وروح البلد ،فال ي�صف الهولندي
بداية �شروق ال�شم�س الرائقة العذبة،
� اّإل بقوله (ي�أتي ال�صباح ،وفي فمه ملعقة
من ذهب) ،و�إن �أعجبه طعم الأكل اللذيذ
مر
الذي تناوله ،يقول (�أ�شعر ك�أن مالك ًا قد َّ
بدراجته على ل�ساني).
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منطلقات �إن�سانية للمثقف الجديد

الرجل الذي يم�شي قرب حذائه
(ال تعري ُه �إهتمام ًا� ،إنه مي�شي قرب حذاءه) هكذا قال يل �صديقي
الهولن ��دي وهو ي�شري ل�شخ�ص م َّر بنا ومل يكرثث لوجودنا� ،أو
رمب ��ا مل ينتبه لنا .نظرت اىل حذاء الرجل ،ف�إذا به مثبت بقدمه
ب�ش ��كل جيد ولي�س هن ��اك ثمة م�شكلة .انتب ��ه �صاحبي حلريتي
فقال يل وهو يغلق عينيه من �شدة ال�ضحك (هذا تعبري هولندي
متعال �أو مغرور)،
جم ��ازي ،واملق�صود به� ،إن ال�شخ�ص املعني
ٍ
وبالكاد �إقتنعتُ بهذا التعبري ،لننتقل ملو�ضوع �آخر ،وحني جاء
إنبى �صاحبي م ��ن جديد قائ ًال ( يف كل
ذك ��ر �أح ��د الأ�شخا�ص � ،رَ
الأح ��وال ،ال جتادله كثري ًا ف�أ�صابع قدميه طويلة) وهنا قلت له،
وه ��ل تق�ص ��د ان قدميه كبريت ��ان؟ ف�ضحك جم ��دد ًا وهو يو�ضح
الأم ��ر قائ�ل ً�ا (ح�ي�ن يق ��ول الهولندي ��ون �أن �أ�صابع �أق ��دام فالن
طويلة ،فهذا يعني �إنه ينفعل ب�سرعة ،وي�شتد به الغ�ضب لأمور
�صغرية).
م ��اذا عل � َّ�ي �أن �أفعل ون�صف اللغة الهولندي ��ة �إ�ستعارات و�أمثلة
�شعبي ��ة وتعب�ي�رات �شائع ��ة؟ له ��ذا �شرع ��ت منذ �سن ��وات بتعلم
الكث�ي�ر منها لأفه ��م ثقافة وتقالي ��د البلد ب�شكل جي ��د .بدا الأمر
�صعب ًا ،ورمبا م�ضحك ًا يف كثري من الإحيان ،لأن اللغة� ،أية لغة،
حتم ��ل الكثري من الرتكيبات التي تبدو غري منطقية اذا قارناها
بلغتن ��ا الأم .لكن رغم املفارقات التي حتدث ،فالأمر ال يخلو من
متعة ،وجمال ال ينتهي ،لأين �أنظر اىل تلك اجلمل والأقوال كما
�أنظ ��ر اىل ال�شعر ،فهي مليئ ��ة بالغرابة والغمو�ض واالخت�صار
واخلي ��ال .وهنا ال مير عليك ي ��و ٌم دون �أن ت�سمع بع�ض اجلمل
التي تق ��ول �شيئ ًا ،لكنها تعني �شيئ ًا �آخ ��ر .فيها بع�ض التورية،
وتجَُ ِّم ��ل اللغة بتعب�ي�رات تعو�ض عن الكثري م ��ن الكالم .فحني
ي�صف الفالح الهولندي حليب مزرعته قائ ًال� ،إنه حليب �أخ�ضر،
فهذا يعني ان احلليب من �إنتاج �أول الربيع ،وقت �إلتهام الأبقار
للأع�شاب الطرية اليانعة ،بداية �إخ�ضرارها .او قولهم ان فالن ًا
�أ�صابعه خ�ض ��ر ،فهذا يعني �إنه يفهم جي ��د ًا ب�أمور الزراعة� .أما
�إذا دع ��اك �صديق لبيته وهو يق ��ول (لديَّ مايكفي حتت الفلينة)
فهو يق�صد ان ما لديه من نبيذ يكفي لل�سهرة.
الإخت�صارات ت�صنع جم ��ال اللغة ومتنحها الكثري من احللول،
وت�ضفي عليها �شيئ ًا من جمال وروح البلد ،فال ي�صف الهولندي
بداية �شروق ال�شم�س الرائقة العذبة � ،اّإل بقوله (ي�أتي ال�صباح،
ويف فم ��ه ملعقة من ذهب) ،و�إن �أعجب ��ه طعم الأكل اللذيذ الذي
تناوله ،يقول (�أ�شعر ك�أن مالك ًا قد م َّر بدراجته على ل�ساين).
لك ��ن املفارقات �أي�ض ًا ت�صنعها اللغة ،فمازل ��ت �أتذكر عند �إفتتاح
�أحد املعار� ��ض ،وَ�أَ ِردتُ اال�ستف�سار عن رقم البا�ص الذاهب اىل
الغالريي ،ف�س�ألت �صديقي يان عن ذلك ،ف�أجابني حرفي ًا (�أعرف
الكث�ي�ر) ،فقلت له ب�إرتياح :لهذا �س�ألتك عن ذلك ،ف�أجابني �إجابة
�صادم ��ة مل �أتوقعه ��ا �أب ��د ًا قائ�ل ً�ا (يف هولندا حني تق ��ول �أعرف
الكثري ،فهذا معناه �إنك ال تعرف �شيئ ًا عن املو�ضوع) .وذات مرة
زارين �صدي ��ق وقد ب ��دا عليه التعب ،ف�س�ألته :م ��ا بك؟ ف�أجابني
(ل ��ديَّ ق ��ط) فقلت له� :أنا ل ��دي قط �أي�ض ًا ،فنظ ��ر ا َّ
يل وهو يقول
(عن �أي ق ��ط تتحدث؟ عندي قط معناها �إين مازلت �أ�شعر ب�آثار
اخلمر من �سهرة البارحة)! فهل هناك خيال �أكرث من هذا؟
ومبنا�سب ��ة القط ��ط ،يف بيت ��ي ال�ساب ��ق كانت جارت ��ي العجوز
م�ت�رددة بالتوا�ص ��ل مع ��ي يف بداي ��ة �سكني ،ف�أخ ��ذت تنظر يل
�أول الأم ��ر من خل ��ف ال�ستائر ن�صف املفتوح ��ة ،بعدها بيومني
�أخ ��ذت تفتح الباب وتنظر يل بتحفظ ،ثم �أخذت تقف على عتبة
البيت وحتيين ��ي ب�إمياءة من ر�أ�سها ،وبع ��د �أيام �أخذت تقرتب
ل�ت�رد على حتيتي لها ،ثم اقرتبت �أك�ث�ر لتحدثني وت�س�ألني عن
لوحات ��ي ،حت ��ى توطدت عالقتي بها ب�شكل جي ��د ،وهذه احلالة
م ��ن الرتدد يف التق� � ّرب من الآخري ��ن يطلق عليه ��ا الهولنديون
ت�سمي ��ة (الق ��ط ينظر من ف ��وق ال�شج ��رة) ! مع العل ��م لي�س يف
املو�ض ��وع ق ��ط ،وال �شجرة� .ألي� ��س هذا هو الالمعق ��ول بعينه؟
�أال يذكرن ��ا ه ��ذا مب�سرحية �أوجني يوني�سك ��و ال�شهرية (املغنية
ال�صلعاء) والتي مل تت�ضمن بني �أحداثها �أية مغنية �سواء كانت
�صلعاء �أم ب�شعر!
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يا�سني طه حافظ

في ال�سنوات الأخيرة
�صارت ت�شغلني ت�سا�ؤالت عن
بع�ض ما قمنا به وما نقوم به
�أو نفعله اليوم .ربما كان هذا
ب�سبب �شعور مكين ب�أننا �أ�ضعنا
الكثير من وقتنا وجهدنا
فيما ال يجدي �أو في الطريق
الخط�أ.
م ��ن ه ��ذه �إنن ��ا حتم�سن ��ا� ،أفرطنا يف
احلما�س ��ة ،لنظريات و�أف ��كار واخت�صمنا
ب�سببه ��ا ظان�ي�ن �أزليته ��ا ووحداني ��ة
�صوابه ��ا .وه ��ذه اثبتت من بع ��د �ضعفها
�أو �ضعف بع�ض منها �أو حتى خط�أ بع�ض
ركائزها ،و�أحيانا ال جدواها.
كان ه ��ذا يف الأدب ونظرياته النقدية
ويف الفن ��ون ويف الفك ��ر االجتماعي كما
فيم ��ا لدينا م ��ن معلوم ��ات ومع ��ارف عن
الكون.
�أو ًال لي� ��س للتط ��ور� ،أي تط ��ور ،خ ��ط
واح ��د وهذا م ��ا ت�أك ��د لن ��ا �أو ًال يف تاريخ
الأدب ونظريات ��ه كما يف تط ��ور الثقافات
واملجتمعات .وت�أكد لن ��ا ثاني ًا �أال �سالالت
ب�شرية نقي ��ة ،وبالتايل ال انت�ساب نهائي،
فق ��د تكون ورثت ما مل تدر به من �سالالت

�أُخ ��ر يف ق ��ارة �أو قارات �أخ ��رى .والر�أي
باقرتان التغريات املقدرة �سلف ًا يف التنظيم
االجتماع ��ي وال�سيا�س ��ي ،بالتقدي ��رات
املقدرة �سلف ًا بالتكنولوجيا والدين والفن
 ،...ه ��ذا ر�أي �أعقب ��ه �س ��واه يخالفه وقال
ان خمتلف فروع الثقاف ��ة واهنة الرتابط
وهي قابل ��ة للتغري املت�شع ��ب واملتنوع ..
كما �أنه ��ا اك�ث�ر ا�ستجابة لظ ��روف البيئة
مب ��ا يف ذل ��ك انت�شارها من جماع ��ات �إىل
�أخرى.
ً
عموم� �ا ،ل�سن ��ا ب�ص ��دد تخطئ ��ة الأول
وتزكية الث ��اين ولكن نق ��ول ،ويف جميع
احل ��االت ،بوج ��ود �ص ��واب يف كل منه ��ا،
ووجود ما نتحفظ من االقرار ب�صوابه.
ه ��ذا املنطلق ينفعنا علمي� � ًا واخالقي ًا.
علمي� � ًا �إن النظري ��ات تتع ��دل �أو تتط ��ور
�أو ت�ستب ��دل م ��ع تق ��دم املعرف ��ة والعلوم.
قد�سية القم ��ر ،بعيد ًا وم�ضيئ ًا ،لي�ست هي
حني دا�س الإن�سان بقدميه على حجارته.
قل مث ��ل ه ��ذا يف الق�صائ ��د ويف نظريات
الأدب والنق ��د والفنون وم ��ا كان من �آراء
و�أف ��كار يف العلوم ويف الفك ��ر ال�سيا�سي

ال���ف���ول���ي���ا الإ����س���ب���ان���ي���ة

موسيقى األحد
ثائر �صالح

ال فوليا اال�سبانية  La Foliaمن الأحلان
املو�سيقي ��ة القدمية يف �أوروبا التي القت
رواج ًا كبري ًا فق ��د انت�شرت يف العديد من
البل ��دان ،وال ت ��زال �أ�صدا�ؤه ��ا ت�سمع يف
املو�سيق ��ى ال�شعبي ��ة خا�ص ��ة يف ال ��دول
اال�سكندنافي ��ة ويف املو�سيق ��ى احلديثة.
ظه ��ر اللح ��ن مطبوع� � ًا �سن ��ة  1672للمرة
الأوىل ،لكن ��ه كان معروف ��ا وم�ستعم�ل ً�ا
ب�صي ��غ متعددة منذ الق ��رن ال�ساد�س ع�شر
معان كثرية،
على الأقل .لعبارة "ال فوليا" ٍ
منه ��ا اجلن ��ون ،العبث ال ��خ ..لك ��ن �أ�صل
ال�ش ��كل املو�سيق ��ي يع ��ود اىل رق�ص ��ة من
�شبه اجلزيرة الأيبريية تتعلق باخل�صب،
توقيعه ��ا ثالثة على �أربع ��ة (�إيقاع ثالثي)
من الق ��رن اخلام�س ع�ش ��ر .انت�شرت هذه

واالقت�صاد.
عب ��ارة "يف الفك ��ر ال�سيا�س ��ي" ت�شري
�أو تقربن ��ا �إىل �أن �أث ��ر امللكي ��ة والنظ ��ام
االجتماعي ويف الثقافة ال�سيا�سة .وا�ضح
انها مناق�ضة ملا كان يف الكتب املقد�سة بني
تطور الإن�سان من خل ��ق �آدم و بني تطور
املجتمع ��ات م ��ن بدايات "بدائي ��ة" .وهذا
ه ��و �أ�سا� ��س الفرق ب�ي�ن هيج ��ل والكتاب
املقد�س او الكتب املقد�سة.
�إن امت ��دادت الدارويني ��ة �أم ��دت
اال�شرتاكي�ي�ن بق ��وة املنطل ��ق �إىل ال ��كالم
ع ��ن �أ�ص ��ل العائل ��ة والتط ��ور االجتماعي
ون�ش ��اط �أو �أن�شط ��ة امللكي ��ة .و�أية نظرية
عامة ال نعدم ت�أثريها يف التطور الثقايف.
وراء التطورات الثقافي ��ة تطور نظريات
وفل�سف ��ات ،والنظريات م�ستمرة كما نعلم
واملعرف ��ة بازدياد وله ��ا مفاج�آت .فهل بعد
م ��ن عذر للت�شدد واليبا� ��س ،بل االحرتاب
بينم ��ا االف ��كار تتغ�ي�ر والآف ��اق ،تتج ��دد
وتت�سع؟ اعتقد ب ��ان الت�شدد واالنغالق ما
عادا �صفتني حمبذتني ،ولي�س لهما �أ�سا�س
علمي..

و�إذا كان ��ت الظواهر نت ��اج جمتمعات
تتق ��دم معرفي� � ًا فالب ��د يف ح ��ال كه ��ذه �أن
يك ��ون كل تط ��ور ،ال كل تغ�ي�ر ،تط ��ور ًا
تقدمي� � ًا .وكل تط ��ور تقن ��ي �أي�ض� � ًا .وهنا
ي�ص�ي�ر الرتحي ��ب ،ال البغ�ض ��اء ،مطلوب� � ًا
ب ��كل نظرية جديدة تدف ��ع �إىل التطور يف
جان ��ب م ��ن جوان ��ب حياتن ��ا الإن�ساني ��ة.
نعم ��ة ه ��ي ان احل�ض ��ارة الت ��ي ت�ضاع ��ف
�أن ��واع قدراتنا مع ت�ضاع ��ف مهامنا .هذه
احل�ض ��ارة تعو�ضن ��ا ب�أمناط م ��ن اجلمال
جديدة وب�أح�سي�س مبت ��ع جديدة وب�آفاق
للحي ��اة جديدة الرواحن ��ا يف �أزمنة تزيد
فيه ��ا مواجهاتن ��ا للمتاع ��ب واملعوق ��ات.
�أح ��د املفكري ��ن ق ��ال :ان ل�ل��آالت �صف ��ات
جمالية! هي ر�ؤية الإن�سان �أوجدت جما ًال
جدي ��د ًا فيم ��ا كان �أو ًال �صادم� � ًا ومنف ��ر ًا.
ومل يب ��ق الرومان�سي ��ون ب�ل�ا واقعيته ��م،
الرومان�سي ��ون اجلدد وجدوا جماالت يف
احلي ��اة اجلديدة .وهنا يتوج ��ب التذكري
ب�أن �سبن�سر ه ��و �أي�ض ًا �أكد على اجلوانب
االجتماعي ��ة يف املت ��ع اجلمالي ��ة ،ال�سيما
بالن�سبة لوظيفة ال�شعر واملو�سيقى .و�أنت

�إذا اردت �أن تكت�ش ��ف �أ�سب ��اب انحط ��اط
وفن ��اء �أمة ،فابحث عم ��ا ي�سهم يف تفتيت
االن�سجام والإرباك و الإ�ضرار بجماليات
احلياة ،فن ًا وواقع ًا ،وعن احتكار احلرية
والرثوة فيها..
ال �أرى �ض ��رورة للتو�س ��ع يف عبارتي
الأخرية م ��ا دمت �أخاطب مثقفني .لكن �أي
م�ص ��ادرة حلرية تفكري �أو حرية معتقد �أو
حري ��ة �إب ��داع ،هي عم ��ل �شائ ��ن .غالب ًا ما
تك ��ون امل�ستج ��دات دالئل تق ��دم �أو حتول
�إىل مرحلة تق ��دم  .املعرفة والتطبيق هما
الل ��ذان يق ��رران ال�ص ��واب الأخ�ي�ر .لي�س
�سواهما ح َكم ًا عد ًال.
�أم ��ا االحتج ��اج ب�أن فنان�ي�ن ومفكرين
جل� ��أوا للق ��دمي ،فتف�س�ي�ر ذل ��ك �أنه ��م ر�أوا
بع�ض� � ًا مفي ��د ًا فاته ��م ،بيكا�س ��و الفن ��ان،
الر�س ��ام والنح ��ات ،انتب ��ه �إىل مزايا الفن
االفريق ��ي لكنه مل يبقه ��ا افريقية .و�ضعها
�ضم ��ن خ ��ط تط ��وره .وه ��ذا ه ��و املعنى
احلقيق ��ي للعب ��ارة املُ�ساء فهمه ��ا "الإفادة
من الرتاث" .وهو هذا ما يجعلنا نفيد من
حل ��ن قدمي �أو �شع ��ر ق ��دمي �أو �أ�سلوب يف
الري �أو البناء.
العبقري ��ة الب�شري ��ة تعم ��ل يف كل
الع�ص ��ور .وفيه ��ا كم ��ا يف احلا�ض ��ر ويف
امل�ستقبل� ،أفكار ونظريات وا�ساليب عمل
وتقنيات مهم ��ة ومفيدة .م�ص ��ادرة العقل
الب�ش ��ري مث ��ل م�صادرة ح ��ركات التحرر،
امور �أقل ما تو�صف به �أنها �شائنة ولي�ست
يف �صالح املجتمعات وم�ستقبلها.
�إن ثقاف ��ة منفتح ��ة و�سماح ��ة اخالقية
وامي ��ان حقيقي بحري ��ة الإن�سان� ،صفات
�أوىل لثقاف ��ة �إن�ساني ��ة .كل املجاالت التي
ذكرناه ��ا ت�سه ��م مع ًا ،وبطريق ��ة ع�ضوية،
يف بن ��اء احلقيق ��ة الروحي ��ة للإن�س ��ان
اجلدي ��د ال ��ذي يلي ��ق ح�ض ��وره بع�صرنا
املتق ��دم والذي يتقدم  .لي� ��س معقو ًال ابد ًا
�أن نظل ُنعل ��ي انف�سَ نا وافكارنا ونقلل من
�ش�أن الآخرين وافكارهم .هذا �أمر اخالقي ًا
مرفو� ��ض وعلمي ًا غري �صحيح واجتماعي ًا
في ��ه �إ�ضرار مبا�شر وغري مبا�شر .هو ابد ًا
ف�صل ُته
مل يع ��د يليق مبثقف معا�ص ��ر و�إال ِ
بالبدائي ��ة والالحت�ض ��ر �أك�ث�ر م ��ن �صلته
باحلياة املتمدنة ورحابة احلقول املعرفية
يف عاملنا اجلديد اليوم.

