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حادثة قرية النمل تك�شف عن حت ُّول اجلبل �إىل مركز لتنفيذ الهجمات

5

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

م�سرور بارزاين ي�ستقبل فخري كرمي
وي�ؤكدان �أهمية تعزيز العملية الدميقراطية

ال�سكان ّ
�صدوا الهجوم بالأ�سلحة اخلفيفة حتى �آخر ر�صا�صة يف بنادقهم
 بغداد /وائل نعمة

ويب ��دو م ��ن �أ�سل ��وب الهجم ��ات ،للمراق ��ب
الع ��ادي ،ب�أنها ن�سخ ��ة مكررة م ��ن الهجمات
ال�سابق ��ة لـداع� ��ش مث ��ل خط ��ف ال�س ��كان يف
�أطراف املدن ،ومهاجمة القرى ال�صغرية ،لكن
بح�سب بع�ض التحليالت والتقارير االمنية،
�إن م ��ا يجري هو تكتيك جديد ،يهدف لإخالء
مناط ��ق معينة م ��ن �سكانها حلماي ��ة "املوقع
التنفي ��ذي اجلديد" لـداع� ��ش ،الذي �ستنطلق
منه الهجم ��ات ،كما حدث م�ؤخر ًا يف الهجوم
على قرية "النمل" �شمال �صالح الدين.
بع ��د �أن خ�س ��ر التنظيم جمي ��ع �أرا�ضيه التي
كان ي�سيط ��ر عليه ��ا لأك�ث�ر م ��ن � 3سن ��وات
وانع ��زال عنا�صره يف اجلب ��ال وال�صحارى
واجل ��زرات داخ ��ل نه ��ر دجلة ،ظ ��ل التنظيم
ن�شط ��ا يف �سوري ��ا ،حت ��ى انهزام ��ه نهاي ��ة

انتق ��ل ما تبقى م ��ن عنا�صر تنظيم
داع�ش خ�ل�ال ال�شهري ��ن املا�ضيني
من خطة "التقاط الأنفا� ��س" و�إعادة الهيكلة
�إىل مرحلة تنفيذ "�إعادة الظهور" التي يرتب
لها التنظيم منذ وقت طويل.
اخلطة التي بد�أ الإعداد لها بعد � 6أ�شهر فقط،
من �إع�ل�ان بغداد الن�صر عل ��ى التنظيم نهاية
عام  ،2017تت�ضم ��ن �إيجاد مواقع بديلة عن
املناطق التقليدية التي كان ين�شط بها �سابق ًا
وخ�سرها يف احلرب الأخرية.
وظه ��ر التح ��ول ب�شكل وا�ض ��ح يف الهجمات
امل�سلحة مطلع العام احلايل ،وبد�أت تت�صاعد
تدريجي ًا خالل الأ�سبوعني املا�ضيني.

اال�سبوع املا�ضي ب�شكل �شبه نهائي.
و�سك ��ن التنظي ��م مل ��دة � 6أ�شه ��ر تقريب� � ٍا يف
مواقعه املنعزل ��ة ثم عاد التوا�صل بينه وبني
قي ��ادات التنظي ��م يف �سوري ��ا ،ب�سب ��ب ع ��دم
ال�سيطرة على احل ��دود ب�شكل تام (ومازالت
ال�شواه ��د ت�ؤكد حتى وقت قري ��ب �أن ثغرات
موجودة على احلدود مع �سوريا).
و�ساع ��دت الأزم ��ات ال�سيا�سي ��ة يف الع ��راق
واالن�شغال باالنتخاب ��ات وقلة �أعداد القوات
الأمني ��ة يف بع� ��ض املناط ��ق الت ��ي تو�ص ��ف
بـ"اله�شة" عل ��ى �أن مير داع�ش عرب تلك املدن
اىل احلدود ويعود وبالعك�س �أي�ض ًا.
ويف نهاي ��ة  2018ك�شفت (املدى) عن متركز
 400م�سل ��ح قادمني م ��ن �سوري ��ا يف منطقة
ب�ي�ن املو�ص ��ل و�ص�ل�اح الدي ��ن .بعده ��ا ذكر

م�س�ؤول ��ون �أمري ��كان � ّأن نح ��و �أل ��ف عن�صر
دخلوا من احلدود الغربية ومعهم نحو 200
مليون دوالر .
وكان خ ��ط ال�سري املعروف ،يبد�أ من احلدود
ال�سوري ��ة ق ��رب املو�ص ��ل واالنب ��ار ،ث ��م اىل
�ص�ل�اح الدي ��ن ،و�ص ��و ًال اىل جب ��ال حمري ��ن
القريبة من �إيران وبالعك�س.
وكان ��ت تل ��ك املناط ��ق مق�سم ��ة اىل مواق ��ع
"ا�سرتاحة" و�أخرى تنطلق منها الهجمات،
حي ��ث كان التنظي ��م يحر�ص عل ��ى عدم املزج
ب�ي�ن دور كل موق ��ع جتنب� � ًا لك�ش ��ف م�سال ��ك
م ��روره ومناطق ا�سرتاحت ��ه ،حتى تبدل كل
ذلك م�ؤخر ًا.
 التفا�صيل �ص2

ّ
���������ذر م������ن خم�����اط�����ر ان�����ت�����ه�����اك ح�����ق�����وق ال���ط���ف���ل
م���ف���و����ض���ي���ة ح�����ق�����وق الإن�������������س������ان حت�
ال���������ص����ق����ور ي��ل��اح�����ق�����ون ال������زع������ي������م ..وق����ا�����ض����ي����ة �أودي�������������ش������و ُت�������ر ّن�������ح ال�����ن�����وار������س
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� أربيل  /المدى
ا�ستقب ��ل م�س ��رور
ب ��ارزاين م�ست�ش ��ار
جمل�س �أم ��ن �إقليم كورد�ستان
اخلمي� ��س 2019/2/21
فخ ��ري كرمي رئي� ��س م�ؤ�س�سة
امل ��دى للإع�ل�ام والثقاف ��ة
والفنون .
ج ��رى خ�ل�ال اللق ��اء ت�سلي ��ط

ال�ضوء على امل�ساعي احلثيثة
ال�ستكم ��ال ت�شكي ��ل الكابين ��ة
الوزاري ��ة اجلدي ��دة حلكوم ��ة
�إقلي ��م كورد�ستان وت�أثري هذه
اخلطوة عل ��ى احلياة اليومية
للمواطن�ي�ن وتعزي ��ز العملية
الدميقراطي ��ة يف كورد�ستان،
مع الت�أكيد على �أهمية توحيد
جه ��ود ومواق ��ف الأط ��راف
ال�سيا�سي ��ة يف كورد�ست ��ان،

ا�ستعداد ًا للدخول �إىل مرحلةٍ
جديدة .
كم ��ا مت الت�أكي ��د خ�ل�ال اللق ��اء
على مه ��ام الكابين ��ة الوزارية
اجلدي ��دة حلكوم ��ة �إقلي ��م
كورد�ست ��ان يف �إع ��ادة هيكلة
وتنظيم امل�ؤ�س�س ��ات ،بال�شكل
الذي يجعلها قادرة على تقدمي
املتطلبات واخلدمات الرئي�سة
بفاعلية �أكرب للمواطنني .

خمت�صون يطالبون مبتابعة �سلبيّات رافقت العمليّة االنتخابيّة
ّ

تقرير بعثة االحتاد الأوروبي ب�ش�أن
االنتخابات ُيربك احلكومة واملفو�ضيّة
 بغداد /المدى
مو�سع لبعثة خرباء
بعد ت�شكيك تقرير ّ
االحتاد الأوروبي يف العراق ،بنزاهة
االنتخابات الربملانية الأخرية و�سالمتها� ،أكدت
مفو�ضية االنتخابات �أنها ب�صدد الرد على كل ما
ورد يف التقرير.
واعترب خمت�صون مبتابعة ال�ش�أن االنتخابي �أن
بع� ��ض الفقرات التي احتواه ��ا التقرير ون�شرت
يف و�سائ ��ل الإع�ل�ام دقيق ��ة وهي ق ��د ت�ؤثر على
االع�ت�راف الدويل بالعملية االنتخابية العراقية
يف ح ��ال مل يتم ال ��رد عليها .ويف م ��ا ي�أتي �أبرز
ال�سلبيات التي � ّأ�شرها التقرير:
 1ـ� �ـ غي ��اب ال�شفافي ��ة وع ��دم �إج ��راء مراجع ��ة
م�ستقلني لنظ ��ام تكنولوجيا املعلومات
وتدقيق
ِ
امل�ستخدم ��ة وتغ�ّي�ررّ الت�شريعات خ�ل�ال العملية
االنتخابية.
 2ـ� �ـ احت ��واء الإط ��ار القان ��وين النتخاب ��ات
 2018العدي ��د من الأحكام الت ��ي ال تتما�شى مع
التعه ��دات الدولية واملبادئ الدولية لالنتخابات
الدميقراطية.
3ـ� �ـ يف خطوة غري م�سبوقة �أق� � ّر جمل�س النواب
ال�ساب ��ق تعدي�ل ً�ا عل ��ى قان ��ون االنتخاب ��ات بعد

�إع�ل�ان النتائ ��ج الأولي ��ة مم ��ا �أح ��دث تغيريات
مهمة.
ور ّد جمل�س املفو�ضني يف مفو�ضية االنتخابات
على تقرير بعث ��ة االحتاد الأوروبي يف العراق،
قائ�ل�ا �إن "م ��ن منطل ��ق ال�شفافي ��ة خ�ضع ��ت
انتخاب ��ات  2018ملراقب ��ة املنظم ��ات املحلي ��ة
والدولية ،وم ��ن بينها بعثة االحت ��اد الأوروبي
ملراقبة االنتخابات".
بدوره ،يقول اخلبري يف ال�ش�أن االنتخابي عادل
الالمي يف ت�صريح لـ(املدى) �إن "معظم التقارير
الت ��ي ت�صدرها فرق الرقاب ��ة الدولية من �ضمنها
الأوروبية والأمريكي ��ة تكون م�ساندة ،وهذا ما
الحظن ��اه يف االنتخابات ال�سابق ��ة" ،معرب ًا عن
ا�ستغرابه من "�إ�صدار هذا التقرير للمرة الأوىل
م ��ن جهة �أوروبية يف ه ��ذا التوقيت بالذات بعد
انته ��اء فرتة ع�ش ��رة �أ�شهر من موع ��د انتخابات
جمل�س النواب".
وي�شري اىل �أن "املراق ��ب الدويل يراقب العملية
االنتخابي ��ة م ��ن الناحي ��ة ال�شكلي ��ة كانت�ش ��ار
�صناديق االقرتاع� ،س ّري ��ة الت�صويت يف كابينة
�أو غريه ��ا ،وع ��دم وج ��ود م�سلح�ي�ن يف قاع ��ة
االنتخابات ،وهكذا".
التفا�صيل �ص3

حت�سن الطق�س ينع�ش احلركة ال�سياحية يف �أربيل  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف
ّ

مقتل و�إ�صابة  8جنفيني بكمني لداع�ش يف الرثثار

قالوا �إنَّ عدد عنا�صر التنظيم يرتاوح بني  5ــ � 7آالف

م�س�ؤولون عراقيون و�أمريكان 1000 :م�س ّلح دخلوا
العراق خالل � 6أ�شهر

 ترجمة /حامد �أحمد
يق ��ول م�س�ؤول ��ون �أم�ي�ركان
وعراقي ��ون � ّإن م�سلح�ي�ن
مهزوم�ي�ن م ��ن تنظي ��م داع� ��ش يف �سوريا
يت�سلل ��ون عرب احل ��دود اىل العراق ،وهو
�أمر من �ش�أنه �أن يزعزع اال�ستقرار الأمني
اله�ش يف البلد .
وا�ستن ��اد ًا لثالثة م�س�ؤول�ي�ن ا�ستخباريني
عراقي�ي�ن وم�س� ��ؤول ع�سك ��ري �أمريك ��ي،
فان ��ه خالل اال�شه ��ر ال�ست ��ة املا�ضية ت�سلل
م�سلح ��ون م ��ن داع�ش يقدر عدده ��م ب�أكرث
م ��ن  ،1000ع�ب�روا احل ��دود ال�صحراوية

الوا�سعة اىل داخل العراق متحدِّينَ عملية
ع�سكرية وا�سع ��ة ت�شنها الواليات املتحدة
وقوات كردي ��ة �سورية لطرد م ��ا تبقى من
تنظيم داع�ش يف �شرقي �سوريا .
امل�س�ؤول ��ون حتدث ��وا دون ان يذك ��روا
�أ�سماءهم لأنهم غري خمولني بالتعليق على
ق�ضايا �أمني ��ة لل�صحافة .ولك ��ن م�ؤ�شرات
تو�سع تواجد م�سلحي التنظيم يف العراق
وا�ضحة .
خالي ��ا نائم ��ة للتنظي ��م تعم ��ل يف �أرب ��ع
حمافظ ��ات عراقي ��ة تنف ��ذ فيه ��ا عملي ��ات
اختط ��اف واغتي ��االت وكمائ ��ن بعب ��وات
نا�سفة جميعها ته ��دف اىل ترويع ال�سكان

املحلي�ي�ن وا�سرتج ��اع نهج االبت ��زاز الذي
اعتم ��ده التنظي ��م قب ��ل �س ��ت �سن ��وات يف
متويل عملياته وتعزيز قوته .
املتحدث با�س ��م العمليات امل�شرتكة العميد
يحي ��ى ر�س ��ول ق ��ال � ّإن "داع� ��ش يح ��اول
�إثبات وج ��وده يف العراق ب�سبب ال�ضغط
الذي يتعر�ض له يف �سوريا ".
وا�ستناد ًا لأح ��د امل�س�ؤولني اال�ستخباريني
ف� ��إن ع ��دد امل�سلحني يف الع ��راق مع رتبهم
يقدر ما بني  5اىل � 7آالف ،حيث يختبئون
يف املناط ��ق ال�صحراوي ��ة والوع ��رة
النائية.
 التفا�صيل �ص3

10

 بغداد /املدى

�أثري ناظم
اجلا�سور يكتب:
حكام القرن
احلايل

العراق يبيع خام
الب�صرة الثقيل
بعالوة مرتفعة

4

�أعلن ��ت خلي ��ة
الإع�ل�ام االمني،
العثور خالل عملية مت�شيط
مبحافظة الأنبار على جثث
� 4صيادي ��ن قتله ��م تنظي ��م
داع�ش الإرهابي.
وقال ��ت خلي ��ة الإع�ل�ام
الأمن ��ي ،يف بي ��ان تابعت ��ه
(امل ��دى)" :نف ��ذت قي ��ادة
عمليات الأنبار عملية �أمنية
يف قاط ��ع الرثث ��ار ملالحق ��ة
عنا�ص ��ر داع� ��ش الإرهابية،
و�أثن ��اء العملية عرثت على
جثام�ي�ن �أربع ��ة �صيادي ��ن
قتلوا من قبل عنا�صر داع�ش
الإرهابي ،و�أربع ��ة �آخرين

�أ�صيب ��وا بج ��روح متفاوتة
�إث ��ر انفج ��ار عب ��وة نا�سفة
�أخ ��رى �أثن ��اء حماول ��ة نقل
جثامني زمالئهم ال�صيادين
بالتن�سي ��ق م ��ع ق ��وة تابعة
للح�ش ��د ال�شعب ��ي يف املكان
ذاته".
لكنّ مدير م�ست�شفى الفلوجة
التعليمي م ��ازن جبار كاظم
قال ان "امل�ست�شفى ا�ستقبل
خم�س جثث تعود ملواطنني
م ��ن حمافظ ��ة النج ��ف".
وا�ض ��اف ان "ه� ��ؤالء
اال�شخا� ��ص �أعدمهم تنظيم
داع� ��ش قرب بحرية الرثثار
�شمال االنبار".
بدوره ،قال حمافظ النجف
ل� ��ؤي اليا�س ��ري ،يف بي ��ان

تلقته (امل ��دى)" :لقد عودنا
الإره ��اب  -كم ��ا ه ��و ديدنه
عل ��ى الغ ��در واال�ستخف ��اف
بالدم ��اء  -م ��ن دون النظ ��ر
�إىل ك ��ون املقاب ��ل رج�ل ً�ا
كان �أم ام ��ر�أة كب�ي�را �أو
�صغ�ي�را ف�شيمته ��م كان ��ت
ومازالت هي الغدر واحلقد
والكراهية".
و�أ�ض ��اف "الي ��وم فقدنا ثلة
طيبة م ��ن �أبن ��اء ع�شرية �آل
بدي ��ر بناحي ��ة العبا�سي ��ة
�أثن ��اء تواجده ��م يف �شمال
االنبار بع ��د تعر�ضهم للغدر
وهم �أُنا�س عزل �سوى �أنهم
يقتات ��ون رزقه ��م باحلالل،
ف�إننا يف احلكوم ��ة املحلية
يف حمافظ ��ة النج ��ف

الأ�ش ��رف نتق ��دم ب�أح ��ر
التعازي واملوا�ساة لعوائل
املغدوري ��ن ولأبناء النجف
اال�شرف الكرام".
وتابع اليا�سري" ،ومن هنا
نطال ��ب احلكوم ��ة املحلي ��ة
بالأنبار والأجه ��زة الأمنية
بالأنب ��ار بك�ش ��ف مالب�سات
حادث ��ة الرثث ��ار وتق ��دمي
اجلن ��اة للعدال ��ة ،كم ��ا �أننا
نطال ��ب احلكوم ��ة املركزية
والق ��وات امل�سلح ��ة ب ��كل
�صنوفها والأبطال من رجال
احل�شد ال�شعبي لل�ضرب بيد
من حديد وبكل قوة جلميع
احلوا�ض ��ن العفن ��ة لداع�ش
الإرهاب ��ي للق�ضاء على �آخر
وجود له".
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سياسة
عالج � ّأي م�شكلة �أو
حمنة مثل عالج
� ّأي مر�ض ،يكون
�أو ً
ال بت�شخي�ص
املر�ض على نحو
ناجع وو�ضع
خطة عالج
منا�سبة تف�ضي �إىل
ال�شفاء.

العدد ( )4378ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -الأحد (� )24شباط 2019
Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

شناشيل
 عدنان ح�سني

�إقاالت �شبكة الإعالم غري جمدية!
�إقالة الزميل جماهد �أبو الهيل لن حتِ َّل م�شكلة �شبكة
الإع�ل�ام العراقي ولن ُتنهي حمنتها املتوا�صلة منذ
ت�أ�سي�سه ��ا ،مثلم ��ا مل يح�ص ��ل �ش ��يء كه ��ذا ب�إعفاء
وف�صل و�إنه ��اء خدمات ر�ؤ�س ��اء ال�شبكة ومدرائها
ال�سابق�ي�ن منذ ما بعد الراحل ج�ل�ال املا�شطة حتى
اليوم.
ّ
م�شكل ��ة ال�شبك ��ة �أو حمنتها ال تتعل ��ق بالأ�شخا�ص
فق ��ط � ..إنه ��ا ت ّت�ص ��ل يف املق ��ام الأول بالنظ ��ام
(�سي�ست ��م)) املعتم ��د يف تعيني الر�ؤ�س ��اء واملدراء
وعم ��وم العاملني يف ال�شبك ��ة � ..إنه نظام ال ي�صلح
�أب ��د ًا مل�ؤ�س�س ��ة �إعالمي ��ة �أو غريها ،عام ��ة كانت �أو
خا�ص ��ة ...هذا هو �سبب ف�ش ��ل ال�شبكة ،بل دمارها

داع�ش يحاول �إفراغ القرى املحيطة مبكحول ا�ستعداد ًا
ال�ستقبال عنا�صره الهاربني من �سوريا

حادثة قرية النمل تك�شف
عن حت ُّول اجلبل �إىل مركز
لتنفيذ الهجمات


 ..ه ��ذا ما يتوجّ ب �إدراكه ،ف�إذا ُع � ِ�رف ال�سبب ُ
بطل
العجب كما قيل.
م ��ن املفرت� ��ض � ّأن ال�شبكة م�ستقل ��ة ..هي مبوجب
الد�ست ��ور هيئ ��ة م�ستقل ��ة ،لك ��ن املحن ��ة احلقيقية
�أنها و�سائ ��ر الهيئات املو�صوف ��ة بامل�ستقلة مل تكن
يوم� � ًا كذلك حت ��ى ب�أدن ��ى الدرج ��ات وامل�ستويات.
الق ��وى ال�سيا�سية املتنفذة يف احلكومة ،وبخا�صة
التي حكمت بقوة �أك�ب�ر ومدة �أطول ،وهي بالذات
ائت�ل�اف دولة القان ��ون وحزب الدع ��وة الإ�سالمية
وزعي ��م االثنني ن ��وري املالك ��ي ،مل يحرتموا حكم
الد�ست ��ور ِب�ش�أنه ��ا والهيئ ��ات الأخ ��رى ..ه� ��ؤالء
�أجهزوا عل ��ى ا�ستقاللية ال�شبك ��ة و�سائر الهيئات،

وال�سب ��ب �أنه ��م تعاملوا مع ه ��ذه الهيئات بو�صفها
�إح ��دى واجهات االئتالف واحلزب وديوان رئي�س
ال ��وزراء وبو�صفها �أي�ضا دجاجة تبي�ض ذهب ًا لهم،
فكان ��وا �أن ا�ستثمروه ��ا �سيا�سي ًا� ،أو هك ��ذا ظ ّنوا،
وا�ستثمروه ��ا مالي� � ًا فا�ستحوذوا م ��ن خاللها على
ع�شرات ،بل رمبا مئات ماليني الدوالرات من املال
العام.
يذه ��ب الآن جماهد �أبو الهيل ،وقبله ذهبت ن�صف
دزين ��ة �أو �أك�ث�ر من الر�ؤ�س ��اء وامل ��دراء ،وال�شبكة
بقيت تع ��اين امل�شكلة ذاتها وتكاب ��د املحنة نف�سها.
وبع ��د �أب ��و الهي ��ل �ستبق ��ى احل ��ال عل ��ى م ��ا علي ��ه
مل ��دة ن�ص ��ف ق ��رن م ��ا دام "ال�سي�ست ��م" املعتمد يف

التعيينات والإدارة على حاله ال يتعدّل وال يتبدّل.
يف �شبك ��ة الإع�ل�ام وخارجها يوج ��د الع�شرات من
�أف�ض ��ل الكف ��اءات الإعالمي ��ة وم ��ن �أذكاه ��ا ،لكنها
غري م�ستثم ��رة على النحو ال�صحيح ب�سبب وجود
م ��ن هم غري �أكف ��اء وغري خرباء وغ�ي�ر نزيهني يف
الإدارة ،وه ��ذا يرجع �إىل ّ
تدخ ��ل القوى ال�سيا�سية
يف عملية تعيني الكوادر.
ع�ل�اج �أيّ م�شكل ��ة �أو حمن ��ة مثل ع�ل�اج �أيّ مر�ض،
يك ��ون �أو ًال بت�شخي� ��ص املر� ��ض عل ��ى نح ��و ناجع
وو�ضع خطة ع�ل�اج منا�سبة تف�ض ��ي �إىل ال�شفاء..
ه ��ذا م ��ا مل يح�ص ��ل يف �شبك ��ة الإع�ل�ام وال يف �أي
هيئ ��ة �أخ ��رى ّ .
كل "العالج ��ات" امل ّتخ ��ذة" ي�ضعها

"الأطب ��اء" ال�سيا�سيون" الذي ��ن ال يتقنون امل�سك
مبب�ض ��ع وال و�ض ��ع �سماعة عل ��ى الأُذن ،والنتيجة
� ّأن مئ ��ات مالي�ي�ن ال ��دوالرات قد �أُه ��درت هبا ًء من
دون عائ ��د منا�سب ل�صالح فا�سدي ال�شبكة والقوى
ال�سيا�سي ��ة الواقف ��ة وراءهم ،فيما �آخ ��رون �أنفقوا
موازنات �أقل بكثري وحققوا عوائد جيدة.
م�شكل ��ة ال�شبكة ال تحُ ّل �إال برف ��ع �أيدي ال�سيا�سيني
و�إي�ل�اء املهمة �إىل خرباء الإع�ل�ام من ال�شبكة �أو ًال
مبعونة زميالت وزمالء لهم من خارجها.
ّ
كل الإج ��راءات ال�سابقة كانت دائم� � ًا �أبعد ما تكون
ع ��ن الع ّلة وعن الع�ل�اج الناجع ،ف�ل�ا تت�أملوا خري ًا
مبجرد �إعفاء �أبو الهيل �أو غريه من وظيفته.

ّ
�ص��دوا الهج��وم بالأ�سلح��ة اخلفيف��ة حت��ى �آخ��ر ر�صا�ص��ة فـ��ي بنادقه��م
ال�س��كان
انتق��ل م��ا تبقى من عنا�صر تنظي��م داع�ش خالل ال�شهري��ن املا�ضيني من خطة "التق��اط الأنفا�س" و�إع��ادة الهيكلة �إىل
مرحل��ة تنفيذ "�إعادة الظهور" التي يرتب لها التنظيم منذ وقت طويل .اخلطة التي بد�أ الإعداد لها بعد � 6أ�شهر فقط،
م��ن �إع�لان بغداد الن�صر على التنظي��م نهاية عام  ،2017تت�ضم��ن �إيجاد مواقع بديلة عن املناط��ق التقليدية التي كان
ين�شط بها �سابق ًا وخ�سرها يف احلرب الأخرية.

 بغداد /وائل نعمة

النزوح مرة �أخرى و�إفراغ القرى
للتنظي ��م .لكنّ امل�س� ��ؤول املحلي،
وهو ينحدر م ��ن قرية اخلانوكة،
الواقع ��ة اي�ض ��ا على �سف ��ح جبال
مكح ��ول القريب ��ة م ��ن "النم ��ل"،
يق ��ول �إن �س ��كان تل ��ك الق ��رى
"يف�ضل ��ون املوت مئ ��ة مرة على
�أن يجرب ��وا الن ��زوح م ��رة ثاني ��ة
( )...ه ��ذا حتول عم ��ا كان يجري
قب ��ل  ."2014ويعمل �سكان قرية
النمل التي ت�ضم نحو  100منزل،
يف الزراع ��ة واملوا�شي ومعظمهم
من ع�شرية اجلبور.
ويتم�س ��ك الأه ��ايل هن ��اك ب�ش ��كل
كب�ي�ر ب�أر�ضهم ،حيث كان البع�ض
منه ��م قد ف�ضل البق ��اء بعد �أحداث
 2014على النزوح رغم املخاطر.
وعقب الهج ��وم االخري بد�أ �سكان
تل ��ك الق ��رى بتنظي ��م "خف ��ارات"
ملن ��ع تكرار ما ج ��رى ليلة اجلمعة
املا�ضي ��ة ،خ�صو�ص ��ا �أن الق ��وات
االمنية كانت قد و�صلت اىل قرية
النمل بع ��د انتهاء الهج ��وم ب�أكرث
من �ساعة.

وظهر التحول ب�ش ��كل وا�ضح يف
الهجم ��ات امل�سلح ��ة مطل ��ع العام
احلايل ،وبد�أت تت�صاعد تدريجي ًا
خالل الأ�سبوعني املا�ضيني.
ويب ��دو م ��ن �أ�سل ��وب الهجم ��ات،
للمراق ��ب الع ��ادي ،ب�أنه ��ا ن�سخ ��ة
مك ��ررة م ��ن الهجم ��ات ال�سابق ��ة
لـداع� ��ش مث ��ل خط ��ف ال�سكان يف
�أط ��راف امل ��دن ،ومهاجم ��ة القرى
ال�صغ�ي�رة ،لك ��ن بح�س ��ب بع� ��ض
التحلي�ل�ات والتقاري ��ر االمني ��ة،
�إن م ��ا يج ��ري ه ��و تكتي ��ك جديد،
يهدف لإخ�ل�اء مناط ��ق معينة من
�سكانها حلماية "املوقع التنفيذي
اجلدي ��د" لـداع�ش ،الذي �ستنطلق
من ��ه الهجمات ،كما ح ��دث م�ؤخر ًا
يف الهج ��وم عل ��ى قري ��ة "النمل"
�شمال �صالح الدين.
�إعادة الهيكلة
بع ��د �أن خ�س ��ر التنظي ��م جمي ��ع
�أرا�ضي ��ه الت ��ي كان ي�سيطر عليها
لأك�ث�ر م ��ن � 3سن ��وات وانع ��زال
عنا�صره يف اجلبال وال�صحارى
واجل ��زرات داخل نه ��ر دجلة ،ظل
التنظي ��م ن�شط ��ا يف �سوريا ،حتى
انهزام ��ه نهاية اال�سب ��وع املا�ضي
ب�شكل �شبه نهائي.
و�سك ��ن التنظي ��م مل ��دة � 6أ�شه ��ر
تقريب� � ٍا يف مواقع ��ه املنعزل ��ة ث ��م
ع ��اد التوا�صل بين ��ه وبني قيادات
التنظي ��م يف �سوري ��ا ،ب�سبب عدم
ال�سيط ��رة على احلدود ب�شكل تام
(ومازال ��ت ال�شواه ��د ت�ؤك ��د حتى
وقت قري ��ب ان ثغ ��رات موجودة
على احلدود مع �سوريا).
و�ساعدت الأزم ��ات ال�سيا�سية يف
العراق واالن�شغ ��ال باالنتخابات
وقل ��ة �أع ��داد الق ��وات الأمنية يف
بع� ��ض املناط ��ق الت ��ي تو�ص ��ف
بـ"اله�ش ��ة" عل ��ى �أن مي ��ر داع� ��ش
عرب تلك املدن اىل احلدود ويعود
وبالعك�س �أي�ض ًا.
ويف نهاي ��ة  2018ك�شفت (املدى)
عن مترك ��ز  400م�سلح ق ��ادم من
�سوري ��ا يف منطق ��ة ب�ي�ن املو�صل
و�ص�ل�اح الدي ��ن .بعده ��ا ذك ��ر
م�س�ؤول ��ون �أمريكان �أنّ نحو �ألف
عن�صر دخلوا من احلدود الغربية
ومعهم نحو  200مليون دوالر .
وكان خ ��ط ال�س�ي�ر املع ��روف،
يب ��د�أ م ��ن احل ��دود ال�سورية قرب
املو�ص ��ل واالنبار ،ث ��م اىل �صالح

مقاتلو ال�شرطة
االحتادية
قرب قرية
النمل..
ار�شيف
الدي ��ن ،و�صو ًال اىل جبال حمرين
القريبة من �إيران وبالعك�س.
وكانت تل ��ك املناط ��ق مق�سمة اىل
مواق ��ع "ا�سرتاح ��ة" و�أخ ��رى
تنطل ��ق منه ��ا الهجم ��ات ،حي ��ث
كان التنظي ��م يحر� ��ص عل ��ى عدم
امل ��زج ب�ي�ن دور كل موق ��ع جتنب ًا
لك�ش ��ف م�سال ��ك م ��روره ومناطق
ا�سرتاحت ��ه ،حت ��ى تب ��دل كل ذلك
م�ؤخر ًا.
العودة �إىل �أطراف املدن
�أواخر عام  ،2018ك�شف جمل�س
الق�ضاء الأعل ��ى عن خرب مل ينتبه
�إلي ��ه كث�ي�رون .وكان اخل�ب�ر هو
الك�ش ��ف ع ��ن حتقيق ��ات �أجري ��ت
مع ما يع ��رف ب� �ـ"وايل الفلوجة"
املعتق ��ل ل ��دى الق ��وات العراقية،
ال ��ذي كان ق ��د ه ��رب بع ��د حترير
الفلوجة يف  2016اىل �سوريا.
ط�ل�ال العي�ساوي ،املك ّن ��ى بـ"�أبو
جنم" ،كان قد ذكر يف التحقيقات
الت ��ي ن�شرها الق�ض ��اء يف ت�شرين
الث ��اين املا�ض ��ي ،ب�أن ��ه ع ��اد اىل

الع ��راق بع ��د �ص ��دور �أوام ��ر من
قي ��ادة التنظي ��م يف �سوري ��ا
موجهة له ولبقي ��ة عنا�صر داع�ش
باال�ستقرار يف �أطراف املدن التي
كانوا ي�سيطرون عليها قبل ذلك.
واح ��د من تل ��ك املواق ��ع التي عاد
التنظي ��م �إليه ��ا� ،أو زاد نف ��وذه
فيها ،هي �سل�سل ��ة جبال مكحول،
�شم ��ال تكري ��ت ،حي ��ث مل تنقط ��ع
ق ��دم امل�سلح�ي�ن ع ��ن الكهوف يف
و�سعها
تلك املنطقة الوع ��رة التي ّ
و�أن�ش� ��أ فيه ��ا �أنفاق� � ًا من ��ذ 2013
ورمبا قبل ذلك.
ولك ��ي تكتم ��ل ق ��درة التنظي ��م
على �إع ��ادة ترتي ��ب �صفوفه ،كان
م ��ن ال�ض ��روري احل�ص ��ول عل ��ى
االم ��وال ،خ�صو�ص ��ا بع ��د فقدان
امل�ص ��ادر الت ��ي كانت ت�أت ��ي له من
فر� ��ض الأت ��اوات عل ��ى ال�س ��كان
هجوم النمل
وتهريب النفط.
وك�ش ��ف هجوم قد يك ��ون الأعنف
وح ��اول التنظي ��م م ��رار ًا خ�ل�ال والأخط ��ر عل ��ى �إح ��دى الق ��رى
 2018ال�سيط ��رة مرة �أخرى على الواقعة عل ��ى �سفح جبل مكحول،
حقل ��ي عال� ��س وعجي ��ل� ،ش ��رق م�ساء اجلمعة املا�ضية ،ما يدبر له
تكريت ،لكنه ف�ش ��ل ب�سبب �ضعف التنظيم طول الأ�شهر املا�ضية.

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

قدارت ��ه وفقدان تعاط ��ف ال�سكان
مع ��ه وزي ��ادة كف ��اءة الق ��وات
العراقية.
يف ذلك الوقت �أي�ضا كانت خزينة
داع�ش التي دفنها يف  ،2016قبل
حتري ��ر املو�ص ��ل ،يف ال�صح ��راء
ق ��د اختف ��ت ،وعملي ��ات اخلط ��ف
والهج ��وم على القروي�ي�ن مل تكن
كافية لرتتيب الأو�ضاع اجلديدة.
وبع ��د �أن ح�ص ��ل عل ��ى ج ��زء م ��ن
الأموال املدفونة ،بت�سوية مع من
و�ضع يده عليها م ��ن رعاة الغنم،
التي هي يف اال�سا�س �أموال تعود
لف ��روع البن ��ك املرك ��زي العراقي
وتهري ��ب النف ��ط ،ب ��د�أت مرحل ��ة
جديدة من م�س�ي�رة التنظيم الذي
يحاول العودة بكل الطرق.

ورغم ان الهجوم ف�شل يف حتقيق بقتل ��ه � 3شباب من قري ��ة امل�سحك
هدفه ،لكنه �أو�صل ر�سالة �أبعد �أن �شم ��ال بيجي كان ��وا يبحثون عن
داع�ش موجود ،كما كان ي�صرعلى الكم� ��أ ق ��رب مكح ��ول �أي�ض ��ا ،لقد
�أن يظه ��ره يف اال�شه ��ر املا�ضي ��ة،
�صحت التوقعات ب�أن اجلبل �صار
ّ
و�إمن ��ا �أنه ب ��د�أ بالفع ��ل يف تنفيذ مرك ��ز ًا لتواج ��ده ،ومل يعد موقعاً
خطة جديدة.
لال�سرتاح ��ة ب�ي�ن القادم�ي�ن م ��ن
بح�سب م�صدر �أمني مطلع حتدث �سوريا واملتجهني اىل حمرين يف
لـ(امل ��دى) وطلب ع ��دم ن�شر ا�سمه �شرق البالد.
ان "الهج ��وم االخ�ي�ر عل ��ى قري ��ة وعل ��ى ه ��ذا الأ�سا� ��س ،كان ��ت
النمل وما �سبقه من �أحداث جرت الق ��وات االمني ��ة ق ��د �شن ��ت غارة
اال�سبوع�ي�ن املا�ضي�ي�ن يف نف� ��س يف نه ��ار اجلمعة ،قبل �ساعات من
املنطق ��ة ،ي�ؤك ��د ان جب ��ل مكحول هجوم قرية النم ��ل ،على مكحول
حت � ّ�ول اىل املوق ��ع التنفي ��ذي وت�سرب ��ت معلوم ��ات بانه مت قتل
اجلدي ��د بعد �أن كان دار ا�سرتاحة امل�سلح�ي�ن الذين ذبح ��وا ال�شباب
كبري ًا للم�سلحني".
من قرية امل�سحك.
وغامر داع�ش بك�شف موقعه ،لإنه وكان ��ت حم�ل�ات �سابقة ق ��د نفذت
يري ��د �إخ�ل�اء املدن والق ��رى التي يف اجلب ��ل ،لكنه ��ا كان ��ت تط ��ارد
حتي ��ط ب ��ه ،لي�سه ��ل الطريق اىل "�أ�شباح� � ًا" ،لأنّ املكان وعر جدا
القادمني عرب احلدود مع �سوريا ،وال ميكن التحرك به بدون خرائط
من خالل ال�صح ��راء الرابطة بني دقيق ��ة او عن طري ��ق "مر�شدين"
�صالح الدين واالنبار للتمركز يف يعرف ��ون املكان جيدا ،كما انه قبل
اجلبل الذي يقدر �أعداد امل�سلحني ذل ��ك كان منطق ��ة "ترانزي ��ت" وال
داخله بني  100و 300عن�صر.
يثبت في ��ه امل�سلحون اكرث من 24
و�أثب ��ت التنظي ��م قب ��ل �أ�سبوعني� ،ساعة.
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تغيرّ موقف ال�سكان
و�ش ��نّ التنظي ��م هجوم ��ا بع ��دد
ال يزي ��د عل ��ى ال� �ـ� 10أف ��راد بينهم
انتحاري ��ون ،يف ال�ساعة التا�سعة
والن�صف من م�س ��اء اجلمعة على
قري ��ة النم ��ل الواقعة ب�ي�ن بيجي
وال�شرق ��اط .ا�سته ��دف الهج ��وم
�أح ��د مق ��رات احل�ش ��د ال�شعب ��ي،
قب ��ل �أن ي�ستنف ��ر الأه ��ايل ل�ص ��د
الهجوم.
ويق ��ول عبد �سلط ��ان عي�سى وهو
ع�ضو يف جمل�س حمافظة �صالح
الدين لـ(امل ��دى) �إن "الهجوم كان
من  3جه ��ات ،ا�ست�شهد عن�صر يف
وج ��رح اثنان �آخ ��ران"،
احل�ش ��د ُ
مبين ًا �أن الهجوم ا�ستمر لأكرث من
ن�صف �ساعة.
وبح�س ��ب بع� ��ض التقدي ��رات
االمني ��ة �إن داع� ��ش كان يريد على
االق ��ل قت ��ل عائل ��ة او اثنت�ي�ن من
القرية قبل ان يعود من جديد اىل
مواقعة يف مكحول ،حتى يت�سبب
ب�إخاف ��ة لل�س ��كان وي�ضطرهم اىل

املدير الفني

خالد خ�ضري

بنادق بال ر�صا�ص
وكان ��ت الق ��وة الت ��ي ج ��اءت م ��ن
ال�شرق ��اط 20 ،ك ��م ع ��ن القرية ،قد
ت�أن ��ت بالو�ص ��ول خوف� � ًا م ��ن �أي
يك ��ون الهج ��وم ه ��و كم�ي�ن يع ��ده
داع�ش للقوات الأمنية.
وخ�ل�ال الهجوم �أف ��رغ ال�سكان كل
خم ��ازن العت ��اد الت ��ي ميلكونه ��ا،
حي ��ث ال ميل ��ك �أف�ضله ��م �س ��وى
بندقي ��ة ن ��وع "كال�شينك ��وف"
وخم ��زن فيه  30ر�صا�صة .ويقول
امل�س�ؤول املحلي" :يجب ان تكون
هن ��اك ق ��وات �إ�ضافي ��ة وبدونه ��ا
ف� ��إن الهجم ��ات �ستتك ��رر" .وم ��ا
ي ��زال هن ��اك نح ��و � 5آالف �شرطي
مف�ص ��ول يف املحافظ ��ة ومل يع ��د
�إىل عمل ��ه حت ��ى الآن ،حي ��ث
ت�سبب نق� ��ص ال�شرط ��ة يف �إغالق
ع ��دة مراكز باملحافظ ��ة ،وفوج يف
ال�شرق ��اط كان قريب ��ا م ��ن القري ��ة
الت ��ي تعر�ض ��ت للهج ��وم االخري،
كم ��ا �ألغ ��ت املحافظ ��ة ع ��دد ًا م ��ن
نقاط التفتي� ��ش ب�سبب عدم وجود
عنا�صر �أمنية كافية.
ويعتق ��د ع�ض ��و جمل� ��س حمافظة
�صالح الدين ،انه ال ميكن ال�سيطرة
عل ��ى مكحول ،م ��امل يت ��م تنفيذ ما
وع ��دت به احلكومة قب ��ل �أكرث من
عام ،وهو "تطه�ي�ر املنطقة ب�شكل
تام وم�سكها بقوات كافية".
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سياسة

