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مر�شحا ً
ً
خلفا للعاكوب بينهم �صاحبة
40
مقرتح ّ
"تعدد الزوجات"

 بغداد  /وائل نعمة

م ��ن دون مقدم ��ات م� �دّد جمل� ��س
حمافظ ��ة نين ��وى موع ��د ت�سل ��م
�أ�سم ��اء املر�شح�ي�ن ل�شغ ��ل من�ص ��ب املحاف ��ظ
لأ�سبوع �آخر ،فيم ��ا يعتقد �أن املهلة الإ�ضافية
ج ��اءت لإعط ��اء مزيد م ��ن الوق ��ت للتوافقات
ال�سيا�سية.
و�صع ��د ع ��دد املر�شح�ي�ن اىل قراب ��ة ال� �ـ50
مر�شح� � ًا ،بينه ��م ام ��ر�أة هذه امل ��رة ،يف وقت
�صع ��دت فيه ��ا الق ��وى ال�سيا�سي ��ة حتركاته ��ا
ل�ضمان مر�شحيها.
وكان م ��ن املفرت� ��ض �أن يغل ��ق ي ��وم االربعاء

املا�ضي باب الرت�شيح ل�شغل من�صب املحافظ
ب ��د ًال من املق ��ال نوفل العاك ��وب ،لكن جمل�س
املحافظ ��ة ق ��رر متدي ��ده قب ��ل � 24ساع ��ة م ��ن
املوعد الأخري اىل يوم اخلمي�س املقبل.
وكان املجل� ��س ق ��د فت ��ح ب ��اب الرت�شي ��ح يف
الثام ��ن م ��ن ني�س ��ان احل ��ايل ،مل ��دة � 10أيام.
ويتزام ��ن التاري ��خ اجلدي ��د لإغ�ل�اق ب ��اب
الرت�شيح م ��ع املوعد املفرت� ��ض حل�سم ق�ضية
املحاف ��ظ ال�سابق من قبل الق�ضاء الإداري يف
� 2أيار املقبل.
ويق ��ول علي خ�ضري ،ع�ض ��و جمل�س حمافظة
نين ��وى لـ(امل ��دى)" :نخ�ش ��ى دخ ��ول جمل�س
ن�صب املحافظ
املحافظة يف �أزمة قانونية� ،إذا ّ
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�ستار كاوو�ش يكتب:
دنانري عبد ال�ستار
نا�صر اخلم�سة
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بوادر لرتحيل انتخابات املحافظات �إىل
العام املقبل باتفاق احلكومة والكتل

االنغالق ال�سيا�سي يدفع جمل�س نينوى �إىل متديد فرتة التقدمي

اجلديد قبل االنتهاء من ق�ضية الطعن املقدمة
من العاكوب".
وكان من املفرت�ض �أنه قد مت ح�سم اجلدل بهذا
املو�ض ��وع ،حيث قرر املجل�س يف وقت �سابق
�أن ��ه و�إن فتح باب الرت�شي ��ح ،ف�إنه لن ي�صوت
على املحافظ �إال بعد �صدور قرار الق�ضاء.
تب� �دُّل �آراء املجل� ��س يف ق�ضي ��ة متديد املوعد
واخل ��وف م ��ن ال�سق ��وط يف خط� ��أ قان ��وين،
يفه ��م م ��ن ورائ ��ه بح�س ��ب بع�ض الق ��راءات،
ان احل ��وارات ال�سيا�سي ��ة و�صلت اىل طريق
م�سدود يف اختي ��ار بديل عن العاكوب ،وهي
بحاجة لوقت �إ�ضايف.
وقال عبد الرحمن اللوي ��زي ،النائب ال�سابق

يا�سني طه حافظ
يكتب� :أيام
طربق ..فتاة
العا�صفة
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بغداد  /حممد �صباح

