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 بغداد /وائل نعمة
كان متوقع� � ًا �أن تتجاوز الأحداث
يف املو�ص ��ل ،مرحل ��ة التحذيرات
م ��ن انفجار الو�ضع هناك ،لي�س فقط ب�سبب
اخلل ��ل يف بع� ��ض الإج ��راءات االمنية ،كما
ق ��ال قائ ��د ع�سك ��ري رفي ��ع يف املدين ��ة ليلة
ح ��دوث االنفجار االخري يف نهاية اال�سبوع
املا�ض ��ي ب�سيارة ملغمة و�سط املو�صل ،لكن
�أي�ض� � ًا ب�سبب بق ��اء امل�شاكل الت ��ي �شخ�صت
قبل � 5أ�شهر على االقل ،دون حلول.
للمرة الثانية بعد �إع�ل�ان بغداد الن�صر على
"داع� ��ش" نهاي ��ة  ،2017يث ��ار جدل حول
هوية اجلهات التي تق ��وم بهجمات م�سلحة
يف املو�صل ،فلم يع ��د التنظيم املتطرف هو
املته ��م الوحي ��د بتل ��ك الأح ��داث ،فالدواف ��ع
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�صالح يقرتح �إعادة �إحياء جمل�س ال�سيا�سات ال�سرتاتيج ّية

جدل حـول هويـة ُمنفـذ تفجـري املو�صل:
يختلف عن �أ�سلوب داع�ش
االقت�صادية التي �أ�شار �إليها رئي�س الوزراء
ع ��ادل عبد امله ��دي قبل عدة �شه ��ور� ،صارت
تناف�س داع�ش.
ع�شي ��ة االنفجار االخ�ي�ر يف منطقة جتارية
يف املو�ص ��ل ،ق ��ال رئي� ��س حتال ��ف الق ��رار
العراق ��ي �أ�سام ��ة النجيفي� ،إن ع ��دم �إعطاء
املو�ص ��ل دورا حقيقي ��ا للم�شاركة يف القرار
ال�سيا�س ��ي �أمر غ�ي�ر ممكن ،م�ش�ي�ر ًا اىل ان
الع ��راق ي�شه ��د مرحل ��ة "ن�ش ��وء ال�ل�ا دولة،
حيث تت�صرف بع�ض الأطراف خارج نطاق
الدول ��ة ،وتنهب ث ��روات املو�ص ��ل وتفر�ض
الأت ��اوات ،وه ��ذا خل ��ق حال ��ة كب�ي�رة م ��ن
االنزعاج".
وتاب ��ع النجيف ��ي يف كلمت ��ه خ�ل�ال م�ؤمتر
�أمن ��ي يف �أربيل" :ال تزال هناك جثث حتت
الأنقا� ��ض يف اجلانب الأمين م ��ن املو�صل،

�أثري ناظم اجلا�سور
يكتب� :سودان الب�شري
ولي�س لل�سودانيني
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نائب :مكتب القائد العام منق�سم يف حتديد دوافع الهجمات امل�س ّلحة الأخرية

كم ��ا �أن خميم ��ات النازح�ي�ن �أ�صبحت ب�ؤرة
لع ��ودة ن�ش ��اط داع� ��ش" .وق ��ال اي�ض� � ًا �إن
"هن ��اك ن�ص ��ف ملي ��ون ن ��ازح م ��ن �أه ��ايل
املو�ص ��ل يقبعون يف املخيم ��ات ،كما يوجد
يف املو�صل "� 40أل ��ف وحدة �سكنية مدمرة
بالكام ��ل ،وامل�شهد العام يف ال�ساحل الأمين
للمو�صل �أ�شبه بالزلزال".
وتتناغ ��م ت�صريحات النجيفي االخرية ،مع
م ��ا ك�شفه ن ��واب نين ��وى يف ت�شرين الثاين
املا�ض ��ي ،خ�ل�ال لقائه ��م رئي� ��س احلكوم ��ة
عادل عب ��د املهدي يف بغداد ،ح�ي�ن �أكدوا له
�أنّ االو�ض ��اع يف املو�ص ��ل "غ�ي�ر مريح ��ة"
و�أن "ملي�شي ��ات" تربك االمن وت�سيطر على
بع�ض املفا�صل االقت�صادية.
وكان هذا اللقاء قد �سبقته حتذيرات �أطلقها
زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در

الهاي عبد احل�سني
تكتب :جوانب
اجتماعية يف
موازنة 2019

يا�سني طه
حافظ يكتب:
تهذيب اخلطاب
اليومي

ممثلو الأقليات منزعجون من عدم
�إ�شراكهم باجتماع الرئا�سات الثالث

ق ��ال فيه ��ا �إن "املو�ص ��ل يف خط ��ر" ،داعي� � ًا
�إىل �إنقاذه ��ا م ��ن "الف�س ��اد ال ��ذي ينه�شها".
وبع ��د زي ��ارات ولق ��اءات مل�س�ؤول�ي�ن وقادة
ع�سكري�ي�ن يف داخ ��ل املو�ص ��ل وخارجه ��ا
طم� ��أن رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د املهدي
اجلميع ب� ��أن التهدي ��دات يف املدينة "مبالغ
بها" ،لكن ��ه اعرتف بوجود "مافيات" تعبث
باالقت�صاد.
باملقاب ��ل تدح�ض حالة التفجري االخرية يف
املو�ص ��ل ،الت ��ي ج ��رت قرب حم ��ال جتارية
و�أح ��د املطاع ��م ال�شعبي ��ة ،فك ��رة �أن تنظيم
داع� ��ش وراء ه ��ذا الهج ��وم ،خا�ص ��ة �أن
ال�سي ��ارة كانت ق ��د جتنبت �إيق ��اع عدد اكرب
م ��ن املدنيني ،وهو �أم ��ر مل يحدث �سابقا يف
هجمات التنظيم.
 التفا�صيل �ص2

ك���ت���ي���ب���ة ال�����������ص�����ق�����ور ت����ت����وع����د ن����ف����ط م����ي���������س����ان وت���ت��رق������ب ك�����ب�����وة ال�������ش���رط���ة
م�����ع�����ه�����د ال����������درا�����������س����������ات امل�����و������س�����ي�����ق�����ي�����ة ي���������واج���������ه ������ش�����ب�����ح الإغ�������ل�������اق
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 بغداد  /محمد �صباح
رئي� ��س
اق�ت�رح
اجلمهورية برهم �صالح
�إع ��ادة ت�شكيل جمل� ��س ال�سيا�سات
ال�سرتاتيجية الذي رف�ض الربملان
ت�شريع قانون ��ه قبل ت�سع �سنوات.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال لقائ ��ه رئي�س ��ي
الربمل ��ان واحلكوم ��ة وق ��ادة الكتل
والأح ��زاب وممثل ��ي املكونات يف
االجتماع الت�شاوري الوطني الذي
عقد نهاية اال�سبوع املا�ضي.
وينتظ ��ر رئي� ��س اجلمهوري ��ة ر ّد
املجتمعني على مقرتحاته و(الرد)
�سيبن ��ى علي ��ه عق ��د اجتم ��اع ث ��ان
ملناق�ش ��ة مهام و�صالحي ��ات رئي�س
و�أع�ض ��اء املجل� ��س قب ��ل تكلي ��ف
جمل� ��س الن ��واب بت�شري ��ع قان ��ون
لتنظيم عمله.
وتغ ّي ��ب كل م ��ن زعي ��م التي ��ار
ال�ص ��دري مقتدى ال�ص ��در ورئي�س
حتال ��ف البن ��اء ه ��ادي العام ��ري
ورئي�س حتالف الإ�صالح والإعمار

عمار احلكي ��م ،عن احل�ض ��ور رغم
توجيه دعوات لهم ،ما �أثر ــ بح�سب
نواب ــ على نتائج االجتماع.
ويق ��ول املتح ��دث با�س ��م ح ��زب
االحت ��اد الوطن ��ي الكرد�ست ��اين
�سع ��دي �أحم ��د ب�ي�ره يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى) �إن ه ��ذا االجتماع يعترب
"الأول بع ��د ت�سل ��م بره ��م �صال ��ح
من�صب رئا�سة اجلمهورية الذي مل
يح�ضره الكثري م ��ن قادة الأحزاب
ال�شيعية ".
ويك�ش ��ف �أن "�أب ��رز املتغيب�ي�ن عن
االجتماع هم زعيم التيار ال�صدري
مقت ��دى ال�ص ��در ورئي� ��س حتال ��ف
الفتح هادي العامري ،وزعيم تيار
احلكمة عم ��ار احلكي ��م" م�ؤكدا �أن
رئي�س اجلمهورية وجّ ه لهم دعوات
يف وقت �سابق للح�ضور".
وي�ش�ي�ر �إىل �أن "ه�ؤالء القادة ناب
عنه ��م ممثل ��ون يف ه ��ذا االجتماع
الت�ش ��اوري الوطن ��ي" ،معتق ��دا
�أن "ح�ضوره ��م كان �أم ��را مهم ��ا
و�ضروري ��ا لإغن ��اء االجتم ��اع

بالكثري من اجلوانب ".
و�أثن ��اء زيارة رئي� ��س اجلمهورية
برهم �صالح ملحافظ ��ة الب�صرة يف
�شه ��ر ت�شري ��ن الأول املا�ضي �أعلن
�أنه يعت ��زم تنظيم حوار وطني من
�أجل معاجلة امل�شاكل التي تعانيها
املحافظ ��ات ،م�ش�ي�را اىل "ل ��زوم
تطبيق بنود الد�ستور التي تخ�ص
املحافظ ��ات وحتدي ��د العالق ��ة بني
الوزارات االحتادي ��ة واحلكومات
املحلية".
ويلف ��ت ب�ي�رة �إىل �أن "اله ��دف من
وراء ه ��ذا االجتماع ه ��و الو�صول
�إىل ح ��ل للم�ش ��اكل العالق ��ة ب�ي�ن
احلكوم ��ة االحتادي ��ة و�إقلي ��م
كرد�ست ��ان ،وكذل ��ك بح ��ث الآلي ��ة
املنا�سب ��ة ل ��ردع داع� ��ش م ��ن قب ��ل
ق ��وات اجلي� ��ش ،و�إع ��ادة و�ض ��ع
الع ��راق االقت�ص ��ادي" ،م�ؤك ��د ًا �أن
"هذا االجتماع ي�سعى �إىل ترتيب
و�ضع العراق الداخلي".
 التفا�صيل �ص3

القب�ض على والدة "�شاكر وهيب"
و�شقيقته بعد ت�سللهما �إىل العراق
 بغداد /المدى
�أعلن ��ت مديري ��ة اال�ستخب ��ارات
الع�سكري ��ة ،م�س ��اء اجلمع ��ة� ،إلق ��اء
القب� ��ض عل ��ى وال ��دة و�شقيق ��ة قيادي ب ��ارز يف
تنظيم داع�ش الإرهابي.
وقال ��ت املديري ��ة يف بي ��ان تابعت ��ه (امل ��دى):
"متكنت مفارز مديرية اال�ستخبارات الع�سكرية
يف الفرق ��ة � 15إثر معلوم ��ات ا�ستخبارية دقيقة

من �إلق ��اء القب�ض عل ��ى والدة و�شقيق ��ة �إرهابي
خطري وقيادي بع�صابات داع�ش الإرهابية �أثناء
اند�سا�سهم ��ا ب�ي�ن جمموعة حاول ��ت الت�سلل من
احلدود العراقية ال�سورية مب�ستندات مزورة".
و�أ�ضاف ��ت �أن ��ه "بعد جم ��ع املعلوم ��ات وتكثيف
التحقيق اعرتفتا ب�أنهما والدة و�شقيقة الإرهابي
�شاك ��ر وهيب حيث اعرتف ��ت والدته ب�أنها التقته
�آخر مرة عام  2017يف القائم".
التفا�صيل �ص3

ارتفاع ّ
معدل زواج القا�صرات منذ ظهور داع�ش
 ترجمة /املدى
رج ��ال يرق�ص ��ون الدبك ��ة عل ��ى �أنغام
مو�سيق ��ى يف خمي ��م ،ال�سالمي ��ة
للنازح�ي�ن يف املو�ص ��ل� ،إن ��ه ي ��وم ف ��رح ي�شهده
املخي ��م لالحتف ��ال مبنا�سب ��ة عق ��د ق ��ران .ولكن
بالن�سب ��ة لكث�ي�ر م ��ن فتي ��ات ت�ت�راوح �أعمارهن
ب�ي�ن  14و � 17سنة ف ��ان زواجهن يف هذه ال�سن
املبكرة يعترب نوع ًا من الهروب .
منظم ��ة املجل� ��س الرنويجي لالجئ�ي�ن NRC
تق ��ول �إنه ��ا �شهدت م�ؤخ ��ر ًا ارتفاع� � ًا بعدد زواج
القا�ص ��رات يف العراق وذلك من ��ذ بداية احلرب
�ضد داع� ��ش لأ�سباب تتعلق بالن ��زوح والتهجري
والو�ض ��ع االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي وكذل ��ك

لظروف العي�ش ال�صعبة .
بع ��د تخليه ��ن ع ��ن درا�ستهن لي�صبح ��ن زوجات
ور ّب ��ات بي ��وت ،ق�سم منه ��ن يعربن ع ��ن �أ�سفهن
ويقلن ب�أنهن نادمات على هذا القرار .
�سم ��ر جا�س ��م ،تبل ��غ ال�سابع ��ة ع�شرة م ��ن العمر
وتزوج ��ت قب ��ل ثالث ��ة �أ�شه ��ر .ولكنها تق ��ول �إن
الزواج املبكر مل يكن طموحها �أبد ًا.
و�أ�ضاف� ��أ جا�سم" :قلت لنف�س ��ي بانني لن اتزوج
اىل ان �أنه ��ي تعليم ��ي و�أحق ��ق كل اه ��دايف
امل�ستقبلي ��ة .ولكن مل يتحق ��ق اي �شيء من ذلك،
كل �ش ��يء ج ��اء عك�س ما كنت امتن ��اه متام ًا .لقد
تزوج ��ت وفق ��دت كل �ش ��يء .مل تع ��د هن ��اك �أي
درا�سة �أو تعليم.
 التفا�صيل �ص5

ازدياد ظاهرة عمالة الأطفال تزامن ًا مع ارتفاع معدالت ت�سرب التالميذ  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

طالبوا احلكومة والتحالف الدويل مب�ساعدتهم

الإيزيديون ي�س�ألون عن � 3آالف مفقود مع قرب انتهاء املعارك
 ترجمة /حامد �أحمد
وجّ ه قادة ع�شائ ��ر ومنظمات �إيزيدية
دع ��وة للمجتم ��ع ال ��دويل لب ��ذل مزيد
من اجلهد من �أج ��ل التحقق عن م�صري �آالف من
ن�ساء و�أطفال �إيزيديني ما يزالون مفقدودين.
وكان ق ��د مت �إنق ��اذ الع�شرات من �أتب ��اع الطائفة
الإيزيدي ��ة خالل اال�شهر القليل ��ة املا�ضية بعد �أن
انح�س ��رت رقع ��ة خالف ��ة التنظي ��م املزعومة اىل
جم ��رد قطعة �صغرية م ��ن االر�ض حم�صورة يف
باغ ��وز �شرق ��ي �سوري ��ا .ولكنّ �أكرث م ��ن 3000
�إيزي ��دي م ��ا يزال ��ون جمه ��ويل امل�ص�ي�ر .وم ��ع
اقرتاب �أي ��ام ح�سم املعركة نهائيا مع داع�ش فان

الوقت بد�أ ينفد �إزاء �إيجاد �أجوبة.
احلدي ��ث ع ��ن اكت�ش ��اف ق�ب�ر جماع ��ي الأ�سبوع
املا�ضي عند �ضواحي الباغوز� ،أثار خماوف من
�أن كث�ي�ر ًا من املفقودين ق ��د ال يكونون باقني يف
الأ�س ��ر حتى الآن .ويج ��ري حاليا حتقيق للت�أكد
من هوية ال�ضحايا .
وج ��اء يف بي ��ان �ص ��ادر ع ��ن ق ��ادة �إيزيديني ما
ن�صه "ندعو ق ��وات التحالف وباالخ�ص القوات
الأمريكية وجميع القوات االخرى التي حاربت
داع� ��ش حت ��ت قي ��ادة التحال ��ف ان ت�ساع ��د يف
الك�شف ع ��ن م�صري ال�ضحايا و�إرج ��اع الأ�سرى
لأهلهم ب�أ�سرع وقت ".
وج ��اء يف البيان �أي�ضا "ندعو وزارة اخلارجية

العراقية �أي�ض ��ا �إىل ان تتوىل م�س�ؤوليتها جتاه
مواطنيها للبحث عن الن�ساء الإيزيديات وجلب
جثث ال�شه ��داء �أو رفاته ��م اىل الوطن من خالل
ات�صاالتهم مع احلكومات ذات العالقة ".
ويق ��ال �إن ق�ب�ر ًا جماعي� � ًا ع�ث�ر علي ��ه قب ��ل �أي ��ام
يحوي رفات رجال ون�ساء .وقال عدنان عفرين،
متح ��دث با�سم الق ��وات الدميقراطي ��ة ال�سورية
"التحقي ��ق م ��ا ي ��زال جاري� � ًا لتحدي ��د جن�سية
ال�ضحاي ��ا والطريق ��ة التي قتلوا فيه ��ا" ،م�ضيفا
ب�أنه ��م بحث ��وا يف تقاري ��ر ت�ش�ي�ر اىل �أنه ��م ق ��د
يكونون �إيزيديني �أو م�سلحني من داع�ش .
 التفا�صيل �ص2
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�ستار كاوو�ش
يكتب :الطريق
�إىل النجاح
رونالدو يقود
يوفنتو�س
يف قمة
نابويل
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النزاهة :القانون ال يُجيز للمحافظني فتح
مكاتب للمفت�شني العموميني
 بغداد /املدى
�أكدت هيئة النزاهة عدم
وج ��ود �سن ��دٍ قان � ٍ ّ
�وين
يُبي ��حُ فت ��ح مكات ��ب للمُف ِ ّت�ش�ي�ن
العموم ِ ّي�ي�ن يف املحافظات ،الفت ًة
�إىل �أن جمل� ��س �ش ��ورى الدولة مل
العام يف
مكتب للمُف ِ ّت�ش ِ ّ
ي ُِج ْز فتح ٍ
املحافظات من قبل املحافظني.
و�أ�ضاف ��ت الهيئ ��ة يف بي ��ان
تلقت ��ه (امل ��دى) �إىل �أن "جمل� ��س
�ش ��ورى الدول ��ة �أ�ص ��در ق ��رار ًا
يف  2011/4/21بع ��دم ج ��واز

�ام يف
فت ��ح مكت � ٍ�ب للمُف ِ ّت� ��ش الع � ِ ّ
املحافظ ��ات من قب ��ل املحافظني"،
مُب ِ ّين� � ًة �أن "املجل� ��س ا�ستن ��د يف
ق ��راره �إىل امل ��ادة ( )2م ��ن قانون
املحافظات غ�ي�ر املُنتظم ��ة ب�إقليم
ن�صت
رقم ( 21ل�سنة  )2008التي َّ
عل ��ى ح � ِ ّ�ق جمال� ��س املحافظ ��ات
ب�إ�ص ��دار الت�شريع ��ات املحل َّي ��ة
يف ح ��دود املحافظ ��ة مب ��ا يمُ ِ ّك ُنها
م ��ن �إدارة �ش�ؤونه ��ا عل ��ى وف ��ق
مب ��د�أ الالمركزي ��ة الإداري ��ة مبا ال
يتعار�ض مع الد�ستور والقوانني
االحتاد َيّـة".

و�أ�ضاف ��ت �أن "البن ��د (�أو ًال) م ��ن
الأم ��ر رق ��م ( 19ل�سن ��ة )2005
ن� �َّ�ص عل ��ى �أن :لرئي� ��س ال ��وزراء
�ام بن ��ا ًء على
تعي�ي�ن املُف ِ ّت� ��ش الع � ِ ّ
تر�شي � ٍ�ح م ��ن املفو�ضي ��ة العام ��ة
للنزاه ��ة (هيئة النزاه ��ة حالي ًا)"،
مُ�ش�ي�ر ًة �إىل �أن "امل ��ادة ( )47م ��ن
قان ��ون املحافظات غ�ي�ر املنتظمة
ن�ص ��ت عل ��ى �أن تخ�ض ��ع
ب�إقلي ��م َّ
دوائر املحافظة واملجال�س لرقابة
وتدقي ��ق دي ��وان الرقاب ��ة املالي ��ة
وفروع الهيئ ��ات امل�ستقلة امل�شكلة
مبوجب �أحكام الد�ستور".
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نائب :مكتب القائد العام
منق�سم يف حتديد دوافع
الهجمات امل�س ّلحة الأخرية

 عدنان ح�سني
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ال عر�س واويّة ! ..
حت ��ى " عر�س واويّة" ال ينفع �ضربه مث�ل ً�ا يف ما ح�صل من اجتماع
ماراث ��وين يف الق�ص ��ر الرئا�س ��ي ببغ ��داد اال�سبوع املا�ض ��ي .عر�س
�ضجته الوا�سعة و�صخبه العايل ،مُنتج يف الغالب،
الواو ّي ��ة ،برغم ّ
�أم ��ا اجتم ��اع الق�صر فل ��م يثمر عن �ش ��يء عدا "البح� ��ص" ،بالتعبري
ال�شام ��ي ،فل ��م تكن "الثمرة"غ�ي�ر كالم مُعاد و ُمك ��رر ع�شرات املرات
يف اجتماع ��ات من هذا النوع وغ�ي�ره ،ومعظم الكالم كان هذه املرة
�أي�ض� � ًا بال�صياغ ��ات نف�سها تقريب ًا ،وه ��ذا �أمر مفه ��وم ،فاملجتمعون
مل يع ��د لديهم من جدي ��د يقولونه ويفعلونه بعد خم� ��س ع�شرة �سنة
م ��ن تو ّليهم مقاليد الأم ��ور يف البالد ،وبع�ضهم م�س� ��ؤول م�س�ؤولية
مبا�شرة عن ذلك.
املجتمعون يف معظمهم من �ص ّناع التجربة الفا�شلة هذه ومن منتجي
امل�شكلة املتوا�صل ��ة واملتفاقمة ذاتها ،واملنطق يقول �إنهم لن يكونوا
ّ
واحلل �إال ب�شروط خمتلفة وظروف �أخرى.
�ص ّناع ًا للنجاح
عقد اجتماع "وطني ت�ش ��اوري" لتحديد "ر�ؤية وطنية تلبّي وتعززّ
م�ساع ��ي النهو�ض بواقع العراق" ،على وفق ما جاء يف الإعالن عنه
" ،كان ومل ي ��زل و�سيبقى �أمر ًا مطلوب ًا ب�إحلاح ن�سب ًة اىل احلاجة
املا�س ��ة �إليه يف ظروف الع ��راق الكائنة التي كان ��ت والتي �ستكون،
ّ
لك ��نّ اجتماع اال�سب ��وع املا�ضي مل يكن كذل ��ك �أبد ًا ،والدلي ��ل �أننا مل
ن�سمع �شيئ� � ًا جديد ًا و�أن االجتماع مل ير�سم ب� ��ؤرة �ضوء جديدة يف
نهاية النفق ،فما كان هناك غري الكالم املنمّق املتداول يف كل اجتماع
ولق ��اء من هذا النوع ،والواقع �إن ��ه مل تكن لالجتماع من نتيجة غري
الأكل وال�ش ��رب وتب ��ادل ال ��كالم ال�شبيه ب�سوال ��ف املقاهي ،من دون
ا�ستبعاد عقد �صفقات �سيا�سية ومالية.
ليك ��ون االجتم ��اع منتج ًا �أو مثم ��ر ًا كان يلزمه ،يف م ��ا يلزمه� ،إعداد
ورق ��ة تت�ضمن ج ��دول �أعمال وخارط ��ة طريق تتح� �دّد فيهما طبيعة
امل�شكل ��ة �أو امل�شاكل امل ��راد بحثها ،وامل�سار املق�ت�رح لهذا البحث مبا
يف�ض ��ي اىل اق�ت�راح احللول وتعيني االلتزامات ث ��م �سبل الوفاء بها
على وفق جدول زمني حمدد ،و�إعالن ذلك كله للر�أي العام.
االجتم ��اع انعق ��د وانته ��ى ومل يع ��رف ال�شع ��ب العراق ��ي م ��ا ال ��ذي
�سيح�ص ��ل بالتحدي ��د على �صعي ��د مواجهة اخلطر املتج� �دّد لتنظيم
داع� ��ش الإرهاب ��ي وم ��ا ال ��ذي �سيكون عل ��ى �صعيد مكافح ��ة اخلطر
املتمدد للف�ساد الإداري واملايل وعلى �صعيد معاجلة نظام اخلدمات
العام ��ة املنهار وعلى �صعيد ح � ّ�ل م�شاكل االقت�ص ��اد الوطني ،وعلى
�صعي ��د الأزمة ال�سيا�سية وبخا�صة �أزمة ا�ستكمال ت�شكيل احلكومة،
وعلى �صعيد ت�شريع القوانني املتوجّ ب �س ّنها بح�سب تعهدات جمل�س
النواب واحلكومة احلاليني وما �سبقهما من حكومات وجمال�س.
مل ن�سم ��ع �أي�ض� � ًا �أي تعهد ب� �� ّأن جمل� ��س النواب احلايل ال ��ذي �أثبت
حت ��ى الآن �أن ��ه �أف�شل جمل� ��س ،وهذا ما يرج ��ع �سبب ��ه الأ�سا�س اىل
�ضع ��ف �إدارته الناج ��م عن �ضعف رئا�سته� ،سيعم ��ل بطريقة خمتلفة
وال يع ��ود جمل�س تنابلة ( يعقد جل�ساته بع ��د الظهر ،وتهتم رئا�سته
وجلان ��ه بامل�صالح ال�شخ�صي ��ة وبال�سفرات اخلارجي ��ة وباملناكفات
وال�صراعات ال�شخ�صية واحلزبية �أكرث من االهتمام ب�أحوال النا�س
ومبا يتعينّ على جمل�س النواب �أن يفعله لتح�سينها)!.
م ��ا ك ّن ��ا يف حاجة ال �إىل عر�س واو ّي ��ة وال �إىل ال عر�س واويّة! حتى
الذي ��ن اجتمعوا ما كان ��وا يف حاجة اىل هذا لأنه ��م فقدوا هذه املرة
�أي�ض� � ًا املزيد م ��ن ر�صيدهم�،إن كانوا يع ��دون �أنف�سهم م ��ن �أ�صحاب
الأر�ص ��دة (ال�شعبي ��ة ال املالي ��ة) ،فاجتماع ��ات كهذه ل ��ن تك�سبهم �أيّ
احرتام ،ويكذب عليهم كذب ًا �شديد ًا َمن يبلغهم بغري هذا!
االجتماع انعقد وانتهى ومل يعرف
ال�شعب العراقي ما الذي �سيح�صل
بالتحديد على �صعيد مواجهة
اخلطر املتجدّ د لتنظيم داع�ش
الإرهابي

طالبوا احلكومة والتحالف
الدويل مب�ساعدتهم
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جدل حول هوية ُمنفذ تفجري املو�صل:
يختلف عن �أ�سلوب داع�ش

كان متوقع ًا �أن تتجاوز الأحداث يف املو�صل ،مرحلة التحذيرات من انفجار الو�ضع هناك ،لي�س فقط ب�سبب
اخللل يف بع�ض الإجراءات االمنية ،كما قال قائد ع�سكري رفيع يف املدينة ليلة حدوث االنفجار االخري
يف نهاية اال�سبوع املا�ضي ب�سيارة ملغمة و�سط املو�صل ،لكن �أي�ض ًا ب�سبب بقاء امل�شاكل التي �شخ�صت قبل 5
�أ�شهر على االقل ،دون حلول.
 بغداد /وائل نعمة
للم ��رة الثاني ��ة بعد �إع�ل�ان بغداد
الن�ص ��ر عل ��ى "داع� ��ش" نهاي ��ة
 ،2017يث ��ار ج ��دل ح ��ول هوي ��ة
اجله ��ات الت ��ي تق ��وم بهجم ��ات
م�سلح ��ة يف املو�ص ��ل ،فل ��م يع ��د
التنظي ��م املتط ��رف ه ��و املته ��م
الوحيد بتل ��ك الأحداث ،فالدوافع
االقت�صادي ��ة الت ��ي �أ�ش ��ار �إليه ��ا
رئي�س الوزراء ع ��ادل عبد املهدي
قبل ع ��دة �شهور� ،ص ��ارت تناف�س
داع�ش.
ع�شية االنفجار االخري يف منطقة
جتاري ��ة يف املو�صل ،ق ��ال رئي�س
حتال ��ف الق ��رار العراق ��ي �أ�سامة
النجيف ��ي� ،إن عدم �إعطاء املو�صل
دورا حقيقيا للم�شاركة يف القرار
ال�سيا�سي �أمر غري ممكن ،م�شري ًا
اىل ان الع ��راق ي�شه ��د مرحل ��ة
"ن�شوء الال دولة ،حيث تت�صرف
بع� ��ض الأط ��راف خ ��ارج نط ��اق
الدول ��ة ،وتنهب ث ��روات املو�صل
وتفر� ��ض الأت ��اوات ،وه ��ذا خلق
حالة كبرية من االنزعاج".
وتابع النجيف ��ي يف كلمته خالل
م�ؤمتر �أمن ��ي يف �أربيل" :ال تزال
هن ��اك جث ��ث حت ��ت الأنقا�ض يف
اجلانب الأمين م ��ن املو�صل ،كما
�أن خميم ��ات النازح�ي�ن �أ�صبحت
ب�ؤرة لعودة ن�شاط داع�ش" .وقال
اي�ض� � ًا �إن "هن ��اك ن�ص ��ف ملي ��ون
نازح من �أه ��ايل املو�صل يقبعون
يف املخيم ��ات ،كم ��ا يوج ��د يف
املو�ص ��ل "� 40ألف وح ��دة �سكنية
مدم ��رة بالكام ��ل ،وامل�شه ��د العام
يف ال�ساح ��ل الأمي ��ن للمو�ص ��ل
�أ�شبه بالزلزال".
وتتناغ ��م ت�صريح ��ات النجيف ��ي
االخ�ي�رة ،م ��ع م ��ا ك�شف ��ه ن ��واب
نينوى يف ت�شرين الثاين املا�ضي،
خ�ل�ال لقائه ��م رئي� ��س احلكوم ��ة
عادل عبد امله ��دي يف بغداد ،حني
�أكدوا له �أنّ االو�ضاع يف املو�صل
"غري مريح ��ة" و�أن "ملي�شيات"
تربك االم ��ن وت�سيطر على بع�ض
املفا�صل االقت�صادية.
وكان ه ��ذا اللق ��اء ق ��د �سبقت ��ه
حتذي ��رات �أطلقه ��ا زعي ��م التي ��ار
ال�ص ��دري مقتدى ال�صدر قال فيها

مو�صلي ي�شعل
ال�شموع يف
مكان تفجري
اخلمي�س
املا�ضي
�إن "املو�ص ��ل يف خط ��ر" ،داعي� � ًا
�إىل �إنقاذه ��ا م ��ن "الف�س ��اد ال ��ذي
ينه�شها" .وبعد زيارات ولقاءات
مل�س�ؤول�ي�ن وق ��ادة ع�سكري�ي�ن يف
داخ ��ل املو�ص ��ل وخارجه ��ا طم�أن
رئي�س الوزراء ع ��ادل عبد املهدي
اجلميع ب�أن التهديدات يف املدينة
"مبالغ بها" ،لكنه اعرتف بوجود
"مافيات" تعبث باالقت�صاد.
باملقاب ��ل تدح� ��ض حال ��ة التفجري
االخ�ي�رة يف املو�صل ،التي جرت
قرب حمال جتارية و�أحد املطاعم
ال�شعبية ،فك ��رة �أن تنظيم داع�ش
وراء ه ��ذا الهج ��وم ،خا�ص ��ة �أن
ال�سي ��ارة كانت قد جتنب ��ت �إيقاع
ع ��دد اكرب من املدني�ي�ن ،وهو �أمر
مل يح ��دث �سابق ��ا يف هجم ��ات
التنظيم.
لي�س �أ�سلوب داع�ش
م�ص ��در �أمني مطل ��ع يف املو�صل،
طل ��ب ع ��دم ن�ش ��ر ا�سم ��ه ،يق ��ول
لـ(امل ��دى) �إن ال�سي ��ارة الت ��ي
انفجرت ليل ��ة اخلمي� ��س املا�ضي

يف ال�ساح ��ل ال�شرق ��ي للمو�ص ��ل
"دمرت ن�صفها فقط ( )...وكانت
مركونة يف اجلانب الآخر املقابل
للمحال التجارية".
وي�ش�ي�ر امل�ص ��در �إىل �أن العجل ��ة
كان ��ت مفخخ ��ة بطريق ��ة "بدائية
جدا" ومل ترتك حفرة �أ�سفلها ،مما
يزيد ال�شك ب� ��أن �أ�سلوب التفخيخ
م�شابه ��ة حلادث�ي�ن �سابقني و�سط
املو�صل وجنوبه ��ا ،قبل � 5أ�شهر،
قدر حينها ان ��ه مت ا�ستخدام مادة
"ال�س ��ي ف ��ور" ،وبح�سب خرباء
الأم ��ن ،ف ��ان اجلماع ��ات امل�سلحة
ت�ستخ ��دم هذه امل ��ادة بكرثة لأنها
�سهلة احلمل وال تث�ي�ر ال�شبهات،
حي ��ث �أنه ��ا ت�شب ��ه املل ��ح ،لكنه ��ا
ت�سبب حرائق كبرية.
و�أعل ��ن عب ��د املهدي ،نهاي ��ة العام
تعدّ د اجلهات الأمنية
املا�ض ��ي� ،أن "التفج�ي�رات يف ويع ��زز كالم امل�ص ��در ،ال�ضاب ��ط
نينوى ه ��ي اقت�صادية و�سيا�سية ال�ساب ��ق وع�ض ��و جمل� ��س ق�ضاء
�أكرث من كونها عمليات لداع�ش" ،املو�ص ��ل زه�ي�ر اجلب ��وري ،قائال
موجه� � ًا ب�إغ�ل�اق "املكات ��ب �إن التفج�ي�ر كان "يختل ��ف ع ��ن
االقت�صادي ��ة كافة باملدينة لوجود �أ�سل ��وب داع�ش املعتاد" .و�أ�ضاف
رغبة �شديدة من اجلميع بتجاوز يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن "تع ��دد
ه ��ذه امل�س�أل ��ة حفاظا عل ��ى الأمن
العام" ،لكنه وبح�سب اع�ضاء يف
جلنة تق�صي احلقائ ��ق الربملانية
(�شكل ��ت يف ت�شري ��ن الث ��اين
املا�ض ��ي) ،مل ي�ستط ��ع رئي� ��س
الوزراء �إغالق �س ��وى ن�صف تلك
املكاتب.
و ُتته ��م ه ��ذه املكات ��ب ،وبع� ��ض
الف�صائل امل�سلح ��ة التي ت�ستخدم
ا�س ��م احل�ش ��د ال�شعب ��ي ،ب�سرق ��ة
مالي�ي�ن الأطن ��ان م ��ن �سك ��راب
البناي ��ات الت ��ي دم ��رت باحل ��رب
يف املو�ص ��ل ،برخ� ��ص ال�ت�راب،
وال�سيط ��رة على �س ��وق العقارات
وتهري ��ب النف ��ط م ��ن جن ��وب
املدينة.

الإيزيدي��ون ي�س�أل��ون عن � 3آالف مفقود م��ع قرب انتهاء املع��ارك فـي �سوريا

 ترجمة /حامد �أحمد

وجه قادة ع�شائر
ّ
ومنظمات �إيزيدية
دعوة للمجتمع
الدويل لبذل مزيد
من اجلهد من �أجل
التحقق من م�صري
�آالف من ن�ساء و�أطفال
�إيزيديني ما يزالون
مفقدودين.
وكان ق ��د مت �إنق ��اذ الع�ش ��رات م ��ن �أتب ��اع
الطائف ��ة الإيزيدي ��ة خ�ل�ال اال�شه ��ر القليل ��ة
املا�ضي ��ة بع ��د �أن انح�س ��رت رقع ��ة خالف ��ة
التنظيم املزعوم ��ة اىل جمرد قطعة �صغرية
م ��ن االر� ��ض حم�ص ��ورة يف باغ ��وز �شرقي

�سوري ��ا .ولك � ّ�ن �أكرث م ��ن � 3000إيزيدي ما
يزالون جمهويل امل�صري .ومع اقرتاب �أيام
ح�س ��م املعركة نهائيا مع داع� ��ش فان الوقت
ب ��د�أ ينف ��د �إزاء �إيجاد �أجوب ��ة .احلديث عن
اكت�ش ��اف ق�ب�ر جماع ��ي الأ�سب ��وع املا�ض ��ي

عن ��د �ضواحي الباغ ��وز� ،أثار خم ��اوف من
�أن كث�ي�ر ًا م ��ن املفقودي ��ن ق ��د ال يكون ��ون
باق�ي�ن يف الأ�سر حت ��ى الآن .ويجري حاليا
حتقي ��ق للت�أك ��د من هوي ��ة ال�ضحايا  .وجاء
يف بي ��ان �صادر عن ق ��ادة �إيزيديني ما ن�صه

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

القي ��ادات الع�سكري ��ة يف نين ��وى
�أربكت الو�ضع الأمني".
وتعمل نحو  6جهات �أمنية ب�شكل
غري من�س ��ق يف املحافظة ،ويقول
اجلب ��وري �إن "بع�ض الت�شكيالت
الأمني ��ة ال تعم ��ل حت ��ت �سلط ��ة
قائد عمليات نين ��وى اللواء جنم
اجلبوري".
وكان قائد العمليات ،قد قال عقب
االنفج ��ار االخ�ي�ر ،يف م�ؤمت ��ر
�صحف ��ي ح�ض ��ره املحاف ��ظ ،ان
"�شهي ��د ًا واح ��د ًا و 11جريح� � ًا
�أ�صيب ��وا خ�ل�ال االنفج ��ار".
و�أ�ض ��اف �إن "احل ��ادث مل ي�ؤث ��ر
كثريا لأنّ االنفج ��ار مل يكن قريبا
جدا من جهة املحال التجارية".
م ��ن جانب ��ه� ،أك ��د املحاف ��ظ نوفل
العاك ��وب خ�ل�ال امل�ؤمت ��ر ان
"االنفجار كان هدفه �إثارة البلبلة
وزعزع ��ة االم ��ن" ،الفت� � ًا اىل �أن
"االجهزة االمنية واال�ستخبارية
ر�ص ��دت احل ��ادث م ��ن خ�ل�ال
الكام ��رات وعرثت عل ��ى �صاحب
ال�سي ��ارة ال ��ذي ينتم ��ي لداع� ��ش

وه ��و ه ��ارب ،فيما �ألق ��ت القب�ض
على �شقيقه".
بدوره يرف�ض ب�شار الكيكي وهو
نائب عن نيوى ،خلط االوراق يف
ما يج ��ري يف املو�ص ��ل ،واعتبار
احل ��وادث امل�سلح ��ة االخرية هي
بدواف ��ع اقت�صادي ��ة .ويطال ��ب
الكيكي يف ت�صري ��ح لـ(املدى) �أن
تك�ش ��ف احلكوم ��ة ع ��ن "اجلهات
الت ��ي تفجر ب ��دال من داع� ��ش ،اذا
كان االمر �صحيحا".
و�أ�ش ��ار الكيك ��ي وه ��و رئي� ��س
جمل�س حمافظ نين ��وى ال�سابق،
اىل �أن دف ��ع االتهمامات بعيد ًا عن
داع� ��ش يبدو انه حماولة للتغطية
على الف�شل االمني يف املو�صل.
و�ش ��دد النائ ��ب عل ��ى ان "تل ��ك
االح ��داث مهم ��ا كان �شكله ��ا ه ��ي
م ��ن تدب�ي�ر داع� ��ش ال ��ذي يري ��د
تخري ��ب االمن يف املو�صل ،مبين ًا
ان "الق ��ادة يف مكت ��ب عبد املهدي
منق�سم ��ون ب�ي�ن م ��ن يعت�ب�ر تلك
احل ��وادث اقت�صادية �أو من �صنع
داع�ش".

"ندعو ق ��وات التحالف وباالخ�ص القوات
الأمريكي ��ة وجمي ��ع الق ��وات االخ ��رى التي
حارب ��ت داع� ��ش حت ��ت قي ��ادة التحال ��ف ان
ت�ساع ��د يف الك�ش ��ف ع ��ن م�ص�ي�ر ال�ضحايا
و�إرجاع الأ�سرى لأهلهم ب�أ�سرع وقت ".

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

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

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :
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وج ��اء يف البي ��ان �أي�ض ��ا "ندع ��و وزارة
اخلارجي ��ة العراقي ��ة �أي�ض ��ا �إىل ان تت ��وىل
م�س�ؤوليته ��ا جت ��اه مواطنيه ��ا للبح ��ث عن
الن�ساء الإيزيديات وجلب جثث ال�شهداء �أو
رفاتهم اىل الوط ��ن من خالل ات�صاالتهم مع

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

فاك�س2322289:
بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
تليفاك�س752617 . 752616 :
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قرب�ص

احلكومات ذات العالقة ".
ويق ��ال �إن ق�ب�ر ًا جماعي ًا عرث علي ��ه قبل �أيام
يحوي رف ��ات رج ��ال ون�ساء .وق ��ال عدنان
عفرين ،متحدث با�سم القوات الدميقراطية
ال�سورية "التحقي ��ق ما يزال جاري ًا لتحديد
جن�سي ��ة ال�ضحاي ��ا والطريق ��ة الت ��ي قتلوا
فيها" ،م�ضيفا ب�أنهم بحثوا يف تقارير ت�شري
اىل �أنهم قد يكون ��ون �إيزيديني �أو م�سلحني
من داع�ش  .وم�ضت �أربع �سنوات الآن على
اختط ��اف الإيزيدي�ي�ن وم ��ا ت ��زال جماميع
�إيزيدي ��ة تدعو لب ��ذل مزيد م ��ن اجلهود من
�أجل �إنقاذ املفقودين منهم .
وقال ��ت ب ��اري �إبراهي ��م ،م�ؤ�س�س ��ة جمعي ��ة
الإيزي ��دي احلر يف حديث لالندبندنت "من
امل�شني جدا �أن �آالف� � ًا من ن�سائنا وفتياتنا ما
يزلن مفقودات منذ عام  2014ومل حتظ هذه
امل�س�ألة ب�أي �أولوي ��ة �أو نقطة نقا�ش رئي�سة
مع التحالف ال ��دويل او املجتمع الدويل ".
و�أ�ضاف ��ت النا�شطة �إبراهيم بقولها" :ميكن
�أن نتفه ��م ب� ��أن ه ��ذا و�ض ��ع يتعل ��ق مبنطقة
قت ��ال ،وب�سب ��ب ذل ��ك ،ق ��د يك ��ون مو�ضوع
ّ
إنقاذهن �صعب جدا.
حتديد م ��كان الن�ساء و�
لهذا نحن نفهم ذلك ونقدره .ولكننا ما نزال
ن�شع ��ر ب�أنه كان يفرت�ض �أن يوىل هذا االمر
اهتمام� � ًا ومتابع ��ة .ولكن بدال م ��ن ذلك ف�إن
ن�ساءنا وفتياتنا يتعر�ضن للتعذيب واالذى

املدير الفني

خالد خ�ضري

املوجع �شه ��ر ًا بعد �شهر وعام� � ًا بعد عام ".
يف �صيف عام  2014وبعد فرتة ق�صرية من
�إعالن داع�ش خالفته املزعومةّ ،
�شن التنظيم
حمل ��ة �إب ��ادة وح�شي ��ة �ض ��د �أبن ��اء الطائفة
الإيزيدية يف عقر منطقة �سكناهم التاريخية
�شمايل العراق .حيث �أق ��دم م�سلحو داع�ش
عل ��ى قت ��ل الآالف واقتي ��اد �أكرث م ��ن 6000
ام ��ر�أة وطف ��ل �إيزي ��دي ك�سباي ��ا .وكان ��ت
االمم املتح ��دة ق ��د �أعلنت يف ما بع ��د ب�أن ما
جرى بح ��ق الإيزيدي�ي�ن يف منطقة �سنجار
وا�ستعب ��اد الن�س ��اء الإيزيدي ��ات هو مبثابة
�إب ��ادة جماعي ��ة  .وكان ع�ش ��رات الآالف من
املدنيني قد هربوا خالل ال�شهرين املا�ضيني
من قرية باغوز ال�سورية التي ت�شهد معارك
لطرد داع�ش ،حي ��ث متكن �أ�سرى �إيزيديون
�أخ�ي�را بع ��د عدم متكنه ��م من اله ��روب على
م ��دى �سنوات �أن يج ��دوا طريقا للتحرر من
�أ�سرهم بالهروب مع املدنيني .
و�أ�ش ��ارت تقارير ه ��ذا اال�سبوع اىل مغادرة
فتات�ي�ن �إيزيديتني لقرية باغ ��وز حمموالت
يف �شاحن ��ة مع �أرقام هوات ��ف مكتوبة على
فتى
ذراعيهما .مع جمموع ��ة �أخرى من ً 11
�إيزيدي� � ًا غ ��ادروا املنطق ��ة واقتيدو راجعني
للعراق بعد ق�ضاء �سنوات يف احلجز .
عن� :صحيفة الإندبندنت
الربيطانية
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ممثلو الأقليات منزعجون من عدم �إ�شراكهم يف اجتماع
الرئا�سات الثالث مع الكتل
اقترح رئي���س الجمهورية برهم �صالح �إعادة ت�شكيل مجل�س ال�سيا�س��ات ال�ستراتيجية الذي رف�ض البرلمان
ت�شريع قانونه قبل ت�سع �سنوات .جاء ذلك خالل لقائه رئي�سي البرلمان والحكومة وقادة الكتل والأحزاب
وممثلي المكونات في االجتماع الت�شاوري الوطني الذي عقد نهاية اال�سبوع الما�ضي.