تقرير بعثة االحتاد الأوروبي ب�ش�أن االنتخابات يُربك
احلكومة واملفو�ض ّية

 بغداد /المدى
مو�س ��ع لبعث ��ة
بع ��د ت�شكي ��ك تقري ��ر
ّ
خب ��راء االتح ��اد الأوروب ��ي ف ��ي العراق،
بنزاه ��ة االنتخابات البرلماني ��ة الأخيرة
و�سالمته ��ا� ،أكدت مفو�ضي ��ة االنتخابات
�أنه ��ا ب�ص ��دد ال ��رد عل ��ى كل م ��ا ورد ف ��ي
التقرير.
واعتب ��ر مخت�ص ��ون بمتابع ��ة ال�ش� ��أن
االنتخاب ��ي �أن بع� ��ض الفق ��رات الت ��ي
احتواه ��ا التقري ��ر ون�ش ��رت ف ��ي و�سائل
الإعالم دقيقة وهي قد ت�ؤثر على االعتراف
الدول ��ي بالعملية االنتخابية العراقية في
حال لم يتم الرد عليها .وفي ما ي�أتي �أبرز
ال�سلبيات التي � ّأ�شرها التقرير:
 1ــ غي ��اب ال�شفافية وعدم �إجراء مراجعة
وتدقي ��ق م�ستقلي � ِ�ن لنظ ��ام تكنولوجي ��ا
المعلوم ��ات الم�ستخدم ��ة وتغ ّي ��ر
الت�شريعات خالل العملية االنتخابية.
 2ـ� �ـ احتواء الإط ��ار القانوني النتخابات
 2018العدي ��د م ��ن الأح ��كام الت ��ي ال
تتما�شى م ��ع التعهدات الدولية والمبادئ
الدولية لالنتخابات الديمقراطية.
3ـ� �ـ في خطوة غي ��ر م�سبوقة �أق� � ّر مجل�س
الن ��واب ال�ساب ��ق تعدي�ل ً�ا عل ��ى قان ��ون
االنتخاب ��ات بع ��د �إعالن النتائ ��ج الأولية
مما �أحدث تغييرات مهمة.
 4ــ ل ��م تالحظ �أي جه ��ود مبذولة من قبل
المفو�ضي ��ة لت�سهي ��ل وتمكي ��ن الناخبين
م ��ن ت�س ّل ��م بطاق ��ات الناخ ��ب ب�سال�س ��ة
مم ��ا ح ��رم �أكثر م ��ن  % 20م ��ن الناخبين
الم�سجلين بحكم االم ��ر الواقع من حقهم
في االقتراع.
 5ــ �أغلب المحاوري ��ن على قناة العراقية
المملوك ��ة للدول ��ة كان ��ت منح ��ازة ب�شكل
وا�ض ��ح لرئي� ��س ال ��وزراء ال�سابق حيدر
العبادي.
 6ـ� �ـ على الرغم من افترا� ��ض ا�ستقالليتها
�إلاّ �أن �أع�ض ��اء مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات هم
مر�شحو الكتل ال�سيا�سية الرئي�سة.
7ـ ل ��م تت ��م حماية �س ّري ��ة الناخ ��ب ب�شكل
كاف.
ٍ
8ـ تقاع�س المفو�ضي ��ة وف�شلها في �إجراء
تدقي ��ق ومراجع ��ة م�ستقلي � ِ�ن للأنظم ��ة
الإلكترونية الم�ستخدمة.
9ـ� �ـ لم يتمت ��ع وكالء الكيان ��ات ال�سيا�سية
والمراقب ��ون بحري ��ة الو�ص ��ول بال�شكل
المطلوب والكافي.
 10ـ� �ـ لم يت ��م اتباع �إج ��راءات الع ّد ب�شكل
روتيني منتظم
ور ّد مجل� ��س المفو�ضي ��ن ف ��ي مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات عل ��ى تقري ��ر بعث ��ة االتح ��اد
الأوروب ��ي ف ��ي الع ��راق ،قائ�ل�ا �إن "م ��ن
منطل ��ق ال�شفافي ��ة خ�ضع ��ت انتخاب ��ات
 2018لمراقب ��ة المنظم ��ات المحلي ��ة
والدولي ��ة ،وم ��ن بينه ��ا بعث ��ة االتح ��اد

عن�صر �أمن
يديل ب�صوته
يف االنتخابات
الربملانية
ال�سابقة..
ار�شيف
الأوروبي لمراقبة االنتخابات".
و�أ�ضاف بيان �صادر عن المكتب الإعالمي
لمفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات تلقت ��ه (الم ��دى)
� ّأن "المفو�ضي ��ة تابع ��ت تقري ��ر بعث ��ة
االتحاد الأوروبي الأخي ��ر الذي تداولته
و�سائل الإع�ل�ام" ،معلن� � ًا � ّأن "المفو�ضية
مف�ص ��ل يت�ضم ��ن
ب�ص ��دد �إع ��داد تقري ��ر ّ
�إجاب ��ة ر�سمي ��ة عل ��ى ما ورد ف ��ي التقرير
ف ��ي الجان ��ب المتعلق بعم ��ل المفو�ضية،
و�سيت ��م توزي ��ع الإجابة عل ��ى الرئا�سات
الث�ل�اث ،والمنظم ��ات الدولي ��ة ،وبعث ��ة
االتح ��اد الأوروب ��ي" .ويق ��ول الخبي ��ر
ف ��ي ال�ش� ��أن االنتخاب ��ي ع ��ادل الالمي في
ت�صري ��ح لـ(المدى) �إن "معظ ��م التقارير
الت ��ي ت�صدره ��ا فرق الرقاب ��ة الدولية من
�ضمنه ��ا الأوروبي ��ة والأمريكي ��ة تك ��ون
م�ساندة ،وهذا ما الحظناه في االنتخابات
ال�سابق ��ة" ،معرب� � ًا ع ��ن ا�ستغراب ��ه م ��ن
"�إ�ص ��دار هذا التقرير للم ��رة الأولى من
جه ��ة �أوروبية ف ��ي هذا التوقي ��ت بالذات
بع ��د انتهاء فت ��رة ع�شرة �أ�شه ��ر من موعد
انتخابات مجل�س الن ��واب" .وي�شير الى
�أن "المراق ��ب الدول ��ي يراق ��ب العملي ��ة
االنتخابي ��ة من الناحية ال�شكلية كانت�شار
�صنادي ��ق االقتراع� ،س ّري ��ة الت�صويت في
كابين ��ة �أو غيرها ،وعدم وجود م�سلحين
في قاعة االنتخاب ��ات ،وهكذا" .وي�ضيف

قالوا � َّإن عدد عنا�صر
التنظيم يرتاوح بني
 5ــ � 7آالف

الالم ��ي �أن "الفرق الدولي ��ة تكون بعيدة
ع ��ن الأم ��ور المو�ضوعي ��ة الت ��ي تتعل ��ق
بح ��دوث عملي ��ات تزوي ��ر ،ك ��ون عملي ��ة
المراقب ��ة تك ��ون ف ��ي ي ��وم االقت ��راع".
و�أظه ��رت االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة التي
ج ��رت ف ��ي � 12أيار الما�ض ��ي نتائج قلبت
الموازنة ال�سيا�سية ،وبمقت�ضاها ا�ستبعد
 % 70من النواب الموجودين في الدورة
االنتخابي ��ة المنتهي ��ة مع �صع ��ود وجوه
جدي ��دة ،الأم ��ر ال ��ذي دف ��ع الخا�سري ��ن
�إل ��ى ال�ضغط عل ��ى المفو�ضي ��ة والق�ضاء
بدعاوى وجود تزوير.
وي ��رى رئي� ��س مجل� ��س مفو�ضي ��ة
االنتخابات لل ��دورة الأولى �أن ن�شر هكذا
تقرير "يدخل �ضم ��ن الدعاية التح�شيدية
عل ��ى ال�سلط ��ة الت�شريعي ��ة الجدي ��دة في
العراق مع وج ��ود حملة دولية (م�شابهة)
�ض ��د الح�شد ال�شعب ��ي بعد ف ��وز �أع�ضائه
بمقاعد في البرلم ��ان" ،م�ضيفا �أن "هناك
محاول ��ة للطع ��ن ف ��ي �صح ��ة االنتخابات
ب� ��أي �ش ��كل م ��ن الأ�ش ��كال" .وين ��وه �إلى
ان "االنتخاب ��ات البرلماني ��ة الأخي ��رة
�شه ��دت الكثي ��ر م ��ن الت�س ��ا�ؤالت واللغط
ورافقها �إحراق للأجهزة وتعديل لقانون
االنتخابات وانتداب ق�ضاة ب�سبب وجود
م�ش ��كالت رافق ��ت العملي ��ة االنتخابية"،
معتبرا �أن "�إ�صدار وت�سريب هذا التقرير

في الوقت الحالي فيه جنبة �سيا�سية".
ويتف ��ق الخبي ��ر ف ��ي ال�ش� ��أن االنتخاب ��ي
مع ال�سلبي ��ة التي �أ�شره ��ا التقرير والتي
تخ� ��ص تعدي ��ل قان ��ون االنتخاب ��ات
م ��ن قب ��ل البرلم ��ان ال�ساب ��ق بع ��د ي ��وم
االقت ��راع ،معتب ��را �أنها "�سابق ��ة خطيرة
وخ ��رق للمعاي ��ر االنتخابي ��ة الدولي ��ة
والديمقراطي ��ة" .ويطال ��ب الالم ��ي
مفو�ضية االنتخابات "بتو�ضيح ما �أثاره
التقري ��ر م ��ن نق ��اط �أخ ��رى تتح ��دث عن
الأم ��ور الفني ��ة" ،متمني� � ًا �أن "ين�شر هذا
التقري ��ر المكون بح�س ��ب الكتاب ال�صادر
ع ��ن الخارجي ��ة م ��ن � 34صفح ��ة لتحقيق
ال�شفافية �أمام الر�أي العام".
ويتاب ��ع ان "�صحة معلومات هذا التقرير
�ستك ��ون لها �آثار على الر�أي العام الدولي
تج ��اه العملي ��ة الديمقراطية ف ��ي العراق
الت ��ي ق ��د تلق ��ي بظالله ��ا ب�سح ��ب الدعم
الدولي للعملي ��ة ال�سيا�سي ��ة" ،معربا عن
قلقه "من اتخاذ ه ��ذه المعلومات كذريعة
للمجتم ��ع الدول ��ي م ��ن �أج ��ل التدخل في
ال�ش�أن العراقي".
ويلف ��ت �إل ��ى �أن ��ه "ف ��ي ح ��ال ع ��دم �صحة
هك ��ذا معلوم ��ات ب�إمكان تقدي ��م احتجاج
عن طري ��ق وزارة الخارجية لدى االتحاد
الأوروب ��ي كون ��ه �أورد معلوم ��ات غي ��ر
�صحيحة ت�ؤثر على الر�أي العام".

ب ��دوره يق ��ول المن�س ��ق الع ��ام ل�شبك ��ة
ال�شم� ��س لمراقب ��ة االنتخاب ��ات هوك ��ر
جت ��و ف ��ي حديث ��ه لـ(الم ��دى) �إن "تقرير
خب ��راء االتحاد الأوروب ��ي الذي �شخ�ص
الكثي ��ر من الم�ش ��اكل الت ��ي رافقت عملية
االنتخاب ��ات البرلمانية �ستكون له تبعات
خارجي ��ة وداخلي ��ة" ،منوه ��ا �إل ��ى �أن
"تداعياته تتطلب �إجراء تحقيق من قبل
الجه ��ات الق�ضائية للت�أك ��د من �صحة هذه
المعلومات ومحا�سبة المق�صرين".
ويتابع جت ��و �أن "انعكا�سات �إ�صدار هذا
التقرير على الم�ستوى الخارجي �ستكون
من خ�ل�ال الت�شكي ��ك في �شرعي ��ة ال�سلطة
والعملي ��ة ال�سيا�سي ��ة م ��ن قب ��ل المجتمع
الدول ��ي بعدم ��ا تح ��دث ه ��ذا التقري ��ر
الم�س ّرب عن وجود �ضغوط مُور�ست على
الناخبي ��ن مم ��ا �أعطى انطباع� � ًا على عدم
�شفافية نتائج االنتخابات ب�شكل عام".
وتناول ��ت مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
وو�سائل �إعالم خالل اليومين الما�ضيين
كتابا �ص ��ادر ًا عن وزارة الخارجية يحمل
عنوانا "�سري وعل ��ى الفور" موجه ًا �إلى
ال�سلط ��ات الث�ل�اث ،ي�شي ��ر �إل ��ى �أن بعث ��ة
خبراء االنتخابات في االتحاد الأوروبي
�أ�ش ��رت وج ��ود �سلبي ��ات عدي ��دة رافق ��ت
العملية االنتخابية .
وكان البرلم ��ان ال�ساب ��ق ق ��د �ص ��وّ ت ف ��ي

م�س�ؤولون عراقيون و�أمريكان 1000 :م�س ّلح دخلوا
العراق خالل � 6أ�شهر

ترجمة /حامد �أحمد

يقول م�س�ؤولون
�أمريكان وعراقيون
� ّإن م�سلحني مهزومني
من تنظيم داع�ش يف
�سوريا يت�سللون عرب
احلدود اىل العراق،
وهو �أمر من �ش�أنه �أن
يزعزع اال�ستقرار
الأمني اله�ش يف البلد .
وا�ستن ��اد ًا لثالث ��ة م�س�ؤول�ي�ن ا�ستخباري�ي�ن
عراقي�ي�ن وم�س� ��ؤول ع�سك ��ري �أمريك ��ي ،فان ��ه
خ�ل�ال اال�شهر ال�ست ��ة املا�ضية ت�سل ��ل م�سلحون
من داع�ش يقدر عددهم ب�أكرث من  ،1000عربوا
احلدود ال�صحراوية الوا�سعة اىل داخل العراق
متحدّين عملية ع�سكرية وا�سعة ت�شنها الواليات
املتحدة وقوات كردية �سورية لطرد ما تبقى من
تنظيم داع�ش يف �شرقي �سوريا .
امل�س�ؤول ��ون حتدثوا دون ان يذك ��روا �أ�سماءهم

�شه ��ر �شباط م ��ن عام  2018عل ��ى مقترح
التعدي ��ل الثان ��ي لقان ��ون انتخاب ��ات
مجل� ��س الن ��واب العراقي رق ��م  45ل�سنة
 ،2013مت�ضمن� � ًا للم ��رة الأول ��ى اعتم ��اد
الت�صوي ��ت الإلكترون ��ي وعل ��ى 1.7
الحت�ساب الأ�صوات .وبعد ثالثة �أ�سابيع
م ��ن �إج ��راء االنتخاب ��ات البرلمانية التي
جرت ف ��ي � 2018/5/12ص ��وّ ت مجل�س
الن ��واب (حينه ��ا) عل ��ى تعدي ��ل قان ��ون
االنتخاب ��ات البرلماني ��ة مت�ضمن� � ًا �إعادة
الع ��د والفرز اليدوي بد ًال من الإلكتروني
ف ��ي كل المحافظ ��ات العراقي ��ة و�إلغ ��اء
نتائ ��ج انتخاب ��ات الخ ��ارج والت�صوي ��ت
الم�ش ��روط .وت�ضم ��ن التعدي ��ل الثال ��ث
ال ��ذي �أق ��ره البرلم ��ان بع ��د االنتخاب ��ات
مواد �شمل ��ت �إلزام المفو�ضي ��ة انتداب 9
ق�ض ��اة لإدارة مجل�س المفو�ضية يتولون
�صالحي ��ات مجل� ��س المفو�ضي ��ن بد ًال من
مجل� ��س المفو�ضي ��ة ويج ��رون عملي ��ات
العد والفرز اليدوي.
ويعل ��ق جت ��و قائ�ل�ا �إن "ه ��ذا الإج ��راء
يع ��د �سابق ��ة خطيرة ف ��ي الع ��راق تعطي
الأحزاب المتنفذة الحق ب�إجراء تغييرات
في قان ��ون االنتخابات في حال خ�سارتها
في ال�سباق االنتخابي" ،معتبرا �أن "هذه
الت�صرف ��ات له ��ا انعكا�سات عل ��ى العملية
ال�سيا�سية".

وي�ضي ��ف� ،أن مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ل ��م
تعلن عن ا�ستمارات التدقيق التي قام بها
الق�ض ��اة المنتدب ��ون لنتائج الع ��د والفرز
االلكتروني واليدوي وهذا ي�شير بوجود
تالع ��ب وع ��دم مطابق ��ة للنتائ ��ج ،منوها
�إل ��ى ان "الق�ض ��اة الت�سعة اعتم ��دوا على
ك ��وادر مفو�ضي ��ة االنتخابات ف ��ي تدقيق
المحطات الم�شكوك بها".
ويتوق ��ع �أن "ال�ضغ ��وط ال�سيا�سي ��ة التي
مار�سته ��ا الكتل والأحزاب عل ��ى الق�ضاة
الت�سع ��ة �ساهم ��ت ف ��ي ع ��دم ك�ش ��ف هذه
الخروق والتالعب التي ح�صلت في نتائج
االنتخاب ��ات في المحط ��ات الم�شكوك بها
التي تمت �إعادة عدها وفرزها يدويا".
وكان مجل� ��س الق�ضاء قد �أكد انه ال يوجد
ن�ص قانوني يعطي ال�صالحية الى الهيئة
الق�ضائية التخاذ "قرار عام" ب�إلغاء نتائج
معينة �سواء داخل العراق �أم خارجه ،كما
ال يوجد ن�ص يعطي ال�صالحية للطلب من
المفو�ضي ��ة �إعادة احت�س ��اب ن�سبة معينة
من نتائج االنتخابات بطريقة يدوية ،ل ّأن
هذا الطلب يخالف القانون.
كان رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء ال�ساب ��ق
حيدر العبادي قد �أعل ��ن حينها �أن اللجنة
الحكومية التحقيقية الت ��ي �شكلت للنظر
في التالعب الذي ح�ص ��ل في االنتخابات
ك�شفت عن حاالت تزوير في بع�ض مراكز
االقت ��راع ،مو�ضح� � ًا �أن "االعتم ��اد عل ��ى
�أجه ��زة غي ��ر مفحو�ص ��ة ف ��ي االنتخابات
�أوقعنا في �إ�شكاالت".
و�أدخل ��ت مفو�ضية االنتخاب ��ات الأجهزة
االلكترونية للم ��رة الأولى في اقتراع 12
�أي ��ار الما�ض ��ي بعدما تعاق ��دت مع �إحدى
ال�ش ��ركات الكورية الجنوبي ��ة ل�شراء 59
�أل ��ف جهاز م�س ّرع للنتائج بلغت كلفتها ما
يقارب  97مليون دوالر.
كما ا�ست�أجرت مفو�ضية االنتخابات قمر ًا
�صناعي� � ًا لنق ��ل بيانات الناخبي ��ن من 54
�أل ��ف محط ��ة انتخابية في عم ��وم العراق
�إلى المرك ��ز الوطني الواقع في العا�صمة
بغداد بفترة ال تتجاوز ال�ساعة الواحدة.
ويبي ��ن المراق ��ب لل�ش� ��أن االنتخاب ��ي �أن
"هن ��اك تقاري ��ر ا�ستخبارتية �أثبتت عدم
وج ��ود ارتباط بين قاع ��دة العد في جهاز
التحقق مع ال�سيرفرات الأمر الذي ينافي
ما �صرح ��ت به مفو�ضي ��ة االنتخابات في
وقت �سابق ان هن ��اك ارتباط بين �أجهزة
العد والفرز وهذه ال�سيرافرات".
ويو�ضح �أن "�أع�ضاء مفو�ضية االنتخابات
كان ��وا على علم بعدم ارتب ��اط قاعدة العد
ب�أجهزة التحقق مع ال�سيرفرات".
ويلفت جتو �إلى ان "مفو�ضية االنتخابات
�أبع ��دت ( )79موظف ��ا م ��ن مراك ��ز مهم ��ة
ونقلته ��م �إل ��ى المحافظ ��ات وعو�ضته ��م
بموظفين تابعين �إلى القوائم التي فازت
في االنتخابات الأخيرة".

لأنه ��م غري خمولني بالتعليق عل ��ى ق�ضايا �أمنية
لل�صحاف ��ة .ولك ��ن م�ؤ�ش ��رات تو�س ��ع تواج ��د
م�سلحي التنظيم يف العراق وا�ضحة .
خالي ��ا نائمة للتنظيم تعم ��ل يف �أربع حمافظات
عراقي ��ة تنفذ فيها عملي ��ات اختطاف واغتياالت
وكمائ ��ن بعب ��وات نا�سف ��ة جميعه ��ا ته ��دف اىل
تروي ��ع ال�س ��كان املحلي�ي�ن وا�سرتج ��اع نه ��ج
االبتزاز الذي اعتمده التنظيم قبل �ست �سنوات
يف متويل عملياته وتعزيز قوته .

املتحدث با�سم العمليات امل�شرتكة العميد يحيى
ر�سول ق ��ال � ّإن "داع� ��ش يحاول �إثب ��ات وجوده
يف الع ��راق ب�سبب ال�ضغط الذي يتعر�ض له يف
�سوريا ".
وا�ستناد ًا لأح ��د امل�س�ؤول�ي�ن اال�ستخباريني ف�إن
ع ��دد امل�سلح�ي�ن يف الع ��راق م ��ع رتبه ��م يقدر ما
ب�ي�ن  5اىل � 7آالف ،حي ��ث يختبئون يف املناطق
ال�صحراوية والوعرة النائية.
وكانت قوات �سورية كردية مدعومة من الواليات

املتح ��دة والتحال ��ف ق ��د جنح ��ت مبحا�ص ��رة
م�سلح ��ي داع�ش يف جيب تقل م�ساحته عن كيلو
م�ت�ر مربع واح ��د يف منطقة الباغ ��وز ال�سورية
على �ساحل نهر الفرات مبحاذاة �شريط حدودي
مع العراق بطول  600كم تقريبا .
اجلي� ��ش العراق ��ي ن�شر �أكرث م ��ن � 20ألف مقاتل
حلماي ��ة احلدود ولكن هن ��اك م�سلحون جنحوا
بعب ��ور احل ��دود بالت�سل ��ل م ��ن مناط ��ق غالبا ما
تك ��ون �شم ��ال منطق ��ة العملي ��ات وع�ب�ر خنادق

او حت ��ت غطاء الظ�ل�ام .يف حني دخ ��ل �آخرون
احل ��دود العراقي ��ة متنكري ��ن عل ��ى �أنه ��م رع ��اة
ما�شية .
ً
وا�ستن ��ادا لتقاري ��ر ا�ستخبارية ف�إنه ��م يجلبون
معه ��م عمل ��ة و�أ�سلح ��ة خفيفة ويقوم ��ون بحفر
خماب ��ئ ادخ ��روا فيه ��ا �أم ��وا ًال و�أ�سلح ��ة قب ��ل
مغادرته ��م من مناطق وا�سع ��ة كانوا ي�سيطرون
عليها �شمايل العراق .
وقال العمي ��د ر�سول "لو ن�شرنا �أقوى اجليو�ش
ع ��دة يف العامل ملا متكنوا م ��ن ال�سيطرة على كل
ه ��ذه امل�ساح ��ة االر�ضي ��ة .عملياتن ��ا حتتاج اىل
جمع معلومات ا�ستخبارية و�ضربات جوية ".
بع ��د �سيط ��رة التنظي ��م على مناط ��ق وا�سعة من
العراق و�سوريا و�إعالن دولة اخلالفة املزعومة
يف  ،2014متكن ��ت القوات العراقية ب�إ�سناد من
ق ��وات احل�شد ال�شعب ��ي والتحالف الدويل طرد
التنظي ��م م ��ن العراق و�إع�ل�ان الن�صر يف كانون
االول  .2017ولك ��ن هناك خالي ��ا نائمة ن�شطت
تن ��ذر مبحاول ��ة التنظي ��م الرج ��وع لتهديدات ��ه.
ويقوم م�سلح ��و التنظيم حالي ��ا بتنفيذ عمليات
هجومية �ضيقة النط ��اق يف مناطق ريفية نائية
.
وحتققت وكالة �أ�سو�شييتدبر�س الإخبارية من 9
هجم ��ات نفذها م�سلحو داع�ش يف العراق خالل
�شه ��ر كانون الثاين املا�ضي فق ��ط وذلك ا�ستناد ًا
ملعلومات جمعته ��ا من م�س�ؤول�ي�ن ا�ستخباريني
وم�س� ��ؤويل حكومات حملية ف�ض�ل�ا عن و�سائل
�إعالم حملية .وغالب ًا ما يتبجح داع�ش باالن�شطة
الت ��ي يق ��وم ببثها ع�ب�ر قنوات ��ه االعالمية مثل
موقع التوا�صل االجتماعي تلغرام .
�أح ��د �أمثل ��ة تلك احل ��وادث هي بقي ��ام جمموعة
م ��ن م�سلح�ي�ن باقتحام بي ��ت رج ��ل يف قرية تل

�أ�صفر مبنطقة بادو�ش اتهموه ب�أنه خمرب يعمل
للجي� ��ش ،حيث قاموا ب�إعدام ��ه رمي ًا بالر�صا�ص
مع اثنني من �أ�شقائه ون�شروا �صور مقتلهم على
موقع التوا�صل االجتماعي .
ال�شي ��خ حممد ن ��وري ،زعي ��م ع�شائ ��ري حملي،
ق ��ال �إن م�سلحي داع�ش كان ��وا يهدفون من هذه
اجلرمية ترويع ال�س ��كان املحليني لإخافتهم من
نقل �أي معلومات ا�ستخبارية مل�س�ؤويل االمن.
و�أ�ض ��اف ال�شيخ نوري بقول ��ه "لدي �أع�ضاء يف
قواتنا الع�شائرية املحلية تلقوا ر�سائل تهديدية
حتذرهم ب�ضرورة التخلي عن عملهم ".
ي ��وم االح ��د املا�ض ��ي اختط ��ف م�سلح ��ون
جمموعة م ��ن � 12شخ�ص ًا من جامع ��ي الكم�أ يف
حمافظ ��ة االنبار الغربية ،م�سجل�ي�ن بذلك عودة
ل�سرتاتيجية قدمية للتنظي ��م بتخويف وابتزاز
مزارعني وجتار من �أجل منافع مالية .
نعيم كعود ،رئي�س اللجنة االمنية يف املحافظة،
وجّ ه االه ��ايل باالمتناع عن طلع ��ات البحث عن
الكم�أ ملا لها من خماطر .
وا�ستن ��ادا لع�ض ��و الربمل ��ان ال�ساب ��ق والقيادي
الع�شائ ��ري يف االنب ��ار جاب ��ر اجلاب ��ري ،ف ��ان
باحث�ي�ن �آخرين عن الكم�أ اختف ��وا يف �ضواحي
املنطق ��ة .وق ��ال ان م�سلح�ي�ن يقوم ��ون ب�أخ ��ذ
عم ��والت من باحث ��ي الكم�أ لل�سم ��اح لهم بدخول
املنطقة ،ويقوم ��ون بخطف �أو قتل �أولئك الذين
يرف�ضون التعاون معهم .
وقال اجلاب ��ري "هذه �إح ��دى و�سائ ��ل التمويل
الت ��ي يتبعونه ��ا" ،لكنه قل ��ل من �ش� ��أن تهديدات
داع�ش ،م�شري ًا اىل �أن امل�سلحني الآن �أقل جناح ًا
يف اخرتاق املجاميع ال�سكانية مما كان عليه يف
ال�سابق ،حيث �أن الوقت الآن خمتلف .
عن� :أ�سو�شييتدبر�س
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محليات
قناطر

مفو�ضية حقوق الإن�سان ّ
حتذر من خماطر انتهاك حقوق الطفل

ربيع الب�صرة جميل ..لكن.

م��ن يقف عل��ى حركة الأ�س��ر ،وهي تتب�ض��ع الورد
و�أ�شج��ار التوت والرمان والت�ين واحلم�ضيات ،وهي
تنتقي اجلميل من الأكا�سيا والقرنفل واجلريانيوم
واملينا والوا�شنطونيا واملطاط و�أ�شجار الظل...

ّ
ح��ذر مكتب مفو�ضية حق��وق االن�سان يف ذي قار يوم ال�سبت ( � 23شباط  ) 2019من خماط��ر تعر�ض الأطفال اىل الت�شرد
والت�سول وعمالة االطفال واال�ستغالل اجلن�سي  ،وفيما عزا �أ�سباب انتهاك حقوق الطفل اىل تردي الأو�ضاع االقت�صادية
وتدهور واقع التعليم وعدم توفري بيئة منا�سبة لتعليم الأطفال وارتفاع معدالت الت�سرب بني الطلبة  ،دعا اىل التعجيل
بت�شريع قوانني حلماية الطفولة وال�شرائح اله�شة.

 ذي قار  /ح�سني العامل
وقال مدي ��ر مكت ��ب مفو�ضية حقوق
الإن�س ��ان يف ذي قار احلقوقي داخل
عبد احل�سني امل�شرفاوي للمدى �إن "
ارتف ��اع معدالت الفقر وتدهور واقع
التعلي ��م وع ��دم توف ��ر بيئ ��ة منا�سبة
لتعلي ��م الأطف ��ال وارتف ��اع مع ��دالت
الت�س ��رب بني التالميذ تع ��د من �أبرز
االنته ��اكات التي تتعر�ض لها حقوق
الطف ��ل والإن�س ��ان عموم� � ًا " ،مبين� � ًا
�إن " الكث�ي�ر م ��ن التالمي ��ذ الذين هم
بعم ��ر الطفولة ميك ��ن �أن يتعر�ضون
نتيج ��ة لتلك االنته ��اكات اىل خماطر
عمالة الأطف ��ال والت�س ��وّ ل والت�شرد
واال�ستغالل اجلن�سي".
و�أع ��رب امل�شرف ��اوي " ع ��ن قلقه من
الأو�ض ��اع الت ��ي يعي�شه ��ا الأطف ��ال
يف ذي ق ��ار وال�سيم ��ا م ��ع ارتف ��اع
معدالت الت�سرب من مقاعد الدرا�سة
وتوج ��ه الأطف ��ال املت�سرب�ي�ن اىل
�س ��وق العم ��ل " ،حم ��ذر ًا من خماطر
عم ��ل الأطف ��ال يف بيئ ��ة غ�ي�ر �آمن ��ة
ويف ظ ��روف عمل مرهقة ال تتنا�سب
م ��ع قدراته ��م البدنية" .و�أك ��د مدير
مكتب مفو�ضية حق ��وق الإن�سان يف
ذي قار " عل ��ى �ضرورة تبني برامج
توعوي ��ة ودورات ت�أهيلي ��ة للأ�سرة
التعليمية و�أ�س ��ر الطلبة حول كيفية
التعاط ��ي مع امل�ش ��كالت التي تواجه
االطف ��ال والأح ��داث وال �سيم ��ا يف
املناط ��ق ال�شعبي ��ة الت ��ي تع ��اين من
الكثاف ��ة ال�سكاني ��ة" ،منوه� � ًا اىل
�أن "االنح ��راف يف �سل ��وك الطف ��ل

فقدان هوية طالب

فقدت مني الهوية باسم
(محم��د س��مير عزي��ز)
والصادرة من كلية الفنون
اجلميلة قس��م الس��ينما
والتلفزي��ون ف��رع االخراج
يرج��ى مم��ن يعث��ر عليها
تس��ليمها إل��ى جه��ة
االصدار ..مع التقدير

�أو احل ��دث ميك ��ن �أن يخل ��ق من ��ه
جمرم� � ًا يف ح ��ال مل تت ��م معاجلت ��ه
من ��ذ البداي ��ة ب�ص ��ورة �صحيح ��ة" .
و�ش ��دد امل�شرف ��اوي " عل ��ى �أهمي ��ة
حماية الأطفال من ع�صابات االجتار
بالب�ش ��ر واال�ستغ�ل�ال اجلن�س ��ي
والت�س ��وّ ل " ،م�ؤكد ّا " ر�صد جماميع
م ��ن الأ�شخا� ��ص تق ��وم با�ستغ�ل�ال
الأطف ��ال وتعم ��ل عل ��ى توريطه ��م
مبمار�سة الت�سوّ ل".
ودع ��ا امل�شرف ��اوي جمل� ��س النواب
اىل التعجي ��ل بت�شريع قانون الطفل
لي�ضمن حماي ��ة االطفال من املخاطر

الت ��ي تتهدده ��م" ،منوه ��ا اىل ان "
ت�شري ��ع القوانني اخلا�ص ��ة بحماية
ال�شرائح اله�شة يف املجتمع وال�سيما
الأطف ��ال وال�شب ��اب العاطل�ي�ن ع ��ن
العمل م ��ن �ش�أن ��ه �أن ي�سهم يف احلد
م ��ن االنتهاكات التي تط ��ال حقوقهم
ويعزز الأمن واال�ستقرار املجتمعي
" .وع ��ن دور احلكوم ��ة املحلية يف
حماية الأطفال م ��ن االنتهاكات التي
يتعر�ض ��ون له ��ا ق ��ال مدي ��ر مكت ��ب
مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان يف ذي
ق ��ار �إن" احلكوم ��ة املحلي ��ة يف ذي
ق ��ار �سب ��ق و�أن �شكل ��ت جلن ��ة علي ��ا

لرعاي ��ة وحماي ��ة الأح ��داث برئا�سة اجل�سدية واجلن�سي ��ة واالجتماعية
نائ ��ب املحاف ��ظ وع�ضوي ��ة حمكم ��ة واالقت�صادي ��ة والدع ��وة لتفعي ��ل
ا�ستئناف ذي ق ��ار ومديرية ال�شرطة قانون رعاية الأح ��داث رقم  76لعام
ودائرة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية  1983كون ��ه قانون� � ًا مهم� � ًا جد ًا يف
والرتبية وحق ��وق االن�سان ودوائر متابع ��ة �أو�ض ��اع الأح ��داث وتقومي
اخ ��رى ومنظم ��ة االخ ��اء االن�سانية �سلوكياتهم داخل املدار�س".
املدعوم ��ة م ��ن منظم ��ة اليون�سي ��ف وكان امل�شاركون يف برنامج جمل�س
وهذه اللجنة تعمل على متابعة �آخر الظ ��ل ال�شبابي ال ��ذي يتبن ��اه مركز
التطورات يف جمال حقوق الأطفال �أث ��ر لالمن ��اء ح ��ذروا ي ��وم االثن�ي�ن
" ،م�شري ًا اىل �أن "اللجنة املذكورة ( � 18شب ��اط  ) 2019م ��ن انت�ش ��ار
قدمت م�ؤخر ًا عدة تو�صيات حلماية ظاهرة عمال ��ة االطفال والت�سوّ ل يف
الطفول ��ة والأحداث من بينها حماية حمافظة ذي قار  ،وفيما �أ�شاروا اىل
الأطفال م ��ن العنف مبختلف �أنواعه �أن �أ�سو�أ �أ�شكال عمالة الأطفال تتمثل

بالت�س ��ول واال�ستغ�ل�ال اجلن�س ��ي
التج ��اري والعم ��ل يف معام ��ل
الطاب ��وق والن�شاط ��ات ال�صناعي ��ة
املرهق ��ة� ،أك ��دوا ع ��دم التح ��اق 39
باملئ ��ة من الأطف ��ال العاملني يف تلك
املهن بالدرا�سة �أبد َا.
وكانت �إدارة حمافظة ذي قار ،ح ّذرت
يوم ال� �ـ( 28م ��ن �أيل ��ول  )2017من
خماطر جنوح الأح ��داث واالنحالل
اخللق ��ي على املجتم ��ع ،وفيما �أكدت
�إن جن ��وح الأح ��داث م�شكل ��ة �شائكة
تتطل ��ب حلو ًال ي�ش ��ارك فيها اجلميع
بدء ًا من املجتمع ومنظمات املجتمع
امل ��دين وم�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ،ع ��زا
نا�شطون �أ�سباب جنوح الأحداث اىل
�ضع ��ف الوعي وانع ��دام امل�ؤ�س�سات
احلكومية الراعي ��ة للمواهب الفتية
ف�ض�ل ً�ا عن االنفتاح غري الواعي على
مواقع االنرتنت.
وكان امل�شارك ��ون يف فعالي ��ة حقوق
الطف ��ل الت ��ي نظمته ��ا ع ��دد م ��ن
املنظمات املجتمعية واحلكومية يف
ذي ق ��ار يوم االحد(  6كانون الثاين
� ) 2019أعرب ��وا ع ��ن قلقه ��م م ��ن
مظاهر ا�ستغالل الأطفال يف العمالة
املبك ��رة والت�س ��وّ ل وتعر�ضه ��م اىل
العن ��ف املجتمعي واملدر�سي  ،وفيما
ح ��ذروا من مظاهر االجت ��ار بالب�شر
وانح ��راف الأطف ��ال  ،دع ��وا اىل
تفعي ��ل دور امل�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة
يف حماية الطفول ��ة وت�شريع قانون
موح ��د للطفول ��ة يح ��د م ��ن مظاه ��ر
انته ��اك حق ��وق الطف ��ل يف املجتمع
العراقي .

�أ�سع��ار النف��ط تالم�س �أعلى م�ست��وى لها فـ��ي �أربعة �أ�شهر

 ال����ع����راق ي��ب��ي��ع خ����ام ال��ب�����ص��رة ال��ث��ق��ي��ل ب���ع�ل�اوة م��رت��ف��ع��ة
 بغداد  /متابعة املدى
الم�ست �أ�سعار النفط يوم اجلمعة �أعلى م�ستوى لها منذ
منت�صف ت�شرين الثاين و�سجلت مكا�سب لثاين �أ�سبوع
على التوايل بدعم من �آمال ب�أن حمادثات التجارة بني
الواليات املتحدة وال�صني �ست�سفر قريب ًا عن اتفاق،
رغم �أن م�ستوى قيا�سي ًا جديد ًا لإنتاج اخلام الأمريكي
كبح املكا�سب .وو�صلت عقود مزيج برنت �أثناء اجلل�سة
�إىل  67.73دوالر للربميل وهو �أعلى م�ستوى لها يف
 ،2019قبل �أن ترتاجع عن مكا�سبها لتنهي جل�سة التداول

�إع���ل���ان�������ات
+ 964 7809144160
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045
Zamwa@zamwa.org
www.zamwa.org
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تدعو �إىل التعجيل بت�شريع قوانني حلماية الطفولة

 طالب عبد العزيز

َمنْ يتق�صى حركة الأ�سر الب�صرية يف �شارع(امل�شاتل �سابق ًا-
الوفود حالي ًا) وهم يتب�ضعون الأ�شجار والورود ،وم�ستلزمات
حدائقه ��م املنزلي ��ة ،ينته ��ي اىل �إن روح املدينة م ��ا زالت حية،
تنب�ض ب ��كل ما هو جميل ،ولعل زيارة واح ��دة للم�شاتل ،قبيل
مغرب كل ي ��وم� ،ستقول �أ�شياء كثرية ،يف املدينة التي �أريد لها
�أن متوت مت�صحرة وباكية ونادبة  ،وما هي كذلك والله.
�أم� ��س� ،صحب ��ة �أ�صدق ��اء ،كن ��ا قد �أم�ضين ��ا �أكرث م ��ن �ساعتني،
متجول�ي�ن ،يف حدائ ��ق (م�شت ��ل الفار� ��س) �صاح ��ب التجرب ��ة
الرائ ��دة يف ا�ست ��زراع �أع ��داد كث�ي�رة ،م ��ن ال ��ورود والأ�شجار
والنبات ��ات املثم ��رة وغ�ي�ر املثم ��رة ،الظلي ��ة وغ�ي�ر ذل ��ك ،وهم
ي�ستع ��دون للربيع ،ال ��ذي ي�أمل �سكان املدين ��ة �أن يكون �أطول،
و�أن ال يعاود املاء املالح ثانية اىل �أنهارهم ،يف كرنفال يعيد لنا
�أجم ��اد املدينة ،يوم كانت م�شت ��ى العراقيني ،واملنتجع اجلميل
ل�سكان دولتي الكويت وال�سعودية.
الف�س ��اد امل ��ايل والإداري غ�ّي رّ من �ش ��ارع امل�شات ��ل ،فقد لعبت
قوى النفوذ ال�سيا�سي والقبل ��ي يف جغرافيا ال�شارع ،وجعلت
من ��ه �شارع� � ًا للكازينوه ��ات والقاع ��ات واملطاع ��م ،ومل يبق من
جمل ��ة امل�شات ��ل الزراعية �إال ثالث ��ة �أو �أربع ��ة ،ومل تفلح جهود
جل ��ان رف ��ع التج ��اوزات �إال ن ��ادر ًا يف حماي ��ة امل ��كان ،ال ��ذي
يو�ص ��ف ب�أن ��ه منتجع وواح ��ة م�ستقطع ��ة من اجل�س ��د املبتلى
باخل ��راب والنفايات للمدينة ،التي م ��ازال عزرائيل املاء املالح
يهدد م�ستقبله ��ا الأخ�ضر ،على الرغم م ��ن الوعود الرومان�سية
الت ��ي تطلقها وزارة امل ��وارد املائية ،والقائلة ب� ��أن �صيف العام
� 2019سيك ��ون رطب� � ًا ،مفعم ًا باملاء احللو ،الق ��ادم من اخلزين
الهائل ،املح�صور يف �سد املو�صل وال�سدود العراقية يف �أعايل
النهرين.
م ��ن يق ��ف عل ��ى حركة الأ�س ��ر ،وه ��ي تتب�ضع ال ��ورد و�أ�شجار
الت ��وت والرم ��ان والتني واحلم�ضي ��ات ،وهي تنتق ��ي اجلميل
م ��ن الأكا�سيا والقرنف ��ل واجلريانيوم واملين ��ا والوا�شنطونيا
واملطاط و�أ�شجار الظ ��ل� ...سيفهم الروح الب�صرية اخل�ضراء،
الت ��ي ت�ص ��ر على �أن تف ��رد يف احلديقة ،مهما �صغ ��رت ،م�ساحة
لزراعة نخلة الربحي ،احلار�سة الروحية ،واحلرز الأبدي لكل
منزل ،هذا ال ��د�أب الأزيل ،الذي �شكل العالمة الفارقة ،لكل بيت
ب�صري ،ملاذا ال ي�ؤخذ باحل�سبان ،ومل�صلحة من ت�ص ُّر احلكومة
على �إهماله ��ا مل�شاريع املاء العذبة ،وملاذا ال جتعل من امل�شاريع
ه ��ذه عنوان ًا لرباجمه ��ا القادم ��ة� ،أترى هي بحاج ��ة دائمة اىل
تظاهرات �صيفية ،يذهب �ضحيتها الأبرياء كل عام؟
كان ��ت �شرك ��ة الفار� ��س ق ��د تربعت بت�أهي ��ل حديق ��ة الطريان،
وت�شج�ي�ر �ش ��ارع امل�شاتل(الوف ��ود) بالكام ��ل وعل ��ى ح�سابه ��ا
اخلا�ص ،ومن يقف عن ��د احلديقة املقابلة للم�شتل ،يالحظ �إنها
الأجم ��ل يف تقاطعات الب�صرة ،مع يقيننا بان العبقرية ال تعني
ت�شجري حديقة وزراعة نخلة � ،إمنا (العبقرية) هي قيام البلدية
ب�صيانتها الدورية للحدائق.
نعي ��د ما قلناه يف مقال �سابق ما قال ��ه الكولونيل الربيطاين،
�سنة  1916للمالكني والفالحني الب�صريني ذات يوم ":مدينتكم
جميل ��ة ،فيها �أنه ��ار كث�ي�رة� ،أن�صحكم بزراعة �أ�شج ��ار الدفلى،
�إغر�سوره ��ا عل ��ى �ضف ��اف �أنهاركم� ،ستب ��دو مدينتك ��م �أجمل"
�شخ�صي� � ًا ،الحظ ��ت انَّ �شجرة الدفل ��ى� ،شجرة مزه ��رة ب�ألوان
ثالث ��ة �أو �أربع ��ة ،ط ��وال ال�سنة ،وتتحم ��ل املاء قلي ��ل امللوحة،
ف�ض ًال عن كونها رخي�صة وتعي�ش عقود ًا طويلة.