الرق�ص ��ة يف ا�سباني ��ا وايطالي ��ا وكان ��ت
�صاخب ��ة و�سريع ��ة ج ��د ًا وم ��ن
هن ��ا ج ��اءت العالق ��ة باجلن ��ون
والعبث.
ك�ش ��كل مو�سيق ��ي يب ��دو �أن
الفولي ��ا ه ��ي تقني ��ة ارجتالية
عل ��ى حل ��ن بال�سل ��م ال�صغري،
عب ��ارة ع ��ن تنويع ��ات عل ��ى
اللح ��ن يختلف عدده ��ا .فقد
ط ��ور املو�سيقي ��ون قالب� � ًا
ب�ضمن ��ه تتابع الك ��وردات
(امل�س ��ار الهارم ��وين
للعم ��ل) لتقدمي املو�سيقى
امل�صاحب ��ة للرق�ص ��ات.
ميي ��ز الباحث ��ون ب�ي�ن
القدمي ��ة
الفولي ��ا
والفوليا املت�أخرة التي
ترتب ��ط باملو�سيق ��ار
الفرن�س ��ي �إيط ��ايل
الأ�صل جان باتي�ست

ل ��ويل ( )1687 - 1632وعمل ��ه "�أحل ��ان
للأوبو على الفولي ��ا اال�سبانية" Air des
hautbois Les folies

 )d'Espagne (LWV 48املطب ��وع �سن ��ة
 .1672كان ��ت الفولي ��ا القدمي ��ة �أ�سرع من
الفوليا املت�أخرة اجلديدة التي حتمل مزايا
و�صفات �أ�شكال مو�سيقية بطيئة معا�صرة
له ��ا مث ��ل رق�ص ��ة ال�سارابان ��د اجلليل ��ة �أو
�ش ��كل البا�ساكاليا .بذل ��ك �أ�صبحت الفوليا
تتمي ��ز بلحن حم ��دد مع م�صاحب ��ة حمددة
بتتابع ثابت للكوردات (الت�آلف املو�سيقي)
و�سلم ��ه ره ال�صغري هو ال�سل ��م االعتيادي
له ��ذا اللح ��ن ال ��ذي ا�ستعمل ��ه كل م ��ن كتب
الفوليا.
كتب �أكرث م ��ن  150م ��ن املو�سيقيني قطع ًا
با�س ��م ال فولي ��ا يف ع�ص ��ر الب ��اروك وم ��ا
بع ��ده لغاية منت�صف الق ��رن التا�سع ع�شر،
لكن املث�ي�ر لالنتب ��اه �أن املو�سيقيني الأملان
جتنب ��وا ت�ألي ��ف تنويع ��ات ال فولي ��ا عل ��ى
العم ��وم .من �أ�شهر ه ��ذه الأعم ��ال ما كتبه
اركاجنيلو كوريلي وفران�ش�سكو جمنياين
وفيفال ��دي ،وا�ستعم ��ل ب ��اخ اللح ��ن يف
واحدة من �آريات كانتاتا الفالح (عمل رقم
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يف ره ال�صغ�ي�ر .تالهم الحق� � ًا كارل فيليب
اميانويل باخ ( )1788 – 1714و�أنتونيو
�سالي�ي�ري ( ،)1825 – 1750و�أ�ش ��ار
بيتهوفن اىل اللحن يف احلركة الثانية من
�سيمفونيته اخلام�سة (.)1808
بع ��د ذل ��ك يف الق ��رن الع�شري ��ن ا�ستعم ��ل
�سرغ ��ي رخمانين ��وف ()1943 – 1873
اللح ��ن يف عمل ��ه "تنويع ��ات عل ��ى حل ��ن
لكوري ّل ��ي" وه ��و العم ��ل رق ��م  54ال ��ذي
كتب ��ه �سنة  1932خ�صي�ص ًا لعازف الكمان
وامل�ؤل ��ف فريت� ��س كراي�سل ��ر (- 1875
 .)1962وجن ��د الي ��وم اهتمام� � ًا باللح ��ن
وبظاه ��رة ال فولي ��ا ،وهن ��اك �أمثل ��ة عل ��ى
ا�ستعم ��ال اللح ��ن وال�ش ��كل يف ع�صرن ��ا
احلدي ��ث ،مث�ل ً�ا يف فل ��م ري ��ديل �سك ��وت
ال�شهري " 1492احتالل اجلنة" الذي كتب
مو�سيق ��اه املو�سيقي اليون ��اين فانغلي�س
(�أيفانغيلو� ��س اوذي�سيا� ��س باباثنا�سيو)
(.)1992

الر�سام العراقي املغرتب يو�سف النا�صر ..العتمة ولون ال�سخام الفاحم
خالد خ�ضري ال�صاحلي
ميكن اعتبار الر�س ��ام يو�سف النا�صر عينة
ممثلة للثقافة العراقي ��ة الرفيعة التي عانت
من الظ ��روف ال�سيئ ��ة للع ��راق يف خمتلف
مراحل ��ه الفائت ��ة ،وا�ضط ��رت اىل الهجرة،
والغرب ��ة ،وم�صاع ��ب حي ��اة املنف ��ى ،فكان
ت�أث�ي�ر ذل ��ك عل ��ى جتربته مزي ��د ًا م ��ن الأمل
ال ��ذي �أنت ��ج جتربة زاخ ��رة بالعتم ��ة ولون
ال�سخ ��ام الفاحم ..فحينم ��ا كتب يف مطوية
�أح ��د معار�ض ��ه "من ��ذ مرحل ��ة مبك ��رة م ��ن
حياتي الفنية كن ��ت �أكرث مي ًال �إىل التحديق
يف اجلان ��ب املظلل لل�شج ��رة� ،أو الكر�سي،
�أو اجل�س ��د ،من اجلانب املغم ��ور بال�ضوء،
و�إنقاد بي�سر �إىل الرتاجيديا التي �أجد فيها
طم�أنين ��ة ،ال لأنه ��ا تطه�ي�ر للنف�س ب ��ل لأنها
البلوى التي توقظ احلوا�س وتفتح للوعي
�سبل ��ه ال�سرية ،كنت �أكرث مي ًال �إىل التحديق
يف االنفع ��االت الباطني ��ة والق ��وى املحركة
الغام�ضة والنوازع غري املدركة" ،فاته رغم
كل ذلك الأمل ظل يحمل العراق يف داخله..
تت�ص ��ف جتربة يو�سف النا�ص ��ر باالقت�صاد
يف كل �ش ��يء ،بامل ��واد ،والعنا�ص ��ر،
واملف ��ردات الت�شكيل ّي ��ة ،ولكن ��ه ،كم ��ا ن ��وّ ه
الكات ��ب ها�شم تايه يف احدى الندوات التي

�شاركنا بها معا ،كان مكتظ ًا بالعنف ،ونحن
هنا معنيون بنمط من العنف الذي ميار�سه
الر�سّ ��ام عل ��ى خطوط ��ه ،و�أ�شكال ��ه ،ع�ب�ر
عمليات املحوّ  ،وال�شطب التي تهدم عنا�صر
اللوح ��ة ،وك�أن التدم�ي�ر اخلارج ��ي امل ��دان
يج ��د حتقق ًا مماث�ل ً�ا له يف فع ��ل الر�سم عند
النا�صر ،وي�صبح م�آل ك ّل لوحة يف النهاية،
وك�أن نزع ��ة التقوي� ��ض فاعل ��ة يف جتربت ��ه
وه ��ي ت�ؤ�س� ��س لعملي ��ات :اله ��دم ،واملحو،
واالختزال ،ملا يت�ش ّكل ويت ّم بنا�ؤه.
�إن منج ��ز يو�س ��ف النا�ص ��ر يت�ش ��كل يف

اجتاه�ي�ن ،وبح�س ��ب طبيع ��ة ردود �أفعال ��ه
على مرجعياته الب�صرية :الأول ،ان طغيان
ال�سم ��ات التعبريي ��ة فيه وا�ضح ��ة ون�شات
يف حلظ ��ة ا�ستثارة عاطفية خ�ضعت خاللها
املرئي ��ات النفعاالت حبي�سة تدف ��ع بالر�سّ ام
�إىل ت�سجي ��ل هذياناتها ،و�صخبها مبا�شرة،
بينما يب ��دو الثاين ،يف �أبرز معامله� ،سطح ًا
جتريدي ًا ينطوي على خمتزالت من �أ�شكال:
ب�شر ّي ��ة ،وطبيعي ��ة ،و�أ�شياء تب ��دو خافتة،
كتلميح ��ات ذائب ��ة ب�ي�ن ح�ش ��ود اخلط ��وط
منتظم ��ة بعالق ��ات داللي ��ة يجمعه ��ا طاب ��ع

العنف.
�إن ايغ ��ال املتلق ��ي لتجربة يو�س ��ف النا�صر
يف الرتكي ��ز عل ��ى احلدي ��ث ع ��ن الثيمات ال
يج ��ب �أن يك ��ون عل ��ى ح�س ��اب البح ��ث يف
�شيئي ��ة لوحت ��ه ،فنح ��ن نعتق ��د ان خلط ��ة:
الأمل ،والر�س ��م يف طاول ��ة الت�شري ��ح ،مل
يتبق منها اال مادته باملعنى الوا�سع للمادة:
اللون ،واملواد املل�صقة ،والت�أثريات التقنية
الت ��ي تنتج �ص ��ورة ب�صرية تع�ب�ر عن الأمل
وت�شجبه ،تل ��ك املادة الت ��ي تتكفل بالتعبري
ع ��ن كل االنفع ��االت ال�سابق ��ة ،فالر�سام غري
مطلوب منه ان يق ��دم تقارير �صحفية حول
مو�ضوع ��ات ت�شغل ��ه ،ب ��ل يتعامل م ��ع مادة

ب�صرية عليها ان تعرب ب�أقل قدر من ال�سردية
الت ��ي تنتم ��ي �إىل اللغ ��ة ،وان الأم ��ر امله ��م
يف جتربة الر�س ��ام يو�س ��ف النا�صر متكنه
م ��ن املحافظة عل ��ى (م�ش ��دات) العمل الفني
م�شدودة دائم ��ا ،لتحافظ على تنا�سق ج�سد
التجرب ��ة ،فقد حر�ص يو�س ��ف النا�صر على
�أن تب ��دو لوحاته م�ش ��دودة رغ ��م �أحجامها
ال�ضخم ��ة ،فقد متكن ه ��ذا الر�سام من م�سك
التفاحت�ي�ن معا بك ��ف واح ��دة عندما حافظ
عل ��ى التوت ��ر القل ��ق يف جانب�ي�ن �شدي ��دي
الأهمية واخلطورة وال�صعوبة:

التوازن الأول ،كان بني �شيئية العمل الفني
التي نعتربه ��ا البنية التحتية للعمل الفني،
وب�ي�ن (ال�شكل اجلمايل) ،او (ال�شكل الدال)
بح�سب تعبري )كاليف بل( ،وكافة الهوام�ش
الت ��ي تتجم ��ع خ ��ارج الواقع ��ة الب�صري ��ة
اوكبني ��ة فوقية لها ،والت ��وازن الثاين ،يف
اعط ��اء دور لأ�سب ��اب ال�ش ��د املوج ��ودة يف
جترب ��ة يو�س ��ف النا�صر من خ�ل�ال ت�ضمني
التجرب ��ة فاعلي ��ة احلقيقة بو�صفه ��ا النزاع
القدمي بني" :االنك�شاف والإخفاء" ،او بني
الفج ��وة امل�ض ��اءة وحالة الإخف ��اء املعتمة،

ونخل� ��ص �إىل ا�ستنت ��اج ان يو�سف النا�صر
قد متكن من حتويل املو�ضوع �إىل :عالقات
لوني ��ة يهيمن عليه ��ا اللون الأ�س ��ود الفاحم
غالب ��ا ،واىل عالقات �شكلية �أي �إىل (ا�شكال
دال ��ة) ،فلم يعد املو�ضوع �س ��رد ًا نرثي ًا قابال
للتح ��ول �إىل لغة حكائية ،فحافظ املو�ضوع
عل ��ى طبيعة الواقع ��ة الب�صري ��ة ،وهذا �سر
الأ�س ��رار يف الر�س ��م ..ويف جتربة يو�سف
النا�صر..
كت ��ب الناق ��د ف ��اروق يو�س ��ف "�إن لوحات ��ه
بالأ�س ��ود وح ��ده ،ه ��ي يف حقيقته ��ا �أجزاء
مقتطع ��ة من لوحة واحدة ،كان يُقدر �أنه لن
ينتهي منها ...ففي “مط ��ر �أ�سود” اخت�صر
النا�صر امل�ساف ��ة التي تف�صل بني التخطيط
والر�س ��م .وهو ما فعل ��ه يف �أوق ��ات �سابقة
م ��ن غري �أن يعتربه ج�سر ًا �إىل عاطفته التي
ارتطم ��ت ب�سب ��ب �صدم ��ة الغ ��زو الأمريكي
بج ��دار احلاجة �إىل التعب�ي�ر .ولأن النا�صر
كان ق ��د مار� ��س الكتابة من خ�ل�ال عمله يف
�صحيف ��ة “احلياة” فلم تك ��ن تعوزه القدرة
عل ��ى الف�صل بني ما هو فن ��ي وما هو �أدبي،
فكان ��ت فر�صة لكي يعيد النظر يف كل �شيء
من حوله ويف �أدواته وهو الذي متكن منها
غ�ي�ر مرة من غ�ي�ر �أن يرغ ��ب يف تطويعها.
مثله كان ��ت تلك الأدوات متم ��ردة وخمتلفة
وعاكف ��ة على �أ�سئلتها التي ال ت�ستثني �شيئ ًا
من �شغبها".
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ثقافة

الموقف ال�صريح للمثقف العراقي
من �أحداث بلده ي�ؤدي �إلى موته

فا�ض��ل ثامر  :على الدول��ة والأحزاب منح
املثق��ف حري��ة التعب�ير ع��ن ر�أي��ه ببيان
وت�صريحات ر�سمية
زينب امل�شاط

قناديل

 لطفية الدليمي

هل نم�ضي نحو الهاوية؟؟

عل��ي ح�س��ن الف��واز  :احلدي��ث ع��ن ال�ضحية
الثقافية يف هذا الو�ضع ال�سيا�سي امللتب�س مو�ضوعة
يجب �أن تو�ضع على طاولة النقا�ش اليوم

الكثري م ��ن ال�صمت ،و�صرب ال حدود له هذا
م ��ا نح ��اول �أن نتعلم ��ه الي ��وم يف وق � ٍ�ت مل
ُتتع ��ب الدولة العراقية برمينا يف ال�سجون
يف ح ��ال نقده ��ا �أو التهج ��م عليه ��ا �أو قول
كلم ��ة حق فيها ،فكل ف ��رد يف هذه الدولة له
جي�شه اخلا�ص والكفيل ب�أخذ حقها ...
�أت�س ��اءل وبعيد ًا عن ال�شخ�صنة ،هل م�صري
الكلم ��ة احل ��رة للمثق ��ف والفن ��ان �أن ُتكب ��ل
ب�سال�س ��ل ال�صم ��ت؟ حت ��ى بع ��د وع ��ود ال
متناهية من احلريات؟
�صفحاتن ��ا الورقي ��ة يف ال�صح ��ف بات ��ت
مه ��ددة� ،أدوار الفنانني على خ�شبة امل�سارح
مه ��ددة ،كلماتنا الألكرتوني ��ة يف �صفحاتنا
ال�شخ�صية على مواقع التوا�صل االجتماعي
�ص ��ارت مهددة كذل ��ك ،وما علين ��ا �سوى �أن
نهم� ��س بكلماتنا لأنف�سنا خ�شية �أن ي�سمعها
اح ��د� ،أو ان نحب�سه ��ا يف عم ��ق روحنا� ،أو
ورق و ُنخبئه ��ا يف �سرادي ��ب
نكتبه ��ا عل ��ى ٍ
مظلمة كما كان يحدث يف ال�سابق.
املثقفون ي�شع ��رون اليوم ب�أنه ��م وكلماتهم
م�ستهدف ��ون ،يذك ��ر الناق ��د فا�ض ��ل ثام ��ر لـ
"امل ��دى" قائ�ل ً�ا " نحن ن�شع ��ر دائم ًا باننا
م�شاري ��ع للقت ��ل من قب ��ل الق ��وى الظالمية
املنت�ش ��رة هنا وهناك  ،فنحن ن�شعر �إن هذه
القوى كارهة للمثقفني وللثقافة ،لذلك نحن
نعمل بدورن ��ا على �أن نقف بق ��وة �ضد مثل

خم�س وثالثون عام ًا ُق ّيد خاللها
ٌ
الم�شهد الثقافي واالدبي العراقي
ب�سال�سل و�أُحب�ست الكلمات خلف
ق�ضبان من حديد ،لم تظهر �إلى
ٍ
النور �سوى تلك الكلمات التي وجهت
وفق ايدلوجيات النظام ،او طب ّلت
و�صفقت وهتفت با�سمه� ،أو تلك التي
كانت تخ�شى قول الحقيقة ،فبقيت
�أوراقها م�ستترة في �سراديب مظلمة
وظهرت بعد عام ...2003
ِوعدنا بالكلمة الحرة ،والفن الحر،
والجمال ،و�أخذ الحقوق ،وعدنا
بالكثير الكثير بعد عام  ،2003ولم
نح�صد �سوى الموت مهما زرعنا،
�سابق ًا كان لكلماتنا الحرة ال�سجون
والعذابات ،واليوم لها �صدورنا
وبع�ض ر�صا�صات مجهولة الهوية...

هذه القوى".
ال �شيء ي�ضمن للكلمة حريتها ،يطالب الناقد
فا�ضل ثامر احلكومة العراقية قائ ًال " نحن
نطال ��ب بق ��وة من قب ��ل اجله ��ات املعنية �أن
ت�ضمن لنا حري ��ة الكلمة ،فاملثقف والثقافة
بال كلمة حرة هما غري موجودين ".مُ�شدد ًا
" ونتوجه للحكومة واملرجعيات ب�إدانة اي
جرمية �ضد الكلمة احلرة او املثقفني ونقول
�إن هذه هي جناي ��ة لقتل املثقفني العراقيني
جميع ًا ،فنحن اليوم النقف حداد ًا على روح
�شخ�صية ثقافية بح ّد ذاتها نحن نقف حداد ًا
على روح الثقافة العراقية التي باتت مهددة
زمان ومكان".
بالقتل يف �أي ٍ
و�أك ��د ثامر قائ�ل ً�ا " �إن �أي حزب �أو جهة �أو
�شخ�صية �سيا�سية مل تق ��ف لت�ستنكر ب�شكل
ر�سم ��ي مقت ��ل املثقف�ي�ن والكلم ��ات احلرة،
يعدّون �ضمن دائرة االتهام بقتل اي مثقف،
كم ��ا �أن عليه ��م وبت�صريح ��ات ر�سمي ��ة �أن
ي�ضمنوا حريات التعبري للمثقفني ".
يبق ��ى عل ��ى الكلمة احل ��رة الناق ��دة للو�ضع
احل ��ايل والت ��ي ينطقه ��ا املثق ��ف �أن تكون
واعية ،وموجه ��ة وم�صوّ بة ب�شكل �صريح
هذا م ��ا يذكره الناق ��د علي ح�س�ي�ن الفواز
قائ�ل ً�ا "�إنه يف ظل ظرف �سيا�سي ملتب�س،
يك ��ون احلدي ��ث ع ��ن الرم ��وز ال�سيا�سي ��ة
والديني ��ة بق ��در ما هو جزء م ��ن التابو �إال

عالية طال��ب :نحن كمثقف�ين ننتظ��ر �أن ي�أتي
الدور علينا مادمنا نقف بوجه التيار

ان ��ه يج ��ب �أن ي�أت ��ي �ضمن �سي ��اق نقدي".
وي�شخ� ��ص الف ��واز جانب ًا م ��ن م�شكلة فهم
املثق ��ف للنق ��د ويق ��ول "�إن م�شكل ��ة وع ��ي
الثقافة وممار�سة الثقافة اذا مل ت� ِأت �ضمن
�سياق نقدي فاعل وحقيقي ي�ؤ�س�س لنف�سه
�ستف�شل وتكون موجهة ب�شكل وا�ضح �إىل
ما يعرب عن االنفعال".
وي�ش�ي�ر الف ��واز قائ�ل ً�ا �إن "الكث�ي�ر م ��ن
املثقف�ي�ن ميار�سون اخلط ��اب الثقايف ك�أنه
انفعال واعتق ��د �إن املثقف النقدي الواعي
وامل�س� ��ؤول هو الذي يدرك �أهمية الوظيفة
النقدية للفعل الثقايف ".ذاكر ًا " �أن القوة
ال�سيا�سي ��ة اليوم قوة غ�ي�ر تاريخية وغري
مهيئ ��ة للتح ��ول باجت ��اه الفك ��رة املدني ��ة
وفه ��م البني ��ة احلقوقي ��ة للدول ��ة العراقية
واال�ستحقاقات احلقوقي ��ة للتحول املدين
لهذه الدولة".
وحتدث الفواز عن ال�ضحية الثقافية قائ ًال
" اظ ��ن �أن ق�ضية احلدي ��ث عن ال�ضحية
الثقافي ��ة يف ه ��ذا الو�ض ��ع امللتب� ��س يجب
�أن تو�ض ��ع عل ��ى الطاول ��ة وت�ش ��رح بوعي
ومو�ضوعي ��ة حتى ال نعيد انتاج ال�ضحايا
م ��ن جديد ".ذاك ��ر ًا �إنه " م ��ن الواجب �أن
يت�سلح املثقف بالوعي النقدي وامل�س�ؤولية
حت ��ى حني يتعامل مع امل�شكالت  ،يجب �أن
يتعام ��ل معه ��ا بوع ��ي نق ��دي وه ��ذا الأمر