عن نينوى �إن "متدي ��د باب الرت�شيح �سيتيح
املج ��ال لع ��ودة العاك ��وب" ،معت�ب�ر ًا �أن �إقالة
الربمل ��ان للأخري ميكن الطعن بها لأنها لي�ست
من �صالحيات جمل�س النواب.
وينفي خ�ضري تلك الأنباء ،ويقول �إن التمديد
ه ��و لإعطاء وقت �أط ��ول لبقية املر�شحني" ،ال
نري ��د �أن يعرت� ��ض �أح ��د ب�أن ��ه مل ت�سن ��ح ل ��ه
الفر�صة لتقدمي �أوراقه".
ّ
وبح�سب م�صادر (املدى) يف نينوى ف�إن عدد
املر�شح�ي�ن و�ص ��ل اىل �أكرث م ��ن  40مر�شح ًا،
متوقع�ي�ن �أن يغل ��ق ب ��اب الرت�شي ��ح على 50
ا�سم ًا.
 التفا�صيل �ص3

ت�ستع� � ّد حكومة عادل عب ��د املهدي لإر�سال
م�سودة جديدة مل�ش ��روع قانون انتخابات
جمال� ��س املحافظات والأق�ضي ��ة �إىل جمل�س النواب
ب ��د ًال م ��ن املق�ت�رح املق ��دم م ��ن اللجن ��ة القانوني ��ة
النيابية.
وي�أت ��ي حت ��رك احلكوم ��ة ا�ستن ��اد ًا �إىل اتفاقه ��ا مع
غالبي ��ة الكت ��ل الربملاني ��ة عل ��ى ت�أجي ��ل االنتخابات
املحلية �إىل �شهر �شباط �أو ني�سان العام املقبل.
وكان جمل�س النواب ق ��د �أنهى خالل الفرتة املا�ضية
الق ��راءة الأوىل لقان ��ون انتخاب ��ات املحافظ ��ات
والأق�ضي ��ة رق ��م  12ل�سن ��ة  2018وب ��د�أت اللجنتان
القانونية والأقالي ��م اجتماعاتهما لالتفاق على بنود
وفقرات هذا القانون قبل عر�ضه للقراءة الثانية .
ويق ��ول م�صدر برملاين يف ت�صري ��ح لـ(املدى) �أم�س،
�إن "الت�سوي ��ف واملماطل ��ة م ��ن قب ��ل بع� ��ض الكت ��ل

ال�سيا�سي ��ة يف ح�س ��م تعدي�ل�ات قان ��ون انتخاب ��ات
جمال� ��س املحافظ ��ات ي ��دل عل ��ى وج ��ود ني ��ة مبيته
لت�أجي ��ل يوم االقرتاع" ،م�شري ًا �إىل �أن "هناك تعمد ًا
يف عدم عر�ض م�شروع القانون يف جل�سات الربملان
ملناق�شته وتعديله".
و�سب ��ق �أن اقرتح ��ت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات عل ��ى
احلكوم ��ة والربمل ��ان �إج ��راء انتخاب ��ات جمال� ��س
املحافظ ��ات يف ال�ساد� ��س ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن
الث ��اين لع ��ام  2019مقابل التزام اللجن ��ة القانونية
النيابية بتنفي ��ذ حزمة من التعدي�ل�ات على القانون
قبل ني�سان اجلاري.
وعربت مفو�ضية االنتخاب ��ات عن خ�شيتها يف �أكرث
م ��ن منا�سب ��ة من ت�أخ ��ر جمل� ��س الن ��واب يف �إجراء
تعديالت ��ه الالزمة عل ��ى مقرتح تعدي ��ل القانون قبل
�ست ��ة �أ�شهر من املواعيد التي اقرتحتها ،عازية �سبب
ذلك لإنهاء حت�ضرياتها اللوج�ستية .
 التفا�صيل �ص2