العدد ( )4378ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -الأحد (� )24شباط 2019

منخف�ضة خم�سة �سنتات عند  67.12دوالر للربميل.
وينهي خام القيا�س العاملي الأ�سبوع على مكا�سب قدرها
 .%1.2وارتفعت عقود خام القيا�س الأمريكي غرب
تك�سا�س الو�سيط � 30سنت ًا لتبلغ عند الت�سوية 57.26
دوالر للربميل بعد �أن �سجلت يف وقت �سابق من اجلل�سة
 57.81دوالر ،وهو �أي�ضا �أعلى م�ستوى لها للعام .وعلى
مدار الأ�سبوع قفز اخلام الأمريكي  3يف املئة و�سجل
�أعلى �سعر عند الت�سوية يف  .2019و�ساعدت خماوف
ب�ش�أن حمادثات التجارة بني الواليات املتحدة وال�صني
يف انخفا�ض �أ�سعار النفط يف التعامالت املبكرة ،لكن
ال�سوق غيرّ ت اجتاهها بعد ظهور عالمات على تقدم يف

�إعــــالن

تعل��ن الش��ركة العام��ة لتس��ويق األدوية
واملستلزمات الطبية عن إعالن ملحق رقم ()4
للمناقصة ( )MED – 1 – 2019والذي يتضمن
تعديل صيغة علمية واضافة مالحظة ملواد
للمناقص��ة آنفا ً والذي مت االع�لان عنها في
موقعنا www.kimadia.iq

مناق�صة
اىل  /كافة �شركات التحويل املايل وال�صريفة

مناق�صة
اىل  /كافة �شركات التحويل املايل وال�صريفة

تعلن اإلغاثة اإلس�لامية عبر العالم  -الع��راق عن متديد مناقصة رقم :
 ( IRI2019- 0003وجبات غداء واستراحة للتدريبات التكميلية – مشروع
عزم الشباب) على الراغبني باالشتراك ,زيارة املوقع االلكتروني التالي :
https://www.ncciraq.org/en/opportunities/for-individuals/bids-tenders

تعلن اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم  -العراق عن متديد مناقصة رقم
 ( IRI2019- 0004 :مش��روع جتهيز وتس��ليم صن��دوق الكرامة في
االنبار) على الراغبني باالشتراك ,زيارة املوقع االلكتروني التالي :

https://www.ncciraq.org/en/opportunities/for-individuals/bids-tenders

رقم الهاتف07518396949 :

رقم الهاتف07518396949 :

املحادثات بني البلدين و�صعود �أ�سواق الأ�سهم .وقال
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �إن املفاو�ضات مع ال�صني
ت�سري على ما يرام و�أ�شار �إىل �أنه منفتح على متديد املهلة
املحددة لإمتامها �إىل ما بعد �أول �آذار وهو املوعد املقرر
لزيارة ر�سوم جمركية �أمريكية على واردات من ال�صني
بقيمة  200بليون دوالر من  10يف املئة �إىل  25يف املئة.
قالت م�صادر جتارية ،الأربعاء" �إن �شركة ت�سويق النفط
العراقية (�سومو) باعت مليون برميل من خام الب�صرة
الثقيل للتحميل يف � 31-27آذار بعالوة �أعلى من العطاء
ال�سابق.بح�سب روتريز و�أ�ضافت امل�صادر �أن "ال�شحنة
بيعت �إىل ت�شاينا �أويل بعالوة  1.50-1.40دوالر

للربميل فوق �سعر البيع الر�سمي للخام �إىل �آ�سيا" .وقالت
امل�صادر �إن "�سومو مل تخ�ص�ص �أي كمية من خام الب�صرة
الثقيل �إىل �أ�صحاب عقود اخلدمة الفنية و�إن ذلك يعني �أنه
لي�س لدى �أي �شركة ،با�ستثناء �سومو� ،شحنات تعيد بيعها
يف ال�سوق الفورية" .وت�سببت العقوبات الأمريكية على
�إيران وفنزويال وتخفي�ضات الإنتاج التي تنفذها منظمة
البلدان امل�صدرة للبرتول (�أوبك) �أي�ضا يف �شح �إمدادات
اخلام الثقيل عاملي ًا .وباعت �سومو يف العطاء ال�سابق
مليوين برميل من خام الب�صرة الثقيل للتحميل يف �آذار
�إىل �إ�س.كيه �إنرجي بعالوة  1.10دوالر للربميل فوق
�سعر البيع الر�سمي للخام �إىل �آ�سيا.
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ترجمة

منظمتان دوليتان تدعمان �سرتاتيجية تطوير النظام الرتبوي فـي املناطق املحررة
تقوم كل من منظمة اليون�سيف  UNICEFالدولية للطفولة ومنظمة �سيف ذي جلدرن  Save the Childrenالعاملية حلقوق
الأطفال بالعمل مع وزارة الرتبية يف بغداد و�إقليم كرد�ستان ل�ضمان توفري دعم تربوي لالطفال املت�ضررين يف كل املناطق
واملحافظات التي تعر�ضت لقتال يف العراق وذلك �ضمن �سرتاتيجية تقدم فيها اال�ست�شارات والأ�ساليب الرتبوية لت�سهيل
تثقيف القائمني على التعليم يف كيفية تعوي�ض الأطفال من فتيات وبنني عما فاتهم من فر�ص تعليمية وم�ساعدتهم على
جتاوز امل�صاعب النف�سية التي عاي�شوها خالل الظروف ال�صعبة .
 ترجمة  /حامد احمد
و�أ�ش ��ارت املنظمت ��ان يف تقري ��ر
لهم ��ا بعن ��وان � ،سرتاتيجي ��ة
التعليم الرتبوي الطفال العراق
 ،لع ��ام  2019ب�أن ��ه هناك حاجة
ملح ��ة لتح�سني ظ ��روف التعليم
لالطف ��ال املت�ضررين يف املناطق
املحررة ويف خميمات النازحني
 ،م�ؤكدي ��ن بان اع ��داد كبرية من
املهجرين داخليا من االطفال ومن
العائدي ��ن والباقني يف خميمات
النازحني يواجهون حتديات يف
ح�صوله ��م عل ��ى التعليم ال�سباب
عدي ��دة  .بدون �شك هن ��اك عديد
من االطفال يتعذر عليهم الو�صل
للتعليم ال�سباب تعود اىل تدمري
البن ��ى التحتي ��ة للمدار� ��س على
م ��ر �سن ��وات طويلة م ��ن القتال
 .ويق ��در ان  %50م ��ن بناي ��ات
مدار�س املحافظات التي �شملتها
معارك التحرير من داع�ش قد مت
تدمريها .
يف الع ��ام  2018ح� �دّدت منظمة
 MCNAالدولي ��ة لالغاث ��ة
ب ��ان هناك ع ��دد ًا م ��ن التحديات
تعي ��ق و�صول الأطف ��ال للرتبية
التعليمي ��ة وا�شتمل ��ت تل ��ك
التحديات على عدم قدرة الأهايل
ت�سدي ��د تكالي ��ف تعلي ��م ابنائهم
وجاء هذا التح ��دي بن�سبة %30
 ،والتح ��دي الآخر ه ��و االفتقار
الع ��ام لالهتمام بتعليم االطفال ،
وجاء هذا التحدي بن�سبة ، %10
و كذلك هناك حتدي يتعلق بعدم
الق ��درة �أو خماوف �صحية متنع
الو�صول للتعليم  .هذه العوائق
يف الو�ص ��ول اىل التعلي ��م
تلق ��ي بت�أثرياته ��ا عل ��ى الإن ��اث
م ��ن الأطف ��ال خ�صو�ص� � ًا  ،حيث
�أ�ش ��ارت اح�صائيات اىل انه عند
مرحلة ال�ساد�س ابتدائي ي�شكلن
الفتي ��ات �أق ��ل م ��ن ن�ص ��ف ع ��دد
الطالب يف النظام الرتبوي .
حت�س�ي�ن م�ست ��وى التعلي ��م م ��ا
ي ��زال �ش� ��أن �أ�سا�س ��ي مل ��ا وراء
ع ��ام  . 2018توزي ��ع املعلم�ي�ن

يف الأماك ��ن وت�سدي ��د �أجوره ��م
يعت�ب�ر حتدي� � ًا يف معظم مناطق
الع ��راق وخ�صو�ص� � ًا تل ��ك الت ��ي
ت�أث ��رت باملع ��ارك  .و�أ�ش ��ارت
اح�صائي ��ات وزارتي التعليم يف
بغداد وحكوم ��ة �إقليم كرد�ستان
اىل ان حاالت التهجري والنزوح
�أدت اىل نق� ��ص يف عدد املعلمني
امل�ؤهل�ي�ن يف بع� ��ض املناط ��ق .
مديري ��ة تربية حمافظ ��ة �صالح
الدي ��ن عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال مل
ت�ست�أج ��ر �أي مدر� ��س من ��ذ العام
 ، 2014وتفتق ��د املحافظة حالي ًا
مل ��ا يق ��ارب م ��ن � 6آالف مدر� ��س
باال�ضاف ��ة اىل الآخري ��ن م ��ن

املدرج�ي�ن يف قوائ ��م روات ��ب
مديري ��ة التعليم وكث�ي�ر �آخرين
يعمل ��ون بعق ��ود م ��ع الرتبي ��ة

كمحا�ضرين ولكن بدون �أجور .
املعلوم ��ات املتوفرة حالي ًا ت�شري
اىل وج ��ود فج ��وة بن�سب ��ة %32

يف عدد املدر�سني  .النق�ص بعدد
املدر�سني واال�ستعانة مبدر�سني
غري كفوئ�ي�ن ي�ؤثر على م�ستوى

التعليم ويعطي نتائج �سلبية .
�أك ��د التقري ��ر عل ��ى �ض ��رورة
حتقيق ح�صيلة جي ��دة لتح�سني
التعليم م ��ن �أجل �ضمان ح�صول
جمي ��ع االطف ��ال عل ��ى فر�ص ��ة
عادل ��ة ليكون ��وا ناجح�ي�ن عن ��د
بلوغه ��م  .العدد غ�ي�ر الكايف من
املدر�سني و�سوء �إعدادهم ف�ضال
ع ��ن و�سائ ��ل الرتبي ��ة والتعليم
املح ��دودة جميعه ��ا �ساهمت يف
�دن
انت ��اج م�ست ��وى ترب ��وي مت � ٍ
وعدم امت�ل�اك مواه ��ب تعليمية
ا�سا�سية  .و�أ�شارت ا�ستطالعات
�أجرته ��ا جه ��ات معني ��ة �أن هناك
عدد ًا كبري ًا من التالميذ املهجرين

بناء جمتمعاتهم واالعتماد على
�أنف�سه ��م م�ستقب�ل� ًا م ��ن الناحية
االقت�صادية .
حت�س�ي�ن البيئ ��ة الرتبوي ��ة �أمر
حي ��وي جدا لتحجي ��م املخاوف
االمني ��ة وال�سالم ��ة الت ��ي تع ��د
العوائ ��ق الرئي�سي ��ة للو�ص ��ول
اىل التعلي ��م يف املناط ��ق الت ��ي
مت حتريره ��ا  .ا�ش ��ارت منظم ��ة
 MRMللر�ص ��د ب ��ان هن ��اك
 166مدر�س ��ة مدمرة ومت�ضررة
ج ��راء الهجم ��ات  .وان ن�ص ��ف
املدار�س املوج ��ودة يف املناطق
املح ��ررة حتت ��اج اىل ت�أهي ��ل
وتوف�ي�ر م�ستلزم ��ات لتوف�ي�ر
اجواء تربوي ��ة تعليمية مقبولة
� .شح ��ة ع ��دد املدار� ��س اجربت
عل ��ى مزاول ��ة ث�ل�اث �شفت ��ات
درا�سية يف الي ��وم مما يقلل من
�ساع ��ات التعلي ��م الت ��ي يتلقاها
الط�ل�اب ويت�سب ��ب ذل ��ك بع ��دم
ادراك املناه ��ج وقل ��ة امله ��ارات
التعليمية للطالب  .وان الطالب
الذين يح�ضرون الدوام امل�سائي
يتلق ��ون تعليم رديء الن كل من
الطالب واملدر�س ي�شعر بالتعب
وقلة االنتاج .
�أ�ش ��ار التقري ��ر اىل �أن املنظمات
الدولي ��ة و�ضم ��ن برنام ��ج
�إ�سناده ��ا الرتبوي للعراق تقوم
بانته ��اج �سرتاتيجية تركز على
تطوير م�ست ��وى تعليم االطفال
يف كل م ��ن حمافظ ��ات نين ��وى
واالنب ��ار و�صالح الدين واربيل
وده ��وك وال�سليماني ��ة وبغ ��داد
 ،م�ؤك ��دا ب� ��أن �أطف ��ال الع ��راق
بحاج ��ة ما�سة لتح�س�ي�ن نوعية
وم�ست ��وى تعليمه ��م و�سهول ��ة
الو�ص ��ول له ��ذه اخلدم ��ة حي ��ث
�إن �أع ��داد ًا �ضخمة من النازحني
واملهجرين يواجه ��ون حتديات
يف و�صولهم للمدار�س يف جميع
املراحل االبتدائي ��ة واملتو�سطة
والإعدادي ��ة و�ستغط ��ي ه ��ذه
اخلدم ��ة حوايل � 690ألف طالب
يف العراق .
عن موقع ريليف ويب

داخلي ًا ومن العائدين والنازحني
يف املخيم ��ات  ،ال ميتلك ��ون
مهارات التعلي ��م اال�سا�سية التي
تعترب �أ�سا�س النجاح االكادميي
 .وج ��اء يف �أح ��د التقدي ��رات
�شملت  1,731تلميذ ًا يف خم�سة
حمافظ ��ات مت�أث ��رة باملعارك يف
العراق �أن  %48منهم الميتلكون
�أ�سا�س ًا تربوي ًا يف جمال القراءة
ومب ��ادئ الريا�ضي ��ات يف ح ��ل
اال�سئل ��ة احل�سابي ��ة  .يج ��ب
�أن ترك ��ز العوام ��ل الرتبوي ��ة
عل ��ى م�ست ��وى التعلي ��م ل�ضمان
ح�ص ��ول االطفال عل ��ى املهارات
ال�ضروري ��ة لتمكينه ��م من �إعادة

قناب��ل خمب���أة مع ثماني��ة ماليني ط��ن �أنقا���ض تعيق �أه��ايل املو�صل م��ن العودة
 ترجمة /املدى

مئات الآالف من العوائل
ما تزال تنتظر اىل
الآن لتعود اىل مناطق
�سكناها املو�صل  .ولكن
املدينة بقت على حالها
م�شتتة بقنابل ومواد
متفجرة غري منفلقة
جتعل من عملية
احلركة حولها بحرية
�أمراً خطراً للغاية .
حالي ًا تقوم منظمة،
جمموعة �إزالة الألغام
الدمناركية  ،وهي
واحدة من بني منظمات
القليلة جدا تعمل
على �إزالة �ألغام ومواد
متفجرة غري منفلقة
يف املو�صل  ،وهي مهمة
غري �سهلة ب�أي �شكل من
الأ�شكال.

رغ ��م انق�ض ��اء م ��ا يق ��ارب م ��ن �سنتني
م ��ن الزم ��ن منذ ط ��رد م�سلح ��ي داع�ش
م ��ن املو�صل ف ��ان مالي�ي�ن م ��ا يزالون
مهجري ��ن ع ��ن بيوته ��م م ��ن دون �أي
�أم ��ل بعودته ��م يف �أي وقت قريب الآن
 .العائ ��ق الأك�ب�ر �أم ��ام عودته ��م ه ��و
الكميات ال�ضخمة م ��ن املواد املتفجرة
غري املنفلق ��ة والعبوات النا�سفة ف�ضال
ع ��ن متفجرات خمب�أة يف �أ�شياء معينة
تنفج ��ر عل ��ى م ��ن يلم�سه ��ا ق ��د تك ��ون
خمب� ��أة داخل لعب ��ة �أو داخل ثالجة �أو
داخل دورة مياه  ،وهذا ما يطلق عليه
م�صائ ��د �أو كمائن ت�سب ��ب بقتل الكثري

� .إنه ��ا كمائ ��ن ميكن العث ��ور عليها يف
بي ��وت وحدائق وعن ��د جوانب الطرق
ويف حق ��ول و�ساح ��ات عام ��ة وكذل ��ك
داخل مدار�س وم�ست�شفيات.
املو�ص ��ل ه ��ي املدين ��ة الت ��ي تعر�ضت
لأعل ��ى ن�سب ��ة دمار ج ��راء احلرب على
داع� ��ش يف الع ��راق  .وه ��ي معروف ��ة
�أي�ض ��ا بثاين �أكرب مدن العراق ب�ضمها
لأكرث من  1,4مليون ن�سمة  ،وت�سببت
احلملة الع�سكري ��ة التي ا�ستمرت على
مدى ت�سعة �أ�شهر من حرب طاحنة بني
تنظيم داع�ش واجلي�ش العراقي  ،الذي
ي�سان ��ده التحالف ال ��دويل با�ستخدام

طائرات ��ه املقاتلة يف الق�صف اجلوي ،
بدمار خلف ورائه اجلانب الغربي من
املو�ص ��ل ب�ش ��كل خا�ص ك�أر� ��ض خربة
تعلوها االنقا�ض.
تق ��ول  ،رين ��ي را�سمو�س�ي�ن  ،م ��ن
منظم ��ة �إزالة االلغام الدمناركية " من
امل�ستحي ��ل �أن ال يراودك �شعور بالهلع
ملا ت ��راه عندم ��ا تنظر من ف ��وق �سطح
مكت ��ب املنظمة الدمناركية يف املو�صل
اىل االفق  .ن�صف م�ساحة هذه املدينة
ال�شا�سعة �سوي ��ت متام ًا بالأر�ض ومن
ال�صع ��ب ج ��دا مب ��كان التنق ��ل خاللها
وذل ��ك ب�سبب الع ��دد الكبري م ��ن املواد

املتفج ��رة والعب ��وات املخب� ��أة ما بني
االنقا�ض".
ما يقارب من � 130ألف بيت يف العراق
قد مت تدم�ي�ره  ،وتق ��در الأمم املتحدة
�أن يف املو�ص ��ل لوحده ��ا و ب�سب ��ب
احل ��رب يتطل ��ب �إزال ��ة ما يق ��ارب من
ثماني ��ة ماليني ط ��ن انقا�ض وخملفات
 .وب�سب ��ب املخاطر امل�صاحب ��ة لعملية
�إزالة هذه االنقا�ض ف�إنه يقدر ا�ستغراق
فرتة �إمتام املهمة مع املعدات واملوارد
املتاح ��ة حالي ��ا بح ��دود ع�ش ��رة �أعوام
تقريب ًا .
وا�ضاف ��ت را�سمو�س�ي�ن بقوله ��ا "

بالن�سبة للوقت احل ��ايل ف�إن جمموعة
دي دي غروب الدمناركية هي املنظمة
العاملية الوحيدة من بني املنظمات غري
احلكومي ��ة التي له ��ا رخ�صة للعمل يف
املو�ص ��ل  .و�إن فريقن ��ا يعاي�ش و�ضع ًا
معقد ًا ج ��دا يف �أب�سط الأحوال  .حيث
ان ��ه يتم العثور غالب� � ًا على �صنفني من
القنابل والذخائر من العبوات النا�سفة
حملي ��ة ال�صن ��ع وكذل ��ك عل ��ى القنابل
والذخرية غ�ي�ر املنفلقة الت ��ي اطلقتها
الطائ ��رات املقاتل ��ة  ،وكذل ��ك �أكدا� ��س
كاملة من العبوات التي �صنعها داع�ش
 .الو�ض ��ع الأ�صع ��ب هو عندم ��ا تكون
املواد املتفج ��رة مدفونة حتت انقا�ض
بي ��وت وبنايات حمطمة �أخرى � .إزالة
ه ��ذه العب ��وات واملتفج ��رات تتطل ��ب
وحتتاج ملعدات خا�صة و�آليات مدرعة
 ،عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال �آلي ��ات تنقي ��ب
وك�س ��ح �ألغام مدرعة  .وه ��ذه املعدات
ال�ضروري ��ة لي�س ��ت متوف ��رة لدينا يف
الوق ��ت احل ��ايل  ،وال�سب ��ب الرئي�سي
لذلك يعود لغالء ثمنها الباهظ جدا " .
املع ��ارك الت ��ي �شهده ��ا الع ��راق ع�ب�ر
العقدي ��ن الأخريي ��ن م ��ن الزم ��ن على
�أق ��ل تقدير اج�ب�رت ماليني م ��ن رجال
ون�ساء واطفال على الهروب والنزوح
م ��ن مناطقه ��م  .كث�ي�ر م ��ن الالجئ�ي�ن
واملهجري ��ن يف داخ ��ل وخ ��ارج البالد
يتمن ��ون الع ��ودة لبيوته ��م ولكنه ��م
ي�شعرون بعدم االطمئنان فيما �إذا كان
الو�ضع �آمن ًا بالن�سب ��ة لهم للقيام بهذه
اخلطوة � ،أو �إن ��ه ال يوجد هناك �شيء
يف الواقع ي�ستح ��ق بان يرجعوا �إليه
حي ��ث بيومت ق ��د تكون مدم ��رة ولي�س
هناك خدمات.
خملف ��ات احل ��رب الكث�ي�رة م ��ن م ��واد
متفج ��رة وقنابل غ�ي�ر منفلقة ال جتعل
من املنطقة مكان� � ًا خطر ًا فقط للرجوع
اليه  ،بل �إن وجود هذه املخلفات تعمل
�أي�ض ًا على �إبطاء عملية تطوير املدينة

وتنميته ��ا وبالتايل جتعل من ال�صعب
عل ��ى �أهاليه ��ا �إيج ��اد فر�ص ��ة عم ��ل �أو
�إر�س ��ال �أطف ��ال للمدر�س ��ة �أو �سهول ��ة
احل�صول على رعاية �صحية وخدمات
�أ�سا�سية �أخرى.
وتق ��ول ع�ض ��وة منظمة �إزال ��ة الألغام
الدمناركي ��ة " لق ��د عملن ��ا يف مناط ��ق
حروب كثرية حيث هناك حاجة ما�سة
لرفع وازال ��ة االلغام وخملفات احلرب
م ��ن م ��واد متفج ��رة وقناب ��ل وعبوات
نا�سفة  .مع ذلك فان احلال يف املو�صل
 ،حي ��ث غالبي ��ة خملف ��ات احل ��رب هي
الغام من عبوات نا�سفة حملية ال�صنع
تركها داع� ��ش بنية �إيقاع االذى بالذين
يروم ��ون الرج ��وع  ،ف ��ان اال�شخا�ص
امل�شرف�ي�ن عل ��ى عملي ��ة ازال ��ة االلغ ��ام
والعب ��وات ه ��م بالأ�سا� ��س يقوم ��ون
مبهمة تعر� ��ض ارواحهم للخطر  .هذه
هي اح ��د اال�سباب الت ��ي تو�ضح �سبب
رجوع عدد قليل جد ًا من �سكان اجلانب
الغربي من املو�صل اىل املنطقة � .إنهم
بب�ساطة ال يعرفون فيما اذا كانت هناك
قنابل خمب�أة يف الفناء اخللفي لدارهم
�أو خمب� ��أة يف ثالجتهم �أو حتت �أ�سرة
�أوالده ��م ".عمل ��ت منظم ��ة دي دي
غ ��روب الدمناركي ��ة لإزال ��ة االلغام يف
املو�ص ��ل منذ ني�سان ع ��ام  2017حيث
بحث مزيلو الألغام يف مناطق وا�سعة
من املدين ��ة وحاولوا ر�سم خريطة عن
مناطق تواجد القناب ��ل والذخائر غري
املنفلق ��ة  .ومتكنت املنظم ��ة � ً
أي�ض من
�إزال ��ة �أو تدم�ي�ر �أك�ث�ر م ��ن � 500أل ��ف
قطع ��ة متفج ��رات  ،رغ ��م ان ذل ��ك ق ��د
يوح ��ي بالعدد الكب�ي�ر  ،ف�إن ��ه ما يزال
هن ��اك طري ��ق طويل �أمام �إنه ��اء املهمة
و �إزال ��ة جمي ��ع امل ��واد املتفج ��رة م ��ن
املدينة.
عن منظمة DDG
الدمناركية
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ال�صقور يالحقون الزعيم ..وقا�ضية �أودي�شو ُتر ّنح النوار�س

من وحي خيال نزار �أحمد!

ّ
ال����ه����داف��ي�ن
 م����������روان ح�������س�ي�ن ي�������ش���ع���ل دائ����������رة ال���ت���ن���اف�������س ع����ل����ى ل����ق����ب

� إياد ال�صاحلي

يف خ�ض� � ّم تع� �دّد القن ��وات الف�ضائي ��ة وتن � ّ�وع الربام ��ج
الريا�ضي ��ة ال�سيم ��ا احلواري ��ة منه ��ا ذات الأ�سل ��وب
الواحد يف مواجهة �ضيوفه ��ا املتك ّررين بق�ضايا ال�ساعة
املت�شابهة �أي�ض ًا بحث ًا عن �إثارة للأزمات ولي�س عن حلول
مو�ضوعية لها ،ال يت�س ّنى لنا م�شاهدة جميع تلك الربامج
يف �آن واحد �إال بعد �أن ّ
تبث على موقع يوتيوب يف اليوم
الت ��ايل� ،أو م ��ا ُين ّب ��ه عنها يف بع� ��ض مواق ��ع ال�سو�شيال
ميدي ��ا عرب مقاط ��ع ق�صرية لأب ��رز ما حتدّث ب ��ه ال�ضيف
وغالب� � ًا ما يكون �سلبي ًا ويك�شف عن وجود حاالت �صراع
مزمن داخل امل�ؤ�س�سات القيادية �أو التابعة لها ال م�صلحة
للريا�ضة بها.
م ��ن بني املقاطع التي وردتنا يف اليومني املا�ضيني بينما
كنت من�شغ ًال بظرف عائلي يف مدينة �أربيل ا�ستلزم م ّني
التف ّرغ له وع ��دم متابعة ما تناولت ��ه الربامج الريا�ضية،
مقطع� � ًا م ��ن حلق ��ة بثتها قن ��اة (�آي ني ��وز) يتح ��دث فيها
حمام ��ي احتاد كرة القدم الدكت ��ور نزار �أحمد يف تعليقه
عل ��ى م ��ا ن�ش ��ر يف �صحيف ��ة امل ��دى بخ�صو� ��ص ق�ضي ��ة
تعدي�ل�ات االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم االخ�ي�رة مبنع
الت�ضارب يف امل�صالح حيث قال "( مت مناق�شة املو�ضوع
يف ك ��روب روان الناهي �ضمن تطبي ��ق الوات�ساب خالل
االي ��ام االربعة املا�ضية ،وه ��ذا املو�ضوع طرح لأول مرة
يف الإم ��ارات كرد فعل من بع� ��ض امل�س�ؤولني هناك لأنهم
ال يح ّب ��ون �أن يك ��ون لأع�ض ��اء االحت ��اد الإمارات ��ي لكرة
الق ��دم منا�ص ��ب مزدوجة ،والحق� � ًا ط ��رح االخ ال�صحفي
�إي ��اد ال�صاحل ��ي املو�ض ��وع يف جري ��دة امل ��دى وح�صلت
مناق�ش ��ة قوية ج ��د ًا يف كروب روان وف ّندن ��اه و�أكدنا �أن
ه ��ذه الفكرة غ�ي�ر موج ��ودة ،و�أعتقد �أن �إي ��اد ال�صاحلي
ات�صل باملحامي ال�سعودي وطلب منه �أن ين�شر مو�ضوع
يف امل ��دى بالفكرة التي يريدها �إياد ال�صاحلي)" اىل هنا
انته ��ى حديث د.نزار ليقاطعه مقدم احللقة الزميل حيدر
الرماحي بقهقهة قائ ًال"( �أمر جيد �أن ت�صل عالقة �إعالمنا
بالإع�ل�ام اخلليجي اىل ه ��ذه الدرجة ويبع ��ث بال�سرور
وممك ��ن يخدمنا لالرتق ��اء م�ستقب ًال �أن �أدف ��ع �شخ�ص ًا من
خارج البلد يكتب على بلدي كي �أُ�س ّقط كم واحد(!!
نعم �أخي الرماح ��ي �أمر يبعث على ال�سرور حق ًا �أن ندمي
التوا�صل م ��ع �إعالميني وريا�ضي�ي�ن و�إداريني خليجيني
لتالقح الأفكار خلدمة الريا�ضة العربية املبتالة مب�صائب
املف�صل ��ة واالنظم ��ة اال�سا�سي ��ة
جم ��ة حي ��ث القوان�ي�ن
ّ
املح�صن ��ة و�سوء التف�سري عندما تهدد الكرا�سي واملواقع
ّ
وغريه ��ا من امل�ش ��اكل ،ال ب�أ� ��س �أن تت�ضاف ��ر اجلهود مع
الداخ ��ل واخل ��ارج للبحث ع ��ن حل ��ول واقعي ��ة ومهنية
نزيه ��ة ال ت�شوبه ��ا نظري ��ة الت�آم ��ر �أو التدلي� ��س �أو �سوء
الظن لت�سقيط م�س�ؤولني من �أبناء البلد مثلما ته ّكمتَ مبا
ذك ��ر ُه املحامي يف ال�شق الأول م ��ن تعليقك ثم ا�ستدركتَ
يف ال�ش ��ق الث ��اين من ��ه لتع�ّب�ررّ ع ��ن اال�ستي ��اء يف طريقة
حماربة البع�ض باال�ستعانة ب�أدوات خارجية!
َعهَدنا الو�سط ��ان ال�صحفي والريا�ضي �أننا نكتب بحرية
ملتزمة وننتقد بقوة امل�صلحة الوطنية ونفتخر بكل ر�أي
عراقي وعربي يبدي تو�ضيح ًا ب�ش�أن حديث ال�ساعة مثلما
نقل � ِ�ت املدى ع ّما جاء يف مقال كتب ��ه املحامي وامل�ست�شار
يف القان ��ون الريا�ضي ال ��دويل ال�سعودي يعقوب املطري
يف �صحيف ��ة اجلزيرة ال�سعودية  ،م�شري ًا يف جانب منها
�أن احلالة العراقية تنطبق عليها تعديالت الفيفا ال�سارية
من ��ذ � 12آب � ،2018أي مل نطل ��ب م ��ن املط�ي�ر �أن يكتب
مب ��ا نه ��وى فلي�س ذل ��ك م ��ن �أخالقن ��ا املهني ��ة ،مثلما من
املُخج ��ل �أن يثلم الدكت ��ور نزار �أحمد القيم ��ة االعتبارية
لزمي ��ل حماماه مثله عندما ي ّتهم مبا معناه توظيف فكره
ونه ��ج �صحيفة بل ��ده لأهواء �صحف ��ي من بل ��د �آخر ،فما
ه ��ي امل�صلحة هن ��ا للمطري وللجزي ��رة يف ق�ضية عراقية
بحت ��ة؟ عدا ذلك كالهما ُح ّر يف تناول �أبرز املواد الواردة
يف الئح ��ة الأخالق اجلديدة لتعمي ��م الفائدة للر�أي العام
ال�سعودي والعربي والدويل.
اعتقاد املحامي د.نزار �أحم ��د يف ت�صريحه للقناة �أوقعه
يف املح ��ذور ال ��ذي ال ي�سمح له اتهام �صحف ��ي بالتواط�ؤ
م ��ع �شخ�ص �آخر خارج البلد بدون دليل ووفق ًا ملعلومات
وق�ص ��ة مفربكة م ��ن وحي خيال ��ه لت�أكيد ر�أي ��ه القانوين
ّ
وتفني ��د �أي ر�أي م�ض ��اد يعتق ��ده ُيه� �دّد م�صلح ��ة احت ��اد
ك ��رة الق ��دم الذي يعت�ب�ر جزء ًا م ��ن عائلة الفيف ��ا وتط ّبق
بحق ��ه كل ما ي�صدر عنه من تعليم ��ات وتعاميم ذات �صلة
بالنظ ��ام الأ�سا�سي ،وهنا اتهام ��ه يل مرفو�ض و�س�أفاحت
امل�ؤ�س�س ��ات املعنية ل ��ر ّد االعتبار ويف مقدمته ��ا الق�ضاء
العراقي العادل.
امل�س�أل ��ة الأخرى ،هل كروب الزمي ��ل روان الناهي موقع
ر�سم ��ي لكي ي�ؤك ��د املحامي نزار �أحم ��د �أنه متت مناق�شة
�ام يفرت�ض به
املو�ض ��وع وتفنيد م ��ا جاء فيه ،كيف مبح � ٍ
�أن يفك ��ر �ألف م ��رة قبل �أن يتحدث مبا متل ��ي عليه مهنته
ب�صيغ املعاجل ��ة القانونية عدم �إط�ل�اع اللجنة التنفيذية
مف�صلة تو�ضح موجبات عدم
الحت ��اد كرة القدم مبذ ّك ��رة ّ
ُ
�شم ��ول االحتاد بالتعدي ��ل لتدار�س الأمر ال ��ذي �أثري يف
و�سائ ��ل الإعالم ويخ ��رج االخري ببيان ر�سم ��ي �شفاف ،
�أم �أنّ ن ��زار ال يرتب ��ط ب�صل ��ة ر�سمية مع االحت ��اد منذ �أن
مت قط ��ع عالقت ��ه يف  15متوز  2018كم ��ا ت�شري بع�ض
املعلومات؟!
�س�ن�رى املوق ��ف امل�س� ��ؤول لنقاب ��ة املحام�ي�ن العراقي�ي�ن
واحت ��اد ك ��رة الق ��دم واحت ��اد ال�صحاف ��ة الريا�ضي ��ة بعد
ن�شر ه ��ذا املقال بخ�صو�ص ما �أحدث ��ه حديث نزار �أحمد
من �ض ��رر �شخ�صي ومهن ��ي واعتباري وللح ��د من هكذا
اتهامات ت�سته ��دف ّ
كل قيم النزاه ��ة وال�صدقية والأمانة
ال�صحفية  ،وعندها لكل حادث حديث وموقف.
َع َهدنا الو�سطان ال�صحفي
والريا�ضي �أننا نكتب بحرية
ملتزمة وننتقد بقوة امل�صلحة
الوطنية ونفتخر بكل ر�أي عراقي
وعربي يبدي تو�ضيح ًا ب�ش�أن
حديث ال�ساعة

 بغداد  /حيدر مدلول

الثوم ي ِّ
ُهدد �أحالم ليفربول �أمام مان�ش�سرت يونايتد !

كرد�ست ��ان بخ�س ��ارة فريقه بنتيجة (�صف ��ر  )-1حيث
�أ�صب ��ح مرك ��زه قريب ًا من الف ��رق التي تتن ��ازع يف ما
بينه ��ا للهروب م ��ن �شبح الهب ��وط اىل دوري املظاليم
يف املو�سم الكروي املقبل.
وجنح فريق نفط الو�س ��ط لكرة القدم يف خطف فوز
غال من م�ضيفه فري ��ق �أربيل بعد انتهاء املباراة التي
ج ��رت بينهما عل ��ى ملعب فران�سو حري ��ري مل�صلحته
بهدف�ي�ن مقابل هدف واحد حيث رفع �أ�سهم نقاطه اىل
 24وتق ��دم مركزي ��ن اىل االمام ليحت ��ل املركز الثامن
يف الرتتي ��ب ب�شكل �أثار ال�سعادة والبهجة لدى �إدارة
نادي ��ه التي قامت بتدعيم اخلطوط بعدد من الالعبني
املحليني واملحرتف�ي�ن خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية
 .و�سيلتق ��ي يف ختام جولة الذهاب يف ال�ساعة 2:30
ظهر غد الإثنني على ملعب النجف الأوملبي مع �ضيفه
فريق احلدود التا�سع بر�صيد  24نقطة وي�أمل املدرب
را�ضي �شني�شل القفز اىل املركز ال�ساد�س بانتظار �أن
يقدم له جاره فري ��ق الديوانية هدية جمانية ب�إحلاقه
هزمي ��ة بفريق النف ��ط يف املواجهة الت ��ي �ستجمعهما
على ملعب الإدارة املحلية يف حمافظة الديوانية ظهر
يوم الأربعاء املقبل.
ال�صقور في الفيحاء

وتع ّر�ض فري ��ق نفط اجلنوب الب�صري اىل اخل�سارة
م ��ن م�ضيفه فري ��ق نفط مي�س ��ان بنتيج ��ة ( )2-1يف
املب ��اراة التي جرت على ملعب مي�س ��ان الدويل حيث
تراج ��ع اىل املرك ��ز الث ��اين ع�ش ��ر بر�صي ��د  20نقط ��ة
و�سيخو� ��ض مبارات ��ه املقبل ��ة عل ��ى ملع ��ب الفيح ��اء
باملدين ��ة الريا�ضي ��ة يف ال�ساع ��ة  2:30ظه ��ر بع ��د غد
الثالث ��اء مع فري ��ق الق ��وة اجلوية و�صي ��ف املت�صدر
بر�صي ��د  37نقطة فيم ��ا �سيلعب مبارات ��ه امل�ؤجلة من
اجلول ��ة الأوىل م ��ع فري ��ق احل�س�ي�ن ي ��وم الثاين من
�شه ��ر �آذار املقب ��ل فيما حافظ فريق نف ��ط مي�سان على
مرك ��زه اخلام� ��س بر�صي ��د بر�صيد  30نقط ��ة من 17
مب ��اراة لعبها حيث فاز يف  8مباري ��ات وتعادل يف 6
ومل يتج� � ّرع طعم اخل�سارة �س ��وى يف ثالث مباريات
ولدي ��ه مب ��اراة م�ؤجلة من اجلولة الثالث ��ة �أمام فريق
القوة اجلوية �سيلعبها يوم الثالث من ال�شهر ذاته اىل
جانب مباراة �سهلة �سيلتقي فيها مع فريق ال�صناعات
الكهربائية يف ال�ساعة  2:30ظهر بعد غد الثالثاء يف
ختام مرحلة الذهاب.

ن ��ادر وكذلك يف م�شاركت ��ه �ضمن بطولة دوري �أبطال
�آ�سي ��ا  2019التي �سيفتتحها يوم الرابع من �شهر �آذار
املقبل مبواجهة ذوب �أهن الإيراين يف مدينة �أ�صفهان
حل�س ��اب املجموع ��ة الأوىل التي �ض ّم ��ت اىل جانبهما
فريقي الو�صل الإيراين والن�صر ال�سعودي.
خ�سارة جديدة للغزالن

ا�ستقالة �أودي�شو

ووجّ ه املدرب �أيوب �أودي�شو �ضربة قا�ضية اىل �إدارة
ن ��ادي الزوراء الريا�ضي بعد �إعالن ��ه تقدمي اال�ستقالة
وتودي ��ع العبي ��ه يف الوح ��دة التدريبي ��ة ال�صباحي ��ة
الت ��ي �أجراها فريقه على ملع ��ب ال�شاجلية �صباح يوم
اخلمي�س املا�ضي حيث ا�ضط ��ر بعدها للمغادرة برغم
املح ��اوالت احلثيثة التي بذلها عدد من الالعبني لثنيه
ع ��ن قراره املفاجئ الذي ي�أتي يف ظل ا�ستمرار الأزمة
املالي ��ة اخلانقة الت ��ي مير بها الن ��ادي و�أ�سهمت كثري ًا
يف توا�ضع النتائج التي حققها فريقه خالل اجلوالت
الث�ل�اث املا�ضي ��ة وكان �آخرها تعادل ��ه الإيجابي ّ
ب�شق
الأنف� ��س يف اللحظ ��ات الأخرية من الوق ��ت الإ�ضايف
للمب ��اراة التي جمعته مع �ضيف ��ه فريق الديوانية على
ملعب ال�شعب الدويل ليقوم عدد كبري من �أن�صاره ّ
ب�شن
هجوم الذع على امل�ل�اك التدريبي والالعبني والإدارة
ووزارة النقل الراعي الر�سمي للنادي مما �أدى اىل �أن
يعل ��ن فالح ح�س ��ن رئي�س النادي ع ��ن ا�ستعداده لرتك
من�صبه يف حالة جميء م�ستثمر حقيقي ي�سهم يف حل
تلك الأزمة املزمنة و�ستلعب دور ًا �سلبي ًا على مبارياته
املقبلة حيث �سيخو� ��ض مباراته الأخرية �ضمن جولة
الذه ��اب مع فري ��ق �أربيل الت ��ي �ستج ��ري يف ال�ساعة
 4:45ع�ص ��ر غ ��د الإثنني على ملع ��ب فران�سو حريري
بامل�ل�اك امل�ساعد املكون من با�سم لعيبي و�إبراهيم عبد

وجت ّرع فري ��ق النجف لكرة القدم خ�سارة جديدة على
ملع ��ب النج ��ف الأوملبي �أم ��ام فريق ال�سم ��اوة بهدف
�سجل ��ه ح�س�ي�ن يون� ��س نا�ص ��ر يف الدقيق ��ة الرابع ��ة
م ��ن الوق ��ت الإ�ض ��ايف للمب ��اراة الت ��ي �أث ��ارت ده�شة
وح�ي�رة �أن�صاره التي طالب ��ت �إدارة النادي بتو�ضيح
موقفه ��ا م ��ن اال�سلوب الغري ��ب الذي ينتهج ��ه املدرب
ثائ ��ر ج�س ��ام يف ع ��دم اال�ستق ��رار على ت�شكيل ��ة ثابتة
يلع ��ب به ��ا املباريات حي ��ث �أ�شرك �سبع ��ة العبني جدد
يف اجلولة االخ�ي�رة وكذلك ا�ستغنائ ��ه عن املحرتفني
ال�سوري�ي�ن حممد حمدكو وعالء ال�شبل ��ي اللذين لعبا
دور ًا ف ّع ��ا ًال خ�ل�ال املو�س ��م الك ��روي احل ��ايل وكذل ��ك
الالع ��ب الربازيلي �أين ��دو الذي بات يلع ��ب مع الفرق
ال�شعبي ��ة يف املحافظة!! حيث مل يحقق غزالن البادية
يف اجلوالت  18املا�ضي ��ة �سوى الفوز يف  4مباريات
وتع ��ادل يف  6وتعر� ��ض اىل  8خ�س ��ارات و�ضعته يف
املرك ��ز  14بر�صيد  18نقطة وتنتظره مواجهة �صعبة
ظهر يوم الأربعاء املقبل �أمام فريق امليناء على ملعب
الفيح ��اء باملدينة الريا�ضي ��ة يف حمافظة الب�صرة يف
ختام جول ��ة الذهاب ،فيم ��ا �أعاد فري ��ق ال�سماوة بهذا
االنت�ص ��ار ثقة اجلماهري به حتت قي ��ادة املدرب غالب
عب ��د احل�سني حيث تقدم ثالثة مراك ��ز جديدة لي�ستقر
يف املرك ��ز ال�ساد�س ع�ش ��ر بر�صيد  16نقطة و�سيلتقي
م ��ع �ضيفه فري ��ق الكهرباء ي ��وم الثالثاء عل ��ى ملعبه
وب�ي�ن �أن�ص ��اره يف م�سع ��ى لإيق ��اف �سل�سل ��ة النتائج
الرائعة التي حققها الأخري جعلته يحتل املركز الثالث
ع�شر يف الرتتيب بر�صيد  19نقطة.
وحق ��ق فريق �أمان ��ة بغداد فوزه الث ��اين على التوايل

�سيك ��ون ملع ��ب �أول ��د تراف ��ورد يف
ال�ساع ��ة  5:05م�س ��اء الي ��وم بتوقيت
العا�صم ��ة بغ ��داد م�سرحا ملب ��اراة من
العي ��ار الثقي ��ل الت ��ي �ستجم ��ع فريق
ليفرب ��ول و�صي ��ف املت�ص ��در بر�صي ��د
 65نقط ��ة وم�ضيفه فري ��ق مان�ش�سرت
يونايت ��د الراب ��ع بر�صي ��د  51نقط ��ة
�ضم ��ن مناف�س ��ات اجلول ��ة ال�سابع ��ة
والع�شري ��ن م ��ن ال ��دوري الإنكلي ��زي
املمتاز باملو�سم . 2019-2018
وذك ��رت �صحيف ��ة  SUNالربيطانية
عل ��ى موقعه ��ا االلك�ت�روين �أن �إدارة
فريق مان�ش�س�ت�ر يونايتد �أقدمت على
ر� ��ش �أر�ضي ��ة ملع ��ب �أول ��د تراف ��ورد
بالث ��وم للحف ��اظ على ج ��ودة ال�شعب
لتظه ��ر بال�صورة الأف�ض ��ل يف مباراة
ليفرب ��ول ،م�س ��اء الي ��وم الأح ��د،يف
�أق ��وى مواجه ��ات هذه اجلول ��ة التي
تنتظره ��ا اجلماه�ي�ر االنكليزي ��ة
عل ��ى �أح ��ر م ��ن اجلم ��ر حي ��ث يرغب
الرنويج ��ي �أويل جونار �سول�سكاير،
املدي ��ر الفن ��ي ملان�ش�س�ت�ر يونايت ��د،
�أن ي�ساع ��د ه ��ذا احل ��ل للق�ض ��اء عل ��ى
الطفيلي ��ات وت�سهي ��ل حرك ��ة الك ��رة
عل ��ى الأر�ضية ،رغم �أن ��ه يبعث رائحة

عل ��ى فريق امليناء الب�صري بهدفني مقابل هدف واحد
يف اللقاء الذي احت�ضنه ملعب بغداد برغم �أن االخري
كان هو البادئ يف الت�سجيل عن طريق العبه م�صطفى
ه ��ادي �أحم ��د يف الدقيقة  3من ال�ش ��وط الأول وجنح
املهاجم م�صطف ��ى كرمي يف �إدراك التعادل يف الدقيقة
 5وا�ستط ��اع بع ��د  8دقائق الالع ��ب �سجاد ح�سني يف
ت�سجي ��ل هدف الفوز الث ��اين  .و�شه ��دت الدقيقة 47
ط ��رد العب املين ��اء م�صطفى ه ��ادي �أحم ��د  .وا�ستمر
احلال كما هو عليه لتخطف كتيبة املدرب ع�صام حمد

ويف ال�ش� ��أن ذات ��ه �أ�شع ��ل مهاج ��م فري ��ق الطلبة لكرة
القدم م ��روان ح�سني قائمة الهداف�ي�ن بانتهاء املرحلة
الثامن ��ة ع�شرة من جولة الذهاب لدوري الكرة املمتاز
بع ��د ت�سجيله اله ��دف الثالث ع�ش ��ر يف مرمى حار�س
فري ��ق القوة اجلوية لكرة القدم حمم ��د كا�صد ليحتل
املرك ��ز الأول يف الرتتيب مت�ساوي ًا م ��ع مهاجم فريق
ال�شرطة عالء عبد الزهرة ومهاجم فريق النفط حممد
داود ح�سني فيما كان املركز الثاين من ن�صيب مهاجم
فريق الزوراء عالء عبا�س الذي ميتلك  11هدفا وحل
يف املرك ��ز الثال ��ث كل من مهاجم فري ��ق احل�سني علي
كرمي وقائد فريق نفط مي�سان و�سام �سعدون حنيحن
ومهاجم فريق الكرخ حممود خليل بر�صيد � 9أهداف
لكل واحد منهم.
وتقا�س ��م مهاجم ��و ال�شرطة ال�سنغ ��ايل احل�سن ديالو
ومهند علي كاظم ومهاجم احلدود �شريف عبد الكاظم
ّ
واحتل مهاجم فريق
املرك ��ز الرابع بر�صيد � 8أه ��داف
النف ��ط م ��ازن فيا�ض ومهاج ��م فريق الكهرب ��اء املركز
اخلام� ��س بر�صيد � 7أهداف فيم ��ا كان املركز ال�ساد�س
ح�ص ��ة مهاج ��م فريق ال ��زوراء مهن ��د عبدالرحيم
م ��ن ّ
ومهاجم فريق نفط اجلنوب با�سم علي ح�سن و�صانع
�ألع ��اب الك ��رخ ح�سني جبار بع ��د �أن �سج ��ل كل واحد
منهم � 6أهداف.