يق ��ود للحديث ع ��ن �أهمية الوع ��ي النقدي
يف التعام ��ل م ��ع الق ��وى ال�سيا�سي ��ة التي
ال تتغ�ي�ر ولن تتغ�ي�ر اذا مل يكن هناك فعل
نق ��دي حقيقي يك ��ون واعي� � ًا ال�ستقراءات
اللحظة احلالية ،ال اط�ل�اق �شتائم و�سباب
تت�سبب بالنهاية بخ�سارة املثقف لذاته".
يبدو �إن ظاهرة قتل الكلمة احلرة ال عالقة
ل ��ه بالي ��وم وباالم�س ،تذك ��ر الكاتبة عالية
طال ��ب �إن "املو�ض ��وع لي�س نظام� � ًا �سابق ًا
وحالي� � ًا  ،ه ��و موق ��ف االديب م ��ن �أحداث
بل ��ده ونق ��ده للواق ��ع ،اذا كان بائ�س� � ًا �أو
جي ��د ًا ،متى ميج ��د املثقف ومت ��ى يهاجم؟
قد نق ��ول �سابق ًا �إن م ��ن كان يهاجم النظام
ال�ساب ��ق كان ��ت ال�سج ��ون بانتظ ��اره� ،أما
اليوم م ��ن يهاجم الواقع احل ��ايل وب�سبب
وجود ع ��دة �أنظمة ومنافذ قوى رمبا تزيد
قوته ��ا على قوة الدولة ح�ي�ن نهاجم من ّفذ ًا
ون�سكت عن �آخر نكون �أي�ض ًا جبناء".
ت�ش�ي�ر طالب �إن اجلميع الي ��وم ي�شرتكون
بتقدمي الأ�سو�أ للعراق وتقول " نحن حني
نتح ��دث نتح ��دث بالعم ��وم وال ن�شخ� ��ص
باال�سماء ذل ��ك ان الواقع احلايل ي�ؤكد ان
الكل ي�شرتكون بتق ��دمي الأ�سو�أ للعراقيني
والعراق ،كم ��ا �إن الكل ي�شرتكون بارجاع
الع ��راق اىل ال ��وراء با�سهامه ��م بالف�س ��اد
لي� ��س عل ��ى م�ست ��وى الدول ��ة فح�س ��ب بل
عل ��ى م�ست ��وى الف�س ��اد االداري وامل ��ايل
وعل ��ى م�ستوى عالقتهم م ��ع دول اجلوار
وعل ��ى م�ست ��وى الواق ��ع ال ��دويل وعل ��ى
م�ست ��وى وجود الع ��راق كدول ��ة لها هيبة
و�سلطان وت�ؤمن بالقوانني املدنية وتطبق
د�ستوره ��ا ويعي� ��ش مواطنيه ��ا ب�سالم كل
ه ��ذا كله غري متوافر الي ��وم� ".أما بالن�سبة
لدور االديب فت�شري طالب قائلة " لقد �إعتاد
االديب العراقي على دف ��ع الثمن غالي ًا ذلك
�إن االدي ��ب الذي يقف بوجه هذا االع�صار
علي ��ه �أن يقب ��ل مبوقع ��ه ال�صل ��ب و�إال
فليرتاجع وي�سكت ويكون �صنم ًا ".م�ؤكدة
�إن " م ��ن يقف الي ��وم يف وج ��ه التيار �أما
ينحن ��ي �أو يقتلع ��ه هذا التي ��ار ،فمن رحل
من ��ا هم م ��ن اقتلعهم التيار ،وم ��ن بقي منا
موارب ًا ب�ي�ن فتح الباب وغلقه ��ا �أما ينجو
�أو ي�أت ��ي عليه الدور له ��ذا نحن دائم ًا ندفع
�ضرائ ��ب لوقوفن ��ا بوج ��ه التي ��ار ،ونحن
دائم� � ًا بانتظ ��ار دورن ��ا م ��ن احتمالي ��ة �أن
يقتلعنا التيار".

هناك موج ��ة متعاظمة من الكتب املنذرة باملخاطر التي تواجه �أو
�ستواج ��ه كوكبنا يف القري ��ب العاجل من بينها كت ��اب ( املمانعة )
ال ��ذي كتبه الروائ ��ي والفيزيائ ��ي الأرجنتيني الراح ��ل ( �أرن�ستو
�سابات ��و ) و ق ��دم فيه ر�ؤية �أخالقية وفكري ��ة �ضد االنحطاط الذي
داه ��م كوكبن ��ا و�شم ��ل كل �ش ��يء حولنا،وجعلنا نعتقد خط� ��أ �أننا
نتوا�ص ��ل م ��ع �أبن ��اء جن�سنا عرب عومل ��ة الإعالم ،غ�ي�ر �أن احلقيقة
خمتلف ��ة متام ��ا عل ��ى �أر� ��ض الواق ��ع  ،فنح ��ن ننف�صل ع ��ن الواقع
واجلماع ��ة الب�شرية ونعي�ش يف ح�شود منغلقة ودعانا �ساباتو �أن
النذع ��ن ملوجات التخدير الت ��ي ي�سببها ال�ضجي ��ج الإعالمي وهي
حتولنا اىل كائنات بليدة م�ستنفدة القوى.
وثم ��ة كتب اخ ��رى تنذرنا مبخاط ��ر هيمن ��ة الروبوت ��ات والذكاء
الإ�صطناعي و�إمكانية فقدان ال�سيطرة من قبل الب�شر بحدود �سنة
.2040
يتخذ عامل االجتماع واملفكر الفرن�سي �إدغار موران �سبي ًال مماثالً
لتوجه ��ات �سابات ��و �إمن ��ا م ��ن وجهة نظ ��ر فيل�سوف يهم ��ه م�صري
الب�شرية واملخاطر املحدقة بها يف القرن احلادي والع�شرين.
ي ��رى �أدغ ��ار م ��وران يف تقدمي كتاب ��ه التحذيرى ( ه ��ل ن�سري �إىل
الهاوي ��ة ) �أن م�صري كل فرد على وجه هذا الكوكب اجلميل اليوم
ب ��ات حمكوم ��ا مب�ص�ي�ر �أر�ضي جماع ��ي وهو م�ص�ي�ر كارثي مامل
نت ��دارك الأمر ونبتكر احلل ��ول الناجعة ،فنح ��ن نواجه امل�شكالت
احليوي ��ة ذاته ��ا كجن�س ب�شري وتواجهن ��ا التهديدات املميتة يف
�سب ��اق كوكبن ��ا املتفاقم نح ��و الت�صني ��ع ،وانغما� ��س الب�شرية يف
جم ��االت العوملة والتغريب والنموغ�ي�ر امل�سبوق يف بع�ض الدول
و الفقر غري امل�سبوق يف دول فقرية �أخرى تزداد جوع ًا وتخلف ًا.
يركز �أدغار موران على �أن هذا ال�سباق املت�سارع ي�ضع جمتمعاتنا
التقليدية يف �أزمة ،والت�ستثنى من الأزمة ذاتها جمتمعات احلداثة
يف الغرب وال�شرق  .ويرى �أن فكرة التقدم امللهمة التي كانت تبدو
لنا حتى عقود قليلة ما�ضية وك�أنها القانون اجلبار الناظم للتاريخ
 ،وهاهي اليوم ترتك مكانها لل�شك واملخاطر و�صنوف التهديدات
امل�ستجدة التي حذر منها العلماء والفال�سفة واملفكرون.
يعل ��ن م ��وران خيبت ��ه م ��ن موج ��ة احلداثة الت ��ي طبع ��ت القرن
الع�شري ��ن مبنتجاته ��ا التقنية ويقول  ( :لق ��د ا�ست�شرت احلروب
عل ��ى كوكبنا وغلُب ��ت على معظمه ��ا الأ�سباب والدواف ��ع العرقية
والدينية و�أينما اجتهنا يرتاجع النظام وينت�شر العنف يف جهات
كثرية )فالكوكب مي�ضي نحو الكارثة بوترية مت�سارعة قد الجند
الو�سيل ��ة وال�سب ��ل املتاحة لتف ��ادي وقوعها .ي�ش�ي�ر موران يف
التفاتة منه �إىل ع�صر مابعد الأنوار �إىل �أن املحرك الرباعي الذي
يتكون من(( العلم والتقنية واالقت�صاد والربح )) كان مقدرا له �أن
يحقق التقدم للب�شرية كم ��ا تخيلته عقول ع�صر التنوير  ،غري �أنه
�أ�ضحى منذِ ر ًا بتوجيه مركبتنا – كوكبنا الأر�ضي – نحوالكارثة
لعدم وجود ربان ماهر وحكيم يقودها نحو ال�سالمة بل �أنه �صار
تهديدا مبوت مزدوج  :م ��وت املجال احليوي للأر�ض با�ستنزاف
غاباته ��ا وتعري�ض معظ ��م الكائنات احلية لالنقرا� ��ض �إىل جانب
خطر املوت النووي .فقد انقلبت االمورعلى نقي�ضها ،بعد �أن كان
العلم ين�ي�ر ظلمات الع�صور والعقول �صار �سبب ًا لعمى الب�صائر
و�أ�صب ��ح العل ��م املنفلت وح�ش ًا يه ��دد الب�شري ��ة بخا�صة يف جمال
التعدي ��ل اجليني للأحي ��اء والتقني ��ة الفائقة التي ط ��وّ رت الآالت
اخلا�ضع ��ة ملنطق �آيل خال�ص ،مازلنا ن�ؤمن �أن بو�سعها خلق �آالت
�أف�ضل ت ��درك مزيد ًا من تعقيدات العالقة بينها وبني الب�شر ،ومن
جه ��ة �أخ ��رى �سن�أمل �أن يتغري من ��وذج االقت�ص ��اد املحكوم بنزعة
التناف� ��س الذي تق ��وم عليه الليربالي ��ة اجلديدة ويتي ��ح �إمكانات
جديدة مث ��ل التجارة العادلة واالقت�ص ��اد الت�ضامني �أو ماي�سمى
اقت�صاد املواطن.
برغ ��م حتذي ��رات الفال�سف ��ة واملفكري ��ن والعلم ��اء م ��ن الكارث ��ة
املتوقع ��ة� ،إال �أن ال ��دول الكربى توا�ص ��ل الالمب ��االة �إزاء التلوث
واالحتبا� ��س احلراري ومت�ض ��ي قدم ًا يف ال�سب ��اق النووي املنذر
بالفناء ال�شامل.
يتخذ عالم االجتماع والمفكر
ً
ً
مماثال
�سبيال
الفرن�سي �إدغار موران
لتوجهات �ساباتو �إنما من وجهة
نظر فيل�سوف يهمه م�صير الب�شرية
والمخاطر المحدقة بها في القرن
الحادي والع�شرين

ال��ف��ن المفاهيمي ف��ي المقهى ال��ث��ق��اف��ي ال��ع��راق��ي ف��ي ل��ن��دن ت��ج��رب��ة ال��ف��ن��ان ج�ل�ال ع��ل��وان
خا�ص باملدى  -لندن

في �أم�سية المقهى الثقافي العراقي
في لندن ليوم الجمعة الم�صادف 25
من �شهر كانون الثاني ،والتي كانت
مخ�ص�صة للفنان الت�شكيلي جالل
تم تقديم تجربة في الفن
علوانّ ،
المعا�صر وهي تجربة مختلفة نوعاً
ما عن الأم�سيات التي تهتم بالفن
الت�شكيلي ،التي قدمها المقهى حتى
ذلك الوقت ،حيث تم التطرق الى
مفاهيم �أقرب للمناخ الأوروبي
من حيث تناول الفن وذلك من
خالل �صور لأعماله المج�سمة
والفوتومونتاج وافالم (الفيديو
�آرت) ،التي ينجز الفنان عمله
الفني من خاللها ويطرح ر�ؤيته
الجمالية �إ�ضافة للم�ضمون الذي
يرافق العمل نف�سه.

ق ��دم الأم�سي ��ة الكات ��ب والناق ��د الأ�ستاذ
عدنان ح�سني احمد ،معرف ًا ب�ضيف املقهى
ومرحب� � ًا بجمهوره ومعقب� � ًا على جتربة
الفن ��ان ج�ل�ال عل ��وان بخال�ص ��ة مكثف ��ة
ووافي ��ة ذكر فيه ��ا خ�صا�ص ف ��ن و�أعمال
ال�ضي ��ف وم�شيد ًا به ��ا وبجهده املميز يف
هذا املجال.
وق ��د مت عر�ض العديد من الأعمال الفنية
الت ��ي رافقه ��ا �أف�ل�ام فيدي ��و له ��ا �صل ��ة بــ
(الفيدي ��و �آرت ) وتعك�س جهد الفنان يف
حماوالته لإي�صال فكرت ��ه اىل اجلمهور.
وق ��د طرح ��ت العدي ��د م ��ن الت�س ��ا�ؤالت
ح ��ول طبيع ��ة ه ��ذه الأعم ��ال وعالقته ��ا
بالف ��ن الت�شكيل ��ي ومتت مداخ�ل�ات قيّمة
م ��ن قبل مق ��دم الأم�سية واجلمه ��ور مع ًا،
�أجاب الفنان ال�ضيف على العديد من تلك
الأ�سئل ��ة و املداخ�ل�ات  ،مو�ضح� � ًا ر�ؤيته
الت ��ي ق ��د تختلف ع ��ن غ�ي�ره يف التناول
ولكنها ت�ص ��ب يف نف�س الهدف املراد منه
تقري ��ب معنى الف ��ن وموا�ضيع ��ه العامة
اىل اجلمهور ومتذوق ��ي الأعمال الفنية،
الذي ��ن لهم ت�صور تقلي ��دي للعمل الفني،
اليتع ��دى الت�ص ��ور الكال�سيك ��ي ملفه ��وم
اللوحة والتمثال وغريهما من الأجنا�س
الإبداعية يف جمال الت�شكيل .ومما ذكره
الفنان جالل علوان� ،ضيف الأم�سية :
"الفن بالن�سبة يل هو تعبري عن �إدراكي
للع ��امل م ��ن ح ��ويل� ،أبح ��ث م ��ن خالل ��ه

ع ��ن حل ��ول �شاعري ��ة مباغت ��ة وممتع ��ة حت ��دد م�صريها...فل ��كل فك ��رة حري ��ة فني جدي ��د موجودة يف النتاج االبداعي
متجاوزا حدود املنط ��ق واملمكن واملتاح احلركة للبحث عن املعنى ،وك�أنها تبحث نف�سه ولي�س يف اجلدل والتنظري. " .
(من جهة) وتوظيف مفردة بيئية مالوفة ع ��ن معناه ��ا ...واحيان ��ا تك ��ون االفكار وح ��ول �إ�ستخدام ��ه للم ��واد اجلاه ��زة
(من جهة اخرى) تنبه اىل �أن ما انتج هو مطيعة وتخ�ضع يل بب�ساطة فتتحول اىل وخا�ص ��ة الأث ��اث  ،يق ��ول " :يف
م ��ن الواقع...ولي�س من اخلي ��ال املفرط عم ��ل فني...ولك ��ن ومن خ�ل�ال جتربتي الع�شريني ��ات م ��ن عم ��ري ،ويف بداي ��ات
�أو م ��ن املجهول� .أري ��د �أن ام�سك بعملي ال�شخ�صي ��ة الحظ ��ت �أن الفك ��رة ال�سهل ��ة حرب اخللي ��ج الأوىل م ّرت عل ��ى العراق
الفن ��ي كم ��ا �أم�س ��ك ببال ��ون مل ��يء بغ ��از والوا�ضح ��ة عندما انفذه ��ا ال تكون عم ًال �أحداث دامية ،كنت �أنا �شخ�صي ًا وعائلتي
الهلي ��وم ،فهو يحل ��ق يف الف�ضاء وطرف فني� � ًا ير�ضين ��ي ب�ش ��كل كامل...ب ��ل البد �أحد �ضحاياها ،حي ��ث �أُ َ
و�س َ
رق �أثاث
تلف ٌ
اخليط بيدي لكي �أخفف من ابهته وفهمه م ��ن �أن ت�أخ ��ذ وقت� � ًا كافي� � ًا يف التجري ��ب منزلن ��ا ،وفقدنا ذكري ��ات العائلة .عندها
امل�ستع�ص ��ي عل ��ى االدراك ...عندما �أبدا واحل ��وار لكي تن�ضج فتج ��د طريقها اىل �إنقطع ��ت الذاك ��رة العاطفي ��ة الت ��ي كانت
بتنفي ��ذ فك ��رة م ��ا قد ط ��ر�أت عل ��ى ذهني الو�سيلة املنا�سبة الجنازها." ..
�سرتبطني باملكان ومبفردات البيئة التي
تو ًا ،تب ��دا بالتنا�سل فتتولد افكار جديدة وحول احلرفة يقول � " :أدركت منذ وقت كن ��ت �س�أنتم ��ي �إليها .ثم غ ��ادرت العراق
اخرى" .
مبكر ب� ��أن الفن اجليد الميكن ح�صره يف �إىل ع ّم ��ان ومنها �إىل هولندا الدولة التي
وي ��رى الفن ��ان ال�ضي ��ف يف مو�ض ��وع احلرف ��ة �إمن ��ا تلع ��ب احلرف ��ة في ��ه دور ًا منحتن ��ي اجلن�سية ولكنه ��ا ما �أ�ستطاعت
الأف ��كار � " :أتخيل �أن الأف ��كار كالكائنات ثانوي� � ًا .كم ��ا �أن العم ��ل الفن ��ي اجليد او �أن متنحن ��ي ال�شع ��ور بالإ�ستق ��رار ،على
احلي ��ة له ��ا ا�ستقالليته ��ا وطبيعتها التي مربرات ا�ستمراره او ا�ستمرار اي خيار الرغ ��م م ��ن امل ��دة الطويلة الت ��ي ق�ضيتها

هن ��اك ثم كانت املحطة التالية لندن ،ويف
كل حمط ��ة كان عل � َّ�ي �أن �أتخلى عن املكان
والأث ��اث ،هذا يعني �أن �أتخلى عن الكثري
من مدخرات ذاكرتي .االنتقال املتكرر...
بالوقت الذي مل ترت�سخ عالقتي مبفردات
البيئ ��ة اجلدي ��دة بع ��دَ ،اف َق� �دَين الإنتماء
و�أورثن ��ي ذاك ��رة م�شو�ش ��ة وحنين� � ًا
مرب ��ك ًا ،وكلما نظرت اىل ال ��وراء �شعرتُ
ب ��الأمل .لذل ��ك وج ��دت نف�س ��ي مت�أرجح� � ًا
ب�ي�ن الواق ��ع ب ��كل تعرثاته واحلل ��م بكل
�أمنيات ��ه .كان الب ��د م ��ن �إيج ��اد ح � ٍّ�ل لكي
اتخل�ص من ه ��ذا ال�شعور ،ب� ��أن ا�ستبدل
هذه العالقة املليئ ��ة بالقطيعة والهجران
اىل ع ��امل �أك�ث�ر ا�ستق ��رار ًا وثبات� � ًا يف
الذاك ��رة حت ��ى و�إن كان افرتا�ضي ًا� ...أي
مبعنى �آخر �أريد خل ��ق عالقة بني الواقع