 بغداد  /محمد �صباح
وينتظ ��ر رئي� ��س الجمهوري ��ة
ر ّد المجتمعي ��ن عل ��ى مقترحات ��ه
و(الرد) �سيبنى عليه عقد اجتماع
ث ��ان لمناق�ش ��ة مه ��ام و�صالحيات
رئي� ��س و�أع�ض ��اء المجل� ��س قب ��ل
تكلي ��ف مجل� ��س الن ��واب بت�شريع
قانون لتنظيم عمله.
وتغي ��ب كل م ��ن زعي ��م التي ��ار
ال�صدري مقت ��دى ال�صدر ورئي�س
تحال ��ف البن ��اء ه ��ادي العام ��ري
ورئي� ��س تحال ��ف الإ�ص�ل�اح
والإعم ��ار عم ��ار الحكي ��م ،ع ��ن
الح�ضور رغم توجيه دعوات لهم،
ما �أثر ــ بح�سب نواب ــ على نتائج
االجتماع.
ويق ��ول المتح ��دث با�س ��م ح ��زب
االتح ��اد الوطن ��ي الكرد�ستان ��ي
�سع ��دي �أحم ��د بيره ف ��ي ت�صريح
لـ(الم ��دى) �إن ه ��ذا االجتم ��اع
يعتب ��ر "الأول بع ��د ت�سل ��م بره ��م
�صال ��ح من�صب رئا�سة الجمهورية
ال ��ذي لم يح�ض ��ره الكثير من قادة
الأحزاب ال�شيعية ".
ويك�ش ��ف �أن "�أب ��رز المتغيبي ��ن
ع ��ن االجتم ��اع ه ��م زعي ��م التي ��ار
ال�صدري مقت ��دى ال�صدر ورئي�س
تحال ��ف الفت ��ح ه ��ادي العام ��ري،
وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم"
م�ؤك ��دا �أن رئي� ��س الجمهوري ��ة
وج ��ه لهم دعوات ف ��ي وقت �سابق
ّ
للح�ضور".
وي�شير �إلى �أن "ه�ؤالء القادة ناب
عنه ��م ممثل ��ون في ه ��ذا االجتماع
الت�ش ��اوري الوطن ��ي" ،معتق ��دا
�أن "ح�ضوره ��م كان �أم ��را مهم ��ا
و�ضروري ��ا لإغن ��اء االجتم ��اع
بالكثير من الجوانب ".
و�أثن ��اء زيارة رئي� ��س الجمهورية
بره ��م �صال ��ح لمحافظ ��ة الب�صرة
في �شه ��ر ت�شري ��ن الأول الما�ضي
�أعل ��ن �إن ��ه يعت ��زم تنظي ��م ح ��وار
وطني من �أج ��ل معالجة الم�شاكل
التي تعانيه ��ا المحافظات ،م�شيرا
الى "ل ��زوم تطبيق بنود الد�ستور
التي تخ� ��ص المحافظات وتحديد
العالقة بين ال ��وزارات االتحادية
والحكومات المحلية".
ويلف ��ت بي ��رة �إل ��ى �أن "الهدف من
وراء هذا االجتم ��اع هو الو�صول
�إل ��ى ح ��ل للم�ش ��اكل العالق ��ة بي ��ن
الحكوم ��ة االتحادي ��ة و�إقلي ��م
كرد�ست ��ان ،وكذل ��ك بح ��ث الآلي ��ة
المنا�سب ��ة ل ��ردع داع� ��ش م ��ن قبل
ق ��وات الجي� ��ش ،و�إع ��ادة و�ض ��ع
الع ��راق االقت�ص ��ادي" ،م�ؤك ��د ًا �أن
"هذا االجتماع ي�سعى �إلى ترتيب
و�ضع العراق الداخلي".
وب�ش�أن مقترح رئي�س الجمهورية
ب�ش�أن ت�شكيل مجل� ��س ال�سيا�سات
ال�ستراتيجية يو�ضح ع�ضو الهيئة
العام ��ة لح ��زب االتح ��اد الوطن ��ي
الكرد�ستان ��ي �أن "ه ��ذه الفك ��رة
كان ��ت موج ��ودة ف ��ي انتخاب ��ات

الرئا�سات
الثالث
و�سيا�سيون
خالل االجتماع
الع ��ام  ،"2010م�ؤك ��دا �أن "مهمة
ه ��ذا المجل�س كانت غي ��ر معلومة
وال معروفة للكثير من ال�شركاء".
ويعتق ��د �أن "�إع ��ادة النظ ��ر ف ��ي
(المجل�س) �ستكون ب�شكل يختلف
عم ��ا كان علي ��ه في وق ��ت �سابق..
�سيكون م�ص ��درا للق ��رار العراقي
الم�ستقل الذي يجب ان يكون عبر
ت�شكي ��ل ه ��ذا المجل� ��س ال�سيا�سي
الجدي ��د بم�شاركة ق ��ادة الأحزاب
الممثلة في البرلمان".
واقترح ��ت م�سودة قانون مجل�س
ال�سيا�س ��ات ال�ستراتيجة في العام
 2010الت ��ي رف�ضه ��ا البرلم ��ان
�أن تت�أل ��ف ع�ضوي ��ة المجل� ��س
م ��ن رئي� ��س الجمهوري ��ة ونوابه،
ورئي�س مجل�س الوزراء ونوابه،
ورئي�س مجل� ��س النواب ونائبيه،
ورئي� ��س �إقليم كرد�ستان ،ورئي�س
مجل�س الق�ضاء الأعلى ،وع�ضوين
من كل الكتل الرئي�سة.
وه ��ددت الكثي ��ر م ��ن الكت ��ل
البرلماني ��ة ف ��ي حينه ��ا باللج ��وء
�إل ��ى المحكمة االتحادي ��ة كون ان
ت�شكي ��ل ه ��ذا المجل� ��س ومهام ��ه
و�صالحيات ��ه غي ��ر موج ��ودة ف ��ي
الد�ست ��ور العراقي مما يعد تدخال
في �صالحيات ال�سلط ��ات الثالث،
بح�سب الكتل التي رف�ضته.
ويو�ضح المتح ��دث �أن "مهام هذا
المجل� ��س ت�شم ��ل و�ض ��ع الخطط
الم�ستقبلي ��ة م ��ن خ�ل�ال توحي ��د
ال�ص ��ف العراق ��ي ف ��ي الجه ��از
الت�شريع ��ي والتنفيذي ،ف�ضال عن
معالجة ح ��االت الف�س ��اد" ،م�ؤكدا
�أن "م ��ن �أب ��رز مهام ��ه (المجل�س)

تنظي ��م م�س ��ودات م�شاري ��ع
القوانين وتقديمه ��ا الى البرلمان
ودع ��م الحكومة بتنفي ��ذ القوانين
بعد ت�شريعها".
ويتاب ��ع بي ��رة �أن "م ��ن مه ��ام
المجل� ��س �أي�ض ��ا المحافظ ��ة على
�إع ��ادة العالق ��ات م ��ع الكثي ��ر م ��ن
دول الج ��وار العراق ��ي لتحقي ��ق
الم�صلح ��ة العلي ��ا لبن ��اء ال�شع ��ب
العراق ��ي بمختل ��ف مكونات ��ه
و�أطيافه" ،م�ؤكدا �أن "�أع�ضاء هذا
المجل� ��س �سيكون م ��ن الرئا�سات
الثالث وقادة الأحزاب".
وينب ��ه �إل ��ى �أن "مجل� ��س الن ��واب
�سيق ��وم بت�شري ��ع قان ��ون لتنظيم
عم ��ل و�صالحي ��ات ومه ��ام ه ��ذا
مجل�س ال�سيا�سي ال�ستراتيجي"،
م�ؤكدا �أن "�إق ��رار قانونه �سيجعل
المجل� ��س يتمت ��ع بال�شرعي ��ة ف ��ي
اتخاذ مواقفه وقراراته".
بدوره ،يق ��ول النائب عن المكون
ال�شبكي حني ��ن قدو في ت�صريح لـ
(المدى) �إن "االجتماع الت�شاوري
الذي عقد في ق�صر ال�سالم ببغداد
رك ��ز عل ��ى مناق�ش ��ة العدي ��د م ��ن
الملف ��ات والموا�ضيع في مقدمتها
تطبي ��ق الم ��ادة ( ،)140وتواج ��د
الق ��وات الأمريكي ��ة ،ومعالج ��ة
ح ��االت الف�س ��اد ،والو�ضع الأمني
والخدم ��ي" ،معتق ��دا �أن "ه ��ذه
الملف ��ات تحت ��اج لمزي ��د م ��ن
االجتماعات لحلها".
وي�ضيف قدو وهو �أحد الم�شاركين
ف ��ي ه ��ذا االجتم ��اع �أن "رئي� ��س
الجمهوري ��ة اقت ��رح ع ��دة �أ�سم ��اء
لمجل� ��س ال�سيا�س ��ات :مجل� ��س

ال�سيا�س ��ات الوطني ��ة �أو مجل� ��س
ال�سيا�س ��ات ال�ستراتيجي ��ة"،
الفت ��ا �إل ��ى ان "�صالحي ��ات ه ��ذا
المجل�س �ستك ��ون لحل التحديات
والإ�ش ��كاالت الت ��ي ه ��ي خ ��ارج
�صالحيات الوزراء والم�ؤ�س�سات
الحكومية".
وطرح ��ت فك ��رة ت�شكي ��ل مجل� ��س
ال�سيا�س ��ات ال�ستراتيجي ��ة لأول
مرة في الع ��راق عام � 2010ضمن
مخرج ��ات اتفاقي ��ة �أربي ��ل الت ��ي
اقترح ��ت �إع ��ادة تكلي ��ف ن ��وري
المالك ��ي رئي�س ��ا لل ��وزراء لوالية
ثاني ��ة ،وانتخ ��اب �إي ��اد ع�ل�اوي
رئي�س� � ًا لمجل� ��س ال�سيا�سات كحل
للخ�ل�اف بين كتلت ��ي ائتالف دولة
القانون والقائمة العراقية.
وي�شي ��ر النائ ��ب ال�شبك ��ي �إلى �أن
"الم ��ادة ( )140م ��ن الد�ست ��ور
والتواج ��د الأمريك ��ي ومكافح ��ة
الإره ��اب ،وتح ��ركات تنظي ��م
داع� ��ش وموا�ضيع وملفات �أخرى
ال تتمك ��ن وزارة واح ��دة من حلها
م ��ن دون وج ��ود هك ��ذا مجل�س"،
م�ش ��ددا على �أن "الحر�ص قائم من
كل االطراف على عدم التداخل في
ال�سلطات".
واقترحت م�س ��ودة قانون مجل�س
ال�سيا�س ��ات ال�ستراتيجي ��ة الت ��ي
رف�ض البرلم ��ان عر�ضه ��ا للقراءة
الثاني ��ة ف ��ي الع ��ام  2010تقدي ��م
التو�صي ��ات والمقترح ��ات ب�ش� ��أن
الت�شريعات والقوانين ،ومناق�شة
والمعاه ��دات
االتفاقي ��ات،
ال�ستراتيجي ��ة المرتبط ��ة بالأم ��ن
والدف ��اع و�سي ��ادة الب�ل�اد و�إبداء

الر�أي ب�ش�أنه ��ا ،وتقديم مقترحات
لتعديل القوانين النافذة.
وي ��رى ان "مقت ��رح رئي� ��س
الجمهوري ��ة لت�شكي ��ل مجل� ��س
ال�سيا�س ��ات ال�ستراتيجي ��ة يهدف
�إل ��ى �إخ ��راج رئا�س ��ة الجمهوري ��ة
م ��ن النط ��اق ال�ضيق ال ��ذي ر�سمه
الد�ست ��ور له ��ا ،و�إعطائه ��ا دور ًا
�أكبر ومهم ًا في المرحلة الحالية"،
م�ؤك ��دا �أن "الحا�ضري ��ن تعامل ��وا
م ��ع المقت ��رح ب�ش ��كل ايجابي ولم
ت�سجل اية عملية اعترا�ض".
وي�ؤك ��د النائ ��ب عن كتلة ب ��در �أن
"الفك ��رة م�شابهة للمب ��ادرة التي
طرح ��ت ف ��ي الع ��ام  2010م ��ن
خ�ل�ال ت�شكيل مجل� ��س ال�سيا�سات
ال�ستراتيجية يتولى زعيم ائتالف
الوطني ��ة �إي ��اد ع�ل�اوي رئا�سته"،
الفتا �إلى �أن "االجتماعات المقبلة
�ستح ��دد مه ��ام و�صالحي ��ات ه ��ذا
المجل�س الجديد".
ويبي ��ن �أن "رئي� ��س الجمهوري ��ة
برهم �صالح ينتظر رد المجتمعين
عل ��ى مقترح ��ه ال ��ذي قدم ��ه ف ��ي
االجتم ��اع الت�ش ��اوري ال ��ذي عقد
م�ساء الأربعاء الما�ضي".
وكان المتح ��دث با�س ��م رئي� ��س
الجمهوري ��ة لقم ��ان الفيل ��ي �أك ��د
ف ��ي بي ��ان ل ��ه ان االجتم ��اع بحث
تط ��ورات الأو�ض ��اع ال�سيا�سي ��ة
والأمني ��ة و�آخ ��ر الم�ستجدات في
الحرب �ضد الإرهاب والموقف من
التواجد الع�سكري في البالد ،وما
تم تنفيذه من البرنامج الحكومي
والعمل على تجاوز الخالفات.
و�أ�ض ��اف الفيلي في بي ��ان اطلعت

علي ��ه (الم ��دى) ان "المجتمعي ��ن
ناق�ش ��وا �ض ��رورة اعتم ��اد ر�ؤى
و�أف ��كار ت�ساع ��د را�سم ��ي الق ��رار
ال�سيا�سي في �إدارة البالد وتحقيق
نهو�ض ��ه وازده ��اره وحلحل ��ة
الإ�شكاليات التي تعتر�ض العملية
الديمقراطية في العراق.
ويبي ��ن �أن "االجتم ��اع تطرق الى
الت�شريع ��ات الأ�سا�سي ��ة التي تهم
المواطن والعالقة بين ال�سلطتين
الت�شريعية والتنفيذية" ،مو�ضح ًا
ان "رئي� ��س الجمهورية �أ�شار الى
نتائج جوالته العربية والإقليمية
وم�شاركت ��ه ف ��ي م�ؤتم ��ر القم ��ة
العربية – الأوروبية التي تعك�س
انفت ��اح الع ��راق عل ��ى الأ�شق ��اء
والأ�صدقاء".
�أبدى ممثل ��و الأقليات في مجل�س
الن ��واب ،رف�ضه ��م "التغيي ��ب
المتعم ��د والتهمي� ��ش" م ��ن قب ��ل
رئي�س الجمهورية برهم �صالح.
وقال ��وا ف ��ي بي ��ان �إن رئا�س ��ة
الجمهورية غيبت ممثلي االقليات
في مجل� ��س النواب الذين يمثلون
كت�ل�ا �سيا�سي ��ة م�ستقل ��ة وتم ��ت
اال�ستعا�ض ��ة عنه ��م برج ��ال دي ��ن
م�سيحيي ��ن �أو م ��ن ال�صابئ ��ة �أو
الإيزيديين.
وق ��د وق ��ع عل ��ى البي ��ان كل م ��ن
النائ ��ب بره ��ان الدي ��ن ا�سح ��ق/
كتل ��ة بابلي ��ون ،النائ ��ب ا�س ��وان
�سال ��م  /كتل ��ة بابلي ��ون ،النائ ��ب
ريح ��ان حن ��ا اي ��وب /المجل� ��س
ال�شعب ��ي (الكلدان ��ي ال�سريان ��ي
الآ�ش ��وري) ،النائ ��ب هو�شي ��ار
ق ��رداغ يل ��دا  /ائت�ل�اف الكل ��دان،

النائب عمانوئيل خو�شابه يوخنا
 /ائت�ل�اف الرافدي ��ن� ،صائب خدر
ناي ��ف  /ممث ��ل الإيزيديين ،نوفل
ج ��وده النا�شي  /ممث ��ل ال�صابئة
المندائية.
ويعل ��ق النائ ��ب ع ��ن المك ��ون
الم�سيح ��ي عمانوئي ��ل خو�شاب ��ه
يوخن ��ا في ت�صري ��ح لـ(المدى) �أن
"رئي�س الجمهورية لم يدعُ ممثلي
المكون ��ات ف ��ي البرلم ��ان له ��ذا
االجتماع" ،معتبرا �أن "االجتماع
ناق� ��ش ملف ��ات الف�س ��اد الت ��ي ال
تتطل ��ب مثل ه ��ذا االجتماعات في
ح ��ال تواف ��ر الإرادة ال�سيا�سي ��ة
لإنهائه ��ا" .ويبي ��ن يوحن ��ا �أن
"الدع ��وة اقت�ص ��رت على ح�ضور
رجال دين في هذا االجتماع".
كم ��ا ق ��ال الأمي ��ن الع ��ام لالتح ��اد
الإ�سالم ��ي لتركم ��ان الع ��راق
جا�س ��م محمد جعف ��ر البيات ��ي �إن
"غي ��اب الإ�سالميين التركمان عن
االجتم ��اع الوطن ��ي الت�ش ��اوري
�إق�ص ��اء غير مب ��رر" ،داعيا رئا�سة
الجمهوري ��ة ال ��ى "تقدي ��م تف�سير
وموق ��ف �صري ��ح منه ��ا له ��ذا
الإجراء".
وينتظ ��ر مجل� ��س الن ��واب اتف ��اق
الرئا�س ��ات عل ��ى "مجل� ��س
ال�سيا�س ��ات" قبل ت�شري ��ع قانون
لتنظي ��م عمل ��ه وتحدي ��د مه ��ام
و�صالحياته ورئي�سه والأع�ضاء.
م ��ن جانب ��ه ،ي�ؤك ��د النائ ��ب ع ��ن
كتلة �صادق ��ون �أحم ��د الكناني �أن
"رئي� ��س الجمهوري ��ة اقت ��رح في
االجتم ��اع الت�ش ��اوري عل ��ى ان
تك ��ون االجتماع ��ات �شهري ��ة بين

الرئا�سات الث�ل�اث ور�ؤ�ساء الكتل
والأح ��زاب وممثل ��ي المكون ��ات
والأقليات".
وي�ضي ��ف الكنان ��ي ف ��ي ت�صري ��ح
لـ(الم ��دى) �أن "ه ��ذا االجتم ��اع
بح ��ث �أي�ض ��ا مو�ض ��وع تواج ��د
القوات الأمريكي ��ة على الأرا�ضي
العراقي ��ة" ،م�ست ��دركا "لك ��ن
االجتماع ل ��م يخ ��رج بنتائج كون
ان التمثي ��ل ال�سيا�س ��ي لبع� ��ض
المكون ��ات دون الم�ست ��وى
المطل ��وب وال يمكنه ��م اتخ ��اذ �أي
قرار".
ويعتب ��ر النائ ��ب ع ��ن محافظ ��ة
بغداد �أن "االجتماع كان ت�شاوريا
م ��ن خ�ل�ال ا�ستعرا� ��ض المواقف
والأم ��ور الأخي ��رة كبح ��ث مل ��ف
ا�ستكمال ال ��وزارات ال�شاغرة في
حكومة رئي�س الوزراء عادل عبد
المهدي الذي ا�ستعر�ض انجازاته
خالل الـ 100يوم الما�ضية".
واقت ��رح تحالفا الفت ��ح و�سائرون
ف ��ي االجتم ��اع ت�سمي ��ة مر�شح ��ي
ال ��وزارات الأرب ��ع ال�شاغ ��رة ف ��ي
حكوم ��ة عب ��د المه ��دي عل ��ى �أم ��ل
ط ��رح الأ�سم ��اء الجدي ��دة ف ��ي
الجل�سة الثاني ��ة لجل�سات الف�صل
الت�شريعي الجديد.
ويو�ض ��ح الكنان ��ي �أن "ه ��ذا
االجتم ��اع ه ��و محاول ��ة م ��ن
رئي� ��س الجمهوري ��ة لمناق�ش ��ة كل
الم�ستجدات والأحداث الموجودة
ف ��ي ال�ساحة العراقية" ،معتبرا �أن
"تمثي ��ل المك ��ون ال�شيع ��ي كان
متو�سط ��ا وال�سن ��ي دون م�ستوى
المطلوب".

القب���ض عل��ى وال��دة "�شاك��ر وهي��ب" و�شقيقت��ه بع��د ت�سللهم��ا �إلـ��ى الع��راق
بغداد  /املدى
�أعلنت مديرية اال�ستخبارات الع�سكرية،
م�ساء اجلمعة� ،إلق ��اء القب�ض على والدة
و�شقيق ��ة قي ��ادي بارز يف تنظي ��م داع�ش
الإرهابي.
وقالت املديرية يف بيان تابعته (املدى):
"متكنت مف ��ارز مديري ��ة اال�ستخبارات
الع�سكري ��ة يف الفرق ��ة � 15إثر معلومات
ا�ستخباري ��ة دقيق ��ة م ��ن �إلق ��اء القب� ��ض
عل ��ى وال ��دة و�شقيق ��ة �إرهاب ��ي خط�ي�ر
وقي ��ادي بع�صاب ��ات داع� ��ش الإرهابي ��ة
�أثن ��اء اند�سا�سهما ب�ي�ن جمموعة حاولت
الت�سلل م ��ن احلدود العراقي ��ة ال�سورية
مب�ستندات مزورة".
و�أ�ضاف ��ت �أن ��ه "بع ��د جم ��ع املعلوم ��ات
وتكثيف التحقي ��ق اعرتفتا ب�أنهما والدة
و�شقيق ��ة الإرهاب ��ي �شاك ��ر وهيب حيث
اعرتف ��ت والدت ��ه ب�أنه ��ا التقت ��ه �آخر مرة
عام  2017يف القائم".
وبح�س ��ب معلوم ��ات مل يت�س ��ن لـ(املدى)

الت�أكد م ��ن �صحتها �أن "عملي ��ة االعتقال
حدثت قرب ناحية ربيعة ،غربي نينوى،
و�إن وال ��دة االرهاب ��ي تدع ��ى كرمية عيد
الدليمي ،وحملت ا�سما وهميا هو جميلة
عيد عب ��د �أحم ��د الدليم ��ي" ،مو�ضحا �أن
"�شقيق ��ة الإرهابي تدعى �سماح وهيب،
حمل ��ت ا�سم ��ا وهميا ه ��و �سند� ��س �سعد
عواد عبد".
وكان الإرهابي "�شاكر وهيب" املعروف
با�س ��م "�أب ��و وهيب" ،ي�شغ ��ل قائد قوات
تنظيم داع� ��ش الإرهابي يف الأنبار ،وقد
ظهر يف �صيف ع ��ام  ٢٠١٣خالل �إ�صدار
للتنظي ��م الإرهاب ��ي وه ��و يق ��وم ب�إعدام
ثالثة �سائقي �شاحنات �سوريني.
يذك ��ر �أن العراق �أعل ��ن ،يف كانون الأول
 ،2017حترير كام ��ل �أرا�ضيه من قب�ضة
تنظي ��م "داع� ��ش" ،ولكن التنظي ��م يكرر
ب�ي�ن وقت و�آخر ا�ستهداف املناطق ،التي
فقد ال�سيطرة عليها.
ويف �سي ��اق مت�ص ��ل ،با�ش ��رت ق ��وات
احل�ش ��د ال�شعب ��ي واجلي� ��ش ،ال�سب ��ت،

بتنفيذ عملية مت�شيط وتطهري من حدود
�سامراء و�صوال ل�شرق االنبار.
وق ��ال �إعالم احل�ش ��د ال�شعب ��ي يف بيان،
ان "قوة م�شرتكة من اللواء  27باحل�شد
ال�شعبي واجلي�ش نفذت ،عملية ع�سكرية
من ثالثة حماور �ضم ��ن قاطع م�س�ؤولية
�ش ��رق االنب ��ار ملالحقة ع�صاب ��ات داع�ش
االجرامي ��ة ومت�شي ��ط مناط ��ق بني زيد
والرفيعات حتى حدود عمليات �سامراء.
وا�ضاف ان "العملية م�ستمرة حتى الآن،
لإنهاء تهديد داع�ش يف تلك املناطق.
اىل ذلك �أعلنت مديرية مكافحة املتفجرات
معاجلتها مئات العبوات النا�سفة و�آالف
الذخائر خالل الـ  50يوما املا�ضية .
وقال ��ت املديري ��ة يف بي ��ان ،ان ��ه "خ�ل�ال
 50يوم ��ا م ��ن كان ��ون الث ��اين لغاية 10
�شب ��اط  2019عاجل ��ت ( )933عب ��وة
نا�سف ��ة و( )12حزام ًا نا�سف� � ًا و()3025
ذخرية".
وا�ضاف ��ت �إن "الن�سب ��ة االك�ب�ر م ��ن هذه
املعاجلات تع ��ود �إىل �أق�س ��ام املحافظات

املح ��ررة (املو�ص ��ل  ،االنب ��ار � ،ص�ل�اح
الدين )".
اىل ذلك ،اعلنت اال�ستخبارات الع�سكرية،
ام� ��س ال�سب ��ت ،اعتق ��ال عن�صري ��ن مم ��ا
ي�سمى بـ"جند اخلالفة" يف ال�صقالوية.
وقال ��ت اال�ستخب ��ارات يف بي ��ان تلق ��ت
(امل ��دى) ن�سخة منه� ،إن "مف ��ارز مديرية
اال�ستخب ��ارات الع�سكرية يف مقر الفرقة
 10بالتعاون مع ا�ستخبارات لواء امل�شاة
 40ووفق معلوم ��ات ا�ستخبارية دقيقة،
�ألق ��ت القب� ��ض عل ��ى اثن�ي�ن مم ��ا ي�سمى
بـ(جن ��د اخلالفة)" ،مو�ضح ��ة �أن "عملية
القب� ��ض مت ��ت بع ��د ن�ص ��ب كم�ي�ن حمكم
لهما يف منطقة ال�شيح ��ة بال�صقالوية –
االنبار".
و�أ�ضافت �أن "االرهابيني �شاركا بالعديد
م ��ن املع ��ارك �ض ��د قواتنا االمني ��ة �ضمن
قاط ��ع االنب ��ار قب ��ل التحري ��ر" ،م�شرية
اىل �أن املعتقل�ي�ن "من املطلوبني للق�ضاء
مبوج ��ب مذكرة قب�ض على وفق املادة 4
�إرهاب".

4

محليات
 طالب عبد العزيز

يف حتية بغداد ودجلة واملتنبي
�أن ��ا يف بغ ��داد �سائ ��ح ،مثل كل الع ��رب ،الذي ��ن ي�أتونه ��ا يف مهرجانات
ال�شع ��ر والفن ��ون .باالم�س حدثني �أ�صدقاء من الأه ��واز زاروا معر�ض
الكتاب ،وج ��اءوا مبهورين ،فرحني ويف املعر� ��ض التقيت �أ�صدقاء من
ال�سعودي ��ة واخلليج ،وحدثوين ع ��ن جمالها ،وعن نا�سه ��ا و�شوارعها
وحدائقه ��ا و�أ�سواقها العام ��رة .و�أم�س �أخذين ،وبال ��زورق ،عرب دجلة
فار� ��س الكامل� ،صاحب مكتبة ودار املعقدي ��ن ،الب�صري ،البغدادي اىل
�شارع املتنبي ،ه ��و دلني على طريق النهر ،الذي ما كنت لأ�سلكه لواله،
لوال خربته البغدادية.
فوجئ ��ت� ،أن ��ا ال�سائ ��ح ،املهوو�س ب�ص ��ورة بغداد الأ�سطوري ��ة ،بح�شد
النا� ��س عل ��ى �ضفت ��ي دجل ��ة ،بالراق�صني داخ ��ل الع ّب ��ارة ،الرا�سية عند
متثال املتنبي ،يف الق�شل ��ة ،و�سراي احلكومة القدمي .هناك حلم عربي
بامتي ��از ،ما زلت ا�سمعه من الأ�صدقاء الع ��رب ،يقول ب�أن معاينة بغداد
والوق ��وف عل ��ى دجلة ،من جه ��ة ال�س ��راي ،والتقاط �ص ��ورة مع متثال
املتنب ��ي يعن ��ي لهم خامتة الأحالم ،ومع �أنن ��ي مل التقط �صورة للم�شهد
اخل�ل�اب� ،إال �أنن ��ي ،احتفظ لعيني بحق تكرار احلل ��م اجلميل هذا ،ف�أنا
يف بغداد �سائح ،ال يعرفني فيها �إال القليل من اال�صدقاء.
تعلم ��ت من حممود عبد الوهاب(القا�ص) ب� ��أن ال �أثق بالعني ال�سائحة،
فق ��د كان ي�صفها باخلداعة ،وهي عن ��ده ،تخفي من حقيقة املدن الكثري،
ومع �أنني مغرم باخلدع ،بل واحبّها ،ف�سوف �أحتدث عن خديعة بغداد
يل � ،إذ �س�أرت�ض ��ي لقدمي ب�أن حتملني اىل �شارع املتنبي واىل قي�صرية
احلن� ��ش ،لأ�سمع هناك �أغاين مائدة نزهت و�سليمة مراد وهناء خزعل،
و�س�أ�صع ��د مكتبة ودار امل ��دى ،لأ�ستمع اىل الناقد ي�س�ي�ن الن�صيرّ وهو
يتح ��دث عن فا�ضل الع ��زاوي ،و�س�أذه ��ب اىل مكتبة الرافدي ��ن ،لألتقي
�صاحبه ��ا النا�شر حممد هادي ،وقد �أترك ذل ��ك كله ،لأذهب م�صغيا لأبي
ن�ؤا� ��س يف �شارع ��ه الأجم ��ل ،ال ��ذي يتخذ من دجل ��ة العظي ��م منامة له،
ولأقول له ب�أنك الأجمل بني �شوارع الدنيا ،و�س�أدخل الكرادة ،و�س�أغ�ض
ط ��ريف عن كل ما ال حت ��ب معاينته ،ولن �أ�صغي حلدي ��ث النا�س ،الذين
ي�شتم ��ون احلكومة علن ًا� ،إمنا �س�أتنف�س رائحة القهوة ،التي تنبعث من
مقهى ومكتبة بن ر�ضا علوان ،الذي بات حمجة املثقفني العراقيني.
لي� ��س كل الذي ��ن يق�ص ��دون �ش ��ارع املتنب ��ي �ش� � ّراء وق ّراء كت ��ب ،قليل
منه ��م رمبا من يك ��ون الكتاب همهه وغر�ض ��ه ،و�أعل ��م �أن بينهم املئات،
الذي ��ن ي�ستعر�ض ��ون (ع�شقهم) للثقافة ،ولن �أت ��ردد يف و�صفي لهم �إنهم
ا�ستلطف ��وا �أج ��واء امل ��كان ،الذي مل يعد مكتب ��ة كبرية� ،أب ��د ًا ،وجاءوا.
ه ��و كرنفال ثق ��ايف بامتياز ،كل زاوي ��ة يف املتنبي(ال�ش ��ارع) تريك يف
بغ ��داد قطعة الأم ��ل القادم ��ة ،ع�ش ��رات الآالف يطوفون ي ��وم اجلمعة،
حول متث ��ال املتنبي ،يق�ص ��دون ال�سوق الباهرة ،ه ��م يعرفون بع�ضهم
بحكم ال�ت�رداد املتكرر ،لذا �س�أكون خبيث ًا ،لأ�س� ��أل عن عدد الذين تركوا
امل�سج ��د واحل�سيني ��ة وج ��اءوا املتنبي ،ث ��م لأبحث عن �سب ��ب �آخر يف
ذل ��ك� ،أال نرى فيهم حت ��و ًال بالغ الأثر ،هلاّ بحثن ��ا يف �أ�سباب هجرانهم
لرته ��ات الأح ��زاب اال�سالمي ��ة ب�شقيه ��ا معاُ ،حي ��ث يجتم ��ع البغدادي
الق ��ادم من �ضواحي بغداد كلها هنا ،يف جمعة خال�صة للوعي ،وتداول
املعرفة ،وق ��راءة الكتب ،و�سماع املو�سيقى ،وحت ��دي الت�شدد ،وابتكار
املحاوالت يف نفي الظالم � .أال ترون �أن امل�سجد ال�س ّني مغلق على �أهل
ال�سنة ،وحدهم ،وامل�سج ��د ال�شيعي مغلق على �أهل ال�شيعة ،وحدهم ..
لك ��ن املتنبي مفتوح للجمي ��ع؟ �ألي�س يف ذلك �أبلغ الر�سائ ��ل ،لأقول ب�أن
بغداد العظيمة و�شارعها املتنبي ودجلة اخلري والنا�س ،الذين هنا �إمنا
مينحوننا الدر�س الأبلغ يف معاينة عراقنا القادم؟
لي�س كل الذين يق�صدون �شارع املتنبي
وقراء كتب ،قليل منهم رمبا من يكون
�شراء ّ
ّ
الكتاب همهه وغر�ضه ،و�أعلم �أن بينهم
املئات ،الذين ي�ستعر�ضون (ع�شقهم) للثقافة

العدد 2281 :
التاريخ2019/2/28 :

�إعــــالن

اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
املدير العام  /وكالة

ذي قار  /ح�سني العامل
�أعلنت �إدارة حمافظة ذي قار يوم االربعاء
( � 27شب ��اط  ) 2019ع ��ن خط ��ة لإط�ل�اق
�أك�ث�ر م ��ن  50ملي ��ون �إ�صبعي ��ة بالتعاون
م ��ع وزارة الزراعة وذلك لتعزيز خمزونها
ال�سمك ��ي يف مناط ��ق الأه ��وار ،و�ش ��ددت
على �أهمية تام�ي�ن احلماية الكاملة للرثوة
ال�سمكية من خماطر ال�صيد اجلائر.
وق ��ال حماف ��ظ ذي ق ��ار يحي ��ى النا�صري
يف بي ��ان �صحف ��ي تلق ��ت امل ��دى ن�سخ ��ة
من ��ه �إن " �إدارة حمافظ ��ة ذي ق ��ار ت�سع ��ى
وبالتن�سيق م ��ع وزارة الزراعة ودوائرها
املخت�ص ��ة لإطالق �أكرث م ��ن  50مليون من
�إ�صبعي ��ات الأ�سم ��اك الن ��ادرة يف مناط ��ق
�أه ��وار النا�صري ��ة " ،مبين� � ًا �إن " اط�ل�اق
الإ�صبعي ��ات �سيت ��م خ�ل�ال املو�سم احلايل
وب�أن ��واع خمتلف ��ة م ��ن �أ�سم ��اك البن ��ي
والكطان وال�شبوط وذلك لزيادة املخزون
ال�سمكي وتعزيز التنوع االحيائي ".
و�أ�شار النا�صري اىل �أن" احلكومة املحلية
و�ضعت خطة حلماية الرثوة ال�سمكية من
عملي ��ات ال�صيد اجلائر املتمثلة با�ستخدام
ال�سم ��وم وجه ��از ال�صع ��ق الكهربائ ��ي"،
منوه� � ًا اىل حج ��م املخاط ��ر الت ��ي تواجه
الرثوة ال�سمكية والتنوع االحيائي نتيجة
ا�ستخ ��دام ال�صي ��د اجلائ ��ر ال ��ذي يت�سبب
بهالك �شامل للأحياء املائية .
وكانت مديرية زراع ��ة ذي قار ك�شفت يوم

ال�سب ��ت ( �16شب ��اط  ) 2019ع ��ن حاج ��ة
مناط ��ق الأه ��وار لأكثـ ��ر م ��ن  50ملي ��ون
�إ�صبعي ��ة ويرق ��ة �أ�سم ��اك لتعوي� ��ض م ��ا
تعر�ض له املخ ��زون ال�سمكي م ��ن خ�سائر
ج�سيم ��ة �إثر جفاف مناط ��ق الأهوار خالل
ال�صي ��ف املن�ص ��رم  ،وفيم ��ا �أك ��دت نف ��وق
�أكثـ ��ر من  90باملئ ��ة من الثـ ��روة ال�سمكية
يف �أهوار النا�صرية  ،دعت وزارة املوارد
املائي ��ة اىل تخ�صي�ص ح�ص ��ة مائية ثابتة
ملناط ��ق الأه ��وار لتحافظ عل ��ى دميومتها

جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
وكالة الوزارة ل�ش�ؤون ال�شرطة
قيادة �شرطة حمافظة بغداد /مديرية �ش�ؤون ال�سيطرات
مديرية �سيطرات الر�صافة� /آمرية �سيطرة ال�شعب

العدد1425 :
التاريخ2019/2/28 :

ت

1

الرتبة

ش1

ا�سم املتهم الهارب

الدائرة املن�سوب �إليها

فقدان هوية

فقدت الهوية باس��م السيد
(احمد جواد كاظم) والصادرة
من كلية دجلة اجلامعة يرجى
ممن يعثر عليها تسليمها إلى
جهة االصدار  ..مع التقدير

ال��ى املتهم الهارب (ش .م  /جميل
غن��ي احم��د خضي��ر املوس��وي)
يقتض��ى حض��ورك ام��ام انظ��ار
رئيس اجمللس التحقيقي مع كافة
املستمس��كات الثبوتي��ة لغرض
اجن��از اجمللس التحقيق��ي وبخالفه
تتحمل كافة التبع��ات القانونية
ويتم محاكمتك غيابيا ً .

العنوان املدين

املادة القانونية

بغداد  /شهداء السيدية
علي عباس جبار عبداهلل مديرية سيطرات الرصافة
( )32أوال ً وثانيا ً
م  853 /ز  / 46 /د 16
 /سيطرة الشعب
الفريجي
النقيب ابو بكر حبيب �سنيد
ر .م .ت
جمهورية العراق  /جمل�س الق�ضاء االعلى
رئا�سة حمكمة ا�ستئناف �صالح الدين االحتادية
دار الق�ضاء يف ال�ضلوعية  /حمكمة االحوال ال�شخ�صية يف ال�ضلوعية

العدد /2 :ش2019 /
التاريخ 2019/2/28 :

جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
وكالة الوزارة ل�ش�ؤون ال�شرطة
قيادة �شرطة بغداد
مديرية �ش�ؤون البنى التحتية
ق�سم امل�ستودعات القانونية

العدد67 /845 :
التاريخ2019/2/21 :

�إعـــــــــالن

الى املتهم النقيب الهارب (ثائر راشد
رضا راش��د املوس��وي) والساكن في
(بغ��داد – ح��ي العام��ل – م  811ز 59
د )10/يقتض��ى حضورك ام��ام قيادة
ش��رطة محافظ��ة بغ��داد  /قس��م
الش��ؤون القانونية  /ش��عبة اجملالس
واللج��ان التحقيقي��ة وذل��ك ألم��ور
حتقيقية .
املقدم حم�سن طاهر
ر .م.ت

�إىل  /املدعى عليها فريدة ن�صيف جا�سم

م  /تبليغ

اقام��ت املدعي��ة (لق��اء حس��ن أحم��د) الدع��وى الش��رعية املرقمة
/2ش 2019/طالب��ة فيه��ا احلكم بوفاة زوجها املدع��و (محمود حميد
رشيد) وجملهولية محل اقامتك حسب كتاب مركز شرطة الضلوعية
الش��مالي بالعدد  216ف��ي  2019/1/27واش��عار اخملتار ق��رر تبليغك
بالصحيف��ة على موعد املرافعة املص��ادف  2019/3/12وفي حال عدم
حضورك أو إرس��ال من ينوب عنك س��وف جتري املرافعة بحقك غيابا ً
وعلنا ً وفق القانون.

القا�ضي احمد حميد ح�سان

جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
وكالة الوزارة ل�ش�ؤون ال�شرطة
قيادة �شرطة بغداد
مديرية �ش�ؤون البنى التحتية
ق�سم امل�ستودعات القانونية

العدد273 /6260 :
التاريخ2018/12/1 :

�إعـــــــــالن

ال��ى املتهم الهارب (ماهر حس��ن
دريب مط��ر) وبن��اءا ً على م��ا جاء
بكت��اب محكم��ة ق��وى األم��ن
الداخلي االولى للمنطقة الثالثة
ذي الع��دد  /دع��اوي  /خ 2198 /
ف��ي  2017/3/16يرج��ى حض��ورك
ام��ام احملكم��ة اعاله وذل��ك ألمور
حتقيقية.