 بغداد/املدى
�أكد زي ��اد �سع ��دي امل�س� ��ؤول الإعالمي
لن ��ادي برايت ��ي �أن ح�ص ��ول الفري ��ق
الن�س ��وي للدراجات على املركز الثالث
يف بطولة دوري اندية الدرجة الأوىل
الت ��ي اختتم ��ت يف حمافظ ��ة كرب�ل�اء
�أم� ��س ال�سبت ي�أتي متوافق� � ًا مع منهج
التطور وحتقيق الإجناز برغم �شرا�سة

ح�صن الدولة يبد�أ بتما�سك مفا�صلها وم�ؤ�س�ساتها
الداخلي ��ة بنظام مل ��زم يحك ��م �إجراءاتها ويح�سم
كل اخلالف ��ات القانوني ��ة وي�ص ��در التعليم ��ات
وي�س ��ن القوانني مب ��ا يتنا�سب وح�ساب ��ات الزمن
وتغي�ي�رات االو�ض ��اع والظ ��روف وم�ستج� �دّات
الع�صر وغريها ،وكتح�صيل حا�صل ف�إن ما ي�سري
عل ��ى تل ��ك امل�ؤ�س�س ��ات ي�صب ��ح اي�ض ��ا ملزم ��ا لكل
االف ��راد العاملني بها بدء ًا م ��ن القيادة العليا نزو ًال
اىل �أ�صغر من�صب فيها.
تل ��ك العملي ��ة ت ��كاد تك ��ون ه ��ي نه ��ج �سائ ��د الآن
ومعمول به عل ��ى نطاق وزارات الدولة ودوائرها
وال ي�ستثن ��ى منه ��ا �سوى القط ��اع الريا�ضي الذي
ينف ��رد بخروجه الغري ��ب عن قب�ضة تل ��ك القاعدة
الوطني ��ة وما تعني ��ة من حفظ لل�سي ��ادة واحتواء
ل ��كل املعا�ض ��ل واخلالف ��ات �ضم ��ن �إط ��ار احل ��ل
الداخل ��ي والقانوين الذي يح�س ��م ويلزم ويحفظ
معها اال�سرار داخل حدود الوطن.
ه ��ل ت ��ردد اىل �أ�سماعنا يوم� � ًا �أن خالف ًا ح�صل بني
م�ؤ�س�ست�ي�ن م ��ن داخل البل ��د �أو �شخو�ص ينتمون
اليها جل�أوا اىل املحاكم الدولية وحت ّملوا النفقات
الباهظ ��ة وا�ستعانوا مبحامني من اخلارج للدفاع

�سمع ��ة بل ��د وتك�شف �س ��وء اخلالفات �أم ��ام �أنظار
الع ��امل حت ��ى بات ��ت حمكمة كا� ��س مرتع� � ًا لق�ضايا
احتاد الكرة وخ�صومهم واي�ضا لالندية والالعبني
والريا�ضيني ك�أفراد ،فلج�أ احتاد الكرة لال�ستعانة
�ام عن ��ه مقي ��م يف اخل ��ارج ب�صف ��ة م�ش ��اور
مبح � ٍ
قان ��وين يت ��وىل الدف ��اع عن ��ه لأي ن ��زاع داخل ��ي
ث ��م تو�سعت امله ��ام ليكون ه ��و ذاته م ��ن يت�صدى

يف متابع ��ة وت ��وكل دع ��اوى الالعب�ي�ن املحلي�ي�ن
واالندية .و�أخري ًا يبدو ان هناك �أحاديث متداولة
حول ا�ستعداده ملهمة ف�ض النزاع الأوملبي لأي من
الطرف�ي�ن �إذا مل تنته م�شكل ��ة انتخابات � 15شباط
وخمت�ص ًا
اجل ��اري! ونعتقد انه ا�صب ��ح متم ّر�س� � ًا
ّ
يف نق ��ل وح � ّ�ل دع ��اوى املتخا�صمني داخ ��ل البلد
وعر�ضها على طاولة املحاكم الدولية دون غريه.

املب ��اراة الت ��ي �سي�ستثمره ��ا العب ��و
ال�شياط�ي�ن احلم ��ر يف ك�س ��ب النقاط
الثالث ل�صاحلهم يف النهاية .
ويف تط ��ور الح ��ق ق ��ال ال�سنغ ��ايل
�سادي ��و ماين ،مهاج ��م ليفربول لكرة
الق ��دم � ،إن فريق ��ه �سيخو�ض املباراة
املق ��ررة �أم ��ام م�ضيف ��ه مان�ش�س�ت�ر
يونايت ��د الي ��وم الأح ��د ،يف املرحلة

ال� �ـ 27من ال ��دوري الإنكلي ��زي ،بثقة
عالية يف قدرته على الفوز.
وكانت �آخر هزمية مني بها مان�ش�سرت
يونايتد بالربمير ليغ يوم  16كانون
الأول املا�ض ��ي� ،أمام ليفربول ()3-1
على ملعب "�أنفيلد" ،و�سجل �شريدان
�شاك�ي�ري حينها ثنائي ��ة للريدز ،بعد
�أن �أحرز ماين الهدف الأول.

وبعده ��ا حق ��ق مان�ش�س�ت�ر يونايتد،
�صح ��وة م ��ع تعي�ي�ن �أويل جون ��ار
�سول�سكاير ،مدي ًرا فنيًا للفريق حتى
نهاي ��ة املو�سم ،ومل يتل ��ق ال�شياطني
احلم ��ر �أي هزمي ��ة يف  9مباري ��ات
بعدها .
و �شدَّد مايل على طموح ليفربول يف
حتقيق نتيج ��ة �إيجابية يف املباراة؛
حيث ي�أمل الفريق االنفراد من جديد
ب�صدارة الدوري؛ حيث يحتل املركز
الث ��اين حاليًا بف ��ارق الأهداف فقط،
خلف مان�ش�سرت �سيتي.
وق ��ال م ��اين ،يف ت�صريح ��ات ملوقع
ليفرب ��ول على الإنرتن ��ت" : ،بالطبع
كل الع ��ب يحلم بخو�ض ه ��ذا النوع
م ��ن املباري ��ات ،وبالطب ��ع يتمن ��ى
الفوز".
و�أ�ض ��اف "اجلمي ��ع يع ��رف �أن
املواجه ��ات �أم ��ام يونايت ��د دائ ًم ��ا ما
تك ��ون �صعب ��ة ،لكننا نتمت ��ع بالثقة،
و�أعتقد �أنه ب�إمكاننا جتاوز املواجهة،
�سنخو�ض املباراة ونقدم كل ما لدينا
من �أجل الفوز".
وتابع "كل مباراة �أمامنا الآن حتظى
ب�أهمي ��ة كب�ي�رة للغاي ��ة حي ��ث ندرك
هذا ،لذلك �سرنكز يف كل مباراة على
حدة.

�ش ��اد �شري ��ف باملرك ��ز ال�ساب ��ع ع�ش ��ر
بزم ��ن ق ��دره � 1:28:15ساعة ،وكانت
املناف�س ��ة حمت� �دّة ب�ي�ن بقي ��ة الالعبات
خا�ص ��ة م ��ن ن ��ادي ن ��وروز اللوات ��ي
خطف ��ن املراك ��ز ( )3-1بزم ��ن ق ��دره
 59:00دقيقة.
و�أو�ضح م�ش ��رف دراجات برايتي� :أن
جن ��اح احتاد اللعب ��ة يف �إقامة املرحلة
االوىل ملناف�س ��ات الدرجة الأوىل ي�ؤكد
تخطيط ��ه ال�سلي ��م يف تطوي ��ر االندية
واالهتم ��ام املتزايد يف �صق ��ل مهارات
ال�شب ��اب وال�شاب ��ات وامل�ساهم ��ة يف
بناء منتخبات قوية قادرة على حتقيق
املنجزات م�ستقب ًال.
ولف ��ت �سع ��دي �إىل �أن ح�صيل ��ة خت ��ام
ال�سب ��اق للأندي ��ة القوية الت ��ي احتلت
املراك ��ز ( )5-1بج ��دارة يف �سب ��اق
الف ��ردي الع ��ام وه ��ي عل ��ى الت ��وايل
(ن ��وروز وال�صناع ��ة وبرايت ��ي وفتاة
�أربي ��ل وث ��ورة الع�شري ��ن) ي�ؤك ��د علو
كع ��ب نادينا يف اللعب ��ة ورغبة املدرب
من�صات التتويج
زانا حممد على بلوغ ّ

م ��ع العب ��ات ميتلك ��ن �أعل ��ى درج ��ات
الطموح لت�شري ��ف ناديهم يف امل�سابقة
وبالفع ��ل حققن النتيجة املر�ضية على
وفق االمكانات التي �أتيحت ّ
لهن.
وبخ�صو� ��ص املعوّ ق ��ات الت ��ي تواجه
النادي للم�شاركة يف املناف�سات املحلية
ذك ��ر ب�أن االحت ��اد العراق ��ي للدراجات
ي�ؤ ّم ��ن الفندق للف ��رق الوافدة من مُدن
بعيدة  ،ولهذا كنا مُلزمني بدفع تكاليف
تذاك ��ر الطائ ��رة وتوف�ي�ر احتياج ��ات
الالعب ��ات لإجن ��اح م�شاركته ��ن م ��ن
ح�س ��اب الن ��ادي ال ��ذي ال يتلق ��ى �أي
دعم م ��ادي ،وم ��ع ذلك يوا�ص ��ل رعاية
الفعالي ��ات الفردي ��ة ويهت ��م بتطوي ��ر
ريا�ض ��ات الن�ساء كما معروف عنه منذ
ثمانينيات القرن املا�ضي.
وي�أم ��ل �سع ��دي �أن ت�شه ��د املرحل ��ة
الثاني ��ة م ��ن بطول ��ة �أندي ��ة الدرج ��ة
الأوىل للدراج ��ات تر�شي ��ح العنا�ص ��ر
امل�ؤهل ��ة لتمثي ��ل املنتخ ��ب الوطن ��ي
يف ا�ستحقاق ��ات الع ��ام  2019عربي� � ًا
وقاري ًا ،ومن ي�سج ��ل النتائج املتقدمة

�سيك ��ون �أوف ��ر حظ� � ًا لتمثي ��ل الع ��راق
خارجي ًا.
ويفتق ��ر ن ��ادي برايت ��ي (والق ��ول
ل�سع ��دي) اىل ملع ��ب خا� ��ص لتدري ��ب
�أبط ��ال الدراج ��ات للمتقدم�ي�ن وكذل ��ك
للفئ ��ات العمري ��ة باعتب ��ار �أن نادين ��ا
يحتل املركز الأول يف مناف�سات �أندية
�إقلي ��م كرد�ستان نظ ��ر ًا لقاع ��دة اللعبة
املتينة التي يحظى بها مع �إيالء الهيئة
الإدارية اهتمام ًا ا�ستثنائي ًا للريا�ضيني
كافة.
واختت ��م زي ��اد �سع ��دي ت�صريح ��ه :
�أمتن ��ى �أن توا�صل الدراجات العراقية
التط ��وّ ر والدخ ��ول يف مناف�س ��ات
دولية كبرية بجه ��ود االحتاد العراقي
للعب ��ة الذي يوا�ص ��ل تن�شيط التناف�س
ل ��كال اجلن�س�ي�ن وتوزي ��ع امل�سابق ��ات
يف عم ��وم املحافظات مع �ض ��رورة �أن
تب ��ادر بقي ��ة الأندي ��ة لإدخ ��ال الفعالية
�ضم ��ن اهتماماتها ب�ي�ن ال�شباب خدمة
للريا�ض ��ة وتنمي ��ة القابلي ��ات الفردية
بدني ًا وذهني ًا يف م�ضامري التحدي.

طائرة غاز الجنوب بالمركز العا�شر في بطولة العرب
 بغداد  /املدى
احتل فريق غاز اجلنوب الب�صري املركز العا�شر
يف البطولة العربية الـ 37للأندية بالكرة الطائرة
للرج ��ال بعد خ�سارته �أمام فريق �سبيد بول �شكا
اللبناين بنتيجة ثالثة �أ�شواط مقابل ال�شيء يف
مباراة حتدي ��د املركزين التا�س ��ع والعا�شر التي
�ضيفتها قاعة الزواوي يف تون�س مب�شاركة 18
فريقا من عرب �آ�سيا و�أفريقيا .
ومل ي�ستطي ��ع العب ��و فري ��ق غ ��از اجلن ��وب يف
جم ��اراة نظرائه ��م من العب ��ي فري ��ق �سبيد بول
�شكا اللبناين خالل اال�شواط الثالثة من املباراة

هيئة الق�ضاء الريا�ضي مرجع موثوق لـ(حماية القوانني ّ
وف�ض النزاعات)
 رعد العراقي

املناف�سة بني 19مت�سابقة.
و�أ�ضاف �سع ��دي يف ت�صريح لـ(املدى)
ج ��اءت نتائج فري ��ق برايتي يف �سباق
(فردي عام ن�س ��اء) لقطع م�سافة 25كم
كالآتي  ،الالعبة دوند ح�سني �إ�سماعيل
ح ّل ��ت يف املرك ��ز الثام ��ن بزم ��ن قدره
� 1:02:28ساع ��ة ،و�إينا� ��س جني ��د
عم ��ر يف املرك ��ز الث ��اين ع�ش ��ر بزم ��ن
ق ��دره � 1:10:02ساع ��ة ،والن ��ا زي ��ر

التي انتهت مل�صلحتهم بواقع ( )20-25و(-25
 )15و(� ) 16-25ضمن مناف�سات حتديد املراكز
يف خت ��ام البطولة العربية الـ 37للأندية للرجال
الت ��ي �ضيفتها تون�س خ�ل�ال املدة من  15ولغاية
 23من �شهر �شباط احلايل .
وحل فريق غاز اجلنوب يف املركز الثالث بر�صيد
 7نق ��اط يف ترتي ��ب فرق املجموع ��ة الرابعة من
خم� ��س مباري ��ات لعبه ��ا �ضمن مناف�س ��ات الدور
االول من البطولة حيث ف ��از على فريق خدمات
جباليا بنتيجة (�3-صف ��ر ) وعلى فريق املجمع
الب�ت�رويل اجلزائ ��ري بنتيج ��ة ( )2-3وعل ��ى
االحت ��اد ال�سعودي بنتيجة ( )2-3وتعر�ض اىل

�إط ��ار وطني يحر�ص عل ��ى �سمعة البل ��د �أو ًال قبل
كل �شيء ومن ال�ضروري ان ندر�س بعمق ا�سباب
تواري احلديث عن جترب ��ة (املحكمة الريا�ضية)
ومعها كل الق�ضايا املطروحة �أمامها.
�إن �إق ��رار �إن�ش ��اء هيئ ��ة الق�ض ��اء الريا�ضي �سوف
ال يتوق ��ف عن ��د مهم ��ة الف�ص ��ل يف النزاع ��ات بل
يتع ��داه ملهمة اكرب عندم ��ا يكون مرجع ��ا موثوقا
ب ��ه يف �إيجاد املخارج ال�سليمة لكثري من القوانني
الريا�ضية وي�سه ��م يف تعديلها او اقرتاح ت�شريع
جدي ��د ينهي الكثري م ��ن الإ�ش ��كاالت والتقاطعات
وير�س ��م الطريق نحو تطوي ��ر الريا�ضة العراقية
وبخالف ��ه فان حماول ��ة البع�ض اال�ستم ��رار بنهج
جت ��اوز املحاك ��م الداخلية والتوج ��ه للخارج البد
ان يقابل ��ه ح�ساب حكومي يتمث ��ل ب�إ�صدار �أوامر
م�ش ��ددة للبح ��ث ع ��ن م�ص ��ادر الإنف ��اق الباهظ ��ة
الت ��ي تدف ��ع �س ��واء ملحكم ��ة كا� ��س او غريه ��ا من
قبل االحت ��اد او االندي ��ة او اي م�ؤ�س�سة ريا�ضية
اخرى وماهي ال�صالحيات املمنوحة لها لتبويبها
قانون ��ا وخا�ص ��ة اذا كانت تلك االم ��وال جزءا من
اخلزينة العامة التي متنح لهم  .فلي�س من املنطق
ان ت�ستخدم اموال الدولة يف ك�سب دعوى �ضدها
او �ض ��د ابنائها وامل�صيب ��ة ان امل�ستفيد والقا�ضي
�أجنبي!

اخل�س ��ارة �أمام فريق ال�سويحلي الليبي بنتيجة
( )3-1ليلع ��ب يف مناف�س ��ات حتدي ��د املراك ��ز،
فيم ��ا ت�أهل فريق ��ا املجمع الب�ت�رويل اجلزائري
وال�سويحل ��ي الليبي اىل دور ثم ��ن النهائي من
البطولة ومتكن فري ��ق غاز اجلنوب من هزمية
فريق املكان�س ��ي املغربي ثالث املجموعة الثانية
بنتيج ��ة ( )1-3ليواج ��ه يف مب ��اراة حتدي ��د
املركزين التا�سع والعا�شر فريق �سبيد بول �شكا
اللبن ��اين ثال ��ث املجموع ��ة الثالثة الت ��ي انتهت
ل�صالح االخري بثالثة �أ�شواط نظيفة .
اجلدي ��ر بالذك ��ر ان ��ه مت تق�سي ��م الف ��رق ال� �ـ 18
امل�شارك ��ة يف بطول ��ة االندية العربي ��ة ال�سابعة

والثالث�ي�ن للرج ��ال اىل �أرب ��ع جمموعات �ضمت
املجموع ��ة االوىل فرق الريان القطري و�سنجل
الفل�سطيني وخيبل اليمني وحلت فرق ال�سالم
العماين وال�شرطة القط ��ري والهالل ال�سعودي
ووادي مو�س ��ى االردين والن ��ادي املكنا�س ��ي
املغرب ��ي وج ��اءت ف ��رق الرتج ��ي الريا�ض ��ي
التون�سي والكوي ��ت الكويتي و�سبيد بول �شيكا
اللبن ��اين وال�شعلة اليمني و�صحار العماين يف
املجموع ��ة الثالث ��ة واملجموع ��ة الرابعة تكونت
من غاز اجلن ��وب وخدمات جبالي ��ا الفل�سطيني
واالحت ��اد ال�سع ��ودي وال�سويحل ��ي الليب ��ي
واملجمع البرتويل اجلزائري .

الريا�ضة العراق ّية م�ش ّوهة!
الرم ��وز الوطنية ال�شعبي ��ة عالمة فارقة حل�ض ��ارة الأمم ،عبارة
مكتوب ��ة بيافط ��ة كب�ي�رة عل ��ى �أحد متاح ��ف ال�شم ��ع ملبدعني يف
جم ��ال الريا�ض ��ة والفن ��ون يف الياب ��ان� ،أعتق ��د �أنها كافي ��ة جد ًا
وعل ��ى درج ��ة هائلة من الرق ��ي ت�ش�ي�ر اىل مكانة ه� ��ؤالء ولي�س
تهمي�شه ��م والتعام ��ل معهم باجلف ��اء والعقوبات كم ��ا هو احلال
لدينا ،ومنا�سبة احلديث حول ما يدور اليوم من واقع م�ؤمل جد ًا
تعي�شه ريا�ضتنا والأ�سرة الريا�ضية جمتمعة.
يتح ��دث اجلميع ع ��ن ّمل �شمل الأ�س ��رة الريا�ضية حر�ص� � ًا عليها
م ��ن التف� � ّكك وي�ضرب ��ون ل ��ك االمث ��ال والق�ص� ��ص اجلميل ��ة عن
املا�ض ��ي القريب والعالقات االخوية الت ��ي جتمع جنوم االم�س
وخمتلف ��ي اليوم ،ولأجل �أن �أ�صدقكم القول ف�إن كل ما يدور من
هذه الأمثال عل ��ى �صفحات الإعالم والتوا�ص ��ل االجتماعي هو
كالم ف ��ارغ ال وزن له �أبد ًا يف عامل الريا�ضة الذي نعي�شه اليوم،
ول ��و كان �أحدهم يعي كل ما يتحدث وي�ؤثر الإيثار يف ت�ص ّرفاته
مل ��ا عان ��ى و�سطن ��ا الريا�ض ��ي كل ه ��ذه الفو�ضى املزعج ��ة التي
�أملّ ��ت بجماهرينا الريا�ضي ��ة وت�س ّببت يف نفوره ��م من القاعات
واملالعب.
ل ��و كان لعالقاته ��م �أي ت�أث�ي�ر يذك ��ر لركن ��وا اىل ج ��ادة العق ��ل
والتفاه ��م املو�ضوع ��ي دون الله ��اث خل ��ف املحاك ��م الدولية يف
ال�ش�أن الريا�ضي وتعميم �شكاواهم لدى الفيفا واللجنة االوملبية
الدولي ��ة واحت ��اد اجلودو ال ��دويل وغريها م ��ن املنظمات التي
ت�ؤ�شرن ��ا دون �أدنى �ش ��ك �أ�سو�أ ا�سرة ريا�ضي ��ة خمتلفة ازعجت
العامل من حولنا!
به ��ذا امل�شهد امل�شوّ ه وم ��ا يرافقه من �أح ��داث �صادمة يومية عن
�أي ريا�ضة وعالقات ودية تتحدثون؟ بال �شك ف�إننا حتت �سطوة
ظ ��رف �صعب ج ��د ًا رمبا كان ه ��و الأ�س ��و�أ والأكرث �إيالم� � ًا ،وقد
غابت لغ ��ة احلوار متام ًا ومل يعد من يعمل يف هذا الو�سط على
ا�ستع ��داد للإ�صغ ��اء �أو جمرد املحاولة للو�ص ��ول اىل م�شرتكات
ن� ّؤ�س� ��س من خالله ��ا نقطة انطالق جدي ��دة ،واملالحظ �أن العمل
الإداري وحماول ��ة اال�ستئث ��ار باملنا�ص ��ب ه ��ي ال�شغ ��ل ال�شاغل
الي ��وم جلمي ��ع الإخوة الأع ��داء ،حيث تن�شط حم ��ى البحث عن
ال�ت�رف باجلوالت ال�سياحي ��ة با�سم الريا�ض ��ة واال�ستغناء على
ح�س ��اب �سمعة البلد هي ال�شغل ال�شاغل بوجود جمموعة ن�شطة
ممن حتيل املحظورات اىل مباحات وتز ّين اال�شياء على طريقة
و ّع ��اظ ال�سالط�ي�ن القدمية وتدافع حد اال�ستمات ��ة عن ت�صرفات
رئي� ��س االحت ��اد و�أع�ض ��اء املكات ��ب التنفيذي ��ة وت�ص ��وّ ر جمرد
الإ�شارة اىل خروقهم ب�أنها كفر ما بعده كفر يذكر.
�أعتق ��د ومن خالل هذه اخللطة العجيبة التي تنذر بكوارث مقبلة
�أن احل ��ل املرك ��زي غاب عن جمي ��ع امل�ؤ�س�س ��ات الريا�ضية ولي�س
بالإم ��كان العودة �إلي ��ه جمدد ًا فما �إن و�صل ��ت االمور اىل املحاكم
املحلي ��ة والدولية ودُوّ ل ��ت �أزماتنا بعناوي ��ن ف�ضائحية مدوية ال
ميك ��ن بعدها ت�ل�ايف كل االخط ��اء والرجوع اىل نقط ��ة ال�شروع
جم ��ددا  ،وكل م ��ا بقي هو الإ�ص�ل�اح من حتت اجل ��دار باال�سا�س
االول وم ��ن املعي ��ب ترك االم ��ور على حالها لثلة م ��ن االنتهازيني
والنفعيني الذين مل يجلبوا لبلدنا �سوى اخلراب واملتاجرة با�سم
الريا�ض ��ة وم ��ا يفرت�ض باحلكوم ��ة الإقدام علي ��ه دون ت�أخري هو
وق ��ف املهازل التي طال بها الأمد ح ��د ال�ضجر وعدم التحمّل و�إذا
م ��ا ا�ستم ��ر عمل االحت ��ادات الريا�ضية واجله ��ات املعرت�ضة على
عمله ��ا بهذه الآلية التي تعن ��ى باملنا�صب الإدارية وتوزيعها دون
االكرتاث مبا هو �أهم من جوانب فنية ،ف�إن احلال �سي�صل بنا اىل
مراحل م ��ن ال�صعب وقف متاديها م�ستقب�ل� ًا وقد تكون حكومات
ريا�ضي ��ة م�صغرة ال ت�أنف م ��ن ارتكاب �أية �أعم ��ال م�شينة ،وعلى
وف ��ق نظري ��ة �أ�صعب الع�ل�اج هو الكي ف� ��إن اجل ��ر�أة يف التعامل
م ��ع واقع الريا�ضة ب ��ات هو احلل املطلوب الي ��وم والتخوّ ف من
عقوب ��ات دولية حتت طائلة التهدي ��د ي�ضعف وال يغني يف �شيء،
ف�ل�ا �شريعة يف الع ��امل حتلل الف�س ��اد وال �ضمان ال�ستق ��رار عملة
منظوم ��ة ريا�ضية يرفع قادته ��ا الع�صا بوجه اخل�ب�رة والقانون
النافذ و�إال ف�إن احلكومة هي جمرد م�صرف مايل م�ستباح.
الم�شوه وما يرافقه
بهذا الم�شهد
ّ
من �أحداث �صادمة يومية عن �أي
ريا�ضة وعالقات ودية تتحدثون؟
بال �شك ف�إننا تحت �سطوة ظرف
�صعب جداً ربما كان هو الأ�سو�أ
والأكثر �إيالم ًا،

ت�صني��ف  4ني�س��ان ير�س��م طري��ق الأُ�س��ود للمونديال
 بغداد  /املدى

�ألي�س م ��ن الغريب �أنّ بلد ًا ميث ��ل العُمق القانوين
للع ��امل كع ��راق حموراب ��ي وم�س ّلت ��ه الت ��ي ع ّلمت
الب�شري ��ة �أ�س� ��س القوان�ي�ن ال ي�ستطي ��ع �أن يحكم
القط ��اع الريا�ضي ويجربه عل ��ى �سلوك نهج ف�ض
النزاع ��ات داخلي ��ا واح�ت�رام املحاك ��م الوطني ��ة
الت ��ي ب ��ات احلديث فيه ��ا جمرد غط ��اء لال�ستهالك
الإعالمي عن ��د البع�ض حينما يوج ��ه اليهم �س�ؤا ًال
به ��ذا اخل�صو� ��ص بينما يعجز ع ��ن �أثبات ذلك يف
�أي موق ��ف ويه ��رب �سريع� � ًا بق�ضيت ��ه اىل خ ��ارج
احلدود.
لق ��د حان الوق ��ت ان تتوجه �أنظار جلن ��ة ال�شباب
والريا�ض ��ة الربملاني ��ة واحلكومة ممثل ��ة بوزارة
ال�شب ��اب والريا�ضة وجمل� ��س الق�ضاء االعلى اىل
العم ��ل يف درا�س ��ة م�ش ��روع �إن�شاء (هيئ ��ة ق�ضاء
ريا�ض ��ي) على وف ��ق �أ�س�س متينة يك ��ون مرجعا
حل ��ل جمي ��ع اخلالف ��ات اخلا�ص ��ة بامل�ؤ�س�س ��ات
الريا�ضي ��ة والأفراد وحلقة مهم ��ة يف ت�شذيب كل
الق�ضاي ��ا من خالل درا�سة الئح ��ة ال�شكاوى وفرز
م ��ا ي�ستوج ��ب منها للذه ��اب �إىل حمكمة كا�س من
عدم ��ه وان يح ��اول ت�ضيي ��ق نط ��اق التوجه لتلك
املحكم ��ة وح�صره ��ا يف الدع ��اوى العراقي ��ة م ��ع
االط ��راف العربي ��ة او الدولي ��ة ولي� ��س العراقية
العراقي ��ة ويك ��ون اجلميع ملزم ��ا بقراراته حتت

 حممد حمدي

زياد �سعدي :د ّراجات برايتي ُت�سرع في التط ّور وتحقيق الإنجاز

قضية األسبوع
عنه ��م م ��ن اج ��ل الف�ص ��ل يف دع ��اوى ق�ضائي ��ة �أو
تف�سري مل ��واد قانونية متجاوزين البيت الق�ضائي
العراقي ومطيعني وملزمني مبا متليه تلك املحاكم
الدولية؟
اجل ��واب �سيكون بالت�أكي ��د كال ،لكن لي�س باملطلق
بع ��د �أن �أ�صبح ��ت الريا�ض ��ة العراقي ��ة خ ��ارج
ه ��ذا النطاق واعت ��ادت اللج ��وء ملحكم ��ة كا�س او
اال�ستعان ��ة مبنظم ��ات دولية مثل الفيف ��ا واللجنة
االوملبي ��ة الدولي ��ة �أو االحت ��ادات اخلارجي ��ة
املرتبط ��ة بها عند �أي تقاط ��ع يح�صل بينها او بني
وزارة ال�شب ��اب والريا�ضة وانتقل ��ت تلك العدوى
لت�صي ��ب ال�شخ�صي ��ات اي�ضا واالندي ��ة مت�سلحني
بغط ��اء اال�ستقاللي ��ة والتبعي ��ة لتل ��ك اجلهات يف
كل م ��ا يخ� ��ص �ش�ؤونهم وحتت ذريع ��ة عدم جواز
التدخل احلكومي �أو نفاذ حكم الق�ضاء يف الف�صل
بخالفاتهم.
ف�سرت على نحو اجتهادي
من امل�ؤكد �أن تلك امل�س�ألة ّ
مرتب ��ط بطم ��وح وتطلع ��ات �شخ�صية حت ��اول �أن
ته ��رب من م�س�ؤولياته ��ا وكل �أخطائها وهي تدرك
�أنه ��ا لو امتثل ��ت حلكم القانون الداخل ��ي لأ�صابها
ال�ض ��رر ولتغ�ي�رت الكث�ي�ر م ��ن املنا�ص ��ب ورمب ��ا
و�ضع ��ت اال�صف ��اد ب�أيدٍ كثرية� ،إال �أنه ��ا تنا�ست او
مت�س
جتاهل ��ت بتع ّمد حقيق ��ة ان تل ��ك الت�صرفات ّ

كريهة داخ ��ل امللع ��ب وي�ساعد العبيه
عل ��ى تق ��دمي م�ستوي ��ات رفيع ��ة طيلة
ال�شوطني االول والثاين من املباراة .
و�ص ��رح �أح ��د اخل�ب�راء املتابع�ي�ن
ل�ش�ؤون الك ��رة االنكليزية ب�أن الثوم
ق ��ادر عل ��ى قت ��ل الفطري ��ات وحماية
الع�شب� ،إال �أنه �سيجعل رائحة امللعب
مث ��ل "املطب ��خ الإيطايل" عن ��د بداية

قمة الهدافين
ثالثة في ّ

ثالث نق ��اط غالية لي�صع ��د فريق ��ه اىل املركز احلادي
ع�ش ��ر يف الرتتيب بر�صي ��د  20نقط ��ة و�سيواجه يف
اجلول ��ة االخ�ي�رة عل ��ى ملعب ��ه فريق الك ��رخ �صاحب
املرك ��ز الثال ��ث بر�صي ��د  37نقط ��ة ،فيم ��ا ب ��ات و�ضع
فري ��ق ال�سفانة يف م� ��أزق �شديد وه ��و يتلقى الهزمية
الثانية م ��ع التون�سي ه�شام بن غزي ��ة املدرب امل�ؤقت
ال ��ذي ا�ستعان ��ت ب ��ه �إدارة الن ��ادي على �إث ��ر ا�ستقالة
امل ��درب عقيل هاتو احتجاج ًا عل ��ى الإجازة املفتوحة
الت ��ي مت منحها له بعد العودة من مدينة �أربيل ب�إقليم

كلمة صدق

 بغداد  /املدى

غال لنفط الو�سط
فوز ٍ

عاد فريق القوة الجوية حامل لقب بطولة
ك�أ�س االتحاد الآ�سيوي لكرة القدم 2018
الى مركز الو�صافة بر�صيد  37نقطة في
ختام مناف�سات الجولة الثامنة ع�شرة
من مرحلة الذهاب لدوري الكرة الممتاز
بعد فوزه الثمين على جاره فريق
الطلبة بنتيجة ( )1-2في المباراة التي
جرت بينهما على ملعب ال�شعب الدولي
في العا�صمة بغداد ليقل�ص فارق النقاط
التي تف�صله عن فريق ال�شرطة �صاحب
المركز الأول الى �أربع �إثر تعادل الأخير
�سلب ًا مع فريق الكرخ �صاحب المركز
الثالث بر�صيد  37نقطة ولديه مباراتان
م�ؤجلتان من المرحلة ذاتها الأولى من
الجولة الثالثة �ستكون مع فريق نفط
مي�سان يوم الثالث من �شهر �آذار المقبل
والثانية من الجولة ال�ساد�سة ع�شرة
�سيلعبها يوم الخام�س ع�شر من ال�شهر
ذاته مع مناف�سه التقليدي فريق الزوراء
حامل لقب الن�سخة الأخيرة في كال�سيكو
مثير يتوقع �أن تمتلئ به مدرجات
ملعب ال�شعب الدولي ب�أكثر من � 45ألف
متفرج من �أن�صارهما في العا�صمة بغداد
والمحافظات الو�سطى والجنوبية و�إقليم
كرد�ستان.
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ح ��دد االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة
الق ��دم ي ��وم ال�ساب ��ع ع�شر م ��ن �شهر
ني�س ��ان املقب ��ل موعدا ل�سح ��ب قرعة
الت�صفي ��ات امل�شرتك ��ة لك�أ� ��س العامل
 2022وك�أ�س �آ�سي ��ا  2023يف مقره
بالعا�صم ��ة املاليزي ��ة كواالملب ��ور
مب�شاركة جمي ��ع املنتخب ��ات التابعة
لالحت ��ادات الوطنية املن�ضوية حتت
لواء االحتاد القاري .
و�سيت ��م تق�سيم املنتخب ��ات امل�شاركة
على وف ��ق ت�صنيف االحت ��اد الدويل
لكرة القدم (فيفا) الذي �سي�صدر يوم
الراب ��ع من �شه ��ر ني�س ��ان املقبل على
�أن تلعب املنتخب ��ات الآ�سيوية الأقل
ت�صنيفا الت�صفيات التمهيدية (الدور
االول ) يف �شه ��ر حزي ��ران املقب ��ل
حي ��ث �ستت�أهل منه ��ا  6منتخبات اىل
مرحل ��ة املجموع ��ات الت ��ي �ست�شه ��د
م�شارك ��ة  40منتخب� � ًا حي ��ث �سيت ��م
تق�سيمه ��ا اىل  8جمموع ��ات بحي ��ث
ت�ضم كل جمموعة  5منتخبات وتقام
املناف�سات بنظ ��ام الدوري املجز�أ من
مرحلت�ي�ن الت ��ي �ستنطل ��ق يف �شه ��ر
�أيلول املقبل .ويت�أهل �صاحب املركز
الأول يف كل جمموع ��ة اىل جان ��ب

�أف�ضل �أربع ��ة منتخبات حت�صل على
املرك ��ز الث ��اين اىل ال ��دور الثال ��ث
واالخ�ي�ر م ��ن ت�صفيات ك�أ� ��س العامل
 2022الت ��ي �ستج ��ري يف العا�صم ��ة
القطري ��ة الدوح ��ة كم ��ا حت�ص ��ل تلك
املنتخبات الـ 12على بطاقات املبا�شر
اىل ك�أ� ��س �آ�سيا و�أما الـ 24التالية يف
خت ��ام الدور الثاين ف�إنه ��ا �ستتناف�س
يف ت�صفي ��ات نهائي ��ة خا�ص ��ة لك�أ�س
�آ�سي ��ا م ��ن �أج ��ل احل�ص ��ول على 11
مقع ��دا يف البطول ��ة القارية يف حني
�ستك ��ون البطاقة الأخرية من ن�صيب
الدول ��ة امل�ضيفة التي �سيت ��م �إعالنها
م ��ن قب ��ل املكت ��ب التنفي ��ذي لالحتاد
الآ�سيوي لك ��رة القدم يف وقت الحق
م ��ن العام اجلاري حي ��ث ت�شهد ك�أ�س
�آ�سي ��ا  2023م�شارك ��ة  24منتخب ��ا
للم ��رة الثاني ��ة يف تاري ��خ انط�ل�اق
ه ��ذه البطول ��ة ع ��ام  1956بع ��د ان
مت ��ت م�شاركة  24منتخب ��ا الول مرة
يف الن�سخ ��ة املا�ضي ��ة الت ��ي �ضيفتها
دولة الإمارات العربية املتحدة خالل
الفرتة م ��ن  5كانون الث ��اين املا�ضي
ولغاية � 1شباط اجلاري و�سمي فيها
املنتخ ��ب القط ��ري بط�ل�ا بع ��د فوزه
على نظ�ي�ره الياباين بنتيجة ()1-3
يف املباراة النهائي ��ة التي جرت على

ملع ��ب مدين ��ة زاي ��د الريا�ضي ��ة يف
العا�صمة �أبو ظبي .
و�سي�ش ��ارك منتخبن ��ا الوطن ��ي لكرة
القدم يف مناف�س ��ات دور املجموعات
(ال ��دور الثاين ) بع ��د �ضمانه الت�أهل
املبا�ش ��ر اليها اىل جان ��ب  33منتخبا
من خمتل ��ف مناطق الق ��ارة اخلم�س
حي ��ث م ��ن املرج ��ح ان يك ��ون �ضمن
املنتخب ��ات الت ��ي تق ��ع يف الت�صنيف
الثاين للمنتخب ��ات �ضمن الت�صفيات

اال�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة للموندي ��ال
وك�أ� ��س �آ�سي ��ا نظ ��را لكون ��ه �سيلعب
مبارات�ي�ن �أم ��ام �سوري ��ا واالردن يف
بطولة ال�صداقة الدولية الثانية التي
يحت�ضنه ��ا ملع ��ب ج ��ذع النخل ��ة يف
املدينة الريا�ضية يف حمافظة الب�صرة
خالل الفرتة م ��ن � 26-20آذار املقبل
واللت�ي�ن الت�ضمن ��ان ل ��ه التواجد يف
قائمة املنتخب ��ات الثمانية الكبار يف
القارة التي �سيتم و�ضعها على رئا�سة

املجموعات الثماين ( �إيران واليابان
وكوريا اجلنوبي ��ة و�أ�سرتاليا وقطر
والإم ��ارات وال�سعودي ��ة وال�ص�ي�ن )
حي ��ث ان منتخب ��ي �سوري ��ا واالردن
االق ��ل من منتخبن ��ا يف �آخر ت�صنيف
�ص ��ادر ي ��وم ال�سابع من �شه ��ر �شباط
اجلاري من قبل االحتاد الدويل لكرة
الق ��دم حيث يحت ��ل ن�س ��ور قا�سيون
املرك ��ز الثالث والثمان�ي�ن والن�شامى
يف املرك ��ز ال�ساب ��ع والت�سع�ي�ن اىل

جان ��ب ان الفيف ��ا مين ��ح نقاط� � ًا قليلة
يف املباريات الدولية الودية بح�سب
التعديالت االخرية التي اجراها على
الت�صني ��ف ال�ص ��ادر عنه بع ��د بطولة
ك�أ� ��س العامل االخرية التي �أقيمت يف
�شهر حزي ��ران ومت ��وز املا�ضيني يف
رو�سيا .
وطل ��ب ال�سلوفين ��ي �سرتي�شك ��و
كاتانيت� ��ش م ��ن احت ��اد الك ��رة ت�أمني
�إقامة مباريات دولية ودية خالل �أيام
الفيفا الت ��ي مت و�ضعها �ضمن �أجندة
االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم لع ��ام
 2019م ��ن �أجل رفع درجة اجلاهزية
الكامل ��ة جلمي ��ع الالعب�ي�ن الذي ��ن
�سيت ��م اختياره ��م من قبل ��ه حت�ضريا
للم�شارك ��ة يف تل ��ك الت�صفيات حيث
جن ��ح االحت ��اد يف اقام ��ة مبارات�ي�ن
وديتني دوليتني يف تون�س �إحداهما
مع املنتخ ��ب التون�سي �ستجرى يوم
ال�ساب ��ع م ��ن �شه ��ر حزي ��ران املقب ��ل
والثاني ��ة يف العا�شر م ��ن ال�شهر ذاته
مع املنتخب الليب ��ي اىل جانب �إقامة
بطول ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا التا�سع ��ة الت ��ي
�سيحت�ضنها ملع ��ب فران�سو حريري
يف مدين ��ة �أربيل يف �إقليم كرد�ستان
وملع ��ب كربالء ال ��دويل يف حمافظة
كربالء خالل �شهر �آب املقبل .