واخلي ��ال .لك ��ن هنال ��ك م�شكل ��ة ...وهي
�إن قط ��ع الآثاث كيان ��ات وظيفية تقليدية
خامل ��ة له ��ا مفاهي ��م حمددة وم ��ن جانب
اخرمعر�ض ��ة للفن ��اء النه ��ا مع ��دة �سلف ��ا
لال�سته�ل�اك واملنفعة ...لذلك كان البد من
التخل�ص من هذه ال�صفات وحتويلها اىل
كيان ��ات ن�شطه وذات معنى لكي تبقى يف
الذاكرة .قمت ب�إج ��راء بع�ض التغيريات
عل ��ى قطع االثاث من خ�ل�ال عملية تفكيك
(اال�ش ��كال ،املفاهي ��م وال ��دالالت) دون
امل�سا� ��س بهويته ��ا النها عن�ص ��ر ا�سا�سي
يف البح ��ث ،و�إع ��ادة تركيبها م ��ن جديد
وفق� � ًا لإحتماالت تعبريي ��ة جديدة خارج
حدوده ��ا التقليدية....ومب ��ا ان الأث ��اث
كيان ��ات مرتبط ��ة بوج ��ود االن�س ��ان
فالب ��د من �أنه ��ا اكت�سبت مفاهي ��م ومعان
�إن�ساني ��ة متنوع ��ة .لذل ��ك َا َردتُ من خالل
ه ��ذا التغيريا�ستخ ��راج �أث ��ر الإن�سان من
قطع االث ��اث لت�صبح كيانات �أكرث حيوية
وم�شاهد ممتعة ذات قدرة توا�صلية ميكن
�أن تث�ي�ر الأحا�سي�س واخلي ��ال والت�أمل.
كنتيج ��ة لهذه التجربة الحظ ��ت ان �صفة
املنفع ��ة واال�سته�ل�اك ق ��د اختف ��ت ب�شكل
تلقائي م ��ن االعمال املركب ��ة اجلديدة...
و�أخ�ي�ر ًا انتج ��ت اثاث ��ي اخلا� ��ص بي...
بهوي ��ة جدي ��دة تتخط ��ى عام ��ل الزم ��ان
واملكان والذي يبقى يف الواقع والذاكرة
مد ًة �أطول "
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ر�������������س������������ال������������ة امل��������ث��������ق��������ف!
مات الر�صايف وهو يف ال�سبعني من العمر وحيداً معدم ًا يف بيته املتوا�ضع يف الأعظمية عام  .1945ونقل التلفزيون العراقي عام  1999م�شهد نقل جثمان
ال�شاعر عبد الوهاب البياتي يف من�ش�أة مل�صلحة نقل الركاب يف دم�شق وهو بعد يف الرابعة وال�سبعني من العمر حما�صراً ب�شعور خانق ومطبق بالغربة
بعيداً عن العراق وبغداد التي ما �أحب مدينة �سواها.
وتغ ّرب حممد مهدي اجلواهري و�أ�سقطت
اجلن�س ��ية العراقية عنه �أكرث من مرة ومات
وهو يف ال�سابعة والت�سعني من العمر ليدفن
يف مق�ب�رة الغرباء يف دم�ش ��ق لي�صفه فائق
بطي يف كت ��اب "عراقي ��ون يف الوجدان"،
ال�ص ��ادر ع ��ن م�ؤ�س�سة امل ��دى العراقية ب�أ ّنه
"كان عزي ��ز النف�س ،يرف�ض � ْأن ي�ستلم �أي
مبلغ من املال� ،أو يح ��اول �إ�ستغالل مكانته
الأدبي ��ة العالية ،لغر�ض احل�صول على هذا
املال  ...ف�أب ��ى � ْأن يقول حرف ًا ال ي�ؤمن به".
ووق ��ع الأكادمي ��ي والروائ ��ي ال�شاب عالء
م�شذوب م�ضرج ًا بدمائه وهو يقود دراجته
الهوائي ��ة �إىل بيته يف كرب�ل�اء .ومل ي�صدر
عن مظفر النواب �شيئ ًا ب�صدد �ضنك العي�ش
و�صعوبته ومل يطال ��ب عريان ال�سيد خلف
ال ��ذي ت ��ويف م�ؤخ ��ر ًا برعاي ��ة �إ�ستثنائية.
وهن ��اك الكث�ي�ر م ��ن الأمثل ��ة الت ��ي مل جتد
طريقه ��ا �إىل العل ��ن والإجه ��ار حت ��ى ج ��اء
من�شور الفنان ح�سني نعمة ليثري موجة من
الت�س ��ا�ؤالت والإنتقادات احل ��ادة ل�شخ�صه
ولي�ضع موق ��ف املثقف والفن ��ان على وجه
العموم على ب�ساط البحث والت�أمل.
مل تك ��ن ر�سالة الفنان ح�س�ي�ن نعمة مفوهة
وال حت ��ى ر�سالة ب�سيطة وبريئ ��ة بل كانت
ر�سال ��ة م�شوه ��ة ومبا�ش ��رة ومطلبي ��ة.
ر�سالة عر�ض ��ت يف من�شور يه ��دد بالهجرة
ل ��ه ولعائلت ��ه �إىل "وط ��ن �آخ ��ر" ،ومنا�شدة
للأخ ��وة والأهل بدول اخللي ��ج العربي من
�أج ��ل النج ��دة "تقدير ًا ملوقع ��ي االجتماعي
وعطائي الفني �أكرث من خم�سني عام ًا ."...
يذكر � ّأن هذه لي�ست املرة الأوىل التي يعرب
فيه ��ا الفنان ح�سني نعمة عن موقف من هذا
الن ��وع .فقد �أ�شار علي عبد الأمري عجام يف
كتاب ��ه "رق�صة الف�ست ��ان الأحمر الأخرية"،
�أ ّنه قرر الإعتزال عام � 2005إحتجاج ًا على
"ظروفنا املعي�شي ��ة ال�سيئة" ،غادر بعدها

�إىل دم�ش ��ق ليعيد ت�سجي ��ل عدد من �أغنياته
يف دم�شق ثم رجع �إىل العراق ،النا�صرية.
ا�ستح ��وذ الإهتم ��ام بجوه ��ر م ��ا ج ��اء يف
من�ش ��ور ح�س�ي�ن نعم ��ة ب�ش� ��أن �أو�ضاع ��ه
املعي�شي ��ة عل ��ى �إهتم ��ام الكثريي ��ن مم ��ا
�أدى �إىل املبالغ ��ة بتقدي ��ر �أو�ضاع ��ه املادية
اخلا�ص ��ة .احلقيق ��ة ومن خ�ل�ال �إ�ستطالع
م�ص ��ادر موثوق ��ة عن ��ه تب�ي�ن � ّأن الفن ��ان
ح�س�ي�ن نعم ��ة لي� ��س مي�س ��ور ًا �أو متمكن� � ًا
مالي� � ًا و� ّأن م ��ا ذكره عن �أو�ضاع ��ه املعي�شية
وبخا�ص ��ة فيما يتعلق ببطال ��ة �أوالده ممن
ح�صل ��وا على ال�شه ��ادة اجلامعي ��ة �صحيح
ج ��د ًا .وه ��و ال ميل ��ك حم ��ال جتاري ��ة وال
يدير ع ��دد ًا من الفن ��ادق وال يتقا�ضى راتب ًا
تقاعدي� � ًا يزي ��د عل ��ى روات ��ب �أقران ��ه م ��ن
عم ��وم املتقاعدي ��ن .كل م ��ا ح�صل مع ��ه �أ ّنه
�أفتت ��ح حم ًال متوا�ضع ًا لبي ��ع الكماليات يف
منت�ص ��ف �سبعينيات الق ��رن املا�ضي ع�شية
�سط ��وع جنم ��ه و�شهرته كفن ��ان على �سبيل
الإ�ستثمار كل ��ف �أحد �أقارب ��ه ب�إدارته .وقد
�أطل ��ق الأه ��ايل �إ�سمه عل ��ى ال�س ��وق تيمن ًا
ب ��ه و�إحتف ��اء ًا ف ��كان � ْأن عرف ب�إ�س ��م �سوق
"ح�س�ي�ن نعمة" حتى الي ��وم وهو ال ميلك
باحلقيق ��ة فيه �شيئ ًا .بي ��د � ّأن الإ�شكال الذي
�أثاره من�شور ح�سني نعمة �أ ّنه نحا نحو من
ي ��روم النجاة بنف�سه وعائلته تارك ًا جمهور
حمبي ��ه مم ��ن ينت�ش ��رون يف عر� ��ض البالد
وطوله ��ا مل�ص�ي�ر جمه ��ول .وكان ه ��ذا �أحد
�أهم الأ�سباب التي تقف خلف �إت�ساع موجة
النق ��د له ب ��ل وحت ��ى التجريح .فق ��د ت�أ�سى
ه�ؤالء على املوقف الذي بدا �أناني ًا ل�صاحب
"يا جنمة" و"نخل ال�سماوة" و"جاوبني"
و"ي ��ا حرمي ��ة" ،وغريها م ��ن الأغاين التي
علقت بالذاك ��رة الثقافية للإن�سان العراقي.
�أغ ��اين حتك ��ي ق�ص ��ة عراقي يتدف ��ق حمبة
ووف ��اء ًا ،يغازل النهر وال�سم ��اء وي�أخذ من

 د .الهاي عبد الح�سين
نخيل ��ه و�سحن ��ة الن�س ��اء فيه منطلق� � ًا يعرب
من خالله ��ا عن مالوات ��ه للظ ��روف املقيدة
والكاظم ��ة للم�شاع ��ر واحلري ��ات .كان
ب�إمكان الفنان ح�س�ي�ن نعمة � ْأن يتحدث عن
معانات ��ه كج ��زء م ��ن املعاناة العام ��ة ليلفت
نظ ��ر حكوم ��ة وم�ؤ�س�س ��ات دول ��ة يفرت�ض
�أ ّنها تعمل من �أجل ال�صالح العام وقد تكون
كذل ��ك اال �إ ّنه ��ا ت�ستخدم طريق ��ة ال�شخ�صي
واخلا� ��ص مما يح ��ول دون �أي جناح يذكر
لها .خذ دلي ًال عل ��ى ذلك ردة الفعل ال�سريعة
من قب ��ل ر�ؤ�سائها الثالثة �أو من ميثلهم يف
مكاتبه ��م �إبت ��داء ًا م ��ن رئي� ��س اجلمهورية
وم ��رور ًا برئي�س جمل�س ال ��وزراء ورئي�س
جمل� ��س الن ��واب .فق ��د �إ�ستج ��اب ه� ��ؤالء

مل تكن ر�سالة الفنان ح�سني نعمة مفوهة وال حتى ر�سالة ب�سيطة وبريئة بل
كانت ر�سالة م�شوهة ومبا�شرة ومطلبية .ر�سالة عر�ضت يف من�شور يهدد
بالهجرة له ولعائلته �إىل "وطن �آخر"،

م�����ـ�����راق�����ب�����ة �إي�������ـ�������ران

 د� .أثري ناظم اجلا�سور

" من املهم االبقاء على قاعدة
ع�سكرية �أمريكية يف العراق حتى
تتمكن وا�شنطن من مراقبة �إيران"،
هذا ما قاله الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب فهو ي�سعى للإبقاء
على قواته يف العراق من �أجل مراقبة
�إيران وهذا يعطي انطباع ًا للمتلقي
وك�أن العراق وفق املفهوم ال�سرتاتيجي
االمريكي هو مفتاح نهاية �إيران على
اعتبار ان للأخرية م�صالح داخل
العراق وهذه القاعدة �أو هذا التواجد
�سيحد من متددها و�سيحجم فاعليتها،
بالنتيجة �سيعمل على نهاية حتقيق
�أهدافها التي تطمح لتحقيقها

لك ��ن احلقيق ��ة تق ��ول �إن لأم�ي�ركا قواعد كثرية
وكب�ي�رة ويف مناط ��ق متع ��ددة وقريب ��ة �أي�ض� � ًا
عل ��ى ايران وتتمت ��ع بجهوزية عالي ��ة امل�ستوى
اذا م ��ا قورن ��ت بالت ��ي موج ��ودة يف الع ��راق
او الت ��ي �سيت ��م ان�شا�ؤه ��ا� ،إىل جان ��ب التطور
التكنولوج ��ي املتمث ��ل بالقم ��ار ال�صناعية التي
م ��ن خالله ��ا ت�ستطيع �أن حت ��دد �أهدافه ��ا داخل
�إي ��ران وخارجه ��ا وه ��ذا ي�ؤك ��د قدرته ��ا مراقبة
�إيران بعي ��د ًا عن العراق فلم تك ��ن جبهة بعينها
عائق� � ًا بالن�سبة له ��ا من �أجل حتقي ��ق م�صاحلها
وكل احل ��روب الأمريكي ��ة وحتديد ًا بعد احلرب
الب ��اردة مل حت�ص ��ل على الت�أييد ال ��دويل ب�شكل
كبري اال انها �شنت احلرب ونفذت ا�سرتاتيجيتها
وانطلق من قواعد قريبة وبعيدة.

مل�ضم ��ون املن�ش ��ور كحال ��ة خا�ص ��ة بالفنان
ووعدوا بحل ��ول فردية قيل � ّإن يف مقدمتها
�إ�صدار �أمر بتعيني �أحد �أبنائه ورمبا تقدمي
م�ساعدة مالية له �إىل جانب لقاءات و�صور
تذكاري ��ة .ه ��ذه ق�ضي ��ة لي�س ��ت �شخ�صي ��ة
بالت�أكيد ب ��ل عامة خا�صة و�أ ّنه ��ا �أخذت من
مواق ��ع التوا�صل االجتماع ��ي و�سيلة لبثها
�إىل جان ��ب م ��ا ميثل ��ه نا�شرها م ��ن ح�ضور
م�ؤثر وعزيز يف املجتمع.
ولع ��ل الالف ��ت ردة فعل الدول ��ة واحلكومة
لهذه الر�سالة التي �أخ ��ذت �صيغة الرت�ضية
والإقن ��اع لي� ��س غ�ي�ر .مل تهت ��ز الدول ��ة
واحلكوم ��ة لتظاه ��رات الآالف من ال�شباب
العاط ��ل ع ��ن العمل يف حمافظ ��ات الب�صرة

وذي ق ��ار ومي�س ��ان والنج ��ف وكرب�ل�اء
والقاد�سي ��ة ووا�س ��ط .ب ��ل عوّ لت ب ��د ًال من
ذل ��ك على احل ��ل الأمني ال ��ذي مل يتوان عن
�إ�ستخدام جربوته يف مواجهة املتظاهرين
العزل �إال من هتافاتهم ومنا�شداتهم الفردية
ف ��كان � ْأن �ص ��ار بع�ضهم قراب�ي�ن للت�ضحية
والف ��داء متثلت بعدد م ��ن ال�شهداء حتدروا
م ��ن عوائل فقرية يف الغال ��ب .وبد ًال من � ْأن
تقوم الدولة مبعاجلة منا�شدة ح�سني نعمة
ب�إعتبارها جزء م ��ن ق�ضية عامة فقد �إكتفت
برت�ضيت ��ه وتطمينه �شخ�صي ًا وهي �سيا�سة
تق ��وم على �أ�سا�س خاط ��ئ بالتمام والكمال
وبخا�صة على م�ستوى �أبجديات العمل يف
�إدارة �ش� ��ؤون الدولة واملجتم ��ع مبقايي�س

وعليه ف ��ان اختيار العراق على الرغم من انه مل
يكن وليد تويل ترامب رئا�سة الواليات املتحدة
�إال ان ��ه يح ��اول ان يتعام ��ل م ��ع اي ��ران ب ��ذات
العقلي ��ة االحتوائية التي تعامل ��ت بها الإدارات
االمريكية مع خ�صومه ��ا مثل رو�سيا ،والق�ضية
الثاني ��ة �إن اي ��ران وم ��ع انه ��ا حلي ��ف �أ�سا�س ��ي
للرو� ��س يف املنطقة فهذا يجعل م ��ن التوجهات
االمريكية �أكرث �صرام ��ة �إاذا ما �أرادت يف نف�س
الوق ��ت �أن تب�ي�ن للرو�س القدرة عل ��ى احتوائها
واحت ��واء حلفائه ��ا ،لذلك فهي تعم ��ل على اكرث
من خ ��ط وت�سري باجتاهات خمتلف ��ة باملح�صلة
�ستح ��اول �أن ُتعي ��د قط ��ر للإجم ��اع اخلليج ��ي
لأمرين مهمني االول ملا تتمتع به قطر من اهمية
اقت�صادية وحتديد ًا الغاز فهي متتلك ثالث اكرب
م�ص ��در للغ ��از يف الع ��امل وفقدانه ��ا يعن ��ي انها
�ستكون �ضمن املح ��ور الرو�سي وبالنتيجة فان
خطوط ام ��داد الغ ��از �سيكون �ضم ��ن ال�سيطرة
الرو�سية ،االمر الثاين ع ��دم ال�سماح لإيران ان
يكون له ��ا موطئ قدم يف اخلليج من خالل قطر
لك ��ي ال يت�سنى لها ان تكون مه ��ددة ب�شكل اكرب
حللفائها اخلليجي�ي�ن ،و�ستعمل امريكا على �أن
تك ��ون الت�سوي ��ة يف اليمن ل�صال ��ح اجلميع من
�أجل �أن تخرج حليفتها العربية ال�سعودية باقل
اخل�سائ ��ر على ان تك ��ون هذه الت�سوي ��ة ت�شمل
جمي ��ع االط ��راف اليمني ��ة دون متك�ي�ن مع�سكر
على الآخر.
وااله ��م يف ذلك مو�ضوع م ��ا نتحدث عنه جبهة
العراق ال ��ذي عاد وبقوة من �ضم ��ن الأولويات
االمريكي ��ة عل ��ى اعتب ��اره نقط ��ة مهم ��ة لإيران
مل ��ا متتلكه ايران م ��ن دعم فيه وعل ��ى اعتبار �أن
حلفاء اي ��ران يف العراق قد يعرقل ��ون امل�ساعي
االمريكي ��ة الرامي ��ة �إىل احل�ص ��ار واملراقب ��ة،
بالت ��ايل فان �أمريكا من خالل توجهاتها احلالية
حت ��اول ان جت ��ر الف�صائل امل�سلح ��ة واحلكومة
العراقي ��ة ملواجه ��ة �أي�ض� � ًا حتمل �أمري ��ن الأول
يف حال ��ة الرف�ض �أي رف� ��ض �أن تكون االرا�ضي
العراقي ��ة نقطة انطالق ملراقبة �إيران �أو توجيه
�ضرب ��ة له ��ا يعن ��ي �إنه ��ا مع حم ��ور ال�ش ��ر الذي
�صنفت ��ه ام�ي�ركا بالنتيج ��ة �سيرتت ��ب عل ��ى ذلك
�إج ��راءات �ضد الع ��راق قد ترتجم عل ��ى الأر�ض
كان يك ��ون يف �ش ��كل داع� ��ش او دع ��م تنظيمات
م�شابه ��ة ل ��ه وه ��ذا يع ��ود �إىل تاري ��خ ت�أ�سي� ��س
هذه اجلماعات ودعمه ��ا واحلرب الأخرية على
داع�ش بينت وب�شكل وا�ضح الدعم املبا�شر لهذه
اجلماع ��ات لوج�ستي� � ًا ،الأم ��ر الث ��اين �إذا وافق
الع ��راق على ان يكون لأم�ي�ركا موطئ قدم فهذا
يعن ��ي ال�سماح لها ب� ��أن تتحك ��م �أو ت�سيطر على
كل من يحاول �أن ي�ساعد �إيران �أو يفكر �أن يقدم
امل�ساعدة له ��ا مالي ًا وع�سكري� � ًا ،وبهذا ت�ستطيع
�أن حتا�صر ايران من كل االجتاهات الغربية لها
املتمثل ��ة بالع ��راق واجلنوبية الغربي ��ة املتمثلة
ب ��دول اخللي ��ج ،وهن ��ا نك ��ون �أم ��ام خي ��ارات
�صعب ��ة لأن املواجه ��ة �ستقف ��ز وتك ��ون اخلي ��ار
الأوح ��د باملح�صلة فان املنطق ��ة �ست�شهد تقلبات
وحتوالت خطرية.