م � /إعـــالن مناق�صات

تعلن الش��ركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية في املنطقة اجلنوبية احدى
تشكيالت وزارة الكهرباء عن اعالن املناقصة كما في اجلدول ادناه وذلك حسب
الشروط واملواصفات الفنية التي ميكن احلصول عليها من مقر املديرية العامة
 /قسم الشؤون التجارية الكائن في محافظة البصرة  /تقاطع الطويسة.
فعلى اصحاب الش��ركات واملكاتب االختصاصية املس��جلني بصورة رس��مية
الراغبني باملش��اركة تقدمي عطائهم حسب الوثائق القياسية ويوضع العطاء
في ظرف واحد مختوم ومؤش��ر عليه رقم املناقصة وعنوانها واسم الشركة
والعن��وان الكام��ل مع ذك��ر البريد االلكترون��ي على ان تكت��ب محتويات كل
األغلف��ة وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد .ويكون ش��امال ً التأمينات
األولي��ة على ش��كل صك مصدق أو خط��اب ضمان صادر م��ن مصرف عراقي
معتمد مببلغ قدره ( )5.940.000فقط خمس��ة ماليني وتسعمائة واربعون ألف
دينار عراقي على ان تستكمل إلى ( )%5عند اإلحالة وقبل توقيع العقد ،وسوف
يهمل العطاء غير املس��توفي للش��روط ولن يتم اس��تالم أي عطاء بعد تاريخ
غلق املناقصة املثبت في اجلدول ادناه ويتحمل من ترس��و عليه املناقصة اجور
نشر االعالن علما ً بأن املديرية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
وملعرف��ة التفاصي��ل ميكنكم زي��ارة املوق��ع االلكتروني ل��وزارة الكهرباء
 www.moelc.gov.iqولالجابة على االستفس��ارات مراسلتنا على البريد
االلكتروني12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq :
رقم
املناق�صة

2019/4

املواد

ا�سم
املحطة

نظ��را ً لع��دم قيامكم بتس��ديد مبلغ الدين املس��تحق
بذمتك��م بالتكاف��ل والتضامن عن (الس��لفة) املمنوح
للمدي��ن اعاله والبالغ ( )1057100دينار (مليون وس��بعة
وخمسون ألف ومائة دينار) وامللزمني بدفعه إلى مصرفنا
واس��تنادا ً إلى امل��ادة الثالث��ة من قانون حتصي��ل الديون
احلكومية رقم  56لسنة  1977فأني وحسب الصالحية
املمنوح��ة لي مبوج��ب املادة الثاني��ة من القان��ون أعاله
انذرك��م بوجوب تس��ديد مبلغ الدين املش��ار إليه اعاله
م��ع الفوائد املترتبة عليه خالل عش��رة أي��ام اعتبارا ً من
اليوم التالي لتبليغكم باإلنذار وبعكس��ه فسوف تتخذ
االجراءات القانونية الالزمة وفقا ً ألحكام املادة اخلامسة
الفقرة ( )1من القانون املذكور وذلك بوضع إش��ارة احلجز
التنفيذي على اموالك��م املنقولة والغير املنقولة وذلك
لتحصيل مبلغ الدين ولقد أعذر من أنذر...
مع التقدير

نظ��را ً لع��دم قيامكم بتس��ديد مبلغ الدين املس��تحق
بذمتك��م بالتكاف��ل والتضامن عن (الس��لفة) املمنوح
للمدين اع�لاه والبالغ ( )2114200دين��ار (مليونني ومائة
واربعة عش��ر أل��ف ومئتي دين��ار) وامللزم�ين بدفعه إلى
مصرفن��ا واس��تنادا ً إلى املادة الثالثة م��ن قانون حتصيل
الدي��ون احلكومية رقم  56لس��نة  1977فأني وحس��ب
الصالحية املمنوحة لي مبوجب املادة الثانية من القانون
أعاله انذركم بوجوب تسديد مبلغ الدين املشار إليه اعاله
م��ع الفوائد املترتبة عليه خالل عش��رة أي��ام اعتبارا ً من
اليوم التالي لتبليغكم باإلنذار وبعكس��ه فسوف تتخذ
االجراءات القانونية الالزمة وفقا ً ألحكام املادة اخلامسة
الفقرة ( )1من القانون املذكور وذلك بوضع إش��ارة احلجز
التنفيذي على اموالك��م املنقولة والغير املنقولة وذلك
لتحصيل مبلغ الدين ولقد أعذر من أنذر...
مع التقدير

تاريخ
الغلق

تأهيل واستبدال
أنابيب وحدة
النجيبية 2019/3/20
التنافذ
العكسي رقم 2

املبلغ التخميني

املالحظات

مبلغ التندر

198.036.000
 75.000خمسة
مائة وثمانية
وتسعون مليون إعالن جديد وسبعون ألف
دينار
وستة وثالثون ألف
دينار

ء /املهند�س يا�سر فرحان كزير
املدير العام وكالة

العقيد مدير ق�سم امل�ستودعات

م�صرف الرافدين  /االدارة العامة
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
�إىل  /املدين احمد ح�س��ن علي  -عنوانه  :م  869ز
 49د 14
الكفيل  :يو�سف �شعبان جعفر – عنوانه  :احلرية
م  448ز 22د 1

�إنــــذار

�شهده ��ا الع ��راق خ�ل�ال مو�س ��م ال�شت ��اء
احلايل .
وكان ��ت جمعي ��ة ال�صيادي ��ن يف مناط ��ق
�أه ��وار النا�صري ��ة دع ��ت ي ��وم االربع ��اء
(  30كان ��ون الث ��اين  ) 2019وزارت ��ي
الزراع ��ة واملوارد املائي ��ة اىل تبني برامج
عاجل ��ة لإطالق �إ�صبعيات ال ��كارب والبني
والكط ��ان وتخ�صي�ص ح�ص ��ة مائية ثابتة
ملناطق الأهوار ك ��ي ال تتكرر م�أ�ساة نفوق
ال�ث�روة ال�سمكي ��ة الت ��ي �شهدته ��ا مناط ��ق

الأهوار ال�صيف املن�صرم  ،م�ؤكدين نفوق
�أك�ث�ر م ��ن  90باملئة م ��ن ال�ث�روة ال�سمكية
يف كل مو�س ��م جف ��اف تتعر�ض ل ��ه مناطق
الأهوار.
وكان ��ت وزارة الزراع ��ة ق ��د �أطلق ��ت 50
ملي ��ون �إ�صبعية من �أ�سم ��اك الكارب خالل
الأع ��وام املا�ضي ��ة وذل ��ك �ضم ��ن براجمها
لإكثار اال�سم ��اك يف مناطق الأهوار  ،غري
ان تل ��ك الربامج �سرعان ما تال�شت ونفقت
معظ ��م الأ�سم ��اك بع ��د تعر� ��ض الأه ��وار
اىل اجلف ��اف .وتع ��د مهن �صي ��د الأ�سماك
وتربي ��ة قطع ��ان اجلامو� ��س وال�صناعات
احلرفي ��ة الأخ ��رى امل�ص ��در االقت�ص ��ادي
الرئي�س ل�س ��كان �أهوار النا�صرية  ،وغالب ًا
م ��ا يتعر� ��ض العاملون يف ه ��ذه املهن اىل
التهدي ��د مب�صادر رزقه ��م والبطالة �إثر كل
مو�سم جفاف متر به مناطق الأهوار.
وت�ش ��كل الأهوار خم� ��س م�ساحة حمافظة
ذي ق ��ار وهي تت ��وزع على ع�ش ��ر وحدات
�إداري ��ة م ��ن �أ�ص ��ل  20ت�ضمه ��ا املحافظة،
�إذ تق ��در م�ساح ��ة �أه ��وار النا�صري ��ة قب ��ل
جتفيفها مطل ��ع ت�سعينيات القرن املا�ضي،
مبلي ��ون و� 48أل ��ف دومن ،يف ح�ي�ن تبل ��غ
امل�ساح ��ة الت ��ي �أعي ��د غمره ��ا باملي ��اه بعد
ع ��ام  2003نح ��و  50باملئ ��ة م ��ن جمم ��ل
امل�ساح ��ة الكلية لأه ��وار النا�صري ��ة �إال �أن
ه ��ذه امل�ساحة املغمورة �سرعان ما تتقل�ص
ب�صورة كبرية بع ��د كل �أزمة مياه متر بها
البالد

وزارة الكهرباء
ال�شركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف الب�صرة

�إعـــــالن

م�صرف الرافدين  /االدارة العامة
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
�إىل  /املدي��ن عب��د احل�سني خ�شان حال��وب  -عنوانه :
التاجي  /القرية الع�صرية دار 128
الكفي��ل  :عمار حم��زة �شكروك – عنوان��ه  :ال�صليخ
حملة  336ز  12د 41

�إنــــذار

وتنقذ الثـروة ال�سمكية من خماطر الهالك
التي تتهددها يف كل مو�سم جفاف �أو �أزمة
مائية.
وكان ��ت اللجن ��ة التنفيذي ��ة العلي ��ا ملل ��ف
الأه ��وار والآثار يف ذي ق ��ار �أعلنت مطلع
كان ��ون الث ��اين املن�ص ��رم عن ع ��ودة املياه
اىل �أك�ث�ر من  50باملئة م ��ن مناطق �أهوار
النا�صري ��ة الت ��ي تعر�ض ��ت للجف ��اف يف
ال�صي ��ف املن�ص ��رم  ،وذلك نتيج ��ة الوفرة
املائي ��ة الناجم ��ة عن املوج ��ة املطرية التي

إلى املتهم الشرطي الهارب املذكور أسمه في اجلدول ادناه ملا كنت متهم وفق املواد املؤشرة إزاء اسمك في ادناه ومبا إن محل
إقامت��ك مجهول اقتضى تبليغك بواس��طة هذا اإلعالن على ان حتضر أمام محكمة قوى األم��ن الداخلي خالل مدة (ثالثون
يوماً) اعتبارا ً من تاريخ نشره في اجلريدة لألجابة عن التهمة املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف جتري محاكمتك غيابيا ً
وحتجز أموالك املنقولة وغير املنقولة ويحكم بإس��قاطك من احلقوق املدنية ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء القبض
عليك أينما وجدت وتسليمك إلى أقرب سلطة وإلزام األهليني الذين يعلمون مبحل إقامتك إخبار السلطات عنك وفق املادة
( )69من قانون أصول احملاكمات اجلزائية لقوى األمن الداخلي رقم  17لسنة  2008املعدل .للتفضل باالطالع  ...مع التقدير

وزارة الداخلية
قيادة �شرطة حمافظة بغداد
مديرية �ش�ؤون ال�سيطرات والطرق
اخلارجية
مديرية �سيطرة الر�صافة � /آمرية
�سيطرة ج�سر دياىل

�إعــــــــــــالن

قدم املواط��ن (محمود عباس محم��ود) طلبا ً
لتس��جيل ( لقب��ه ) وجعله (الدليم��ي) بدال ً
من (ف��راغ) فمن لديه اعت��راض مراجعة هذه
املديرية خالل خمس��ة عش��ر يوم��ا ً من تاريخ
النش��ر وبعكس��ه س��وف تنظر هذه املديرية
بطلب��ه اس��تنادا ً إلى اح��كام امل��ادة ( )24من
قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لس��نة 2016
املعدل على ان يكون النش��ر باسم مدير عام
اجلنسية احملترم  ...مع التقدير .
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ذي قار تك�شف عن خطة لإطالق خمزونها ال�سمكي يف مناطق الأهوار

قناطر

جمهورية العراق /وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة
مديرية احوال بغداد  /الر�صافة
ق�سم �ش�ؤون احوال بغداد  /الر�صافة
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م�صرف الرافدين  /االدارة العامة
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

م�صرف الرافدين  /االدارة العامة
الق�سم القانوين
�شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

�إىل  /املدي��ن جمع��ة جلوب ويل  -عنوان��ه  :حملة 519
ز  2د 26
الكفي��ل  :نيه��اد عبا���س ح�س��ن – عنوان��ه  :ال�شرطة
الرابعة م  850ز 7د 25

�إىل  /املدين موفق مطرود لوتي عنوانه  :م  420ز  65د 8
الكفيل  / :عنوانه/ :

�إنــــذار

نظرا ً لعدم قيامكم بتسديد مبلغ الدين املستحق بذمتكم
بالتكاف��ل والتضامن عن (الس��لفة) املمن��وح للمدين اعاله
والبال��غ ( )4805000دين��ار (اربعة ماليني وثمامنائة وخمس��ة
آالف دين��ار) وامللزمني بدفعه إلى مصرفنا واس��تنادا ً إلى املادة
الثالث��ة من قان��ون حتصيل الديون احلكومية رقم  56لس��نة
 1977فأني وحس��ب الصالحي��ة املمنوحة ل��ي مبوجب املادة
الثانية من القانون أعاله انذركم بوجوب تس��ديد مبلغ الدين
املش��ار إلي��ه اعاله م��ع الفوائ��د املترتبة عليه خالل عش��رة
أيام اعتب��ارا ً من الي��وم التالي لتبليغكم باإلنذار وبعكس��ه
فس��وف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا ً ألحكام املادة
اخلامس��ة الفقرة ( )1من القانون املذكور وذلك بوضع إش��ارة
احلجز التنفيذي على اموالكم املنقولة والغير املنقولة وذلك
لتحصيل مبلغ الدين ولقد أعذر من أنذر...

مع التقدير

�إنــــذار

نظ��را ً لع��دم قيامكم بتس��ديد مبلغ الدين املس��تحق
بذمتكم بالتكافل والتضامن عن (قرض) املمنوح للمدين
اعاله والبالغ ( )1037500دينار (مليون وسبعمائة وثالثون
ألف وخمس��مائة دين��ار) وامللزمني بدفع��ه إلى مصرفنا
واس��تنادا ً إلى امل��ادة الثالث��ة من قانون حتصي��ل الديون
احلكومية رقم  56لسنة  1977فأني وحسب الصالحية
املمنوح��ة لي مبوج��ب املادة الثاني��ة من القان��ون أعاله
انذرك��م بوجوب تس��ديد مبلغ الدين املش��ار إليه اعاله
م��ع الفوائد املترتبة عليه خالل عش��رة أي��ام اعتبارا ً من
اليوم التالي لتبليغكم باإلنذار وبعكس��ه فسوف تتخذ
االجراءات القانونية الالزمة وفقا ً ألحكام املادة اخلامسة
الفقرة ( )1من القانون املذكور وذلك بوضع إش��ارة احلجز
التنفيذي على اموالك��م املنقولة والغير املنقولة وذلك
لتحصيل مبلغ الدين ولقد أعذر من أنذر...
مع التقدير
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ترجمة

منظم��ة نرويجية  :ارتف��اع معدل زواج القا�صرات يف الع��راق منذ اندالع احلرب
 ترجمة /املدى

رجال يرق�صون
الدبكة على انغام
مو�سيقى يف خميم ،
�سالمية  ،للنازحني
يف املو�صل � ،إنه يوم
فرح ي�شهده املخيم
لالحتفال مبنا�سبة
عقد قران  .ولكن
بالن�سبة لكثري
من فتيات ترتاوح
�أعمارهن بني  14و
� 17سنة فان زواجهن
يف هذه ال�سن املبكرة
يعترب نوع ًا من
الهروب .

منظمة املجل�س الرنويجي لالجئني NRC
تقول �إنها �شه ��دت م�ؤخر ًا ارتفاع بعدد زواج
القا�صرات يف العراق وذلك منذ بداية احلرب
لأ�سب ��اب تتعلق بالنزوح والتهجري والو�ضع
االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي وكذل ��ك لظ ��روف
العي�ش ال�صعب ��ة  .بعد تخليهن عن درا�ستهن
لي�صبحوا زوجات ور ّبات بيوت  ،ق�سم منهن
يعربن ع ��ن �أ�سفهن ويقلن ب�أنهن نادمات على
هذا القرار .
�سمر جا�س ��م  ،تبلغ ال�سابعة ع�ش ��ر ربيع ًا من
عمره ��ا وتزوج ��ت قبل ثالثة �أ�شه ��ر  .ولكنها
تقول �إن الزواج املبكر مل يكن طموحها �أبد ًا.
قال ��ت جا�سم " قلت لنف�س ��ي بانني لن اتزوج

اىل ان �أنه ��ي تعليم ��ي و�أحق ��ق كل اه ��دايف
امل�ستقبلية  .ولكن مل يتحقق اي �شيء من ذلك
 ،كل �شيء ج ��اء عك�س ما كنت امتناه متام ًا .
لق ��د تزوجت وفقدت كل �ش ��يء  .مل تعد هناك
�أي درا�س ��ة �أو تعليم  .كن ��ت �أمتنى �أن �أ�صبح
طبيب ��ة ولكن هذا احللم ل ��ن يتحقق  ،ال �شيء
 .انته ��ى بي الأمر �أن �أجل� ��س هنا يف اخليمة
كح ��ايل الآن  ".غالب ��ا م ��ا حت ��دث منا�سب ��ات
الزواج املبكر يف خميمات النازحني املنت�شرة
يف حمافظة نينوى مث ��ل خميم حمام العليل
والنمرود وال�سالمية .
�أمين ��ة �شاك ��ر  ،البالغ ��ة من العم ��ر �ستة ع�شر
عام� � ًا تتمن ��ى ل ��و ان عق ��ارب ال�ساع ��ة ترجع

للوراء �أزاء قرارها بالزواج .
وت�ضيف �شاكر بقولها " لو كنت ما �أزال عزباء
لأكملت املدر�سة و�أعي ��د حياتي ال�سابقة على
م ��ا كانت عليه  .كنت �أمتنى �أن �أكمل درا�ستي
و�أن ا�صب ��ح معلمة �أو طبيبة  .كنت �س�أنفذ ما
بعقلي وذهني  .ولكنني الآن متزوجة ول�ست
قادرة على فعل �أي �شيء " .
من ب�ي�ن الفتيات اخلم�س الت ��ي اجرت وكالة
ا�سو�شييتدبر�س لق ��اءات معهن يف خميمات
النازح�ي�ن مل تق ��ل �أي واح ��دة منه ��ن ب�أنه ��ا
�أج�ب�رت عل ��ى ال ��زواج  .ولكنه ��ن �أ�شرن اىل
الظ ��روف املعي�شي ��ة القا�سي ��ة الت ��ي يع�شنها
يف املخيم ��ات كعام ��ل وداف ��ع رئي�س ��ي وراء

زواجهن .
�أرب ��ع فتيات من جمموع اخلم�سة كن يدر�سن
يف املدر�س ��ة عندم ��ا تزوجن ولك ��ن جميعهن
ترك ��ن املدر�س ��ة الآن  .ا�ستن ��ادا اىل من�س ��ق
منظم ��ة املجل� ��س الرنويج ��ي لالجئ�ي�ن يف
الع ��راق  ،توم بريي كو�ست ��ا  ،ف�إن عدد زواج
القا�صرات يف تزايد مطرد يف البلد .و�أ�ضاف
كو�ست ��ا  ،قائ ًال " كمعدل  % 34من الن�ساء يف
الع ��راق يتزوجن وهن دون الثامنة ع�شر من
العم ��ر  ،و�إن  % 5من ن�س ��اء العراق يتزوجن
وهن دون ال  15عام ًا  .ولكننا �شهدنا تزايد ًا
بعدد زواج القا�صرات منذ اندالع احلرب يف
العراق ".

وقال  ،كو�ستا � ،إن كثري ًا من العوائل ال�ساكنة
يف خميمات الالجئني وهم يكابدون م�صاعب
ظروف العي�ش اليجدون �أي خيار ثاين .
و�أ�ش ��ار بقول ��ه " ن�شاهد هن ��اك عائالت من 7
اىل � 10أفراد ولكن مبوارد مالية �ضئيلة جد ًا
 ،له ��ذا ال�سبب نحن ن�شه ��د الآن ارتفاع ًا بعدد
الآباء الذين ي�ضط ��رون للتوجه نحو تزويج
بناتهم لأنهم بب�ساط ��ة الميلكون املال الكايف
لإطعامهن و�شراء مالب�س لهن �أو القدرة على
ا�ستدامة تربي ��ة العائلة ب�أكمله ��ا  ،ولهذا ف�إن
تزويجهن هي طريق ��ة حلمايتهن ورفع جزء
من كاهل �إعالتهن ب�سبب قلة املوارد املالية".
ي�ش ��ار اىل �أن مع ��دل تكلف ��ة مرا�سي ��م الزواج
باال�ضافة اىل النفقات االخرى املتعلقة بها قد
ت�صل اىل � 2,000ألفي دوالر .
مرا�سي ��م عقد الزواج تنفذ من قبل رجال دين
وتعت�ب�ر �شرعية من املنظور الديني  ،مع ذلك
فف ��ي حال ��ة وق ��وع طالق ف� ��إن الزوج ��ة قد ال
حت�صل عل ��ى حقوقها طاملا �أن هذا النوع من
عق ��ود الزواج مل ت�سج ��ل يف حماكم الأحوال
ال�شخ�صية يف املو�صل .
م ��ن جان ��ب �آخر ج ��اء يف اح�صائي ��ة اجرتها
منظمة  ،كريل�س نوت برايد�س Girls not
 ، Bridesالدولي ��ة وه ��ي منظمة جمتمع
مدين دولي ��ة مناه�ضة ل ��زواج القا�صرات �إن
 % 24م ��ن الفتيات يف الع ��راق يتزوجن قبل
بلوغه ��ن الثامن ��ة ع�ش ��ر من العم ��ر  ،و�إن %5
يتزوج ��ن قب ��ل بلوغه ��ن اخلام�س ��ة ع�شر من
العم ��ر  ،م�ش�ي�رة اىل �أن زواج القا�ص ��رات
�شائ ��ع يف ع ��دد م ��ن حمافظ ��ات الع ��راق مثل
النج ��ف حي ��ث �إن  %30م ��ن الن�س ��اء الت ��ي
ت�ت�راوح �أعماره ��ن ب�ي�ن  20اىل  49تزوجن
قبل بلوغهم الثامن ��ة ع�شر من العمر  ،وكذلك
حمافظ ��ة املثن ��ى حي ��ث تبل ��غ ن�سب ��ة زواج
القا�ص ��رات فيه ��ا  %29ث ��م حمافظ ��ة ذي قار
تبلغ ن�سبة زواج القا�صرات فيها  %27وكذلك
حمافظت ��ي نينوى وكربالء تبلغ ن�سبة زواج
القا�صرات فيها . %26
وع ��زت املنظم ��ة الدولي ��ة �أ�سب ��اب اللج ��وء
اىل ال ��زواج املبك ��ر لأمور تتعل ��ق بامل�ستوى
التعليم ��ي والفق ��ر وكذل ��ك ظ ��روف التهجري
والن ��زوح الناجم ��ة ع ��ن املع ��ارك وكذل ��ك
الأعراف االجتماعية ال�سائدة .
عن �أ�سو�شييتدبر�س

تقرير دويل  :ت�أثري وفرة وندرة املياه على اال�ستقرار البيئي واالجتماعي فـي العراق
العالقة بني اال�ستقرار االجتماعي وما يتعلق بالتغري البيئي املناخي يف العراق يعود لعقود م�ضت من ال�سنني � .أحد الأمثلة
على ذلك ما تعر�ضت له منطقة �أهوار جنوبي العراق من عمليات جتفيف على يد النظام ال�سابق يف حقبة الت�سعينيات ،هذه
ال�سيا�سة املثرية للجدل مل ت�سبب فقط �أزمة ان�سانية ل�ساكني مناطق الأهوار ولكنها فاقمت اي�ض ًا ندرة املياه يف جنوبي العراق .
وازدادت امل�شكلة �سوءاً مع بدء حرب العراق عام 2003
 ترجمة حامد �أحمد
وج ��اء يف تقري ��ر �أع� �دّه برنام ��ج
البيئ ��ة التاب ��ع ل�ل��أمم املتح ��دة عن
تقدي ��رات الت�أث�ي�ر البيئ ��ي عل ��ى
الع ��راق مل ��ا بع ��د ع ��ام � 2003إنه "
خ�ل�ال العق ��د املا�ض ��ي تده ��ورت
منظوم ��ة توزيع املي ��اه ب�شكل كبري
ومتوا�ص ��ل وال�سب ��ب الرئي� ��س يف
ذل ��ك يع ��ود اىل االفتق ��ار اىل قط ��ع
الغي ��ار وغي ��اب عملي ��ات ال�صيان ��ة
 .وول ��د ذل ��ك كح�صيل ��ة نق�صان يف
كمي ��ة املياه املتوف ��رة للتوزيع دون
�أكرث من الن�صف وان غالبية ما كان
متوفر من موارد مل ي�صل امل�ستهلك
الأخري ب�سب ��ب عوامل ت�سرب املياه
 .باال�ضاف ��ة اىل ذل ��ك  ،ف ��ان الأنه ��ر
الت ��ي يعتمد عليها �أغل ��ب العراقيني
يف ح�صوله ��م على املاء قد تعر�ضت
للتل ��وث ب�شكل متزاي ��د ب�سبب مياه
�ص ��رف �صح ��ي غ�ي�ر معاجل ��ة م ��ع
عدم قدرة حمط ��ات ت�صفية وتنقية
املي ��اه العمل ب�ش ��كل �صحيح ب�سبب
العطالت فيها وعدم �صيانتها ".
الت�صح ��ر واجلفاف ال ��ذي �أثر على
 %90م ��ن ارا�ضي الع ��راق فاقم من
عواق ��ب الإدارة غ�ي�ر الكف�ؤة ملوارد
املياه يف �أعقاب احلرب  .املزارعني
يف مناط ��ق الع ��راق الزراعي ��ة
وحافات ��ه وج ��دوا انف�سه ��م ب ��دون
الدعم الذي هم بحاجة اليه للحفاظ
على م�شاريعهم.
االم ��ر ازداد �س ��وء ًا ع ��ام  2014مع
دخ ��ول م�سلح ��ي داع� ��ش ملناط ��ق
وا�سعة من الع ��راق و�سيطرته على
�أرا� ��ض زراعية وا�سع ��ة يف مناطق
�شمايل و�شرقي العراق التي تعترب
من �أهم املناط ��ق الزراعية يف البلد
مما �أجرب ذلك العراق على ا�سترياد
 %70م ��ن احتياجاته من املحا�صيل
الزراعي ��ة و الغذائي ��ة وذل ��ك حل ��د
�أواخر عام  2017وهي ال�سنة التي
تعر�ض فيه ��ا تنظيم داع�ش للهزمية

يف معركة املو�صل.
وج ��اء يف تقري ��ر �أع ��ده املعه ��د
الهولن ��دي للعالق ��ات الدولي ��ة � ،إن
ملوارد املياه يف العراق دور ًا حيوي ًا
يف حتقي ��ق اال�ستق ��رار الأمن ��ي
واالجتماعي يف البلد وكانت وفرة
وندرة املياه له ��ا عالقة دائمية بهذا
اجلان ��ب � .أزم ��ة املي ��اه له ��ا ت�أث�ي�ر
يف تقلي ��ل كمي ��ة االنت ��اج الزراعي
والغذائ ��ي وت�ؤث ��ر �أي�ض� � ًا عل ��ى
جتهي ��زات الطاق ��ة الكهربائي ��ة يف

البل ��د وت�ساهم يف توجه الكثري من
الأه ��ايل املعتمدين يف حياتهم على
الزراع ��ة للتفكري بخي ��ار الهجرة ،
هذه الأمور جميعها ت�شكل تهديدات
يكون �سببها �شح موارد املياه .
يف �أيل ��ول ع ��ام  2018اندلع ��ت
مظاه ��رات يف الب�ص ��رة احتجاج� � ًا
عل ��ى �ش ��ح مي ��اه ال�ش ��رب حتوّ ل ��ت
اىل مواجه ��ات �شابه ��ا عن ��ف خالل
ا�شتب ��اكات م ��ع االجه ��زة الأمنية .
املجتم ��ع ال ��دويل م ��ن جان ��ب اخر

ب�إمكان ��ه اتخاذ عدة خط ��وات لدعم
الع ��راق يف معاجل ��ة �أزم ��ة ن ��درة
املي ��اه وم�ضاعف ��ة اجله ��ود الدولية
به ��ذا االجت ��اه  ،وكمنظم ��ة دولي ��ة
له ��ا دورها البن ��اء يف الع ��راق فان
الأمم املتح ��دة يجب �أن ت�أخذ جانب
الريادة يف م�ساع ��دة العراق و�ضع
خط ��ة ملواجه ��ة مو�ض ��وع التغ�ي�ر
املناخ ��ي امل�ؤث ��ر على البيئ ��ة  ،ومن
جانبها ب�إمكان ال ��دول املتطورة ان
ت�ساه ��م يف جه ��ود االمم املتح ��دة

يف ه ��ذا املجال .ه ��ذه املهمة كان قد
بو�ش ��ر بها فع ًال  .فف ��ي العام 2015
�أ�س�س برنامج التنمية التابع للأمم
املتحدة �صندوق ًا لرت�سيخ اال�ستقرار
مل�ساع ��دة الع ��راق يف �إع ��ادة ت�أهيل
منظوم ��ات تنقية وت�صري ��ف املياه
وبناء طرق وج�س ��ور وذلك يف 31
موقع ًا يف مناط ��ق مت حتريرها من
�سيط ��رة داع�ش يف �شرقي و�شمايل
البالد.
وقال  ،هوغو دي فري�س � ،أخ�صائي

م�شاري ��ع تر�سي ��خ اال�ستقرار �ضمن
برنامج التنمية التابع لالمم املتحدة
 ،متحدث ًا عن ما قدمه �صندوق الأمم
املتح ��دة من خدم ��ات " فيما يتعلق
باملو�ص ��ل وم ��ن خ�ل�ال خدم ��ات
�صن ��دوق برنامج التنيم ��ة مت �إبرام
عق ��ود م ��ع القطاع اخلا� ��ص املحلي
يف املو�ص ��ل لإع ��ادة بن ��اء البن ��ى
التحتية من اال�سا�س �صعود ًا وربط
البيوت ال�سكنية ب�أ�سرع وقت ممكن
ب�شبكات الكهرباء واملياه وجماري

ال�ص ��رف ال�صحي  .جماميع العمال
املحلي�ي�ن يقوم ��ون بازال ��ة انقا�ض
وتاهيل البناي ��ات العامة  .ع�شرات
الآالف م ��ن �أبناء املو�ص ��ل يعملون
على مبادرات تر�سي ��خ اال�ستقرار ،
بتلقيه ��م للتموي�ل�ات وانفاقها على
�أمور ا�سا�سية يف ال�سوق املحلية".
من ��ذ الع ��ام  2004عم ��ل الع ��راق
وبرنامج البيئة التابع للأمم املتحدة
عل ��ى التن�سي ��ق فيم ��ا بينهم ��ا يف
م�س�ألة مهمة وه ��ي ا�ستعادة �أهوار

بالد ما بني النهري ��ن ل�سابق عهدها
 ،والذي ي�صفها برنامج البيئة على
�أنها �أكرب منظومة م�سطح مائي يف
ال�ش ��رق الأو�سط  ،وذل ��ك من خالل
التمكني لتنمي ��ة م�ستدامة بدعم من
ايطالي ��ا والياب ��ان  .دول اخللي ��ج
الغنية املج ��اورة للع ��راق بامكانها
لعب دور يف متويل جانب التو�سع
لهذه اجلهود.
الواليات املتحدة التي تعترب حليف ًا
قوي� � ًا للع ��راق والت ��ي م ��ا ي ��زال لها
تواج ��د ع�سكري يف البل ��د ب�إمكانها
�أن تتع ��اون معه يف جم ��ال اجلانب
العلم ��ي من م�س�أل ��ة التغري املناخي
والتاث�ي�ر عل ��ى م ��وارد املي ��اه يف
البلد وميكن للمعنيني بهذا اجلانب
م ��ن ال ��كادر العراق ��ي �أن يك ��ون ل ��ه
�سرتاتيجية ملحاربة ظروف التغري
املناخ ��ي وو�ضع خط ��ط للمحافظة
على املوارد املائية يف البلد.
منظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين يج ��ب
�أن يك ��ون له ��ا دور �أي�ض� � ًا للتوعي ��ة
�إزاء تاث�ي�ر التغ�ي�ر املناخ ��ي عل ��ى
�ش ��ح املي ��اه  .منظم ��ات دولي ��ة غري
حكومي ��ة و�شركا�ؤها من العراقيني
يتمتعان بالبنى التحتية ال�ضرورية
التي م�ض ��ى عليها عقود من ال�سنني
للتخفيف م ��ن وط�أة �ش ��ح املياه يف
بع� ��ض املناطق النائية م ��ن العراق
للحيلول ��ة دون �أن ي�ؤث ��ر ذل ��ك �سلب ًا
على اال�ستقرار البيئي واالجتماعي
يف البلد� .شركاء العراق وبالتعاون
م ��ع منظم ��ات املجتمع ال ��دويل كل
ه ��ذه الق ��وى بامكانه ��ا �أن ت�سه ��م
يف ر�س ��م �سرتاتيجي ��ة لكب ��ح ت�أثري
�شح املي ��اه على اال�ستق ��رار البيئي
واالجتماع ��ي  .عل ��ى الوالي ��ات
املتح ��دة وبقية املجتم ��ع الدويل �أن
ي�ساعد العراق يف مواجهة حتديات
التغري املناخي لرت�سيخ اال�ستقرار
يف البلد.
عن موقع �أوفزير
ال�سوي�سري
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التدريب املُريب!
مل تع ��د �أجواء العم ��ل الفني يف منظومة الكرة العراقية ت�صل ��ح لتطوير �إمكانات
�أي م ��درب وطن ��ي �سواء مع الأندية �أم املنتخبات يف ظ ��ل تخبّط احتاد اللعبة يف
منهج ��ه ال�سنوي وغياب التقيي ��م املن�صف لع�شرات املدربني م ��ن حَ مَلة ال�شهادات
املختلف ��ة الت ��ي يحر�ص على قبوله ��م بعد فتحه املزيد من ال ��دورات بالتن�سيق مع
االحت ��اد الآ�سيوي وتخريج ع ��دد كبري من امل�شاركني دون و�ض ��ع �شروط �صارمة
حت ّد من ّ
الرتهل ودون �إبداء �أي اهتمام مب�صري العاطلني ممّن ي�ستغ ّلون املقابالت
ّ
التلفازية وال�صحافية ومواقعهم بالفي�سبوك لتح�شيد منا�صرين لهم يخففون من
م�شاعر قنوطهم عرب مهاجمة االحتاد وف�ضح �أ�سلوب �إدارة ملف املدربني.
و�إذا م ��ا راجعنا م�سل�سل امل�شاكل التي �شهدتها جمال� ��س �إدارات االحتاد �سنعرف
حج ��م الأمل الذي ا�صاب ثلة من املدربني بدء ًا بعدنان حمد ثم ح�سن �أحمد وحكيم
�شاكر و�أكرم �سلمان ورا�ضي �شني�شل وبا�سم قا�سم و�أخري ًا علي هادي ه�ؤالء �أبرز
من ظلمهم االحتاد على خلفية �أزمات فنية ومالية تباينت خاللها حقوقهم بح�سب
ظروف تواجدهم يف املهمة ،لكن تبقى امل�س�ألة الأخالقية يف حفظ العهود وكرامة
امل ��درب الوطني هي ّ
الق�شة التي ق�صمت الظه ��ر ودعت �أكرث من مدرب للتذمّر ،بل
لإع�ل�ان ندمه يف ولوج مهنة التدريب التي باتت مريبة وال تدعو للطم�أنينة وك�أن
يتن�صل من التزاماته متى ما ي�شاء
امل ��درب الوطني يربم عقد ًا مع احت ��اد خارجي ّ
دون مراعاة ل�شرف الكلمة يف بنود االتفاق.
هن ��ا �أوج ��ه انتقاد ًا قا�سي� � ًا للمدرب علي هادي م ��درب منتخب النا�شئ�ي�ن الذي م ّر
ب�أ�س ��و�أ ظرف نف�س ��ي �إبان �إلقاء �سلط ��ات �أمن املطار القب�ض عل ��ى عدد من العبيه
بتهم ��ة التزوير يف وثائق ر�سمية قب ��ل عبورهم مكتب اجلوازات ت�أهب ًا للم�شاركة
يف بطول ��ة غرب �آ�سي ��ا يف الأردن �آب املا�ض ��ي (مل يُعلم احتاد الك ��رة الر�أي العام
بنتائ ��ج التحقي ��ق م ��ع الالعب�ي�ن بالتن�سيق مع اجله ��ات الأمنية حت ��ى الآن) كيف
ارت�ض ��ى ه ��ادي ال�سكوت عن حق ��ه ال�شرعي املثبّت يف تعاق ��ده مع االحتاد بتويل
تدري ��ب النا�شئني حت ��ى التا�سع ع�شر م ��ن ني�سان املقبل ،ومل ��اذا ان�شغل مب�سل�سل
التفا�ض ��ل بينه وبني زميله عماد حممد الختيار �أحدهما للمهمة اجلديدة مع الفئة
ذاته ��ا؟ �إن كان املربّر �صدور قرار �إعفائه يوم الثالثاء  31متوز  2018وت�سمية
امل ��درب في�صل عزيز بد ًال منه فاللجنة التحقيقية التي �ش ّكلت برئا�سة نائب رئي�س
االحت ��اد علي جبار �أق ّرت براءته من م�س�ؤولية �ضم العبني مزوّ رين ،و�أحقيته يف
اال�ستم ��رار مبهمته حتى انق�ضاء ف�ت�رة التعاقد ،وبعدها من حق االحتاد �أن يتخذ
الق ��رار املنا�سب با�ستمرار هادي من عدم ��ه لكي ي�سود العدل وال يُغت�صب حقه �أو
تت ��م املناورة معه ،وبخ�ل�اف ذلك ال عزاء عل ��ى �ضياع القيمة الفني ��ة واالعتبارية
للمدرب العراقي على �أيدي �أبناء جلدته ..وبر�ضاه!
التخ ّب ��ط االحت ��ادي هذا ال يقت�ص ��ر على فك االرتب ��اط مع املدرب�ي�ن الوطنيني من
جان ��ب واحد و�إجبارهم على ا�ستح�صال حقوقهم يف املحاكم ،بل فقدان ال�سيطرة
متام� � ًا على حركة امل ��درب الأجنبي وعدم �إلزامه العم ��ل يف موقع املهمة ،وهذا ما
يج ��ري اليوم مع كاتانيت�ش املقيم يف �أربيل بينما عمله يقت�ضي الإقامة يف بغداد
ملتابع ��ة �ش�ؤون املنتخب ك�أحد موظفي االحتاد طوال مدة ا�شتغاله ،هذا ما يجري
يف عم ��وم االحت ��ادات العربية والعاملي ��ة التي ترف�ض التعاقد م ��ع مدرب �سياحي
ينفذ منهاجه على مزاجه ،ففي عام  2012وحتديد ًا للفرتة من  12ني�سان �أىل 1
�أي ��ار زرت مع زميلي حيدر مدلول مقر االحتاد الأردين لكرة القدم لإجراء تغطية
مو�سع ��ة ال�ستعدادات الن�شامى لت�صفيات موندي ��ال � 2014ضمن امللف ال�شهري
ملجلة (حوار�سبورت) ومن بني حماوره �إجراء مقابلة مو�سّ عة مع مدرب املنتخب
خم�ص�صة للمدير الفني و�أتيحت له
الأردين عدن ��ان حمد الذي ا�ستقبلنا يف غرفة ّ
كل م�ستلزم ��ات �إجناح مهمته وقدّم له الدعم اللوج�ستي من �شخ�صيات قيادية يف
الريا�ض ��ة ،فكيف ال يُلزم كاتانيت� ��ش التواجد ببغداد ليكون على متا�س مبا�شر مع
متطلبات عمله؟
ذات �صلة� :إن مت�سّ َك ع�ضو االحتاد فالح مو�سى رئي�س جلنة املنتخبات با�ستقالته
كخط ��وة �شجاعة منه ال ت�ضعف ��ه بع�ض اال�صوات داخل جمل� ��س الإدارة بالعدول
عنه ��ا ،فتلك من �أهم بوادر الإ�صالح ،ويج ��ب �أن تتبعها خطوة �أكرث جر�أة باتخاذ
ق ��رار ح� � ّل اللجنة ودجمها مع الفنية وتقلي�ص عدد االع�ض ��اء فيها ،وت�شكيل هيئة
ا�ست�شاري ��ة لالحتاد ت�ض ��م خم�سة �أع�ضاء من كبار خرباء الك ��رة ميتلكون الر�ؤية
والكلم ��ة لرف ��ع تو�صيات متث ��ل خال�صة مقرتح ��ات اللجنة (الفني ��ة واملنتخبات)
ُتدر�س و ُت�ش َّذب وتكون مُلزمة على جمل�س االحتاد للموافقة ولي�س للت�صويت.
التخ ّبط االحتادي هذا ال
يقت�صر على فك االرتباط مع
املدربني الوطنيني من جانب
واحد و�إجبارهم على ا�ستح�صال
حقوقهم يف املحاكم
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تنطلق اليوم الأحد المباريات
الم�ؤجلة من الجوالت ال�سابقة من
مرحلة الذهاب لدوري الكرة الممتاز
بالمو�سم  2019-2018الذي ي�شارك
فيه  20فريقا من العا�صمة بغداد
والمحافظات.