ثقافة
باليت المدى
� ستار كاوو�ش

فالحت لي �صورة �أبي وهي ت�ستقر في
الأ�سفلُ ،م َّت ِكئة على �إحدى الطاوالت
دون �إهتمام يذكر� ،صورة �أبي التي
تركتها قبل �سفري معلقة على �أهم
هم ُل هكذا ،في حين
جدار في البيتُ ،ت َ
�إحتلت �صور الغرباء الذين ال نعرفهم
مكانها.
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منطلقات �إن�سانية للمثقف الجديد

�صورة �أبي التي �سرقها املعممون
مل �أُفاج� ��أ كث�ي�ر ًا باليافط ��ة اجلديدة الت ��ي ُع ِّل َقتْ عل ��ى الكني�سة
املج ��اورة لبيتي ،والتي ت�ش�ي�ر اىل �أنها معرو�ض ��ة للبيع .لأين
�أقر�أ و�أ�سمع كل يوم ،االخبار التي تقول ان الكثري من الكنائ�س
ق ��د توقف ��ت عن العم ��ل وعر�ضت للبي ��ع ،حتى و�ص ��ل العدد اىل
�ألف�ي�ن كني�س ��ة بيع ��ت �أو مازال ��ت معرو�ض ��ة للبي ��ع يف هولندا
ح�سب الأح�صاءات الر�سمية .ع ��دد �صادم ،بل مهول فع ًال! حتى
كاد البلد يخلو من الكنائ� ��س ،بعد �أن �إ�شرتاها النا�س وحتولت
مهمته ��ا من �أماك ��ن للعب ��ادة اىل واح ��ات للن�شاط ��ات الع�صرية
واحلياتي ��ة املختلف ��ة ،فه ��ذه الكنائ� ��س ببناياته ��ا و�أبراجه ��ا
الت�أريخي ��ة ومعماره ��ا اجلمي ��ل ونوافذه ��ا الزجاجي ��ة املليئ ��ة
بالر�سوم ��ات املع�شقة بالر�صا�ص ،بيع ��ت اىل �أ�شخا�ص وجهات
خمتلفة لتغدوا متاحف وم�ؤ�س�سات ثقافية ومقاهي وغالريهات
و�ص ��االت للعرو� ��ض املو�سيقي ��ة وور�شات عم ��ل وحتى بيوت،
بع ��د �أن عرف النا�س ان البلدان ال ُتبنى عن طريق دور العبادة،
بل بالعم ��ل واالبتكار واجلهود احلثيثة نح ��و التنمية وتطوير
املواه ��ب واالمكان ��ات الفردية للنا�س .لهذا فرغ ��ت هذه االماكن
م ��ن مرتاديها لتتح ��ول اىل ا�شياء اخ ��رى نافعة ،ب ��ل �أكرث نفع ًا
من املهم ��ة التقليدية للكني�سة ذاتها .والكث�ي�ر من هذه الكنائ�س
عر�ضت للبيع بطرق جميلة ومبتك ��رة .مثل الكني�سة التاريخية
املوج ��ودة يف مدين ��ة خروننغ ��ن ،والت ��ي عر�ضت للبي ��ع مقابل
ي ��ورو واحد فق ��ط� ،ش ��رط ان يقدم م ��ن يريد احل�ص ��ول عليها،
م�ش ��روع مبتك ��ر ،وكان من �ضم ��ن املتقدمني �شاب ��ان �صغريان،
�إقرتحا حتويلها الـى متح ��ف �إ�سمه (متحف ال�شاي) ،فمنحتهما
البلدي ��ة ه ��ذه الكني�س ��ة ،لي�صب ��ح املتحف خالل ف�ت�رة ق�صرية،
واح ��د ًا من اطرف واجمل متاحف هولندا حيث يت�سابق النا�س
لزيارته.
وب�سب ��ب مواقعه ��ا املثالي ��ة ،وما ت�ضم ��ه بداخلها م ��ن �إيقونات
ولوح ��ات و�أعمال فنية اخ ��رى ،فقد �إرتبطت ه ��ذه الكنائ�س مع
النا� ��س ب�شكل عاطفي ،ل ��ذا �إ�شرتطت وزارة الثقاف ��ة �أن يُحا َف ُظ
عل ��ى قيمته ��ا التاريخي ��ة واملعماري ��ة .و�أ�صدرت كتيب� � ًا �صغري ًا
يحت ��وي على الكثري م ��ن الن�صائ ��ح والأر�ش ��ادات التي تو�ضح
وت�ساع ��د عل ��ى كيفي ��ة �إع ��ادة �إ�ستخ ��دام ه ��ذه الكنائ� ��س ب�شكل
منا�س ��ب ،ويف ذات الوقت ت�ضيء ال�سبل الكفيلة باحلفاظ عليها
ك�آثار معمارية والأعتناء ب�إدامتها.
لكن هل �إنتهت احلكاية عند هذا احلد؟ بالت�أكيد ال ،فهناك مفارقة
ترتب ��ط باملو�ضوع ،ب ��ل مفارقة كبرية ج ��د ًا ،وتتعلق بامل�سلمني
يف هولن ��دا ،والذي ��ن ما زال ��وا يطالب ��ون احلكوم ��ة الهولندية
بتمويلهم وال�سماح لهم ببناء املزيد من امل�ساجد داخل هولندا!
و�أن ��ا �أفكر به ��ذه الكنائ�س التي مت �إغالقه ��ا ،وتلك امل�ساجد التي
ي ��راد فتحها� ،إ�ستعدتُ زيارتي ال�سابقة لبغداد ،وكيف ُذهلتُ من
(ال�ص ��ور) املطبوع ��ة الت ��ي تنت�شر يف كل م ��كان ،وت�شري ح�سب
نظ ��ر النا� ��س اىل بع� ��ض الأئم ��ة ال�صاحل�ي�ن� .أ�صابتني احلرية
وقته ��ا و�أن ��ا �أ�ض ��ع �أوىل خطوات ��ي داخ ��ل بي ��ت �أهل ��ي ،ب�سبب
ال�ص ��ور الت ��ي داهمتن ��ي -واملطبوع ��ة �أغلبها يف �أي ��ران -وهي
معلق ��ة على جدران البيت مبهابة فيه ��ا الكثري من الغلو ،تتوزع
بينه ��ا يافط ��ات بكتاب ��ات (مقد�س ��ة) .ت�أمل ��تُ ال�ص ��ور املطبوعة
التي تت�صدر اجل ��دران ،ثم �إجلتُ ب�صري داخ ��ل غرفة املعي�شة،
فالح ��ت يل �ص ��ورة �أب ��ي وهي ت�ستق ��ر يف الأ�سف ��لُ ،م َّتكِ ئة على
�إح ��دى الط ��اوالت دون �إهتم ��ام يذكر� ،صورة �أب ��ي التي تركتها
قب ��ل �سفري معلق ��ة على �أهم ج ��دار يف البيتُ ،ته َم� � ُل هكذا ،يف
ح�ي�ن �إحتلت �صور الغرب ��اء الذين ال نعرفهم مكانه ��ا� .أبي الذي
بنى هذا البيت مثلما بنى بيوت كثرية بحكم مهنته َك َب ّناء ،لي�س
ل�صورته مكان يف ذات البيت الذي بناه! هكذا �إ�ستحوذ �أ�صحاب
هذه ال�صور الدخالء على جدران بيتنا و�أزاحوا �صورة �صاحب
البي ��ت ،ليقيموا هناك بطريقة ذكرتني بطائ ��ر الواق واق الذي
ي�ستحوذ على �أع�شا�ش الطيور الأخرى.
رح ��ل �أب ��ي ،لك ��ن �صورت ��ه تل ��ك ،بقي ��ت يف ذهن ��ي دائم� � ًا� ،إنها
ذهب �أبي بعيد ًا
تالحقن ��ي رغم �إحتفاظي بن�سخة منه ��ا .نعم لقد َ
بع ��د �أن �إرتفعت بني يديه الكثري من اجل ��دران والبيوت ،وبقي
ه� ��ؤالء الغرباء الذين طبعت �صورهم يف مطابع دولة جماورة،
ي�ستولون علـى احليطان واملنازل والعقول!
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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.
من هذه �إننا تحم�سنا� ،أفرطنا
في الحما�سة ،لنظريات و�أفكار
واخت�صمنا ب�سببها ظانين �أزليتها
ووحدانية �صوابها .وهذه �أثبتت من
بعد �ضعفها �أو �ضعف بع�ض منها �أو
حتى خط�أ بع�ض ركائزها ،و�أحيان ًا ال
جدواها.

كان ه ��ذا يف الأدب ونظرياته النقدية ويف
الفن ��ون ويف الفك ��ر االجتماع ��ي كم ��ا فيما
لدينا من معلومات ومعارف عن الكون.
�أوال لي� ��س للتط ��ور� ،أي تط ��ور ،خ ��ط
واح ��د وه ��ذا م ��ا تاك ��د لن ��ا �أو ًال يف تاريخ
الأدب ونظريات ��ه كم ��ا يف تط ��ور الثقافات
واملجتمع ��ات .وت�أكد لنا ثاني� � ًا �أال �سالالت
ب�شري ��ة نقية ،وبالت ��ايل ال انت�ساب نهائي،
فق ��د تكون ورثت ما مل ت ��در به من �سالالت
�آخ ��ر يف ق ��ارة �أو ق ��ارات �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 �أعقبه �سواه يخالفه وقال �إن
خمتلف فروع الثقافة واهنة الرتابط وهي
قابل ��ة للتغري املت�شعب واملتنوع  ..كما �أنها

�أكرث ا�ستجابة لظ ��روف البيئة مبا يف ذلك
انت�شارها من جماعات �إىل �أخرى.
عموم� � ًا ،ل�سنا ب�صدد تخطئة الأول وتزكية
الث ��اين ولكن نق ��ول ،ويف جميع احلاالت،
بوج ��ود �ص ��واب يف كل منه ��ا ،ووجود ما
نتحفظ من الإقرار ب�صوابه.
هذا املنطلق ينفعنا علمي ًا و�أخالقي ًا .علمي ًا
�إن النظريات تتعدل �أو تتطور �أو ت�ستبدل
مع تق ��دم املعرفة والعل ��وم .قد�سية القمر،
بعي ��د ًا وم�ضيئ� � ًا ،لي�س ��ت ه ��ي ح�ي�ن دا�س
الإن�سان بقدميه على حجارته .قل مثل هذا
يف الق�صائ ��د ويف نظري ��ات الأدب والنق ��د
والفن ��ون وم ��ا كان م ��ن �آراء و�أف ��كار يف
العلوم ويف الفكر ال�سيا�سي واالقت�صاد.
عب ��ارة "يف الفك ��ر ال�سيا�س ��ي" ت�ش�ي�ر
�أو تقربن ��ا �إىل �أن �أث ��ر امللكي ��ة والنظ ��ام
االجتماعي ويف الثقافة ال�سيا�سة .وا�ضح
�إنها مناق�ضة ملا كان يف الكتب املقد�سة بني
تط ��ور الإن�سان من خل ��ق �آدم و بني تطور
املجتمعات من بدايات "بدائية" .وهذا هو
�أ�سا�س الفرق ب�ي�ن هيجل والكتاب املقد�س
�أو الكتب املقد�سة.
�إن امت ��دادات الدارويني ��ة �أم� �دّت
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 امللكية .و�أي ��ة نظرية
عام ��ة ال نعدم ت�أثريها يف التطور الثقايف.
وراء التط ��ورات الثقافية تط ��ور نظريات
وفل�سفات ،والنظري ��ات م�ستمرة كما نعلم
واملعرف ��ة بازدياد ولها مفاج� ��آت .فهل بعد
م ��ن عذر للت�ش ��دد واليبا�س ،ب ��ل االحرتاب
بينم ��ا الأف ��كار تتغ�ي�ر والآف ��اق ،تتج ��دد
وتت�س ��ع؟ اعتقد بان الت�ش ��دد واالنغالق ما
عادا �صفتني حمبذتني ،ولي�س لهما �أ�سا�س
علمي..
و�إذا كانت الظواهر نتاج جمتمعات تتقدم
معرفي� � ًا فالب ��د يف حال كه ��ذه �أن يكون كل
تط ��ور ،ال كل تغ�ي�ر ،تطور ًا تقدمي� � ًا .وكل
تط ��ور تقني �أي�ض ًا .وهنا ي�صري الرتحيب،
ال البغ�ض ��اء ،مطلوب� � ًا بكل نظري ��ة جديدة

تدف ��ع �إىل التط ��ور يف جانب م ��ن جوانب
حياتنا الإن�ساني ��ة .نعمة هي �أن احل�ضارة
الت ��ي ت�ضاعف �أن ��واع قدراتنا مع ت�ضاعف
مهامنا .ه ��ذه احل�ضارة تعو�ضن ��ا ب�أمناط
م ��ن اجلم ��ال جدي ��دة وب�أح�سي� ��س مبت ��ع
جدي ��دة وب�آف ��اق للحياة جدي ��دة لأرواحنا
يف �أزمنة تزي ��د فيها مواجهاتن ��ا للمتاعب
واملعوق ��ات� .أحد املفكرين ق ��ال� :إن للآالت
�صفات جمالية! هي ر�ؤية الإن�سان �أوجدت
جما ًال جديد ًا فيما كان �أو ًال �صادم ًا ومنفر ًا.
ومل يب ��ق الرومان�سي ��ون ب�ل�ا واقعيته ��م،
الرومان�سيون اجل ��دد وجدوا جماالت يف
احلي ��اة اجلدي ��دة .وهنا يتوج ��ب التذكري
ب� ��أن �سبن�سر هو �أي�ض ًا �أك ��د على اجلوانب
االجتماعي ��ة يف املت ��ع اجلمالي ��ة ،ال�سيم ��ا
بالن�سبة لوظيفة ال�شعر واملو�سيقى .و�أنت
�إذا �أردت �أن تكت�ش ��ف �أ�سب ��اب انحط ��اط
وفن ��اء �أم ��ة ،فابحث عما ي�سه ��م يف تفتيت
االن�سج ��ام والإرباك و الإ�ضرار بجماليات
احلياة ،فن ًا وواقع� � ًا ،وعن احتكار احلرية

م�������وك�������ب ال���������������س�������ردار

موسيقى األحد
ثائر �صالح

موكب ال�سردار هو عنوان واحدة
من المقطوعات الجميلة التي
�سمعتها في طفولتي ،لعلها �أ�شهر ما
نعرفه من �أعمال الم�ؤلف الرو�سي
ميخائيل ميخائيلوفيت�ش �إبوليتوف
– �أيفانوف (.)1935 – 1859
الموكب الذي ي�ستغرق �أقل من 4
دقائق هو �آخر جزء من المتتابعة
رقم  )1894( 1التي ت�شكل مع
المتتابعة رقم  )1896( 2مجموعته
"تخطيطات قفقا�سية".

ول ��د �إبوليت ��وف – �أيفانوف ق ��رب �سنت
بطر�سب ��ورغ املدين ��ة ال�شه�ي�رة (تغ�ي�رت
�أ�سما�ؤه ��ا م ��ن �سانك ��ت بيرتب ��ورغ اىل
برتوغ ��راد يف  1914ث ��م لينيغ ��راد �سن ��ة
 1924قب ��ل �أن تع ��ود اىل ا�سمه ��ا الأول
يف  .)1991در� ��س يف كون�سرفات ��وار
�سان ��ت بطر�سبورغ ال�شه�ي�ر بني - 1875
 1882وكان تلمي ��ذ ًا لنيك ��والي رمي�سكي

والرثوة فيها..
ال �أرى �ض ��رورة للتو�س ��ع يف عبارت ��ي
الأخ�ي�رة ما دمت �أخاط ��ب مثقفني .لكن �أي
م�ص ��ادرة حلري ��ة تفك�ي�ر �أو حري ��ة معتقد
�أو حري ��ة �إبداع ،هي عمل �شائ ��ن .غالب ًا ما
تك ��ون امل�ستج ��دات دالئل تق ��دم �أو حتول
�إىل مرحل ��ة تقدم  .املعرف ��ة والتطبيق هما
الل ��ذان يق ��رران ال�ص ��واب الأخ�ي�ر .لي� ��س
�سواهما ح َكم ًا عد ًال.
�أم ��ا االحتجاج ب�أن فنانني ومفكرين جل�أوا
للقدمي ،فتف�سري ذلك �أنهم ر�أوا بع�ض ًا مفيد ًا
فاتهم ،بيكا�سو الفن ��ان ،الر�سام والنحات،
انتب ��ه �إىل مزاي ��ا الف ��ن الأفريق ��ي لكن ��ه مل
يبقها �أفريقية .و�ضعها �ضمن خط تطوره.
وهذا ه ��و املعنى احلقيقي للعب ��ارة املُ�ساء
فهمه ��ا "الإفادة من ال�ت�راث" .وهو هذا ما
يجعلن ��ا نفيد من حلن ق ��دمي �أو �شعر قدمي
�أو �أ�سلوب يف الري �أو البناء.
العبقرية الب�شرية تعم ��ل يف كل الع�صور.
وفيه ��ا كم ��ا يف احلا�ض ��ر ويف امل�ستقب ��ل،

�أف ��كار ونظريات و�أ�سالي ��ب عمل وتقنيات
مهم ��ة ومفي ��دة .م�ص ��ادرة العق ��ل الب�شري
مثل م�صادرة حركات التحرر� ،أمور �أقل ما
تو�ص ��ف به �إنها �شائن ��ة ولي�ست يف �صالح
املجتمعات وم�ستقبلها.
�إن ثقاف ��ة منفتح ��ة و�سماح ��ة �أخالقي ��ة
و�إمي ��ان حقيق ��ي بحرية الإن�س ��ان� ،صفات
�أوىل لثقاف ��ة �إن�ساني ��ة .كل املج ��االت التي
ذكرناه ��ا ت�سهم 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�صرن ��ا
املتق ��دم والذي يتق ��دم  .لي�س معق ��و ًال �أبد ًا
انف�سن ��ا وافكارنا ونقلل من
�أن نظ ��ل ُنعلي َ
�ش� ��أن الآخرين وافكارهم .هذا �أمر اخالقياً
مرفو�ض وعلمي ًا غ�ي�ر �صحيح واجتماعي ًا
في ��ه �إ�ضرار مبا�شر وغ�ي�ر مبا�شر .هو �أبد ًا
ف�صل ُته
مل يع ��د يليق مبثق ��ف معا�ص ��ر و�إال ِ
بالبدائي ��ة والالحت�ض ��ر �أك�ث�ر م ��ن �صلت ��ه
باحلياة املتمدنة ورحابة احلقول املعرفية
يف عاملنا اجلديد اليوم.

كور�ساك ��وف ،وت�أث ��ر ب ��ه كث�ي�ر ًا .يتجلى
ه ��ذا يف اهتمامه باملو�ضوع ��ات ال�شرقية
الت ��ي كان معلمه الأول مغرم� � ًا بها (وتعد

متتابعة �شهرزاد الأكرث �شهرة بينها).
كلمة �س ��ردار معروفة ،فه ��ي تعني رئي�س
الق ��وم �أي احلاك ��م �أو الأم�ي�ر باللغ ��ات

االيرانية .ا�ستعم ��ل املو�سيقيون الرو�س
�سل ��م مق ��ام النهاون ��د �أو م ��ا ي�شبهه (عرب
ا�ستعم ��ال فا�صل ��ة مقدارها ت ��ون ون�صف
الت ��ون) للح�ص ��ول على ت�أث�ي�رات توحي
اىل ال�ش ��رق .تناول ��ت ه ��ذه الظاه ��رة يف
عدد من كتاباتي ال�سابقة وقلت �أن احتالل
رو�سيا القي�صرية المارات �آ�سيا الو�سطى
اال�سالمي ��ة يف العق ��د ال�ساب ��ع م ��ن القرن
التا�سع ع�شر وو�صولها حدود �أفغان�ستان
هو ما جعل املو�سيقي�ي�ن الرو�س يهتمون
باملو�ضوع ��ات ال�شرقي ��ة – اال�سالمي ��ة.
يقابل هذا اهتمام املو�سيقيني الأوروبيني
عموم ًا مبوا�ضيع ال�شرق وفنونه عموم ًا،
ب�ش ��كل خا�ص �شرقي �آ�سي ��ا ،وكان اهتمام
املو�سيقي�ي�ن الفرن�سي�ي�ن بفن ��ون �شرق ��ي
�آ�سي ��ا ملمو�س ًا (ديبو�سي) .مل يقت�صر ذلك
عل ��ى املو�سيقى ب ��ل �شم ��ل كل الفنون يف
تلك الفرتة املعروف ��ة بالفن احلديث الذي
ازده ��ر منذ ثمانينات الق ��رن التا�سع ع�شر
حتى احلرب العاملية االوىل.
عمل �إيبوليتوف – �إيفانوف بعد تخرجه
لف�ت�رة يف تفلي� ��س (تبلي�س ��ي) عا�صم ��ة
جورجي ��ا لإدارة التعلي ��م املو�سيق ��ي
وهن ��اك التق ��ى بت�شايكوف�سك ��ي للم ��رة
الأوىل ( )1886ال ��ذي وا�ص ��ل �صالت ��ه
ب�إيبوليت ��وف – �إيفان ��وف حت ��ى وفات ��ه،
وعم ��ل على التعريف ب ��ه ومبو�سيقاه يف
مو�سك ��و .انتقل اىل مو�سك ��و بعد تعيينه

ا�ست ��اذ ًا للت�آل ��ف املو�سيق ��ي (الهارموين)
والتوزي ��ع االورك�س�ت�رايل والت�أليف يف
كون�سرفات ��وار مو�سكو �سنة  1893وكان
راينهول ��د غليري �أحد تالمي ��ذه� .شغل عدة
منا�صب منها مدير  /عميد كون�سرفاتوار
مو�سك ��و ب�ي�ن  1924 – 1905وع ��اد
اىل تفلي� ��س ب�ي�ن  1925-1924ليعي ��د
تنظي ��م كون�سرفاتواره ��ا ،و�أدار م�س ��رح
البول�شوي ال�شهري بعد .1925
ب ��رع �إيبوليتوف – �إيفانوف كذلك بقيادة
االورك�س�ت�را واهت ��م بالنق ��د املو�سيق ��ي
وال�صحاف ��ة املو�سيقي ��ة .مل يدخ ��ل طرف� � ًا
يف النقا�ش ��ات احلامية الت ��ي اندلعت بني
املو�سيقي�ي�ن بع ��د ث ��ورة اكتوب ��ر ،حت ��ى
بع ��د �شغل ��ه منا�ص ��ب هام ��ة يف احلي ��اة
املو�سيقي ��ة ال�سوفيتية مث ��ل رئا�سة احتاد
الكت ��اب واملو�سيقي�ي�ن �سن ��ة .1922
اهت ��م باملو�سيق ��ى ال�شعبي ��ة اجلورجي ��ة
والأرمني ��ة الأذربيجاني ��ة واالوزبكي ��ة
والقازاخي ��ة ،كذل ��ك الرتكي ��ة التي طبعت
ب�صماتها عل ��ى �آخر م�ؤلفاته مقاطع تركية
( )1930واملار� ��ش الرتك ��ي (� .)1932إذ
كان قد طور ا�سلوبه املو�سيقي اخلا�ص به
يف ثمانينات الق ��رن التا�سع ع�شر برعاية
ا�ستاذه رمي�سكي – كور�ساكوف ،وطعمه
بعنا�صر املو�سيق ��ى ال�شعبية .منح و�سام
الراي ��ة احلم ��راء ولقب فن ��ان ال�شعب يف
الع�شرينات.

�إبراهيم احلميد ..لوحات تعيدنا �إىل جمد الرتاث واحل�س الفني ال�سليم
�ضحى عبدالر�ؤوف املل

ي�ص ��ون الفن ��ان "�إبراهي ��م احلمي ��د" (
 )ibrahim hamidر�ؤاه الفني ��ة م ��ن
خ�ل�ال �إحياء النظ ��رة الت�شكيلي ��ة املتعلقة
بالتنوع الفن ��ي والبيئي وموارد الطبيعة
املرتبطة باجلم ��ال ،ومفرداته الت�شكيلية
ذات احل�ض ��ارة والرم ��وز واملوروث ��ات
البيئي ��ة والثقافية� .سواء يف نظرته لقيم
اجلمال والآث ��ار النابعة من مغزى تراثي
�أو جلمالية املر�أة عرب التاريخ منذ الكهوف
حت ��ى ع�صرن ��ا ه ��ذا  ،وه ��ي يف لوحات ��ه
ج ��زء ال يتج ��ز�أ م ��ن البن ��اء التاريخي يف
لوحات تعيدن ��ا اىل جمد الرتاث واحل�س
الفني ال�سلي ��م  ،وك�أن "�إبراهيم احلميد "
ي�أخذن ��ا يف رح�ل�ات مع ري�شت ��ه والوانها
املعتقة رغم توهج ��ات الألوان ،ويجعلنا
نحلق م ��ع ر�سومات ��ه ومفاهيمه ��ا الفنية
الت ��ي ت�شكل نظ ��رة انرثوبولوجية ت�ؤدي
اىل احلف ��اظ عل ��ى م ��ا ه ��و بيئ ��ي تراثي،
ويت�ضمن اجلم ��ال يف الطبيع ��ة واحلياة

حي ��ث تغم ��ر الأل ��وان تفا�صي ��ل كل �شىء
من حولن ��ا ،وترت�س ��م يف الطبيعة وعلى
ال�صخور �أجم ��ل الر�سومات  .مما ي�ضفي
على النظرة اجلمالية هوية فنية خمتلفة
ي�صونه ��ا الفن ��ان" �إبراهي ��م احلميد" من
الإندثار ،ك�أنه ينحت على جدران اللوحة
تاريخ ًا معومل ًا قدمي ًا م�ستحدث ًا دون خمول
يف امل�ضم ��ون ،بل ! بتجدد وارتباط متني
مع اجل ��ذور والإن�سان ووجوده وخروج
اجلم ��ال م ��ن قوقع ��ة املادي ��ات املحنط ��ة
اىل اللوح ��ة املفتوح ��ة ب�صري� � ًا عل ��ى عدة
ر�ؤى وت�أوي�ل�ات جمتمعي ��ة �أممية عاملية،
عالئقي ��ة متمي ��زة مبفهومه ��ا الإن�س ��اين
قبل العرب ��ي �أو ال�شرق ��ي �أو ببيئة الفنان
وموطنه و�أ�صول ��ه ،وعودته اىل الأر�ض
الت ��ي خ ��رج منه ��ا ومي ��وت فيه ��ا � ،أو
بالأح ��رى م ��ن ال�ت�راب اىل ال�ت�راب ،لكن
�ضمن عدة الوان مير فيها منذ الوالدة اىل
املوت �أو ال ��والدة الثانية مكتفي ًا بالرموز
اىل الع�ص ��ور كاف ��ة ،واىل امل ��ر�أة خا�صة
ومن ثم اىل التفا�صيل الأخرى .
توف ��ر لوح ��ات "�إبراهي ��م احلمي ��د"
�إ�ش ��كا ًال جدي ��دة م ��ن الر�ؤي ��ة الرتاثي ��ة
للف ��ن الت�شكيل ��ي وارتباط ��ه املن�صه ��ر مع

اجن ��ازات احل�ض ��ارات كاف ��ة .اذ ت�ضاعف
وتخت�ص ��ر ،وبتناق� ��ض اخت ��زايل ه ��و
متثيالت ثقافية ل ��كل منها ر�ؤيته امل�ستقلة
زمني� � ًا  ،وما بني املا�ضي واحلا�ضر تخلق
لوحات ��ه جدلية ت�شكيلي ��ة تاريخية ت�ؤدي
اىل فه ��م الدينامي ��ات احلركي ��ة للتاري ��خ
الإن�س ��اين عل ��ى م ��ر الع�ص ��ور ،حم ��وال
موا�ضي ��ع لوحات ��ه اىل عنا�ص ��ر اجل ��ذب،
وفتح حم ��اكاة ب�صري ��ة للتعبري عن املجد
التاريخ ��ي للفن وجماليت ��ه ،ومواقفه من
احلكايا واال�ساطري ورموزها ،وتطورها
املحاف ��ظ عل ��ى ا�صالتها من حي ��ث النظرة
والتكوي ��ن ذي اخل�صائ� ��ص الت ��ي ت�ضفي
طاب ��ع القي ��م املوروثة التي حت ��دد وجود
االن�س ��ان يف الطبيع ��ة من ��ذ ن�ش�أت ��ه حتى
ممات ��ه او باالح ��رى من ��ذ وج ��وده حت ��ى
الآن .وبتتاب ��ع يتمث ��ل م ��ع تدرج ��ات
االل ��وان الب ��اردة والناري ��ة ،وباال�ص ��ح
ه ��دوء االل ��وان الرتابي ��ة وا�شتعاله ��ا ،
وبتنوع العنا�ص ��ر الفعالة يف اللوحة من
فراغ ��ات او ط ��ل او ا�شكال تتخ ��ذ كل منها
توليف ��ات خا�صة وف ��ق معايري وحتوالت
هي ايقاع ��ات تتناغم م ��ع بع�ضها البع�ض
وفق العوامل امل�شرتك ��ة مع اللوحة الفنية

الرتاثية ذات التطلعات واالبتكارات التي
ت�ضاعف من القيم اجلمالية يف الفن الذي
يجمع بني الأث ��ر واحلداثة والإ�سانية من
خالل �إعادة تدوير الر�ؤية للرتاث الفني.
تكثي ��ف ل ��وين يف ا�شتع ��االت ب�صري ��ة
حمبوك ��ة بحميمي ��ة ،و�إنْ ه ��د�أت ب�ي�ن
الألوان الباردة �أو الرتابية� .إال انها تفتح

امل�ساح ��ات الب�صرية على مداها وت�صارع
الأزمن ��ة يف �أمكن ��ة هي جزء م ��ن تاريخ ،
وحقيقة يف لوح ��ة فنية متتد �أ�سطوريتها
اىل العومل ��ة املفتوح ��ة احل�ض ��ارات عل ��ى
الط�ي�ن والكه ��وف ،وخباي ��ا النف� ��س
و�سيكولوجي ��ة اظه ��ار التاري ��خ بعم ��ق
وتفك ��ر ،وفه ��م للجم ��ال ومنابع ��ه ع�ب�ر

احل�ض ��ارات املختلف ��ة خا�ص ��ة .امل ��ر�أة
الفرعوني ��ة او الآ�شوري ��ة �أو الفراتي ��ة
وغريه ��ا �ضم ��ن تغرياته ��ا وحفاظه ��ا
ومت�سكها برتاثه ��ا ووجودها ،وطبيعتها
املحافظة على التوازن اجلمايل واحلركي
امل�ؤثر على طرائق فنية الرتاث يف اللوحة
وهويتها وتراثيتها من حيث البعد الفني

واجلم ��ايل وال�صياغ ��ة املفتوح ��ة الر�ؤى
عل ��ى االبع ��اد وامل�ساح ��ات والأ�ش ��كال
والأل ��وان واللغة الت�أملية مبوردها الفني
احلي املتالحم مع الري�ش ��ة �أو ا�ست�سالمه
للذاك ��رة والري�ش ��ة واملخ ��زون الفك ��ري
�أو املع ��ريف واهتمامات ��ه الت ��ي تف�س ��ح
املج ��ال لنهج يرتك ��ز على الرم ��وز لرتاث
مت�أ�صل يف ج ��ذور بيئة احلميد ،ون�ش�أته
وتطلعات ��ه واجتاهات ��ه  ،بغن ��ى ثق ��ايف
يرتجم ��ه الل ��ون ب�ي�ن الن ��اري والرتاب ��ي
والت�صوي ��ر التاريخ ��ي للوح ��ة ،ومزي ��ج
�أ�سلوبه ��ا الت�شكيل ��ي م ��ن منظ ��ور الف ��ن
الت�شكيلي وارتباط ��ه باملا�ضي واحلا�ضر
وا�ستخ ��راج ال�ش ��كل امل�ستقبل ��ي م ��ن ذلك
حيث يحاول �إبراهي ��م احلميد ا�ستخراج
تراثي ��ات املا�ض ��ي من احلا�ض ��ر ،لتقريب
امل�ساف ��ات و�س ��د فجوات الزم ��ن بالألوان
والأ�ش ��كال املختلف ��ة ورمزيته ��ا ودالالتها
 .وقوةاملنط ��ق اجلم ��ايل يف �إبراز �سمات
احل�ض ��ارات يف املا�ض ��ي واحلا�ض ��ر .
فه ��ل ت�سه ��م لوحات ��ه يف تو�سي ��ع الر�ؤية
احل�ضاري ��ة للف ��ن الت�شكيل ��ي يف ظ ��ل
العومل ��ة ،وم�س�أل ��ة الع�ص ��ور الرتاثي ��ة
والهويات الفنية؟
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في اربعينية علي ال�شوك

����س���ف���ا ُر َك ه����ذا ت���ارك���ي ال �أب��ال��ي�� ًا
زينب ال�شوك

يف �شت ��اء كان ��ون الث ��اين ويف �ش ��ارع من
�ش ��وارع لن ��دن� ،ش ��ارع ال �أري ��د ذك ��ر �إ�سمه
متتد على �ضفتيه �أ�شجارالبالتانو�س العلية
وقد خلت من �أوراقها ،بع�ضها يبدو وك�أنها
�صف من كائنات ب�أيدي عارية من الأ�صابع
و�أخ ��رى ذات �أي ��د كلها �أ�صاب ��ع متتد بدعاء
مبه ��م نح ��و ال�سم ��اء � ،شكل ه ��ذه الأ�شجار
مبهج يف ال�صيف وغري ��ب حد ال�سوريالية

يف ال�شت ��اء  .م ��ن ه ��ذا ال�ش ��ارع املزدح ��م
لك ��ن به ��دوء منعط ��ف اىل بيته حي ��ث كان
يرق ��ب ه ��ذه الأ�شجار ،ي�صغ ��ي اىل �صوت
الع�صاف�ي�ر الت ��ي يح ��ب �أن يدع ��و زقزقتها
مبو�سيقى الطبيعة ،وينتظر كل يوم زيارة
العقع ��ق ي�أت ��ي كل ي ��وم يف الوق ��ت عين ��ه
تقريب ًا  ،يلتقط م ��ن �أمام غرفة جلو�سه ذات
ال�شباك الكبري الذي يحتل كل واجهة ال�شقة
الأر�ضي ��ة موف ��ر ًا منظ ��ر ًا بانورامي� � ًا ق َّل ما
جت ��ده يف مدينة مزدحمة مثل لندن ،يلتقط
ما يك�شف عنه ق�ص الثيل �أو النجيلة.
كان يجل� ��س كل ي ��وم متخ ��ذ ًا مكان ��ه �أم ��ام
هذا ال�شباك ي�شكو وح ��د ًة وعزل ًة وثق ًال يف
ر�أ�س ��ه ورجلي ��ه يتعاظ ��م كل ي ��وم  ،يتحرك
به ��دوء وحذر ليتجنب ال�سق ��وط �أي حلظة
ب�ي�ن �أك ��وام م ��ن الكت ��ب مكد�س ��ة يف كل
م ��كان و�أوراق وكتاب ��ات و�أ�شرطة كا�سيت

 لطفية الدليمي

و�أقرا� ��ص ممغنط ��ة تزدح ��م به ��ا ال�شق ��ة
ال�صغ�ي�رة  .كان يخ�ش ��ى ال�سقوط كل مرة
يتح ��رك فيه ��ا ويح ��اول حتا�شي ��ه ك�أنه كان
يع ��رف ب� ��أن �سقوطه ه ��ذا �سيكت ��ب النهاية
التي كانت ت�شغله كثري ًا �آخر الأيام .
ي ��درك بلوع ��ة تراج ��ع �صحته ال ��ذي �أفقده
توا�صل ��ه م ��ع املع ��ري واخلوارزم ��ي
وديبو�سي ��ه يبح ��ث ويكت ��ب ويتناق�ش مع
مانوي ��ل دي فاي ��ا يف حدائ ��ق ا�سبانيا على
�أنغ ��ام املو�سيق ��ى الت ��ي ي�سمعه ��ا يف ر�أ�سه
ليل نهار.
كان دوم ًا احلا�ضر الغائب الذي ننتظره �إىل
الأبد ،مرة زائ ��ر ًا ومرة مو�ضوع الأحاديث
ب�ي�ن الأه ��ل والأ�صدقاء حي ��ث ال يُ�شبع منه
و�صحبت ��ه ال تمُ ل كنت �أحت ��دث معه يف كل
�ش ��يء وعن كل �ش ��يء و�أ�سرتق ��ه بع�ض ًا من
الوقت حتى يعود متلهف ًا �إىل ماتيلد الأحمر

والأ�س ��ود التي يع�شق �أو �إىل �أيزابيل حيث
كان يدع ��وين بع� ��ض الأحي ��ان �آخ ��ر الأيام
بد ًال من ا�سم ��ي  ،ف�أعود و�ألح عليه �أن يذكر
ا�سم ��ي ،فيح ��رك ر�أ�س ��ه بهدوئ ��ه املعه ��ود ،
وي ��رد ب�صوت واه ��ن " ":ح�سونة!"  .وهو
اال�سم الأثري لديه ال ��ذي كان ي�ستعمله كلما
ن�سي �إ�سم �شخ�ص عزيز ومقرب له.
�أقوله ��ا ويف قلبي �أمل كتي ��م وعقلي ال يريد
الت�صديق �إن هذا احلديث كان �آخر حديث
يل مع ��ه قبل �أن يغادر بهدوء �صبيحة اليوم
التايل وقد كنت يف امل�ست�شفى اجاوره و�أنا
�أق ��ر�أ �آخر كتاب �ص ��در له قب ��ل �إ�سبوع ،عن
املو�سيق ��ى وامليتافيزيقيا ،عن ��د ال�صفحات
 89و 90لتواف ��ق مب�صادفة غريبة وحارقة
عمره وقت الرحيل ،وترتكني مت�سائلة لهذا
الي ��وم  ،هل له ��ذه امل�صادفة عالقة مع �أكرث
ما كان يحب الريا�ضيات و املو�سيقى ؟

مثقفو الفي�سبوك يتنا�سون احلد بني النقد والت�سقيط

نجم عبد اهلل كاظم :

المثقفون الحقيقيون ال
يتورطون ب�شخ�صنة اال�سماء بل
بالظواهر ذلك �إنها �أكثر حيوية

زينب امل�شاط

تحت �إ�سم "النقد الثقافي" بات
وتحول
البع�ض يتبادل ال�سباب،
ّ
الفعل النقدي للفرد و�أحياناً
ً
خا�صة مع
للمثقف �إلى ت�سقيط،
ظهور مواقع التوا�صل االجتماعي
حيث �صار الفعل الثقافي لدى
الغالبية "�أولئك الذين لن
�أمنحهم �صفات و�س�أترك الأمر
لمن لهم ح�ضور في الم�شهد
الثقافي" حيث �صار الفعل
ً
الثقافي بالن�سبة لهم نقدا �أكثر
مما هو تقديم عمل �إبداعي...