ً
ّ
هجوما يف �أحد �أحياء جنوب املو�صل
ي�صد
احل�شد

عمل ّية ع�سكريّة خاطفة تطهِّر
"وادي ال�شاي" خالل � 24ساعة
 بغداد  /المدى
�أعلنت خلية الإعالم الأمني ،تطهري
وادي ال�ش ��اي الواق ��ع يف حمافظة
كركوك من بقايا عنا�صر داع�ش الإرهابي بعد
نحو � 24ساعة من انطالق العملية.
و�أف ��ادت اخللية يف بي ��ان تلقته (امل ��دى) ب�أن
ق ��وات جه ��از مكافح ��ة الإره ��اب ،متكنت من
تطه�ي�ر "ح ��اوي وادي ال�ش ��اي" ،جنوب ��ي
حمافظة كركوك.
و�أ�ضاف ��ت اخللي ��ة ،كم ��ا متكنت الق ��وات يف
عمليتها ب�إ�سناد من ط�ي�ران اجلي�ش وطريان
التحال ��ف الدويل ،من تطه�ي�ر قرية "�سماكة"
بالكامل ،وتدم�ي�ر  8عبوات نا�سفة عبارة عن
قذائف مدفعية.
و�أكملت خلي ��ة الإعالم الأمني" :خالل تطهري
ح ��اوي وادي ال�ش ��اي ،دمرت الق ��وات خندق ًا
كب�ي�ر ًا للإرهابي�ي�ن هن ��اك" ،منوه ��ة �إىل �أن
العمليات م�ستمرة حتى الآن.
وك�شف ��ت خلية الإعالم الأمني يف وقت �سابق
م ��ن يوم اجلمع ��ة ،عن �شبكة �أنف ��اق وممرات
ي�ستخدمه ��ا تنظيم داع� ��ش الإرهابي للتخفي
والتنقل ،و�إي�صال الدعم ،يف جنوب حمافظة
كركوك.

وكان ��ت اخللية ق ��د �أعلنت يف بي ��ان �أن قوات
جه ��از مكافح ��ة الإره ��اب ،عرثت عل ��ى �أنفاق
ي�ستخدمه ��ا عنا�صر "داع� ��ش" الإرهابي ،يف
املح ��ور اجلنوب ��ي لوادي ال�ش ��اي ،يف عملية
نوعية انطلقت يوم اخلمي�س.
وزودت اخللي ��ة ب�ص ��ور الأنف ��اق وهي �شبكة
معق ��دة ت�سم ��ح لعنا�ص ��ر داع� ��ش بالتنق ��ل،
واالختباء بني التالل ،كما ت�سمح لهم بالتخفي
من طائرات اال�ستطالع.
و�أ�ضاف ��ت اخللي ��ة ،كم ��ا توج ��د ب�ي�ن ه ��ذه
الأنف ��اق ،ممرات مائية منظم ��ة بنيت من قبل
النظ ��ام ال�ساب ��ق "ال ��ذي كان يرت�أ�س ��ه �صدام
ح�س�ي�ن" ،وه ��ي خا�ص ��ة لت�صري ��ف املي ��اه،
ي�ستغله ��ا التنظيم للتنقل ولي�ص ��ل الدعم بني
جمموعاته.
وكب ��دت الق ��وات الأمني ��ة ،اخلالي ��ا النائم ��ة
داع�ش ،خ�سائ ��ر فادحة ب ��الأرواح واملخابئ،
يف الي ��وم الأول م ��ن العملي ��ة .و�أعلنت خلية
الإعالم الأمني ،يف بيان انه "ي�ستمر الأبطال
يف جهاز مكافحة الإره ��اب ،وب�إ�سناد طريان
اجلي� ��ش يف عملي ��ات تطه�ي�ر وادي ال�ش ��اي
جنوبي حمافظة كركوك.
جتّار ي�شكون �ضعف احلركة التجارية  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