الزم ��ن املعا�ص ��ر .ال ينج ��و تدري�س ��ي م ��ن
النق ��د والعقوب ��ة الإدارية �إذا م ��ا ّ
مت الت�أكد
م ��ن ت�صرف مماث ��ل ك� ْأن يخ� ��ص طالب ًا دون
�أقرانه برعاي ��ة �أو قرار �إ�ستثنائي من حيث
� ّأن الواجب وامل�س�ؤولية ي�ستدعي �إ�ستخدام
الطرق التي حتقق فر�ص� � ًا متكافئة للجميع
حتقيق ًا للعدالة والإن�صاف فكيف مب�س�ؤول
ع ��ن مالي�ي�ن املواطن�ي�ن!� .أم ��ا دول اخلليج
العربي الت ��ي نا�شدها الفن ��ان ح�سني نعمة
فلم تع ��د مولع ��ة بالعطايا املجاني ��ة ولي�س
لديها ما تك�سبه منه يف هذه املرحلة بالذات
الت ��ي حتاول � ْأن تعيد بناء اجل�سور املهدمة
بينها وبني العراق على امل�ستوى الر�سمي.
ه ��ل يغي ��ب ع ��ن ب ��ال الفن ��ان ح�س�ي�ن نعمة
والدول ��ة واحلكوم ��ة م�شه ��د ح�ش ��ود م ��ن
الأطف ��ال والقا�صري ��ن والرج ��ال والن�س ��اء
امل�سن�ي�ن وغ�ي�ر امل�سن�ي�ن مم ��ن مي�ل��أون
تقاطع ��ات الط ��رق يف بغ ��داد واملحافظ ��ات
�إ�ستج ��داء ًا للمال ب�ص ��ورة مبا�شرة �أو غري
مبا�ش ��رة من خ�ل�ال بي ��ع املنادي ��ل الورقية
�أو ال�سجائ ��ر �أو بطاق ��ات الهات ��ف النق ��ال.
يق ��دم ه�ؤالء بيان ًا مق ��روء ًا من قبل اجلميع
ومبختلف الأ�صناف على م�ستوى التدهور
املعي�ش ��ي و�إنت�شار الفق ��ر يف العراق .وهل
يخف ��ى عل ��ى �أحد الف�ش ��ل الذي يع ��اين منه
النظ ��ام احلكومي القائ ��م والذي يتمثل يف
ع ��دد من الظواهر والت ��ي يقف يف مقدمتها
الإمع ��ان يف الإعتماد عل ��ى الرثوة النفطية
بن�سب ��ة  %95وع ��دم القي ��ام ب� ��أي خط ��وة
ب�إجت ��اه تطوي ��ر ال�سيا�س ��ات االقت�صادي ��ة
لتنوي ��ع م�صادر الدخل الأم ��ر الذي ي�ساهم
بت�ضييق جماالت العمل وتعقيد مهمة تبني
�سيا�س ��ات فعال ��ة وجمدية ملعاجل ��ة البطالة
التي تنخر بحياة ال�شباب من �أق�صى البالد
�إىل �أق�صاه ��ا .بح�س ��ب ال�سيد عب ��د الزهرة
الهنداوي املتح ��دث ب�إ�سم وزارة التخطيط

فق ��د �أرتفع ��ت ن�سب ��ة املواطنني مم ��ن تقدر
�أو�ضاعه ��م املعي�شي ��ة عن ��د خ ��ط الفق ��ر يف
الع ��راق �أو دون ��ه من  %16ع ��ام � 2014إىل
م ��ا يقرب م ��ن  %23ع ��ام � .2016أ�ضف �إىل
ذل ��ك الدور ال ��ذي لعب ��ه الإره ��اب و�إ�شتداد
املع ��ارك يف بع� ��ض املحافظ ��ات املت�ض ��ررة
ال ��ذي زاد م ��ن ج�سام ��ة الظاه ��رة ف ��كان � ْأن
بلغ ��ت ن�سب ��ة املواطن�ي�ن عن ��د خط ��ر الفقر
 %31يف حمافظت ��ي دياىل وكركوك و�سائر
املحافظ ��ات اجلنوبي ��ة وب�ضمنه ��ا الب�صرة
فيم ��ا قدرت ن�سبة املواطن�ي�ن يف خط الفقر
�أو دونه بـ  %13يف �أقليم كرد�ستان .وخذ ما
فعلته حركة الن ��زوح التي ترتبت على هذه
الأو�ض ��اع والت ��ي �أخرج ��ت ق�سر ًا م ��ا يقدر
بثالث ��ة ماليني عراقي م ��ن ديارهم لتو�سيع
دائرة خط الفقر هكذا على حني غرة.
ر�سال ��ة الفن ��ان ح�سني نعم ��ة ر�سالة عن كل
ه� ��ؤالء املت�ضررين واملفقري ��ن ممن يتحتم
عل ��ى الدولة واحلكومة الإلتفات �إليها لي�س
بطريقة العالج الف ��ردي وال�شخ�صي و� مّإنا
بطريقة تبني ال�سيا�سات التي تكفل العدالة
للجمي ��ع� .إ ّنه ��ا ر�سالة �إنذار مبك ��ر ملا ميكن
� ْأن يرتت ��ب على ال�شع ��ور بالفاقة واحلاجة
يف جمتم ��ع ي�شه ��د تفاوت ًا طبقي� � ًا مت�سارع ًا
وبدون مراعاة ملقوم ��ات التقدم والإرتقاء.
فالإ�ستم ��رار بتخري ��ج �أع ��داد كب�ي�رة م ��ن
ال�شب ��اب اجلامع ��ي امل�ؤه ��ل مم ��ن ال يج ��د
فر�صة مواتية لإ�ستيعاب طاقاته و�إمكاناته
و�إهم ��ال ال�شرائ ��ح الأخ ��رى وتركه ��ا نهب ًا
لآفات التحجر واجلهل من خالل الف�شل يف
توف�ي�ر فر� ��ص للتطور والنم ��اء كفيل بقلب
الطاول ��ة على عقبيها� .إذا كان هذا هو واقع
احلال اليوم وحجم ال�سكان مل يتجاوز بعد
الأربع�ي�ن ملي ��ون ن�سم ��ة فكيف ب ��ه �إذا بلغ
اخلم�سني ملي ��ون ن�سمة بحلول عام 2030
بح�سب تقديرات �سكانية م�ستقبلية!

مَ�������ن ي���ق���ت���ل امل����ث����ق����ف يف ال������ع������راق؟
O

جميع اجلرائم التي ارتكبت
بحق املثقفني من العراقيني
مل تكن بدافع ال�سرقة �أو
الت�سليب �أو العداوات وامل�شاكل
الع�شائرية  ،ومل تكن �أي�ض ًا
ب�سبب نزاع بني مثقفني
لت�صل اىل مرحلة الأقدام
بتهور على �إنهاء حياة الآخر
 ،بل �إن جميعها يكاد يوحدها
الهدف والغاية من ارتكابها
 ،وهي �إ�سكات �صوت املثقف ،
او اعتبار موقفه �أو كتاباته
مت�س بع�ض ما يعتقده
القاتل �أو من �أ�صدر الأمر له
بارتكاب اجلرمية  ،مقد�ساته
او معتقداته ال�سيا�سية �أو
الدينية ،

وله ��ذا مل يجد القتلة ح ًال وفق ��ا لذهنياتهم
الإجرامي ��ة واملح ��دودة �س ��وى طري ��ق
اجلرمي ��ة  ،ليكون قت ��ل املجني عليه عربة
لغ�ي�ره من املثقف�ي�ن ومن الأ�ص ��وات التي
تعم ��ل يف جم ��االت الدف ��اع ع ��ن احلق ��وق
ليخفت �صوتها �أو ي�سكت متام ًا .
وم�سل�سل اغتي ��ال املثقفني والنا�شطني يف
جماالت املجتمع امل ��دين وحقوق الإن�سان
ي�صاحب ��ه ا�ستنكار و�شج ��ب عام  ،وي�شمل
ال�شج ��ب واال�ستن ��كار حت ��ى م ��ن اجلهات
املتهمة باالغتي ��ال و�أرتكاب اجلرائم  ،كما
�أن ال�سلطات املخت�صة بالتحقيق ت�شمر عن
�سواعده ��ا وت�ش ��رع بالبحث ع ��ن اجلناة ،
وتتوعد القتلة بالق�صا�ص العادل وتطبيق
حك ��م القان ��ون  ،وك�شف اجله ��ات و�أ�سماء
مرتكبي تلك اجلرائم  ،غري �أن تلك الوعود
م ��ا تلب ��ث �أن يطويه ��ا الن�سي ��ان  ،فترتكها
اجله ��ات التحقيقية عل ��ى رفوفها وتقدمها
بع ��د ح�ي�ن اىل ق�ضاة التحقي ��ق  ،حتى يتم
تقييده ��ا يف �سجالت ال�سلطة �ضد جمهول
 ،حي ��ث يقرر قا�ضي التحقيق وفقا لأحكام
الفق ��رة ( ج ) من امل ��ادة (  ) 130من قانون
�أ�صول املحاكمات اجلزائية غلق ال�شكوى
( م�ؤقت ��ا ) باعتب ��ار �أن الفاع ��ل جمه ��ول ،
و�أن اجله ��ات التحقيقي ��ة ا�ستنفذت جميع
الط ��رق ملعرف ��ة اجلن ��اة ومل تتو�ص ��ل اىل
نتيج ��ة  ،ومل يك ��ن �أمامه ��ا دلي ��ل �أو قرينة
ميكن اال�ستفادة منها .
والغري ��ب يف الأم ��ر �إن بع� ��ض م ��ن ه ��ذه
اجلرائ ��م يت ��م ارتكابه ��ا يف و�ض ��ح النهار
 ،وو�س ��ط �ش ��وارع �آهل ��ة بالنا� ��س  ،و�أمام
�أنظار العدي ��د من املواطنني واملفارز التي

 زهري كاظم عبود
متلأ ال�شوارع  ،غري �أن جميع تلك الق�ضايا
تفتق ��ر اىل ال�شه ��ادات العياني ��ة واملنتجة
 ،كم ��ا تفتق ��ر اىل فرا�س ��ة ومعرفة وتدقيق
املحق ��ق املخت�ص به ��ذه الق�ضايا  ،وهو ما
نفتقر �إليه يف مراكزنا الأمنية
وبالرغ ��م م ��ن �أن الغل ��ق امل�ؤق ��ت للق�ضايا
يجي ��ز الع ��ودة اىل اتخ ��اذ الإج ��راءات
القانوني ��ة خالل ف�ت�رة �سنتني م ��ن ت�أريخ
�ص ��دور ق ��رار الغل ��ق امل�ؤق ��ت  ،ف� ��أن اغلب
�أن مل تك ��ن جميع اجلرائ ��م مل يتم الإعالن
عن التو�ص ��ل اىل اجلناة خالل تلك الفرتة
القانونية املحددة .
وبعد ارتكاب �أي جرمية من هذه اجلرائم
ت�س ��ري ال�شائع ��ات والأقاويل ب�ي�ن النا�س
ح ��ول اته ��ام جه ��ات �أو �أ�شخا� ��ص ب�ش ��كل
غ�ي�ر ر�سمي  ،غ�ي�ر �أننا الجند �أح ��د ًا تقدم
بج ��ر�أة ل�ل��إدالء ب�شهادت ��ه  ،مم ��ا نتيق ��ن
مع ��ه �أن اخل�شي ��ة م ��ن ال�شه ��ادة واخلوف
م ��ن اجلهات املتهم ��ة بالفعل �سبب ��ا وجيها
ومقب ��وال  ،م ��ع �أن ال�سلط ��ات التحقيقي ��ة
واجله ��ات الق�ضائية ميك ��ن ان ت�ساهم يف
حماية ال�شهود ت�سهيل مهمة اال�ستماع اىل
�شهاداتهم .
العزوف ع ��ن ال�شهادة موق ��ف ي�سهل عمل
اجلن ��اة  ،ويع ��زز من اجلرائ ��م التي ميكن
ارتكابه ��ا م�ستقب�ل�ا  ،وع ��دم الأخب ��ار عن
اجلرائ ��م يجع ��ل القتل ��ة وه ��م يرتكب ��ون
جرائمه ��م بحق ب�ش ��ر ي�ست�سهلون �إقدامهم
على ارتكاب اجلرمية بدم بارد  ،والقانون
العراق ��ي يعاق ��ب كل م ��ن قتل نف�س ��ا عمدا
بعقوبة ال�سج ��ن امل�ؤب ��د �أو امل�ؤقت ح�سب
مقت�ض ��ى احل ��ال  ،ويف ح ��ال الرت�ص ��د
والإ�صرار وا�ستعمال ال�سم �أو التفجريات
�أو كان القتي ��ل م ��ن �أ�ص ��ول اجلاين وغري
تل ��ك الأ�سب ��اب التي �أوردتها امل ��ادة ( 406
) م ��ن قانون العقوبات لت�صل العقوبة اىل
الإعدام .
�أن هذه اجلرائم املرتكبة بحق املثقفني يف
الع ��راق جديرة ب�أن يت ��م الفات نظر جميع
الأحزاب والتجمعات ال�سيا�سية واجلهات
املعني ��ة خلطورة وج�سامة ارتكابها  ،حني
يكون القت ��ل بالر�صا� ��ص �أ�سلوبا لت�صفية
اخل�صوم �أو لإ�سكات ال�صوت املدين .
و�إذا كان التحقي ��ق علم ��ا يعتم ��د عل ��ى

التخ�ص� ��ص وامله ��ارة وال ��ذكاء للتو�ص ��ل
اىل اجلن ��اة  ،ف� ��أن التع ��اون امل�ش�ت�رك بني
املواطن�ي�ن والأجهزة الأمني ��ة والق�ضائية
ي�ش ��كل �سبب ًا هام� � ًا يف الت�ص ��دي ملثل هذه
اجلرائ ��م  ،واحل ��د م ��ن ت�سجيله ��ا �ض ��د
املجه ��ول  ،وقد و�ص ��ل التحقيق يف بع�ض
ال ��دول املج ��اورة اىل اعتم ��اد التقني ��ة
والتكنلوجي ��ا يف عمليات ك�شف اجلرائم ،
وهي الغنى عن اعتمادها يف العراق حتى
ميكن الت�صدي ملثل هذه اجلرائم التي تهز
الأمن والطم�أنين ��ة بني العراقيني  ،وحتى
ال يبقى القتل ��ة ي�سرحون وميرحون ويف
م�أمن م ��ن الق�صا� ��ص والتطبيق القانوين
ال�سليم .
ان تك ��رار ارت ��كاب مثل تل ��ك اجلرائم يف
و�ض ��ح النه ��ار يه ��دد الوح ��دة الوطني ��ة
وا�ستق ��رار الأم ��ن وتطبيق حك ��م القانون
 ،و�إذا كان اجلمي ��ع يري ��د تطبي ��ق ما ن�ص
علي ��ه الد�ست ��ور من كفالة حري ��ة التعبري ،
فان الد�ستور نف�سه �ضمن لكل �إن�سان احلق
يف احلياة والأمن واحلرية  ،وتلك الأمور
من م�ستلزمات احلياة املدنية التي تتباهى
بها ال�شع ��وب  ،وحتر�ص على تدوينها يف
ن�صو� ��ص د�ساتريه ��ا وقوانينه ��ا  ،وكلن ��ا
نعرف �أن الدم املراق هو دم عراقي غايل ،
لذا ف�أن عملية �إرجاعنا اىل الوراء �أمر يحلم
به القتلة ل�صغر عقلياتهم  ،و�أن �أي جرمية
مهم ��ا كان ��ت ظروفه ��ا ت�ستطي ��ع الأجه ��زة
الأمنية ( لو بذل ��ت قليال من اجلهد الأمني
والأ�ستخب ��اري ) �أن تتمك ��ن م ��ن ك�شفه ��ا
والتو�ص ��ل اىل املجرم�ي�ن الذي ��ن قام ��وا
بتنفيذها  ،و�أن هذه الأجهزة ال تخ�شى من
�أح ��د مادامت تقوم بتطبي ��ق القانون دون
�أي اعتب ��ار ملراك ��ز القتل ��ة ومواقعه ��م يف
املجتم ��ع  ،و�أن ه ��ذه الأجهزة غري عاجزة
مطلق ��ا �أمام حتدي اجلناة  ،وتتو�صل اىل
ك�شف بع�ض اخليوط وتف�ضح اجلناة ومن
يقف خلفهم �أو يحر�ضهم �أو اجلهات التي
ت�أمرهم بارتكاب مث ��ل تلك اجلرائم  ،و�أن
ه� ��ؤالء القتل ��ة ي�ستخفون بق ��درة الأجهزة
الأمني ��ة والأ�ستخبارية  ،وعلينا �أن نتذكر
�أي�ض ًا ب�أن املتهم بريء حتى تثبت �أدانته .
ومل نزل نقول ب� ��أن انت�شار ال�سالح ب�شكل
غري قانوين بني النا�س �أمر ًا مل يعد مقبول

 ،وعلى احلكومة �إذا كانت جادة يف ح�صر
ال�سالح بيد الأجهزة الأمنية والع�سكرية ،
وتقيي ��د اجلهات التي يت ��م منحها اجازات
ال�س�ل�اح  ،ي�ساهم ب�شكل فعال يف احلد من
تلك اجلرائم وميكن �أن يحفظ دماء النا�س
و�أمنهم .
والميك ��ن التغا�ض ��ي ع ��ن تل ��ك اجلرائ ��م
الب�شعة التي مرت علينا والتي خ�سرنا بها
�أ�سم ��اء المعة ومرموقة وفعالة يف الثقافة
العراقي ��ة  ،بزعم وجود جه ��ات ال تعرتف
بالدولة وال تتقيد بالقانون وت�شكل جمرد
ع�صاب ��ات اجلمي ��ع ي�شخ�صه ��ا ويخ�شاها
 ،وهن ��ا تكون ال�سلط ��ات احلكومي ��ة �أمام
حقيقته ��ا يف الت�صدي او غ� ��ض النظر عن
تل ��ك اجلهات � ،أما التم ��ادي يف عدم ك�شف
اجلن ��اة و�ص ��رف النظر عن تل ��ك اجلرائم
�سيدفعن ��ا اىل انتظار جرمية جديدة بحق
�أ�سم �آخر .
اجلرمية مهم ��ا كان �سببها مدانة  ،ويجب
�أن تكون لكل جرمية عقوبة متنا�سبة معها
 ،وان يكون هناك حتقيق قانوين يتو�صل
اىل الفاعل احلقيقي ومن ي�شاركه يف فعله
مادي� � ًا �أو معنوي ًا  ،و�أن تك ��ون الإجراءات
املتخ ��ذة للحد م ��ن هذه اجلرائ ��م و�إيقافها
مب ��ا يتنا�س ��ب م ��ع خطورته ��ا االجتماعية
 ،وم ��ا تول ��ده من قل ��ق وخ ��وف وفزع يف
حياة النا�س  ،وحت ��دد حرياتهم وقدراتهم
الثقافية وال�سيا�سية  ،وبالتايل ف�أن مرتكب
اجلرمي ��ة ومن يقف خلف ��ه يريدون ايقاف
عجل ��ة تطور البل ��د  ،و�إعادت ��ه اىل الوراء
 ،وتقيي ��د حري ��ات النا� ��س  ،واال�ستخفاف
بالق�ض ��اء والقوانني  ،ول ��ن يتوقف القتلة
مادامت الإج ��راءات القانونية ال تتنا�سب
مع حج ��م اجلرائم  ،وغري جدية يف ك�شف
تلك اجلهات و�أ�سماء اجلناة .
ع�ش ��رات الأ�سماء التي يفتخ ��ر بها العراق
راح ��ت �ضحي ��ة جلرائ ��م غاي ��ة يف اخل�سة
والنذالة بغدر  ،هذه ال�سماء مل تزل تطالب
بك�ش ��ف اجلن ��اة وف�ضحه ��م  ،والذاك ��رة
العراقية مل تزل حتفظ تل ��ك الأ�سماء التي
منحت �أرواحه ��ا لتعزيز القي ��م واحلقوق
الت ��ي ن�ص عليها الد�ست ��ور  ،والتي نا�ضل
من �أجلها ابن ��اء العراق بكل مكوناته  ،لذا
ف�أن الأمر خرج عن حده واحلكومة مطالبة
الي ��وم �أكرث م ��ن �أي وقت م�ض ��ى لتحارب
اجلرمي ��ة �أ�س ��وة بالف�س ��اد امل�ست�شري بني
مفا�صلها .
ا�سته ��داف املثق ��ف العراق ��ي الواع ��ي ،
وا�سته ��داف ال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سي ��ة
والثقافي ��ة واالجتماعي ��ة والنا�شط ��ة يف
جم ��ال املجتمع املدين وحق ��وق الإن�سان ،
ي�ش�ي�ر اىل اجلهات التي ترتك ��ب مثل تلك
اجلرائ ��م  ،فال تدعو م�سل�س ��ل الدم يجري
فيزيد م ��ن وجعنا و�آالمنا بعد �أن تخل�صنا
من القتل الطائفي وجرائم الإرهاب
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سيرة وكتاب