فريق ال�صناع ��ات الكهربائية يف اجلولة التا�سعة
ع�شرة واالخرية من مرحلة الذهاب.
نفط الجنوب×الح�سين

وي�ضيف فريق القوة اجلوية لكرة القدم و�صيف
املت�صدر بر�صيد  38نقطة يف ال�ساعة 4:45ع�صر
اليوم الأحد على ملعب ال�شعب الدويل فريق نفط
مي�س ��ان اخلام�س بر�صيد  30نقطة يف قمة نارية
م�ؤجل ��ة من اجلول ��ة الثالث ��ة ي�سعى فيه ��ا املدرب
با�س ��م قا�سم وتالمي ��ذه اىل احل�ص ��ول على ثالث
نق ��اط ثمينة من �أج ��ل ّ
ف�ض ال�شراك ��ة مع مالحقه
فري ��ق الكرخ الثالث وتقلي�ص ف ��ارق النقاط التي
تف�صل ��ه ع ��ن فري ��ق ال�شرط ��ة اىل ث�ل�اث بانتظار
�سقوط ��ه يف ف ��خ اخل�س ��ارة �أم ��ام فري ��ق النف ��ط
ال�سابع بر�صيد  26نقطة يف املباراة امل�ؤجلة من
اجلولة ذاتها التي �ستجمعهما يف ال�ساعة 4:45
ع�صر غد الإثنني على امللعب نف�سه.
ال�صق ��ور ب�أم� ��س احلاج ��ة لتحقي ��ق النتائ ��ج
الإيجابية للبقاء كطرف رئي�س ومهم يف املناف�سة
بق ��وة عل ��ى لق ��ب املو�سم الك ��روي احل ��ايل الذي
ب ��ات املطل ��ب الرئي�س ملجل�س �إدارت ��ه وجماهريه
الغف�ي�رة بع ��د ف�شله الذري ��ع يف الت�أه ��ل اىل دور
املجموع ��ات ببطولة دوري �أبط ��ال �آ�سيا 2019
�إث ��ر خ�سارته بنتيجة (� )2-1أم ��ام م�ضيفه فريق
باختاكور الأوزبكي يف املب ��اراة التي جرت على
ملع ��ب باختاك ��ور املرك ��زي بالعا�صم ��ة ط�شقن ��د
�ضمن ملحق منطقة غرب القارة.
وت�أم ��ل �إدارة ن ��ادي نف ��ط مي�س ��ان الريا�ض ��ي من
فريقه ��ا الك ��روي �أن يك ��ون خ�صم� � ًا �شر�س� � ًا حتى
اللحظات الأخرية من املب ��اراة للعودة اىل مدينة
العمارة بنقطة غالية تبقيه يف دائرة الفرق الكربى
باعتب ��اره احل�صان الأ�س ��ود للأندية اجلماهريية
البغدادي ��ة ميحو بها �آثار الهزمي ��ة املفاجئة التي
ُمن ��ي بها على ملع ��ب مي�سان ال ��دويل �أمام �ضيفه

ويحت�ضن يف ال�ساعة  2:30ظهر ًا ملعب الفيحاء
باملدين ��ة الريا�ضية يف حمافظ ��ة الب�صرة املباراة
امل�ؤجلة من اجلولة االوىل التي �ستكون بني فريق
احل�سني ال ��ذي يحتل املركز االخ�ي�ر يف الرتتيب
بر�صي ��د  13نقطة وم�ضيفه فري ��ق نفط اجلنوب
الثال ��ث ع�شر بر�صيد  21نقط ��ة يف اختبار متيل
كفت ��ه ل�صال ��ح الأخري الذي يعي� ��ش العبوه ن�شوة
التعادل الغايل مع فريق القوة اجلوية حامل لقب
بطولة ك�أ�س االحت ��اد الآ�سيوي  2018و�سعيهم
الدائم اىل نيل فوز كب�ي�ر بعدد وافر من الأهداف
للتقدم ثالثة مراكز جديدة واال�ستقرار يف املركز
العا�ش ��ر يف ظل وقوف عاملي الأر�ض واجلمهور
اىل جانبه ��م وا�ستم ��رار الأزم ��ة املالي ��ة اخلانق ��ة
الت ��ي مير بها مناف�سهم من ��ذ مو�سمني نتيجة عدم
تخ�ص�ص لهم ميزانية
وجود جهة راعية ر�سمي ��ة ّ
ت�سه ��م يف حل تلك الأزمة وتعي ��د للفريق �ألقه يف
ظ ��ل وجود جمموع ��ة من الالعب�ي�ن ال�شباب الذي
ي�شكّلون القائمة الرئي�سة للمدرب قا�سم عجر.
النفط×نفط الو�سط

وح� � ّددت جلن ��ة امل�سابق ��ات املركزي ��ة يف احت ��اد
الك ��رة ال�ساعة  2:30ظهر ي ��وم التا�سع من �شهر
�آذار اجل ��اري موعد ًا جدي ��د ًا للمباراة امل�ؤجلة من
اجلول ��ة التا�سعة م ��ن مرحلة الذه ��اب بني فريقي
النفط ونفط الو�سط التي �ستقام على ملعب نادي
ال�صناعة الريا�ضي ب ��د ًال من املوعد ال�سابق الذي
كان من املق ��رر �أن جتري يوم ال�ساب ��ع من ال�شهر
ذات ��ه حي ��ث �أن ارتباط فري ��ق النف ��ط مبناف�سات
جولت ��ي الذهاب والإياب من ال ��دور ثمن النهائي
م ��ن بطول ��ة ك�أ�س زاي ��د للأندية االبط ��ال 2019
�أمام فري ��ق الهالل ال�سعودي كان �سبب ًا رئي�س ًا يف
ت�أجيله ��ا من �أج ��ل ال�سماح له بالدف ��اع عن �سمعة

الك ��رة العراقي ��ة يف هذا املحف ��ل العربي وخا�صة
ان ي�شارك فيها لأول مرة.
كال�سيكو العراق

وتتج ��ه الأنظ ��ار يف ال�ساع ��ة  6:00م�س ��اء يوم
اخلام� ��س ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر �آذار اجل ��اري اىل
كال�سيكو الع ��راق اجلديد الذي �سيلعب فيه فريق
ال ��زوراء مع القوة اجلوية "غرميه التقليدي" يف
املب ��اراة امل�ؤجلة من اجلول ��ة ال�ساد�سة ع�شرة من
مرحلة الذهاب التي يتوقع �أن متتلئ به مدرجات
ملع ��ب ال�شعب ال ��دويل ب�أن�صارهم ��ا القادمني من
العا�صم ��ة بغ ��داد واملحافظ ��ات نظ ��ر ًا لل�شعبي ��ة
اجلارف ��ة التي يتمتع بها كال الفريقني وكذلك نقله
مبا�شرة من قبل قناة العراقية الريا�ضية وقنوات
الك�أ� ��س القطري ��ة بالتعاون والتن�سي ��ق مع �شركة
ع�شت ��ار الراع ��ي الر�سم ��ي ل ��دوري الك ��رة املمتاز
باملو�س ��م احلايل اىل جان ��ب التغطية املتم ّيزة من
قبل و�سائل الإعالم املحلية والعربية والأجنبية.
رف�ض طلب �شهد

ووجهت جلنة امل�سابقات املركزية يف احتاد الكرة
�ضربة موجعة اىل املدير الفني للمنتخب الأوملبي
عبد الغني �شهد بعد رف�ضها للطلب الر�سمي الذي
قدمه عن طريق جلنة املنتخبات الوطنية بت�أجيل
تل ��ك املب ��اراة م ��ن �أج ��ل �إتاح ��ة الفر�ص ��ة لالعبي
فري ��ق الزوراء جنم �شوان وم�صطفى حممد جرب
باالن�ضم ��ام اىل مع�سك ��ر الأوملبي ال ��ذي �سيقيمه
بالعا�صم ��ة القطري ��ة الدوح ��ة خ�ل�ال الف�ت�رة من
� 17-6آذار اجلاري �إثر م�شاركتهما يف املباراة
الثاني ��ة يف ال ��دور الأول ملنطق ��ة غ ��رب الق ��ارة
ببطول ��ة دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا التي �سيلع ��ب فيها
الزوراء م ��ع فريق الو�صل الإمارات ��ي م�ساء يوم
 11م ��ن ال�شهر نف�سه على ملعب كربالء الدويل

حل�ساب املجموعة الأوىل التي ت�ضم اىل جانبهما
فريقي ذوب اهن الإيراين والن�صر ال�سعودي.
�إقالة علوان

وعلى �صعي ��د مواقف املدرب�ي�ن يف دوري الكرة،
دف ��ع مدرب منتخبنا الوطني لك ��رة القدم الأ�سبق
يحيى علوان ثمن التع ��ادل ال�سلبي لفريق الطلبة
لكرة القدم مع �ضيفه فريق احل�سني عندما �أقدمت
�إدارة الن ��ادي برئا�س ��ة ع�ل�اء كاظ ��م عل ��ى �إقالت ��ه
مبعي ��ه مالك ��ه امل�ساع ��د املكون م ��ن ن ��زار �أ�شرف
و�ص ��ادق �سع ��دون يف االجتم ��اع الط ��ارئ ال ��ذي
عقدته له ��ذا الغر�ض ،ومتت في ��ه مناق�شة النتائج
الت ��ي حتققت خالل اجل ��والت الت�س ��ع ع�شرة من
جولة الذهاب مل ي�ستطع فيها الأنيق الفوز �سوى
 5مباريات وتعادل يف  10وجت ّرع الهزمية يف
 4حيث احت ��ل املركز التا�سع بر�صيد  25نقطة
يف الرتتي ��ب بعد ف ��رق ال�شرطة والق ��وة اجلوية
والكرخ وال ��زوراء ونفط مي�س ��ان ونفط الو�سط
والنفط و�أربيل حيث �أ�صبح املدرب يحيى علوان
ثال ��ث مدرب يغادر دوري الكرة املمتاز خالل هذه
اجلول ��ة و�سبقه املدرب �أي ��وب �أودي�شو الذي ق ّدم
ا�ستقالت ��ه م ��ن تدريب فري ��ق الزوراء قب ��ل ثالثة
�أي ��ام م ��ن املب ��اراة التي تع ّر� ��ض فيه ��ا فريقه اىل
هزمي ��ة قا�سية م ��ن م�ضيفه فريق �أربي ��ل برباعية
عجلت بت�سمية حكيم �شاك ��ر مدرب ًا جديد ًا
نظيف ��ة ّ
للنوار� ��س من قب ��ل جمل� ��س الإدارة برئا�سة فالح
ح�سن من �أج ��ل التخفيف من ح ّدة الهجوم الالذع
ال ��ذي تع ّر�ض ل ��ه االخري من قب ��ل جماهريه التي
نظم ��ت وقف ��ة �أحتجاجي ��ة �أم ��ام مقر الن ��ادي يف
ال�شاجلية �صباح االربعاء املا�ضي واحلال ينطبق
كذل ��ك على م ��درب فري ��ق ال�صناع ��ات الكهربائية
مظف ��ر جب ��ار ال ��ذي ف � ّ�ك �أرتباط ��ه بالرتا�ضي قبل
�سف ��ر فريقه اىل مدينة العم ��ارة ملالقاة فريق نفط

مي�س ��ان عل ��ى ملعب مي�س ��ان ال ��دويل حيث جنح
م�ساع ��ده �أحمد جبار يف نيل فوز غال يف املباراة
بنتيجة ( )1-2ليقف ��ز ال�صناعات الكهربائية اىل
املرك ��ز ال�ساد�س ع�شر بر�صي ��د  17نقطة ويهرب
من منطق ��ة �شبح الهب ��وط اىل دوري املظاليم يف
املو�سم املقبل.
�صراع الهدافين  ..م�ستعر!

دخل مهاجم املنتخب الوطني لكرة القدم مهند علي
كاظ ��م دائرة ال�صراع امل�ستعر على قائمة الهدافني
بحلول ��ه يف املرك ��ز الثال ��ث يف الرتتي ��ب بر�صيد
� 10أهداف منا�صفة مع قائد فريق نفط مي�سان
و�سام �سع ��دون حنني اثر ت�سجيل ��ه الهدف االول
والث ��اين لفريق ال�شرطة يف املب ��اراة التي ح�صل
فيه ��ا على فوز كبري على فري ��ق البحري الب�صري
وجعل ��ه يحافظ على مركز ال�ص ��دارة ،فيما تقا�سم
املرك ��ز الأول الالعب ��ون عالء عبدالزه ��رة مهاجم
فري ��ق ال�شرط ��ة ومهاج ��م فري ��ق الطلب ��ة مروان
ح�سني وحممد داود مهاج ��م فريق النفط بر�صيد
 13هدف ��ا ل ��كل واح ��د منهم وح ��ل مهاجم فريق
ال ��زوراء عالء عبا�س باملرك ��ز الثاين بر�صيد 11
هدف ًا وكان املركز الرابع من ن�صيب الالعبني علي
كرمي مهاجم فريق احل�سني وحممود خليل مهاجم
فري ��ق الكرخ ولهما من االهداف  9و�سجل كل من
مهاج ��م فري ��ق ال�شرط ��ة احل�س ��ن ديال ��و ومهاجم
فري ��ق احلدود �شريف عب ��د الكاظم ومهاجم فريق
الكهرباء عالء حمي�سن � 8أهداف لي�ضمنوا املركز
اخلام�س واحتل مهاجم فريق النفط مازن فيا�ض
املركز ال�ساد�س بر�صي ��د � 7أهداف و�أحرز كل من
مهاجم فري ��ق الزوراء مهن ��د عبدالرحيم ومهاجم
فري ��ق نف ��ط اجلن ��وب با�س ��م علي ح�س ��ن والعب
و�سط الكرخ ح�سني جبار � 6أهداف ليكون املركز
ال�سابع من ح�صتهم.

قضية األسبوع

الأندية اجلماهريية ..زعامات كبرية على قارعة الإفال�س

رونالدو يقود يوفنتو�س في قمة نابولي

 رعد العراقي

 بغداد  /املدى

مازال ��ت الأندي ��ة الريا�ضي ��ة وخا�ص ��ة م ��ن دخلت يف
ت�صني ��ف اجلماهريي ��ة تعي� ��ش دوّ ام ��ة البح ��ث ع ��ن
هويتها احلقيقية و�سط غي ��اب القرار الإداري الفاعل
واجلريء ال ��ذي ي�ضمن االنتقال بها من قيود التبعية
املالي ��ة للم�ؤ�س�س ��ات احلكومي ��ة املموّ لة له ��ا اىل �آفاق
اال�ستق�ل�ال الذات ��ي �إداري� � ًا ومالي ًا ومن ث ��م االنطالق
نح ��و رح ��اب اال�ستثم ��ار واالح�ت�راف لتك ��ون اندية
منتج ��ة وفاعل ��ة وربحية بد ًال من و�صفه ��ا بامل�ستهلكة
واخلاملة.
�إن امت�ل�اك �صف ��ة الزعامة لأندية كال ��زوراء واجلوية
والطلب ��ة وال�شرط ��ة وامليناء والنج ��ف مل تكن ليطلق
عليها تلك ال�صفة ل ��وال اجلماهري التي منحتها العُمق
ال�ساند لها مع بع�ض النجاحات على امل�ستوى املحلي
والت ��ي حجب ��ت الكث�ي�ر م ��ن احلقائ ��ق ع ��ن �س ��ر �شح
االجنازات عل ��ى �صعيد امل�ش ��اركات اخلارجية قيا�س ًا
بتاري ��خ ت�أ�سي� ��س تل ��ك الأندي ��ة ،و�س ��ر بق ��اء و�ضعها
البائ� ��س من من�ش�آت ومالعب وجتهي ��زات برغم تعدّد
ال�شخو�ص والقيادات الإدارية لها.
اخلل ��ل يكمن يف �أمري ��ن :الأول تتح ّمل ��ه الدولة التي
مازالت تنظر اىل االندية من منظار جماهريي كراعية
حتر� ��ص على دميوم ��ة بقاء ذلك املتنف� ��س وهي تدرك
جي ��د ًا �أن رفع اليد عنها �سي�سقطه ��ا يف خانة الإفال�س
بع ��د �أن اعت ��ادت على التعام ��ل معه ��ا كم�ؤ�س�سة متلك
�إدارة ت�صريف على وفق �سياقات حمدّدة ال تخرج عن
مبد�أ ت�سلم الأموال و�صرفها وفق ًا لفقرات ثابتة تعمل
عليه ��ا ال يتج ��اوز ما يخ�ص� ��ص لها ،وهنا ف� ��إن م�س�ألة
اال�ستثمارا�صبح ��ت م�ستحيلة بع ��د �أن باتت الأموال
عقيم ��ة وال ميكنها �أن تتكاثر من �أجل �أن تذهب لتنفيذ
م�شاريع التطوّ ر �أو البناء.
كان م ��ن املفرت� ��ض ان تب ��ادر الدولة اىل تبن ��ي ر�ؤية

ي�ستع ��د الربتغايل كري�ستيانو رونال ��دو مهاجم فريق
يوفنتو� ��س خلو�ض اختبار جدي ��د يف بطولة الدوري
الإيطايل عندما يحل فريقه املت�صدر بر�صيد � 69ضيف ًا
ثقي�ل ً�ا على ملعب �سان باولو يف ال�ساعة  10:30م�ساء
اليوم الأحد بتوقيت بغ ��داد ملواجهة و�صيفه نابويل
الذي ميتلك  56نقطة يف قمة اجلولة .26
وعان ��ى رونالدو من �إ�صابة يف الكاحل خالل تدريبات
يوفنتتو�س يوم الأربعاء املا�ضي ،وكانت هناك �شكوك
حول �إمكانية م�شاركت ��ه يف مباراة اليوم الأحد  ،لكنه
ع ��اد �إىل التدريب ��ات �أول �أم� ��س اجلمع ��ة وات�ضح �أنه
جاهز لقمة نابويل.
ويعت�ب�ر فري ��ق نابويل م ��ن الف ��رق القليلة ج ��د ًا التي
واجهها قائد املنتخب الربتغايل لكرة القدم كري�ستيانو
رونال ��دو  3م ��رات �أو �أكرث ومل ينجح يف ه ��ز �شباكها
حت ��ى الآن من ��ذ بداي ��ة م�سريت ��ه االحرتافي ��ة ،وي�أمل
�صاروخ ماديرا �أن يتخل�ص من هذه اللعنة .
و�سب ��ق لرونال ��دو �أن واجه ناب ��ويل يف  3منا�سبات،
مرت�ي�ن بقمي� ��ص ري ��ال مدري ��د يف ثمن نهائ ��ي دوري
الأبط ��ال مو�سم  ،17-2016وف�شل بالت�سجيل يف كلتا
املبارات�ي�ن رغم فوز فريقه بثالث ��ة �أهداف مقابل هدف
وحيد يف كل لقاء.
وبع ��د انتقال ��ه لويفنتو�س ،تواجه م ��ع نابويل جمدد ًا
يف ذه ��اب الكالت�شيو هذا املو�سم ،لك ��ن اللعنة طاردته
جم ��دد ًا ومل يتمك ��ن م ��ن الت�سجي ��ل ،والأم ��ر املثري �أن
املب ��اراة انتهت بف ��وز ال�سيدة العج ��وز بثالثة �أهداف
مقابل ه ��دف يتيم �أي�ض ًا ،وهذه نف�س نتيجة املباراتني
املا�ضيتني.
ويف ال�ش� ��أن ذاته ك�شفت تقاري ��ر �صحفية �إيطالية �أن
الربتغ ��ايل كري�ستيان ��و رونال ��دو رف�ض الع ��ودة �إىل
مان�ش�سرت يونايت ��د يف �سوق االنتقاالت ال�صيفية قبل

جديدة تدف ��ع باجتاه مطالب ��ة الأندية بر�س ��م �سيا�سة
عم ��ل جدي ��دة حتف ��ظ الأم ��وال وتوجّ هها نح ��و تنفيذ
برنامج ي�ضم ��ن لها على مدى قريب االنتقال تدريجي ًا
نح ��و التمويل الذاتي وولوج عامل اال�ستثمار والعمل
املح�ت�رف وال ب�أ� ��س �أن تك ��ون البداية مبن ��ح قرو�ض
مي�سّ ��رة متنحه ��ا الدول ��ة لتل ��ك الأندي ��ة مل ��رة واحدة
لتكون ركيزة �أ�سا�سية يف االنطالق نحو فك االرتباط
واالعتم ��اد عل ��ى النف� ��س ،وبالت ��ايل رف ��ع الكاهل عن
خزينة الدولة لل�سنوات القادمة.
�أم ��ا الأم ��ر الثاين مع�ضل ��ة حمدودية ق ��درات �إدارات

الأندي ��ة الت ��ي قيّدت عمله ��ا �ضمن م�صطل ��ح (املوظف
احلكوم ��ي) ال ��ذي ال يتج ��اوز دوره �إجن ��از �أعمال ��ه
الروتينية التي اعتادت عليها بالتوارث وهو ما جعلها
ت�شع ��ر باالرتباط ال�ل�ا �إرادي بامل�ؤ�س�سات املموّ لة لها،
وبالتايل فه ��ي قيّدت ن�شاطاتها على وف ��ق ما تت�سلمه
م ��ن تخ�صي�صات �أو هب ��ات طوارئ وح�ي�ن تت�أخر �أو
متن ��ع عنها لأي �سبب تل ��ك التخ�صي�ص ��ات ف�إنها تلج�أ
نح ��و و�سائل الإع�ل�ام وا�ستثارة اجلماه�ي�ر لل�ضغط
عل ��ى اجله ��ة املانحة ملع ��اودة �ضخ الأم ��وال لها ..تلك
العملي ��ة (اال�ستجداء) ا�صبحت جزء ًا من منهج وعمل

تل ��ك االندية بينما غابت القدرة واجلر�أة على التفكري
يف البح ��ث عن خم ��ارج �سليم ��ة وعملي ��ة يف التمهيد
نحو فك االرتب ��اط بامل�ؤ�س�سات اعتم ��اد ًا على القاعدة
اجلماهريي ��ة وط ��رح الن ��ادي لال�ستثم ��ار اخلارج ��ي
كم ��ا تفعل الكث�ي�ر اليوم العدي ��د من الأندي ��ة العربية
والآ�سيوي ��ة و�آخره ��ا االندي ��ة امل�صرية الت ��ي طرقت
اب ��واب الرعاية لها وتوظي ��ف الأموال من �شخ�صيات
خليجي ��ة معروف ��ة ب ��د�أت حت�ص ��د نتائجه ��ا وتكاث ��ر
�إيراداتها م ��ن �أجل دعم وجودها امل ��ادي واالعتباري
لت�ستحق �ألقاب الزعامة واجلماهريية قو ًال وفع ًال!
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تر�شيح �صفاء هادي للت�أ ّلق في دوري �أبطال �آ�سيا

كلمة صدق
 حممد حمدي

�أُمم �آ�سيا م�سل�سل تركي!

 بغداد  /املدى
َّ
ر�ش ��ح االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم �صان ��ع
�ألع ��اب فريق ال ��زوراء �صفاء ه ��ادي �ضمن قائمة
�ضم ��ت  10العب�ي�ن �شب ��اب� ،أعمارهم �أق ��ل من 22
عا ًم ��ا ،وميكنه ��م �إح ��داث الفارق م ��ع فرقهم بدور
املجموع ��ات ل ��دوري �أبط ��ال �آ�سي ��ا ،2019الت ��ي
تنطلق مبارياته غد الإثنني .
وذكر االحت ��اد الآ�سيوي لكرة الق ��دم على ح�سابه
الر�سمي مبوقع التوا�صل االجتماعي (الفي�سبوك
)�أن الالعب �صفاء هادي
العب فريق ال ��زوراء برز ك�صانع �ألعاب مع �أ�سود
الرافدي ��ن خ�ل�ال بطولة ك�أ� ��س �آ�سي ��ا  2019التي
�أقيم ��ت يف دولة االم ��ارات العربية املتحدة خالل
الف�ت�رة م ��ن  5كان ��ون الث ��اين ولغاي ��ة � 1شب ��اط
املا�ضيني ولعب كل املباريات االربع التي خا�ضها
منتخ ��ب ب�ل�اده �أم ��ام منتخب ��ات فيتن ��ام واليمن
واي ��ران يف ال ��دور االول حل�س ��اب املجموع ��ة
الرابع ��ة و�أم ��ام قط ��ر يف دور ثم ��ن النهائي التي
ودع فيه ��ا املناف�س ��ات بعد خ�سارت ��ه بهدف مقابل
ال�شيء .
وب ��د�أ هادي م�سريته مع فريق الزوراء حامل لقب
دوري الك ��رة املمت ��از حي ��ث �ش ��ارك يف املباريات
ال�ست الت ��ي خا�ضها فريقه �ضمن دور املجموعات
يف بطول ��ة ك�أ�س االحت ��اد اال�سي ��وي  2018امام
ف ��رق العهد اللبناين واجلي� ��ش ال�سوري واملنامة
البح ��ري وظهر لأول مرة عل ��ى امل�ستوى الدويل
يف �شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين املا�ض ��ي م ��ع املنتخ ��ب
الوطن ��ي �أم ��ام منتخ ��ب بوليفي ��ا الت ��ي انته ��ت
بالتعادل �سلبا .
و�أ�ض ��اف ان القائم ��ة ت�ضم ب�سام ال ��راوي ،العب
الدحي ��ل القطري ،الذي ع ��اد �إىل ناديه بعد تعزيز
مكانت ��ه كواح ��د م ��ن �أف�ض ��ل املواه ��ب ال�شابة يف
الب�ل�اد ،وبع ��د ت�ألق ��ه يف ك�أ� ��س �آ�سي ��ا  ،2019مع
املنتخ ��ب القط ��ري املت ��وج باللق ��ب والياب ��اين
هريوك ��ي �آب ��ي 19 ،عامًا ،الع ��ب كا�شيما انتلريز،
ه ��و �أحد النج ��وم ال�صاعدة بالياب ��ان بعدما ت�ألق
بـ ،2018و�ساعد فريق ��ه ،على الفوز بلقبه القاري

الأول ،ث ��م مت اختي ��اره لق ��ب �أف�ضل الع ��ب �شابب
ال ��دوري الياب ��اين ،املو�سم املا�ض ��ي والتايالندي
�سوبا�ش ��اي جايدي ��د ،مهاجم بوري ��رام يونايتد ،
ال ��ذي قدم مو�س ًم ��ا ممي ًزا يف ع ��ام  ،2018والذي
�شه ��د �أول ظهور له بدوري �أبط ��ال �آ�سيا ،و�سجل
هدفني مع منتخب تايالند حتت  23عامًا يف دورة
الألع ��اب الآ�سيوية ،ثم ظهر لأول مرة مع املنتخب
الأول وبينما كان ميلك قدرة كبرية على التهديف
م ��ع منتخب ب�ل�اده ،مل يتمكن �سوبا�ش ��اي من هز
ال�شب ��اك مبثل ه ��ذا االنتظام يف فريق ��ه بوريرام،
لكن مع رحيل مهاجمه الربازيلي الهداف دييجو،
�سيتطل ��ع املهاج ��م املول ��ود يف بات ��اين الآن �إىل
تعزيز ر�صيده من الأهداف مع ناديه.

اختتام دورة تطويرية
للمواي تاي بم�شاركة  30مدرب ًا
 بغداد /المدى
اختتمت �أم�س ال�سبت يف العا�صمة بغداد دورة تدريبية �أ�سا�سية وتطويرية
�أقامها احتاد املواي تاي ملدة � 3أيام متتالية .
وقال رئي�س احتاد املواي تاي م�صطفى جبار علك � :إن الدورة �ضيفتها قاعة
املركز التدريبي للمنتخبات الوطنية يف بغداد مب�شاركة ( )30مدرب ًا ميثلون
خمتلف حمافظات العراق وهي ثالث �أن�شطة االحتاد للعام احلايل.
و�أ�ض ��اف عل ��ك � :سبق لالحت ��اد �أن �أق ��ام دورة حتكيمية حملية وكذل ��ك �إقامة
بطول ��ة �أندية الع ��راق للمتقدمني منت�ص ��ف ال�شهر املا�ضي  ،مبين� � ًا �أن الدورة
التدريبي ��ة �ضم ��ن منهاج االحتاد للع ��ام احلايل ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن ثالثة مدربني
�سيحا�ض ��رون يف الدورة وهم (علي �ساه ��ر عبد الواحد وعادل جواد وحممد
ح�سني) .
وتاب ��ع علك � :إن الدورة ت�ضمنت �أي�ض ًا حما�ض ��رات نظرية وعلمية للمدربني
وكذل ��ك مواكبة �آخ ��ر التطورات العاملية يف التنقيط ال ��دويل ،منوه ًا اىل �أنها
كانت جلميع املدربني املعتمدين لدى احتاد اللعبة.
وخت ��م رئي� ��س االحتاد قائ�ل�ا :بعد ت�سلمن ��ا رئا�سة االحتاد احل ��ايل بعد فرتة
طويل ��ة من امل�ش ��اكل الإدارية دامت لأك�ث�ر من �أربع �سن ��وات ،قررنا النهو�ض
بواق ��ع اللعب ��ة من جدي ��د وح�ص ��د امليدالي ��ات امللون ��ة واملراك ��ز املتقدمة يف
البط ��والت الدولي ��ة كما حققه ��ا �أبطالنا يف املحاف ��ل العاملي ��ة و�آخرها ذهبيتا
دورة الألع ��اب الآ�سيوية يف تركمن�ست ��ان وبطولة العامل للمتقدمني ،مبين ًا �أن
جمي ��ع �أع�ضاء االحتاد يعملون كخلية نحل واح ��دة يف �سبيل االرتقاء بواقع
اللعب ��ة ال�سيما بع ��د االعرتاف" الدويل به ��ا" ودخولها يف الألع ��اب الأوملبية
حي ��ث تلقينا كتاب� � ًا ر�سمي ًا لالعرتاف به ��ا و�ستكون حا�ض ��رة �إن �شاء الله يف
دورة الألعاب الأوملبية يف باري�س .2024

وتابع ان ��ه �سيربزيف تلك القائم ��ة كل من �سياد،
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عامًا ،وا�ستقطبه اال�ستقالل من �سايبا يف حزيران
 ،2018وه ��و يف عم ��ر  16عامًا فق ��ط ،كدليل على
املوهب ��ة اال�ستثنائية التي ميتلكها الالعب وميلك
 ،ق ��وة �ضرب ��ات ر�أ� ��س ،جعل ��ت اجلمي ��ع يقارن ��ه
بالأ�سط ��ورة عل ��ي دائ ��ي ،وم ��ع تق ��دم مرت�ض ��ى
تربي ��زي يف اخلط الأمام ��ي لال�ستقالل ،ووجود
جودوي ��ن مان�ش ��ا ،ق ��د ال يك ��ون �سي ��اد الع ��ب يف
املقدم ��ة ب�شكل تلقائي ،لكن ��ه �سيتطلع �إىل الت�أثري
عندما يت ��م منحه الفر�ص ��ة يف دوري �أبطال �آ�سيا
واملاليزي �صفاوي ر�شيد 21 ،عامًا ،العب جوهور
دار التعظي ��م ،وهو من ب�ي�ن النجوم ال�صاعدة يف

جنوب �ش ��رق �آ�سيا ،ويظه ��ر لأول مرة يف دوري
�أبطال �آ�سيا ،بعد �أن �أظهر بالفعل موهبته وقدرته
التهديفي ��ة يف ك�أ� ��س االحت ��اد الآ�سي ��وي خ�ل�ال
العامني املا�ضي�ي�ن وال�صيني ت�شانغ يونغ ،العب
بك�ي�ن �أف �س ��ي  ،الذي ع ��اد �إىل بالده بع ��د ق�ضاء
ال�سن ��وات الثالث والن�ص ��ف املا�ضية يف �أوروبا،
وب�ش ��كل �أ�سا� ��س يف هولن ��دا ،و�سيك ��ون املهاجم
جاهد ًا لإثبات نف�سه يف �أول م�شاركة له يف دوري
�أبط ��ال �آ�سي ��ا واالماراتي يحي ��ى الغ�ساين العب
فري ��ق الوحدة الذي مت ت�سجيل ��ه يف قائمة فريقه
اال�سيوية باللحظات االخرية بديال للمغربي مراد
باتنا الذي مت ا�ستبعاده بطلب من املدرب لورينت
ريجيكامب الدعائه الإ�صابة .

تراجع �إنفاق �أندية البريمرليغ
 بغداد  /المدى
�شهد �إنف ��اق �أندية الدوري الإنكليزي املمتاز لكرة القدم،
خالل فرتة االنتقاالت ال�شتوية املا�ضية تراجع ًا وا�ضح ًا،
لأول مرة من ��ذ  2012بعد قرار ثالثة من الأندية ال�ستة
الكبار عدم التعاقد مع العبني جدد.
و�أظه ��ر تقري ��ر ن�شرت ��ه �شرك ��ة ديلوي ��ت املتخ�ص�ص ��ة
ب�ش� ��ؤون ك ��رة الق ��دم � ،إن حج ��م الإنفاق بل ��غ يف اليوم
الأخري يف فرتة االنتقاالت 50 ،مليون جنيه �إ�سرتليني
لريتف ��ع �إجم ��ايل �إنفاق الأندي ��ة �إىل  180مليون جنيه
�إ�سرتليني.
وه ��ذا املبل ��غ �أقل من ن�صف ما مت �إنفاق ��ه يف ذات الفرتة
الع ��ام املا�ض ��ي حي ��ث بلغ ��ت االنتق ��االت حينه ��ا 430
ملي ��ون دوالر بينه ��ا �صفقة انتقال فريغي ��ل فان دايك من
�ساوثهامبت ��ون �إىل ليفرب ��ول لي�صب ��ح �أغل ��ى مدافع يف
العامل.
وا�ستحوذت الأندية الإنكليزية ال�ستة الكربى ،ليفربول
ومان�ش�س�ت�ر �سيت ��ي وتوتنه ��ام هوت�سب�ي�ر و�آر�سن ��ال
وت�شيل�سي ومان�ش�سرت يونايتد ،على  % 43من الإنفاق
مقارنة بنحو  % 62يف عام .2018
و�سي�ستكمل توتنهام املو�سم احلايل لنهايته بدون �إبرام
�أي �صفق ��ة جدي ��دة حيث ف�ش ��ل يف �ض ��م �أي العب جديد
خالل �آخر فرتتي انتقال.
واخت ��ارت �أندي ��ة ليفرب ��ول ويونايت ��د و�إيفرت ��ون
و�ساوثهامبتون �أي�ض ًا عدم التعاقد مع �أي العب يف �شهر
كانون الثاين املا�ضي .
وكان ��ت ال�صفقة الأ�ضخ ��م خالل ال�شه ��ر املا�ضي انتقال

اجلناح الأمريكي كري�ستي ��ان بولي�سيت�ش �إىل ت�شيل�سي
من برو�سيا دورمتوند مقابل  55مليون �إ�سرتليني.
ولأول م ��رة من ��ذ  2005حطم نيوكا�س ��ل يونايتد رقمه
القيا�س ��ي يف التعاق ��دات لي�ضم �صانع اللع ��ب القادم من
بارغ ��واي ميغيل �أملريون من �أتالنت ��ا يونايتد بالدوري
الأمريكي مقابل  20مليون �إ�سرتليني.
وتعاقد وولفرهامبت ��ون واندرارز ب�شكل نهائي مع قلب
دف ��اع �أتليتيك ��و مدريد ج ��وين �أوتو مقاب ��ل  15مليون
�إ�سرتليني بعد فرتة ناجحة على �سبيل الإعارة.
و�ض ��م مان�ش�س�ت�ر �سيتي حام ��ل اللقب �أنت ��ي باالفري�سا
الع ��ب و�س ��ط هاي ��دوك �سبلي ��ت مقاب ��ل �سبع ��ة مالي�ي�ن
�إ�سرتليني قبل �إعارته جمدد ًا �إىل النادي الكرواتي.

نعم �أ�ضحت �أحداث م�شاركتنا يف بطولة �أمم �آ�سيا
الأخ�ي�رة �شبيهة ب�أح���داث م�سل�سل تركي كتب وفق
�سيناري���و دراماتيك���ي غ�ي�ر قاب���ل لالنته���اء ،فكلما
�شارف���ت ازمة عل���ى نهايتها ولدت م���ن رحمها ازمة
اخ���رى �أ�ش���د �ض���رر ًا وت�أث�ي�ر ًا م���ن �سابقته���ا ،تارة
يك���ون بطلها املدرب واخ���رى الالع���ب �أو الإعالم،
وتتمح���ور �شخ�صي���ة البط���ل واالبط���ال برئي����س
االحت���اد واالع�ض���اء دون غريهم حي���ث نزهوا عن
اخلط�أ وجاد بهم الزمان على حني غفلة.
لق���د تابعنا عرب امل���دى مر�صد ال�صحاف���ة الآ�سيوية
وكل م���ا يدور ع���ن البطولة وم���ا بعدها يف �صحف
الهن���د وال�صني وا�سرتاليا والياب���ان واخلليج بكل
تقلّبات���ه ووثقن���ا انته���اء امللف���ات للف���رق امل�شاركة
بجمي���ع تفا�صيلها حت���ى تلك التي ارتبط���ت ب�إقالة
املدرب�ي�ن �أو �س ّي�س���ت ق�ضاياها ب�ص���ورة وب�أخرى،
�إال ملف م�شاركة العراق التي ت�ستن�سخ نف�سها مثل
فايرو����س الكومبيوت���ر ب�ل�ا نهاي���ة ،وياليتها كانت
تتمح���ور حول اجلوانب الفنية للمنتخب وعالجها
ولي�ست اجلوان���ب الف�ضائحية املق���زّزة اىل حدود
بعي���دة جد ًا بني ملف���ات الر�شوة والتملّ���ق وال�سهر
واالنفالت وما هو اخطر يف مقبل االيام.
�إن م���ا يح�ص���ل ه���و �صدم���ة وو�صم���ة وقل���ة دراية
واحرتاف يف التعامل مع االمور اخلا�صة بالوفود،
لق���د �شع���رت باخلجل و�أن���ا �أتاب���ع برام���ج �أجنبية
تتن���اول ملف العقوبات على العبي املنتخب ب�شيء
م���ن التهكّ���م واللكن���ة الف�ضائحية وعناوي���ن رنانة
ت�ص���وروا �أن يت���داول
ت�ص��� ّدع الر�أ����س قب���ل الأذن،
ّ
�إعالم غربي ما يح�صل لدينا بهذا ال�شكل ال�صعب (
العب���ون و�إعالميون يطولهم كارت االحتاد الأحمر
مدوية ملنتخب الع���راق) فهل
على خلفي���ة ف�ضائ���ح ّ
حق��� ًا فع���ل االحتاد ما ه���و �صحيح وو�ض���ع النقاط
على احلروف؟ و�إذا كان وفد املنتخب يف الإمارات
حت���ت عد�سة الإع�ل�ام و�ضغطه وح�ص���ل ما ح�صل،
فه���ل يعل���م اع�ضاء االحت���اد ما ج���رى يف الرحالت
االخ���رى لبقي���ة املنتخبات يف بل���دان جنوب �شرق
ً
مث�ل�ا؟ واخ�ي�ر ًا �إذا ا�صاب االنف�ل�ات الالعب
�آ�سي���ا
وه���و حت���ت املراقب���ة والر�ص���د ت���رى م���ن يراق���ب
الإداري والتابعني وتابعي التابعني؟!
�أعتق���د �أن االحت���اد ق���د �أخط����أ ب�إعالن���ه ال�سينمائي
و�أ�ض��� ّر م���ن حي���ث �أراد �أن ينف���ع وعليه ت���دارك ما
�صدر عنه بال�سرعة الق�صوى واالعتذار عن اخلط�أ
الفادح الذي ارتكبه بال �أوان وزمان يتقبلهما العقل
واملنط���ق ،لأن اجلماه�ي�ر الريا�ضي���ة �صارت تدرك
�أك�ث�ر من �أي وقت م�ضى من هو امل�س�ؤول عن تدنيّ
واق���ع املنتخبات جميع ًا ولي�س املنتخب الأول فقط
حي���ث �سبقه اىل هاوية الف�ش���ل منتخبات النا�شئني
وال�شب���اب والأوملبي ،كما �سبقت ذل���ك كله موجات
ف�ضائحي���ة ح���ول التزوي���ر ال���ذي ط���ال املنتخبات
اخلا�صة بالفئات العمرية.
وال نري���د �أن نتحدث ع���ن دوري الكرة وما يح�صل
في���ه وت���دنيّ الواق���ع الك���روي �سريع ًا م���ع ان�شغال
االحت���اد ب�إدارت���ه ب�أم���ور انتخابي���ة �سابق���ة كلّفته
الكث�ي�ر ومازالت تبعاتها قائم���ة اىل اليوم وفتحت
له �أبواب حمكمة كا����س على م�صراعيها ،هنا يكمن
اخلل���ل وينطل���ق م���ن �أراد الإ�صالح ولي����س ب�إلقاء
اللوم عل���ى العب و�إعالمي و�إثارة �ضجة كربى بال
فائدة!
�إن ما يح�صل هو �صدمة وو�صمة وقلة
دراية واحتراف في التعامل مع االمور
الخا�صة بالوفود ،لقد �شعرت بالخجل و�أنا
�أتابع برامج �أجنبية تتناول ملف العقوبات
ّ
التهكم
على العبي المنتخب ب�شيء من
واللكنة الف�ضائحية وعناوين رنانة ت�صدّ ع
الر�أ�س قبل الأذن

على هام�ش حديث د.عالء عبدالقادر للمدى

�إحاطة الحكومة بمتغ ّيرات "الأولمبية والفيفا" وجوبية!
تغريدة
رحيله عن �صفوف ريال مدريد.
وذكرت �صحيفة توتو�سبورت االيطالية على موقعها
الر�سم ��ي �أن كري�ستيان ��و رونال ��دو الع ��ب يوفنتو�س
احل ��ايل رف�ض عر�ض� � ًا قدمه نادي مان�ش�س�ت�ر يونايتد
بقي ��ادة املدي ��ر التنفي ��ذي �إد وودوارد ب�سب ��ب عم ��ل
مواطنه جوزيه مورينيو كمدير فني.
و�أ�شارت ال�صحيفة �أن �إد وودوارد توا�صل ب�شكل �شبه
يوم ��ي مع وكيل �أعمال النج ��م الربتغايل لالتفاق على
ال�ش ��روط والعقد  ،لكن موريني ��و مل يكن حري�ص ًا �أبد ًا
على هذه اخلطوة  ،حيث طالب بالتوقيع مع ظهري.
و�أفادت هذه املعلومات �أن املهاجم كري�ستيانو رونالدو
مل يك ��ن متحم�س ًا على الإط�ل�اق للعودة �إىل ملعب �أولد
ترافورد  ،حي ��ث �أكد للمقربني من ��ه بح�سب ال�صحيفة
�إنه لي�س نادم ًا على االن�ضمام �إىل نادي يوفنتو�س.
وكان ��ت ال�صحف الإيطالية قد ن�ش ��رت تقرير ًا يتحدث
عن �إمكانية انتقال كري�ستيانو رونالدو �إىل مان�ش�سرت
يونايت ��د يف ال�صيف القادم يف حال �إق�صاء يوفنتو�س
من دوري �أبطال �أوروبا هذا املو�سم.

ال �أحد يعلم مب�صري مراكز ال�شباب يف العا�صمة
واملحافظات ،ماذا ّ
حل بها ومن امل�س�ؤول عنها بعدما
كانت ت�ستقطب اهتمام ًا كبري ًا من �شريحة مهمة يف
املجتمع لكال اجلن�سني .وزارة ال�شباب والريا�ضة
مطالبة بتو�ضيح واجباتها املح ّددة يف هذا املف�صل
املهم ال�سيما �أن املراكز ومنذ عقود عدة متار�س اعمالها
يف مق ّرات حكومية يف الأغلب قبل �أن يتح ّول ن�شاط
بع�ضها اىل �ش�ؤون �أخرى ال عالقة لها مبناهج تطوير
ال�شباب فكري ًا وبدني ًا وبذلك اندثرت قيمة ت�أ�سي�س تلك
يتوجب على الوزارة بحث اال�سباب
املراكز تدريجي ًا ،ما ّ
تق�صي ت�ستطلع على وفق
احلقيقية واملقنعة عرب جلنة ّ
ك�شف �شامل ملواقع تلك املراكز بالتن�سيق مع جمال�س
�ضت فاعلية
املحافظات لتبينّ ماهية امل ّربرات التي ق ّو ْ
املراكز و�أ ّد ْت اىل عزوف ال�شباب عن التناغم معها
ملحة لتك ّثف الوزارة
يف زمن ع�صيب باتت احلاجة ّ
جهودها من �أجل امل�ساهمة مع بقية الوزارات املعنية
وال�صحة
ب�ش�ؤون ال�شباب مثل الداخلية والرتبية ّ
والثقافة للح ّد من خطورة الظواهر ال�سلبية امل�ست�شرية
يف الو�سط ال�شبابي ،ويف مقدمتها املخدرات التي
�أخذت تفتك مبتعاطيها مما يزيد من ن�سب اجلرمية
والف�ساد يف املجتمع.