ب�ي�ن �إ�شكالية املثقف ،واملثق ��ف الع�ضوي،
بات الفعل الثقايف �أو الوظيفة �أو "املهمة"
كم ��ا و�صفها بع� ��ض املثقف�ي�ن م�شوّ بة ولن
نق ��ول جمهولة ،ذل ��ك �إنها ب ��د�أت يوم ًا بعد
الأخ ��ر حتي ��د ع ��ن موقعه ��ا ،ذاهب� � ًة �إىل
موق � ٍ�ع �آخ ��ر ل ��ن ن�صف ��ه �س ��وى �إن ��ه �أقرب
اىل الت�سقي ��ط ...بينم ��ا عوّ دن ��ا املثق ��ف

ب�شير الحاجم :

المثقف هو من يبدع وينتج
ولي�س فقط من ينقد وي�شخ�صن

احلقيقي �أو املب ��دع على نقد الظاهرة دون
ت�شخي�ص.
احلديث �شائك بهذه الق�ضية ،و�أحاول �أن ال
اكون طرف ًا يف هذا املو�ضوع ،ذلك لإمياين
ب� ��أن "الفع ��ل الثقايف ووظيف ��ة املثقف هي
النقد للظواهر ولي�س ل�شخ�صيات معيّنة"
...
" امل ��دى" عمل ��ت عل ��ى طرح ت�س ��ا�ؤل بني
النق ��اد ،وبع� ��ض املثقف�ي�ن م ��ن اجليل�ي�ن،
حي ��ث يق ��ول الناق ��د جنم عب ��د الل ��ه كاظم
" �إن هنال ��ك اختالف ��ات ع ��ن دور املثقف
�سواء �أكان ع�ضوي� � ًا �أو غري ع�ضوي� ،أجد
تركه ��ا جانب ًا ونتحدث ع ��ن املثقف ب�صفته
العامة ،وهناك مثقف بنوعيه املبدع وغري
املبدع� ،أعتقد �إن املبدع غري معني باملعاجلة
بل هو معني ب�إثارة م�س�ألة ما �أو ق�ضية �أو
ظاه ��رة ،لهذا يق ��ال ان املثق ��ف املبدع يثري
�أ�سئلة� ،أما املثقف احلقيقي غري املبدع فهو
بالت�أكي ��د معن ��ي بكل �شيء م ��ن حوله و�إال
�ص ��ار �سلبي� � ًا ،ويف حال ه ��ذا الأمر يقا�س
باالن�سان العادي والذي ما عاد مقبو ًال منه
اليوم �أن يك ��ون مُتجنب ًا لكل �شيء وغا�ض ًا
الب�ص ��ر عن كل ما يحيط ��ه ،يجب اليوم �أن
ينظ ��ر اىل م ��ا يحيطه ،وي�ش ��ارك ويتفاعل
م ��ع م ��ا حول ��ه م ��ن �شخ�صي ��ات وظواهر،
وعلي ��ه فاملثق ��ف يج ��ب �أن ي�سه ��م يف
الت�شخي� ��ص وطرح املعاجل ��ات ،ويف حال
وجدن ��ا �أي و�سيلة �إعالمي ��ة �أو �صحيفة �أو
غريها �سنجد الكثري من املثقفني ي�سهمون
وي�شارك ��ون يف ذل ��ك ،وق ��د يلتف ��ت املثقف
اىل الظاهرة ويثريها ،وقد ي�شخ�ص �صفة
الظاهرة و�سلبيتها وقد يتخطى الأمر اىل
تق ��دمي عالج ،كما ال ب�أ� ��س يف �أن ي�شخ�ص

خ�ضير فليح الزيدي :

المثقف هو ناقد حقيقي للظواهر
التي تهم الثقافة والمجتمع

ا�سم ��اء ،ولكن لي� ��س من ال�ش ��رط التورط
يف ت�شخي� ��ص ا�سم ��اء لأن غالبي ��ة امن ��اط
املثقفني ال يتورط ��ون يف ذلك ،لكن �إن كان
ال بد على �شخ�صنة اال�سماء و�إن كان قادر ًا
فلم ال ،و�أحيان ًا يكون الأمر مطلوب ًا ،ولكن
عل ��ى ال�صعي ��د ال�شخ�صي �أح� ��س �أن االمر
بت�شخي� ��ص اال�سماء لي� ��س حيوي ًا بقدر ما
هو حيوي �أن ن�شخ�ص الظاهرة".
ما هي وظائ ��ف املثقف؟ هل هنالك اثباتات
حم ��ددة تقول �إن وظائ ��ف املثقف هي كذا؟
الناق ��د ب�ش�ي�ر احلاج ��م يت�ساءل ع ��ن "هل
هنالك وظيف ��ة للمثقف ".م�ؤك ��د ًا "اين من
دع ��اة املثقف اخل�صو�صي ،كما هو مي�شيل
فوك ��و ،احلديث عن �س� ��ؤال وظيفة املثقف
يتح ��دث عن املثقف الع�ضوي الذي حتدث
عن ��ه انطونيو غرام�ش ��ي ،الذي يع� �دّه انه
�أف�ضل م ��ن اجلماهري والآخري ��ن وله دور
يف قيادة الثورات والتظاهرات ،ويحر�ض
النا� ��س على كم ��ا يف اجلواهري وال�سياب
التظاهر يف العهد امللكي".
بع ��د تل ��ك الث ��ورات التكنولوجي ��ة يج ��د
احلاج ��م �إن " الي ��وم بام ��كان �أي نا�ش ��ط
�أن يلع ��ب دور املثقف الع�ض ��وي من خالل
حت�شي ��د اجلماه�ي�ر ي�ستطي ��ع يف مواق ��ع
التوا�ص ��ل ،له ��ذا الي ��وم ما ع ��اد لدينا هذا
املثقف الع�ضوي الذي يقود اجلماهري من
خ�ل�ال ق�صيدة �أو مقالة عل ��ى �سبيل املثال،
لذل ��ك اعتق ��د �إن املثق ��ف لي�س به ��ذا املثقف
الع�ض ��وي كم ��ا يق ��ول فوك ��و نح ��ن ل�سنا
بحاج ��ة له ��ذا املثق ��ف و�صار لدين ��ا مثقف
خ�صو�صي".
و�أعط ��ى حاجم مث ��ا ًال على ذلك قائ�ل ً�ا " لو
نعط ��ي مث ��ا ًال عل ��ى املثق ��ف اخل�صو�ص ��ي

�أحمد �ضياء :

علينا التمييز بين النقد
ال�شخ�صاني والنقد المعرفي

ف�سيك ��ون مث�ل ً�ا الفن ��ان عادل �إم ��ام هو ال
يحت ��اج اىل ان يحف ��ز اجلماه�ي�ر عل ��ى
ال�سلطة من خ�ل�ال تظاهرة ،بامكانه انتاج
فيل ��م من بطولت ��ه ينقد احل ��دث والظاهرة
وي�ستقط ��ب مالي�ي�ن النا� ��س يف كل العامل
نح ��ن بحاجة له ��ذا الن ��وع م ��ن املثقفني".
م�شري ًا " لهذا �أقول �إن من يدعي �إنه مثقف
يف و�سائل التوا�صل االجتماعي هم لي�سوا
مثقف�ي�ن يف الأ�صل ولكن و�سائل التوا�صل
هي التي منحت لهم هذه الفر�صة باالدعاء
كونها متاحة للجميع".
و�أك ��د احلاجم قائ ًال "علين ��ا اي�ض ًا كمثقفني
حقيقي�ي�ن �أن نف�ض ��ح ممار�س ��ات ه� ��ؤالء
ال�سذج
كونه ��م ب ��د�أوا ي�ستغل ��ون تعاط ��ف ُ
معه ��م وي�شخ�صن ��ون بع� ��ض الظواه ��ر
با�سم ��اء كمحاول ��ة للت�سقي ��ط  ،و�أخل� ��ص
املو�ضوع مبعنى �آخر املثقف هو من يبدع
وينتج ولي�س فقط من ينقد وي�شخ�صن ".
لي�س بامكان كل مثقف �أن يبلور ر�أي ًا نقدي ًا
للظواه ��ر ،يقول الروائي والكاتب خ�ضري
فليح الزيدي �إن "ق�ضية نقد الظواهر لي�س
كل مثق ��ف ي�ستطي ��ع بلورة ال ��ر�أي النقدي
فيها ،عموم ًا وتاريخي ًا االدبيات املارك�سية
فتحت حق�ل ً�ا لنقد الظواهر ،مل يكن املثقف
معني ًا بنقد الظواهر �سابق ًا ،لكن يف الوقت
احلايل ين ��درج النقد الثق ��ايف حتت هذه
الت�سمية ،وهنالك �أي�ض ًا من ادعياء الثقافة
انه ��م يذهبون باجت ��اه �شخ�صنة ما ي�سمى
الفعاليات او �إ�سق ��اط فر�ضية معينة حتت
منحى ال�شخ�صنة وهذه الق�ضية �أنا �أمقتها
كثري ًا ،فاملثقف ه ��و ناقد حقيقي للظواهر
التي تهم الثقافة واملجتمع".
وعلى �سبيل املث ��ال يقول الزيدي " املثقف

ح�ي�ن يخ ��رج من بيت ��ه اىل عمل ��ه �سري�صد
ظواه ��ر يومي ��ة ق ��د ال ي�ستطي ��ع الف ��رد
الب�سي ��ط من ت�سلي ��ط ال�ض ��وء عليها ،وقد
تك ��ون الظاهرة هي الأف�ض ��ل كونها �أو�سع
ويتوجب علينا �أن ن�سلط ال�ضوء على هذا
الأمر اذا كنا مهتمني ببلورة الر�أي النقدي
دون الذه ��اب اىل تعري ��ة ال�شخو� ��ص � ،أما
اولئك الذي ��ن يتهاترون عل ��ى الفي�س بوك
ال ي�سم ��وا مثقف�ي�ن ه ��م ان�ص ��اف �أو �أ�شباه
مثقفني ".
هنالك ف ��رق كبري ب�ي�ن النق ��د ال�شخ�صاين
والآخر املعريف ،ال�شاعر واالكادميي �أحمد
�ضي ��اء يتحدث عن النقد قائ ًال " �إن النقد ال
يج ��ب �أن يك ��ون �شخ�صاني� � ًا ب ��ل مع ��ريف،
وهناك �شخ�صيات بارزة يف النقد العراقي
تنق ��د معرفي� � ًا خ ��ارج �أب ��واب ال�شخ�صنة،
م�ؤك ��د ًا �إن من اخلط� ��أ �أن ُن�شخ� ��ص اال�سم
ونتعامل نقدي ًا عل ��ى �أ�سا�سه يف الوقت �أن
نتعام ��ل بطريقة علمي ��ة ومعرفية مع هذه
الظاهرة".
ويذك ��ر �ضي ��اء �إن " يتوجب علين ��ا معرفة
�آلي ��ات الظواه ��ر النقدي ��ة ،وه ��ل نتن ��اول
ال�شخ�صي ��ة مبعي ��ار الظاه ��رة واملعرفة �أم
مبعياره ��ا هي كونه ��ا �شخ�صية ".م�ؤكد ًا "
�إن بع� ��ض ال�شخ�صي ��ات الت ��ي باتت تروج
لذاتها عرب الفي�س بوك اليوم باتت م�صابة
ب�إنتفاخات ب�سب ��ب التعليقات التي يطلقها
البع� ��ض م ��ن مديحه ��ا ،وكذل ��ك جن ��د �إن
بع� ��ض النق ��اد ميتدحون ن�صو�ص� � ًا هنا �أو
هن ��اك كونه ��ا ن�صو�ص ًا ن�سوي ��ة متغا�ضني
ع ��ن قيمته ��ا االدبي ��ة والعلمي ��ة� ،أج ��د �إن
ال�شخ�صن ��ة حني تتداخل م ��ع النقد تخرج
عن كونها عادلة".

االحتجاز ووهم اخلال�ص
العق ��ول املغلقة على حيثيات موروث ��ة ثابتة متاثل الأماكن
املو�ص ��دة الت ��ي ت�ستدع ��ي اخل ��وف و�أ�ش ��كا ًال م ��ن الرع ��ب،
وتلت ��وي داخله ��ا الفراغات احلبي�سة ،يتع ��رج منطق الكالم
واحلب املمنوع  ،ويت�شوه �شكل
و�شذا العطر ونرب ال�صوت
ّ
الهواء ويتخذ الزمن �شكل ورم زائد عن احلاجة.
تلب ��ث الذاكرة يف املحتجزات جترت مامتلكه من تر�سبات
ملغى يف
املا�ضي ،فاحلا�ض ��ر عاطل وال �شيء يحدث والغد ً
احلجز املتع�سف.
ت�ستول ��د املغلق ��ات هلو�س ��ات و�أف ��كار ًا ين�ضجه ��ا ال�صم ��ت
وتكاثره ��ا العزلة  ،فتكرب وتنتفخ وتتوتر ثم تنفجر وينهمر
منها خليط من ال�صور والكلمات والرموز واملعاين املبهمة
امللتوية التي ي�ستولدها هلع االحتجاز.
يف االحتجاز حت ��دث ت�شو�شات الأفكار انزياح ًا يف املعاين
فالكلمة التعني ذاتها بل قد ت�شري اىل �ضدها ،يغدو ال�سكون
�ضجيج� � ًا مروع� � ًا ،وينك�س ��ر داخ ��ل املغلقات ح� � َ�س االفتتان
باجلم ��ال ويتزل ��زل الوع ��ي ،ال م�سافة بني الب ��دء واملنتهى،
داخ ��ل املحتجز تت�شوه جغرافيا امل ��كان  :يتقو�س امل�ستقيم،
ي�ستقي ��م القو� ��س ويت�سطح الأمل على �سف ��ح مراوغ منحدر
حتى الهاوية  ،وت�ضطرب اجلهات كلها  :تنتحر البو�صلة..
يف جمي ��ع �أ�ش ��كال االحتج ��از الق�س ��ري توج ��ه ال�سلط ��ة
ا�ستيهامات الكائن نحو الغرق يف جتريدات م�ضببة تنتجها
الذاك ��رة واملخيل ��ة امل�ضطربة ،تتح ��د الذاك ��رة واملخيلة يف
�ضف�ي�رة خمتلط ��ة من رم ��وز و�صور تع ��زز الوه ��م ويعوم
الكائن يف بركة م ��ن ا�سرتجاعات املا�ضي باعتباره فردو�س ًا
مفقود ًا ( كان ح ��دث� ،صار ،مر ،مات ) وي�صادر احلا�ضر يف
غمام ��ة اال�ست ��ذكار امل�شو� ��ش و التخيالت اخلادع ��ة ،وتقمع
كل رغب ��ة وال يحدث �ش ��يء �سوى النكو� ��ص ،ويبقى العقل
واجل�س ��د معزولني عن الفعل التوا�صل ��ي يف الزمن املتدفق
خارج املحتجزات.
تفر� ��ض �سلطة احلظر واملن ��ع على الكائن و�ضع� � ًا خارجياً
ه ��و احلج ��ز وو�ضع� � ًا داخلي� � ًا ه ��و التحل ��ل يف الرك ��ود،
وت�ست ��ويل الرهبة على الكائن ��ات الب�شرية وحتيطها بهالم
ما�ص ��ة كتلك التي
اخل ��وف  ،وللخ ��وف يف املغلق ��ات �أف ��واه ّ
لأخطب ��وط الأعم ��اق  ،ترى  -م ��ا الذي �سي� ��ؤول �إليه الكائن
املعر� ��ض لالمت�صا� ��ص والتحل ��ل وه ��و ال ينج ��ز لوج ��وده
ما�ض انق�ضى وزال ؟ يتحول �إىل خملوق
�س ��وى ا�ستح�ضار ٍ
(رخوي) عائم يف �سائل م�ضاد للتطور والتوا�صل.
ّ
تق ��ول الفل�سفة الهندية  ( :ذلك ال ��ذي يفهم لديه �أجنحة) �إذن
،الكائ ��ن املح�صور واملحرمة رغبات ��ه واملحظورة �أحالمه -
مب ��ا �أن ��ه ال يح ّلق النع ��دام الأجنح ��ة فهو حمروم م ��ن الفهم
وحمج ��وب عن الر�ؤى  ،يكابد يف معزله موت ًا خا�ص ًا لتوقف
عملية االمتداد يف امل ��كان والزمان  ،رغم �أنه يتوهم بوجود
ج ��دار وقاية يحمي ��ه من الفن ��اء باملخاط ��ر اخلارجية وراء
�أ�سوار املغلقات.
يتوه ��م النا� ��س يف املحتجزات م�ل�اذ ًا من ع ��دوان متوقع ،
فاملغلق مينع املرء من املجازفة و الوقوع يف خط�أ التقديرات
التي قد تفقده حياته وال �صيغة مفتوحة داخل املغلق �سوى
�صيغ ��ة الوهم  ،حي ��ث تنطوي اللغة على مف ��ردات م�ستهلكة
ابتذله ��ا اال�ستخ ��دام والتنول ��د كلم ��ات جدي ��دة با�ستثن ��اء
كلم ��ات التهدي ��د وال ُي�سم ��ع �ص ��وت �س ��وى �صري ��ر املزاليج
والأقفال وال�سال�سل ،فتت�ضخم �أوهام املحتجزين وتر�سخ
ا�ست�سالمهم ال�شرتاطات احلجر.
تت�ضامن يف احلجز �سلطة احلجارة والأ�سمنت واملعادن مع
�سلطة الرعب واال�ست�س�ل�ام لتعزز �سلطة احلظر والتحرمي،
وت�صط ��دم يف املغلق ��ات وهج ��ات الوعي مع �آلي ��ات الرعب
فتتوال ��د �أ�س ��راب م ��ن الكلم ��ات الهالمي ��ة يف ر�أ� ��س الكائن.
يتح ��ول العامل الداخلي �إىل �صور ورموز م�شو�شة  ،بع�ضها
من خزين الذاكرة و�أقلها من نتاج احللم بينما مي�ضي العامل
قدم ًا خارج املحتجزات.
تدع ��ي كل �سلطة م�ستبدة �أن املغلق ��ات توفر �أمانا ملواطنيها
 ،وت�سوغ احلجر ب�إدعاء حماية اجلموع العاجزة عن �إدراك
م�صلحته ��ا من اخرتاقات الع ��دو ،وعلى اجلم ��وع �أن تتق ّبل
قدره ��ا وتر�ض ��ى ب�سلطة تدي ��ر حياتها بالوكال ��ة وعليها �أن
ال جت ��زع فال�سعادة ال تنتجها احلرية و�إمن ��ا ت�أتي من قبول
الكائنات ب�أقدارها!!.
تفر�ض �سلطة احلظر واملنع على
الكائن و�ضع ًا خارجي ًا هو احلجز
وو�ضع ًا داخلي ًا هو التحلل يف الركود،
وت�ستويل الرهبة على الكائنات
الب�شرية وحتيطها بهالم اخلوف ،
ما�صة كتلك
وللخوف يف املغلقات �أفواه ّ
التي لأخطبوط الأعماق

د�����س����ت����وي����ف���������س����ك����ي و ب����و�����ش����ك��ي�ن
د� .ضياء نافع

�آخ ��ر عمل �إبداع ��ي قام ب ��ه د�ستويف�سكي
يف حياته ه ��و �إلقاء خطاب ��ه عن بو�شكني
 ,عندم ��ا �ش ��ارك يف حف ��ل تد�ش�ي�ن متث ��ال
بو�شكني مبو�سك ��و يف حزيران  /يونيو
 ( 1880انظ ��ر مقالتن ��ا بعن ��وان – ح ��ول
خط ��اب د�ستويف�سك ��ي ع ��ن بو�شك�ي�ن) ,
وله ��ذا ي�س ّم ��ي نق ��اد االدب ه ��ذا اخلطاب
ب (و�ص ّي ��ة) د�ستويف�سك ��ي قب ��ل رحيل ��ه
الأب ��دي � ,إذ ح� �دّد د�ستويف�سك ��ي يف ذل ��ك
اخلط ��اب كل مفاهيم ��ه ع ��ن الأدب ودوره
يف املجتمع ,وعن قيمة بو�شكني و�أهميته
لرو�سيا و�شعبه ��ا وتاريخ �أدبها من وجهة
نظره ,ولي� ��س من باب ال�صدف ��ة �أبد ًا � ,إن
هتف بع�ض ال�شباب الذين كانوا يحيطون
به يف تل ��ك االحتفالي ��ة وي�ستمع ��ون �إليه

وه ��و يلق ��ي خطاب ��ه ذاك قائل�ي�ن – ( �إن
د�ستويف�سك ��ي نب � ّ�ي ! )  ,وه ��و التعب�ي�ر
املتحم� ��س واملتط� � ّرف عن ��د ال�شب ��اب يف
الكثري من بقاع العامل .
�إال �أن الوقائ ��ع يف حي ��اة د�ستويف�سك ��ي
ال ت�ش�ي�ر اىل �أن ��ه كان ي�ست�شه ��د بنتاجات
بو�شكني �أو �أفكاره ومكانته �أثناء م�سريته
الإبداعي ��ة �أو ر�سائل ��ه اىل الآخري ��ن  ,كما
نرى ذل ��ك بو�ضوح و�صراح ��ة عند بع�ض
الأدب ��اء الرو� ��س الكب ��ار مثل غوغ ��ول �أو
تورغيني ��ف �أو تول�ست ��وي ...ال ��خ  ,رغم
�أن د�ستويف�سك ��ي ق ��د تق ّب ��ل خ�ب�ر مقت ��ل
بو�شك�ي�ن يف مبارزت ��ه ال�شه�ي�رة برع ��ب
وح ��زن �شديدين  ,وكان عم ��ره �آنذاك 16
�سن ��ة لي� ��س �إال ,وت�ش�ي�ر بع� ��ض امل�ص ��ادر
الرو�سي ��ة  ,اىل �أن ��ه �أراد حت ��ى �أن يعل ��ن
احل ��داد م ��ع �إخوت ��ه نتيج ��ة ه ��ذا احلدث
الرتاجيدي بالن�سبة لهم  ,وعندما انتقلت
عائل ��ة د�ستويف�سكي بعد فرتة ق�صرية من
مو�سك ��و اىل بطر�سب ��ورغ للعي�ش هناك,

فانه كان يتحدث و يرغب فع ًال بزيارة تلك الغربي ��ة  ,حيث كان ال�ص ��راع وطي�س ًا يف
الغرف ��ة  ,التي فارق فيه ��ا بو�شكني احلياة الفكر الرو�سي �آنذاك بني النزعتني ( وكان
يف تلك املدينة .
د�ستويف�سك ��ي طبع ��ا اىل جان ��ب النزع ��ة
وم ��ع ذل ��ك كل ��ه  ,ف ��ان مو�ضوع ��ة ( ال�سالفي ��ة )  .وم ��ن الطري ��ف �أن نذكر هنا
د�ستويف�سك ��ي و بو�شك�ي�ن ) الزال ��ت تع� � ّد م ��ا قاله غورك ��ي مرة ح ��ول د�ستويف�سكي
وحل ��د الآن واح ��دة م ��ن املو�ضوع ��ات وبو�شك�ي�ن  ,اذ �أ�ش ��ار غورك ��ي  ,اىل �أن
يج�سد ( العبقرية الرو�سية
املثرية واملهم ��ة �أم ��ام الباحثني يف جمال د�ستويف�سك ��ي ّ
تاري ��خ الأدب الرو�س ��ي م ��ن الرو�س ومن املري�ض ��ة ) �أم ��ا بو�شكني فان ��ه ( عبقريتنا
غ�ي�ر الرو� ��س �أي�ض� � ًا  ,اذ مل ي�سب ��ق لأح ��د ال�سليم ��ة )  ,وكلم ��ات غورك ��ي ّ
تلخ�ص –
قب ��ل د�ستويف�سك ��ي ان ( اكت�ش ��ف!) مكانة بد ّقة وا�ضح ��ة ج ��د ًا  -كل املوقف الفكري
بو�شكني وقيمته و�أهميته يف تاريخ االدب ال�سوفيتي جتاه مو�ضوعة (د�ستويف�سكي
الرو�سي  ,ومل تتكرر ظاهرة ( االكت�شاف) و بو�شك�ي�ن)  ,وه ��و املوقف ال ��ذي ا�ستمر
ه ��ذه بعد د�ستويف�سك ��ي �أي�ض ًا يف م�سرية ط ��وال كل الف�ت�رة ال�سوفيتي ��ة كم ��ا ه ��و
الأدب الرو�سي  ,ويف هذه النقطة بالذات معروف .هذا  ,وقد كتب �أحد املعلقني حول
تكم ��ن �أهمية هذه املو�ضوع ��ة وطرافتها  ,قول غوركي ما ي�أتي – نعم  ,د�ستويف�سكي
�إذ جن ��ح د�ستويف�سكي بتقري ��ب بو�شكني عبقري ��ة رو�س ّي ��ة مري�ض ��ة  ,ولكن ��ه كان
( �إن �ص ��حّ هذا التعب�ي�ر) نحو االجتاهات يح ��ب بو�شكني ب�ص ��دق و�إخال� ��ص  ,لهذا
الفكري ��ة  ,الت ��ي ي�ؤمن به ��ا د�ستويف�سكي ا�ستط ��اع �أن يثبت م ��ا اكت�شفه يف نتاجات
نف�س ��ه  ,مب ��ا فيها حتى حماول ��ة اثبات �أن بو�شك�ي�ن بانه مف ّكر رو�س ��ي �أ�صيل وكبري
يج�س ��د الفكرة الرو�سية والنموذج
بو�شكني �أقرب للنزعة ال�سالفية من النزعة  ,و�إنه ّ

الأخالقي لل�شعب الرو�سي كما حدّدت تلك بلورة �أفكار جديدة ومتكاملة عن بو�شكني
( العبقرية الرو�سية املري�ضة ).
 ,و�أن يقول كلمة جديدة بكل معنى الكلمة
�إن �أف ��كار د�ستويف�سك ��ي ح ��ول بو�شك�ي�ن مل ي�سبق ��ه �أح ��د يف �إعالنه ��ا  ,ولهذا ي�شري
( والت ��ي ج ��اءت يف خطاب ��ه املذك ��ور ) الباحث ��ون اىل �أن د�ستويف�سكي ( اكت�شف
ه ��ي اخلال�ص ��ة النهائي ��ة ل ��كل ت�أمالت ��ه ) بو�شك�ي�ن  ,وق ��د �أ�شار الأدي ��ب الرو�سي
ح ��ول الأدب الرو�سي وال�شع ��ب الرو�سي �أك�ساك ��وف بع ��د �أن �أنه ��ى د�ستويف�سك ��ي
والفل�سف ��ة التي يجب – م ��ن وجهة نظره كلمت ��ه تلك اىل ذلك قائ�ل ً�ا � ,إن هذه الكلمة
– ان تنطلق و ت�سود يف احلياة الفكرية ق ��د حدّدت – وبح�س ��م – املكانة احلقيقية
الرو�سي ��ة ( وحق ��ق د�ستويف�سكي كل ذلك لبو�شكني يف التاريخ الرو�سي .
ارتباط ��ا ببو�شك�ي�ن وا�ستن ��ادا �إلي ��ه )  ,ختام ��ا اري ��د ان اتوقف هن ��ا – وبايجاز
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �إن ��ه انطلق م ��ن بع�ض  -عند موقف �شخ�ص ��ي طريف حدث معي
الأف ��كار الت ��ي ج ��اءت ع ��ن بو�شك�ي�ن عند مرة حول عالق ��ة د�ستويف�سكي وبو�شكني
بع� ��ض الأدب ��اء و النق ��اد الرو� ��س قبل ��ه  ,وذل ��ك يف االي ��ام االوىل بع ��د و�ص ��ويل
مث ��ل بيلين�سك ��ي وغوغ ��ول ( خ�صو�ص� � ًا اىل جامعة باري�س الكمال درا�ستي العليا
عند غوغ ��ول  ,ال ��ذي ي�ست�شه ��د يف بداية هن ��اك يف الن�ص ��ف الث ��اين م ��ن �ستين ��ات
خطابه بكلمات ��ه عن بو�شك�ي�ن وكما ي�أتي الق ��رن املا�ض ��ي  ,اذ كن ��ت واقف ��ا يف مم ��ر
– بو�شكني هو ظاهرة ا�ستثنائية  ,ومن الق�س ��م الرو�سي مع جمموعة م ��ن الطلبة
املمك ��ن �أي�ض ًا الوحيدة لل ��روح الرو�سية  ,الفرن�سيني  ,وكانت هناك مد ّر�سة �سوفيتية
و�أ�ضي ��ف �أنا من عن ��دي  -تنب�ؤي ��ة ) � ,إال تقف معهم اي�ضا  ,وق ��د �س�ألها �أحد الطلبة
�أن د�ستويف�سك ��ي ا�ستطاع يف خطابه ذاك ال�س�ؤال الآت ��ي – من هو الكاتب الرو�سي

ال ��ذي كت ��ب رواي ��ة بالر�سائ ��ل ؟ فقال ��ت
انه ��ا ال تع ��رف  ,وان ذل ��ك يقت�ضي البحث
يف امل�ص ��ادر الرو�سي ��ة  ,ث ��م توجهت ا ّ
يل
قائل ��ة – هل ميكن ل ��ك ان ت�ساهم معنا يف
احلديث هذا  ,فقل ��ت لها مبت�سما – عندما
ك ّن ��ا ندر�س يف رو�سي ��ا  ,فاننا ك ّنا نو�صي
بع�ضن ��ا ان جنيب ع ��ن اي �س�ؤال ال نعرف
االجاب ��ة عن ��ه بدق ��ة  ,ان ��ه عل ��ى االغل ��ب
بو�شك�ي�ن  ,ولكني اود هنا ان اقول بدقة ,
ان د�ستويف�سكي قد كتب رواية بالر�سائل
 ,وه ��ي روايت ��ه الق�ص�ي�رة (امل�ساك�ي�ن) ,
ولكن هناك يف م�س ��ودات بو�شكني توجد
ورق ��ة حتمل عن ��وان  -رواية يف ر�سائل
 ,اي ان بو�شك�ي�ن فع�ل�ا خط ��ط لذل ��ك ,
ولكن ��ه مل يحقق خطت ��ه  .ف�س�ألني الطالب
الفرن�س ��ي – وه ��ل كان د�ستويف�سك ��ي
يعرف بذلك ولهذا كتب روايته تلك ؟ فقلت
له مبت�سما – ا�ستخدم نف�س جملة املد ّر�سة
ال�سوفيتي ��ة – ال اعرف  ,وان ذلك يقت�ضي
البحث يف امل�صادر الرو�سية .
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�إ�����������ض����������راب امل�����ع�����ل�����م��ي��ن...
�أثار الإ�ضراب الذي دعت نقابة املعلمني العراقيني ونفذته يومي � 18-17شباط اجلاري وهو بدء الدوام
الر�سمي لطلبة املدار�س بعد �إنتهاء العطلة الربيعية للعام الدرا�سي احلايل عدداً من الق�ضايا واملالحظات
التي تراوحت بني مواقف نقدية حادة وغا�ضبة �أو دعم متعاطف وت�سليم مبطالب امل�ضربني.
احل ��ق ف� ��إنّ الدع ��وة للإ�ض ��راب بح ��د
ذاتها ومن قب ��ل النقابة املهنية املعنية،
نقاب ��ة املعلم�ي�ن العراقي�ي�ن ،والدع ��م
ال ��ذي ح�صل ��ت علي ��ه بتواقي ��ع ر�ؤ�ساء
عدد م ��ن النقاب ��ات املهني ��ة يف العراق
كالعم ��ال والأطب ��اء وال�صحافي�ي�ن
واملهند�سني الزراعيني واجليولوجيني
والبيطري�ي�ن وذوي امله ��ن ال�صحي ��ة
�سجل ��ت خط ��وة �صحيح ��ة بطري ��ق
املمار�س ��ة الدميوقراطي ��ة ال�صحيحة.
فمن حق الهيئة الإداري ��ة لنقابة مهنية
ب ��ل وم ��ن واجبه ��ا �أنْ تدع ��و لإ�ضراب
ع ��ام لتق ��دمي مطال ��ب منت�سبيه ��ا عل ��ى
نط ��اق وا�س ��ع .ت�أتي ه ��ذه الدعوة يف
حماولة لإ�ش ��راك كل اجلماعات املهتمة
يف املجتمع والتي ت�شتمل على جمهور
�أولياء �أم ��ور الطلبة وامل�س�ؤولني عنهم
وامل�ستفيدي ��ن منهم م ��ن امل�شتغلني يف
خمتلف جماالت العم ��ل وتخ�ص�صاته.
كم ��ا كان للإ�ض ��راب ال ��ذي دع ��ت نقابة
املعلمني العراقيني �إليه �أنْ قدم منوذج ًا
عملي ًا للطريقة التي يفرت�ض �أنْ تتحرك
مبوجبه ��ا النقاب ��ات املهني ��ة الأخ ��رى
لعر�ض معان ��اة منت�سبيها وامل�س�ؤولني
عن �إدارة العمل فيها .فقد قدمت النقابة
به ��ذه املمار�س ��ة الدميوقراطية �صورة
لدوره ��ا القي ��ادي بتوجي ��ه ومتثي ��ل
جمه ��ور منت�سبيه ��ا وه ��و الأم ��ر الذي
افتق ��رت �إلي ��ه ح ��ركات �شعبي ��ة �أخرى
مث ��ل تظاه ��رات مواطن ��ي املحافظ ��ات
املت�ضررة من �سوء اخلدمات والبطالة
وتباط� ��ؤ �إع ��ادة الإعم ��ار والبن ��اء يف
حمافظات الب�ص ��رة وذي قار ومي�سان
والنجف وكرب�ل�اء والقاد�سية واملثنى
واملو�ص ��ل وكركوك وغريه ��ا .كما كان
للدعم الذي حظيت ب ��ه من قبل ر�ؤ�ساء
النقابات املهنية الأخرى بادرة مب�شرة
لتنظي ��م ن�شاط ��ات مماثل ��ة للمطالب ��ة
بتح�سني ظروف العمل للأطباء وذوي
امله ��ن ال�صحي ��ة ممن يعمل ��ون يف ظل
ظ ��روف لي�س لديهم فيها م ��ا يح�سدون
عليه.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ،حظ ��ي الإ�ض ��راب

ب�إهتم ��ام ر�سمي وا�س ��ع وبخا�صة بعد
�صدور ت�صريح مرتبك للمتحدث ب�إ�سم
وزارة الرتبي ��ة ن�سب �إىل ال�سيد فرا�س
حممد ال�سبت املوافق � 16شباط 2019
عرب فيه عن عدم م�س�ؤولية الوزارة عن
الإ�ض ��راب و�أ ّن ��ه� ،أي الإ�ض ��راب ،ب�ي�ن
النقاب ��ة واحلكومة .فقد ح�ضر عدد من
�أع�ضاء جمل�س النواب �إىل مقر النقابة
و�أق ��ام وزير الرتبية وكالة د .عالء عبد
ال�صاح ��ب م�ؤمت ��ر ًا �صحافي� � ًا نق ��ل فيه
�إهتم ��ام ال�سيد رئي� ��س جمل�س الوزراء
مبو�ضوع الإ�ضراب والرغبة مبعاجلة
الق�ضايا املطروحة فيه.
وتقدم ورقة مطالب النقابة التي ن�شرت
على مواقع التوا�صل االجتماعي قائمة
بالق�ضايا التي دع ��ت لتنظيم الإ�ضراب
وتنفي ��ذه .وه ��ي ق�ضاي ��ا كث�ي�رة مهمة
ال تخ� ��ص جمه ��ور املعلم�ي�ن مبختل ��ف
مراتبه ��م وبخا�صة التعلي ��م الإبتدائي
والثان ��وي ك�أف ��راد و�إنمّ ��ا جمه ��ور
امل�ستفيدي ��ن منه ��م وه ��م الطلب ��ة ممن
تق ��در �أعداده ��م برب ��ع �س ��كان املجتمع
العراق ��ي .بي ��د �أنّ ما يع ��اب على ورقة
املطال ��ب ه ��ذه �أنْ ت�ستهل بالق ��ول �إ ّنها
تنطلق م ��ن �أه ��داف النقاب ��ة وقرارات
املجل� ��س املرك ��زي له ��ا املنعق ��د يف 25
كانون الأول من العام املا�ضي وخطبة
املرجعي ��ة الدينية يف الثامن من �شباط
م ��ن الع ��ام احل ��ايل .كان ميك ��ن لبي ��ان
مطالب النقاب ��ة �أنْ يكون قوي ًا وحكيم ًا
ومن�سجم� � ًا م ��ع �أح ��د �أه ��م ما ج ��اء فيه
وال ��ذي متث ��ل يف النقط ��ة الأوىل التي
ن�ص ��ت عل ��ى "�إخ ��راج وزارة الرتبي ��ة
من املحا�ص�ص ��ة ال�سيا�سية" ،لو �أ ّنه مل
يتورط بالإ�ست�شه ��اد بخطبة املرجعية
الديني ��ة .فق ��د جاء عل ��ى ل�س ��ان ال�سيد
�أحمد ال�ص ��ايف يف تلك اخلطبة بالذات
قول ��ه �إ ّنه يود تناول "امل�س�ألة الرتبوية
بعنوانه ��ا الع ��ام" .يعني ه ��ذا �أ ّنه ن�أى
باملرجعي ��ة لتك ��ون �صوت� � ًا لأي ��ة جه ��ة
معينة على وجه التخ�صي�ص و�أ ّنه قدم
للخطبة بال�س� ��ؤال :كيف لنا �أنْ ن�صوغ
جمتمع ًا جيد ًا! و�أختتم بالقول :النا�س

حكام القرن احلايل

 د .الهاي عبد الح�سين

عبيد الدنيا والدي ��ن لعق على �أل�سنتهم
يحوطونه ما درت معاي�شهم" .ال ت�ضع
املرجعية الديني ��ة نف�سها �أداة بيد جهة
وال تري ��د �إ�ست�شه ��اد ًا �أو �إط ��راء ًا م ��ن
طرف ولك ّنها تبث ر�سالتها ليتعظ منها
اجلمي ��ع بال �إ�ستثناء وهي يف غنى من
�أنْ تكون �سالح ًا بيد �أحد.
فيم ��ا عدا ذل ��ك ت�ضمنت ورق ��ة املطالب
ع ��دد ًا م ��ن الق�ضاي ��ا املهم ��ة م ��ن بينه ��ا
الدع ��وة لبن ��اء م ��ا ال يقل ع ��ن � 25ألف
مدر�س ��ة خالل �أرب ��ع �سن ��وات و�إجناز
الهي ��اكل املدر�سي ��ة غ�ي�ر املنج ��زة
بروحي ��ة ثوري ��ة فوري ��ة ال ت�صط ��دم
بعقب ��ات ق�ضائية وبريوقراطية معطِ لة
وفت ��ح ملف ��ات امل�ستلزم ��ات املدر�سي ��ة
لتوفري مقاع ��د درا�سية للطلبة وتزويد
املختربات مب ��ا يلزم من املواد وتوفري
و�سائ ��ل الإي�ض ��اح .ه ��ذا �إىل جان ��ب
الإهتمام بالريا�ض ��ة املدر�سية و�إجناز
املالع ��ب اخلا�ص ��ة باملدار� ��س و�إع ��ادة
توزيع ال�صالحيات لكي ال تبقى ح�صر ًا
بيد الوزير ووكالئ ��ه واملدراء العامني
و�إنمّ ��ا �إعط ��اء م ��دراء املدار� ��س حيز ًا
وا�سع� � ًا يف هذا املجال مل ��ا لهم من �صلة
مبا�ش ��رة مع واق ��ع احل ��ال ومتطلباته
امليدانية.
مل حتت ��ل م�س�أل ��ة رف ��ع الروات ��ب وزن ًا
كب�ي�ر ًا باملقارنة �إىل الق�ضاي ��ا الأخرى
الت ��ي عر�ضن ��ا له ��ا م ��ن خ�ل�ال ورق ��ة

املطالب كما �أ�شيع يف و�سائل التوا�صل
االجتماع ��ي وت�سبب ��ت بالكث�ي�ر م ��ن
التعليقات ال�ساخ ��رة واملزدرية وحتى
اجلارح ��ة .فق ��د �أ�ش�ي�ر �إىل �ض ��رورة
�إ�ستيع ��اب خريج ��ي كلي ��ات الرتبي ��ة
واملحا�ضرين ب�أج ��ر يومي �ضمن مالك
ال ��وزارة .وه ��ذه م�س�أل ��ة مهم ��ة لأ ّنه ��ا
تخ� ��ص �أع ��داد ًا كبرية م ��ن اخلريجني
املحبط�ي�ن نتيج ��ة عدم توف ��ر جماالت
للعم ��ل يف الوقت ال ��ذي ت�شكو مدار�س
الأق�ضية والنواح ��ي واملناطق الريفية
البعي ��دة وحت ��ى مراك ��ز املدن م ��ن قلة
ال ��كادر التعليم ��ي .كما طالب ��ت الورقة
بتخلي�ص دوائر الرتبية يف املحافظات
من هيمنة جمال� ��س املحافظات و�إعادة
ربطه ��ا باملرك ��ز لتعم ��ل عل ��ى امل�ستوى
الإحت ��ادي ب�سب ��ب تدخ�ل�ات ه ��ذه
املجال�س مما ت�سبب بالكثري من حاالت
الف�ساد الإداري واملايل من خالل فر�ض
الأ�شخا�ص الذين يرغبون بتعيينهم �أو
�شموله ��م ب�إحتم ��ال فر�ص ��ة تعيني وما
ي�شب ��ه ه ��ذا .وطالبت الورق ��ة بالعودة
�إىل نظ ��ام التغذي ��ة املدر�سي ��ة وحت ��ى
تقدمي �إعانات مالية للطلبة لت�شجيعهم
عل ��ى ال ��دوام والإلتزام في ��ه كجزء من
ا�سرتاتيجي ��ة مكافح ��ة الأمي ��ة العائدة
والت�س ��رب من ال ��دوام .وطالبت �أي�ض ًا
بالإهتمام بتدريب املعلمني واملدر�سني
وتطوير �إمكاناتهم وبخا�صة يف �ضوء

فر�ض مناهج جديدة مل ي�سبق للغالبية
العظمى منه ��م التعامل معها .و�أ�شارت
الورق ��ة �إىل ملف ��ات الف�س ��اد يف طب ��ع
الكتب املدر�سية والدعوة لدعم املطابع
العراقي ��ة ،الأهلي ��ة واحلكومي ��ة منه ��ا
عل ��ى ال�س ��واء .و�س ّم ��ت مل ��ف حتويل
دار النهري ��ن لطباع ��ة الكتب �إىل �شركة
م�ساهم ��ة بع ��د �أنْ كان ��ت مل ��ك ًا �صرف� � ًا
لوزارة الرتبية!
كل ه ��ذه مطال ��ب م�شروع ��ة ومهم ��ة
وتع�ب�ر ع ��ن موق ��ف م�س� ��ؤول �إال �إنّ
ح�شر مو�ضوع "�صندوق الرتبية" يف
النقطة رقم ( )11التابع لوزارة الرتبية
واملطالب ��ة بربط ��ه بالنقاب ��ة لغر� ��ض
�إدارت ��ه و"احليلول ��ة دون �إ�ستغالل ��ه
لغ�ي�ر امل�صال ��ح الت ��ي �أن�ش ��ئ لأجله ��ا
وبن ��اء م�ست�شفيات تخ ��دم املعلم ،"...
يب ��دو وك�أ ّن ��ه يعود القهق ��رى �إىل نظام
الإقطاعي ��ات .نظام يه ��دف �إىل حتويل
ه ��ذا القط ��اع احلي ��وي وامله ��م والذي
يحظى بدع ��م �شعبي واجتماعي وا�سع
�إىل �ضيع ��ة لت�أ�سي�س دولة داخل دولة.
مطلب يعرب عن نزع ��ة �سلطوية تبحث
عن موطئ قدم �ضمن نظام الإقطاعيات
املحدث هذا يف العراق ،اليوم.
م ��ن جانب �آخر ،مل تتط ��رق الورقة �إىل
م�س�أل ��ة الع ��ودة �إىل نظ ��ام اخلدمة يف
املناط ��ق النائية كجزء م ��ن م�ستلزمات
التثبي ��ت يف الوظيف ��ة احلكومية على

م�ل�اك وزارة الرتبي ��ة امل�صم ��م ملعاجلة
النق� ��ص يف توزيع الك ��وادر التعليمية
�إ�ضاف ��ة �إىل تطوي ��ر خ�ب�رة املعل ��م
واملدر� ��س .وهن ��اك م�س�أل ��ة املكتب ��ات
املدر�سية وهي م ��ن امل�ستلزمات املادية
املهم ��ة ج ��د ًا لتطوي ��ر ملك ��ة الق ��راءة
والبح ��ث والتق�صي ل ��دى الطلبة .مما
ال �ش ��ك في ��ه �أنّ الإفتق ��ار �إىل املكتب ��ة
املدر�سي ��ة من ��ذ عق ��ود م ��ن الزم ��ن كان
ه ��و امل�س� ��ؤول ع ��ن �إ�ست�ش ��راء النزعة
للإكتفاء بالكت ��اب املنهجي املقرر ومن
ثم الإعتم ��اد على املالزم ب ��ل واملطالبة
من قبل الطلب ��ة بتلخي�صات �أو التقليل
من املادة العلمي ��ة لأغرا�ض الإمتحان.
ب ��د�أت هذه ال�سلوكي ��ات بالإنت�شار منذ
�أنْ �أ�ص ��اب املكتب ��ة املدر�سية ما �أ�صابها
نتيج ��ة الإهمال الذي ارتب ��ط بظواهر
�أخ ��رى ال تق ��ل خط ��ورة وه ��ي الت ��ي
تتمثل باحلاج ��ة �إىل �إ�ستخ ��دام احليز
امل ��كاين املح ��دد له ��ا كقاع ��ة درا�سي ��ة
ب�سب ��ب الإزدح ��ام وعدم كفاي ��ة املباين
املدر�سية لإ�ستيعاب الأع ��داد املتزايدة
م ��ن الطلبة .وهن ��اك م�س�أل ��ة ال�سفرات
العلمي ��ة والرتفيهية التي مل جتد مكان ًا
له ��ا يف الورقة وه ��ذه ال تقل �أهمية عن
غالبي ��ة املطالب امل�شروع ��ة التي وردت
بالورقة .فكثري م ��ن الطلبة ال يحظون
بظ ��روف متكنهم م ��ن التمت ��ع ب�أوقات
الف ��راغ والعط ��ل الر�سمي ��ة مم ��ا ي�ضع
امل�س�ؤولية على عاتق املدر�سة و�إدارتها
للتعوي�ض ومعاجل ��ة النق�ص احلا�صل
على هذا ال�صعيد.
لي� ��س كث�ي�ر ًا عل ��ى املعلم�ي�ن العراقيني
ونقابته ��م املطالب ��ة بتح�س�ي�ن ظ ��روف
العمل .فه�ؤالء ميثلون الطبقة الكادحة
الأكرب حجم ًا بع ��د امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
والأمني ��ة يف بل ��د عان ��ى م ��ن الإرهاب
و�إنع ��دام الإ�ستقرار لعق ��ود من الزمن.
ويتوق ��ع �أنْ تك ��ون ه ��ذه الطبق ��ة ه ��ي
الطبقة الأو�سع ما �أنْ ت�ستمر الأو�ضاع
الأمني ��ة بتعمي ��ق �أ�سب ��اب الأم ��ان
والإ�ستق ��رار مم ��ا يتطل ��ب رعايته ��ا ملا
تتحمل ��ه م ��ن م�س�ؤولي ��ات عظيمة على

م�ست ��وى الت�أ�سي� ��س ملجتم ��ع منت ��ج
و�سليم� .أم ��ا امل�شاكل و�أ�سباب الق�صور
كما يف ق�صر �ساعات الدوام التي ال تزيد
عل ��ى �أربع �ساع ��ات يف الي ��وم الواحد
للمعل ��م وتلك�ؤ الطلبة ع ��ن �ضبط املواد
التعليمي ��ة املقررة له ��م و�شيوع ظاهرة
التعلي ��م اخل�صو�ص ��ي فه ��ي ج ��زء من
الثورة لتطوير امل�ؤ�س�سة التعليمية يف
العراق� .سي�ضطر املعلمون واملدر�سون
وحت ��ى التدري�سي�ي�ن يف اجلامع ��ات
العراقي ��ة �إىل البق ��اء لفرتات �أطول يف
م�ؤ�س�ساتهم عندما تتوفر ظروف العمل
الطبيعي ��ة كاملكات ��ب اخلا�ص ��ة املزودة
مب�ستلزمات التوا�ص ��ل والإت�صال بدل
املغادرة ليكملوا واجباتهم يف منازلهم
لليوم التايل .ال تنتهي مهام املعلم ومن
هم ب�شاكلته �ضمن �ساعات الدوام التي
ينظ ��ر فيه ��ا �إلي ��ه ب ��ل يحم ��ل غالبيتهم
عمله ��م ليقتطع ��وا من ف�ت�رات راحتهم
وتفرغه ��م ل�ش�ؤونه ��م العائلية .ويكمن
ال�سب ��ب يف ه ��ذه الظاهرة بع ��دم توفر
مب ��اين منا�سب ��ة جمه ��زة مب�ستلزم ��ات
م�ساع ��دة منا�سبة ولي�س لتقاع�س منهم
و�إ�ستهتار جم ��رد كما يت�صور البع�ض.
وهناك دور املفت� ��ش الرتبوي واملر�شد
الرتب ��وي املعط ��ل �أي�ض� � ًا مم ��ا ي�ساهم
ب�إ�شاع ��ة ه ��ذه الظواه ��ر حم ��ل النق ��د
والإنتق ��اد .يذكر �أنّ كل ه ��ذه الظواهر
ترتب ��ط باخلل ��ل يف املنظوم ��ة العام ��ة
للعم ��ل و�إدارت ��ه يف الع ��راق� .سيبق ��ى
التعليم قطاع ًا مهم ًا يتطلب الإهتمام به
�أميا �إهتمام وللعراق �أ�سوة ح�سنة مبا
تفعل ��ه الدول املتقدمة التي تويل املعلم
اهتمام ًا كبري ًا لتمكنه من الإبداع .ولن
يح�ص ��ل ه ��ذا خ ��ارج مقا�س ��ات توف�ي�ر
امل�ستلزمات املادية والتنظيمية الالزمة
الت ��ي ورد ذكره ��ا يف ورق ��ة مطال ��ب
النقاب ��ة �إىل جانب املالحظات امل�سجلة
ب�ش�أنه ��ا وبخا�ص ��ة الع ��ودة �إىل قانون
اخلدمة يف املناط ��ق الريفية الذي كان
معم ��و ًال ب ��ه م ��ن قب ��ل �أ�س ��وة بالأطباء
وامل�شتغل�ي�ن يف جم ��ال اخلدم ��ات
ال�صحية كال�صيادلة والتمري�ضيني.