ح��ق��وق الإن�����س��ان ..ع���ب���ارة م��ن ع��ب��ارات الأن����وار
| احللقة التا�سعة |
 علــي ح�ســـني

كان الذكاء  ،هو روح ع�صر التنوير ،يزداد
تقدي��راً يف املجتم��ع الراقي ،فه��و القيمة
التي ُتتخذ مقيا�س ًا لتقدير النا�س.
مممممم

برنار غروتويزن

توما�س بني

كوندر�سيه
ت ��ويف وال ��ده يف نف�س ال�سنة الت ��ي جاء فيها
اىل الدنيا  ،فنال عناية خا�صة من والدته التي
كان ��ت تخ�شى عليه من االخت�ل�اط بالآخرين ،
مم ��ا و ّلد لدي ��ه فيما بعد �شع ��ور ًا باخلوف من
الن�س ��اء  ،وقد الحظ عم ��ه �إن ال�صبي ال�صغري
ميتلك موهبة التعلم ولديه حب لقراءة الكتب
 ،ف�أدخل ��ه مدر�سة تديره ��ا جماعة من الق�س�س
" اجلويت " ممن كانوا ي�ؤمنون �أن التعليم
ال يقت�صر على جُم ��رد "تعلم حمتوى الكتاب"
ب ��ل يتج ��اوز ذل ��ك لي�شم ��ل تكوي ��ن ال�شخ�ص
بكافة جوانبه :العقل ،القلب ،اجل�سم ،الروح.
وهك ��ذا ،ينم ��و ُ
الط�ل�اب وي�صبح ��ون �أف ��راد ًا
نا�ضج�ي�ن وقادرين على املُ�ساهم ��ة مبا لديهم
من مواهب ومهارات خلري بالدهم و�أخوانهم
يف الإن�ساني ��ة� ،إذ ي�صبح ��ون  ،رج ��ا ًال ون�ساء
من �أج ��ل الآخري ��ن  ،وقد �أبدى مه ��ارة كبرية
خ�ل�ال ال�سن ��ة الأوىل م ��ن الدرا�سة حت ��ى �إنه
ا�ستطاع �أن يحل م�سائل ريا�ضية معقدة  ،لكن
النظام ال�صارم الذي كان يتبعه "اجلزيت" يف
الدرا�س ��ة واملعي�شة جعلته يكره هذه اجلماعة
ويحق ��د عليه ��ا  ،ومل يتخ ��ذ �أثن ��اء درا�سته �أي
�صدي ��ق  ،بل كان دائم� � ًا ي�شاهد لوحده جال�س ًا
يف �أحد الأركان وهو مي�سك كتاب ًا .
و ِل ��د م ��اري ج ��ان انت ��وان نيك ��وال كاريتانت
وال ��ذي اخت�ص ��ر ا�سم ��ه فيما بع ��د �إىل املركيز
دي كوندر�سي ��ه يف � 17أيل ��ول عام  1743يف
بل ��دة �شم ��ايل فرن�سا  ،وق ��د كان والده ينتمي
اىل �أ�س ��رة برجوازي ��ة  ،ت ��د ّرج يف الوظيف ��ة
الع�سكري ��ة حت ��ى �أ�صب ��ح �ضابط� � ًا يف �س�ل�اح
الفرن�سان  ،ولهذا �أ�صرت والدة كوندر�سيه �أن
تدخله كلية متخ�ص�صة يف العلوم الع�سكرية ،
لكن ��ه عار�ض هذه الرغبة و�أ�صر عندما ا�ستقر
يف باري� ��س ع ��ام � 1765أن يدر� ��س العل ��وم
فق ��دم بحث� � ًا بعن ��وان " احل�س ��اب التكاملي "
وعن طريق ه ��ذا البحث تعرف على جمموعة
املو�سوع ��ة الت ��ي كان �أ�شه ��ر �أع�ضائها ديدرو
 ،ودامل�ب�رت  ،وهيلفيت� ��س  ،وبع ��د تخرج ��ه
مت ّك ��ن من العم ��ل يف �أكادميي ��ة العلوم  .ويف
ع ��ام  1770ذه ��ب ب�صحبة دامل�ب�رت " لزيارة
الفيل�س ��وف الكبري فولتري  ،وبعد العودة قرر
�أن ي�ت�رك العمل يف �أكادميية العلوم  ،و�أحرق
بحوث� � ًا ع ��ن الريا�ضي ��ات كان ين ��وي ن�شرها
 ،وق ��رر االجت ��اه لدرا�س ��ة الفل�سف ��ة والعلوم
االجتماعية يكتب يف يومياته  ":كانت زيارة
حتية للعبقري الذي ما �أن غادرته حتى عرفت
جي ��د ًا �أن لي�س يف الع ��امل �سوى عبقري واحد
ا�سم ��ه فولتري  ،عندم ��ا ا�ستقبلنا كان يف غاية
الت�أل ��ق .تكل ��م بغزارة عن مئ ��ات املو�ضوعات
 ..عن ال�سيا�سة وعن دي ��كارت ونيوتن ..وما
�ش ��دين حديثه ع ��ن ع ��امل الإن�س ��ان املده�ش "
ظ ��ل كوندر�سي ��ه يتذك ��ر حدي ��ث فولت�ي�ر ع ��ن
الأخالق  ،كان فولتري يف ال�ساد�سة وال�سبعني
من عم ��ره  ،ي�ؤم ��ن �أن الأف ��كار الأخالقية هي
ق ��وام املع ��ارف ال�ضرورية للب�ش ��ر � ،أما �سائر
املعارف الأخرى فال نفع لهم فيها  ..ومنذ هذه
اللحظ ��ة ّ
كف كوندر�سيه ع ��ن البحث يف علوم
الريا�ضي ��ات  ،ليتجه اىل العل ��وم االجتماعية
 ،ويف ع ��ام ُ 1773ع�ي�ن �سكرت�ي�ر ًا لأكادميي ��ة
العل ��وم االجتماعية  ،ويف ع ��ام  1774يكتب
" ر�سائل من متدين اىل م�ؤلف القرون الثالثة
"  ،ويف هذه الر�سائل يك�شف كوندر�سيه عن
�شخ�صي ��ة فيل�سوف جم ��ادل متحم�س ومدافع
عن الت�سامح الديني ..يف عامل �1789سي�صبح
ع�ضو ًا يف بلدية باري�س  ،و�سي�شارك مبجهود
كب�ي�ر يف حترير �صحيف ��ة " �أخبار باري�س " ،
وكان ��ت يكت ��ب مق ��االت تثري ال ��ر�أي الع ��ام ..

بعده ��ا �سي�ؤ�س� ��س جري ��دة " املجتم ��ع " التي
ن ��ادى فيها برفع �شعار ح ��ب احلرية  .يف عام
 1791ينتخب ع�ضو ًا يف اجلمعية الت�شريعية
ويكتب يف يومياته � ":إنني وجدت نف�سي يف
اجلمعي ��ة الت�شريعية مع عدد قليل من الرجال
العادل�ي�ن امل�ستنريين املتحم�س�ي�ن بال انقطاع
حلقوف ال�شع ��ب "  ،ويف اجلمعية طرح عدد ًا
م ��ن االراء اخلطرية ح ��ول العمل عل ��ى �إزالة
االمتي ��از اخلا� ��ص بديان ��ة الدول ��ة  ،ورف� ��ض
خط ��ط الغ ��زو واح�ت�رام حق ��وق ال�شع ��وب
الأخرى "  ،.ويف ع ��ام  1792يتقدم للجمعية
الت�شريعي ��ة بتقري ��ر مهم عن �إ�ص�ل�اح التعليم
بحي ��ث ي�صب ��ح قائم� � ًا عل ��ى �أ�سا� ��س امل�ساواة
والدميقراطي ��ة يف املعرف ��ة  ..وعندم ��ا انعقد
امل�ؤمتر الوطني كان كوندر�سيه �أحد �أع�ضائه
 ،حيث قدم م�شروع� � ًا لإ�صالح الد�ستور  ،وقد
واجه امل�شروع معار�ضة �شديدة داخل امل�ؤمتر
من قب ��ل اليعاقب ��ة وخ�صو�ص ًا م ��ن روب�سبري
الذي كان �أحد زعماء الثورة الفرن�سية  ،حيث
قدّم اليعاقبة م�شروع ًا �آخر �أقره الربملان
الأم ��ر ال ��ذي دف ��ع كوندر�سي ��ه اىل كتابة بيان
طالب فيه ال�شعب بالثورة �ضد الربملان  ،.وقد
�أدى البيان اىل �ص ��دور �أمر بالقب�ض عليه يف
الثام ��ن من مت ��وز عام  ، 1793مم ��ا دفعه اىل
االختب ��اء يف �أح ��د من ��ازل �أ�صدقائ ��ه  ،حي ��ث
عا�ش م ��ا يقارب الت�سعة �أ�شه ��ر مطارد ًا بتهمة
الت�آم ��ر  ،ويف خمبئ ��ه �أكم ��ل كتاب ��ه ال�شهري "
ملخ� ��ص لتق ��دم العقل الب�ش ��ري  ،وخوف ًا على
�صاحب ��ة املنزل الت ��ي خ ّب�أته خالل ه ��ذه املدة
ق ��رر كوندر�سي ��ه يف ي ��وم � 25آذار م ��ن ع ��ام
� 1794أن ي�ت�رك املن ��زل ويخ ��رج متنكر ًا بزي
�شح ��اذ وكان قد قرر اللج ��وء عند �أحد معارفه
خ ��ارج باري� ��س  ،وبع ��د يوم�ي�ن م ��ن الرحل ��ة
املتعب ��ة توقف عن ��د �أحد احلواني ��ت لي�شرتي
طعام� � ًا  ،وقد �أثار ال�شكوك حوله عندما �أخرج
وه ��و متنك ��ر ب ��زي �شح ��اذ من جيب ��ه حمفظة
مقود �أنيقة ليق ��دم قطعة نقود ذهبية ل�صاحبة
احلان ��وت  ،الأمر الذي دفع بع�ض احلا�ضرين
اىل �إبالغ ال�شرطة عنه  ،حيث ّ
مت �إلقاء القب�ض
علي ��ه و�أودع �سجن " بورج الي ��ن "  ،وعندما
ح�ض ��ر �أع�ضاء اجلمعي ��ة الثورية ال�ستجوابه
يف الي ��وم التايل وج ��دوا كوندر�سيه ميت ًا يف
زنزانته  ،وقد �صدر تقرير طبي �أكد �إنه تويف
ب�سب ��ب احتق ��ان ال ��دم  ،لك ��ن �شائع ��ات كثرية
انطلقت ت�ؤكد �أن كوندر�سيه انتحر عن طريق
�سم فعال كان يحمله يف خامته .
********

لقد �سعى الفال�سفة لهز العر�ش ب�إحدى
اليدين  ،و�إحداث ا�ضطراب يف الكني�سة
باليد الأخرى  ،وه��دف الفال�سفة اىل
تغيري نظرة ال��ر�أي العام اىل الأنظمة
املدني��ة والديني��ة  .ون�ستطي��ع القول
ب�أن الثورة قد �أحدثت �أثرها
روكوان من كتاب " الروح الثورية "

�أ ّيد كوندر�سيه الثورة قبل حدوثها يف فرن�سا
 ،فق ��د اجتاحه حما�س �أف ��كار التغيري  ،وازداد
تفا�ؤله بعقيدة التقدم بعد انت�صار احلرية يف
�أم�ي�ركا وانت�شار احلرك ��ة املناه�ضة للعبودية
.وظ ��ل ي�ؤمن حتى اللحظة الأخرية من حياته
ب�أن ��ه يعي�ش يف ظل �إح ��دى الثورات العظيمة
التي عرفتها الب�شرية وقد عبرّ يف كتاباته عن
اليوم الذي �ست�شرق فيه ال�شم�س  ":على �أر�ض
اليوجد فيها �سوى �أحرار  ،ال يخ�ضعون ل�سيد
غ�ي�ر العق ��ل  ،بعد �أن يك ��ون الطغ ��اة والعبيد

والكهن ��ة وعمال�ؤه ��م الأغبي ��اء واملنافقون قد
اختفوا جميع� � ًا  ..ولهذا ك ّر� ��س نف�سه للكتابة
ع ��ن امل�ستقب ��ل ال ��ذي ينتظ ��ر الب�شرية يف ظل
اجلمهوريات العادلة .
ه� َ
�دف م�شروع كوندر�سيه يف كتابه "ملخ�ص
لتقدم العق ��ل الب�شري " اىل بيان  ":التغريات
املتعاقبة يف املجتمع الإن�ساين  ،والت�أثري الذي
حتدث ��ه كل حلظة يف اللحظ ��ة التالية  ،وبذلك
يتحق ��ق عن طري ��ق التغ�ي�رات املتعاقبة تقدم
اجلن� ��س الب�شري نح ��و احلقيق ��ة �أو ال�سعادة
" .وكان كوندر�سي ��ه وهو يكتب م�ؤلفه الذي
و�ضع ��ه يف م�صاف كبار الفال�سفة التنويريني
 ،يق ��دم للمجتمع �أف ��كار ًا ح ��ول �إمكانية بلوغ
وحتول اجلن� ��س الب�شري
الإن�س ��ان الكام ��ل ،
ّ
م ��ن الظ�ل�ام �إىل الن ��ور  ،وم ��ن الهمجي ��ة اىل
احل�ض ��ارة  ،وكي ��ف ميكن للإن�س ��ان �أن يتقدم
اىل امل�ستقبل بال حدود ورغم �إنه و�ضع كتابه
ه ��ذا و�شب ��ح املق�صل ��ة يط ��ارده � ،إال �أن روح
التف ��ا�ؤل بتح ��رر الإن�س ��ان مل تغ ��ادره حلظ ��ة
واح ��دة  .وقد بينّ عن ��ف ال�سلطات و�شرورها
والت ��ي تتحكم بالنا� ��س عن طري ��ق الد�ساتري
والقوان�ي�ن ال�سيئ ��ة الت ��ي �أوجده ��ا احل ��كام
والكهن ��ة  ،لأن كوندر�سيه مل يكن عدو ًا للنظام
امللكي فقط  ،و�إمنا للقوانني الكهنوتية  ،ولكل
دي ��ن ي�ستغ ��ل �ضع ��ف الإن�سان  .لق ��د نظر اىل
الإ�ص�ل�اح الد�ستوري واىل التعليم على �إنهما
الو�سيلة لتعزي ��ز التقدم  .وكانت اخلطة التي
تق ��دم بها اىل اجلمعية الد�ستورية عام 1792
تق�ض ��ي ب�إر�ساء �أ�س�س تعليم علماين حيث من
خالل ��ه تك ��ون الريا�ضيات  ،والعل ��م الطبيعي
 ،والعل ��م التقن ��ي  ،والعلم الأخالق ��ي  ،والعلم
ال�سيا�س ��ي مواد التعلي ��م اال�سا�سية يف تعليم
�أك�ث�ر تط ��ور ًا  .وجن ��د �إن تف�س�ي�ر كوندر�سيه
للتاريخ ينطلق من نظرته العلمية  ،فهو مييز
ب�ي�ن ت�س ��ع مراحل م� � ّرت بها الب�شري ��ة  ،حيث
ينظ ��ر اىل �أن هن ��اك يف جمي ��ع ه ��ذه املراحل
قان ��ون للتقدم ينقل الإن�س ��ان من املا�ضي اىل
امل�ستقب ��ل  ،غري �أن العن�صر ال ��ذي ي�شدد عليه
كوندر�سي ��ه من حيث �إن ��ه الو�سيلة التي تكفل
التق ��دم امل�ستقبلي لي�س قانون� � ًا اجتماعي ًا وال
�سيا�سي� � ًا  ،و�إمنا ه ��و التعليم وال ��ذي ي�سميه
" التنوير العقلي "  ،ولهذا جنده يف كتاباته
ي�ؤك ��د على �أن التق ��دم يف املعرفة ه ��و املفتاح
لتق ��دم اجلن� ��س الب�شري  ،فتاري ��خ احل�ضارة
م ��رادف لتاري ��خ املعرف ��ة وجن ��ده يركز على
ت�أكي ��د  ":الوح ��دة التي التنف�صم ب�ي�ن التقدم
الفك ��ري واحلري ��ة والف�ضيل ��ة  ،واح�ت�رام
احلقوق الطبيعي ��ة  ،وت�أثري العلم يف الق�ضاء
عل ��ى التزم ��ت " وينبه كوندر�سي ��ه اىل �أن كل
�أخط ��اء ال�سيا�س ��ة والأخ�ل�اق ق ��د نبع ��ت م ��ن
املعتق ��دات الزائف ��ة الوثيقة ال�صل ��ة باجلهل ،
ور�أى يف املذه ��ب اجلديد للتقدم �أداة للتنوير
 ":و�ضرب ��ة قا�ضية ل�صرح التزمت املتداعي "
.
ي ��رى كوندر�سيه �أن احلرية ه ��ي حق طبيعي
للإن�س ��ان  ،وي�ؤك ��د �إنه ��ا �أغلى ح ��ق طبيعي ،
ويق�ص ��د باحلرية حرية التفكري  ،ويجب على
التفك�ي�ر الإن�ساين �أن يك ��ون تابع ًا للعقل فقط
وال يخ�ض ��ع لأي ��ة �سلط ��ة �أخ ��رى  ،وق ��د نادى
كوندر�سيه باحلرية يف كل املجتمعات ولي�س
يف فرن�س ��ا فقط  .وظ ��ل يكتب املق ��االت �أثناء
الث ��ورة الفرن�سي ��ة يطالب ب�ض ��رورة حتقيق
حرية ال�شع ��ب والق�ضاء على ا�ستبداد احلكام
 ،وت�أ ّم ��ل كوندر�سيه اىل جان ��ب امل�ساواة بني
الأفراد الذي ��ن يت�ألف منهم املجتمع  ،امل�ساواة
ب�ي�ن �شعوب الأر�ض قاطب ��ة  ،ولهذا هو يطرح

فكرة احل�ضارة الواح ��دة بني �شعوب الأر�ض
 ،وحم ��و الف ��وارق ب�ي�ن ال�شع ��وب املتقدم ��ة
واملتخلف ��ة  ،وتنب�أ بنهو�ض ال�شعوب املتخلفة
م�ستقب ًال اىل مكان ��ة م�ساوية لفرن�سا وامريكا
 ":مل يكت ��ب على �أي �شعب �أن يبقى عاجز ًا عن
ا�ستعمال عقله اىل الأبد " � .أعجب كوندر�سيه
بفولتري �إعجاب ًا �شديد ًا و�شاركه يف معار�ضته
ال�شدي ��دة لكني�س ��ة  ،لكن ��ه مل ي�شارك ��ه يف
�إميان ��ه با�ستب ��داد م�ستنري � ،إذ �إن ��ه تطلع اىل
ح�ضارة دميقراطي ��ة وعلمية والتي يرى فيها
خ�ي�ر الإن�سان ورقي ��ه .عندما مت نق ��ل جثمان
كوندر�سي ��ه م ��ن الزنزانة اىل �أح ��د امل�صحات
وج ��د الأطب ��اء ورق ��ة ملفوف ��ة ب�ي�ن مالب�س ��ه
كت ��ب فيها ":تتلخ� ��ص �أمنياتنا حلالة اجلن�س
الب�ش ��ري امل�ستقبلي ��ة يف نق ��اط ث�ل�اث  :ه ��دم
التفرق ��ة ب�ي�ن ال�شع ��وب ..تقدم امل�س ��اواة بني
ال�شع ��ب الواح ��د ..و�أخري ًا الكم ��ال احلقيقي
للإن�سان .
****
علينا �أن ن�أمل �إرتقاء الإن�سان كنتيجة
التن��ور وجه��ود املثقف�ين ،
لتق��دم
ّ
ولنت�ضرع �أال ي�سلبنا هذا الأمل �أخطاء
ع�صرنا ومظامله
موريليه