 متابعة :ممتاز توما�س
تابع ��ت باهتم ��ام كب�ي�ر احلدي ��ث ال�صري ��ح
واال�ستثنائ ��ي للدكت ��ور ع�ل�اء عبدالق ��ادر
مديرع ��ام دائ ��رة الرتبي ��ة البدني ��ة يف وزارة
ال�شب ��اب والريا�ضة واحلكم ال ��دويل ال�سابق
يف �صحيف ��ة املدى اخلمي� ��س املا�ضي الذي ال
مي � ّ�ل وال ي � ّ
�كل عن خدم ��ة ريا�ضتن ��ا وت�سهيل
�أموره ��ا وك�ش ��ف املمار�س ��ات غ�ي�ر ال�سليم ��ة
واملف�ضوحة باحليل واخل ��داع والتالعب يف
القوان�ي�ن وا�ستغ�ل�ال كل ثغ ��رة فيه ��ا مل�صالح
�شخ�صية وغريها.
�إن �أغلب �شارعنا الريا�ضي و�أبطالنا وخرباء
و�أه ��ل ريا�ضتن ��ا وق�س ��م كب�ي�ر م ��ن �إعالمن ��ا
يعان ��ون جه�ل ً�ا كب�ي�ر ًا بالقوان�ي�ن الريا�ضىة
والأوملبي ��ة ود�سات�ي�ر الريا�ض ��ة وجلانه ��ا
املتع ��ددة ،وه ��ذه ه ��ي الطامة الك�ب�رى فكلما
يه ��دد كيان اي منظومة ريا�ضية او احتاد من
قبل الدولة او احلكومة ،يت�سارع خرباء فيها
اىل �إيج ��اد خم ��رج لأزمته ��م وعر�شهم بحيث
تنطل ��ي على اجلميع وي�ؤمن ��وا بها (مع العلم
تكون �أغلبها كاذبة وباطلة(.
لي� ��س �صحي� � ًا �أن يغي ��ب خ�ب�راء يف القانون
والد�ست ��ور الريا�ض ��ي الأوملب ��ي ي�ستطيعون
تو�ضي ��ح الأم ��ور والإ�شكالي ��ات يف نق ��اط

اخل�ل�اف مبن�ش ��ورات اللجن ��ة الأوملبي ��ة
الدولي ��ة واللوائح والقوان�ي�ن امل�ستحدثة يف
برام ��ج تلفازية ويف ال�صح ��ف الر�سمية لكي
تكون معروف ��ة للجميع ،فالقوان�ي�ن الأوملبية
ولوائحن ��ا يح ��دث فيه ��ا تغي�ي�رات م�ستمرة،
وم ��ن ح ��ق احلكوم ��ة وم�ؤ�سا�ساته ��ا التع ّرف
على هذه التغي�ي�رات وحتتاج جلنة الريا�ضة

وال�شباب الربملانية اىل ت�شكيل جلنة �أو هيئة
م ��ن بع� ��ض اخل�ب�راء وال�ضالع�ي�ن باحلرك ��ة
الأوملبي ��ة وقوانينه ��ا ،بحيث ميتلك ��ون اللغة
وال�شخ�صي ��ة املنا�سبة لهذه املهم ��ة بعيد ًا عن
املحا�ص�ص ��ة واحلزبي ��ة واالنتم ��اء لأي جهة
(الدولة فقط) بحيث ال يجاملون وال يحابون
�أي جه ��ة مهم ��ا كان ��ت قوته ��ا ،ويتطل ��ب يف

�أع�ضاء هذه اللجنة النزاهة وال�شرف والأمانة
والوطني ��ة احلقيقية والعمل مبركزية التخاذ
القرارات امل�صريية.
�أع ��رف �أن م�س�ؤوليات الدكت ��ور عالء ورفاقه
يف ال ��وزارة كبرية ومت�شعّبة ومعروف عنهم
النزاه ��ة واالخال� ��ص يف العم ��ل وي�ؤمن ��ون
بالعدال ��ة وامل�س ��اواة لأجل الوط ��ن وريا�ضة
الوط ��ن ،لك ��ن وحده ��م ال ي�ستطيع ��ون حم ��ل
و�ص ��ون الأمان ��ة وامل�س�ؤولي ��ة الكب�ي�رة التي
و�ضعه ��ا �أه ��ل الريا�ض ��ة به ��م ،ل ��ذا حتت ��اج
ال ��وزارة اىل ت�شكي ��ل جلن ��ة �أو هيئ ��ة متابعة
القوانني واللوائح الأوملبية وامليثاق الأوملبي
واالطالع عل ��ى �آخر امل�ستج� �دّات واملتغيرّ ات
الت ��ي حت�ص ��ل �س ��واء بالفيف ��ا �أو الأوملبي ��ة
(حتدث عادة بع ��د كل دورة �أوملبية �أو بطولة
ك�أ�س العامل) واق�ت�رح ت�شكيل جلنة �أكادميية
خب�ي�رة يف هذه الأمور لكي نكون قريبني من
كل ما يح�صل من انتهاكات وممار�سات �سلبية
يف منظومتن ��ا الريا�ضي ��ة والتع ّرف عن قرب
على كل جديد من جلان الأوملبية والفيفا.
نقط ��ة نظ ��ام حتت ��اج وزارتن ��ا االهتم ��ام بها
واعطائه ��ا ح ّي ��ز ًا �أك�ب�ر ال ت�سم ��ح لأ�صح ��اب
امل�صال ��ح ال�شخ�صي ��ة والأجن ��دات الغريب ��ة
ب� ��أن مي ��رروا علين ��ا مكرهم مثلم ��ا ح�صل يف
ريا�ضتن ��ا كل تل ��ك ال�سن�ي�ن امل ��ارة وت�سب ��ب

يف تراجعه ��ا ودماره ��ا برغم وق ��وف الأمناء
املخل�ص�ي�ن عاجزي ��ن ع ��ن الدف ��اع عنه ��ا وعن
مبادئها.
ما طرحه حديث الدكتور عالء من �أفكار خلدمة
و�إ�ص�ل�اح ينبغي �أن ت�ضع حد ًا حلال ريا�ضتنا
املته ��رئ الذي ا�صبح ال ُيط ��اق ،ولي�ست هناك
ب ��وادر �أمل تل ��وح بالأف ��ق ،ب�سب ��ب العالقات
ال�شخ�صي ��ة وامل�صالح ال�ضيق ��ة واملحا�ص�صة
ال�سيا�سي ��ة والق ��وة واحت ��كار املنا�ص ��ب
والت�ش ّب ��ث بالكر�س ��ي و�سح ��ره ومزاياه ،كل
ذل ��ك والدولة ال تع ��رف ما يجري م ��ن حولها
م ��ن م�ؤامرات وخدع وحيل وتالعب باملبادئ
والقوان�ي�ن وت�سخريه ��ا لبع� ��ض املت�س ّلط�ي�ن
بغري وجه حق خلدم ��ة م�صاحلهم ال�شخ�صية
واحلزبي ��ة ال�ضيق ��ة برغ ��م ف�شله ��م لأكرث من
� ١٥سن ��ة� ،أه ��درت خاللها ملي ��ارات الدنانري
واغتن ��ى البع� ��ض م ��ن ه ��ذه العملي ��ة و ُد ِّم ��ر
البع�ض الآخر نف�سي ًا م ��ن ا�ستمرارها وغياب
الدولة من هذه الأمور وحاالت الف�ساد وهدر
امل ��ال الع ��ام وال�ضحك عل ��ى الذق ��ون وخداع
ال�شارع الريا�ضي والإعالم!
نريد �إ�صالحات عاجل ��ة يف الريا�ضة قبيل �أن
تو ّزع ميزانية احلكومة لعام  2019ونعاود
الهدر ب�ل�ا �أدنى �شعور باملواطن ��ة واملحافظة
على �أموال ال�شعب والوطن.

ثقافة
باليت المدى
� ستار كاوو�ش

الطريق الى النجاح
حدثن ��ي ر�سام يف مقتب ��ل العمر ع ��ن ال�صعوبات الت ��ي يواجهها يف
عمله رغ ��م �إمتالكه موهبة كبرية ،و�س�ألني عن ن�صيحة ت�ساعده على
قي ��ادة موهبته نحو الطريق املنا�سب َو ُتعي َن� � ُه على جتاوز ما �أ�سماه
بالف�ش ��ل .ت ��رددتُ يف الكتاب ��ة لأين مازل ��ت �أي�ض ًا �أبح � ُ�ث عن موطئ
ق ��دم و�سط عامل الر�س ��م الوا�سع ،مع ذلك �أحبب ��ت �أن �أ�شاركه ببع�ض
الكلمات التي ت�سانده وتزيل بع�ض الغبار الذي �أمام عينيه:
ت�أك ��د �أيها العزي ��ز �إن املوهبة ال ت�ساوي �شيئ ًا ان مل ت�ستثمرها ب�شكل
�صحي ��ح ،وقب ��ل �أن تفك ��ر مبوهبتك ،علي ��ك �أن تع ��رف �إن اخليال هو
�أ�سا� ��س الإبتكار يف الفن ،لذل ��ك مَ ّ
ني خيالك ،وتتح�س�س ماهو حولك
بطريق ��ة ودودة وروح تغمرها الب�ساط ��ة واملحبة� .أبد�أ بقدح ال�شاي
ال ��ذي �أمامك� ،أنظ ��ر اليه و َت َن َّ�ش � َ�ق رائحته الطيبة الت ��ي �إمتزجت مع
لونه الأحم ��ر الداكن ،ت�أمل نعومة البخ ��ار املت�صاعد من حافة القدح
وه ��و يت ��وارى يف ف�ضاء الغرف ��ة� ،إفتح الناف ��ذة و َتب ََّ�ص ��ر التفا�صيل
يف اخل ��ارج وك�أنك تراها لأول م ��رة ،وانظر اىل الأعلى مبلء طاقتك
ليدخل ال�ضوء اىل روحك� .أخطو خارج البيت لتتعرف من جديد على
لون ال�سماء و�إرجتاف �ضوء ال�شم�س ،ومرر ب�صرك على �إختالج ماء
النه ��ر و�أ�شكال الأ�شجار املختلف ��ة .ال تتوقف عند ب�ضع خطوات ،بل
�أم� ِ��ض وت�أمل ما حولك ،فهن ��اك بهاء الطبيعة والكث�ي�ر من اللوحات
والأغ ��اين والكت ��ب التي مل تطل ��ع عليها بعد ،كذلك هن ��اك العديد من
النا�س الطيبني الذين يودون �صادقني �إقت�سام كل ذلك معك.
الف�ش ��ل غري موجود ،وهو كلمة �إخرتعها الك�ساىل� ،إنه ي�شبه الع�شب
ال�ض ��ار ال ��ذي ال يج ��ب �أن يعي ��ق من ��و الزه ��ور اجلميل ��ة يف حديقة
روح ��ك .الف�ش ��ل لي� ��س عقب ��ة ،بل ه ��و جمموع ��ة متاري ��ن يف طريق
جناحك ،لذا فلتجعله خطوتك الأوىل نحو هذا النجاح .مجَ ِّ د الأ�شياء
ال�صغرية التي تبدو للآخري ��ن عدمية الفائدة ،و�أَ ِ�شر الـى ما يحيطك
م ��ن حما�سن ،ف�سي�صي ��ب موهبتك الأعت�ل�ال �إنْ مل تنتبه اىل اجلمال
ال ��ذي ميلأ الأ�شياء والتفا�صيل ال�صغ�ي�رة ،فملعقة ال�شاي التي تبدو
�ضئيلة يف نظرك ،هي من جتعل �شايك حلو املذاق ،و�إلتماعة �صغرية
من �ضوء ال�شم�س على زجاج نافذتك هو ما يف�صح لك عن يوم جديد،
ف�ل�ا جتعل بابك موارب ًا بل �إفتحت ��ه مثلما تفتح �أزرار قمي�صك ليدخل
�ضوء احلياة الـ ��ى قلبك� .إ�سحب نف�س ًا عميق ًا وتـذكر �إنك ما زلت على
قيد احلياة ،وهناك من يحبك وينتظر منك نتائج باهرة.
ال تتذم ��ر عند �أول ال ��درب ،وال ت�ضيّع �ساعات �أو حتى دقائق مما هو
إبن منه ��ا بيت ًا حتـى
مت ��اح لك ،وبد ًال م ��ن �أن تركل �أحج ��ار الطريقِ � ،
و�إن كان �صغ�ي�ر ًا .جاه ��د عل ��ى �أن تكون فرديتك عالي ��ة ،ويف الوقت
ذات ��ه تك ��ون موجود ًا عند حاج ��ة الآخرين �إليك ،وال تن� ��س �إنك كائن
فريد ون�سخ ��ة �أ�صلية كما كان مايكل �أجنلو وبيكا�سو وجواد �سليم،
والف ��رق الوحي ��د بين ��ك وبينه ��م ،ه ��و �إنه ��م جنحوا بع ��د حماوالت
عدي ��دة ،لذا عليك �أن ال تفرط بح�صت ��ك يف املحاولة ،و�إذا مل ُت َّ�ص ِوب
فل ��ن ت�صيب الهدف بكل الأح ��وال ،لكن عليك �أي�ض ًا �أن تكون جاد ًا يف
املحاولة ،وتذكر �إن البداية اجليدة هي ن�صف قيمة العمل النهائي.
جناح ��ك و�سعادتك بني يديك ،ورغ ��م �أن احلياة لي�س ��ت عادلة دائم ًا،
لكنه ��ا جميل ��ة حتم ًا ح�ي�ن ننظر اليه ��ا بطريقة خا�ص ��ة متثلنا ومتثل
وجه ��ات نظرنا ،وال نحت ��اج دائم� � ًا اىل �إكت�شافات كب�ي�رة كي ننجح
ونح ��ب احلياة ،بل الأف�ضل �أن تكون هذه الأكت�شافات �صغرية �شرط
�أن متثلنا .فال ت�ستعري حذاء �أكرب من قيا�س قدمك كي تكون خطواتك
كبرية ،والأجدى ان تكون خطواتك �شخ�صية وتقطعها بحذائك حتى
وان كان بالي� � ًا .النوايا هي الوج ��ه الآخر للأحالم و�ستذهب �أحالمك
�أدراج الري ��ح ان مل تتح ��ول اىل نتائج ملمو�س ��ة ،لأن ذلك هو ال�شيء
الوحيد الذي �سترتكه بعدك ويعطيك قيمة.
م ��ا يحيطن ��ا يكفي مل ��لء �سالل احلي ��اة باجلم ��ال ،ف�أنظ ��ر اىل �أوراق
اخلري ��ف الياب�سة الت ��ي تت�ساقط يف احلدائق املج ��اورة ،كم حتتاج
م ��ن الأعوام ك ��ي تتفح�ص ول ��و جزء ًا �ضئي�ل ً�ا من �أ�شكاله ��ا املختلفة
وتدرجات الألوان غري املتناهية التي تعلوها؟
�أن ��ت لديك الف ��ن ال�سوم ��ري والآ�شوري تغ ��رف منه مات�ش ��اء ،بينما
إم�ض يف طريقك
ه� ��ؤالء الأج ��داد مل يكن لديهم ملهم ًا بهذا احلج ��م .ف� ِ
ومتت ��ع مب ��ا يقع بني يدي ��ك وما ي ��راه ب�صرك وم ��ا يتح�س�س ��ه قلبك،
ولتجع ��ل رائحة القهوة متلأ مر�سمك يف ال�صباح ،و�أزح ال�ستائر كي
تتخل ��ل �أ�شعة ال�شم�س نافذت ��ك وت�ستقر على لوحتك اجلديدة ،حينها
�سيمتلئ يومك بال�ضوء وقلبك باملحبة .وال َت ْن َ�س �إن كل يوم هو يوم
جديد.
الف�شل غير موجود ،وهو كلمة
�إخترعها الك�سالى� ،إنه ي�شبه
الع�شب ال�ضار الذي ال يجب �أن
يعيق نمو الزهور الجميلة في
حديقة روحك .الف�شل لي�س
عقبة ،بل هو مجموعة تمارين في
طريق نجاحك
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ت����ه����ذي����ب ال����خ����ط����اب ال���ي���وم���ي
يا�سني طه حافظ

�أدرك ال دق ��ة العنوان ،لكن ��ي مل �أجد �أ�سهل
من ��ه �صحفي ًا فاخرتته ،ذل ��ك �أين ال احتدث
يف الل�ساني ��ات وال يف الكتاب ��ة الأدبي ��ة،
و�إذ �أق ��ول يف �أخالقيات اخلطاب اليومي،
اح�س برتدد م ��ا ،ا�شك بدق ��ة العبارة لكني
�أريده ��ا لأنها تك�شف ما �أريد �إثارته و�أقول
كلمة فيه.
نح ��ن نعي� ��ش يف بيئ ��ة اجتماعي ��ة ولن ��ا
ظروف عي�ش كما لنا �إرث تاريخي مل ي�سهل
التح ��رر بعد م ��ن كل �سلبيات ��ه .واحلا�ضر
مبتطلباته اجلديدة يلح علينا بالتحرر مما
كان ،فن�شهد اال�شتب ��اك بينهما وا�ضح ًا يف
ال�سلوك اليومي .امل�شكلة امل�ضافة الأخرى
ان زمانن ��ا وثقافتن ��ا يفر�ض ��ان قيمهم ��ا
اجلدي ��دة ونح ��ن نتخ ��ذ منهما م ��ا مينحنا
حت�ضر ًا وظاهر ًا للفخر واملباهاة.
هذا واقع وكل حراكن ��ا �ضمن هذه ال�شبكة
م ��ن املتباينات .احلاج ��ة �إذ ًا �إىل �أخالقيات
حاكم ��ة حاج ��ة الزم ��ة قب ��ل الدخ ��ول يف
الفو�ضى .كيف بعد نواجه �سلبيات الدولة
واالحزاب احلاكم ��ة وال�شخو�ص الالعبني
يف امليدان العملي؟
ل�سن ��ا يف �أزمن ��ة الث ��ورات الكوا�س ��ح وال
اظن زمن ًا كذلك �آتي ًا .هو زمن التعاون على
التغي�ي�ر واال�ص�ل�اح ،وا�ضح ��ة العوار�ض
ال�صلب ��ة الكب�ي�رة م ��ن موروث ��ات ثقافي ��ة
ومتلك او ا�ستحواذات على خزائن و�سالح
وه ��ذا يعن ��ي اتباع� � ًا وان�ص ��ار ًا ومدافعني

موسيقى األحد
ثائر �صالح

ت�سجيل
ا�ستمعت ذات مرة الى
ٍ
نادر لعمل مذهل هو كون�شرتينو
ٍ
لبيانوين الذي كتبه المو�سيقار
دمتري �شو�ستاكوفيت�ش (– 1906
 .)1975يعود الت�سجيل الى �سنة
 1956وقد جل�س �شو�ستاكوفيت�ش
�أمام �أحد البيانوين ،وجل�س
�شو�ستاكوفيت�ش �أمام الآخر،
�أق�صد الم�ؤلف دمتري
�شو�ستاكوفيت�ش وابنه ماك�سيم
�شو�ستاكوفيت�ش.

الكون�شرتين ��و م ��ن الأ�ش ��كال قليل ��ة
اال�ستعم ��ال وه ��و �شكل غري حم ��دد بدقة.
تعني الكلمة باللغة االيطالية ت�صغري لكلمة

ومتك�سب�ي�ن �آني�ي�ن وف ��ورة حما�س ��ات.
ر�ص ��د املثال ��ب والعي ��وب يف ال�سيا�س ��ة
والإدارة وعم ��وم �سل ��وك املتنفذي ��ن م ��ن
ق ��ادة وبطان ��ات ،يث�ي�ر غي�ض� � ًا وا�ستي ��ا ًء
بالت�أكي ��د ،و�أن ترف� ��ض وتغ�ض ��ب وحتتج
وت�ست ��اء ،ذل ��ك كل ��ه ح ��ق .وح ��ق �أن تقول
�ض ��د اخلط�أ� ،ض ��د اخلروج عل ��ى القوانني
وم ��واد الد�ست ��ور� ،ض ��د ا�ستغ�ل�ال املواقع
الإدارية �أو املكانة ال�سيا�سية واالجتماعية
�أق ��ول� ،ض ��د تلك الأه ��داف ال �ض ��د بيئاتهم
وانتماءاته ��م وال�س�ل�االت الت ��ي انحدروا
منه ��ا وال م ��ن مذاهبه ��م ومعتقداته ��م .فال
يج ��وز حتويل م�ؤ�ش ��ر الهجوم م ��ن الفعل
�إىل معتق ��د �صاحبه �أو �إىل عائلته و�ساللته
وحت ��ى �إىل من يحرتمه وينتم ��ي �إليه ،بل
ي�ص ��ل �أحيان� � ًا �إىل لغت ��ه و�أمت ��ه! يف ه ��ذا

انتق ��ال فاجع يف امل�ست ��وى .هو ح�ضي�ض
ال�شارع والالتهذيب وافتقاد كامل احلكمة
والأدب يف اخلطاب .اختلف معه ،ا�ستنكر
فعل ��ه ،ر�أي ��ه� ،سلوكه .ه ��ذا حق ��ك وهذا ما
يج ��ب �إن كان ر�أيه �ض ��ار ًا و�سلوكه م�شين ًا
�أو كان لفعل ��ه �س ��وء اث ��ر يف النا�س �أو يف
الوط ��ن �أو يف احلياة اليومي ��ة للنا�س من
حوله .ولكن ما بال ��ك وعائلته؟ ثمة عوائل
وجبه ��ة حمرتم ��ة ،وا�سماء حتم ��ل قد�سية
موروث ��ة من �سل ��ف �صالح �آه ��ل بال�صواب
واحلكم ��ة ونه ��وا ع ��ن اخلط� ��أ واجلرمية
ودافعوا عن حقوق النا�س �ضد طغاتهم �أو
�سراقه ��م �أو ال�ضالني .هي �أ�س ��ر كرمية لها
دور فاع ��ل وح�ضور كرمي يف حياة النا�س
االجتماعي ��ة من قب ��ل وقد يك ��ون لهم مقام
�أخالقي مو�ضع احرتام اليوم� .أ�سر كرمية

ووجيهة نفع ��ت املجتمع يف حتوله املدين
وكان ��وا امثلة كرمية �صاحل ��ه يف ال�سلوك
واللبا� ��س والرحم ��ة وعمل اخل�ي�ر .ثم من
قال بر�ض ��ا اولئك عمن ي�س ��يء من ابنائهم
�أو �أقاربهم اليوم؟
ق ��د ال ير�ضين ��ا �أح ��د منه ��م ،يف موقف ��ه
ال�سيا�س ��ي ،يف عيب �سلوكي �أو ممار�سة ال
نرت�ضيه ��ا .ليكن خطابك بغ�ضب لكن ب�أدب
ول�شخ�صه هو ال تتج ��اوز ذلك �إىل ارومته
�أو �إىل مذهب ��ه �أو �ساللته �أو دينه �أو ملته.
نطل ��ب احل�سن بكالم ح�س ��ن ولنعدل �سوء
ال�سل ��وك بامنوذج �سلوك ��ي نا�ضج وخري.
ال بالزعي ��ق وال ��كالم الب ��ذيء والتعاب�ي�ر
الفاح�ش ��ة وجتاوزه �إىل �سلفه ومعتقده �أو
بلده.
كن ��ا قبل �أ�شهر كتبنا مقالة بعنوان الثالثية

املقد�سة وهي اللغ ��ة والدين والأمة ،و�أد ّنا
م ��ن ي�شتمه ��ا ونهينا ع ��ن ذلك .ه ��ي ركائز
�أمة ومرياثها وم ��ا تعي�ش به وبظالله و�إ ّال
 ،فم ��اذا �سيبق ��ى ملجتمع ن�سق ��ط م�ضمونه
ال ِق َيم ��ي وعوائل ��ه الوجيه ��ة املقت ��دى به ��ا
ومعتقدات ��ه و�شعائ ��ره؟ معن ��ى ه ��ذا �إنن ��ا
نف ��رغ املجتمع من مقومات ��ه ومن حمتواه
االجتماع ��ي ومرياث ��ه ،و�سيبق ��ى بع ��د
افتقادها فراغ خميف...
الغر� ��ض م ��ن املجابه ��ة ه ��و التح ��ول �إىل
الأح�س ��ن� .إذن نحن ب�صدد ق�صدية التطور
وكل يرى ال�سبيل الأق ��وم �أو الأ�سلم لذلك.
و�إح ��دى نظري ��ات التط ��ور تق ��وم عل ��ى
الثنائية  ،dualismثنائية اخلري وال�شر
�إذن نح ��ن ب� ��إزاء �إ�ش ��كال فك ��ري ا�سا�س� � ًا.
واال�ش ��كاالت الفكري ��ة ق ��د تتح ��ول �إىل
ا�شكاالت �أخالقية ،ح�سن� � ًا �إذن نحن –عند
�سالمة الق�صد -ل�سنا عدوين ،نحن راغبان
بالتط ��ور .ق ��د نفي ��د م ��ن ح ��االت التوازي
والت�شابه ،م ��ا دامت جتمعن ��ا ،عند �سالمة
الق�صد غائية ،ال �إقتحامية �إزاحة� .إن تفاقم
فو�ض ��ى الألفاظ والتعابري (وثمة من يريد
هذا ويحر�ض عليه) ،يلغي االجتاه الفكري
الفل�سف ��ي ومي�س ��خ الأ�سل ��وب الأخالق ��ي
للو�صول .وه ��ذا للأ�سف ي�ؤدي بامل�ستائني
االنفعالي�ي�ن �إىل ال�سق ��وط يف التخل ��ف
االجتماع ��ي ،في�ت�رك العق ��ل والأخالقيات
�إىل التهور ون�شر البذاءات مما يقلل ا�ص ًال
من خطورة الفعل املدان .ه�ؤالء �إذن تركوا
الثقافة والفك ��ر وقيم االحرتام املجتمعية.
ويف ح ��ال كه ��ذه ال ن ��رى فن� � ًا وال علم ًا وال
فل�سف ��ة وال عقي ��دة �صادقة ،ب ��ل خ�صومات
هابط ��ة وتلف� � ًا �أخالق ًا وعامي ��ة يقرف منها
الفك ��ر والثقاف ��ة واملدني ��ة .افتق ��اد القدرة
عل ��ى احرتام افكار الغري يعني بال�ضرورة
افتقاد القدرة عل ��ى االحتفاظ ب�أي �أخالقية
ترت�ضيها مدنية الع�ص ��ر والتواجد املنوّ ع
للأف ��كار� ...أم ��ا رف� ��ض اخلط� ��أ والوقوف
�ض ��ده ،فبال�ص ��واب وباملنط ��ق وب�أخ�ل�اق
املحاججة وروح العلم.

ك��ون�����ش��رت��ي��ن��و ���ش��و���س��ت��اك��وف��ي��ت�����ش
كون�شرتو ،وقد يق�صد منه بع�ض امل�ؤلفني
كون�شرتو �صغرية مث�ل ً�ا .لكن اال�ستعمال
ال�شائ ��ع واملع ��روف للكلم ��ة �ضم ��ن �شكل
غرو�سو :فالكون�شرتينو يدل
الكون�شرتو
ّ
على املجموع ��ة ال�صغ�ي�رة "املنفردة" من
الأدوات املو�سيقي ��ة يف الأورك�س�ت�را يف
مقابل ريبيينو التي تدل على باقي �أدوات
الأورك�س�ت�را (والكلمتان باللغة االيطالية
كالعادة).
كون�شرتينو �شو�ستاكوفيت� ��ش التي �ألفها
�سن ��ة  1953ه ��و عمل من حرك ��ة واحدة
ي�ستغ ��رق �أدا�ؤه نح ��و ثم ��ان دقائق ،وهو
�أق ��رب اىل �ش ��كل راب�سودي ��ا ال ��ذي يبنى
بحرك ��ة واحدة تت�ألف من �أق�سام مرتابطة
(انت�ش ��ر ت�ألي ��ف الراب�سودي ��ا يف الق ��رن
التا�س ��ع ع�ش ��ر ،يف البداي ��ة للبيان ��و ،ث ��م
تو�س ��ع اال�ستعم ��ال لي�شم ��ل الأورك�سرتا
�أي�ض� � ًا) .يت�أل ��ف العمل من ثالث ��ة �أق�سام:
مقدم ��ة (�أداجي ��و ،بطيء) ،ق�س ��م العر�ض
(�آ ّل ْغ َر ّت ��و� ،سري ��ع باعت ��دال) ث ��م اخلت ��ام
(�آ ّلغ ��رو� ،سري ��ع) .يتميز العم ��ل بعنا�صر
�ش ��كل ال�سوناتا من ناحي ��ة البناء� ،أما من
ناحية التقني ��ة فبالتغري املفاجئ لل�سرعة،
وبا�ستعم ��ال التناف ��ر النغم ��ي .يتمي ��ز
كذل ��ك باحتوائ ��ه عل ��ى �أج ��واء مو�سيق ��ى
احلج ��رة احلميمي ��ة يف ت ��وازن م ��ع
عنا�ص ��ر اال�ستعرا� ��ض وامله ��ارة املعهودة
يف �ش ��كل الكون�شرت ��و .يذكرن ��ا العم ��ل

ب�شدة مبو�سيق ��ى الأف�ل�ام ال�صامتة ،ك�أنه
يحك ��ي ق�صة فيلم بالأ�س ��ود والأبي�ض من
الأف�ل�ام ال�صامت ��ة ،وهما اللون ��ان اللذان
مي ��زا العامل يف تلك الأي ��ام .وال نن�سى �أن
�شو�ستاكوفيت�ش عم ��ل عازف ًا على البيانو
يف دور ال�سينم ��ا خ�ل�ال �سن ��وات �شباب ��ه

لي�صاحب الأف�ل�ام ال�صامتة ،وقد �ساعدته
خربت ��ه ه ��ذه الحق� � ًا يف ت�ألي ��ف �أجم ��ل
مو�سيقى الأفالم ال�سوفيتية.
ول ��د مك�سي ��م يف لنينغ ��راد وعا� ��ش فيه ��ا
ح�صاره ��ا م ��ن قب ��ل النازي�ي�ن ،ويذك ��ر
طفولت ��ه وت�ألي ��ف �أبي ��ه ال�سيمفوني ��ة

ال�سابع ��ة (�سيمفوني ��ة لنينغ ��راد) �أثن ��اء
احل�صار قبل �إجالئه وعائلته حتى يكملها
ويقدمه ��ا �سن ��ة  1942يف حت ��دٍ معنوي
كب�ي�ر للغ ��زاة .در� ��س مك�سي ��م املو�سيقى
و�أ�صول العزف على البيانو يف لنينغراد
وقي ��ادة االورك�س�ت�را يف كون�سرفات ��وار
مو�سك ��و ال�شهري� .أه ��دى الأب كون�شرتو
البيان ��و الثاني ��ة البن ��ه مك�سي ��م مبنا�سبة
عيد ميالده التا�سع ع�شر ،وقدم العمل يف
 1957للم ��رة االوىل فقد �أم�سك دمرتي
بع�صا القيادة ليقود عمله ،وجل�س مك�سيم
عل ��ى مقع ��د البيان ��و ليع ��زف الكون�شرتو
امله ��داة الي ��ه .ه ��ذا الكون�شرت ��و يت�ضمن
واحدة م ��ن �أجمل احل ��ركات الغنائية يف
الق ��رن الع�شري ��ن وه ��ي احلرك ��ة الثانية
(انظر امل ��دى � .)2013/12/21أ�صبح
املدي ��ر الفن ��ي وقائ ��د اورك�س�ت�را االذاعة
والتلفزي ��ون يف االحت ��اد ال�سوفيت ��ي،
وب�صفته ه ��ذه قدم الكثري من �أعمال �أبيه،
منها �سيمفونيته اخلام�سة ع�شرة.
ق ��رر مك�سي ��م اللج ��وء اىل الغ ��رب يف
 ،1981وا�ستق ��ر يف الوالي ��ات املتحدة
حي ��ث قاد فرق ��ة نيواورليانز لف�ت�رة .قاد
�أ�شه ��ر الفرق العاملية مث ��ل فرقة نيويورك
الفيلهارمونية وف ��رق بو�سطن وكليفالند
و�شيكاغ ��و والعديد من ف ��رق �شرقي �آ�سيا
و�أوروب ��ا املهمة .ع ��اد اىل �سنتبطر�سربغ
بعد انهيار االحتاد ال�سوفيتي.

ال�������������ش������اع������ر وال�����������وزي�����������ر ال��������رو���������س��������ي درج�������اف���ي���ن
د� .ضياء نافع

ولد غافريل درجافني عام  1743وتويف
ع ��ام � , 1816أي �إنه ابن القرنني الثامن
ع�شر والتا�سع ع�شر ,وترتبط با�سمه يف
تاري ��خ االدب الرو�س ��ي – قب ��ل كل �شيء
 ق�صائ ��د ذات �سمات لرييكي ��ة (عاطفيةغنائية �إنْ �صحّ ت الرتجمة ) ت�سمى باللغة
االغريقية القدمية  ( -اودا ) � ,أي �أن بالد
االغريق ( اليونان) ه ��ي موطنها االول ,
و�أخذت لغات �أخرى عديدة هذه الت�سمية
م ��ن تلك اللغة كما ه ��ي  ,ومن بينها اللغة
الرو�سية  ,وقد كانت املرحومة �أ.د .حياة
�ش ��رارة ترى �ضرورة �إدخال كلمة ( اودا)
يف م�س�ي�رة الرتجم ��ة العربي ��ة � ,إذ كانت
تعتقد� ,أن ترجمتها بالعربية اىل ( ق�صيدة
عاطفية او عاطفي ��ة  -غنائية) كما جاءت
يف بع� ��ض امل�صادر العربية  -ترجمة غري
مالئمة وغري موفقة بتات ًا وغريدقيقة لهذا
النتاج االبداعي املتميّز ,وهي وجهة نظر
ت�ستح ��ق الت�أ ّم ��ل ب�ل�ا �ش ��ك ( �إذ �إننا نقول

الآن بالعربي ��ة وب�ش ��كل طبيع ��ي ج ��د ًا –
تراجيدي� � ًا او كوميدي� � ًا مث�ل�ا رغم وجود
كلمت ��ي م�أ�س ��اة �أو ملهاة) ,وق ��د ك ّنا ن�ؤيد
ب�شكل عام يف ق�سم اللغة الرو�سية �آنذاك
ر�أي د .حياة هذا ,وك ّنا نقول � ,إن ترجمة
 ( ق�صي ��دة عاطفي ��ة) لتل ��ك الق�صي ��دة اليعك� ��س فع�ل�ا املعن ��ى املح ��دد لكلم ��ة ( -
االودا ) كم ��ا ه ��ي بالرو�سي ��ة  ,ولكننا مل
ن�ص ��ل – م ��ع ذل ��ك – اىل ق ��رار وا�ض ��ح
وحا�س ��م و نهائ ��ي ح ��ول ذل ��ك � ,إذ ت�شري
معاج ��م امل�صطلح ��ات الأدبي ��ة الرو�سي ��ة
 ,اىل �أن االودا ه ��ي ق�صي ��دة مدي ��ح �أو
متجيد لبطل �أو �شخ�صي ��ة بارزة متميّزة
�أو ح ��دث تاريخ ��ي حمدد  ,و�إنه ��ا متتلك
�ان يف �آن  ,منه ��ا معن ��ى ( �أغنية
ع ��دة مع � ٍ
�أو �إن�ش ��ودة )  ,وكان ��ت ت�صاحبه ��ا بع�ض
الأحيان حتى مو�سيقى عند تقدميها لدى
االغري ��ق والرومان  ,وله ��ذا تطلق بع�ض
امل�صادر الرو�سية �صفة ( ال�شعر الغنائي)
على ق�صائد االودا .
ظه ��رت ق�صائ ��د االودا يف م�س�ي�رة الأدب
الرو�س ��ي بالقرن الثام ��ن ع�شر  ,وبالذات
عند المانو�سوف ( ح�س ��ب قواعد التلفظ
الرو�سي ,ولومونو�سوف ح�سب الكتابة)

 ,ال ��ذي �ساه ��م ب�ش ��كل �إبداع ��ي وطليعي
يف الكث�ي�ر من جم ��االت احلي ��اة الفكرية
املت�شعبة  ,مبا فيها اللغة الرو�سية و�آدابها
( انظر مقالتن ��ا بعنوان – لومونو�سوف
واللغ ��ة الرو�سي ��ة و�آدابه ��ا )  ,ولكن هذا
النوع م ��ن الق�صائد  ,اي ( االودا) ارتبط
مع ا�س ��م درجافني ب�شكل دقي ��ق وحا�سم,
وق ��د ابت ��د�أ بكتابته ��ا ون�شره ��ا من ��ذ عام
 1773ف�صاع ��دا حيث ظه ��رت ق�صائده
العدي ��دة تل ��ك تباع ��ا  ,وهك ��ذا �أ�صبح ��ت
االودا �شائع ��ة يف الأدب الرو�سي على يد
درجاف�ي�ن لدرج ��ة � ,إنه كتب كلم ��ات �أول
ن�شيد وطني لالمرباطورية الرو�سية .
كل امل�صادر الرو�سية التي تناولت القرن
الثام ��ن ع�ش ��ر �أ�ش ��ارت � ,إىل �أن درجافني
عا� ��ش حياة غ�ي�ر اعتيادي ��ة � ,إذ �إنه ابتد�أ
ع�سكري� � ًا  ,ثم �أخ ��ذ ي�شغل منا�صب ادارية
رفيع ��ة  ,منه ��ا � ,إن ��ه كان حمافظ� � ًا لع ��دة
م ��دن رو�سيّة مهمة  ,ثم ا�صب ��ح �سكرتري ًا
ملكت ��ب القي�ص ��ر  ,ث ��م وزي ��ر ًا للخزان ��ة ,
وكان �آخ ��ر من�ص ��ب ل ��ه هو وزي ��ر العدل
يف االمرباطوري ��ة الرو�سي ��ة  ,وط ��وال
هذه الف�ت�رة التي �شغل فيها تلك املنا�صب
الرفيعة ,ا�ستم ��ر درجافني بكتابة ق�صائد

االودا  ,وامل�ساهم ��ة يف احلي ��اة الثقافية
الرو�سي ��ة  ,وكان بيت ��ه مكان ��ا يلتق ��ي
في ��ه الأدب ��اء الرو� ��س  ,ويتحدث ��ون ع ��ن
احلي ��اة الأدبي ��ة يف رو�سي ��ا ون�شاطاتهم
وم�ساهماته ��م الثقافي ��ة يف م�سريته ��ا ,
وكان ه ��ذا اللقاء يتم �شهري ًا  ,ولي�س عبث ًا
� ,إن هذا اللقاء ال�شهري يف بيت درجافني
بال ��ذات قد حتوّ ل بعدئ ��ذ وبالتدريج اىل
جمعية ثقافية حتمل ت�سمية طريفة وغري
اعتيادي ��ة ,وهي  ( -حديث حمبّي الكلمة
الرو�سي ��ة )  ,والت ��ي ميك ��ن الق ��ول � ,إن
درجافني كان واقعي� � ًا م�ؤ�س�سها ورئي�سها
 ,وه ��ي جمعي ��ة كان ��ت ت�ض ��م نخب ��ة م ��ن
املثقفني و االدب ��اء الرو�س يف ذلك الزمن
البعي ��د  ,ولعب ��ت دور ًا متم ّي ��ز ًا يف ن�ش ��ر
الأدب الرو�سي يف املجتمع �آنذاك .
م ��ن الوقائ ��ع امل�شهورة يف تاري ��خ الأدب
الرو�س ��ي  ,واملرتبط ��ة ب�س�ي�رة حي ��اة
درجافني  ,هي �إن ��ه قد ح�ضر عام 1815
( �أي قب ��ل �سن ��ة واحدة م ��ن وفاته) حفل
التخ ّرج  ,الذي �أقامته الليت�سيه ( املدر�سة
التي كان يدر�س فيها بو�شكني)  ,وقد �ألقى
بو�شك�ي�ن عنده ��ا ( كان عم ��ره � 16سنة)
�إح ��دى ق�صائ ��ده  ,وق ��د انتب ��ه درجاف�ي�ن

اىل موهبة ه ��ذا ال�صبي اليافع وتوقع له
م�ستقب ًال المع ًا يف ال�شعر  ,وهذا بال�ضبط
م ��ا ح ��دث يف م�س�ي�رة الأدب الرو�س ��ي
كم ��ا ه ��و مع ��روف  ,وكان بو�شكني يفخر
بتلك احلادث ��ة  ,وكتب الحق� � ًا يف روايته
ال�شعري ��ة ال�شه�ي�رة ( يفغين ��ي �أونيغني)
مقطع� � ًا طريف� � ًا ح ��ول ه ��ذه احلادث ��ة ,
والزال ��ت كلم ��ات بو�شك�ي�ن معروفة لدى
الرو� ��س عن درجاف�ي�ن � ,إذ �إنها تعبرّ فع ًال
ع ��ن روحية بو�شك�ي�ن وخ�صائ�ص �شعره
اجلمي ��ل و الب�سي ��ط والوا�ض ��ح وامل ��رح
واملح ��دد والدقي ��ق  ,والرتجم ��ة احلرفية
له ��ذ املقطع يف رواي ��ة ( يفغيني اونيغني
) هي كما ي�أتي–
العجوز درجافني الحظنا,
و ذاهب هو اىل القرب
باركنا ..
وق ��د كت ��ب �أح ��د الق ��راء الرو�س  ,م� � ّرة ,
تعليق� � ًا طريف� � ًا حول ه ��ذا املقط ��ع الذي
كتب ��ه بو�شك�ي�ن يف روايت ��ه  ,و ق ��ال في ��ه
� ,إن درجاف�ي�ن توق ��ع ب�ش ��كل �صحي ��ح
م�ستقب ��ل بو�شكني عندم ��ا ر�آه الول مرة,
وان بو�شكني توق ��ع �أي�ض ًا ب�شكل �صحيح
م�ستقبل درجافني عندما ر�آه لأول مرة...
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التق�شف وقرار تعظيم املوارد وارتفاع الأجور �أبرز الأ�سباب

قناديل

 لطفية الدليمي

معهد الدرا�سات المو�سيقية يواجه �شبح الإغالق
زينب امل�شاط

قيل �إنه ت�أ�س�س على يد منير ب�شير عام
ً
 ،1970لم ُ
بناية لتعلم المو�سيقى
يكن
آثاريا او تراثياً
ً
عد موقعا �ً
فح�سب ،بل ّ
ً
ً
مهما " ،معهد الدرا�سات
و�صرحا
المو�سيقية " �إرتبط بدائرة الفنون
المو�سيقية التابعة لوزارة الثقافة
خرج �أهم ال�شخ�صيات
العراقية ،وقد ّ
المخت�صة في مجال المو�سيقى واللحن
والغناء ،ولم يكن القائمون عليه من
المهتمين بالكم ،بل انح�سر اهتمامهم
على النوع منذ ت�أ�سي�سه وحتى الآن،
ً
غالبا ما يُخرج من طلبته
فكان المعهد
المهتمين بالفنون والثقافة والذين
يتركون مع الوقت ب�صمتهم في مجال
المو�سيقى....