ع�شر �أفكار �أ�سا�سية ب�ش�أن ن�صب الإبادة الإيزيدية يف �سنجار
يُ�ستخدم �إحياء الذكرى �أو تخليدها بن�صب تذكارية لتكرمي �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان ،وي�ساعد
ال�سلطات يف ت�سوية التوترات املتعلقة بال�ضحايا من خالل �إظهار االحرتام واالعرتاف باملا�ضي ،و�إن�شاء �سجل
للتاريخ ومنع تكرار االنتهاكات حني ت�صبح الأخرية عربة للأجيال املقبلة.
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مع كل تطور ي�شهده العامل ويف كل املجاالت جند �شعوب ًا تنتع�ش فكري ًا
واقت�ص ��ادي ًا و�سيا�س ��ي ًا واىل ما ال نهاية من ترفي ��ات العي�ش على اعتبار
هذا التطور نابع من قناعة �إن�س ��انية ال حتتمل ان تكون يف ذيل القائمة،
وه ��ذا طبعا يعك�س مدي ��ات تفكري �ص ��انع القرار املت�أقلم م ��ع التطورات
احلا�صل ��ة وامل�صاحب ��ة برغبة جاحم ��ة �أن يكون �ضمن جمموع ��ة ال ُبناة
الذي ��ن ال �شك �سيخلدهم التاريخ على الأق ��ل تاريخ بلدانهم ،فالعمل على
�أن تكون �إن�سان ًا هذا وحده تطور وان تحُ ي �إن�سان هذا يعني انك تتمتع
بقدرة على �أن ت�صنع املعجزات بعد انتهاء عهدها ،تلك هي �إرادة احلكام
الت ��ي بكل ب�ساطة جتد املتعة يف �أن يكون ��وا �صناع حياة دون االكرتاث
ملددهم الزمنية بالبقاء يف احلكم �أو ما �سيجنوه من فائدة طيلة بقائهم.
�أوروب ��ا بع ��د �أن �أنهكته ��ا احل ��روب وال�صراع ��ات ب�ي�ن الإمرباطوريات
وامللكيات وحكم الكني�سة وحربني عامليتني �أكلت كل مقدراتها ا�ستطاعت
ب� ��إرادة قادته ��ا �أن تتطور وف ��ق �أ�سا�سي ��ات علمية بعيدة ع ��ن توجهات
وميول هذا الفكر �أو ذاك واليوم هذه هي �أوروبا بالرغم من العوا�صف
االقت�صادي ��ة التي تهددها وتهدد العامل �إال �إنها التزال حمط �أنظار و�أمل
الهاربني من ويالت احلكام اجلدد يف مناطقنا ال�شرق �أو�سطية والعربية
منها حتديد ًا ،وحت ��ى امريكا �صاحبة الدميقراطية التدمريية ُبنيت على
�أ�شالء املواطنني الأ�صليني لتتحول اىل جمتمع مهاجرين حري�ص �إبتدا ًء
من القادة حتى ا�صغر مواطن على ان تكون بلد ًا �آمن ًا ،وهي �أي�ض ًا حمط
�أنظ ��ار الهاربني من ح ��كام باتوا من اه ��م �أدوات �سيا�سته ��ا يف املنطقة
وهاربني من م�شاريع الدميقراطية التي تقودها.
�أما نحن العرب فحكامنا اجل ��دد وحتديد ًا حكام الدميقراطية الأمريكية
كما ي�سمونهم يتحولون عك�سي ًا مع كل حتول ي�شهده العامل وممار�ساتهم
الدميقراطية مقدماتها خاطئة ونتائجه ��ا كارثية ،فالدول العربية اليوم
مق�سم ��ة ب�ي�ن جمموع ��ة �أنهكته ��ا ال�صراع ��ات الداخلية وف�س ��اد حكامها،
وجمموع ��ة تتجه �صوب ال�ضي ��اع والتفكيك ،وجمموع ��ة ُتبتز مبنا�سبة
وبغ�ي�ر منا�سب ��ة والأدهى حكامها يعلم ��ون ان �أموالهم ه ��ي من حتافظ
على بقائهم ،وجمموعة �أخرى تفقد خزينها من الدماء حتى باتت تعي�ش
كل ي ��وم �أعرا� ��س دم ،ح ��كام عاملنا العربي بات ��وا يتالعب ��ون بالد�ستور
ليبق ��وا وبالقان ��ون ليت�سي ��دوا وبالأع ��راف والتقليد ليكون ��وا رب هذا
البي ��ت ،حكامن ��ا العرب باتوا يقتل ��ون ويذبحون ويكف ��رون ويهجرون
من �أجل اال�ستمرار ،حكامنا باتوا يد ّر�سون �شعوبهم �إن الكرامة والعزة
وال�شجاعة والأ�صالة لأمة كانت خري �أمة.

هن ��اك �أن ��واع عدي ��دة م ��ن الن�ص ��ب
التذكارية امل�شيدة حول العامل املتعلقة
ب�إب ��ادة اليه ��ود (الهولوكو�ست) ،ويف
يوغ�سالفي ��ا وراون ��دا و�أماك ��ن �أخرى
تو�ض ��ح م ��دى �أنخ ��راط احلكوم ��ات
وال�شع ��وب ب�إن�صاف ال�ضحايا وتخليد
ت�ضحياته ��م .وهناك �أمثل ��ة �أخرى �أقل
�شه ��رة ،عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال ،يف �شمال
�أوغن ��دا ،مت �إن�ش ��اء مع ��امل معماري ��ة
ترافقه ��ا مرا�س ��م ل�ص�ل�اة ال�سنوي ��ة،
ومق�ب�رة جماعية جاءت يف �سياق الرد
على فظاعات احلرب التي �أطلقها جي�ش
الرب هن ��اك .ومتحف الذاكرة وحقوق
الإن�سان يف ت�شيلي لتوثيق االنتهاكات
التي ارتكبتها الديكتاتورية الع�سكرية
ال�سابق ��ة هن ��اك .ومث ��ل ه ��ذه املتاحف
والن�ص ��ب مفتوح ��ة للجمه ��ور الع ��ام،
وه ��ذا �أم ��ر ذو دالل ��ة يف �ض ��وء املث ��ال
العراق ��ي املقت�ص ��ر على ان�ش ��اء متحف
داخل املنطقة اخل�ضراء من قبل وزارة
حقوق االن�سان ،ظل منقطعا عن �سياق
املجتم ��ع الثق ��ايف والإجتماعي خارج
ه ��ذه املنطقة الآمنة ودال ��ة على طبيعة
التفك�ي�ر احل�صري ��ة للنخ ��ب ال�سيا�سة
الراهنة.
عل ��ى الرغ ��م م ��ن �إن مب ��ادرات �إحي ��اء
الذك ��رى له ��ا �أهميتها الق�ص ��وى ،ف�إنها
قد تكون مث�ي�رة للجدل وت�سبب بع�ض
املخاط ��ر �أحيان ��ا ،ويف التج ��ارب
ال�سيا�سي ��ة املت�سم ��ة بع ��دم الإ�ستقرار
تزي ��د الن�ص ��ب التذكاري ��ة الرغب ��ة يف
االنتق ��ام وحتف ��ز مزي� �دًا م ��ن العن ��ف،
وال �سيم ��ا �إذا كان ��ت عملي ��ات م�سي�سة
للغاية متث ��ل �إرادة نخب ال�سلطة�( .أو
ت�صب ��ح �إنعكا�س ��ا ل�صراع ه ��ذه النخب
عل ��ى ال�سلط ��ة) ،ومن ثم تنقل ��ب املهمة
النبيل ��ة ملث ��ل ه ��ذه الن�ص ��ب لت�صحيح
املظامل التاريخي ��ة ومتكني املجتمعات
م ��ن التقدم ،وت�صبح حافز ًا جديد ًا على
االنق�سام .يف عامل عراق ما بعد داع�ش
يهمن ��ي �أن نتجن ��ب ذل ��ك ،وعل ��ى نحو

� سعد �سلوم
ي�ش ��كل في ��ه �إحي ��اء الذك ��رى الإيزيدية
فر�صة خللق قوى اجتماعية و�سيا�سية
ج ��ادة يف جه ��ود بن ��اء الدميقراطي ��ة
ب�ش ��كل ع ��ام ،وحما�سب ��ة مرتكب ��ي
الإنته ��اكات الأو�س ��ع �ض ��د الإيزيديني
ومكون ��ات املجتم ��ع املختلف ��ة ب�ش ��كل
خا�ص� ،سواء كان ��وا من تنظيم داع�ش
�أو حتى �أطرافا ر�سمية �أو �شبه ر�سمية
�أرتكب ��ت ا�ضطه ��ادات �ض ��د الأقلي ��ات.
مبعن ��ى �أخ ��ر ،ب ��ودي �أن يوف ��ر �إحياء
الذكرى من�صة منا�سبة لتحقيق العدالة
يف �سي ��اق مفه ��وم مواطن ��ة حا�ضن ��ة
للتنوع الثقايف.
ج ��اءت فك ��رة �إن�ش ��اء ن�ص ��ب للإب ��ادة
الإيزيدي ��ة نتيج ��ة زي ��ارة بعث ��ة الأمم
املتح ��دة مل�ساع ��دة الع ��راق (يونام ��ي)
ومنظم ��ة الأمم املتح ��دة للرتبي ��ة
والعل ��وم والثقاف ��ة (اليون�سك ��و) اىل
قري ��ة كوج ��و يف ق�ض ��اء �سنج ��ار يوم
الأثن�ي�ن � 29أكتوبر/ت�شري ��ن الأول
 ،2018و�أثن ��اء الزيارة مت تقدمي طلب
م ��ن قبل �أه ��ايل القرية (�شي ��خ القرية)
للنظر يف �إمكانية �إن�شاء ن�صب تذكاري
يف القري ��ة التي �شه ��دت فظائع داع�ش
�ض ��د الإيزيديني ،و�أق ��ر الطلب من قبل
(الي�س وولب ��ول) نائب املمثل اخلا�ص
للأمني العام ل�ل��أمم املتحدة .و�أ�شركت
"مب ��ادرة نادي ��ة" يف ه ��ذا امل�ش ��روع،
وه ��ي منظمة غري حكومي ��ة للدفاع عن
�ضحايا العنف اجلن�سي متثل الإيقونة
الإيزيدي ��ة "نادي ��ة م ��راد" الت ��ي فازت

بجائ ��زة نوب ��ل لل�س�ل�ام لع ��ام .2018
ملتابع ��ة هذا ال�سعي لإن�شاء املتحف فقد
نظمت مديرية املنظمات غري احلكومية
التابعة للأمانة العامة ملجل�س الوزراء
بالتع ��اون م ��ع مكت ��ب اليون�سك ��و يف
العراق �أجتماع للخرباء ب�ش�أن املبادرة
يف بغ ��داد بتاري ��خ  18فرباير �/شباط
� ،2019شارك ��ت في ��ه م ��ع العدي ��د م ��ن
اخلرباء من �أبرزهم :كرمي خان رئي�س
فري ��ق التحقي ��ق ال ��دويل يف جرائ ��م
داع� ��ش  ،UNITADو�إليزابي ��ث
�سيلك� ��س املدي ��ر التنفي ��ذي للتحال ��ف
ال ��دويل ملواق ��ع ال�ضم�ي�ر ،وليوناردو
�ساجنيورج ��ي املدي ��ر التنفي ��ذي
لإ�ستودي ��و �أزورو للإنتاج ،و�إليزابيث
�شيفر براون املدي ��ر التنفيذي امل�شارك
ملب ��ادرة نادي ��ة ،وجيوف ��اين فونتان ��ا
�أنطونيل ��ي كب�ي�ر امل�ست�شاري ��ن يف
مكتب يون�سك ��و العراق ،وممثلون عن
املجتمع الإيزيدي واحلكومة العراقية
(م ��ن �أبرزه ��م االم�ي�ن الع ��ام ملجل� ��س
ال ��وزراء "مهدي الع�ل�اق" ،ومدير عام
دائرة املنظمات غري احلكومية "حممد
طاه ��ر التميمي" ووكي ��ل وزير الثقافة
"قي�س ر�شيد").
متث ��ل ه ��دف �إجتم ��اع اخل�ب�راء يف
التفك�ي�ر م ��ع �أ�صح ��اب امل�صلح ��ة
الدولي�ي�ن والوطني�ي�ن واملحلي�ي�ن
يف مقارب ��ة منهجي ��ة لتحدي ��د مفه ��وم
منا�سب للن�صب التذكاري للإيزيديني،
وعر�ض جمموعة من املواقع التذكارية

واملتاح ��ف لإحي ��اء ذكرى م ��ن خمتلف
البلدان حتفيزا لنقا�ش ب�ش�أن الت�صميم
املنا�س ��ب ملتحف الإيزيدي�ي�ن ،و�أخريا،
�صياغ ��ة تو�صي ��ات لتوجي ��ه حكوم ��ة
العراق والأقلية الإيزيدية لتنفيذ ناجح
للمب ��ادرة� .س ��وف �أق ��دم ع�ش ��رة �أفكار
لإحي ��اء الذك ��رى يف �سي ��اق (مواطن ��ة
حا�ضن ��ة للتن ��وع الثق ��ايف) تخت�ص ��ر
م�ساهمتي يف الإجتماع:
 -1ال يوجد خمط ��ط �أو و�صفة جاهزة
لإحي ��اء الذك ��رى� ،أعتق ��د �إن �أ�س ��و�أ
م ��ا ميك ��ن �أن نفعل ��ه ه ��و تقلي ��د مناذج
قدمي ��ة �أو �إ�سترياده ��ا� ،إذ يه ��دد ذل ��ك
ال�سي ��اق والإبداع الالزم�ي�ن للتذكر من
�أجل التعل ��م من درو� ��س املا�ضي .على
النم ��وذج املق�ت�رح لإحياء الذك ��رى �أن
يراع ��ي التقالي ��د الثقافي ��ة الإيزيدي ��ة
م ��ن جه ��ة و�سي ��اق الثقاف ��ة املحلي ��ة
وح�سا�سياته ��ا م ��ن جهة ثاني ��ة ،و�سط
�سردي ��ات متناف�س ��ة ق ��د ت�ش ��كل عام ��ل
انق�سام جديد.
 -2تخلي�ص �أحي ��اء الذكرى من كونها
منا�سبة حلزن عمي ��ق ،و�إعادة �إنتاجها
كمحفز لنقا�ش جمتمع ��ي وا�سع ودائم
ب�ش� ��أن التعلم من درو�س املا�ضي ،ومبا
�إن الثقافة املحلي ��ة متجذرة يف احلزن
وعب ��ادة الأمل منذ الن ��واح على متوز/
دمي ��وزي يف املا�ض ��ي وحت ��ى الب ��كاء
عل ��ى الإم ��ام احل�س�ي�ن يف احلا�ض ��ر،
ف�سيتنافى التذكر ال�شعبوي يف طغيان
اجلان ��ب الطقو�س ��ي م ��ن احل ��زن يف
بع ��ث املا�ض ��ي بو�صفه ع�ب�رة للأجيال
اجلدي ��دة مع من ��وذج التذك ��ر اخلالق،
ويحيل ��ه اىل حم� ��ض عود �أب ��دي يفرغ
املا�ضي م ��ن قدرت ��ه التحريرية ويكبل
احلا�ض ��ر بعق ��د م�ضف ��ورة بالرغبة يف
االنتقام والغ�ضب.
 -3الربط بال�سياق التاريخي املعا�صر،
�إذ �إن النخب القومية يف تاريخ العراق
املعا�ص ��ر ،وب�أ�س ��م احلداث ��ة والتق ��دم
هند�س ��ة �إجتماعي ��ة ق�سري ��ة �أنتج ��ت
مذابح وتهجريات ق�سرية و�إبادات مثل
مذبح ��ة الآ�شوري�ي�ن يف �سميل ،1933

الفره ��ود �ضد الأقلي ��ة اليهودية 1941
وتهجريهم اجلماع ��ي ،1951-1950
وتهجريالفيليني يف ال�سبعينات و�إبادة
الأك ��راد نهاي ��ة الثمانيني ��ات واملقاب ��ر
اجلماعية لل�شيع ��ة بداية الت�سعينيات،
لذا ،من الأهمية ربط امل�شروع بال�سياق
التاريخ ��ي املعا�ص ��ر ال ��ذي تغولت فيه
الدول ��ة ،وحت ��ت �شع ��ار "ل ��ن يح ��دث
ذلك م ��رة �أخرى"� ،س ��واء كانت الدولة
طرف ��ا فاعال يف �أرت ��كاب الفظاعات كما
يف الأمثل ��ة التاريخي ��ة ال�سابق ��ة خالل
الق ��رن الع�شرين� ،أو نتيجة لغيابها كما
حدث يف �إبادة �سنجار واحتالل داع�ش
لإج ��زاء وا�سع ��ة م ��ن الب�ل�اد يف بداية
القرن احلادي والع�شرين.
 -4متثيل املب ��ادرة ملجتمعات الأقليات
العراقية� ،إذ قد ي�ضع ال�سياق التناف�سي
احي ��اء الذك ��رى يف �ص ��ورة مناف�س ��ة
�سردي ��ات م�ستم ��ر ،ويجع ��ل امل�س ��رح
ال�صغ�ي�ر للأح ��داث زاخ ��را بق�ص� ��ص
تتناف� ��س عل ��ى املظلومية وم ��ا يرتتب
عليها من مطالب و�إ�ستحقاقات والرغبة
يف الأعرتاف ،فامل�سيحيون والرتكمان
وال�شب ��ك يف �سه ��ل نين ��وى ومناط ��ق
�أخرى ،و ال�شيع ��ة يف �سبايكر وال�سنة
يف املو�ص ��ل و�ص�ل�اح الدي ��ن والأنبار
تعر�ض ��وا لإنته ��اكات فظيع ��ة م ��ن قبل
داع�ش ،ف�ض�ل�ا عن ا�سته ��داف التنظيم
ل ��كل خمتل ��ف �أيديولوجي ��ا ،وارتك ��ب
فظاعات على �أ�سا�س جندري .لذا ،ف�إن
تخلي� ��ص املبادرة من الروح التناف�سية
لل�سردي ��ات ،ويف �إطار �شامل للتخل�ص
م ��ن ما يطلق عليه ت ��ودروف "الإبتزاز
التاريخ ��ي" ،يك ��ون م ��ن وجهة نظري
م ��ن خالل �صياغته عل ��ى نحو ميثل كل
ما تقدم م ��ن �سرديات ويجمع خيوطها
ويخت�صرها يف ف�ض ��اء متثيلي واحد،
ولتحقي ��ق ذلك �أق�ت�رح �أن يكون متحفا
جلرائ ��م داع�ش �ض ��د التن ��وع العراقي
بكاف ��ة �أطياف ��ه ،م ��ع �إي�ل�اء خ�صو�صية
للأب ��ادة الإيزيدي ��ة يف �سنجار عا�صمة
الإب ��ادة ،و�أن تك ��ون كوج ��و مبثاب ��ة
القلب للم�شروع.
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 علــي ح�ســـني
ويعلم العقل الذي يكون ه��و القانون  ،كل الب�شر
�إذا ا�ست�ش��اروه � ،إنهم مل��ا كانوا جميع�� ًا مت�ساوين ،
يوق��ع �أحد منهم
وم�ستقل�ين  ،ف�إن��ه ال ينبغي �أن ِ
�ض��رراً بالآخر يف حياته � ،أو �صحته � ،أو حريته ،
�أو ممتلكات��ه  ..وملا كنا مزودين مبلكات متماثلة
 ،ونت�شارك كلنا يف جمتمع واحد للطبيعة  ،ف�إنه
ال ميكن افرتا���ض �أي خ�ضوع بيننا قد يجعل لنا
ال�سلط��ة لأن يحطم بع�ضنا بع�ض ًا  ،كما لو كنا قد
خلقنا من �أجل م���آرب الآخرين  ،مثل احليوانات
الدنيا التي خلقت من �أجلنا "
جون لوك

خ ّل ��ف �سق ��راط لتالمذته ثالث
مه ��ام  ،وهي  :تعيني م�ضمون
ناف ��ع عقلي� � ًا عل ��ى نح ��و �أدق ،
و�إعط ��اء العامل الفكر الأكرب عن قيمة الأخالق
 ،والتفك�ي�ر بالعدالة بو�صفها داخلة يف نطاق
نظرة كونية .
فم ��ا ه ��ي النتائ ��ج الت ��ي و�ص ��ل �إليه ��ا �أولئك
الذي ��ن اهتموا مب�س�أل ��ة العدال ��ة وحاولوا �أن
يحددوا ما هو نافع عقلي ًا ا�ستنادا اىل جتربة
الدميقراطي ��ة الت ��ي عا�شته ��ا �أثين ��ا يف ذل ��ك
الوق ��ت ..قبل وفاة �سق ��راط بثالثة �أعوام قام
تلميذه �أفالطون مبحاولتني لدخول ال�سيا�سة
 ،الأوىل يف هزمي ��ة �أثين ��ا �أم ��ام �إ�سربطة يف
احلرب التي اطلق عليها ا�سم " البيلوبوني�سية
"  ،والثانية بعد عام  ،عندما ا�ستعادت �أثينا
نظامه ��ا الدميقراطي  ،لك ��ن املحاولتني ف�شلتا
مما جعل ه ��ذه التجربة خيب ��ة �أمل لأفالطون
باحلي ��اة ال�سيا�سية  ،حيث �أدرك �أن التغيري ال
ميك ��ن �أن ي�أتي �إال من خ�ل�ال حكم جديد متام ًا
.وكان كت ��اب " اجلمهوري ��ة " ه ��و الأ�سا� ��س
لتن ��وع الدول ��ة املثالي ��ة التي حلم به ��ا  ،وقدّم
�سقراط من �أجلها حياته .
�أذن كانت ال�سيا�سة الباعث الأ�سا�س الذي دفع
�أفالطون اىل البحث الفل�سفي يف مفاهيم مثل
احلكم والعدالة والقان ��ون  ،و�إن احلكم الذي
�ص ��در على �أ�ستاذه جعل ��ه يبحث عن الع ّلة يف
ف�س ��اد ال ��دول  ،وال�سبي ��ل اىل �إ�ص�ل�اح �أنظمة
احلكم .
ولد �أفالطون عام  427قبل امليالد لأ�سرة غنية
�أتاح ��ت لإبنها �أن يتعلم البالغة واملو�سيقى و
الريا�ضي ��ات و�أن ي�ؤلف ال�شعر وهو �صغري ًا ،
ويكتب امل�سرحيات متاثر ًا بامل�سرحي ال�شهري
�آن ��ذاك " يوربيد� ��س "  ،وظل ��ت عائلت ��ه تهيئه
لدخ ��ول العم ��ل ال�سيا�س ��ي �إ�س ��وة ب�أج ��داده
الذي ��ن مار�سوا احلكم يف �أثينا  ،لكن حدث �أن
التق ��ى ال�ش ��اب �أفالطون برج ��ل يلقي اخلطب
واملواعظ يف الأ�سواق ا�سمه �سقراط ف�أ�صبح
اليفارق ��ه مثل ظله  ،ويق ��ال �إن �أفالطون الذي
كان ا�سم ��ه " ار�ستوكلي� ��س اب ��ن �أري�ست ��ون"
�سماه �سقراط ب�أفالطون المتالء ج�سمه وقوة
بنيانه .
 ،ومل يكن اللقاء ب�سقراط �أول معرفة �أفالطون
بالفل�سف ��ة  ،فق ��د �سب ��ق ل ��ه �أن تع ��رف عل ��ى
ال�سف�سطائي�ي�ن الذي ��ن كانوا كان ��وا يرفعون
�شعار الحقيق ��ة مطلقة �أبد ًا  ،وكانوا يعيبون
على الفل�سفة �إنها تبح ��ث عن احلقيقة املطلقة
التي الوجود له ��ا يف الطبيعة ح�سب قولهم ،
ولهذا ركزوا على البحث يف الإن�سان باعتباره
كائن ًا اجتماعي� � ًا  ،وكانوا ميتدح ��ون �سقراط
لأن ��ه ح�سب قوله ��م �أنزل الفل�سفة م ��ن ال�سماء
وا�سكنه ��ا امل ��دن و�أدخله ��ا البي ��وت وجعله ��ا
�ضروري ��ة ل ��كل بح ��ث يف احلي ��اة والأخ�ل�اق
واخل�ي�ر وال�شر  .وقد تركت ه ��ذه الأفكار يف
نف�سه �أثر ًا قوي ًا  ،ولكنه يف الوقت الذي �أخذت
عائلت ��ه تطالبه ب� ��أن يعمل يف مهن ��ة �أجداده ،
ج ��اء �سقراط �ساخر ًا ليقول له ":املعرفة �أو ًال"
 .لق ��د كان ه ��ذا هو الدر� ��س الأول الذي تع ّلمه
�أفالط ��ون من �سقراط  ،فقل ��ب حياته  ،وجعله
يعيد التفكري يف كل ما تع ّلم من قبل  .فبمجرد
�أن انته ��ى م ��ن حواره مع �سق ��راط حتى ذهب
اىل البي ��ت ليح ��رق كل ق�صائ ��ده  ،وميزق كل
م ��ا كتب ��ه من قب ��ل  ،وين�س ��ى هيام ��ه بامل�سرح
 ،وكل م ��ا يتعل ��ق بع�شق ��ه للريا�ض ��ة  ،وتب ��ع
�سقراط ال ��ذي بدا وك�أنه مار� ��س عليه ال�سحر
،على حد تعبري ديوران ��ت يف "ق�صة الفل�سفة
 " :وقد رف� ��ض كل حماوالت عائلته للح�صول
عل ��ى وظيفة كب�ي�رة يف الدولة ،فق ��د ّ
ف�ضل �أن
يب ��د�أ باملعرف ��ة �أو ًال  .كان �سق ��راط يحاول �أن
يو�ض ��ح لأفالطون مفاهي ��م العدالة والأخالق
 ،وكيف يك ��ون الإن�سان �إن�سان ًا  ،وكيف ميكن
ل ��ه �أن يعي�ش حتت حكم العق ��ل حياة �إن�سانية
متمي ��زة �": ،إن �أعظ ��م خ�ي�ر للإن�س ��ان هو �أن
يكون حديثه كل يوم ع ��ن الف�ضيلة والأخالق

�سقراط
املح�صنة بهذه القيم
والعدال ��ة  ،فاحلياة غ�ي�ر
ّ
لي�ست حياة "
مل تدم رفق ��ة افالطون ل�سق ��راط طوي ًال ،فبعد
ثم ��اين �سن ��وات م ��ن تاري ��خ �أول لق ��اء  ،يت ��م
�إلقاء القب�ض على �سقراط وتقدميه للمحاكمة
الت ��ي ت�أمر ب�إعدام ��ه  ،كان �أفالطون حينها يف
الثامن ��ة والع�شري ��ن من عم ��ره  ،لقد حتطمت
�آمال ��ه يف احلياة العامة يف �أثينا ولهذا جنده
يكت ��ب � ":أدرك ��ت �أخ�ي�ر ًا �إن �أنظمة احلكم يف
كل البل ��دان م ��ن دون ا�ستثناء �سيئ ��ة  ،ولذلك
ف�أن ��ا جم�ب�ر على الق ��ول �إن اجلن� ��س الب�شري
لن يعي�ش �أيام ًا �أف�ض ��ل �إىل ان يتوىل ال�سلطة
ال�سيا�سي ��ة من يتبعون الفل�سف ��ة حق ًا و�صدق ًا
� ،أو ح�ي�ن حتي ��ل العنائي ��ة الإلهية م ��ن بيدهم
ال�سلطة ال�سيا�سية �إىل فال�سفة حقيقيني .
بعد موت �سقراط يرح ��ل �أفالطون عن �أثينا ،
وتط ��ول �أ�سفاره  ،لكن ��ه يف النهاية يعود اىل
مدينت ��ه لي�ش�ت�ري قطع ��ة كبرية م ��ن الأر�ض ،
ين�ش� ��أ عليه ��ا �أكادمييته ال�شه�ي�رة  ،والتي ظل
ُيع ِّل ��م فيها ط ��وال �أربع�ي�ن عام ًا  .وق ��د اختار
له ��ا مكان ًا كان �سق ��راط يعلم في ��ه تالمذته من
ال�شب ��اب  ،و�سمي ��ت الأكادميي ��ة لأنه ��ا �أقيمت
عل ��ى ب�ست ��ان كان مل ��ك ًا للبط ��ل اليون ��اين "
اكادميو� ��س "  ،وق ��د ا�ش�ت�رى �أفالطون قطعة
الأر� ��ض و�سط هذا الب�ست ��ان  ،وكان تالمذته
من ال�شباب الذين ه ّي�أهم لكي ميار�سوا العمل
ال�سيا�سي والفكري  .ومل ُيعرف عن �أفالطون
�إنه كان يتقا�ضى �أجر ًا على التعليم  ،واعتمدت
االكادميية على هبات الأغنياء  ،وعلى �إعانات
اختياري ��ة م ��ن �أولي ��اء �أم ��ور بع� ��ض الطلب ��ة
الأغني ��اء  ..وكانت الأكادميي ��ة �أ�شبه بجماعة
ديني ��ة  ،يعي� ��ش �أع�ضا�ؤه ��ا عي�ش� � ًة م�شرتك ًة ،
ومنه ��م بالطبع �أفالط ��ون �صاح ��ب املدر�سة ،
وكان ��ت رئا�سة املدر�سة تنتقل من �شخ�ص اىل
�آخر عن طريق االنتخاب ال�سري  ،ومن خالل
املدر�سة ا�ستطاع �أفالط ��ون �أن يطبق نظريته
عن الفيل�سوف الذي ي�صبح ملك ًا �أو امللك الذي
ي�صب ��ح فيل�سوف ًا  ،والتي �شرحها لنا يف كتابه
ال�شه�ي�ر "اجلمهورية" وفي ��ه يعر�ض برنامج
عمل للحكومة املثالية ملجتمع مثايل .
ظ ��ل �أفالط ��ون يحفظ در� ��س �أ�ست ��اذه �سقراط
م ��ن �أن الف�ضيلة ه ��ي املعرف ��ة  ،و�إن الف�ضيلة
ميكن تعلمه ��ا .وباحلديث مع النا�س وجعلهم
يفك ��رون  ،نحثهم لي�صريوا فا�ضلني  ،وعندئذ
�سي�سلك ��ون طري ��ق العمل ال�صحي ��ح  ،ويتبع
ذلك �إنهم �سيعي�شون �سعداء  ،ويكمل افالطون
نظري ��ة �أ�ست ��اذه �سق ��راط بالق ��ول �إن املعرفة
احلقة هي املعرفة مبثال اخلري .
لأن الفال�سف ��ة يتقنون التفكري ح ��ول الواقع،
يعتق ��د �أفالطون ب�أنه يجب عليهم �أن يتحملوا
امل�س�ؤولية و تكون لهم ال�سلطة ال�سيا�سية .يف
م�ؤلف اجلمهوري ��ة ،ي�صف �أفالطون جمتمع ًا
مثالي� � ًا خيالي� � ًا .يكون في ��ه الفال�سفة يف �أعلى
�سلطة يف املجتم ��ع و يكون لهم تعليم خا�ص،
غ�ي�ر �إنه يج ��ب عليه ��م �أن يتخلوا ع ��ن لذاتهم
اخلا�صة من �أجل املواطنني الذين يحكمونهم.
يوجد حتته ��م اجلنود الذين ُي َدرب ��ون للدفاع
ع ��ن البل ��د ،و حتته ��م يوجد العم ��ال� .ستكون
هذه املجموعات من النا�س يف توازن مثايل،
ت ��وازن ي�شب ��ه ح�س ��ب �أفالطون العق ��ل املتزن
ال ��ذي يتحكم جانب ��ه العق�ل�اين يف امل�شاعر و
الرغبات.
*****
العدال��ة �صفة ف��رد  ،ولكنها كذلك
�صفة املدينة كلها
�سقراط

ي ��دور احلدي ��ث يف كت ��اب " اجلمهوري ��ة "
لأفالط ��ون ب�إ�سل ��وب روائ ��ي  ،البط ��ل في ��ه
�سق ��راط الذي ُيلقي على �سامعيه ا�سئلته عن
احلقيقة .
ويف اجلمهوري ��ة يب ��د�أ �سق ��راط يف ال�س�ؤال
ع ��ن ما ه ��ي العدال ��ة ؟ فيق ��ول بوليمارخو�س
�إنه ��ا تقت�ضي ب�أن يرد الإن�سان كل ماله  ،و�إنها
معامل ��ة كل ح�س ��ب م ��ا ي�ستح ��ق  ،ويرف� ��ض
�سقراط ه ��ذا التعريف � ،إذ كي ��ف ي�ضر العادل
�أعداءه ومبعنى �آخر كيف يقرتف العادل ظلم ًا
من خالل عدالت ��ه  ،ويعرت�ض ترا�سيماخو�س
ال ��ذي يقدم تعريف ًا ثاني ًا للعدالة ي�ؤكد فيه � :إن
العدالة لي�ست �سوى العمل مبقت�ضى م�صلحة
الأق ��وى  .ويف مقابل هذه الآراء جند �سقراط
يلج� ��أ اىل ت�شبيه احلك ��م ب�أنه فن م ��ن الفنون
املفي ��دة للإن�سان  ،غايته حتقي ��ق فائدة للغري
ال لأ�صحاب ��ه  ،ولهذا ف�إن احلاكم �ضمن مفهوم
�أفالطون هو من يعمل ال مل�صلحته ال�شخ�صية
 ،ب ��ل مل�صلحة رعيت ��ه  ،ثم يح ��اول �سقراط �أن
يق ��دم و�صف� � ًا للعدال ��ة  ،فيقول �إن ل ��كل �شيء
وظيف ��ة خا�ص ��ة ب ��ه  ،فكم ��ا �أن للع�ي�ن وظيفة
الت�شاركه ��ا فيه ��ا الأذن وف�ضيلته ��ا يف �أدائها
لهذه الوظيفة  ،كذلك تكون للنف�س وظيفة هي
احلي ��اة وف�ضيلتها يف ح�س ��ن توجهها للحياة
لتبلغ ال�سعادة  ،وما العدالة �إال ف�ضيلتها التي
هي و�سيلتها لل�سعادة .
ولع ��ل ال�س� ��ؤال الأول الذي ُيث ��ار يف حماورة
اجلمهوري ��ة ه ��و  :ما هي قاع ��دة اخلري التي
يتعينّ على الإن�سان �أن ينظم حياته وفق ًا لها ؟
 .وهنا يثري �أح ��د التالميذ مفهوم العدالة عند
النا� ��س  ،فيقول �إن النا�س الترغب يف العدالة
لذاته ��ا  ،و�إنه ��م اليلتزم ��ون به ��ا �إال جمربين
حت ��ى الي�صيبه ��م �أذى م ��ن غريه ��م �إن عرفوا
بالظلم .
وجن ��د �سق ��راط ي ��رد به ��دوء لك ��ي يثب ��ت �أن
العدال ��ة قيمته ��ا يف ذاته ��ا  ،و�إنه ��ا اخل�ي�ر
الوحيد للنف�س الإن�سانية  ،وبها وحدها يدرك
الإن�سان ال�سعادة .
�سقراط  :لتعلم �إذن منذ البداية وعندما �شرعنا
يف ت�أ�سي�س مدينتنا � ،أخذنا على عاتقنا واجب ًا
ه ��و �أن نبينّ ما هي العدالة  ،ولقد ذكرنا مرار ًا
�إن كن ��ت تذك ��ر �إنه الينبغي لأح ��د �أن ميار�س
�إال عم ًال واح ��د ًا يف املجتمع وهو العمل الذي
هي�أته له الطبيعة.
 �أجل قلنا ذلك�سق ��راط  :وقلن ��ا �إن العدال ��ة تتلخ� ��ص يف
ان�ص ��راف كل �إىل عمل ��ه وبدون �أن يتدخل يف
�أعمال الغ�ي�ر � ،أي �إن العدال ��ة هي يف اهتمام
الكل مبا يخ�صه .
هكذا يب�ي�ن �أفالطون �إن خ�ي�ر الأمم  ،هي تلك
التي تقدر التخ�ص�ص و�سي�ؤدي كل املواطنني
العم ��ل الذي يتمتع ��ون بالأهلي ��ة الطبيعية له
 ،بغ� ��ض النظر ع ��ن املولد والن�س ��ب  ،وميكن
للم ��ر�أة �أن ت�ص ��ل �إىل �أعل ��ى املرات ��ب ب�سهولة
 .مل يك ��ن �أفالط ��ون منا�صر ًا للم ��ر�أة باملعايري
احلديث ��ة  ،لكن ��ه يق ��ول يف اجلمهوري ��ة �إن
امل ��ر�أة يجب �أن حت�ص ��ل على الفر� ��ص نف�سها
الت ��ي يح�ص ��ل عليها الرج ��ل  ،و�إن �أي ��ة امر�أة
�أثبتت كفاءتها يجب �أن ي�سمح لها بالرتقي يف
مراتب املجتمع .
و�إذا ت�ساءلنا عن الأ�سباب التي دعت �أفالطون
اىل تق ��دمي هذا التعري ��ف للعدالة وامل�ساواة ،
ف� ��إن الإجاب ��ة �سنجده ��ا يف الف�ص ��ل ال ��ذي
خ�ص� ��ص ملفه ��وم الدولة واملجتم ��ع  ،فالدولة
تن�ش� ��أ يف ر�أي �أفالط ��ون من "عج ��ز الفرد عن
االكتفاء بذاته وحاجته اىل �أ�شياء الح�صر لها