�أث ��ار ان ��دالع الث ��ورة الفرن�سي ��ة تعاطف بني
املفكري ��ن االنكلي ��ز  ،حي ��ث ن�ش ��ر ريت�ش ��ارد
براي� ��س كتابه ال�شه�ي�ر " مالحظات عن حرية
املواط ��ن " وفي ��ه كان متحم�س ًا للث ��ورة  ،وقد
جل� ��أت احلكوم ��ة االنكليزي ��ة �إىل نفي ��ه يف
مع�سك ��ر لالعتقال يف �أيرلن ��دا  ،وتعر�ض قبل
ه ��ذا التاري ��خ توما� ��س ب�ي�ن لال�ضطه ��اد بعد
�ص ��دور كتاب ��ه " حق ��وق الإن�س ��ان " الذي دعا
في ��ه اىل الثورة مم ��ا �أدى اىل مطاردته فيقرر
الهرب اىل �أمريكا الت ��ي و�صلها وهو يف عمر
ال�سابع ��ة والثالث�ي�ن  ،عندم ��ا وط� ��أت قدم ��اه
الأر� ��ض الأمريكي ��ة تذ ّك ��ر �أن حيات ��ه ال�سابقة
كان ��ت �سل�سل ��ة م ��ن الإخفاق ��ات واملتاع ��ب ،
وخيب ��ات الأم ��ل  ،ب�سبب م ��ا عاناه م ��ن �أرائه
ال�صادمة واجلريئة  .ولد توما�س يف التا�سع
والع�شري ��ن م ��ن كانون الأول ع ��ام  1737يف
مقاطع ��ة �شرق ��ي انكل�ت�را لعائلة فق�ي�رة حيث
عان ��ى يف طفولته من الفق ��ر واحلرمان  ،تعلم
يف �إح ��دى املدار� ��س حتى �س ��ن الثالثة ع�شرة
�إذ اكت�س ��ب كم ��ا يق ��ول يف يوميات ��ه " تعليم ًا
�أخالقي ًا جيد ًا ج ��د ًا  ،وكمية طيبة من املعارف
"  .بعد هذا التعليم الب�سيط  ،تت ّلمذ على يد
�أبي ��ه ليتعلم مهنة خياط ��ة املالب�س الن�سائية ،
فق�ضى فيه ��ا ثالث �سن ��وات  ،وذات يوم يقرر
اله ��رب من الرتابة اليومي ��ة  ،فيلتحق ب�إحدى
�سف ��ن القرا�صنة  ،وينقذه وال ��ده  ،ليعود اىل
مهن ��ة اخلياطة  ،وما �أن يبل ��غ التا�سعة ع�شرة
حت ��ى يق ��رر م ��ن جدي ��د االلتح ��اق ب�سفين ��ة
قرا�صن ��ة �أخ ��رى  ،لكن ��ه ي�شف ��ى بعد م ��دة من
ه ��ذه املغامرات  ،ويقرر ال�سفر اىل لندن حيث
يعمل �أي�ض ��ا يف نف�س مهنة وال ��ده  ،لكنه كان
قد ق ��رر �أن يعل ��م نف�سه بنف�سه  ،ف ��كان يق�ضي
�أوقات فراغ ��ه يف �سماع حما�ضرات عن الفلك
والتاري ��خ  ،وبعد �سنوات م ��ن العمل يف مهن
متعددة يح�ص ��ل على وظيف ��ة مراقب يف �أحد
املعامل  ،لكنه مل ي�ستمر طوي ًال ب�سبب تعاطفه
م ��ع العمال وتهاونه بتنفيذ الأوامر  ،فعاد اىل
مهن ��ة اخلياطة التي تركها بعد عام حيث وجد
وظيف ��ة مدر� ��س يف برات ��ب ب�سيط ج ��د ًا  ،ثم
ع ��اد لوظيفة مراقب الإنت ��اج  ،يف هذه الفرتة
ق�ض ��ى كثري ًا من وقته يف القراءة واال�شرتاك
يف النقا�شات ال�سيا�سية و�أحاديث عن احلياة

فولتري

توما�س جيفر�سون
اليومي ��ة  ،وقد ظهرت براعته يف �إثارة اجلدل
ح ��ول مو�ضوع ��ات مهمة مثل �أج ��ور العمال ،
وحت�سني ظروف العم ��ل .وكر�س وقت فراغه
يف كتاب ��ه ر�سال ��ة مطول ��ة بعن ��وان " ق�ضي ��ة
موظف ��ي مراقب ��ة الإنت ��اج  ،والآراء اخلا�ص ��ة
بالف�س ��اد الناج ��م عن فق ��ر املوظف�ي�ن ال�صغار
" .حي ��ث جن ��ده يقرر عام  1772تقدمي هذه
العري�ض ��ة اىل �أع�ض ��اء الربمل ��ان  ،ومل ترف�ض
هذه العري�ض ��ة فقط  ،بل ق ��ررت �إدارة املعمل
طرده  ،فوج ��د نف�سه بال وظيفة حيث تكاثرت
علي ��ه الدي ��ون وبيع �أث ��اث منزل ��ه يف املزاد ،
وق ��ررت زوجت ��ه الإنف�ص ��ال عن ��ه  ..يف تل ��ك
الفرتة �سيلتقي ببنيامني فرانكلني  ،الذي �أوفد
اىل لندن ك�سفري للم�ستعمرات  ،ومنذ اللحظة
الأوىل �أث ��ار توما� ��س �إعج ��اب فرانكلني الذي
ن�صحه ب�أن يجرب حظه يف ال�سفر اىل �أمريكا
 ،و�إعط ��اه ر�سال ��ة ل ��زوج ابنت ��ه يف فالدليفيا
كت ��ب فيها �أن " توما� ��س بني �شاب عبقري ّ
كف
" مو�صي� � ًا بتعينه يف �إحدى املدار�س  ،ومع
الر�سال ��ة مبلغ� � ًا من امل ��ال �سيك ��ون ر�أ�س ماله
الوحيد وه ��و ي�صل اىل الأرا�ض ��ي الأمريكية
 ...لكن ��ه ق ��ال لفرانكل�ي�ن �إن ��ه �سيحم ��ل �أي�ضا
ثان وه ��و ر�أ�س مال بال ��غ القيمة ،
ر�أ� ��س مال ٍ
هو حيات ��ه املا�ضي ��ة  ،والأفكار الت ��ي يحملها
عن الوح�شي ��ة واال�ستبداد يف ب�ل�اده انكلرتا
 ،وقراءات ��ه ع ��ن حق ��وق الإن�س ��ان الطبيعية ،
وكي ��ف كان ي ��رى الفرق ال�شا�س ��ع بني ماليني
الب�ش ��ر العادي�ي�ن وب�ضع ��ة �آالف ه ��م �أع�ض ��اء
الأ�س ��رة املالك ��ة والنب�ل�اء  ،وع ��رف و�أدرك
كي ��ف تدار �ش�ؤون ب�ل�اده  ،فتملكه حب جارف
للحري ��ة والدميقراطية وامل�س ��اواة  ،وقرر �أن
ي�سعى لن�شر �أفكار الإ�صالح االجتماعي  .بعد
و�صول ��ه اىل فالدليفي ��ا عني حم ��رر ًا يف جملة
بن�سلفانيا  ،وكانت ت�صدر حديث ًا  ،فا�ستمر يف
تل ��ك الوظيفة ثمانية ع�شر �شه ��ر ًا  ،حيث ن�شر
فيه ��ا مقاالت تن ��دد بالرقي ��ق وتطالب بحرية
ال�س ��ود  ..و�ساهم بعد ذلك ب�أ�سابيع يف �إن�شاء
�أول جمعي ��ة �أمريكية ملحارب ��ة الرق  ،بعد ذلك
ن�ش ��ر مق ��االت تطال ��ب مبن ��ح امل ��ر�أة امل�ساواة
يف احلق ��وق  ،وتقرتح ت�شري ��ع قوانني دولية
تكف ��ل حرية الن�شر  ،وتلغ ��ي الرقابة  ،وبينما
ه ��و يكت ��ب املقاالت اندلع ��ت دولية لع ��ب فيها
دور ًا هام� � ًا  ،ففي عام  1775قامت معارك بني
امل�ستعم ��رات االنكليزي ��ة  ،فكت ��ب ر�سال ��ة اىل
فرانكل�ي�ن يقول فيها  ":ر�أيت م ��ن ال�صعب �أن
ت�شتع ��ل النار يف البالد حت ��ت �سمعي مبجرد
دخ ��ويل �إليه ��ا "  ...وقد انق�سم ��ت الآراء بعد
احلرب انق�سام ًا كبري ًا  ،فكان �أن قرر �صموئيل
�آدمز وجون هانكوك ب�ضرورة احلرب  ،بينما
كان هن ��اك فري ��ق ميثل ��ه فرانكل�ي�ن وتوما�س
جيفر�سون وج ��ورج وا�شنطن  ،طرحوا فكرة
االنف�صال عن بريطانيا ب�شكل �سلمي  ،مطالبني

بت�سوي ��ة عادل ��ة لق�ضية بالده ��م  ،ويف و�سط
انق�سام ه ��ذه الآراء كان توما�س بني يرى �إنه
المفر من االنف�صال عن انكلرتا  ،فتفرغ لكتابة
م�ؤلف �سي�صبح فيما بعد �أحد �أهم الكتب التي
�ساهم ��ت يف اال�ستقالل االمريك ��ي وقد و�ضع
للكت ��اب ال�صغ�ي�ر احلج ��م عن ��وان " الإدراك
العام " ويف ترجمات �أخرى بعنوان " املنطق
ال�سلي ��م " والذي ظهر مطبوع ًا يف العا�شر من
كانون الثاين عام  1776وهو عبارة عن كتيب
�صغري التتجاوز �صفحاته اخلم�سني �صفحة ،
وحال �ص ��دوره بيع منه اثنا ع�شر �ألف ن�سخة
يف ثالث ��ة �أ�شه ��ر  ،وبل ��غ جمم ��وع مبيعاته ��ا
خ�ل�ال الع ��ام الأول ن�ص ��ف ملي ��ون ن�سخ ��ة ،
وفيم ��ا بعد �ست�صل مبيعاته اىل ثالثني مليون
ن�سخ ��ة وزعت يف �أم�ي�ركا وبريطانيا ومعظم
امل�ستعمرات الربيطانية ..
يكت ��ب فولت�ي�ر بع ��د ح�صوله عل ��ى ن�سخة من
الكت ��اب الغ�ث�ر �أن ��ه لي� ��س يف تاري ��خ الفك ��ر
الب�ش ��ري �ش ��يء يع ��ادل كت ��اب توما� ��س بني ،
بينم ��ا و�صفه كوندر�سيه ب�أن ��ه مثل نداء بوق
اىل ال�شعوب لكي حتارب من �أجل ا�ستقاللها ،
دون قبول �صلح وال تردد ..فالثورة هي احلل
مثلم ��ا �أعلن كوندر�سيه ذات يوم يكتب بني ":
مبا �إنه ال�شيء يجدي غري ال�صفعات  ،ف�إكرام ًا
خلاط ��ر الله هي ��ا بنا �إىل االنف�ص ��ال النهائي .
�إنن ��ا ندفع ثمن ًا غالي� � ًا  ،وغالي ًا ج ��د ًا عن �إلغاء
القوان�ي�ن � ،إذا كان هذا ه ��و كل ما نحارب من
�أجله  ..لي�س ه ��ذا مو�ضوع مدينة �أو مقاطعة
�أو مملك ��ة  ،ب ��ل مو�ض ��وع ق ��ارة ..لي� ��س هذا
م�ص�ي�ر يوم وال �سنة وال جي ��ل  ،بل �إن ذريتنا
م�شرتك ��ة يف هذه التجرب ��ة  ..الآن وقد البذر
الحتاد و�إمي ��ان �شرف قارة � ..إن حزام القارة
املرب ��وط وا�سع� � ًا  ..اال�ستق�ل�ال ه ��و الراب ��ط
الوحيد الذي يحافظ على ارتباطنا مع ًا "
يتن ��اول توما� ��س ب�ي�ن يف الق�س ��م االول من
كتاب ��ه ن�ش�أة احلكوم ��ة وطبيعتها مع تطبيق
مع�ي�ن للد�ستور االنكلي ��زي وجنده يكتب ":
لي�س ��ت احلكوم ��ة وطبيعتها �س ��وى �شر البد
من ��ه  ،ويف ا�س ��وء حاالته ��ا � ،ش ��ر اليط ��اق
..احلكوم ��ة كالثياب �ش ��ارة الرباءة املفقودة
..بنيت الق�صور على انقا�ض مقا�صري اجلنة
 ..كلم ��ا كرث كم ��ال املدينة قل ��ت حاجتها اىل
حكوم ��ة  ..لكن ��ه يق ��ول ان ن�ش� ��أة احلكوم ��ة
وقيامها � ،صار �ضروريا ب�سبب عجز االخالق
الفا�ضل ��ة عن حكم الع ��امل  ،وهو ي�ضع فروق
ب�ي�ن احلكومة واملجتمع  ،حيث ينجذ النا�س
اىل املجتمع وعن طريق التعاون االجتماعي
ميكنه ��م احل�صول على حاجات معينة  ،ويف
ه ��ذه احلالة ميل ��ك االن�سان حقوق ��ا طبيعية
معين ��ة مث ��ل احلري ��ة وامل�س ��اواة  " .وله ��ذا
يجب ان يكون االن�سان قادرا على ان يعي�ش
يف �س�ل�ام و�سعادة ب ��دون حكومة  ،اذا كانت
بواع ��ث ال�ضم�ي�ر وا�ضح ��ة ومتنا�سقة بغري
مقاوم ��ة "  .بع ��د ذل ��ك يوج ��ه االنتق ��اد اىل
الد�ست ��ور ال ��ذي تتباهى به انكل�ت�را كثريا ،
فه ��و يجده غ�ي�ر كام ��ل وعر�ض ��ة للت�أويالت
املتناق�ض ��ة  ،لكنه يوجه اك�ب�ر نقد ملو�ضوعة
امللكي ��ة الد�ستوري ��ة واحلق االله ��ي فيكتب
ب�سخري ��ة حادة  ":ن ��زل بيانكل�ت�را �صعلوك
فرن�سي ومعه ع�صاب ��ة م�سلحة  ،فاقام نف�سه
ملكا النكلرتا بغري موافقة ال�سكان الوطنيني
 ،وه ��ذه بب�ساط ��وة ن�ش� ��أة دنيئ ��ة حق�ي�رة ،
وبالتاكي ��د التنطوي على ح ��ق �ألهي " وبعد
ان ي�ستعر� ��ض االراء ع ��ن احلكوم ��ة امللكية
 ،بنتق ��ل ملناق�ش ��ة احلال ��ة الالاهن ��ة الم�ي�ركا
فيطالب ب�ش ��ده باالنف�صال و�سخر من الذين
يقول ��ون ان انكل�ت�را حم ��ت م�ستعمراتها من
الغزو اال�سباين او الفرن�سي  ":انها من اجل
التج ��ارة وامل�ستعمرات وعل ��ى اي حال كان
الدفاع على ح�سابنا "  .وي�ؤكد بني يف كتابه
انه بينما يرزح العامل حتب وط�أة الظلم ": ،
يجب ان تفتح امريكا ابوابها على م�صرعيها
للحري ��ة  ،وان تتح ��ول ملج� ��أ للب�شري ��ة
ال�ضعيف ��ة "  ،ويف الف�ص ��ل االخري يتناول "
املق ��درة احلالية الم�ي�ركا " ليح�صل على ثقة
االمريكان ويفنعهم بان لديهم القدرة والقوة
عل ��ى بن ��اء وطنه ��م من جدي ��د  ،االم ��ر الذي
جعل ج ��ورج وا�شنطن يغ�ي�ر اراءه ويتبنى
افكار توما�س بني فيكتب اىل بع�ض الزعماء
ال�سيا�سي�ي�ن يق ��ول  ":ارى ان كتيب توما�س
بني ق ��د احدث تغيريا عجيبا يف عقول كثري
من النا�س " .فيما يكتب توما�س جيفر�سون
ان كت ��اب توما�س ب�ي�ن كان الر�سالة الثورية
الت ��ي �صع ��دت باالم�ي�ركان م ��ن االر�ض اىل
�سلم احلرية  ،وقد اثبت �صاحبها بانه ان�سان
مفعم بالعواطف  ،ووطن ��ي عنيف  ،وثوري
بالفطرة " .
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اقــــرأ
اخلوف من اخلم�سني

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى رواي ��ة الكاتب ��ة االمريكي ��ة �إري ��كا يونغ
"اخل ��وف من اخلم�سني" التي تناق� ��ش فيها حياتها كفرد من
"اجلي ��ل الآمل" الذي ن�ش�أت الفتاة فيه على �أن تكون "جميلة
بريئ ��ة م�ؤدب ��ة كاملمثل ��ة" دوري� ��س داي ،لكنه ��ا ك�ب�رت لتك ��ون
"ال�صحافي ��ة والكاتب ��ة الن�سوية املقتحم ��ة" غلوريا �شتاينم".
وهي تق ��ول عن روايته ��ا كنت �أفه ��م �أن الن�س ��اء م�ضطرات �إىل
الن�ضال مبنتهى القوة ليفعلن يف هذا العامل ما يرغنب يف فعله،
فل ��م يكن ذلك قط خيار ًا ي�سري ًا .ولكنن ��ي �أعتقد �أن �أهم جزء يف
الأمر ه ��و �أننا جميع ��ا راغبات يف احل�صول عل ��ى حق املعاملة
اجلدية بو�صفنا ب�شر ًا .

ب��ي��ت ( ) ي�����س��ت��ذك��ر ����ش���ه���داء ���ش��ب��اط الأ����س���ود
ثورات عديدة مرت على
العراق� ،إال �أن من �أب�شع ما
�شهده هو انقالب � 8شباط
الأ�سود عام  ،1963لي�س
ب�سبب تغير الأنظمة
فح�سب ،بل لما �شهده
ال�شعب العراقي من
تعنيف وقتل وترهيب
واعتداءات ،ومجازر،
يوم الجمعة الفائت
�صادف هذا الت�أريخ،
في ذكراه الـ ،56حيث
ا�ستذكر بيت المدى في
�شارع المتنبي �شهداء
�شباط "الأ�سود" خالل
جل�سة �أقيمت �صباح يوم
الجمعة بح�ضور عدد
من ال�شخ�صيات الثقافية
المعروفة.

 بغداد /زينب الم�شاط
 عد�سة /محمود ر�ؤوف
في مثل هذا اليوم
ق� �دّم الجل�س ��ة و�أدار محاوره ��ا
الم� ��ؤرخ توفي ��ق التميم ��ي قائ�ل�ا "
قب ��ل  56عام ًا كان ي ��وم � 8شباط هو
يوم جمعة كما هو اليوم ،في الواقع
�أن ��ا �أتعر� ��ض الى حرج كبي ��ر لتقديم
هك ��ذا منا�سب ��ة ،لأنه ��ا �أ�صبح ��ت في
ذمة التاريخ ،ولأن التاريخ يجب �أن
�اك  ،فهذا ما
ُيق ��ر�أ بمو�ضوعية ال بتب � ٍ
قد ي�سبب لي الحرج".
ي�صف التميمي من رحلوا قائال " �إن
ه�ؤالء ال�شهداء لي�سوا �شيوعيين وال
ي�ساريي ��ن وال م ��ن ق ��وى ديمقراطية
ب ��ل مواطني ��ن �أبرياء� ،س ��ارت حمى
م ��ن الث� ��أر والت�شفي بدم ��اء البع�ض
م ��ع اال�سف م ��ا دفعه ��م ب�إقامة مذابح
كهذه".
و�أ�ش ��ار التميم ��ي "�إن ح ��زب البعث
وهو ح ��زب ي ّدع ��ي �أنه ث ��وري و�أنه
م ّث ��ل حكومة عب ��د الكري ��م قا�سم في
مقع ��د وزارة الإعمار ،ه ��ا هو اليوم
يتورط مع مجموعة من ال�ضباط في
�سفك دماء ال�شعب لتحويل �شعارات
هذاالح ��زب ال ��ى وح�ش كا�س ��ر يفتك
بال�شعب العراقي".