�إال �إنه بات يُعاين على مدى ال�سنوات االخرية
من ق ّلة �إقبال الطلبة �إليه� ،أو انح�سارهم ،وذلك
ال�سب ��اب عدي ��دة م ��ن �أهمها ما ذك ��ره لنا مدير
املعه ��د �أ� .ستار ناجي قائ�ل ً�ا " هنالك معوقات
ت�ضعف من اقب ��ال الطلبة ،من �ضمنها الأجور
الدرا�سي ��ة التي فر�ضت عل ��ى الطالب ،مل يكن
هنال ��ك �أج ��ور �سابق� � ًا ،لكنه ��ا فر�ض ��ت ليكون
متويل املعهد ذاتي ًا يف فرتة ت�سلم مهام وزارة
الثقافة من قبل الوزير فرياد راوندزي� ،إال �أن
الوزي ��ر احل ��ايل عبد االمري احلم ��داين يعمل
على �إلغاء هذا القرار".
و�أ�شار نادي " �إن حوايل  10طالب ان�سحبوا
من املعهد ب�سبب فر�ض ه ��ذه الأجور ،ولأنهم
موهوب ��ون �إال انه ��م ال ميتلك ��ون امل ��ال لدف ��ع
الر�س ��وم املالي ��ة قمن ��ا نح ��ن ا�سات ��ذة املعه ��د
بالت�ب�رع له ��م م ��ن �أج ��ل اال�ستم ��رار بتعل ��م
املو�سيقى".
م ��ن امل�ش ��اكل الت ��ي ا�ش ��ار اليه ��ا ناج ��ي " �أن
يف ال�ساب ��ق كان ت�سلي ��ط ال�ض ��وء عل ��ى عمل
املعه ��د والتغطي ��ات االعالمي ��ة ل ��ه حم�سوبة،
حيث كان ��ت دائرة الفن ��ون املو�سيقية تفر�ض
علين ��ا �أخ ��ذ موافقته ��ا يف ح ��ال حاول ��ت �أي
جه ��ة �إعالمية عم ��ل تقري ��ر يخ� ��ص املعهد �أو
ت�صوي ��ره ".م�ؤكد ًا "�إن الي ��وم ومع التزام د.
عم ��اد جا�س ��م من�صب مع ��اون مدي ��ر الدائرة،

�ستار ناجي  :حوايل 10
طالب ان�سحبوا من املعهد
ب�سبب فر�ض الر�سوم

حيدر �شاكر احليدر:
نعاين من غياب التغطية
الإعالمية والتي تت�سبت
بها دائرة الفنون املو�سيقية

منحن ��ا فر�ص ��ة اك�ب�ر للتوا�ص ��ل م ��ع االعالم،
كونه �شخ� ��ص اعالمي ومهن ��ي بر�أيي ،واالن
بد�أت دائرة الفنون املو�سيقية تفتح لنا ابواب
التوا�ص ��ل مع الإعالم وه ��ذا ي�صب بالرتويج
للمعهد وبعمله ،خا�صة وانه يع ّد �صرح اثاري
وتراث ��ي ملدينة بغ ��داد ف� ً
ضال ع ��ن كونه معهد
لدرا�سة املو�سيقى".
و�أ�شار ناجي "�إننا م�ستب�شرين بوجود وزير
من الو�س ��ط الثقايف ،وننتظر من ��ه �أن ي�سعى
للعم ��ل عل ��ى الغ ��اء االج ��ور املفرو�ض ��ة على
الطلبة لقبولهم يف الدرا�سة يف املعهد".
فيم ��ا ذك ��ر مع ��اون مدي ��ر معه ��د الدرا�س ��ات
والفن ��ون املو�سيقية حيدر �شاك ��ر احليدر �إن
"على م�ستوى اجلامعة واملعاهد الفنية من
الطبيع ��ي �أن يكون العدد قليل لأن هذا املجال
يعتم ��د على املوهب ��ة  ،لكن فيم ��ا يخ�ص معهد
الدرا�س ��ات عل ��ى وجه التحديد ه ��و �إنه موقع
املعه ��د بعي ��د ع ��ن املدار� ��س ،ا�ضاف ��ة اىل قلة
التغطية االعالمي ��ة ،والتي يتحمله ��ا الدائرة
" خا�ص ��ة يف ال�ساب ��ق " ولي� ��س يف الدورة
االداري ��ة احلالي ��ة ،يفرت� ��ض بدائ ��رة الفنون
املو�سيقي ��ة ان ت ��روج اعالمي� � ًا للمعه ��د وان
يقوموا بعمل اعالن ��ات على مواقع التوا�صل
االجتماعي والتلفزيون وغريها ،وذلك جلذب
ال�شباب الراغبني بالدرا�سة واالفادة".
وا�شار احليدر �إن اخلدمة الع�سكرية االلزامية
�سابق� � ًا كانت تلعب دور يف انخ ��راط ال�شباب
للدرا�سة يف املعهد ،ولكن ال يع ّد العدد لوحده

ه ��و ال�سب ��ب يف تراجع عمل املعه ��د ،ذلك �إننا
وب�ش ��كل عام النبح ��ث عن كم وامن ��ا عن نوع
ونح ��ن نكتفي بان ت�ض ��م كل مرحلة  20طالب ًا
عل ��ى �أن يكونوا نوعني ،ولك ��ن �أهم املعوقات
التي بات ��ت تواجهنا هي موق ��ع املعهد البعيد
ع ��ن احلي ��اة وال�شب ��اب� ،إ�ضاف ��ة اىل غي ��اب
التغطية االعالمي ��ة والتي هي من مهام دائرة
الفنون املو�سيقية ".
�زر يف البالد ولأ�سباب
واق ��ع الأمر الثقايف م � ٍ
عدي ��دة منه ��ا م ��ا يق ��ع عل ��ى امل�س�ؤول�ي�ن يف
احلكومات ومنها يقع على الكادر الإداري يف
الدوائ ��ر واملديريات ،هكذا ي�ص ��ف املو�سيقي
�سامي ن�سي ��م الواقع الثق ��ايف والفني برمته
قائ�ل ً�ا "بالن�سبة ملعه ��د الدرا�س ��ات املو�سيقية
وه ��و املعهد الوحي ��د يف الع ��راق املتخ�ص�ص
باحلفاظ على املق ��ام العراقي و�آالت اجلالغي
البغدادي منذ ت�أ�سي�سه يف ال�سبعينيات وكان
يحظ ��ى باهتم ��ام وا�س ��ع م ��ن الدول ��ة �آن ��ذاك
وتخرج من ��ه �أ�سماء وجنوم مهم�ي�ن باملقدمة
منهم كاظم ال�ساهر و�سامل عبدالكرمي ون�صري
�شم ��ه وح�س�ي�ن الأعظمي وفري ��دة حممد علي
وع�ش ��رات م ��ن الفنان�ي�ن املتخ�ص�ص�ي�ن ولكن
ح ��دث �أن �أهم ��ل املعه ��د حت ��ى بزم ��ن وف ��رة
الأم ��وال يف بغ ��داد عا�صم ��ة للثقاف ��ة 2013
قبلها وبعده ��ا �أي�ض ًا وبعدة اجتاهات منها �إن
املعهد لي�س لديه �أية نرثية �أو دعم مايل نهائي ًا
لل�صيانة �أو للأحتياجات من �أجهزة ا�ستن�ساخ
وانرتن ��ت وغري ذل ��ك ،و�أخري ًا طلب ��ت وزارة

�سامي ن�سيم  :فر�ض ر�سوم
مقدارها ن�صف مليون
دينار على طلبة املعهد
�سابقة خطرية ت�ستهدف
املوهوبني

عماد جا�سم :وزارة املالية
ترف�ض �إلغاء القرار وتوافق
على تخفي�ض الر�سوم
املالي ��ة تع�ضي ��د امل ��وارد املالي ��ة م ��ن الدوائر
ب ��وزارة الثقاف ��ة ولأن ال ��وزارة لي� ��س لديه ��ا
�إنتاج ثقايف توجهت دائرة الفنون املو�سيقية
ومبخالف ��ة للقوانني ت�ستويف م ��ن طلبة معهد
الدرا�س ��ات املو�سيقي ��ة مبل ��غ ن�ص ��ف ملي ��ون
دينار وهي �سابقة خط�ي�رة ا�ستهدفت الطلبة
املوهوب�ي�ن الذي هم �أوىل بالرعاية والتحفيز
ولكن حدث العك�س متام ًا وهذا الأمر مل يعمل
ب ��ه �أي معه ��د بالبلد كونه يتناف ��ى مع جمانية
التعليم ويعترب خرق قانوين ويجب التحقيق

في ��ه من قبل اجله ��ات القانونية .مما �أدى هذا
املو�ض ��وع �إىل ع ��زوف الطلب ��ة ع ��ن التق ��دمي
للمعهد وقلت الأعداد باملراحل الأوىل ".
وي�ؤك ��د ن�سي ��م �إن من الأ�سب ��اب الأخرى التي
�أدت لرتاج ��ع عم ��ل املعهد ه ��ي " التع�سف هو
ال�سب ��ب الآخ ��ر �ض ��د التدري�سي�ي�ن من خالل
قطع خم�ص�ص ��ات مهنة املعلم�ي�ن الذين كانوا
يتقا�ضونه ��ا �أ�س ��وة مبعلم ��ي وزارة الرتبي ��ة
وح�سب قوانني الت�أ�سي� ��س ملدر�سة املو�سيقى
والبالي ��ه واملعهد وهو خرق للقوانني من قبل
وزارة الثقافة ووزارة املالية ويتحمل تبعاتها
املدراء العامون والوكالء والوزراء ويطالب
التدري�سي ��ون يف كال امل�ؤ�س�ست�ي�ن منذ خم�سة
ع�ش ��ر عاما و�أ�صلوا الأمر ملجل�س الدولة للبت
ب ��ه ،و�أدى ه ��ذا الأم ��ر �إىل ت�س ��رب الطاق ��ات
والكوادر التدري�سية ل ��دول اخلليج �أو العمل
بالقط ��اع اخلا�ص  ،ناهيك ع ��ن متاعب �أخرى
يف املعه ��د ومنها عدم توف ��ر الأالت املو�سيقية
والأ�شياء اخلدمية مثل الكافرتيا وغريها".
فيم ��ا �أ�ش ��ار مع ��اون مدي ��ر دائ ��رة الفن ��ون
املو�سيقية عماد جا�سم " ت�سلمت م�س�ؤولياتي
قب ��ل �أق ��ل م ��ن �شهري ��ن فوج ��دت جمموع ��ة
ق ��رارات غري جي ��دة منه ��ا ما ي�سم ��ى بتعظيم
املوارد و�أي�ض� � ًا غياب التخ�صي�ص املايل لهذه
الدائ ��رة املهمة ،وقد ب ��ادرت بالكثري ووجدت
قب ��وال وجتاوب� � ًا من وزير الثقاف ��ة اللغاء هذا
القان ��ون " تعظي ��م املوارد" ولك ��ن لال�سف �إن
الق�ضي ��ة تتعل ��ق بجوان ��ب روتيني ��ة وتتعلق
�أي�ض ًا بق ��رارات وزارة املالية ،وقد عقدنا عدة
اجتماع ��ات واتخذن ��ا عدة خط ��وات جادة يف
�سبي ��ل �إلغاء ه ��ذا القان ��ون لك ��ن الإجابة من
وزارة املالية كانت اجابة ف�ضفا�ضة فهي تقول
ال ميكن ازالة املو�ضوع ولكن ميكن تخفي�ضه،
ونح ��ن ن�سع ��ى مل�س�ألة تخفي�ض ه ��ذه االجور
الت ��ي و�ضعت املعه ��د يف موقف حم ��رج �أكرث
مما كان هو به يف الأ�صل ،ذلك �إن هذه الأجور
ت�ؤث ��ر عل ��ى �آلي ��ة ك�س ��ب الط�ل�اب يف املعهد".
م�ؤك ��د ًا �إن "هن ��اك �أ�سباب ًا �أخ ��رى �إ�ضافة اىل
الأج ��ور وهو ع ��دم االعالن ع ��ن املعهد ب�شكل
جيد ،وغياب حترك كادر املعهد لك�سب االفراد
اليه ��م وال�شباب والطالب ،خا�ص ��ة �إن العديد
م ��ن الطلبة ب ��ات يعرف �إن هذه جم ��رد �شهادة
وال ت�ستثمر بعملية التعيني� ،إن ما ي�ؤ�سف ان
طالب املعه ��د مهمون وموهوب ��ون وهم غاية
بالروعة بعطاءاتهم".

ناجح المعموري و�أ�سطورته في كتاب �أحمد ناجي
متابعة :املدى

الكات ��ب �أحم ��د ناج ��ي ،يُ�ص ��در كتاب� � ًا عن
الباحث والناقد ناج ��ح املعموري بعنوان
" ناج ��ح املعم ��وري ...غواية الأ�سطورة
و�سحر ال ��كالم" ،وي�صف ناجي
الباحث يف مقدمة الكتاب ب�أنه
"مثقف من طراز فريد ونادر،
فحي ��ث يق ��ر�أ ين�ص ��رف اىل
ف�ض ��اء ما ب�ي�ن يديه ب ��كل كيانه،
ي�ستوع ��ب يف ذلك الأم ��د ما يقع
حتت عينيه ،يقي ��م فيه م�ستغرق ًا
بتب�صرات مت�أني ��ة طويلة املدى،
وهذه ه ��ي الب� ��ؤرة املركزية التي
اجتمع ��ت حوله ��ا بقي ��ة عنا�ص ��ر
تكوينه الثقايف واالدبي.
خ�ل�ال الف�ص ��ل الأول م ��ن الكتاب،
حت ��دث �أحم ��د ناج ��ي ع ��ن �س�ي�رة
املعم ��وري ون�ش�أت ��ه ،وا�شتغاالت ��ه
الأدبي ��ة ب�ش ��كل ع ��ام ،ليذك ��ر خ�ل�ال
الف�ص ��ل الثاين كيفية " ا�شتغاله على
املوروث ال�شعبي" قائ ًال �إن املعموري
اندم ��ج مع نا� ��س الب�سروكية ،و�سعى

مليئ� � ًا بتل ��ك احلي ��اة �إىل جت�س�ي�ر عالئقه
باملحب ��ة ،ويتعاي� ��ش من�سجم� � ًا بحيوي ��ة
مده�ش ��ة وف ��ق ايقاع ��ات املنطق ��ة الريفية
النائية ،فقد الت�صقت بذهنه ،وم�ست �شيئ ًا
من اعماقه ،وحفزته عل ��ى خلق ابداعاته،
ف�أخ ��ذ ي�ستجمع بوعي ��ه ح�ش ��د ًا هائ ًال من
املعطي ��ات االجتماعي ��ة ،يرت�ص ��د كل م ��ا
ه ��و مائل امام ��ه ويحيط ب ��ه ،وينظر اىل
خمتلف ال�شخ�صيات والعوائل والع�شائر،
وطبيعة العالق ��ات القائمة ،ويت�أمل ما هو
�سائد فيما بينه ��م من القيم والتقاليد ،وما
هو م�أل ��وف لديهم من العادات واالعراف،
فينظ ��ر ويتفح� ��ص العوام ��ل والدواف ��ع
الكامنة التي تق ��ف وراء ت�شكل �سلوكيات
النا� ��س والت ��ي ت�ؤث ��ر ب�ش ��كل و�آخ ��ر على
طبيعة حياتهم ولهذا كله منح عناية فائقة
ل ��كل م ��ا يت�ص ��ل باملوروث ��ات ال�شعبي ��ة،
ووجد ب� ��أن عنا�ص ��ر الثقاف ��ة االجتماعية
تت�شاب ��ه اىل ح ��د كب�ي�ر يف الري ��ف عامة،
وهي االك�ث�ر دن ��و ًا نحو ج ��ذوره ،فكانت
مت� ��س م ��ا ه ��و �ساك ��ن يف روح ��ه ،لأنه ��ا

الأق ��رب اىل املفردات الت ��ي �صاغت ثقافته
االوىل يف قريته عنانة.
يف الف�ص ��ل الراب ��ع م ��ن الكت ��اب حت ��دث
الكات ��ب عن االرها�ص ��ات االوىل لتوظيف
اال�سطورة يف �أدبيات ناجح املعوري قائ ًال
�إن اقرتب من دائرة التوظيف اال�سطوري
باالت�س ��اق م ��ع ادراكه التدريج ��ي الهمية
هذه اخلطوة ،وابتد�أ يغزل خيوطها �شيئ ًا
ف�شيئ ًا ،م�ش ��دود ًا اىل احلكاي ��ات ال�شعبية
يف بداي ��ة االم ��ر و�ص ��ارت املوروث ��ات
ال�شعبية من �صلب كتابات املعوري لفرتة
ممتدة منذ �أواخر ال�ستينيات وحتى الآن،
وه ��ي التي ا�سهمت مع غريها من الدوافع
والعوامل يف تعميق اهتمامه باال�سطورة
يف ال�سن ��وات الالحق ��ة� .أم ��ا فيم ��ا يخ�ص
التكوي ��ن املثيولوجي فقد جاء يف الف�صل
اخلام� ��س يف الكت ��اب حلدثن ��ا ناج ��ي �أن
هاج� ��س االنتق ��ال ظ ��ل يعتم ��ل يف �ص ��در
املعم ��وري هادف ًا من خالل ��ه االرحتال بني
ميادي ��ن ثقافية وع ��وامل معرفي ��ة جديدة،
ليب ��د�أ ف�ص ��ل التجدد بغواي ��ة املثيولوجيا

يف من�ص ��ف ثمانيني ��ات الق ��رن الع�شرين
حي ��ث احت�ضن الده�شة وغ ��رق يف الت�أمل
ومت�سك بالفكرة بني يديه.
وفيم ��ا يخ� ��ص اال�شتغ ��االت النقدي ��ة
للمعم ��وري فيذك ��ر احمد ناج ��ي يف كتابه
ان ��ه ال يبتعد عن مفه ��وم النقد وعن داللته
اللغوي ��ة يف القي ��ام بالتقيي ��م والتميي ��ز
للن�صو� ��ص االبداعي ��ة وف ��ق طرائ ��ق
اجرائي ��ة تنطل ��ق م ��ن عتب ��ة اال�ستجاب ��ة
املبنية على ا�سا�س التذوق والت�أمل مرور ًا
بالفه ��م والتحليل والت�أوي ��ل ،و�صو ًال اىل
الك�ش ��ف عم ��ا ه ��و متماي ��ز يف اجلوان ��ب
الفني ��ة واالبعاد اجلمالية ام ��ا منهج النقد
اال�سطوري فهو منه ��ج ي�ؤدي م�ساره اىل
تقدمي قراءة نقدية عرب منظورات منفتحة
عل ��ى كاف ��ة اجلوان ��ب املو�صل ��ة بتاري ��خ
احل�ضارات القدمية �أي املكونات الثقافية
البدئية.كم ��ا حت ��دث يف الف�ص ��ول التالية
ع ��ن اال�شتغ ��ال الفكري ،ث ��م اخلامتة التي
حت ��دث فيها عن ح�ضور ناج ��ح املعموري
يف امل�شهد الثقايف والأدبي.

البنية الثقافية:
النهو�ض بغير العلم
مل ي ��زل مفه ��وم الثقافة يف �سي ��اق املقاربة الأنرثوبولوجية
يعني ِجماع ّ
كل الر�أ�سماليات الرمزية املالزمة للأن�ساق الفكرية
واملادي ��ة التي تن�ش�أ مع ّ
كل ح�ضارة ب�شري ��ة خا�ضعة ملحدّدات
ّ
وال�شك يف �أنّ ّ
كل ح�ضارة ب�شرية تتو ّفر
اجلغرافية والزمان ،
َ
عل ��ى عنا�صر ذات خ�صو�صي ��ة مميزة ت ِ�س ُم الأن�س ��اق الثقافية
ال�سائدة يف العامل.
ثمّة عن�صر حمدّد �أ�ضحى الأكرث ت�أثري ًا من �سواه يف ت�شكيل
الأن�س ��اق الثقافي ��ة العاملي ��ة منذ ع�ص ��ر النه�ض ��ة الأوروبية ،
وه ��و عن�ص ��ر ( العل ��م ) الذي �أ�صب ��ح القوّ ة الثوري ��ة القادرة
على �إعادة ر�س ��م اخلارطة الثقافية يف العامل ،بعد �أن �ساهمت
تطبيقات ��ه التقني ��ة يف الإرتقاء بنوعية احلي ��اة الب�شرية عرب
تذليل ��ه معوّ ق ��ات م�س�ي�رة التط ��وّ ر الإن�ساين وفت ��ح �آفاق غري
م�سبوقة من املمكنات �أمام العقل الب�شري .
تتج ّل ��ى عالقة العلم بالبنية التحتية للثقافة يف عالقة ثالثية
الأط ��راف تدع ��م بع�ضها يف �سياق عالق ��ة تكاملية تتطوّ ر مع
الزمن :
الط ��رف الأوّ ل َ :ك ْونُ العل ��م  -وتطبيقاته التقني ��ة املت�سارعة
 الأداة الأوىل املعتم ��دة يف خلق ال�ث�روة يف عاملنا املعا�صربع ��د �أن كانت الرثوة قائم ��ة على امللكي ��ات العقارية ال�ضخمة
 ،ث� � ّم �ص ��ارت تعتم ��د عل ��ى امل ��وارد الطبيعية يف وق ��ت الحق
قب ��ل �إنفجار الث ��ورات العلمية املتتالية الت ��ي ُت ِوجت بالثورة
املعلوماتية .
الط ��رف الث ��اين  :ه ��و �أنّ الثقاف ��ة ممار�س ��ة ب�شري ��ة تخت� �ّ�ص
بالكائن ��ات التي غادرت منطقة احلاجات البيولوجية البدائية
 ،ونعل ��م بال �أدن ��ى ري ��ب �أن العلم ه ��و الق ��وة الأ�سا�سيّة التي
امليكانيكي الرتيب وو ّفرت له
ح� � ّررت الإن�سان من عبء العمل
ّ
الكثري من الوقت واملال الالزمني ّ
لكل ممار�سة ثقافية .
الط ��رف الثال ��ث  :ه ��و �أنّ العل ��م بذات ��ه لي�س حم� ��ض قوانني
ومع ��ادالت ريا�ضياتي ��ة ح�س ��ب؛ ب ��ل ه ��و توليف ��ة متكامل ��ة
ومتنا�سق ��ة من �أن�ساق مفاهيمية متنح الفرد القدرة على ر�ؤية
العامل بطريقة متمايزة نوعي ًا عمّا يراه الفرد غري امل�ؤهّ ل علمي ًا
 ،وتنعك�س �آثار هذه الر�ؤية على كيفية ت�شكيل الثقافة �إىل ح ّد
�أ�صبحنا معه ن�شهد الكث�ي�ر من ّ
املنظرين الثقافيني وممار�سي
الثقاف ��ة امل�ؤ ّثرين من احلائزين على �أرق ��ى امل�ؤهالت العلمية
يف الفيزياء والريا�ضيات و�سواها .
أنّ
وبق ��در مايخت� �ّ�ص الأمر ببيئتن ��ا العربية  ،يبدو لن ��ا � هناك
�االت هيكلي ��ة عميق ��ة اجل ��ذور مت ّكن ��ت من ر�س ��م معامل
�إخت�ل ٍ
الأن�س ��اق الثقافي ��ة العربية ودمغته ��ا بتلك ال�سم ��ات املعروفة
عنه ��ا وه ��ي  -يف معظمه ��ا  -تتمح ��و ُر ح ��ول �إع�ل�اء �ش� ��أن
الإ�شتغ ��االت الن�سقي ��ة الفكري ��ة العتيق ��ة وتر�سي ��خ �سطوته ��ا
 ،وتقليدي ��ة املناه ��ج الدرا�سي ��ة وتخ ّلفه ��ا  ،و َغ َل َب ��ة الدرا�سات
اللغوية التقليدية التي جعلت اللغة العربية �أقرب �إىل �أالعيب
ُح ��واة تعتمد عل ��ى الفذل ��كات بدل جعله ��ا عام�ل� ًا م�ساهم ًا يف
النه�ضة الثقافية ال�شاملة عرب تطويعها امله ّذب واملتنا�سق مع
التطوّ رات الثقافية العاملية .
الميك ��ن هن ��ا ف�ص ��ل الت�أث�ي�ر املتب ��ادل املفرت� ��ض ب�ي�ن العلم
والأن�ساق الثقافية يف امل�شهد العربي عن منط م�صادر الرثوة
لدينا ؛ �إذ الزال العلم ُي َع ّد عند كثري من الأو�ساط �إ�شتغا ًال فوقي ًا
بعيد ًا عن مالم�سة قاع البنية التحتية للثقافة  ،وتتعاظم معامل
ه ��ذه ( الفوقي ��ة ) ك ّلم ��ا كان االقت�ص ��اد ريعي� � ًا اليتط ّلب تفعيل
الإ�شتغ ��االت املعرفي ��ة الت ��ي حت ��رك االقت�صاد املب�ش ��ر بايجاد
وفرة مالية كافية لإدامة زخم الثقافة وارتقائها.
�إ ّننا مُقبلون خالل عقدين من الزمان على ع�صر غري م�سبوق
�ستكون فيه املعرفة العلمية الرفيعة والدقيقة ركن ًا �أ�سا�سي ًا من
م�شهد احلياة اليومية ف� ً
ضال عن الثقافة ّ
بكل �أن�ساقها املتنوّ عة
 ،ول ��ن يك ��ون ثمّة م ّت�س ��ع ملن اليجع ��ل املفاهيم العلمي ��ة ركن ًا
ا�سا�سي� � ًا وجوهري ًا يف ثقافته وحيات ��ه اليومية مثل  :الدماغ
إ�صطناعي العميق ،
املع� � ّزز بالق ��درات الإحت�سابية  ،ال ��ذكاء ال
ّ
الهياكل وخوارزميات البيانات ،و احلو�سبة الكمّية  ،،،الخ .
تخت�ص
�أنّ الثقافة ممار�سة ب�شرية
ّ
بالكائنات التي غادرت منطقة
احلاجات البيولوجية البدائية ،
ونعلم بال �أدنى ريب �أن العلم هو القوة
حررت الإن�سان من
الأ�سا�س ّية التي ّ
امليكانيكي الرتيب ّ
ووفرت
عبء العمل
ّ
له الكثري من الوقت واملال الالزمني ّ
لكل
ممار�سة ثقافية .

ث�لاث��ي��ة ع��ب��د اهلل ���ص��خ��ي ي��ن��اق�����ش��ه��ا ن�����ادي ال���م���دى ل���ل���ق���راءة ف���ي ب��غ��داد
متابعة :املدى

ثالثية احلياة ،املدينة ،واملنفى،
حكاية قدمها لنا الروائي عبد
اهلل �صخي من خالل ثالث
روايات مت�سل�سلة وهي " خلف
ال�سدة ،دروب الفقدان ،الالجئ
العراقي" والتي مت مناق�شتها
خالل واحدة من جل�سات نادي
املدى للقراءة يف بغداد �صباح
يوم اجلمعة الفائت يف بيت
املدى يف �شارع املتنبي.

حي ��ث قدم ��ت اجلل�س ��ة املخت�ص ��ة يف
جم ��ال النق ��د احلدي ��ث م ��وج يو�سف
متحدث ��ة ع ��ن �س�ي�رة الروائ ��ي الذي
هاج ��ر الع ��راق اىل املن ��ايف لأ�سب ��اب
�سيا�سي ��ة ،و�أ�ش ��ارت �إن ��ه بع ��د �أول
جمموع ��ة ق�ص�صي ��ة �ص ��درت ع ��ام
� ،1989أ�ص ��در روايت ��ه االوىل خل ��ف
ال�س ��دة التي حتدثت ع ��ن الهجرة من
اجلن ��وب اىل خل ��ف ال�س ��دة ،املنطقة

الت ��ي اختف ��ت وحل ��ت حمله ��ا ا�سماء
اخ ��رى ،وثم انتق ��ل بعدها اىل منطقة
الث ��ورة ،الت ��ي بات ��ت تتغ�ي�ر معامله ��ا
�أي�ض� � ًا ث ��م انتقل م ��ن بط� ��ش ال�سلطة
اىل �سوريا ح�ي�ن كان العراق خا�ضع ًا
ل�سلطة احلزب الواحد".
و�أ�ضاف ��ت يو�س ��ف �إن " رواي ��ة خلف
ال�س ��دة بحل ��م �سلمان يون� ��س والذي
�ش ��ارك به زوجته مكي ��ة احل�سن التي

رافقتنا مع ث�ل�اث روايات وهي كانت
رمز لالمل والوطن وال�صرب".
مل تخل ��وا الرواي ��ة م ��ن نق ��د التقاليد
االجتماعي ��ة ال�سائ ��دة ،حي ��ث تذك ��ر
يو�سف منها " هروب البنت مع حبيبها
وال ��ذي ي� ��ؤدي اىل قتله ��ا ،والنقط ��ة
الثاني ��ة ه ��ي م�شكل ��ة امل ��وت والرغبة
بال�صبي اكرث من البنت ،والفولكلور
الذي ناق�ش ��ه الكات ��ب يف الرواية من

خ�ل�ال و�ضع بي�ض ��ه يف �صحن خزيف
وو�ض ��ع م�سم ��ار في ��ه م ��ن اج ��ل طرد
الأرواح ال�شري ��رة التي ت�ؤدي مبوت
اي طفل ي�أتي اىل احلياة ،ا�ضافة اىل
ما تطرقت له الثالثية من احلديث عن
التقلي ��د الديني والذي مل يكن �شعائر ًا
دينية بقدر ما كان تقليد ًا اجتماعي ًا ".
و�أ�ش ��ارت يو�س ��ف قائل ��ة �أن " رواي ��ة
دروب الفقدان ت�شمل احداث �سيا�سية

مرتك ��زة عل ��ى مدين ��ة الث ��ورة ،لك ��ن
احلدي ��ث �سريك ��ز بالن�سب ��ة يل ع ��ن
رواية الالج ��ئ العراق ��ي ،وهي التي
تدور به ��ا االحداث يف لن ��دن ،والتي
ت ��دور �أحداثه ��ا ع ��ن �شخ�صي ��ة عل ��ي
ال�سلم ��ان ال ��ذي هاجر الب�ل�اد ب�سبب
احلزب احلاكم ".م�ؤكدة " ان الثالثية
هي ا�شبه ب�سرية ذاتيه الن هناك ربط
بني الروائي وال�شخ�صية البطلة ،من
حي ��ث عمل ��ه كعام ��ل بن ��اء ،ودرا�سته
يف اجلامع ��ة امل�ستن�صري ��ة وهجرته
الع ��راق ،ومعانات ��ه الفق ��ر واجل ��وع
واال�ضطهاد واخليبات املتوالية التي
واجهها من قبل املجتمع وحتى املر�أة
التي احبها".
وحتدث ��ت م ��وج يو�س ��ف ع ��ن الن�ساء
الالت ��ي ظه ��رن يف رواي ��ة الالج ��ئ
العراق ��ي " وه ��ن خول ��ة الت ��ي ترم ��ز
لل�شوعي ��ة الت ��ي هرب ��ت م ��ن بط� ��ش
ال�سلط ��ة هارب ��ة م ��ن �سوري ��ة اىل
بريوت ،وال�شامية ن�سرين التي مثلت
حمط ��ة ال�س�ل�ام اال ان بط ��ل الرواي ��ة
مل يخ�ت�ر ال�س�ل�ام  ،و�ساندرا يف لندن
الت ��ي كانت املنف ��ى ،اج ��د ان الرواية

وثيق ��ة تاريخي ��ة اك�ث�ر مما ه ��ي عمل
ادبي".
وخ�ل�ال مداخلت ��ة ع�ضو ن ��ادي املدى
للق ��راءة يف بغ ��داد ملى ذن ��ون قالت "
اج ��د ان الرواي ��ة تناق� ��ش مو�ضوع ��ة
احلل ��م والي�أ� ��س ،واج ��د ان بع� ��ض
الأحالم امل�ستحيلة ت�ؤدي اىل الي�أ�س،
الكات ��ب يح ��اول �أن يو�ص ��ل �أن الفرد
العراق ��ي يف حال ��ة نف ��ي دائم ��ة ،وقد
ي� ��ؤدي ه ��ذا النف ��ي امل�ستم ��ر بالي�أ�س
واملوت ".ذاك ��رة �أن" هناك ن�سق بني
التاري ��خ واالدب يف ه ��ذه الرواي ��ة
حي ��ث �سل ��ط التاري ��خ ال�ض ��وء عل ��ى
ال�شخ�صيات الهامة يف الكتاب".
فيم ��ا ذكر ع�ض ��و نادي امل ��دى للقراءة
علي �إبراهيم متحدث ًا عن خلف ال�سدة
قائ�ل ً�ا " �أجد �إن ثالثية عبد الله �صخي
اقرتبت م ��ن ثالثية جني ��ب حمفوظ،
�أجد ان رواية خلف ال�سدة هي وثيقة
جلغرافي ��ة املدين ��ة ،ومن يق ��ر�أ اال�سم
يعتقد ان امل ��كان اخ ��ر ،وكان ال�سكان
ي�سمونه ��ا العا�صم ��ة وه ��ي الت�سمية
الر�سمي ��ة بـ خل ��ف ال�س ��دة ،وهي تعد
طريق حممد القا�سم حالي ًا".
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ج���وان���ب اج��ت��م��اع��ي��ة ف��ـ��ي م���وازن���ة ...2019
لعل الإنطباع الأول والرئي�س الذي يح�صل عليه املعاين للموازنة الإحتادية يف العراق لعام  2019هو �أ ّنها �صممت للمحافظة على
واقع احلال وتعزيزه بكل ما ينطوي عليه من ركود وترهل على م�ستوى الأداء والإجناز .مل ت�ستجب موازنة  2019للمطالبات
ال�شعبية الوا�سعة واملتكررة بتحقيق تغري حقيقي ل�صالح حت�سني اخلدمات وتن�شيط االقت�صاد وتنويعه ليكون قادراً على خلق
فر�ص عمل لأعداد متزايدة من ال�ساعني �إليها.
فقد و�ضع ��ت املوازنة وفق نف�س طريقة
التفك�ي�ر الت ��ي قادت فري ��ق العمل عليها
يف الفرتة ال�سابقة حتت �إدارة د .حيدر
العبادي الت ��ي ان�شغلت بحروب داخلية
ونزاع ��ات م�سلح ��ة وتظاه ��رات وتذمر
جمتمع ��ي وا�س ��ع .ظ ��روف �أدت بها �إىل
ا�ستخدام ا�سرتاتيجية احلل اجلراحي
الذي متثل بالتحرك الع�سكري والأمني
من جان ��ب ،وحماولة حت�س�ي�ن خدمات
الكهرب ��اء واملاء بال نتائ ��ج حا�سمة ،من
جان ��ب �آخ ��ر .وهذا م ��ا يحت ��م �ضرورة
ا�ستب ��دال فريق العمل عل ��ى �أي موازنة
احتادي ��ة مقبل ��ة ب�آخ ��ر يفك ��ر بطريق ��ة
خمتلف ��ة �إذا م ��ا �أري ��د العم ��ل حقيق ��ة
على تخلي� ��ص البالد من م�ش ��اكل جدية
وخط�ي�رة حت ��دق مب�ستقبله ��ا .تدع ��م
املوازن ��ة بال�صيغ ��ة الت ��ي �أق ��رت فيه ��ا
الق ��وي والغن ��ي و�صاح ��ب املن�ص ��ب
والإمتي ��از وتغلق الب ��اب بوجه الآالف
امل�ؤلف ��ة م ��ن العراقيني مم ��ن يتطلعون
لتح�س�ي�ن ظ ��روف حياته ��م اليومي ��ة
وتطوي ��ر نوعيته ��ا �أو مم ��ن يحلم منهم
بالت�أ�سي�س لها من ال�شباب ،ابتداء ًا.
املوازن ��ة لي�س ��ت وثيق ��ة اقت�صادي ��ة
فح�س ��ب .وه ��ي لي�س ��ت خرج� � ًا لتوزيع
العطاي ��ا والهبات �إ�ستجاب ��ة ل�صراعات
�سيا�سي ��ة ت�سوده ��ا قاع ��دة التغال ��ب
واملناف�س ��ة ب ��كل الط ��رق املتاح ��ة وغري
املتاحة للإ�ستح ��واذ على الأكرث والأهم
دفاع� � ًا ع ��ن م�صال ��ح فئ ��ات و�شرائ ��ح
حم ��ددة .وه ��ذا م ��ا نقله موق ��ع اخلليج
�أونالين ع ��ن موجة الإنتقادات املوجهة
من قب ��ل الكتل ال�سيا�سي ��ة واملحافظات
التي احتجت عل ��ى "ح�ص�صها املالية"،
ولي� ��س عل ��ى جوه ��ر م ��ا يفرت� ��ض �أنْ
ت�سع ��ى املوازن ��ة ملعاجلت ��ه .املوازن ��ة

ن�ش ��اط �إن�ساين وطني يو�ض ��ع ب�صيغة
خط ��ة تف�صيلي ��ة �شامل ��ة ته ��دف �إىل
النهو�ض ب�أحد �أهم �أدوات التحول نحو
الدميوقراطي ��ة والت ��ي تتمث ��ل برعاي ��ة
ر�أ�س امل ��ال الب�شري لتنميته وتطويره.
فم ��ا نفعه ��ا �إذا م ��ا �أهملت ��ه و�إن�شغل ��ت
عن ��ه لت�أمني ظ ��روف وم�صال ��ح البع�ض
القليل واملتننائ ��ي يف مكاتب ر�سمية ال
ي�صله ��ا �أحد! من �أجل �أنْ تكون املوازنة
فعال ��ة ومفي ��دة ف� ��إنّ عليه ��ا ا�سته ��داف
اجلوان ��ب االجتماعي ��ة لت�شم ��ل الب�ش ��ر
ال احلج ��ر بخرياتها ونعمه ��ا .لهذا فهي
عل ��م واخت�صا� ��ص يق ��وم عل ��ى قواع ��د
عم ��ل حتتم عل ��ى امل�س�ؤول عنه ��ا �أنْ يلم
بحاج ��ات وتطلعات اجلمي ��ع وال يغفل
طرف� � ًا على ح�ساب ط ��رف .فيما عدا ذلك
ف�إ ّنها ميكن �أنْ تكون ورقة �صماء بكماء
تعمل ب�صورة �آلية وتف�شل يف الو�صول
�إىل غاي ��ة اجتماعي ��ة نبيل ��ة .فاملوازن ��ة
الوطني ��ة تتكل ��م وتق ��ول عندم ��ا ت�أخ ��ذ
�ش ��كل احل ��راك والتنمي ��ة االقت�صادي ��ة
وال�سيا�سية واالجتماعية ولك ّنها تنكفئ
وتخمد �سريع ًا عندما ال تفعل ذلك.
بلغت الإي ��رادات يف املوازنة الإحتادية
لعام  2019كم ��ا ن�شرت يف موقع "الغد
بر� ��س" الألك�ت�روين ( )105ملي ��ارات
دوالر ي�أتي ما يقدر بـ ( )94مليار دوالر
منه ��ا م ��ن مبيع ��ات النفط الت ��ي تقارب
�سق ��ف الأربع ��ة مالي�ي�ن برمي ��ل يومي� � ًا
وهو �أعلى معدل انتاج للنفط يف تاريخ
الع ��راق من ��ذ اكت�شاف ��ه يف ع�شريني ��ات
الق ��رن املا�ض ��ي ب�سع ��ر تخمين ��ي يبل ��غ
( )56دوالر ًا للربمي ��ل الواح ��د .وق ��در
مبل ��غ الإي ��رادات غ�ي�ر النفطي ��ة فيها بـ
( )12ملي ��ار دوالر فق ��ط� .أي �أنّ العراق
يعتمد بن�سبة  %89يف حت�صيل �إيراداته

 د .الهاي عبد الح�سين

على بي ��ع النفط .باملقابل بلغت النفقات
التقديري ��ة ( )132مليار دوالر ب�ضمنها
�أق�س ��اط الدي ��ن الداخل ��ي واخلارج ��ي
البالغة ( )11ملي ��ار دوالر .وهذا يعني
�أنّ مق ��دار العج ��ز يف املوازن ��ة يق ��در بـ
( )27مليار دوالر .مبلغ �ضخم يعالج عن
طري ��ق الإقرتا�ض من م�ص ��ادر �أجنبية.
يقرت� ��ض الع ��راق م ��ن جه ��ات متع ��ددة
يتقدمها البنك ال ��دويل و�صندوق النقد
الدويل وم�صارف يف الواليات املتحدة
وبريطاني ��ا و�أملانيا وفرن�س ��ا و�إيطاليا
وال�سوي ��د واململكة العربي ��ة ال�سعودية
والكويت .الالفت �أ ّنه فيما يبلغ جمموع
هذه القرو�ض �ست ��ة مليارات دوالر ف�إنّ
الع ��راق يدف ��ع �أربع ��ة ملي ��ارات دوالر
كفوائ ��د م�ستحق ��ة .حت�ص ��ل املناط ��ق
املحررة م ��ن هذه القرو� ��ض على مبالغ
مت�ساوي ��ة �ضحلة حت ��دد بثالثة ماليني
دوالر ل ��كل منها وهي حمافظات نينوى
و�ص�ل�اح الدي ��ن والأنبار ودي ��اىل دون
الأخ ��ذ بنظ ��ر الإعتب ��ار مق ��دار اخلراب
وال�ض ��رر ال ��ذي حل ��ق ب ��كل منه ��ا على

حدة كم ��ا يف املو�صل على �سبيل املثال.
وحت�صل ه ��ذه املحافظ ��ات �أي�ض� � ًا على
مبال ��غ حمددة من جمم ��وع مليار دوالر
واح ��د من اخلزينة ت ��وزع عليها بح�سم
حج ��م ال�سكان فيها ل ��ذات الغر�ض .على
م�ست ��وى الإ�ستثمار ،ر�ص ��د مبلغ ()35
ملي ��ار دوالر لكاف ��ة املحافظ ��ات ت ��وزع
عليها ح�سب حجم ال�سكان يف كل منها.
ي�أتي ( )28مليار دوالر من هذه النفقات
من خزينة الدولة و�ستة مليارات دوالر
ت�ستح�ص ��ل ب�صيغ ��ة قرو� ��ض �أجنبي ��ة.
وه ��ذا يعن ��ي �أنّ الإ�ستثم ��ار الذي ميثل
ع�ص ��ب االقت�ص ��اد الوطن ��ي يف �أي بل ��د
ال ي�سج ��ل �أك�ث�ر م ��ن  %33م ��ن حج ��م
الإي ��رادات وهي ن�سبة واطئ ��ة جد ًا يف
�أح�س ��ن الأحوال .ثم �إنّ مبلغ الإ�ستثمار
هذا ت�ستهلكه واحدة من �أ�صغر الهيئات
امل�ستقلة.
هذه بيانات اقت�صادية موثقة �إح�صائي ًا
ترع ��ب �أي دول ��ة يف الع ��امل ،اليوم .فال
�شيئ يهدد �سي ��ادة الدولة غري �أنْ يكون
لديها عجز اقت�صادي كبري بهذا احلجم.