" ،وملا كانت حاجات الفرد عديدة الي�ستطيع
القي ��ام به ��ا لوح ��ده  ،فه ��و �إذن يف حاجة اىل
م�ساع ��دة املجتم ��ع  .وهنا يبني لن ��ا �أفالطون
�ض ��رورة االجتم ��اع الب�ش ��ري ك�أ�ص ��ل لن�ش� ��أة
الدول ��ة  ،فالدولة التن�ش� ��أ �إال لتلبية احلاجات
املعنوي ��ة واملادية التي الي�ستطيع الإن�سان �أن
يلبيها مبفرده .
�إن الدول ��ة املثالي ��ة عن ��د �أفالط ��ون ه ��ي التي
تق ��وم على مب ��د�أ تق�سي ��م العمل ب�ي�ن �أفرادها
الذي ��ن ي�ضعه ��م �أفالط ��ون يف جمهوريته يف
ث�ل�اث طبق ��ات �أ�سا�سي ��ة هي :طبق ��ة املنتجني
وطبقة اجلنود وطبقة احلكام  ،وكل طبقة من
ه ��ذه الطبقات ينبغي �أن ت� ��ؤدي وظيفتها على
الوج ��ه الأكم ��ل متح ّلية بف�ضائله ��ا وبدون �أن
تتدخ ��ل �أية طبقة يف عمل الأخرى  ،وي�شرتط
يف طبق ��ة احلكام �أن تك ��ون من الفال�سفة ":ما
مل يت � َّ
�ول الفال�سف ��ة احلك ��م يف ال ��دول � ،أو
�أن يتح ��ول م ��ن ن�سميه ��م مل ��وك ًا وحكام ًا �إىل
فال�سف ��ة حقيقيني  ،وما مل نر القوة ال�سيا�سية
تتح ��د بالفل�سف ��ة  ،وما مل ت�س ��ن قوانني دقيقة
تبع ��د م ��ن مل يجمع ��وا هات�ي�ن القوت�ي�ن  ،فلن
تنتهي ال�شرور من الدول".
يجع ��ل دي ��ف روبن�س ��وف يف كتاب ��ه "فل�سفة
�أفالطون" م ��ن فكرة الرتبية حم ��ور ًا لتف�سري
فل�سفة �أفالطون  ،فكل الأبحاث التي ت�ضمنتها
حماورة اجلمهورية و�ضمنها مناق�شة الأنواع
املختلفة للد�ساتري  ،و�أ�سباب انحالل الأنظمة
ال�سيا�سي ��ة  ،ت�سته ��دف يف �آخ ��ر الأم ��ر غاي ��ة
تربوي ��ة  .ويو�ض ��ح روبن�س ��ون وجهة نظره
بالق ��ول  " :قد نظ ��ن لأول وهل ��ة �إن �أفالطون
كان يهتم بت�أ�سي�س دولة مثلى ،حتكمها �صفوة
خمت ��ارة  ،وكان يخ�ض ��ع الأخ�ل�اق والرتبي ��ة
لهذه الغاية  ،ولكننا عندما ندر�س اجلمهورية
يظه ��ر لن ��ا بو�ضوح كامل م ��ا كان يرم ��ي �إليه
�أفالط ��ون  ،فهو يبن ��ي ال�سيا�سة على الأخالق
 ،لأن ��ه ي�ؤمن ب� ��أن  ،مبد�أ ال�سل ��وك الذي ير�شد
املجتمع والدولة هو نف�س ��ه الذي ير�شد الفرد
يف �سلوكه الأخالقي " .
********

مممممم
الفارابي

توما�س مور

ن�صب��ح �شيئ ًا م��ا عرب قيامن��ا بالأفعال
الت��ي تت�ص��ف به��ذا ال�ش��يء  ،ن�صب��ح
معتدلني ع�بر قيامنا ب�أفع��ال تت�صف
باالعت��دال  ،و�شجعان��ا بقيامنا ب�أفعال
تت�صف بال�شجاعة
�أر�سطو

عل ��ى م ��دار قرون  ،ح ��اول الكثري م ��ن الأفراد
واملجموع ��ات الب�شري ��ة تطبي ��ق ر�ؤاه ��م على
�أر�ض الواق ��ع  ،حاول البع� ��ض �أن يحقق ذلك
من خالل ال�سلط ��ة  ،وحاول �آخرون من خالل
الفك ��ر واحلكاي ��ات االجتماعي ��ة  ،حت ��ى �أن
مارك� ��س كت ��ب ذات ي ��وم اىل اجنل ��ز � ":أعود
ب�ي�ن احل�ي�ن والآخ ��ر اىل كت ��اب اجلمهورية ،
احلل ��م الذي �أراد �أن يحققه �أفالطون  ،جمتمع
عادل يف دولة ي�سودها الع ��دل وامل�ساواة" ..
 ،هذا املجتمع الذي و�صفه بعد وفاة �أفالطون
ب�أك�ث�ر م ��ن  1200ع ��ام فيل�س ��وف م�سل ��م ولد
يف ع ��ام  870يف مدينة ف ��ارب الواقعة ب�إقليم
خرا�س ��ان  ،وقد روى لنا ابن ابي �أ�صيبعه يف
مو�سوعته " عيون الأنباء يف طبقات الأطباء
" �إن والده كان فار�سي الأ�صل تزوج من امر�أة
تركي ��ة  ،و�أ�صب ��ح قائد ًا يف اجلي� ��ش الرتكي ،
و�إن الفاراب ��ي يف بداية حياته قبل ان يدر�س
الفل�سف ��ة ا�شتغل بالق�ض ��اء  ،ودر�س الطب يف
بداي ��ة �شباب ��ه  ،لكنه ت ��رك مدينته ف ��ارب بعد
وف ��اة �أمه و�أبي ��ه كان يبلغ الثامن ��ة والثالثني
م ��ن عمره  ،حي ��ث ق�صد بغ ��داد لي�ستق ��ر بها ،
ويف �صباه كانت له مقدرة كبرية على الدر�س
واحلف ��ظ حت ��ى �أن اب ��ن خل ��كان يخربن ��ا يف
كتاب ��ه " وفيات الأعي ��ان " �إن ابو ن�صر حممد
ب ��ن حمم ��د ب ��ن طرخ ��ان املع ��روف بالفارابي
كان يتباه ��ى ب�أن ��ه يجيد �أكرث م ��ن ع�شر لغات
�أ�شهرها العربية والرتكي ��ة والفار�سية  ،ويف
بغداد ح�ضر درو�س ب�شر بن متي الذي ا�شتهر
بتدري� ��س املنطق يف ع�ص ��ره  ،وترجمته اىل
العربي ��ة عدد ًا كبري ًا من كتب �أر�سطو وبع�ض
حم ��اورات �أفالطون وتقدمي �شروح لها  ،عند
ب�شر تعرف الفارابي عل ��ى الفل�سفة اليونانية
وكان مغرم ��ا ب�أر�سط ��و حتى �إنه ق ��ال لبع�ض
تالمذت ��ه �إنه قر�أ كتاب ال�سيا�سة لأر�سطو �أكرث
من خم�سني مرة  ،وحفظ حماورة اجلمهورية
لأفالط ��ون عن ظهر قل ��ب  ،و�إنه يف كل �صباح
كان يقر�أ منها �صفحات  ،وعندما �سئل عما �إذا
كان ه ��و �أم �أفالطون �أر�س ��خ علم ًا يف الفل�سفة
ق ��ال  :لو �أدركته لكنت �أك�ب�ر تالميذه " ..ويف
بغداد تف ��رغ لدرا�سة الفل�سفة ملدة ثالثني عام ًا
�أ�ص ��در فيها العديد م ��ن امل�ؤلف ��ات كان واحد ًا
منه ��ا كتاب ��ه ال�شه�ي�ر " يف املدين ��ة الفا�ضلة "

افالطون
والذي �سار فيه على خطى �أفالطون  ،حماو ًال
بن ��اء ع ��امل م�شابه ملا ج ��اء به �أفالط ��ون يف "
اجلمهوري ��ة � " : ،إمنا الب�ش ��ر ،على تنافرهم،
حمتاج ��ون اىل االجتم ��اع والتع ��اون" � .أي
�أن الإن�س ��ان ،وف ��ق مفه ��وم الفاراب ��ي  " :ال
ي�ستطي ��ع �أن يبقى و�أن يبلغ �أف�ضل كماالته �إال
يف املجتمع .وهو ي�ص ��ف لنا مدينته الفا�ضلة
ب�أنه ��ا � " :شبيهة باجل�سم الكام ��ل التام ،الذي
تتعاون �أع�ضا�ؤه لتحقي ��ق احلياة واملحافظة
عليه ��ا"  ،وكم ��ا �أن ":خمتل ��ف �أجزاء اجل�سم
الواح ��د مر ّتب ��ة بع�ضه ��ا لبع� ��ض ،وتخ�ض ��ع
لرئي� ��س واح ��د ،ه ��و القل ��ب ،كذلك يج ��ب �أن
تك ��ون احلال يف املدين ��ة"  .وكم ��ا �أن "القلب
تتكون
يتكون يف اجل�سم ،ومن ثم ّ
هو �أول ما ّ
بقي ��ة الأع�ض ��اء فيديرها القل ��ب ،كذلك رئي�س
املدين ��ة"  .والرئي� ��س هو �إن�س ��ان حتققت فيه
الإن�سانية على �أكملها .وهي الفكرة امل�ستعاره
بحذافريه ��ا من �أفالطون ،وقد �سعى الفارابي
اىل توجيه الفل�سفة وجهة �سيا�سية واجتماعية
 ،فه ��دف الفيل�س ��وف يف املجتم ��ع �أن يك ��ون
هادي� � ًا و ُمهدي ًا للنا�س " يهدي ��ه العقل بنوره ،
ف ُيه ��دي هو النا�س على �ضوء ذلك النور نف�سه
" .وق ��د كت ��ب الفارابي العديد م ��ن امل�ؤلفات
الت ��ي �ش ��رح فيه ��ا وجه ��ة نظ ��ره بال�سيا�س ��ة
و�أنظم ��ة احلك ��م وعالق ��ة املجتم ��ع باحلاكم ،
وعالقة احلاكم بال�شعب  ،و�أ�شهر كتبه يف هذا
املجال " كتاب حت�صي ��ل ال�سعادة " و" ر�سالة
يف التنبي ��ه على �سبي ��ل ال�سع ��ادة " وجوامع
كتاب النوامي�س لأفالطون " و" كتاب املبادئ
الأ�سا�سي ��ة "و املل ��ة الفا�ضل ��ة " و" ر�سالة يف
�آراء �أهل املدينة الفا�ضلة " و " كالم �أبي ن�صر
الفاراب ��ي يف و�صاي ��ا يع ��م نفعه ��ا جمي ��ع من
ي�ستعملها من طبق ��ات النا�س " ..وهكذا نرى
�أن الآراء ال�سيا�سي ��ة كان ��ت ت�شغ ��ل الفاراب ��ي

كث�ي�ر ًا  ،و�إنه مل ي ��دع منا�سب ��ة �إال وعالج فيها
ال�سيا�س ��ة مبختل ��ف نواحيها  ..ولع ��ل الغاية
التي �سع ��ى �إليه ��ا الفارابي لي�س ��ت العمل يف
ال�سيا�س ��ة و�إمن ��ا االر�شاد اىل �سب ��ل حت�صيل
ال�سع ��ادة من خالل �إقامة جمتم ��ع عادل  ،و�إن
هذا املجتمع اليق ��وم على جهود �أفراد معينني
فقط  ":فلي�س ممكن �أن يبلغها الإن�سان وحده
بانف ��راده  ،دون معاون ��ة �أنا� ��س كثريي ��ن له ،
و�إن فط ��رة كل �إن�سان �أن يكون مرتبطا بغريه
" ..وي�ضع لنا الفارابي تعريف ًا لنظام احلكم
ب�أنه نظام احلكم الذي يت�ضافر فيه النا�س مع ًا
 ،ويتعاون ��ون  ،به ��دف �أن ي�صبحوا ف�ضالء ،
ويقوم ��وا ب�أن�شطة نبيلة  ،ويبلغ ��وا ال�سعادة
.وي�صر الفاراب ��ي على �أن احلكمة �أو الفل�سفة
�شرط الميكن اال�ستغناء عنه لت�أ�سي�س املدينة
الفا�ضل ��ة وبقائها  ،وعندم ��ا يح�صي الفارابي
�صف ��ات احلاك ��م الأمث ��ل � ،أو م�ؤ�س� ��س املدينة
الفا�ضل ��ة � ،أن ميتلك امللك ��ة العاقلة املمتازة ،
و�أن يفه ��م معنى ال�سع ��ادة الب�شرية  ،والكمال
 ،وله ��ذا ي�ؤم ��ن الفاراب ��ي �إنه لي� ��س كل ع�ضو
من �أع�ضاء املدين ��ة الفا�ضلة ي�صلح لأن يكون
رئي�س ًا  ":ورئي�س املدينة الفا�ضلة لي�س ميكن
�أن يكون �أي �أن�سان  ،و�إمنا يكون ذلك يف �أهل
الطبائ ��ع العظيم ��ة الفائقة " ورئي� ��س املدينة
الفا�ضلة يجب �أن جتتمع فيه اثنتا ع�شرة ميزة
� :أن يك ��ون تام الأع�ضاء � ،أن يكون جيد الفهم
والت�ص ��ور  ،جي ��د احلفظ ملا يفهم ��ه �أو يدركه
 ،جي ��د الفطن ��ة ذكي ًا  ،ح�س ��ن العب ��ارة  ،حمب ًا
للتعلي ��م  ،غري �ش ��رهٍ يف امل�أك ��ول وامل�شروب ،
حمب� � ًا لل�ص ��دق و�أهله  ،مبغ�ض ًا للك ��ذب و�أهله
 ،كب�ي�ر النف� ��س حمب� � ًا للكرام ��ة � ،أن يك ��ون
الدره ��م والدينار و�سائر الدني ��ا هين ًة عنده ،
�أن يك ��ون حمب ًا للع ��دل و�أهله  ،مبغ�ض ًا للجور
والظل ��م و�أهلهما � ،أن يك ��ون عاد ًال غري �صعب
القيادة والجموح ًا وال جلوج ًا  ،قوي العزمية
ج�س ��ور ًا غ�ي�ر خائ ��ف وال �ضعي ��ف النف�س " .
وي�ؤم ��ن الفاراب ��ي �إن اجتماع ه ��ذه اخل�صال
جميعه ��ا يف �إن�س ��ان واح ��د �أمر �صع ��ب املنال
 ،و�إذا خل ��ت املدين ��ة من رجل به ��ذه ال�صفات
 ،وكان ��ت موزع ��ة بني ع ��دد م ��ن الأ�شخا�ص ،
وكان اولئ ��ك الأ�شخا� ��ص متالئم�ي�ن  ،كان ��وا
ه ��م الر�ؤ�س ��اء الأفا�ض ��ل �.إال �إن ��ه �إذا اجتمعت
ال�صفات كلها يف عدة �أ�شخا�ص ما عدا احلكمة
 ،فان املدينة الفا�ضلة تبقى " بال ملك �أو رئي�س
 ،ف ��ان مل يتفق �أن يوجد حكي ��م ت�ضاف �إليه مل
تلب ��ث املدينة بعد مدة �أن تهلك " ..يكتب �إميل
برهيي ��ه  ":كما �أ�صلح الفلكيون العرب �أخطاء
بطليمو�س وغريه  ،كذلك ح�سنوا ما خلفه لهم
معلموه ��م الإغريق من تراث �سيا�سي  ،فكتاب
الفارابي �آراء �أهل املدينة الفا�ضلة ي�ضاهي يف
الواق ��ع �إن مل يتفوق عل ��ى ما جاء من امل�صادر
ال�سيا�سية عند �أفالطون و�أر�سطو " .
********
يف �صبيح ��ة ي ��وم ال�ساد� ��س م ��ن مت ��وز ع ��ام
ُ 1535ن ِف ��ذ حك ��م االع ��دام برج ��ل كان �أق ��رب
النا� ��س اىل املل ��ك ه�ن�ري الثام ��ن  ،حني عمل
مبن�ص ��ب الوزي ��ر الأول  ،لكن ��ه فج ��اة يق ��دم
ا�ستقالت ��ه بعد �أن رف� ��ض �أن يق�سم �إن امللك هو
الرئي� ��س الأعلى للكني�س ��ة  ،لأن ذلك يتعار�ض
م ��ع قي ��ام نظ ��ام ع ��ادل وحكي ��م  ،في�ساق اىل
ال�سجن ويحاكم بتهمة اخليانة  ،ليقطع ر�أ�سه
يف النهاي ��ة � ،أح ��ب توما�س م ��ور املولود يف
ال�ساب ��ع من �شب ��اط عام � 1477أم ��ور ًا �ستظل
ت�شغ ��ل الب�شري ��ة  ،وه ��ي العدل وامل�س ��اواة ،
ون ��ادى بالعل ��م وامل�س ��اواة وطال ��ب بالق�ضاء
عل ��ى �أ�سباب الظلم واحلروب .وقد �صاغ مور
عام  1516كلم ��ة " يوتيبيا " يف كتاب �صغري
تخيل فيه وجود املدينة الفا�ضلة �أو جمهورية
�أفالط ��ون يف جزيرة متخيل ��ة  ،ت�أ�س�س عليها
جمتم ��ع قائم عل ��ى م�س ��اواة وا�سع ��ة النطاق
 ،يحكم ��ه رج ��ال حكم ��اء  ،له قوان�ي�ن �صارمة
 ،لكن ��ه يوفراحلي ��اة الكرمية ملعظ ��م مواطنيه
 ،ويذه ��ب م�ؤرخ ��و حي ��اة توما�س م ��ور � ،أن
الرج ��ل كان متاث ��ر ًا بفل�سف ��ة �أفالط ��ون وقدم
ترجم ��ة م ��ن الالتيني ��ة جلمهوري ��ة �أفالطون
�أهداه ��ا للملك ه�ن�ري الثام ��ن  .يف "يوتوبيا
م ��ور "  ،كم ��ا ه ��و احل ��ال يف "جمهوري ��ة
�أفالط ��ون"  ،لي�س ��ت ثمة ملكي ��ة خا�صة ،هناك
اخل�ي�ر الع ��ام وامل�س ��اواة ، .وقد حل ��م كاتبها
ب� ��أن يعي� ��ش مواطني ��ه الإنكليز حي ��اة �أف�ضل
وبنظ ��ام �سيا�س ��ي مث ��ايل  ،وهو الأم ��ر الذي
�أدى ب ��ه اىل �أن ُيقط ��ع ر�أ�س ��ه ..وت�أتي �أهمية
" يوتبيا " توما�س مور ب�أنها �أ�صبحت م�صدر
وح ��ي و�إلهام لكثري م ��ن املفكرين وامل�صلحني
والأدباء على اختالف فل�سفاتهم  ،لكن �آراءهم
اتفقت عل ��ى �ضرورة قيام عق ��د اجتماعي بني
ال�شع ��ب واحلاكم  ،وكان من ه�ؤالء جون لوك
 ،وجان جاك رو�سو  ،ودايفيد هيوم .
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اقــــرأ

ال ت�س�ألوا ال�سيد نوري املالكي
عن عائدية االر�ض التي بنى
عليها قاعته الكبرية " الأبرار"
 ،وكيف �أنه وعد العراقيني ب�أن
اليبقى واحد منهم من دون �سكن ،
ا�س�ألوا �أ�صحاب امل�شاريع الوهمية
الذين �أخربونا � ّأن العراق
�سيتحول �إىل يابان اخرى � ،إن مل
يتقدم عليها .
يف �شريط فديو �أر�سله يل ال�صديق
الكاتب �سعد �سلوم بعنوان "
احلرب الناعمة ..العراق �أُمنوذج ًا
"  ،يظهر لنا حما�ضر ا�سمه "
جواد طالب" يخربنا بكل �أريحية
�أن جميع املتظاهرين يف العراق
يعانون من ال�شذوذ ..ثم يتوقف
قليال ويقول اعذروين ياجماعة
�إين �أتلفظ مبثل هذه الكلمات ..
لتذهب الكامريا " زوم " �إىل �أحد
الذين يجل�سون يف ال�صفوف
االوىل من قاعة " الأبرار " التي
�أن�ش�أها ال�سيد نوري املالكي ليقيم
بها ندوات حتري�ضية �ضد كل من
يرفع �شعار حما�سبة الفا�سدين
 ،وكان االوىل ان تتحول هذه
االر�ض اىل جممع �سكني او
م�ست�شفى او حتى مدر�سة  ،واعود
اىل يف زوم الكامريا حيث يظهر
امامنا خطيب حزب الدعوة عامر
الكفي�شي الذي اليزال يعتقد �أن
�أمريكا ت�شجع ال�شيوعيني على
�سرقة احلكم من " جماعته " ،
و�أن قلة اخلدمات وعدم �إجناز
م�شاريع املاء والكهرباء وال�سكن،
كلها م�س�ؤولة عنها �أمريكا ،لأنها
�ساندت ال�شيوعيني الكفرة ،الذين
اليريدون اخلري لهذا البلد "
امل�ؤمن !
املحا�ضر الذي �أ�سمع با�سمه
للمره الأوىل  ،انتابته حالة
من الدرو�شة وهو ي�صرخ ملذا
ت�سمحون لهم باقامة املهرجانات
املو�سيقية والغنائية  ،ثم يقرر
ان يتحول من حما�ضر اىل خطيب
منرب لي�شن هجوما على كل من
يرفع �شعار االختالف والتنوع
 ،فبنظره كل ه�ؤالء ال�شباب امنا
�إمنا يريدون �أن يحولوا العراق
اىل بلد فاجر ت�ستباح به الف�ضيلة
والأخالق ..ولأن املحا�ضر قدوته
يف احلياة عامر الكفي�شي  ،ف�إنه
يذهب بعيدا لبخربنا �أن االمريكي
جان �شارب �صاحب الكتاب ال�شهري
" من الدكتاتورية �إىل الدميقراطية
"  ،يريد ان ين�شر الف�سوق يف
العراق ،ويعرت�ض املحا�ضر "
الهمام " على مفاهيم يف كتاب
جان �شارب  ،عن التظاهر ال�سلمي
واالحتجاج  ،واملطالبة باحلقوق
،فهذه كلها �أمور غري �شرعية
واليجوز التعامل بها .
اليزال جان �شارب يبت�سم وهو
ي�ضع على مكتبه �صورة للمهامتا
غادي  ،فهو ملهمه يف املقام االول
 ،ويجد يف �أفعاله وحياته حتلي ًال
�سيا�سي ًا عملي ًا عن احلراك ال�سلمي
كو�سيلة ملمار�سة احلقوق .
ال�سيد املحا�ضر وهو يتلمظ
بكلمات مثل العفة وال�شرف ،
ويبكي على بغداد التي يتظاهر
فيها ال�شباب حتت ن�صب احلرية
فريتكبون الآثام بح�سب قوله
احلي عن فقدان
 ،هو التعبري ّ
قانون ير�سم العالقة بني املواطن
و�أحزاب الإ�سالم ال�سيا�سي .

يف علم اجتماع املعرفة
ع ��ن دار امل ��دى �ص ��در حديث ��ا الرتجم ��ة العربي ��ة لأطروح ��ة
الدكت ��ور عل ��ي ال ��وردي " يف عل ��م اجتماع املعرف ��ة " ترجمة
الدكتورة الهاي عبد احل�س�ي�ن التي كتبت يف تعريف الكتاب
وف�سر
" يظهر الوردي يف هذه الأطروحة النظرية التي قدّم ّ
وح ّلل فيها نظرية ابن خلدون  ،قدرته املتميزة لتطوير جدله
الفك ��ري وتطوي ��ر �أفكاره ليجع ��ل منها �أمنوذج� � ًا يحتذى به
له ��ذا النوع من االعمال " وت�ضي ��ف املرتجمة �أن هذا الكتاب
ي�سلط ال�ضوء على مرجعيات علي الوردي التي �ضمت نخبة
ممت ��ازة من علماء االجتم ��اع والتاريخ الغربي�ي�ن وعدد من
املفكرين العرب.

بيت ( ) يحتفي ب�سرية عا�شق اجلمال "�صالح جياد"
كان يكتب العديد من
الق�ص�ص من خالل
لوحاته ،بع�ضها
تنادي بالتحرر،
و�أخرى تتحدث
عن �سير وحكايات
تاريخية ،انتقل بين
العديد من المدار�س
الت�شكيلية ،حتى
�صارت له مدر�سته
الخا�صة ذات التقنيات
العالية والمعروفة،
الفنان الت�شكيلي
�صالح جياد ،يُحتفى
ب�سيرته و�أعماله
في بيت المدى في
�شارع المتنبي �صباح
يوم الجمعة الفائت،
بح�ضور عدد من
ال�شخ�صيات الثقافية
والفنية المخت�صة بهذا
المجال..
 بغداد /زينب الم�شاط
 عد�سة /محمود ر�ؤوف
مدر�سة مختلفة
�أنت ��ج جي ��اد وم ��ن مع ��ه خطاب� �اً
جمالي� � ًا مختلف� � ًا ي�ص ��ب ف ��ي خدمة
الف ��ن العراق ��ي ،وكان واح ��د ًا م ��ن
الجي ��ل ال ��ذي �أح ��دث انقالب� � ًا فني ًا
بفع ��ل ظ ��روف ومعطي ��ات �أخ ��رى
مثل مجيء الفناني ��ن البولونيين،
ف ��كان لديه ��م العديد م ��ن المواهب
الت ��ي وظفوه ��ا داخل مت ��ن �سردي
معا�صر للفن الت�شكيلي ،قال الناقد
الت�شكيلي جواد الزيدي �إن "�صالح
جي ��اد واح ��د م ��ن الفناني ��ن الذين
عمل ��وا على �إعطاء خط ��اب ب�صري
جديد ،من خالل تكري�س م�سوغات
جديدة للذاكرة ال�شعبية".
ب ��د�أ جي ��اد رحلت ��ه للبح ��ث ع ��ن
معطي ��ات جدي ��دة ف ��ي مج ��ال الفن
الت�شكيل ��ي من ��ذ �أن تخ ��رج م ��ن
�أكاديمية الفنون عام  ،1968يقول

الزي ��دي �إن " جي ��اد ناق� ��ش الكثير
م ��ن المو�ضوعات في ف ��ن الت�شكيل
و�أ�س� ��س منهج� � ًا مغاي ��ر ًا للر�س ��م
مختلف ًا عن المناهج القديمة� ،إنه لم
يكن هذا الفنان الم�شهور جد ًا لكنه
خرج م ��ن مدر�س ��ة مختلف ��ة تمام ًا،
حيث كان ير�س ��م ال�سير التاريخية
عل ��ى �شكل م�سل�س�ل�ات م�صورة في
هذه المجل ��ة حتى غادر عام 1970
الى باري�س� ،إنه فنان واقعي متمكن
من واقعيته ب�شكل متقن".
العق ��ل المعرف ��ي ال ��ذي كان يمتلكه
جياد �ش ّكي با�ستمرار وهذه ال�شكية
ه ��ي التي كانت تق ��ودة للبحث عن
م�س ��ارات جدي ��دة ومو�ضوع ��ات
مختلف ��ة ،لهذا يذكر الزيدي "�إن كل
التقني ��ات الت ��ي ا�ستخدمها ت�أطرت
فيما بعد لتكون مناهج مختلفة".
غادر العراق �إل ��ى باري�س ،وانتقل
م ��ن الواقعي ��ة ال ��ى التعبيري ��ة ث ��م
اتخذ الأ�سلوب الأكاديمي بالر�سم،
كم ��ا انتقل بعده ��ا لر�س ��م التجريد
المفرط كما ت�شير بع�ض محاوالته
وم ��زج بي ��ن االل ��وان كظاه ��رة
ا�ستطاعت ان تت�سم بها لوحاته.
ظاهرة بالر�سم العراقي
الحدي ��ث عن تجرب ��ة الفنان �صالح
جي ��اد مغ� � ّر ومله ��ب للم�شاع ��ر في
�ش ��رح التفا�صي ��ل ودقائ ��ق الأمور
يذك ��ر الناق ��د الت�شيكل ��ي �ص�ل�اح
عبا�س �أن "تجربة فخمة ال�سيما في
مج ��ال الر�سم الأكاديمي ،فهو بارع
ج ��د ًا ف ��ي الأداء اللون ��ي والخطي
و�صناع ��ة وابت ��كار الأ�ش ��كال،
ب�ص ��رف النظر عن ك ��ون اال�شتغال
ي�شرح حالة �أدبية �أو لوحة م�ستقلة
بذاتها".
لي�س بالمهارات وحدها �أجاد جياد
 ،يق ��ول عبا� ��س "�إن هن ��اك الكثي ��ر
ممن زاولوا الفن على �أ�س�س �سليمة
ولك ��ن بالمح�صل ��ة ل ��م ي�ستطيع ��وا
تحقي ��ق ح�ض ��ور منظ ��ور  ،لك ��ن
هناك عام ��ل �أ�سا�س ف ��ي الم�شاركة
و�إنجاز العمل الفن ��ي وهو الر�ؤية
والت�سل ��ح بالموقف ،حي ��ث �إن لكل
�آلي ��ة ا�شتغال م�سوغ معين ،فهو ذو
ر�ؤية فل�سفية ،ومثقف بارع وقارئ
نهم ومطلع على الثقافة الي�سارية.
وبه ��ذا ف ��ان مداخ�ل�ات الف ��ن م ��ع
الر�ؤية ت�ؤ�س�س لمنهج جديد".
جي ��اد ورعيل م ��ن الفناني ��ن مثلوا

عبد الرحيم يا�سر

فوزي االترو�شي

�شوقي عبد االمري مع مقدم اجلل�سة جواد الزيدي
بالن�سب ��ة لعبا�س "ظاه ��رة في الفن جي ��اد �إن�سان بمعن ��ى الكلمة وفنان
الت�شكيل ��ي العراق ��ي مث ��ل في�ص ��ل بمعن ��ى الكلم ��ة وي�شتغ ��ل بمنط ��ق
لعيب ��ي ووليد �شي ��ت وحميد رفيق الح ��ب وكان مت�سلح� � ًا بالح ��ب
وعب ��د الرحم ��ن يا�س ��ر ،كان جي ��ل للحياة والبالد والتاريخ والجمال
العق ��د ال�سابع جي�ل ً�ا عجيب ًا وكانت والثقاف ��ة ومتماهي ًا مع عمله الفني
حقب ��ة ال�سبعيني ��ات تحم ��ل الكثير بال انقط ��اع ،وهو ظاه ��رة بالر�سم
من المنجزات ب�سب ��ب الحالة التي العراق ��ي التتك ��رر �إال بع ��د 100
يعي�شها العراق �أمني� � ًا واقت�صادي ًا� ،سنة".
حي ��ث كان ��ت عجل ��ة الزم ��ن ت�سي ��ر
ال ��ى الأم ��ام ،وكان الع ��راق عب ��ارة
جياد في مرحلتين
عن حفل ��ة جميلة بال م�ش ��اكل ،وقد يجد الفن ��ان الت�شكيلي عبد الرحيم
اخت ��اروا ر�سم الر�ؤو� ��س المقطعة يا�س ��ر �أن ال ��كالم عن �ص�ل�اح جياد
وال�صواري ��خ والم ��وت وك�أنه ��م كبي ��ر ،ويتح ��دث ع ��ن الذكري ��ات
يتنب�أون بح�صول ذلك م�ستقب ًال ".الت ��ي تجمع ��ه ب ��ه قائ�ل�ا " تزام ّن ��ا
وي�ؤك ��د عبا� ��س قائ�ل ً�ا �إن "�صالح ف ��ي مجلت ��ي وع�شن ��ا فت ��رة طويلة

�صالح عبا�س
ولك ��ن �س�أتحدث ع ��ن مجموعة من
النق ��اط المهم ��ة له ��ذا ال�شخ� ��ص،
ف�أن ��ا �أربط ��ه دائما بفي�ص ��ل لعيبي
رغم اختالفاتهم ��ا  ،في�صل �شخ�ص
�صاخ ��ب وقوي وغير ه ��ادئ يحب
المقامات العراقية ويغني ،و�صالح
هادئ ويحب عب ��د الوهاب ويغني
ل ��ه بج ��ودة ،هات ��ان ال�شخ�صيت ��ان
�أثري ��ا بالحي ��اة الت�شكيلي ��ة ولكني
�أجدهما ا�شتغال ب�شكل مختلف على
اللوح ��ة الت�شكيلي ��ة وهم ��ا ا�شتغال
لأول م ��رة في العراق وان�ش�آ نه�ضة
الكرافي ��ك ال�صحف ��ي ،قبلهما يوجد
حمي ��د المح ��ل وغ ��ازي البغ ��دادي
اللذان عمال على الكاريكاتير ب�شكل
عام".
وي�شي ��ر يا�سر�إل ��ى �أنه "ف ��ي بداية
ال�سبعيني ��ات ظه ��ر الكرافي ��ك
ال�صحفي ف ��ي العراق عندما �أرادت
مجل ��ة �أل ��ف باء في ع ��ام � 1967أن
تظه ��ر .كانت تجرب ��ة �صباح الخير
تعتمد عل ��ى الر�س ��م الكاريكاتيري
ال�صحف ��ي ،كانت مح ��اوالت قادها
الي�ساريون والر�سامون وال�شعراء
وكانت طفرة كبيرة لإنتاج الكرافيك
ال�صحف ��يّ ".
ولخ�ص يا�س ��ر �أهمية

�ضربة موجعة لـ ليدي غاغا
قبل �أيام من حفل الأو�سكار

"خطاب اجل�سد" وذلك يف غالريي
الوا�سط ��ي يف ال ��دار العراقي ��ة
لالزياء �صباح يوم الثالثاء املقبل.

 م�صطفى زاير
املو�سيق ��ي ،يق ��دم م ��ع فرقت ��ه "
جمموع ��ة �سومري ��ون للمو�سيقى"
حف�ل ً�ا مو�سيقي ًا على دائرة ال�سينما
وامل�سرح بعنوان"طوق اليا�سمني"  علي الن�شمي
وذلك م�ساء يوم اخلمي�س املقبل  .الباح ��ث وامل�ؤرخ ،ي�ضيف ��ه امللتقى
الإذاع ��ي والتلفزيوين للحديث عن
 حممد فتاح
�سريت ��ه و�أعمال ��ه وذل ��ك م�ساء يوم
الفن ��ان الت�شكيل ��ي ،يقي ��م معر�ضه الثالثاء املقبل يف مقر االحتاد على
ال�شخ�ص ��ي التا�س ��ع ع�ش ��ر بعنوان قاعة اجلواهري.

�ضرب ��ة موجعة تلقته ��ا النجمة العاملية لي ��دي غاغا على
ال�صعي ��د ال�شخ�ص ��ي ،بعد الإعالن ع ��ن انف�صالها ر�سمي ًا
ع ��ن خطيبه ��ا كري�ستي ��ان كارين ��و يف ث ��اين عالقة لها
تنته ��ي بالف�شل خالل ثالثة �أع ��وام .و�أكد مندوب عن
غاغا يف بيان ر�سمي ب�أن خطبة غاغا وكارينو ،الذي
كان وكيلها ،قد ُف�سخت .ومل يذكر �أي تفا�صيل .وقال
م�ص ��در مل يك�شف ع ��ن هويته لل�صحاف ��ة -الأربعاء-
”مل تنجح العالقة� ،أحيان ًا بع�ض العالقات ال ت�سري كما ينبغي ،هذا هو كل
�ش ��يء وال توجد ق�ص ��ة درامية طويلة“ .وكانت غاغا ق ��د ظهرت يف حفل جوائز
غرام ��ي الأخري بدون خ ��امت خطبتها ،وهو م ��ازاد التكهنات ح ��ول انف�صالها عن
خطيبه ��ا ووكي ��ل �أعمالها كارينو .وي�أت ��ي انف�صال غاغا عن كارين ��و قبل �أيام من
حف ��ل توزي ��ع جوائ ��ز الأو�س ��كار الـ  ،91ال ��ذي تعد غاغ ��ا �إحدى �أب ��رز املر�شحات
في ��ه لنيل جائ ��زة �أف�ضل ممثل ��ة يف دور رئي�س عن دورها يف الفيل ��م الرومان�سي
املو�سيقي الأخري .A star is born

الطقس

جي ��اد في مرحلتي ��ن ،وهي"مرحلة
ف ��ي الب�ص ��رة ف ��ي معه ��د الفن ��ون
وتت�سم بالر�سم الواقعي الأكاديمي
وكان بارع� � ًا ب ��ل كان مث ��ار �إعجاب
جي ��ل كام ��ل مم ��ن انتهج ��وا نهجه
ف ��ي ر�س ��م لوح ��ة �أكاديمي ��ة ،وف ��ي
مرحلة باري�س كان ��ت مرحلة ّ
ل�ضخ
مجموع ��ة مكون ��ات بيئ ��ة بغدادية
وظه ��رت الأج�س ��اد والأ�شج ��ار
والق ��رون وح ��اول ر�س ��م لوح ��ة
له ��ا عالق ��ة بالع ��راق ولك ��ن في كل
الأحوال في بغداد وباري�س انتمى
ال ��ى مهارت ��ه وخبرت ��ه ف ��ي مج ��ال
تكوي ��ن اللون وفي ت�صميم اللوحة
والخط ��وط القوي ��ة ،وله ��ذا �أنت ��ج
لوحة معا�صرة حيث �أن�ش�أ مدر�سة
حديثة للكرافيك ال�صحفي".
رجل الوفاء
لم يتح ��دث ع ��ن الجوان ��ب الفنية
للوح ��ات جي ��اد ،فه ��و يج ��د �أن
الكثيري ��ن ق ��ادرون عل ��ى الحديث
ع ��ن ه ��ذا المج ��ال� ،أم ��ا ه ��و فق ��د
تقا�سم معه غربته ال�شاعر والفنان
�شوقي عبد االمير تحدث عن جياد
قائ ًال "قب ��ل � 3أيام ا�ستوقفني �أحد
الأ�صدق ��اء قائ�ل� ًا �إن �صالح و�ضعة
�صع ��ب وينا�ض ��ل �ض ��د المر� ��ض
حوال ��ي � 3سنوات ل ��م �ألتقه ر�أيت
�صورت ��ه الي ��وم قلت �أتمن ��ى �أن ال
�شيء به".
يق ��ول عب ��د االمي ��ر " �إن ��ي �سبقت
جي ��اد وفي�صل لعيب ��ي الى باري�س
وحي ��ن ج ��اءا ،ع�شن ��ا مع� � ًا مرارة
وحالوة المنفى وهو ير�سم في
مونمارتر في باري�س ،وحين

يجل� ��س في
القه ��وة ،عُرف ل ��دى الجمي ��ع ب�أن
�شخ�صيتة امتازت بالدفء والرقة
كما قال الكثيرون".
وعن �شخ�صيت ��ه الوفية يقول عبد
االمي ��ر �إن "هنال ��ك ثالث ��ة م�شاهد
تبرهن على وفاء جياد لم تفارقني،
�أوله ��ا �إنه عا�ش حيات ��ه ك�شيوعي،
وف � ّ�ي ال ��ى حزب ��ه وخليت ��ه ،امتاز
بوفائه والتزامه ال�سيا�سي وفا�ؤه
الثان ��ي فني فه ��و ر�س ��ام �أكاديمي
تقني ��ة اللوح ��ة بالن�سب ��ة ل ��ه �أم ��ر
�أ�سا� ��س .الخط ��وط ال�س ��وداء في
اللوح ��ة مث ��ل المعبد بق ��ي ي�شتغل
في تقنية اللوحة وطوّ رها وو�ضع
وفي �إلى مدينته
�إ�ضاف ��ات جديدةّ ،
فهو رج ��ل الوف ��اء� ".أي�ضا تحدث
عب ��د االمي ��ر ع ��ن عالق ��ة التناق�ض
بين �ص�ل�اح جياد وفي�ص ��ل لعيبي
قائ�ل� ًا "�إنهم ��ا متناق�ض ��ان ف ��ي كل
�ش ��يء ،االمر الوحي ��د الذي يم�سك
بهم ��ا مع� � ًا ه ��و انهم ��ا ي�سار ّي ��ان،
ولك ��ن رغم ه ��ذا التناق�ض �إال �إنني
على م ��دى  40عام ًا �أج ��د �أنه حين
يذك ��ر جياد يذكر لعيب ��ي والعك�س
�صحي ��ح ،ف�أت�س ��اءل م ��ا �س� � ّر ه ��ذا
الذكر مع ًا؟".
في  25عام ًا
و�شه ��دت الجل�سة مداخلة للدكتور
كاظم الحمداني الذي قال "�أحاول
م ��ن خ�ل�ال ه ��ذه الجل�س ��ة �أن �أب ّلغ
تحيات ��ي ال ��ى �صديق ��ي المق� � ّرب
�ص�ل�اح جي ��اد حي ��ث عاي�شت ��ه 25
عام ًا وع�شت مع ��ه ذكريات وليالي
لن تن�سى في يوم ".

دونالد ترامب �أكبر الفائزين بجوائز رازي ال�ساخرة!
ت�صدر الرئي� ��س الأميركي دونالد
ترامب وفيلم كوميدي عن المحقق
�شرل ��وك هولمز� ،أم� ��س ال�سبت،
مقدمة الفائزين بجوائز رازي
ال�سنوي ��ة لأ�س ��و�أ �أداء وفيلم
في عام .2018
وفيل ��م "هولم ��ز

�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 مع احتمال �سقوط
�أمطار يف بع�ض املحافظات ،و� ّإن درجات احلرارة �سرتتفع �أكرث من درجة.

ووات�س ��ون" ،م ��ن بطول ��ة وي ��ل
فيري ��ل وج ��ون �سي .رايل ��ي ،هو
"الفائ ��ز" الأكب ��ر� ،إذ ح�ص ��ل على
�أرب ��ع جوائ ��ز بينها جائ ��زة �أ�سو�أ
فيل ��م و"�أ�سو�أ مح ��اكاة" .وح�صل
رايل ��ي �أي�ض ��ا عل ��ى جائ ��زة �أ�سو�أ
ممث ��ل م�ساع ��د فيم ��ا و�صف جون

ويل�س ��ون م�ؤ�س�س جوائ ��ز رازي
الفيل ��م ب�أن ��ه "مح ��اكاة �ساخ ��رة
جوفاء" لق�صة المحقق البريطاني
الكال�سيكية .وبد�أت جوائز رازي
ال�ساخرة في ع ��ام  1980كنقي�ض
لجوائ ��ز الأو�سكار .وج ��اء �إعالن
الفائزين قب ��ل يوم من حفل تقديم
جوائ ��ز الأو�سكار الت ��ي تعد �أرفع
جوائز ال�سينما العالمية.
وفاز ترامب بجائزتي �أ�سو�أ ممثل
عن ظه ��وره ب�شخ�صيته الحقيقية
ف ��ي الفيلمي ��ن الوثائقيي ��ن "موت
�أم ��ة" (دي ��ث �أوف �إي ��ه ني�ش ��ن)،
للمخرج المحافظ ديني�ش د�سوزا،
و(فهرنهاي ��ت  )9/11للمخ ��رج
الليبرالي مايكل مور.
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