عبد الله حميد العتابي

�سافرة جميل حافظ

هادي الطائي

عبد الله حامد قا�سم

و�أطل ��ق التميم ��ي ت�سا�ؤالت ��ه ع ��ن
ا�سب ��اب ه ��ذا االنق�ل�اب و�سب ��ب انه
كان بهذه الوح�شية وعن دور الدول
وتدخالتها في انجاح هذا االنقالب.
عبد الكريم قا�سم
ف ��ي مثل هذا الي ��وم �أق ��دم البعثيون
عل ��ى �إجها�ض ث ��ورة  14تموز التي
قام ��ت عام  ، 1958يذك ��ر ابن �شقيق
عب ��د الكريم قا�س ��م  ،عبد الل ��ه حامد
قا�س ��م �إن " الث ��ورة الت ��ي �أجه�ضت
كان ��ت حلم� � ًا ي ��راود الفق ��راء الذين
كان ��وا ينظرون الى ث ��روات بالدهم
تنهب م ��ن قبل الإنكلي ��ز ،وقد عمدت
ث ��ورة قا�س ��م �إل ��ى �إع ��ادة ج ��زء م ��ن
حقوقهم لهم".
وي�شي ��ر قا�س ��م قائ�ل�ا" لم يك ��ن عبد
الكري ��م قا�سم غني ًا ب ��ل كان فقير ًا في
كل �ش ��يء ،كن ��ت �آخذ ل ��ه الطعام من
البيت الى وزارة الدف ��اع ،ولقد �أدار
ظهره الى الدنيا ولم تغوه مطلق ًا ولم
يرغب ب�أخ ��ذ ق�صر م�سكن� � ًا له ،كانت
عين ��ه ترنو ال ��ى �ساكن ��ي ال�صرائف
المعدمي ��ن والمظلومين وكان الحلم
الذي يراوده هو حلم كل العراقيين
لينت�شلهم الى الأف�ضل".
في ق�صر الرحاب
المنا�ضل ��ة والروائي ��ة �سافرة جميل
حاف ��ظ تحدثت ع ّم ��ا عانت ��ه في ذلك
االنق�ل�اب وقالت " لق ��د �أخذنا بع�ض
الم�سلحي ��ن م ��ن البعثيي ��ن وب ��د�أوا
ب�ضربنا وج ّرن ��ا و�شدوا عيوننا فلم
ن ��دري الى �أين كن ��ا ن�ؤخذ و�ضعونا
في �سي ��ارة واح ��دة  ،وحي ��ن فتحت
عيني وج ��دت �أني �أعرف هذا البيت
كنت قد ذهبت اليه م�سبق ًا ،وكان هذا
البيت ه ��و ق�صر الرح ��اب� ،أخذوني
�أنا وزوج ��ي وو�ضعوا كل واحد بنا
ف ��ي مكان ،و�أن ��ا �أُخذت ال ��ى �سرداب
حي ��ث كانت مي ��اه المراحي�ض تقطر
عل � ّ�ي ،وج ��دت �س�ل�ام ع ��ادل هن ��اك
وعذبت �أن ��ا وهو ،ثم وثقت يدي بيد

د .عقيل النا�صري

�شخ� ��ص مي ��ت م ��ن الأبطال �آن ��ذاك ،
كانوا ي�أت ��ون �إلينا بالراديو لن�ستمع
باالخبار م ��ن قتل ومن غادر الحياة،
اتبع ��وا كل الو�سائ ��ل لترهيبن ��ا وها
هو الي ��وم يعي ��د الت�أري ��خ نف�سه من
خالل ما ن�شهده من ترهيب �إرهابيي
داع�ش".

ّ
خطة االنقالب
عن الخطة التي و�ضعت لهذا االنقالب
تح� �دّث الم� ��ؤرخ د .عقي ��ل النا�صري
قائ�ل�ا "ه ��ل كان للبع ��د الدول ��ي دور
في تحقي ��ق االنقالب الدم ��وي هذا؟
لنت�س ��اءل م ��ن و�ض ��ع ه ��ذا المخطط
ال ��ذي �أح ��دث االنق�ل�اب ".يق ��ول
النا�ص ��ري " �س�أتح ��دث عم ��ن و�ضع
خط ��ة االنقالب وما ه ��ي الم�ؤ�شرات

عبد جا�سم ال�ساعدي مع مقدم اجلل�سة  ...توفيق التميمي

الت ��ي �أملكها والم�ستق ��اة من الواقع
الم ��ادي ال ��ى م�س�أل ��ة التحذي ��رات
االولية من توافد �ضباط المخابرات
االمريكية من كل االخت�صا�صات بمن
فيه ��م من م ��ن العاملين على تخريب
الحركة التي قام بها قا�سم".
يذكر النا�صري قائ ًال " اعتقادي يكون
جازم ًا �أن وليم ليكالند والمجموعة
المحيط ��ة بالملحقي ��ة الع�سكري ��ة
االمريكي ��ة ه ��م م ��ن و�ض ��ع خط ��ة
االنق�ل�اب وق ��د تع ��اون عل ��ى ذلك كل
من البك ��ر وعما�ش وعبد ال�ستار عبد
اللطي ��ف وحازم ج ��واد وعلي �صالح
ال�سعدي� ،إال �أن ه�ؤالء الي�ستطيعون
لوحده ��م و�ضع خط ��ة انقالب لنظام
حك ��م ل ��ه قاع ��دة اجتماعي ��ة وا�سعة
دون م�ساع ��دة الجه ��ات االمريكي ��ة .

له ��ذا ال�سبب في اعتق ��ادي �أن وليام
ليكالند الذي له عالقة ب�صالح مهدي
عما� ��ش ه ��و ال ��ذي و�ض ��ع الخطة ".
وقدّم النا�ص ��ري عدد ًا من الأدلة على
ذل ��ك .وذك ��ر النا�ص ��ري �أن " ك ًال من
الم�ؤ�س�س ��ة الدينية و�ش ��ركات النفط
والحرك ��ة الكردية �ساع ��دوا في ذلك
حيث ق ��ام ف�ؤاد ع ��ارف بالتعاون مع
عل ��ي �صال ��ح ال�سع ��دي لالتف ��اق في
م ��ا بينه ��م وقيل ف ��ي ذلك الوق ��ت �إن
الثورتين تالقت ��ا لإ�سقاط الطاغية".
ذاك ��ر ًا �أن "ال�سف ��ارة االنكليزي ��ة
اطلعت على خط ��ة االنقالب ب�صورة
كاملة كما تذك ��ر الوثائق البريطانية
المرفوع عنها ال�سري ��ة وتم االتفاق
على ان يكون يوم الجمعة وهو يوم
العطل ��ة الر�سمية و�أغل ��ب المدافعين

حايك لم تخجل من الك�شف عن
�شعرها الأبي�ض

 حيدر املحرابي
الفن ��ان الت�شكيل ��ي  ،يقي ��م معر�ض ��ه
ال�شخ�ص ��ي يف مبن ��ى م�ؤ�س�سة برج
باب ��ل ،الذي ي�ستمر على مدى يومني
ابتدا ًء من م�ساء اليوم الأحد يف مقر
امل�ؤ�س�سة.
 ملت حممد
الكاتب ��ة� ،ص ��در له ��ا حديث� � ًا رواي ��ة
" رحل ��ة دواع� ��ش الف ��رات " الت ��ي
تتن ��اول حموري ��ن ،االول ع ��ن فتاة

م�سلم ��ة و�أخ ��رى �إيزيدية ،وتتحدث
ع ��ن جرائ ��م داع�ش بحقه ��ن ،املحور
ع ��ن املجتم ��ع الك ��ردي يف ده ��وك
حتديد ًا.
 با�سم مطلب
املو�سيق ��ي والأكادمي ��ي ،ي�ضيف ��ه
امللتق ��ى الإذاع ��ي والتلفزي ��وين يف
االحت ��اد الع ��ام للأدب ��اء والك ّتاب يف
العراق للحديث ع ��ن م�سريته الفنية
وذلك م�س ��اء يوم الثالثاء املقبل على
قاعة اجلواهري يف مقر االحتاد.

�أثبت ��ت املمثلة املك�سيكية من �أ�صول لبنانية� ،سلم ��ى حايك� ،أنها ال تواجه �أية م�شاكل
عل ��ى الإطالق يف تقدمها بالعمر ،عك�س غالبية فنانات العامل.و�شاركت �سلمى حايك،
الأح ��د ،متابعيها عل ��ى موقع "�إن�ستغ ��رام" ،البالغ عددهم  8مالي�ي�ن معجب� ،صورة
"�سيلفي" لها ،وهي ب�شعرها الأبي�ض الطبيعي .وكتبت حايك ( 52عاما) ،والأم البنة
تبلغ من العمر  11عاما ،مع ال�صورة �أنها "فخورة ب�شعرها
الأبي� ��ض" .يذكر �أن �سلمى حاي ��ك �أو�ضحت فل�سفتها
عن �شعرها ،وذلك يف لق ��اء مع �صحيفة "نيويورك
تاميز" الأمريكية يف �أغ�سط�س� /آب  .2017وقالت
املمثل ��ة الهوليوودي ��ة لل�صحيف ��ة وقته ��ا� ،إن �أح ��د
�أ�سب ��اب عدم �صب ��غ �شعرها ،هو �أنه ��ا ال متتلك ال�صرب
من �أج ��ل اجللو�س حتى االنتهاء من �إمتام العملية .وتابعت:
"ال �أريد �أن �أق�ضي ما تبقى من �شبابي بالتظاهر �أنني �أ�صغر
�سن ًا ومن ثم ال �أ�ستمتع باحلياة" .و�أ�شارت �سلمى حايك �إىل �أنها
ت�ضط ��ر لإجراء تغيريات يف �شعرها فق ��ط ،عندما تتعر�ض لإحلاح
من الفريق امل�س�ؤول عن جتميلها.

الطقس

ع ��ن وزارة الدف ��اع كان ��وا مجازي ��ن
وكل �شيء كان مخطط ًا له م�سبقا".
وثيقة وزير العدل
الأمريكي
المتاب ��ع والم� ��ؤرخ لفت ��رة حكم عبد
الكري ��م قا�س ��م ،وانق�ل�اب �شب ��اط
الأ�سود هادي الطائ ��ي يتحدث قائ ًال
"�إن كالرك وزي ��ر الع ��دل االمريكي
ق ��ال ف ��ي وثيق ��ة اطلقها ع ��ام 1958
� ،إن الع ��راق كان ه ��دف �أمري ��كا ،و
بع ��د ان �ضع ��ف النف ��وذ البريطان ��ي
و�أطاح ��ت الثورة ال�شعبي ��ة بالنظام
الملك ��ي وعملت الحكوم ��ة الجديدة
على �إن�ش ��اء �شركات خا�ص ��ة بالنفط
العراق ��ي  ،ج ��اء ت�صري ��ح قا�س ��م
الخطي ��ر نحن لم نح ��ارب ال�شركات
من �أج ��ل  7ماليين دين ��ار في ال�سنة
نح ��ن نقات ��ل للدخ ��ول ف ��ي ع�ص ��ر
ال�صناع ��ة ولنتحدى �ش ��ركات النفط
الغربي ��ة ،وه ��ذا التح ��دي ل ��م تك ��ن
الوالي ��ات المتح ��دة لت�س� ��أل تجاهه،
الن ��ه ط ��ال نواياه ��ا ".وي�ضي ��ف
الطائي عن وثيقة كالرك " ومنذ ذلك
الحين خطط ��ت الوالي ��ات لإ�ضعاف
العراق وال�سيط ��رة على نفطة وبعد
وقت ق�صي ��ر من ع ��ام � 1958شلكت
الوالي ��ات المتح ��دة خطل ��ة الغتيال
عب ��د الكري ��م قا�س ��م وبعده ��ا �شكلوا
خطة لغ ��زو �شمال الع ��راق وفي عام
 1963ذبح قا�س ��م في انقالب نظمته
المخابرات االمريكية".

جا�س ��م ال�ساع ��دي تح ��دث عن
�أح ��داث � 8شباط وما �شه ��ده خاللها
قائ ًال " هناك ف ��رق وجماعات تتولى
مالحق ��ة الآخري ��ن ف ��ي المدر�س ��ة
وال�ش ��ارع وكل مكان في ذلك الوقت،
وكانت عملية المواجهة والعنف في
ذلك الوقت ك�أنه رجولة لدى البعثيين
عل ��ى الق ��وى والجماع ��ات االخ ��رى
وه ��و عنف منظم ل ��ه �أ�سباب ��ه وهذه
اال�سباب تعني ان الحركة ال�شيوعية
في العراق منذ الخم�سينيات امتدت
ب�ش ��كل م�ؤثر ف ��ي الحي ��اة العراقية،
وهذه الق�ضية جعلت القوى المعادية
والتيارات الإقطاعية والقومية و كل
الذين �ضربت ثورة تموز م�صالحهم
يلت ّم ��ون مع بع� ��ض لمواجه ��ة الفكر
واالنتماء ال�شيوعي".

ممن ا�ست�شهدوا
الأوفياء ّ
مع قا�سم
كم ��ا �أ�ش ��ار الباح ��ث عبد الل ��ه حميد
العتابي قائ ًال "لن �أتحدث عن االنقالب
الأ�سود وم�سبباته� ،إال اني �س�أتحدث
عن االوفياء ممن ا�ست�شهدوا مع عبد
ق�ص ��ر الإعالم
الكري ��م قا�س ��م والذين ّ
وم ��ن كت ��ب التاريخ بااللتف ��ات �إليهم
�أمثال المهداوي الذي حاولت بع�ض
الجهات ت�شويه ��ه ،وكذلك طه ال�شيخ
�أحم ��د وهو م ��ن عائل ��ة �أر�ستقراطية
يفخ ��ر التاري ��خ بتخلي ��ده ،وهو �أول
من �أ�س� ��س جمعية ثقافي ��ة اجتماعية
ف ��ي الع ��راق� ،إ�ضاف ��ة ال ��ى ج�ل�ال
الأوقات ��ي و�آخرين مم ��ن تم�سك بهم
قا�س ��م ليكون ��وا ج ��زء ًا م ��ن قوات ��ه
ِف َرق وجماعات
رئي� ��س جمعية الثقاف ��ة للجميع عبد الع�سكرية".

يوم اجلمعة كنت �ضيف ًا خفيف ًا على
نادي املدى للقراءة مع الدكتور
عقيل مهدي وحديث عن �صاحب
امل�سرحية ال�شهرية "يف انتظار
غودو" االيرلندي �صموئيل
بيكت والذي تفنن �أن يقدم لنا
�شخ�صني ب�إئ�سان يف حالة ترقب
وانتظار لبطل يودعانه �أحالمهما..
ويتوقان �إىل �أن يكون يف وجوده
خال�ص لهما من معاناتهما التي
طالت.
بطال امل�سرحية "فالدميري"
و"�أ�سرتاغوان" ينتظران "غودو"
من دون �أن يت�أكدا من زمان ومكان
اللقاء وكل ما لديهما بهذا ال�ش�أن
جمرد تلميحات وتكهنات" .ماذا
تريد �أن تقول؟! ..هل �أخط�أنا
املكان؟!  -مل يقل قوال حا�سما ب�أنه
�سوف ي�أتي  -و�إذا مل ي�أت؟!..
نرجع غدا؟! ..و�إذا مل ي�أت غدا؟!
نرجع بعد غد؟! "بل �إنهما ال
يذكران ما وعدهما به "غودو"
وما طلبا منه ..هل وعدهما
بالتغيري؟! ..باحلرية والعدالة
والدميقراطية والرفاهية؟! ..هل
طلبا منه و�ضع ًا �أف�ضل ،حياة �أجمل
؟ م�ستقبال م�شرقا ؟ هل وعدهما
وعدا �سيتحقق �أم �أنها جمرد
وعود؟
ويت�ساءالن  ،هل البد من �أن يبذال
جهدا خارقا حتى ي�صبحا جديرين
بزعامته ..ومن ثم يحظيان
باهتمامه ورعايته ..البد من �أن
يتو�سال..ويهرعا بالتوقيعات
والهتافات والتو�سالت ،كي يقبل
يف النهاية ان يكون هو القائد
والزعيم ،وت�ستمر هذه الدورة اىل
ما النهاية و" غودو " غري معني
ب�آالم و�آمال املنتظرين.
ي�سعى معظم �سيا�سيينا �إىل
تقم�ص دور" غودو" وان يحددوا
للنا�س ما الذي يجب �أن ت�سري
عليه ،وو�ضع الأجندة اخلا�صة
بالبلد ،وحتديد الأولويات بح�سب
ما يعتقدون  ،ومل يحدث �إال ما
يريده ال�سا�سة �سواء يف جتمع
النداء او يف جمموعة الإ�صالح ،
فيما يظل املواطن الب�سيط ،مثل
امل�سكينني" فالدميري وا�سرتاغون"
�سجناء احتياجاتهم احلياتية
و�أحالمهم.
" غودو" وجماعته مل يتعلموا
�سوى �إعداد طبخات �سيا�سية
فا�سدة .ولأن طباخيهم هواة
ال يخجلون من �إعداد طبخات
منتهية ال�صالحية ،من يراهم
اليوم يتخيل �أنهم جماعات
جاءت لتعاقب العراقيني وتنتقم
منهم ..يت�صورون �أنف�سهم �شطارا
في�ضعون على طبختهم توابل
لإخفاء معامل الطبخة الفا�سدة .
�أحدث الطبخات �إعادة حنان
الفتالوي اىل الواجهة  ..عندما
�شاهدت �إحدى الندوات التي �أقامها
ملتقى الرافدين  ،الذي النعرف
حتى هذه اللحظة من �أين له كل
هذه االموال الطائلة التي ي�صرفها
على ندواتها " الإ�صالحية " ؟ ،
بحيث ت�سنى له ان يعيد لنا حنان
الفتالوي يف م�سرحية م�ضحكة
بعنوان
" اال�صالح وامل�صاحلة "  ،وهي
التي رفعت يدها بالدعاء على
كل من مل ي�صوّ ت لها  ،وخذلها يف
حرب . 7×7
ال ادري ملاذا اليريد جماعة اال�صالح
ّ
للنا�ساحلق يف �أن
وامل�صاحلة " ان
ت�سرتيح من الوجوه التي ت�سببت
يف خراب ال�سنني املا�ضية .

كاظم ال�ساهر ِّ
يقدم اعتذاراً ب�سبب تغيير لقبه
ن�ش ��ر الفن ��ان كاظ ��م ال�ساه ��ر ،الجمع ��ة ،ر�سالة
�صوتية على ح�ساب ��ه بفي�سبوك ،يعلق فيها على
الخب ��ر الذي �أث ��ار ج ��د ًال الأيام الأخي ��رة يتعلق
بتغيي ��ر لقب ��ه م ��ن ال�سامرائ ��ي �إل ��ى ال�ساهر،
م�ؤك ��دا �أنه "اب ��ن الرافدين" وبقي ��ة الألقاب
مجرد "حبر على ورق" ،ومعتذر ًا عما �سببه
التغيير من "�ألم" لبع�ض الأ�شخا�ص .وكانت
االنتق ��ادات ق ��د طال ��ت قي�ص ��ر الأغني ��ة
العربي ��ة بع ��د الطلب ال ��ذي تقدم به
م�ؤخ ��را ،ووافق ��ت علي ��ه وزارة
الداخلي ��ة العراقي ��ة لتغيير لقبه
م ��ن ال�سامرائ ��ي �إل ��ى ال�ساه ��ر.
و�ش ��رح ال�ساه ��ر �أ�سب ��اب هذا
الطل ��ب ،قائ�ل�ا �إن ا�سم ��ه "ف ��ي
القيد العام كاظم جب ��ار �إبراهيم
ال�سامرائ ��ي ،وفي هوي ��ة الأحوال

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

المدنية كاظم جبار �إبراهيم فقط ،وفي الأوراق
الر�سمية في الخارج كاظم جبار ال�ساهر" م�ؤكدا
�أن ع ��دم التطابق في الأ�سم ��اء ي�سبب له م�شاكل
كبي ��رة .و�أ�ضاف "ال �أريد �أن �أ�ش ��رح التفا�صيل،
لكن معاملت ��ي الر�سمية في الخارج متوقفة منذ
�سنة تقريبا ،لعدم تطابق الأ�سماء ..حتى طلبت
ورق ��ة ر�سمية من ال�سف ��ارة العراقي ��ة تثبت ب�أن
ال�شخ� ��ص كاظم جب ��ار �إبراهيم ه ��و نف�سه كاظم
تكف" .و�أو�ضح �أن الن�صيحة
جبار ال�ساهر ولم ِ
القانوني ��ة الت ��ي ا�ستقاه ��ا م ��ن محامي ��ه تمثلت
ف ��ي �إ�ضاف ��ة ال�ساهر عل ��ى كاظم جب ��ار �إبراهيم
الموج ��ود فق ��ط "حب ��را عل ��ى ورق" ،عل ��ى حد
قول ��ه .وتاب ��ع "يا �أحباب ��ي ،ال �أق�ص ��د �أي �إ�ساءة
وال �أن�س ��ى من �أين �أتي ��ت .وادي حجر المو�صل
�أو مدين ��ة الحرية في بغداد� ،أن ��ا ابن �سيد جبار
وابن العظيمة نورية علي".
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