ولعل الأك�ث�ر مدعاة للقلق �أنْ ي�صار �إىل
معاجل ��ة العج ��ز مبزي ��د م ��ن العجز عن
طريق غ� ��ض النظر عن النفقات الكثرية
التي ميك ��ن �ضغطها وت�أتي يف مقدمتها
املبالغ املحددة لنفقات الرئا�سات الثالثة
والهيئات امل�ستقلة غري املرتبطة بوزارة
م ��ن قبي ��ل املفو�ضي ��ة العلي ��ا حلق ��وق
الإن�س ��ان وهيئ ��ة النزاه ��ة وامل�ساءل ��ة
والعدالة وهيئة دعاوى امللكية وغريها
م ��ن اجله ��ات الإ�ستهالكي ��ة بطبيعته ��ا.
فاملوازن ��ة تهت ��م بت�أم�ي�ن روات ��ب عالية
للم�شتغلني يف ه ��ذه الدوائر �إىل جانب
تخ�صي� ��ص ع ��دد كب�ي�ر م ��ن الإمتيازات
ومنه ��ا ال�سي ��ارات الت ��ي تبل ��غ خم�س ��ة
مل ��ن ه ��م مب�ست ��وى رئي� ��س و�أربعة لكل
من نوابه ��م وثالثة لكل وزي ��ر ومن هم
بدرجته و�سيارتان لوكالء الوزير ومن
ه ��م بدرجتهم الوظيفية وواحدة لعموم
امل ��دراء العام�ي�ن مم ��ن تق ��در �أعداده ��م
ب ��الآالف .ال يخفى على �أح ��د ما لأبواب
ال�ص ��رف والإنف ��اق هذه من ع ��بء على
خزينة الدولة والتي ميكن التحرر منها

ع ��ن طري ��ق �أنْ يق ��وم املعني ��ون بتويل
توف�ي�ر اخلدم ��ات الت ��ي يحتاجونه ��ا
للقي ��ام بعملهم �أ�سوة بعم ��وم املوظفني
وامل�شتغل�ي�ن مم ��ن يتحمل ��ون نفق ��ات
النق ��ل والإقام ��ة والع�ل�اج وال�سفر على
نفقته ��م اخلا�صة وبح ��دود ما ت�سمح به
ميزانياتهم اخلا�صة.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر �أ�ستب�ش ��ر كث�ي�رون
بالإع�ل�ان ال�ص ��ادر ع ��ن وزارة الكهرباء
ح ��ول تثبي ��ت (� )33أل ��ف �شخ�ص ممن
عمل ��وا ب�صيغ ��ة متعاقدي ��ن ل�سن ��وات
عدي ��دة ولوحظ ��ت م�سارع ��ة وزي ��ر
الكهرب ��اء ال�سابق املهند� ��س عبد الكرمي
عفتان للتذكري ب� ��أنّ هذا الإجناز ينبغي
�أنْ ي�سج ��ل ل ��ه لأنه من عم ��ل عليه خالل
ف�ت�رة تولي ��ه العم ��ل وزي ��ر ًا ل ��وزارة
الكهرب ��اء يف حكوم ��ة �سابق ��ة .بي ��د �أنّ
قليل�ي�ن انتبه ��وا �إىل �أنّ موازن ��ة 2019
�أق ��رت يف املادة ( )11ثاني� � ًا من الف�صل
الثالث وق ��ف التعيينات اجلديدة �ضمن
الت�شكي�ل�ات التابع ��ة للدول ��ة و�ألزم ��ت
ال ��وزارات الإحتادي ��ة ح ��ذف الدرجات
الوظيفية �ضمن مف ��ردات مالك اجلهات
املعني ��ة عن ��د خلوه ��ا ب�سب ��ب النق ��ل �أو
الإحال ��ة عل ��ى التقاع ��د �أو الإ�ستقالة �أو
الوفاة .كما منعت يف نف�س املادة رابع ًا
التعي�ي�ن يف دوائر الدول ��ة كافة ب�صيغة
التعاق ��د� .أ�ضف �إىل ذل ��ك �أ ّنه يف الوقت
الذي تقرر املوازنة وقف التعيينات يف
دوائر الدولة وم�ؤ�س�ساتها ووقف طريقة
العمل بنظام العق ��ود ف�إ ّنها ح�سبما جاء
يف النقط ��ة (ج) من نف� ��س املادة الف�صل
الثال ��ث تعط ��ي جمل�س ال ��وزراء �أو من
يخول ��ه ال�سماح لل ��وزارة �أو اجلهة غري
املرتبط ��ة ب ��وزارة التعاقد م ��ع من تراه
منا�سب ًا "على �أال تق ��ل درجته الوظيفية

عن خبري"� ،أو من يناظره ومبا ال يزيد
عل ��ى خم�سة �أ�شخا�ص للجهة املعنية يف
بحر هذا العام.2019 ،
الظاه ��ر �إنّ ه ��ذا ج ��زء م ��ن توجيه ��ات
البن ��ك ال ��دويل لتقلي� ��ص حج ��م الدولة
به ��دف خف� ��ض النفق ��ات وه ��ي م�شكل ��ة
�أ�شب ��ه م ��ا تك ��ون بالع�ضوية الت ��ي ال بد
من معاجلته ��ا �إال �أ ّنها ال ميكن �أنْ تعالج
بهذه الطريق ��ة .فهذه طريق ��ة ت�ستهدف
الأ�ضعف والأفق ��ر والأكرث حاجة للدعم
ممن ي�شكلون ب�ضعة ماليني عراقي بلغ
ال�سن التي ت�ؤهله للعمل �أو يغ ّذ اخلطى
يف طريقه �إليها من ال�صبيان واليافعني.
�إ ّنه ��ا طريقة تذكر ب�أ�سل ��وب �أمانة بغداد
ب�ش ��ن غاراته ��ا املفاجئ ��ة عل ��ى �أ�صحاب
الب�سطي ��ات و�صغ ��ار امل�شتغل�ي�ن م ��ن
الك�سبة والكادحني لتحاربهم يف �صميم
ما يجهدون به لت�أم�ي�ن م�صادر عي�شهم.
طريقة متعجرفة ال جتيب على ال�س�ؤال:
�أي ��ن �سيذهب ه� ��ؤالء مم ��ن يعملون يف
بيع الب�ضائع رخي�صة الثمن �أو الفواكه
واخل�ض ��ر وينت�شرون يف ط ��ول البالد
وعر�ضه ��ا ومنذ عقود خل ��ت من الزمن.
كان حري� � ًا مب ��ن عم ��ل على املوازن ��ة �أنْ
يتح�س� ��س له�ؤالء و�أال يعم ��ل وفق مبد�أ
الرت�ضي ��ة والإقن ��اع للجماع ��ات الأكرث
نف ��وذ ًا على ح�ساب م ��ن ال ممثل حقيقي
له ��م يف م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة ودوائره ��ا
املخت�ص ��ة .فاملب ��د�أ �أنْ حتق ��ق عدال ��ة
يف التوزي ��ع لرف ��ع م�ست ��وى الأفق ��ر
والأ�ضع ��ف للح ��د من التف ��اوت الطبقي
الآخ ��ذ بالإت�ساع ولي� ��س الت�ضليل عليه
لن�سيانه و�إهماله وربمّ ا حماولة حموه
لأ ّنه موجود وبقوة و�أ ّنه لذلك ينبغي �أنْ
يكون هاج�س ًا لأي نظام �سيا�سي ي�سعى
�إىل البقاء يف ال�سلطة.

ّ
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يخربنا مظفر النواب مراراً �أن الرتاث املو�سيقي العراقي الأ�صيل ال �سيما البيئة املو�سيقية لدى �سكان الأهوار يف جنوب
العراق هما نبعه اجلمايل الأول .والنواب كان قد تعرف اىل منذ زيارته االوىل للأهوار يف منت�صف اخلم�سينيات املا�ضية
حيث ا�ستمع اىل غنائهم وا�سرتق ال�سمع حلديثهم ولهجاتهم وما فيها من طاقات مو�سيقية ثرة جذبته ب�شكل ملفت.

 د� .أثري ناظم اجلا�سور

�س ��ودان الي ��وم كما هي الأم� ��س تخ�ضع لكل
�أ�ساليب القهر والتدم�ي�ر وهذا لي�س بغريب
عل ��ى املتاب ��ع للأح ��داث فقبله ��ا دو ًال �أخرى
كان ��ت وال زال ��ت و�ست�ستم ��ر بالعي� ��ش يف
ه ��ذا امل�سل�س ��ل اله ��زيل امل�ضح ��ك ،فال�شعب
ال�س ��وداين الي ��وم يرف� ��ض الب�ش�ي�ر ب ��كل ملا
علي ��ه على اعتبار لي�س له ما يذكر لكن رف�ض
ال�شعب ال�سوداين الأعزل جاء ب�شكل �سلمي
وه ��ذه اللغة ال يعرفه ��ا الب�ش�ي�ر وال احلكام
العرب املتمر�سني عل ��ى االعتقال والتهمي�ش
والتغييب والقتل� ،سلمية ال�شعب ال�سوداين
على الرغم من ا�ستمرارها وكرثتها ال ترهب
الب�ش�ي�ر حتى و�إن كان قد ا�ستنفد كل ادواته
ليكون خمتلف ًا او �أن يخرج ب�صورة خمتلفة
ل�شعب ��ه ،فحت ��ى و�إن غ�ّي رّ�ر ال ��وزراء واملنهج
املتبع هذا ال يعن ��ي �أن ُتعاد الثقة بينه وبني
�شعب ��ه فحلوله غري جمدية ،ول ��ذك فقد �أعلن
حال ��ة الطوارئ حت ��ى يت�سنى ل ��ه ا�ستخدام
الأ�سالي ��ب العنيف ��ة لقم ��ع املتظاهري ��ن
ال�سلمي�ي�ن حت ��ى ي�ستطي ��ع �أن ي�ؤك ��د ف�شل ��ه
ويخت ��زل الدول ��ة ب ��كل م ��ا فيه ��ا ب�شخ�صه،
باملح�صلة �أن�ش�أ حماكم الطوارئ التي �أحيل
�إليه ��ا �أك�ث�ر م ��ن  870مواطن ًا وه ��ي واحدة
من اجراءات ��ه للت�صدي للمحتجني من خالل
فر� ��ض العقوب ��ات املالي ��ة عل ��ى املواطن�ي�ن
امل�شارك�ي�ن يف التظاه ��رات ،الب�ش�ي�ر كغريه
من احلكام العرب ي ��رى يف التاريخ كتابات
هام�شية ال معن ��ى لها وقراءاتهم له ت�أتي من
جانب حب االطالع ال �أكرث والتجارب احلية
ال تزال �شاخ�صة �أمام �أعني الكثريين فم�صري
الق ��ذايف وعلي عبد الله �صالح كان م�أ�ساوي ًا
وحت ��ى الأ�سد لو املع ��ادالت الدولية التي مل
ت�سم ��ح ان تتك ��رر احلال ��ة ،وم ��ع ذل ��ك ي�صر
الب�ش�ي�ر على �أن ي�ستمر مبمار�ساته املتخلفة
جتاه �شعب ��ه الأعزل دون االكرتاث للتاريخ.
بني طموحات احلاك ��م بالبقاء وم�صري دول
انهكته ��ا العنجهي ��ة ال�سلطوي ��ة املري�ض ��ة
هن ��اك �شعوب ت�سري نح ��و ال�ضياع وتواجه
م�صري ًا جمهو ًال ،فب�ي�ن م�صري وم�صري تقبع
�شع ��وب املنطق ��ة العربية يف غياه ��ب الظلم
واال�ضطه ��اد والتهمي� ��ش وامل ��وت بع ��د ان

حتول ��وا �إىل �سلع تب ��اع وت�شرتى يف �سوق
حكامهم ،ف ��كان �أمامهم طريقني �إما ال�سكوت
ملواجهة الب�ؤ� ��س وال�ضياع م�ؤيدين �سلبيني
لكل امله ��ازل ال�سلطوي ��ة ،و�إم ��ا �أن يقولوا (
ال) التي بالت�أكي ��د �ستكلفهم حياتهم على �أقل
تقدير ،ه ��ذا العربي ال ��ذي �أ�صبح �أ�ضحوكة
للع ��امل ب ��ات وق ��ود الن ��ار امل�شتعل ��ة م ��ع كل
�أزم ��ة دولية �أو �أقليمية ال لكونه املحور لكنه
وب ��كل ب�ساطة م�ستهلك ال قيمة له اذا غاب �أو
انقر�ض ،و�سبب هذا �سيا�سات خاطئة �أعلنت
�إن دول ه ��ذه املنطق ��ة ه ��ي م ��ن يق ��وم بدور
القات ��ل واملقتول ،كل الأنظمة العربية وعلى
مدار العق ��ود املا�ضي ��ة ركزت عل ��ى ال�سلطة
ومكا�سبها رك ��زت على بن ��اء �إمرباطوريات
وال فائ ��دة منه ��ا و�شي ��دت ق�صوره ��ا عل ��ى
�أج�ساد �شعوبه ��ا ،ورفعت �شع ��ارات الن�صر
يف �أوج االنك�سارات ،وتركوا بناء الإن�سان،
واليوم كل ما يحدث من ثورات وتظاهرات
ال جدوى منها حتى و�إن كانت نتائجها خلع
احلاكم �سلمي� � ًا �أو عنفي ًا ،لأن الإن�سان ال زال
ي�ص ��ارع ذلك الآخر ال ��ذي بداخله ذلك الآخر
ال ��ذي ا�صب ��ح ب�ؤ�س ��ه وخيبات ��ه �أط ��ول م ��ن
عم ��ره ،التزال ثورات م�ص ��ر وليبيا واليمن
و�سوري ��ا وحتى تون�س �ساخن ��ة ال ربيع لها
ت�ص ��ادر حريات املواطن �شيئ� � ًا ف�شيئ ًا ،فذاك
يع� �دّل الد�ست ��ور ليبق ��ى وهنا بل ��د مق�سم ال
م�ستقبل له وهناك بلد حمطم و�أ�شالء الب�شر
ملق ��اة على قارع ��ة الطريق ،فك ٌل م ��ات رغم ًا
عن �إرادته وبالنتيجة امليتة واحدة.
عل ��ى اجلان ��ب الآخر من هذا الع ��امل ( العامل
العرب ��ي) �سنج ��د الأوروبيني اك�ث�ر حتفظ ًا
و�صرام ��ة يف اتخاذ الق ��رارات التي تخ�ص
�شع ��وب ه ��ذه ال ��دول وانظمته ��ا خ�صو�ص ًا
وه ��ي تخ�شى م ��ن ان تده ��ور الأو�ضاع يف
هذه الدول يخلق خال ��ة من الرغبة بالهجرة
لأوروب ��ا وت ��رك بلدانه ��م بحث� � ًا ع ��ن الأمان
واحلري ��ة ،وه ��ذا ما ال تر�ض ��اه دول �أوروبا
خ�شية ان جتلب لهم هذه الهجرات املثري من
امل�ش ��اكل اولها املتطرف�ي�ن الإ�سالميني الذين
م ��ا ان يجدوا م�ستقر ًا لهم هناك حتى يبد�أوا
بالعمل على االنت�شار.

وذلك ما ي�ؤك ��ده مظفر النواب بنف�س ��ه:
"كنت �أ�س ��مع فقط ال�ش ��عر املوجود يف
بغ ��داد او املغن�ي�ن الذي ��ن ن�س ��معهم يف
الإذاع ��ة العراقي ��ة ،اىل �أن رحت يف عام
 1955او  1956اىل �أه ��وار العم ��ارة
والتقي ��ت هن ��اك مبغن�ي�ن ه ��م غري ��ر
وجوي�س ��م و�س ��يد فالح ،وقد ذهلت فع ًال
بغنائهم .وتك�ش ��ف يل ع ��امل مهمل ،لكنه
مليء باجلمال".
ويقول مظفر انه كان قد دعي يف 1956
ومب�شارك ��ة �شخ�صي ��ات �أدبي ��ة وفني ��ة
المع ��ة كاالديب �صالح خال� ��ص والفنان
امل�سرحي يو�سف الع ��اين واالقت�صادي
�إبراهي ��م كب ��ة ،اىل �سه ��رة عل ��ى نه ��ر
الكح�ل�اء يف العم ��ارة (اح ��دى �أهم مدن
جن ��وب الع ��راق) ح�ضره ��ا �أ�شهر مغني
اله ��ور غري ��ر وجو�سي ��م و�سي ��د فال ��ح
ليكت�شف ��وا لأول م ��رة غناء "غ�ي�ر الذي
يغن ��ى بالإذاع ��ة :كان كل �ش ��يء �ساحر ًا
و�آ�سرا ..وكل �شيء كان منت�شيا بطبيعة
الغناء ،لأول مرة ا�سمع "املحمداوي" من
جو�سيم� .أما غرير فكان �شخ�صية �آ�سرة!
له جمموعة من الدفوف ،يبد�أ يغني ناز ًال
فناز ًال حتى ي�صل �صوته عمق الهور� ،إذ
ينقل لك اله ��ور و�أنت يف مكانك� ،صوته
�أ�شب ��ه ب�ص ��وت (ب ��ول روب�س ��ن) عميق
جد ًا ،بينم ��ا جوي�سم �صوت ��ه رقيق جد ًا
وناع ��م �إذ يطوح باملحمداوي هو و�سيد
فالح .ومن �أ�صواتهم وغنائهم �أح�س�ست
بالغنى املوجود يف عامل الهور و�أبعاده
واحل ��زن الذي في ��ه وال�شج ��ن واملعاناة
والفرح �أي�ضا ،كانت عندي رغبة �شديدة
ان �أ�شاهد هذا العامل ،بد�أ عندي نوع من
النفرة م ��ن �شعر عامية امل ��دن ،لأن �شعر
عامي ��ة املدن �شعر �ساخ ��ر ناقد لي�س فيه
كثري من ال�صور� ،صادف يف تلك الفرتة
تعريف على �صديق م ��ن تلك املنطقة هو
عبد الرحم ��ن �شم�س ��ي وكان يلقب بلبل
اجلامعة وهو م ��ن قبيلة ال�شمو�س التي
تقطن يف �أهوار العمارة ،وميلك �صوت ًا
جمي�ل ً�ا هائ�ل ً�ا ،كان يغن ��ي يف حف�ل�ات
اجلامع ��ة ،طلب ��ت من ��ه �أن نذه ��ب �إىل
هن ��اك �سوية حيث �أهله� ،سحرين العامل
املوج ��ود والق�ص ��ب والطي ��ور واللهجة
اجلنوبية بتنوعها"
و�إ�ضاف ��ة اىل �سحر اال�ستم ��اع اىل غناء
غري ��ر و�سيد ها�ش ��م وفال ��ح با�صواتهم
امل�شبعة بعبق الهور وحزنه� ،سحر مظفر

النواب ببيئة الأهوار عندما زار مناطق
"ال�شمو�س" يف الأه ��وار خالل مو�سم
الربي ��ع" :لق ��د �ش ��ق بن ��ا "امل�شح ��وف"
نه ��ر ًا م ��ن الأزه ��ار والعن�ب�ر وانداحت
درج ��ات الل ��ون الأ�صفر على امل ��اء .تلك
كانت �صورة رائع ��ة طبعتني ب�سحرها،
و�أعتق ��د �أن ر�ؤيتي الفني ��ة ت�شكلت ب�أثر
من اله ��ور و�أهل ��ه ..ت�ستطي ��ع �أن تتعلم
ا�ستخدام �أدوات �أهل الهور ،لكن هذا لن
ي�ضيف لك �شيئ ًا ،املهم هو ان تتعلم كيف
ت ��رى الأ�شياء من الزاوي ��ة التي يرونها
منها .عند ذلك �ستك ��ون لك القاعدة التي
ت�شيد عليه ��ا بناءك اخلا�ص ،وهذا لي�س
بالأمر الي�سري .الر�ؤية الفنية ال تكت�سب
ب�سهولة ،انها تراك ��م هائل من امل�ؤثرات
النف�سي ��ة والبيئي ��ة والتاريخي ��ة ...م ��ا
�سمع ��ت وم ��ا ر�أيت يف الأه ��وار جعلني
التف ��ت اىل ارث خ�ص ��ب ومركب ومليء
بالأ�سرار .كان �أمر ًا عجيب ًا ان ترى كيف
يت ��زوج احلزن الغنائي ��ة املرهفة واللغة
العفوية".
بتلكم ��ا الروع ��ة واجل�ل�ال ب ��دت بيئ ��ة
االه ��وار الت ��ي حتول ��ت بالن�سب ��ة له ��ذا
ال�شاعر املرهف اىل منبع �ساحر وحميم
تتوه ��ج �أ�س ��راره ب ��كل �أن ��واع البهج ��ة
واجلم ��ال والعطاء واحلركة واخل�ضرة
وه ��و م ��ا او�ضح ��ه ال�شاع ��ر نف�س ��ه يف
قول ��ه "كثري من النا�س ي�ستغربون كيف
ا�ستعمل عامية اجلنوب وانا مل اع�ش فيه
 ،وفع�ل ً�ا  ،مل اع�ش حياة الهور  ،بل كنت
ازور املنطقة خلم�سة او �ستة ايام ولكن
ل�شدة ح�سا�سية املفردة هناك ومو�سقتها
واالنفعالي ��ة الت ��ي به ��ا  ،فق ��د �سيط ��رت
عل ��ي �سيطرة تامة ف�ص ��رت عندما اكتب
ق�صي ��دة ت�أتي املفردة م�ضبوطه حتى لو
كنت ال اعرفها� ،ص ��ار عندي مدخل  ،لقد
هيمن ��ت علي اج ��واء اجلن ��وب بعد تلك
الزي ��ارة ،ثم زرت الهور مرة او مرتني..
تل ��ك الزي ��ارة ايقظتني على ه ��ذا اجلو
الذي فيه مو�سقة عالية ولون."..
ويف برلني قبل نحو عقدين طرحت عليه
من جديد �س�ؤال حقيقة دور االهوار يف
انبث ��اق اال�شياء اجلميلة لديه ،فكان هذا
اجلواب:
"الأه ��وار ه ��و املو�ض ��وع ال ��ذي �ساعد
يف تفت ��ح كل ه ��ذه الأ�شي ��اء يف داخلي،
فاله ��ور لي� ��س جم ��رد م ��كان� ،إمن ��ا ه ��و
زم ��ن وروح �أي�ض� � ًا ،كم ��ا �أن الكتاب ��ة

 د .ح�سني الهنداوي
يف ال�شع ��ر ال�شعب ��ي العراق ��ي ه ��ي
كتاب ��ة قا�ص ��رة اذا مل تك ��ن مبلل ��ة بفه ��م
روح اله ��ور ،لأن ال�شعر ي�ص�ي�ر مكتوب ًا
باللهج ��ة العراقية عندئ ��ذ وح�سب وهو
بالتايل لي� ��س بال�شعر العميق او ال�شعر
احلقيقي حتى �إذا ت�ضم ��ن كلمات الهور
�أو االه ��وار� ،إن ��ه يف �أح�س ��ن االح ��وال
تعبري خارجي عن روح الهور والربدي
والق�ص ��ب .ي�س�ألن ��ي البع� ��ض �أحيان ًا كم
ع�ش ��ت يف الأهوار؟ مل �أع�ش يف االهوار
�إال ع ��دة مرات فق ��ط ،كل مرة مل تتجاوز
ب�ضع ��ة �أ�سابي ��ع ،لك ��ن زيارات ��ي كان ��ت
حا�سمة يف حياتي فقد اح�س�ست خاللها
ب�أن �صوت ًا داخلي ًا يقول يل هنا ت�ستطيع
النم ��و� ،أه ��ل الأهوار يعرف ��ون ما اعني
بذل ��ك لأنه ��م لي�سوا خارجي�ي�ن عليه كما
هو حال غريهم" .والنواب يتذكر حتى
الآن �أن احت ��اد االدب ��اء نظ ��م بعد 1958
عدة زيارات اىل الأه ��وار للكتابة عنها،
وبالفع ��ل ن�شرت عدة مق ��االت يف حينه،
لكن ه ��ذه الكتابات كانت ت�شبه تلك التي
كتبه ��ا الرحال ��ة االجان ��ب ع ��ن البل ��دان
العربي ��ة الت ��ي يزورونها .بينم ��ا الهور
"ه ��و ج�سد م ��ن ماء من املمكن �أن ينام
طفل يف ح�ضنه و�أن يتنف�س من �شم عبق
الق�ص ��ب و�أن ي�ستم ��ع اىل لغ ��ة امل ��اء بل
ي�ستطي ��ع �أن يكرب وينم ��و معها جميع ًا،
وحت ��ى �أن ي�شعر ب�آالم هذا اجل�سد ،البد
من ن ��وع من حماولة الفه ��م اذن ،ولي�س
جمرد املالم�سة اخلارجية اذا اردنا اقامة
عالقة مع الهور ،البد �أن نقر�أ �أ�سرار هذا
العامل اجلم ��ايل ال�سوم ��ري والقرمطي
وال�ص ��راع الداخلي اخلف ��ي الذي ميور
�أو يدور فيه ،وعندم ��ا يكون لديك ح�س
حقيق ��ي بزم ��ن وروح الري ��ف العراق ��ي

والهور ب�شكل خا�ص ال ��ذي ميتلك عمق ًا
ا�ضافي ًا رحيب ًا� ،إنه يعطيك مفتاح اللغة،
�أحيان ��ا �أج ��د مف ��ردات يف ق�صائ ��دي ال
اع ��رف كيف جاءتني عل ��ى الرغم من �أن
�أهل الهور وحده ��م من ي�ستعملون هذه
اللغ ��ة ،ال ميك ��ن �أن ن�س� ��أل عا�شق� � ًا مل ��اذا
�أحبب ��ت هذه امل ��ر�أة دون غريه ��ا� ،إنه ال
يعرف �سوى �إنه �أحبها".
وي�ستطرد مظف ��ر يف حديث يتماهى مع
الت�أم ��ل�" :إن فهم ثقاف ��ة املاء يجعل املرء
�أكرث ق ��درة على فهم ثقافة ال�صحراء وال
يجعل ��ه ي�شع ��ر بالغرب ��ة معه ��ا ،فبف�ضل
فهمي لروح الأهوار اكت�شفت بانني �أفهم
�أي�ض ًا روح ال�صحراء ،كما جتعلك تدرك
مل ��اذا �شعر البادي ��ة ذي اجلمالية العالية
الآخ ��اذة يب ��دو وك�أن ��ه مل ��يء مبفردات
اجلف ��اف ،الرم ��ل وال�شم� ��س والهجري،
�أما ثقاف ��ة الهور ف�إنها مبلل ��ة باملاء ،لكن
العراق هور و�صحراء وجبل �أي�ض ًا� ،إنه
كل هذا التن ��وع ،وبف�ضل تلك ال�شمولية
علي �أن افهم كل هذا و�أن
ال�صوفية �صار ّ
�أح� ��س به ،فعندما تتيه يف م�شحوف من
ق�ص ��ب ،م�شحوف حممل به ��ذا االمتالء
ال ��ذي �أمام ��ك الب ��د �أن تتذك ��ر االمت�ل�اء
الآخ ��ر ال ��ذي ت�شعر ب ��ه عندم ��ا تتيه يف
ال�صح ��راء على ظهر ناق ��ة حيث النجوم
جتعل ��ك قريب ًا من الل ��ه و�أمامك املجهول
ال ��ذي يرمز له الرم ��ل ،ويف وجودك يف
كرد�ستان تكتمل ال ��روح حنو ًا �إذ ت�شعر
ب�أنها كبرية حتت �شجرة لوز و�أن هناك
�أنوث ��ة متع ��ددة وح�س� � ًا جمالي� � ًا هائ�ل ً�ا
يعم ��ق ال�شعر وميليه ،ث ��م ت�أتي بعد ذلك
التفا�صيل ،مف ��ردات اللوز يف ق�صائدي
كثرية للتعبري عن الفكرة هذه".
وكان الكاتب العراقي خليل ال�شيخ علي

ق ��د ذكر يف مقال بعنوان "مالمح ال�شعر
ال�شعب ��ي يف ريف العم ��ارة" ،وهو جزء
م ��ن حما�ض ��رة �ألقيت يف �شب ��اط 1960
يف احت ��اد الأدب ��اء العراقي�ي�ن ون�ش ��رت
يف كرا�س "�أما�سي االحتاد" ال�صادر يف
ذلك الع ��ام� ،إنه �ش ��ارك يف جلنة �أوفدها
احتاد الأدباء اىل ري ��ف العمارة م�شري ًا
اىل �أن غر�ض اللجنة الرئي�س كان القيام
بخط ��وة �أوىل جلم ��ع الأدب ال�شعب ��ي
ال�شائ ��ع هن ��اك وت�سجيل ��ه م ��ع �ضب ��ط
الن�صو�ص ال�شعري ��ة لتكون جزءا معدا
للدرا�س ��ة والبح ��ث واملقارن ��ة ،واعترب
ان اللجن ��ة جنحت اىل حد ما يف مهمتها
رغ ��م ال�صعوب ��ات املناخي ��ة واملادي ��ة
االخ ��رى ،ورغ ��م القل ��ق ال�سيا�سي الذي
كان ي�سود املنطقة خالل ال�سفرة ،م�ؤكدا
ان ا�شه ��ر م ��ا �سمعت ��ه اللجن ��ة يف ريف
العمارة واهوارها هو (النايل والهو�سة
واالبوذي ��ة واملوال واملو�ش ��ح او "غناء
البنات" والنعي ،وان هذه االلوان كانت
ت�أت ��ي باملرتبة االوىل عند العماريني من
حيث ال�شي ��وع والتداول� .أم ��ا (العتابة
والك�صي ��د والركب ��اين واله ��ات وامليمر
وابو معل ��ة وال�سويحل ��ي) وغريها من
الأنواع فت�أتي بالدرجة الثانية.
ويب ��دو �أي�ض� � ًا �إن الدكتور باق ��ر �سماكة
اعتم ��د يف ذات الفرتة بع� ��ض ن�صو�ص
جيد ال�شعر ال�شعبي يف جنوبي العراق
لو�ض ��ع حكاي ��ات وجدانية ع ��دة تخللها
العديد من الأحادي ��ث وال�شعر من بينها
حكاي ��ة (غيدة وحماد) الت ��ي اخذها عن
رواي ��ة لأح ��د اه ��ايل قري ��ة الطهمازي ��ة
من قرى احلل ��ة وتروي حكاي ��ة �شاعرة
ريفي ��ة ا�سمه ��ا غي ��دة تقع يف ح ��ب �أحد
املطربني فيتاب ��دالن اللقاءات والق�صائد
واخليبات..
وهن ��اك �أي�ض ��ا م ��ا �سم ��ي باجلمالي ��ة
املو�سيقي ��ة يف بن ��اء ق�صي ��دة مظف ��ر
ال�شعبي ��ة والف�صح ��ى عل ��ى ح ��د �س ��واء
وذلك التن ��اوب ال�سالملي الهارموين بني
االن�ي�ن واحلنني وبني االيق ��اع الداخلي
واخلارج ��ي والهم� ��س الراق� ��ص وب�ي�ن
اجلاز والأوبرا وبني الباليه والفالمنكو
وب�ي�ن الري ��ف واملدين ��ة وب�ي�ن املتنب ��ي
وبودل�ي�ر وبني مارك� ��س واحلالج وبني
�سمو نهج البالغ ��ة و�صرخة �شعار ر�أ�س
املال واحلياة واملوت والطبلة والبيانو
وكل ثنائيات الوجود.
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 علــي ح�ســـني
و�ضم�ي�ر يتج ��ه اىل اخل�ي�ر  ":ينبغ ��ي للكت ��ب
واملحادث ��ات والرحالت والدرا�س ��ات و�ضروب
اللع ��ب �أن تتجه كلها اىل هذا االجناه – تكوين
عقل يتجه اىل احلقيقة  ، -ويجب علينا ريا�ضة
اجل�س ��م والعق ��ل يف �آن واح ��د " � ..أن تك ��ون
للإن�س ��ان قيم ��ة �أولي ��ة  ،و�أن يكون ه ��و غايتنا
الرئي�س ��ة  ،و�أن يكون لدينا �شغف بالعمل خلري
الإن�ساني ��ة  ،تل ��ك هي خال�صة �أف ��كار مونتاين ،
والتي �شكلت القاعدة الرئي�سة ملعظم �أفكار جان
ج ��اك رو�سو وع ��دد كبري م ��ن فال�سف ��ة التنوير
الذين ظهروا قبل و�أثناء الثورة الفرن�سية .
******

تب��دو الأر���ض مث��ل الرف��وف الكب�يرة حي��ث
اجلميع يري��د �أن يكتب ا�سمه .عندما تكون هذه
الأقرا���ص ممتلئة  ،يج��ب عليك م�س��ح الأ�سماء
املكتوبة هن��اك بالفعل  ،لو�ض��ع �أ�سماء جديدة.
م��اذا �سيكون ل��و بقيت جمي��ع �آث��ار القدماء؟ مل
يكن لدى احلداثيني مكان و�ضعهم.
برنارد فونتنيل

مونتاين � :أه ��ذا �أنت� ،سقراط
املقد�س؟ ما �أ�سعدين بلقائك لقد
جئ ��ت لف ��وري �إىل ه ��ذا املكان،
ومن ��ذ تل ��ك اللحظة كن ��ت �أبحث عن ��ك .و�أخري ًا
وبع ��د �أن م�ل��أت كتاب ��ي با�سم ��ك وبامتداح ��ك
وبالثناء عليك� ،أ�ستطيع �أن �أحتدث �إليك.
ً
�سق ��راط� :أين �سعيد �أن �أرى �إن�سان� � ًا ميتا يبدو
�أن ��ه كان فيل�سوف� � ًا ،ولك ��ن حيث �إن ��ك جئت من
هناك �أخ�ي�ر ًا ...دعني �أ�س�ألك ع ��ن الأخبار كيف
حال الدنيا؟ �أمل تتغري كثري ًا؟ .
مونتاين  :حق ًا تغريت كثري ًا .قد ال تعرفها.
�سقراط :كم ابتهج ب�سم ��اع هذا� .أنا مل �أ�شك قط
يف �أنها �ست�صب ��ح �أح�سن �أو �أعقل مما كانت يف
زماين.
مونت ��اين :ماذا تق ��ول؟ �إنها �أ�شد خب�ل� ًا وف�ساداً
م ��ن �أي وقت م�ض ��ى .وه ��ذا هو التغي�ي�ر الذي
�أردت �أن �أناق�ش ��ه معك .وكن ��ت مرتقب ًا �أن �أ�سمع
من ��ك �أبيات ًا عن الع�صر ال ��ذي ع�شت فيه ،والذي
�ساده كثري من الأمانة والعدل.
�سقراط :و�أنا ،على العك�س ،كنت �أنتظر لأعرف
من ��ك عجائ ��ب الع�صر ال ��ذي ع�شت في ��ه منذ �أمد
ق�ص�ي�ر .م ��اذا؟ �أمل ي�صل ��ح النا�س م ��ن الأخطاء
واحلماق ��ات القدمي ��ة؟ ....كنت �أ�ؤم ��ل �أن تتجه
الأم ��ور نح ��و العق ��ل ،و�أن ي�ستفي ��د النا�س من
خربة ال�سنني الطوال.
مونت ��اين  :م ��اذا تق ��ول ؟ ي�ستفي ��د النا� ��س م ��ن
اخل�ب�رة ؟ �إنهم مثل الطيور التي كثري ًا ما تركت
نف�سها نهيب ًا لل�شراك التي وقع فيها بالفعل مئات
الآالف من نف�س النوع� .إن كل فرد يدخل جديد ًا
�إىل احلياة ،وتقع �أخطاء الآباء على الأبناء....
وللنا� ��س على مر الق ��رون نف�س امليول والنعات
التي ال �سيط ��رة للعقل عليها .وم ��ن ف�إنه حيثما
وج ��د النا�س وج ��دت احلماق ��ات والأخطاء ،بل
هي هي نف�سها .
�سق ��راط� :إن ��ك �أ�ضفي ��ت مثالي ��ة عل ��ى الع�صور
القدمي ��ة لأن ��ك غا�ض ��ب عل ��ى ع�ص ��رك� ....إنن ��ا
يف حياتن ��ا كن ��ا نق ��در �أ�سالفنا �أكرث مم ��ا كانوا
ي�ستحق ��ون .والآن ميجدن ��ا �أعقابن ��ا ف ��وق م ��ا
ن�ستحق .ولك ��ن �أ�سالفنا و�أنف�سنا وذريتنا كلهم
�سواء.
مونت ��اين  :ولك ��ن �ألي�س ��ت هناك �أزم ��ان �أف�ضل
و�أزمان �أ�سو�أ؟.
�سقراط :لي�س هذا بال�ضرورة .فاملالب�س تتغري،
ولكن هذا ال يعني �أن �شكل اجل�سم يتغري كذلك.
فالتهذي ��ب والفظاظ ��ة واملعرف ��ة واجله ��ل....
لي�س ��ت �إال خ ��ارج الإن�سان ،وهي الت ��ي تتغري،
ولك ��ن القل ��ب ال يتغري ب�أية ح ��ال ،وكل الإن�سان
ه ��و يف القل ��ب ....وب�ي�ن اجلمه ��ور الغفري من
النا�س الذين يولدون على مدى مئة من ال�سنني،
تن�ث�ر الطبيعة هنا وهناك نف ��ر ًا قلي ًال ال يتجاوز
عددهم ثالثني �أو �أربعني .ممن يتمتعون بعقول
راجحة .
كان هذا اللقاء املتخيل بني الفيل�سوف اليوناين
�سق ��راط الذي عا� ��ش يف العام  400قبل امليالد
 ،والكات ��ب الفرن�سي مي�شيل دي مونتاين الذي
عا� ��ش يف الق ��رن ال�ساد� ��س ع�ش ��ر  ،ق ��د جاء يف
كت ��اب مث�ي�ر للجدل �صدر ع ��ام  1683بعنوان "
حم ��اورات املوتى " كتبه رج ٌل كان من امل�ؤمنني
بالتق ��دم العلم ��ي  ،والع�ش ��اق ملب ��ادئ ديكارت ،
لكن ��ه عا�ش حياته التي قارب ��ت على القرن دون
�أن يتب ��ع �أي مفكر �سوى �إميان ��ه ب�أن ديكارت له
الف�ض ��ل الأول على ع�صر التنوي ��ر � ":إن الرجل
العظيم ميلي �أحيان ًا اجتاه الع�صر  ،وي�صح هذا
ع ��ن ديكارت ال ��ذي ي�ستطيع االفتخ ��ار بو�ضعه
فل�سفة و�ضعت العقل يف مكانه احلقيقي " .
ولد برن ��ارد فونتنيل يف اخلام� ��س والع�شرين
م ��ن �أي ��ار ع ��ام  1657لأب كان حماميا ب ��ارز ًا ،
ولأم تع�ش ��ق الر�سم  ،ويف �صباه قرر �أن ي�صبح
�أديب� � ًا  ،فكتب عدد ًا من الق�صائد و�صفتها والدته
ب�أنها هزيلة مثل ج�سده  ،ن�صحه والده �أن يتخذ
من املحاماة مهنة  ،لكنه ف�شل يف ممار�ستها بعد
ح�صولة على �شهادة يف القانون  ،وجد يف كتب
دي ��كارت مالذه  ،يكتب يف يومياته  ":ك�أن نور ًا
انبث ��ق داخل روحي "  ،يكت ��ب �أرن�ست كا�سيري
�أن فونتنيل كان �أول من احتفل مبو�ضوع ع�صر

مممممم
ار�سطو

التنوير" ،
حي ��ث �أيقن �إن الريا�ضيات ه ��ي " مفخرة العقل
الإن�س ��اين "  ،يف �أول كتبه " حوارات املوتى "
�أ�صر على مناق�شة ال�صراع بني القدمي واحلديث
 ،وق ��د �ش ��ارك فونتني ��ل ال ��ذي عا� ��ش يف ع�صر
فولتري وديدرو ورو�سو يف تنمية ال�شك ب�صدد
احلقائ ��ق الديني ��ة  ،حيث ن�شر كتاب ��ه ال�شهري "
�أ�ص ��ل احلكاي ��ات اخلرافية " ويف ه ��ذا الكتاب
يرف� ��ض الر�أي القائل بان الأ�ساطري واخلرافات
ترج ��ع ال اىل العق ��ل  ،و�إمن ��ا اىل عب ��ث الق ��وة
التخيلية  ،فالأ�ساطري اليونانية مثال ن�ش�أت من
الرغبة يف تف�سري الظواه ��ر  ،وكانت من �إبداع
العقل  ،حتى و�إن كان للخيال دور يف تطويرها
� .إن ذه ��ن الإن�سان يف الع�صور القدمية مل يكن
خمتلف� � ًا جوهري� � ًا عن ذه ��ن الإن�س ��ان  ،فكل من
الإن�س ��ان البدائ ��ي واحلديث يح ��اول �أن يف�سر
الظواه ��ر لريد املجه ��ول اىل املعل ��وم  .والفرق
بينهم ��ا �إن املعرفة االيجابية يف الزمن املا�ضي
كانت �ضئيل ��ة  ،وكان العقل جمرب ًا على اللجوء
اىل التف�س�ي�رات الأ�سطوري ��ة  ،بينم ��ا الع ��امل
احلدي ��ث منت في ��ه املعرف ��ة الإيجابي ��ة اىل حد
�أ�صب ��ح التف�س�ي�ر العلم ��ي يحل حم ��ل التف�سري
الأ�سط ��وري يكت ��ب فونتني ��ل  ":مل يك ��ن هناك
�سب ��ب مقنع للق ��ول ب�أن اخلراف ��ات كانت تعزى
اىل ن�شاط اجل ��ن � ،أو �أن العرافات �أخر�ست عن
ال ��كالم مبجيء امل�سي ��ح الميكن الق ��ول �إن هذه
النق ��اط مو�ضع اجلدال لها �أهمي ��ة كبرية  ،فهي
يعوزه ��ا �أي �أ�سا� ��س تاريخ ��ي " ..وهك ��ذا فالله
عن ��د فونتنيل لي�س �إل ��ه �أي دين تاريخي  ،لكنه
�إله الطبيع ��ة الذي يتجل ��ى يف الت�صور العلمي
للعامل
كان فونتني ��ل �أول من �صاغ فك ��رة تقدم املعرفة
كمذه ��ب كام ��ل  ،و�أول من نادى بفك ��رة تقريب
العلم للنا�س  ،وكان من نتائج تغلغل هذه الفكرة
وانت�شارها يف عقول عامة النا�س وحتولها اىل
ق ��وة حية يف املجتمع ��ات املتح�ضرة � ،أن حتقق
�إدراك معنى العلم وقيمت ��ه  ،وانت�شار منجزات
العلم التي �ساعدت على جذب انتباه النا�س اىل
املذه ��ب الع ��ام للتق ��دم  ،وقد ا�ستط ��اع فونتنيل
ال ��ذي كتب ر�سال ��ة عن نيوت ��ن  ،و�أن ي�شرح يف
كتاب ��ه " الع ��وامل وكرثتها "عل ��وم الفلك  ،حيث
يقوم �أح ��د العلماء ب�شرح علم الفلك اجلديد اىل
�س ّي ��ده يف حديقة من ��زل ريفي  ،ويع ��د م�ؤرخو
الفل�سف ��ة كتاب فونتنيل ه ��ذا � ،أول كتاب يعرف
عامة النا�س بالعل ��م  ،حيث لعب دور ًا كبري ًا يف
ت�س� � ّرب �أخب ��ار املكت�شفات العلمي ��ة البارزة اىل
خ ��ارج الدوائر االكادميية  ،ف ��كان العلم مو�ضع
�أحاديث ال�صالون ��ات  ،ودر�ست ال�سيدات للمرة
الأوىل امليكانيكيا وعل ��م الت�شريح  ،الأمر الذي
�أثار حفيظة الكاتب امل�سرحي موليري الذي كتب
م�سرحي ��ة " الن�ساء العاملات " والتي قدمت على
امل�س ��رح عام  ... 1672لقد كان كتاب فونتنيل "
العوامل وكرثتها " �شيئ ًا عظيم ًا �إذ للمرة الأوىل

برنارد فونتنيل
ي�ش ��رح بتعاطف ثورة الكوني ��ات التي ارتبطت
با�سماء كوبرنيكو� ��س وغاليلو وكبلر  ،و�ساهم
يف تنمي ��ة خيال الق ��راء يكت ��ب فونتنيل  ":هذا
هو العامل � ،إنه كبري للغاية مما جعلني �أتوه فيه
 ،فلم �أعد قادر ًا عل ��ى معرفة �أين �أنا  ،وا�صبحت
�شيئ� � ًا اليزيد ع ��ن ال �ش ��يء  ،فالأر� ��ض �صغرية
بدرجة مفزعة " .
******
�إن �أعظ��م م��ا يف العامل �أن يك��ون املرء
لنف�سه
مونتاين

يف ع ��ام  ،1571اعت ��زل املفك ��ر والفيل�س ��وف
الفرن�سي مي�شال دي مونتاين ،النا�س واحلياة
العامة والن�شاط ال�سيا�سي ملتجئ ًا اىل مكتبته،
كان �آن ��ذاك يف الثامن ��ة والثالث�ي�ن م ��ن عم ��ره،
هن ��اك راح يق ��ر�أ ويفكر":لي� ��س ثم ��ة �أجمل من
الق ��راءة والتفك�ي�ر ،لزيادة معرفتن ��ا ،وانت�شال
�أرواحنا من الظلمة".
كان مونت ��اين يعي� ��ش يف الري ��ف الفرن�سي يف
بي ��ت �أ�شبه بالقلع ��ة ا�شرتاه جده م ��ن عمله يف
التج ��ارة ،يف هذا البيت فت ��ح عينيه على مكتبة
كب�ي�رة ت�ض ��م �أكرث من �أل ��ف جمل ��د يف الفل�سفة
وال�شع ��ر والتاري ��خ ،هن ��اك ق ��رر " اال�ستمت ��اع
باحلي ��اة " وليكت ��ب مقاالت ��ه الت ��ي تف ��رغ له ��ا
ط ��وال حيات ��ه لت�صدر بعد موت ��ه مب�ؤلف �ضخم
بعن ��وان " املق ��االت " � ،أ�صب ��ح واح ��د ًا م ��ن
امل�ؤلف ��ات الأ�سا�سي ��ة يف الفك ��ر الإن�ساين حيث
وج ��د في ��ه معظ ��م فال�سف ��ة الق ��رن الع�شري ��ن،
كتاب� � ًا بال ��غ الأهمية ع ��ن حرية الإن�س ��ان ،حيث
جن ��د مونت ��اين يتنقل بني مو�ضوع ��ات احلرية
وال�سعادة وال�صداقة واحلب والعدالة واحلرب
وال�سل ��م والت�سامح والرتبية وفل�سفة الطبيعة،
ليثب ��ت �أن الإن�س ��ان ح ��ر عل ��ى رغ ��م كل �شيء ،
فهو يق ��رر �أن ال�ش ��رط الأ�سا� ��س للح�صول على
ال�سع ��ادة هو ال�ش ��ك ال�شامل بالأ�شي ��اء املحيطة
بن ��ا  ،فاذا اتبع الإن�سان ذل ��ك املبد�أ وح ّرر نف�سه
م ��ن كل املقوالت اجلاه ��زة ا�ستطاع �أن ي�ستمتع
بحيات ��ه  ،يكت ��ب برتراند ر�س ��ل  ":بينما كانت
فرن�س ��ا ميزقه ��ا �ص ��راع دين ��ي واجتماعي ظهر
رج ��ل يتمت ��ع مقدم ًا  ،يف ق ��راره نف�سه بال�سالم
 ،وق� �دّم ملواطني ��ه الذي ��ن �شغله ��م احلما� ��س
اجلنوين لل�سيا�س ��ة  ،ن�صائح تدلهم على طريق
احلقيقة و�أين تكمن ال�سعادة " .
ول ��د مي�شي ��ل دي مونت ��اين �سن ��ة  1533يف
مقاطع ��ة �شم ��ايل فرن�س ��ا عل ��ى �أر� ��ض ا�شرتاها
ج ��ده الذي جمع امل ��ال الكثري من خ�ل�ال جتارة
الأ�سم ��اك  ،وهك ��ذا ول ��د �أب ��وه ثري� � ًا فعم ��ل يف
اجلي� ��ش وت ��د ّرج يف الرتب حت ��ى �أ�صبح عمدة
ملدين ��ة ب ��وردو  ،وقد عم ��ل مونت ��اين يف بداية
حيات ��ه ع�ض ��و ًا يف املحكم ��ة التابع ��ة للربملان ،

لكن ��ه بعد مدة ق�ص�ي�رة ترك ه ��ذه املهنة وتفرع
للق ��راءة فق ��ط  ،وبعد وف ��اة وال ��ده ورث ثروة
كب�ي�رة جعلته يعتزل الع ��امل ويعي�ش يف ق�صره
و�س ��ط مكتبة كبرية  ،يقر�أ كثريا  ،ويعلق كثري ًا
عل ��ى ما قر�أه  ،متطرق� � ًا اىل معظم �أوجه املعرفة
ليكت ��ب � ":إن �أعظم ما يف العامل �أن يكون املرء
لنف�س ��ه "  ،وقد جتمعت له م ��ن مقاالته اكرث من
كتاب حي ��ث ن�شر عام  1580كت ��اب " املقاالت "
بجزئ�ي�ن ثم �أ�ضاف لهما ج ��زء ًا ثالث ًا عام 1588
 ،وكان يعمل على تنمية هذه الكتب بالكثري من
املقاالت اىل �أن توفيّ عام  1592متاثر ًا مبر�ض
يف املثان ��ة  ،وكان مونتاين ق ��د اختار عنوان "
املق ��االت " لكتاب ��ه لأنه قرر من خالل ��ه �أن يقدم
�صور ًا حية عن احلي ��اة  ،وكان حري�ص ًا على �أن
الي�ت�رك �ش�أن ًا من ال�ش� ��ؤون دون �أن يبحثه  ،يف
الف�صل الأول من الكتاب والذي ا�سماه " الفراغ
" يحدثنا مونتاين عن الغاية من هذه املقاالت
 ،ويف ف�ص ��ول �أخ ��رى كث�ي�رة جن ��ده يركز على
مفهوم الرتبية  ،وخ�صو�صا تربية الأطفال وهو
الف�صل الذي �أثار اهتمام جان جاك رو�سو فيما
بع ��د يف كتابه ال�شهري " �إميل �أو الرتبية " الذي
�ص ��در ع ��ام  ، ،1762وق ��د �صاغ رو�س ��و �أفكار
كتابه هذا على منط مونتاين ور�ؤيته الرتبوية
القائمة على فكرة �ص�ل�اح الفرد وف�ساد املجتمع
 ،فالف ��رد يولد بفطرة طيبة نقي ��ة وطاهرة ،لكن
بيد املجتمع �إف�ساده ��ا �أو حمايتها ،فال�شر الذي
يحدث ��ه الإن�سان لي� ��س �أ�صي ًال في ��ه .يكتب جان
ج ��اك رو�س ��و يف عبارة م�شه ��ورة ا�سته� � َّل بها
كتابه " :كل �شيء يخرج من يـد اخلالق �صاحل ًا،
وما �إن تلم�سه يـد الإن�سان ،ي�صيبه اال�ضمحالل
" .ومث ��ل مونتاين ي�ؤم ��ن رو�سو �أن الإن�سان
يول ��د طيب� � ًا يف طبيعت ��ه ،لكن ظ ��روف املجتمع
ه ��ي التي ،متار�س �أثرها ال�سيئ عليه ،ما يفقده
بالتدريج طيبته،.
ومثلم ��ا يبدو رو�سو ثوري� � ًا يف كتابه " �أميل" ،
حني ي�ؤكد �أن الإن�س ��ان الذي ال يكون �شيئ ًا عند
والدت ��ه � ،سي�صبح ذات يوم كل �شيء .وجند �إن
ه ��ذا التكوين للعقل  ،ه ��و الذي يدر�سه رو�سو ،
وه ��و يري ��د �أن ي�ؤك ��د �أن ال معن ��ى لتاريخ ف�ساد
الإن�ساني ��ة � ،إذا مل يكن تاري ��خ الإن�سان نف�سه ،
�إن تط ��وّ ر الف ��رد يعك�س �إذ ًا تاري ��خ ن�سله  ،ومع
هذا الفرق جن ��د �أمام كل طف ��ل �إمكانية م�ستقلة
 ،فلي� ��س الطف ��ل بالن�سب ��ة لرو�س ��و �أو ًال � ،إال
�أحا�سي� ��س  ،ث ��م عق ًال ح�سي� � ًا  ،ومن ث ��م يغدو "
عق ًال عقالني� � ًا " و�أخري ًا �ضمري ًا �أخالقي ًا  ،فكيف
ن�ساعد الطفل لئال يبعرث حظه يف تطوير ملكاته
العقلية  ،جند الإجابة عند مونتاين يف كتابه "
املق ��االت حيث ي�ؤك ��د على �أن ه ��دف الرتبية �أو
التعلي ��م هو تكوين احلكم على الأ�شياء  ":ر�أ�س
جي ��د التكوي ��ن  ،ال ر�أ� ��س جيد ال�شح ��ن  ،ولهذا
ي�ؤك ��د مونت ��اين �إن الطف ��ل ي�ستطي ��ع �أن ينم ��و
من ��و ًا �صحي� � ًا وعقلي ًا م ��ن دون عن ��ف �أو ق�سر ،

رو�سو

مونتاين
وه ��و يكت ��ب  :ياللجه ��ل وقل ��ة اال�ستط�ل�اع من
و�س ��ادة ناعمة ي�سرتي ��ح فوقها من اليفهم معنى
الرتبية " .
كان رو�س ��و يعل ��ق �أهمي ��ة كب�ي�رة عل ��ى كت ��اب
مونت ��اين " التعليقات " وكت ��ب اىل ديدرو � ،إن
كت ��اب مونتاين يجب �أن  ":يكون حجر الزاوية
يف م ��ا نريد �أن نطرحه من �أف ��كار جديدة  ،لأننا
�سنج ��د يف م�ؤلفات ��ه نواح ��ي الإ�ص�ل�اح التي
يجب �إدخالها عل ��ى املجتمع "  ،وقد كان رو�سو
ي ��درك مث ��ل مونت ��اين �إن �أح ��د ًا ال ي�ستطي ��ع �أن
ي�ش ��رع يف �إ�صالح الدنيا من دون �أن ي�سعى اىل
�إ�ص�ل�اح الرتبية وقد ح ّر� ��ص رو�سو �أن يو�ضح
لقرائه  ،كيف �إن الأفكار الواردة يف �أميل مكملة
ملبادئ مونتاين ومتما�شية مع �أفكاره .
يقدم لنا مونتاين فل�سف ��ة غايتها �إ�شاعة ال�سالم
والطم�أنين ��ة  ،فاحلي ��اة خري �إذا ُج ��ردت من كل
�ض ��روب اال�صطن ��اع التي يفر�ضه ��ا الإن�سان ":
�إذ �أن من الكمال املطلق �أن يعرف الإن�سان كيف
يتمتع بكيانه ا�ستمتاع ًا نزيه ًا عن الو�سائل التي
حتق ��ق هذا اال�ستمت ��اع النزيه " وله ��ذا جند �إن
دعوة مونت ��اين ملمار�سة " فن احلياة "  ،والتي
تنح�ص ��ر يف الرج ��وع اىل الطبيع ��ة  ،وله ��ذا
ينبغي التما�س احلقيق ��ة يف ال�شعور بالنف�س ،
ال يف الأف ��كار البعيدة عنا  ،وال يف ما هو غريب
عنا وم ��ن �ش�أن ��ه �أن يف�سدن ��ا  ،والنا�س مالقون
يف نفو�سه ��م ذاته ��ا كل م ��ا يحتاج ��ون �إلي ��ه من
�أج ��ل احلياة �.أن حياتنا يف داخل ذواتنا  ،ومن
ذواتن ��ا ينبغ ��ي �أن ن�ستمد املع ��ارف ال�ضرورية
للو�ص ��ول بها اىل اخلري  ،وكل م ��ا عدا ذلك فهو
غري ��ب عن ��ا ..وله ��ذا يج ��د مونت ��اين �أن ه ��دف
التعلي ��م �أو الرتبي ��ة كم ��ا جاءت عن ��د جان جاك
رو�س ��و ينح�صر �أو ًال يف تكوين احلكم ال�صائب
على الأ�شياء � ،أي تكوين عقل يتجه اىل احلقيقة

" ي��رى �أر�سط��و  ،مثل��ه مث��ل معظ��م
الفال�سف��ة الإغريق  ،يف عقلنا مقيا�س
الأ�شي��اء  ،ومن هنا �أ�ستبع��د من الواقع
كل ما لي�س معقوال ".
هيغل

كان ال�س� ��ؤال الذي ي�شغ ��ل الفال�سفة هو ":كيف
ميكننا �أن نزيد حظوظنا من ال�سعادة ؟" .وكان
مونت ��اين ي�ص ��ر �إن ال�شك مبا حولن ��ا يجلب لنا
احلقيقة وه ��ذه احلقيقة هي الت ��ي �ستدلنا على
ال�سع ��ادة  ،فيما �أ�صر �أر�سط ��و الذي عا�ش قبل
مونت ��اين مب ��ا يق ��ارب الألف�ي�ن �أن يخربن ��ا �إن
االح�سا� ��س بال�سع ��ادة �سيقودن ��ا �إىل ال�سل ��وك
احل�سن.
�أر�سط ��و ال ��ذي ولد يف مقدونيا �سن ��ة  384قبل
املي�ل�اد ،تتلم ��ذ على ي ��د �أفالطون و عم ��ل معلم ًا
للإ�سكن ��در  ،كان يط ��رح عل ��ى تالمذت ��ه �س� ��ؤا ًال
ه ��و " : :كيف يج ��ب �أن نعي� ��ش؟".وكان يعتقد
�إن االجاب ��ة ع ��ن هذا ال�س�ؤال ه ��ي الطريق �إىل
الفل�سفة وله ��ذا ظل طوال حيات ��ه يرفع �شعار "
�إبحث عن ال�سعادة" .
م ��اذا تعني عبارة "�إبحث ع ��ن ال�سعادة"؟ تعني
عن ��د �أر�سط ��و اكتم ��ال الف�ضائ ��ل يف النف� ��س ،
وه ��و يعتق ��د �إن كل ف�ضيل ��ة توج ��د يف الو�سط
ب�ي�ن طريف نقي� ��ض .توجد ال�شجاع ��ة مثلها يف
الو�سط بني اجلنب و التهور.
يعتقد الكث�ي�ر من فال�سفة الع�ص ��ر احلديث ب�أن
�أر�سطو كان حمق� � ًا يف ما يتعلق ب�أهمية تطوير
الف�ضائ ��ل كما �أن ر�ؤيته ملا تعنيه ال�سعادة كانت
دقيقة و ملهمة .يعتقدون ب�أنه عو�ض ال�سعي �إىل
رفع ن�سبة املتعة يف احلياة ،يجب �أن نحاول �أن
نكون �أح�س ��ن و �أن نفعل ال�شيء ال�صحيح .هذا
ما يجعل احلياة ت�سري على ما يرام.
كل ه ��ذا يجع ��ل الأمر يب ��دو و ك�أن �أر�سطو كان
مهتم� � ًا فقط بالتطوي ��ر الذاتي للأف ��راد .مل يكن
كذلك .يبني �أر�سطو ب�أن املخلوقات الب�شرية هي
خملوق ��ات �سيا�سي ��ة .نحتاج �أن نك ��ون قادرين
عل ��ى العي�ش م ��ع الآخرين ،و نحت ��اج �إىل نظام
للعدال ��ة حتى نتعامل م ��ع اجلان ��ب الأ�سود من
الطبيعة الب�شرية .ال ميكن �أن تدرك ال�سعادة �إال
يف عالق ��ة مع احلياة يف املجتم ��ع .نعي�ش مع ًا،
و نحت ��اج �أن جن ��د ال�سعادة بالتفاع ��ل جيد ًا مع
النا� ��س الذين يحيط ��ون بنا يف دول ��ة �سيا�سية
منظمة.
ً
كان �أر�سط ��و يوث ��ف بان ��ه ذك ��ي ج ��دا و كان ��ت
�أبحاث ��ه �شامل ��ة و جامع ��ة لدرج ��ة �أن َم ��ن يقر�أ
�أعمال ��ه يعتق ��د �أن �أر�سطو حمق� � ًا يف كل �شيء.
وبعد مئ ��ات ال�سنني على وفات ��ه  ،كان العلماء
الذين عا�شوا بع ��ده يقبلون �أفكاره حول العامل
عل ��ى �أ�سا� ��س �أنه ��ا �صحيح ��ة ب�ل�ا ج ��دال� .إذا
ا�ستطاع ��وا �أن يثبت ��وا �أن �أر�سط ��و ق ��ال �شيئ ًا،
كان ذل ��ك كافي ًا بالن�سبة �إليهم .هذا هو ما ي�سمى
�أحيانا"ي�سلطة �أر�سطو " التي ظلت تهيمن على
الفل�سفة الكرث من خم�سة ع�شر قرنا ،
كان �أر�سط ��و مفتون� � ًا �أي�ض� � ًا بالعدي ��د من هذه
الأ�سئلة الفل�سفي ��ة  ،لكنه كان مييل �إىل الإجابة
عنه ��ا بطريق ��ة ميك ��ن �أنْ نطل ��ق عليه ��ا ا�س ��م
"علمي ��ة" .لقد كان  ،مث ��ل �أفالطون  ،فيل�سوف ًا
 ،لكن ��ه كان فيل�سوف� � ًا طبيعي ًا  ،وه ��و ما ن�سميه
"عالمِ � � ًا" .كان فرع الفل�سفة الذي يثري حما�سه
�أكرث ه ��و املنطق  -كيف ميكنن ��ا التفكري ب�شكل
�أك�ث�ر و�ضوح ًا  .-كان دائم ًا م�شغو ًال بالعامل من
حول ��ه  ،بالأر� ��ض و ال�سم ��اء  ،وبطريق ��ة تغري
الأ�شي ��اء يف الطبيع ��ة. .عا� ��ش ار�سط ��و ومات
عا�شقا للحكم ��ة� .أم�ضى حياته يف حماولة لفهم
العامل من حوله  ،وبطرق نرغب �أنْ ن�صفها الآن
بالعلمية .لقد �أ ّثرت ر�ؤيته للأر�ض وخملوقاتها
وال�سم ��اوات املحيطة به ��ا  ،يف فهمنا لأكرث من
� 1500سن ��ة .لقد تفوق �أر�سطو جنب ًا �إىل جنب
م ��ع جالينو�س  ،على جمي ��ع املفكرين القدماء.
بالطب ��ع ف�إنه بن ��ى على ما م�ضى  ، ،لكنه مل يكن
فيل�سوف ًا متعالي� � ًا .لقد انخرط بالفعل مع العامل
املادي عندما كان يحاول فهمه.

بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــر
Editor-in-Chief

Fakhri Karim

General Political daily
3 March 2019

اقــــرأ

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

الأعمال ال�شعريّة الكاملة
جلورج �أورويل
عرف ��تُ ب�أين �أريد �أن �أ�صبح �شاعر ًا يف ٍ ّ
ربا
�سن مبكرة جدًا .مّ
م ��ن عمر اخلام�سة �أو ال�ساد�سة .هك ��ذا يكتب جورج �أورويل
�صاحب الرواية ال�شه�ي�رة  1984الذي �صدرت له م�ؤخر ًا عن
دار امل ��دى الأعم ��ال ال�شعري ��ة الكاملة ” للم ��رة االوىل باللغة
العربي ��ة ويف مقدمة الكت ��اب يكتب دي ��ون فينابلر �أن جورج
�أورويل �أ ّلف هذه الق�صائد خالل فرتات زمنية متباعدة وكان
البد �أن جتمع لك ��ي تكون متاحة للجميع  ،فهي تو ّفر م�صدر ًا
مفيد ًا للأكادمييني واملكتبات والطالب وق ّراء ال�شعر عموم ًا.

بيت ( ) يحتفي ب�شاعر الق�صيدة الكونكريت ّية فا�ضل العزاوي
عن �شاعر الق�صيدة
الكونكريتية ،و�صاحب
الرواية الفنتازية،
وم�ؤ�س�س جماعة كركوك
تحدث رواد جل�سات بيت
المدى في �شارع المتنبي
يوم الجمعة الفائت خالل
الجل�سة الممنهجة التي
تقام في �صباح كل يوم
جمعة من كل �أ�سبوع،
ال�شاعر والمترجم
والروائي فا�ضل العزاوي
كان محوراً للحديث في
تلك الجل�سة بح�ضور عدد
من الأدباء والك ّتاب الذين
عا�صروه :

 بغداد /زينب الم�شاط
 عد�سة /محمود ر�ؤوف
من جيل ال�ستين ّيات
قدم الجل�س ��ة و�أدار حواراتها الباحث
رفعت عب ��د ال ��رزاق قائ�ل ً�ا �إن "فا�ضل
الع ��زاوي من كبار �أدبائنا وهو االديب
المعروف بحديثه عن جيل ال�ستينيات
في االدب العراق ��ي الحديث وهو �أحد
الوجوه المعروفة بما ي�سمى بجماعة
كرك ��وك ،ل�ست غني� � ًا بم ��ا �س�أقدمه عن
الع ��زاوي ،ذلك �إن م ��ن كان يفتر�ض �أن
يق ��دم الجل�س ��ة تخلف ع ��ن ح�ضورها،
له ��ذا �أجد �أننا ندخ ��ل مبا�شرة لن�ستمع
لآراء المتحدثي ��ن ع ��ن الع ��زاوي بع ��د
�أن �أ�صدرن ��ا الملحق مع جريدة المدى
ال ��ذي �أج ��د �أن ��ه يكفين ��ا للحدي ��ث عن
العزاوي ".
العزاوي وجودي ًّا
ب ��د�أ الناق ��د مالك المطلب ��ي حديثه عن
فا�ض ��ل الع ��زاوي بوقفة دقيق ��ة �صمت
لروح االديب الفل�سطيني الراحل خالد
علي م�صطف ��ى ،وقال المطلبي متحدث ًا
ع ��ن الع ��زاوي " �إن ��ه مثق ��ف مرك ��ب،
نتاجاته توزعت بين ال�شعر حيث كانت
مجموع ��ة " اال�سف ��ار ،و�سالم� � ًا �أيته ��ا
الموجة" من �أ�شهر مجاميعه ال�شعرية
ا�ضافة ال ��ى ما قدمه من روايات مهمة،
وكت ��ب معرفية ور�ؤيوي ��ة مثل كتاب "
الرائي ف ��ي العتمة" ".انحدر العزاوي
م ��ن كرك ��وك كما يق ��ول المطلب ��ي "ان
العزاوي جزء من جماعة كركوك التي
ت�أ�س�ست في �ستيني ��ات القرن الما�ضي

فا�ضل ثامر
ع ��ام  1964وقو�ضت عام  ،1968وهم
لي�س ��وا ت�شكي�ل ً�ا منبثق� � ًا للثقافة بل هم
�ص ��دى لجماع ��ة ال�شع ��ر الت ��ي انبثقت
في بيروت ،وم ��ن �أقطابها �سعيد عقل،
محم ��د الماغوط ،و�أدوني�س ،ويو�سف
الخ ��ال و�آخ ��رون ".وع ��ن تجربته مع
الع ��زاوي يذكر المطلب ��ي قائال "عملت
مع فا�ض ��ل العزاوي حين كان �سكرتير
تحري ��ر مجل ��ة �أل ��ف ب ��اء وكن ��ا نعم ��ل
بالق�س ��م الثقاف ��ي �أن ��ا وال�شاعر فوزي
كري ��م وكان ��ت البيئ ��ة ثقافي ��ة قب ��ل ان
تكون �إعالمية  ،وكان ��ت �ألف باء �أ�شبه
بمنت ��دىً ثقافي ،وعملن ��ا برامج �أدبية
وثقافية للأدباء ما وراء ال�شهرة �أمثال
جعفر الخليلي ،و�أدمون �صبري".
و�أك ��د المطلب ��ي �أن" للع ��زاوي ق ��درة
ثقافي ��ة داخلي ��ة ولدي ��ه ق ��درة معرفية
ويب ��دو ان اللغة االنكليزي ��ة التي كان
ممت ��از ًا به ��ا �ساعدت ��ه كثير ًا عل ��ى ذلك
وكنا نتعامل ك�أ�شخا�ص نعمل بالثقافة
كح ��وارات وغيره ��ا  ،وكان فا�ض ��ل
الع ��زاوي وجودي� � ًا م ��ن ر�أ�س ��ه حت ��ى
�أخم� ��ص قدم ��ه وكان �إن�سانوي ًا ويميل
ال ��ى النزع ��ة الإن�ساني ��ة كان ي�ؤم ��ن
ب�أ�شي ��اء ال يعب ��ر عنه ��ا ،وف ��ي الحقيقة
ان ��ه كان ين ��زع نح ��و ال ��ذات العاب ��رة
لاليديولوجي ��ات ولك ��ن �إن�سانويت ��ه
طغت على كل �شيء".
م�شروع ح�ضاري كبير
ُع� � ّد العزاوي من اال�سم ��اء الكبيرة في
الثقاف ��ة العراقية و�شاه ��د ًا على الكثير
من الح ��ركات والتط ��ورات المهمة في
الع ��راق  .يق ��ول الناق ��د فا�ض ��ل ثام ��ر
�إن "�أه ��م م ��ا �شه ��ده الع ��زاوي هو تلك
التجرب ��ة المتعلق ��ة بحرك ��ة الحداث ��ة
ال�شعري ��ة ال�ستيني ��ة ،حي ��ث كتبت عنه
من ��ذ ع ��ام  1970حين �أ�ص ��در روايته
" مخلوقات فا�ضل العزاوي الجميلة"
ف ��ي مجل ��ة االجي ��ال ".وذك ��ر ثام ��ر
"كتب ��ت درا�س ��ة ف ��ي كتاب ��ي االخي ��ر
بم ��ا يق ��ارب ال� �ـ� 50صفحة ع ��ن فا�ضل
الع ��زاوي ،وج ��دت �أنن ��ا ال يمك ��ن ان
ندر�س العزاوي بمع ��زل عن مجموعة
من الموجهات الثقافي ��ة التي ارتبطت
بالفك ��ر الي�س ��اري وعالقت ��ه باللغ ��ة
االجنبية ودخول ��ة المعتقل ،وهو يعد
من ال�شخ�صي ��ات اال�ستثنائي ��ة �إ�ضافة

�شكيب كاظم

يا�سني الن�صري
الى ان ��ه طاقة معب� ��أة بالثقافة والتمرد
 ،له ��ذا �أج ��د �أن من ال�صعب ج ��د ًا �إقامة
عالق ��ة �شخ�صي ��ة مع ��ه ".ف ��ي روايته
"مخلوقات فا�ضل العزاوي الجميلة"
يذكر ثامر "�إنه قدم نمط ًا �سردي ًا متميز ًا
ي�شب ��ه الفنتازيا ،كان دائم ًا ما يقدم لغة
�صادمة وق�صائ ��د تعرف بالكونكريتية
 ،فه ��و ل ��م يك ��ن �شكالني� � ًا وكان يحمل
م�شروع ًا ح�ضاري ًا �إن�ساني ًا كبير ًا".
البيان ال�شعري
الناقد �شكيب كاظم تحدث خالل كلمته
ع ��ن "فا�ض ��ل الع ��زاوي والبح ��ث ع ��ن
المنزل ��ة النبوي ��ة لل�شع ��ر وال�شاع ��ر".
ذاك ��ر ًا �أن" كت ��اب " �شع ��راء البي ��ان
ال�شع ��ري" الذي قدم ��ه االديب الراحل
د .خالد علي م�صطفى �أعاد الى ذاكرتي
البي ��ان ال�شع ��ري ال ��ذي ن�شرت ��ه مجلة
ال�شعر بعددها االول عام  ،1969حيث
�أثار �صدوره �ضجة باالو�ساط الثقافية
في الع ��راق ،ووق ��ع عليه �شع ��راء عقد
ال�ستي ��ن امث ��ال �سامي مه ��دي وفوزي

 حكمت البي�ضاين
مدي ��ر مهرجان ث�ل�اث دقائق يف
ثالث ��ة �أي ��ام ،يعل ��ن ع ��ن انطالق
املهرج ��ان م�س ��اء الي ��وم الأح ��د
ال ��ذي ي�ستم ��ر خالل ثالث ��ة ايام
لغاي ��ة ي ��وم الثالث ��اء � 5آذار
 ،2019حي ��ث �سيق ��دم خالل ��ه
�أفالم� � ًا �شبابية ق�صرية ت�ستغرق
ثالث دقائق.
� صادق الركابي
الباح ��ث يف عل ��م االقت�ص ��اد،
ت�ضيف ��ه م�ؤ�س�س ��ة احل ��وار
االن�س ��اين ي ��وم االربع ��اء املقبل
خ�ل�ال �أم�سي ��ة يتح ��دث فيها عن
تداعي ��ات خ ��روح بريطاني ��ا من
االحت ��اد االوروب ��ي وت�أثري ذلك �إقام ��ة حف ��ل توزي ��ع جائ ��زة
الإب ��داع العراق ��ي لدورته ��ا
على الو�ضع الداخلي للمملكة.
الرابع ��ة ع ��ام  ،2018وذلك يوم
ال�سب ��ت املواف ��ق � 16آذار 2019
 عمران العبيدي
مدي ��ر �إع�ل�ام وزارة الثقاف ��ة عل ��ى خ�شب ��ة امل�س ��رح الوطن ��ي
وال�سياح ��ة والآث ��ار ،يعل ��ن عن العراقي .

�صباح كركوكلي

داوود العنبكي
ويكت ��ب من داخ ��ل الجحي ��م ليخو�ض
حرب الحرية حتى النهاية".
ويزع ��م الناقد �شكي ��ب كاظم �أن ��ه تابع
منج ��ز الع ��زاوي منذ بدايات ��ه  ،ذاكر ًا
انه "�ص ��وت مغاي ��ر للأدلج ��ة وتغريد
وا�ض ��ح خ ��ارج ال�س ��رب ،حي ��ث هرب
م ��ن القطي ��ع ليكت ��ب .وكان باحث ًا عن
الحري ��ة وهذا م ��ا وجدته ف ��ي روايته
"مخلوقات فا�ضل العزاوي الجميلة"
الت ��ي مزج به ��ا بين الرواي ��ة والخيال
العلمي وا� ً
صال ال ��ى الفنتازيا ومتخذ ًا
من �شخ�صياته �أن�صاب ًا جامدة".
جماعة كركوك
زام ��ن الع ��زاوي وترع ��رع مع ��ه من ��ذ
بدايات ��ه ،االديب د�.صب ��اح الكركوكلي
يتحدث عن الع ��زاوي قائ ًال "�إن الفرق
بينن ��ا كان  18عام� � ًا ،حي ��ث كان �أخوه
يون� ��س العزاوي �صديق ًا لي ".تخلتف
كرك ��وك ع ��ن جمي ��ع المحافظ ��ات ف ��ي
الع ��راق بتنوعه ��ا القوم ��ي والعرق ��ي
والدين ��ي وهن ��اك فيه ��ا ع ��رب وك ��رد
وتركم ��ان و�سري ��ان وغيره ��م ،يج ��د

كركوكل ��ي
�أن" كرك ��وك ل ��م تتك ��ون ف ��ي العق ��د
االربعين ��ي م ��ن مكتب ��ات كثي ��رة ب ��ل
هن ��اك مكتبتان او ث�ل�اث وكانت تخلو
م ��ن الكتب التقدمية ،وكان ��ت كلها كتب ًا
�سيا�سي ��ة وديني ��ة و�أدبي ��ة كال�سيكية،
ح�سني اجلاف
كري ��م وفا�ض ��ل الع ��زاوي وخال ��د علي
و�إن جمي ��ع �أدب ��اء كرك ��وك كان ��وا ق ��د
م�صطف ��ى ،وه ��ذا البي ��ان بتوجهات ��ه
ترب ��وا تربية كال�سيكية ع ��دا ق�سم ًا من
و�أ�سل ��وب كتابت ��ه يعيد لذاك ��رة القراء
ال�شب ��اب الذي ��ن قاموا ب�إن�ش ��اء جماعة
الجادي ��ن البي ��ان ال�سريال ��ي ال ��ذي
كركوك كله ��م خرجوا من تحت معطف
�أ�ص ��دره �أندري ��ه بريتون ف ��ي باري�س
ناظ ��م حكم ��ت ،ال�شاعر الوحي ��د الذي
ف ��ي الق ��رن الع�شرين ف ��ي فرن�سا ،نجد
و�صل ��ت �أ�شع ��اره ال ��ى كرك ��وك حي ��ن
ان ه ��ذا البي ��ان ال�شع ��ري ه ��و �أنفا�س
جاءوا الى بغ ��داد كطالب كلية التربية
فا�ض ��ل الع ��زاوي وتوجهات ��ه ع ��ن
ع ��ام  1958وكان معه ��م يو�س ��ف
المنزلة النبوي ��ة لل�شعر وال�شاعر ،لأن
الحيدري وقحطان الهرمزي وغيرهما
ال�شاع ��ر ي�صبو لأن ي�صب ��ح �صوت ًا لكل
ممن ي�سمون �أنف�سهم جماعة كركوك".
الأجي ��ال ،وه ��و يتحدث بعي ��ن الن�سر
و�أكد كركوكلي " �أنه رغم الخالف بين
ال ��ى الم�ستقبل الذي ال يراه الآخرون،
قحطان الهرمزي وفا�ضل العزاوي عن
�أ�سبقي ��ة ت�أ�سي� ��س جماعة كرك ��وك� ،إال
�أنن ��ي �أ�ؤك ��د �أن من �أ�س�سه ��ا هو فا�ضل
الع ��زاوي كون ��ه و�ص ��ل قب ��ل �سنة من
و�صول الهرمزي الى بغداد".
�أحد المالئكة
فا�ض ��ل الع ��زاوي ه ��و �أح ��د المالئك ��ة
ولي� ��س �آخ ��ر المالئك ��ة ،وه ��و �أول من
كت ��ب الق�صي ��دة الكونكريتي ��ة وفت ��ح
ذاكرتنا و�أعيننا على الثقافة التوعوية
مالك املطلبي مع مقدم اجلل�سة رفعت غبد الرزاق م ��ن خ�ل�ال ناف ��ذة فتحه ��ا عل ��ى الثقافة
الغربي ��ة  ،هك ��ذا و�صفه الناق ��د يا�سين
الن�صير قائ�ل ً�ا "�إن العزاوي طاقة فنية
هائل ��ة بال�صحاف ��ة والعم ��ود ال�صحفي
�إ�ضافة الى البيان ال�شعري الذي �أنجزه
و�أعتقد �أنه �أنجزه لوحده".
وتح ��دث الن�صير عن رواي ��ة العزاوي
"�آخ ��ر المالئك ��ة " كتبت عنه ��ا مقا ًال
طوي ًال جد ًا� ،أعتقد انه قلب لنا موروث
كركوك بتاريخه المعقد الملتب�س وبما
يمك ��ن ان يت�أمله �إن�س ��ان �شعبي ب�سيط
بطريق ��ة الواقعي ��ة ال�سحري ��ة و�أنت ��ج
رواي ��ة كان ��ت موازي ��ة لرواي ��ة الرجع
البعي ��د والنخل ��ة
والجي ��ران و�إن
ل ��م تتف ��وق في
جانب من اجلل�سة

جوني ديب يطالب �آمبر هيرد
بتعوي�ضه  50مليون دوالر

تق ��دم املمث ��ل الأمريكي جوين دي ��ب ( 55عام ًا) بدعوى ق�ضائي ��ة �ضد زوجته
ال�سابقة �آمرب هريد ،وطالبها بتعوي�ض قيمته  50مليون دوالر بدعوى الت�شهري
به .وكانت املمثلة هريد قد وجهت لزوجها ال�سابق اتهامات بالعنف الأ�سري
ع ��ام  ،2016و�صفها دي ��ب باخلدعة املتقنة .و�أ�ش ��ارت الدعوى �إىل مقال
كانت ه�ي�رد ( 32عام ًا) قد كتبته يف �صحيف ��ة "وا�شنطن بو�ست" يف
دي�سم�ي�ر املا�ضي ،وقالت فيه �إنه ��ا تلقت تهديدات بالقتل ،بالإ�ضافة
�إىل �أنه ��ا خ�س ��رت عملها بعدما حتدثت ع ��ن الإ�س ��اءة املنزلية التي
تعر�ض ��ت لها على يد ديب ،بح�سب ما نقلته "ديلي ميل" .وقال ديب
يف دع ��واه ب�أن تلك املزاعم لي�س ��ت �صحيحة �إطالق ًا ،و�أنه مل يرتكب
�أب ��د ًا الإ�ساءات التي ادعتها ،وزع ��م �أنها جمرد جزء من خديعة متقنة
حاكتها لتخلق هريد لنف�سه ��ا دعاية �إيجابية وتتقدم يف مهنتها .وذهبت
الدع ��وى الق�ضائية �إىل القول� ،إن االدعاءات التي �أدلت بها هريد �ضد ديب
دح�ضه ��ا اثنان من �ضب ��اط ال�شرطة الذين ا�ستجوبوه ��ا ،وعدد من ال�شهود
املحايدي ��ن ،وجمموعة من �أ�شرطة الفيديو لكامريات املراقبة .واعترب ديب
�أن زوجته ال�سابقة لي�ست �ضحية ،و�إمنا هي من ارتكبت الإ�ساءة.

الطقس

�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 عن م�ستوياتها .

جو ا ن ��ب
ع ��ن ه ��ذه الرواي ��ات ".م�ؤك ��د ًا ان
"الحديث عن العزاوي طويل ووا�سع
انه اليوم ي�شعر بالحزن على الم�ستوى
ال�شخ�ص ��ي والحي ��اة اليومي ��ة ،وه ��و
يعي� ��ش عزل ��ة حقيقي ��ة ،حت ��ى ان ��ه ال
يلتق ��ي ب�أ�صدقائ ��ه ،ه ��ذا الن ��وع م ��ن
الكائ ��ن ال�شعري المثق ��ف المو�سوعي
عل ��م �أجي ��ا ًال ف ��ي ال�صحاف ��ة وا�ستثمر
الموروث ال�شعبي ،لأنه مثقف حقيقي
عا�ش خارج تاريخ البلد".
مخلوقات العزاوي الجميلة
تح ��دث الناق ��د داود العنبكي عن رواية
"مخلوقات فا�ض ��ل العزاوي الجميلة"
قائ�ل ً�ا " تثي ��ر فين ��ا كنق ��اد ودار�سي ��ن
فكرتين قد تبدوان متناق�ضتين ولكنهما
لي�ست ��ا كذلك ،االولى �إنه ��ا ن�ص ال يمثل
التاري ��خ الح ��ي للرواي ��ة العراقية و�إن
�أ�ص ��ر النقاد عل ��ى ذكر م�صطل ��ح رواية
عنه ��ا ،و�إن �أ�ص ��ر �صاحبه ��ا عل ��ى ه ��ذا
الم�صطلح ،لأني �أعلم �أن هذا الم�صطلح
ق ��د يطلق على �سبي ��ل التجاوز في كثير
م ��ن الأحيان ،وه ��ذا الن�ص ل ��م يهتم به
ف ��ي التاري ��خ النق ��دي العراق ��ي .وق ��د
يق ��ال �إن نق ��اد تلك المرحلة ل ��م يتنبهوا
لمنجزات ه ��ذه "الرواية" التي �صدرت
ع ��ام  1969وه ��ذا يعن ��ي �أن عمره ��ا
اقت ��رب ال ��ى الن�ص ��ف ق ��رن ول ��م يكتب
عنها ما ي�ؤكد �أنها رواية ولو كانت حية
الن�شغلت به ��ا الدرا�س ��ات النقدية ،وقد
�أعل ��ن فا�ضل ثامر بج ��ر�أة �أنها التنتمي
لجن�س الرواية ف ��ي وقت يعمد �آخرون
للترحي ��ب بن�ص يتمثل بم ��ا يتحدث به
النقاد عن الحداثة والتجديد".
المع ّلم
بمنا�سي ��ة الأول من مار� ��س حيث تحل
ذك ��رى عي ��د المعل ��م ي�ستذك ��ر القا� ��ص
ح�سي ��ن الجاف موقف� � ًا للع ��زاوي قائ ًال
"�إن ��ه بي ��ن عام ��ي  1969و 1970جاء
الع ��زاوي برفق ��ة زوجت ��ه ال ��ى كلي ��ة
التربي ��ة حام�ل ً�ا باق ��ة ورد ال ��ى �أ�ستاذه
ف ��ي ق�سم اللغة االنكليزي ��ة عبد الوهاب
الوكيل وقبّل يده و�أهداه الورد".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

ُحا�سب
هل �سي َ
�أحمد اجلبوري ؟
ل ّأن الله رحيم بعباده من
العراقيني ،فقد تلقينا ب�سرور
بالغ قبل �أيام اخلرب ال�صادر
عن النائب " الهمام " �أحمد
اجلبوري امللقب بـ �أبو مازن
والذي ي�ؤكد فيه �أنه ح�صل على
ماليني الدوالرات واملنا�صب
 ،وال�صفقات لأنه ظل ينا�ضل
خالل � 12سنة  ،ولهذا ف�إن
�ساعته الرولك�س التي جتاوز
ثمنها اخلم�سة ع�شر دوالر ًا
�أمر عادي  ،وهي متاحة �أمام
جميع العراقيني مثلما ّ
ب�شرنا "
م�شكور ًا " .
وتتذكرون معي كيف خرج
علينا هذا املنا�ضل �أحمد
اجلبوري �أبو مازن  ،ليطالبنا
ب�أن نعطيه ثالثني مليون دوالر
كي ي�صرفها على الكاولية ! فهي
يف نظره �أف�ضل من العملية
ال�سيا�سية التي التريد �أن
تعطي رج ًال بحجم �أبو مازن
حقه  ،فمن�صب وزير وحمافظ
 ،وع ّراب �صفقة رئي�س الربملان
ونائب �أو نائم دائم على قلوب
العراقيني التكفي م�سرية �أحمد
اجلبوري الذي طالبنا ب�أن
ن�سميه " الزعيم "  ،وهكذا
تنف�سنا جميعا ال�صعداء مع
احلوار الذي �أجرته قناة �آ�سيا
معه  ،والذي فتح باب ًا من الأمل
لإمكانية �أن يعرف ال�شعب
يد�س �أنفه يف
قدره  ،و�أن ال ّ
كل ق�ضية ،ويطارد م�س�ؤوليه
"النزيهني " متهم ًا �إياهم
بالف�ساد ونهب ثروات البالد،
ومل يكتف " الزعيم " �أبو مازن
بذلك بل �أخربنا � ّأن �أهايل �صالح
الدين يطيعونه طاعة عمياء !
هل ح�ضرتك عزيزي املتفرج
متفاجئ من احلالة؟ هل ال�سيد
�أحمد اجلبوري وهو يقول
�إن العملية ال�سيا�سية " طايح
حظها " مع انه يفرهد من
خاللها املاليني من الدوالرات
 ،وميلك مئات الكيلومرتات
من االرا�ضي  ،هل كان يعرف
جيد ًا �أن ال �أحد �سيحا�سبه ،و�أن
فعلته احاديثه و�شاءه الذمم يف
الربملان ك�أنها مل تكن ،و�أن هيئة
الربملان م�شغولة بالف�ضيلة
والأخالق !
مهمة النائب �أن يرتقي بالعمل
ال�سيا�سي  ،ويعمّق ر�ؤيته،
وي�ضع هموم النا�س حتت
املجهر ،والآن ،ن�شاهد على
الف�ضائيات مقاطع �ساذجة
ل�سيا�سيني يتميزون ب�سوء
التعبري واخللوّ من �أي جملة
مفيدة و�إال ما معنى �أن ي�صدِّع
ر�ؤو�سنا �أبو مازن باعتباره
زعيم ًا الينا َف�س يف تكريت و�أن
النا�س تطيعه طاعة عمياء ،
و�أن عدم �سماع كالمه �سيُدخل
حمافظة �صالح الدين يف
م�أزق عظيم ،ولكن يا�سيدي
النائب هل هناك م�أزق �أكرث من
م�شاهدتك يف اليوم ثالث مرات
ومنذ �سنوات ؟!
اليوم ّ
الكل �صار جنم ال�شا�شة
ال�صغرية  ،الكل يتفنن يف ّ
بث
�سموم االنتهازية والطائفية ،
و�إر�شاد النا�س كيف ي�صبحون
�صاحلني من خالل انتخابهم،
ومل نتوقع �أن يكون �آخر هذا "
اللغو الذي يقول �صاحبه انه
ي�ستحق كل هذه الرثوة النه "
منا�ضل" ! .

من �أين ي�أتي الأميران هاري وويليام بالأمول ؟!
تبدو حياة �أفراد العائلة الملكية البريطانية
مغرية� ،إذ يحظون بحفالت زفاف �ضخمة،
كما ي�شارك ��ون في منا�سب ��ات عامة كثيرة
مع �أبرز �شخ�صيات العالم.
لك ��ن من �أي ��ن ي�أت ��ي الأمي ��ران ال�شابّان
بكل هذه الأموال؟ الم�صدر الأول للمال
بالن�سب ��ة للأمي ��ر هاري و�أخي ��ه ويليام
ه ��و والدتهم ��ا الأمي ��رة

ديان ��ا� ،إذ ترك ��ت ل ��كل واح ��د منهم ��ا مبل ��غ
 21.3ملي ��ون دوالر ،وح�صال عليه بمجرد
بلوغهم ��ا الخام�سة والع�شري ��ن من العمر،
وق ��د جمعت الأميرة ديانا ثروتها من خالل
ت�سوية طالقها من الأمير ت�شارلز.
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى ذل ��ك ،يح�ص ��ل الأمي ��ران
على الأم ��وال من دوقية كورن ��وول .وهي
مجموع ��ة م ��ن الأرا�ض ��ي الت ��ي تق ��ع كله ��ا
تحت �سيطرة الأمير ت�شارلز وعائلته،
بم ��ن فيه ��ا الأميران ويلي ��ام وهاري.
وتدي ��ر العائل ��ة كل الأرا�ض ��ي التابعة
لهذه الدوقي ��ة ،والعقارات الموجودة
فيه ��ا ،وهو ما ي�ؤمّن له ��ا �أرباح ًا مالية
تجاوزت قيمتها مث ًال  28مليون دوالر
ال�سن ��ة الما�ضي ��ة ،بح�س ��ب موقع قناة
 CNNالأميركية.
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