 التفا�صيل �ص3

النفط يتوّج ً
بطال لدوري ال�سلة املمتاز للمرة الثالثة
بغداد  /املدى
ت ��وّ ج فريق النفط
بط�ل� ًا ل ��دوري
ال�سل ��ة املمت ��از باملو�س ��م
 2019-2018بع ��د ف ��وزه
املثري على غرمي ��ه التقليدي
فريق ال�شرطة بنتيجة (-88
 )70نقطة يف املباراة الثالثة
التي جرت بينهما على قاعة
ال�شع ��ب املغلق ��ة لاللع ��اب

الريا�ضي ��ة بالعا�صمة بغداد
�ضم ��ن مناف�س ��ات ال ��دور
النهائي بح�ض ��ور عدد كبري
من ال�شخ�صي ��ات الريا�ضية
يتقدمه ��م وزي ��ر ال�شب ��اب
والريا�ض ��ة د�.أحم ��د ريا�ض
و�إياد بنيان م�ست�شار رئي�س
ال ��وزراء ل�ش� ��ؤون الريا�ضة
وع�ص ��ام الدي ��وان وكي ��ل
ال ��وزارة ل�ش� ��ؤون الريا�ضة
وجن ��م الك ��رة العراقي ��ة
ال�سابق عدنان درجال .

عراق ّيون ي�ص ّرون
على لعب "بوبجي"
رغم حجبها

وتق ��دم فري ��ق النف ��ط عل ��ى
مناف�س ��ه فري ��ق ال�شرط ��ة
بنتيج ��ة ()18-24نقطة يف
ال�ش ��وط االول وا�ستع ��اد
االخ�ي�ر توازن ��ه يف ال�شوط
الث ��اين الذي انتهى ل�صاحله
()16-17نقط ��ة وانته ��ى
ال�شوط االثال ��ث من املباراة
للنف ��ط بنتيج ��ة ()18-33
وك�س ��ب فري ��ق ال�شرط ��ة
ال�ش ��وط الراب ��ع بنتيج ��ة
()15-17نقط ��ة لتنته ��ي

ترجمة /املدى
لي� ��س م ��ن الغري ��ب �أن ت�سم ��ع
�أ�ص ��وات بن ��ادق ر�شا�ش ��ة
ت�صدرع ��ن هوات ��ف حممول ��ة ل�شب ��اب
متجمع�ي�ن يف مقه ��ى �أو م ��ن مرت ��ادي
�ص ��االت �ألعاب من الت ��ي تنت�شر الآن على
نحو وا�سع يف مدن خمتلفة من العراق .
�أ�ص ��وات الإطالق ��ات واالنفج ��ارات تل ��ك
ت�أت ��ي م ��ن خلفي ��ات لعب ��ة الكومبيوت ��ر
االفرتا�ضية� ،أر�ض معركة املقاتل املجهول

املب ��اراة بف ��وز النفط بفارق
 18نقط ��ة وليحتف ��ظ بلق ��ب
دوري ال�سلة املمتاز للمو�سم
الثال ��ث عل ��ى الت ��وايل حتت
قي ��ادة امل ��درب خال ��د يحيى
للم ��رة الرابع ��ة يف تاري ��خ
م�شاركته يف الدوري املحلي
فيم ��ا �أح ��رز فري ��ق ال�شرطة
مرك ��ز الو�صاف ��ة وفري ��ق
نفط اجلن ��وب املركز الثالث
وفري ��ق الك ��رخ املركــــــ ��ز
الرابع.

�أثري ناظم
اجلا�سور يكتب:
العرب بعد
الثورات

يغرد ّ
�ضد الواليات املتحدة ..والبناء ترف�ض جتيري البعثات
ال�صدر ِّ

العراق ممتع�ض من مهاجمة وا�شنطن
 10لطهران عرب �سفارتها يف بغداد
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املعروف ��ة �شعبي� � ًا با�س ��م بوبج ��ي ،حي ��ث
غالب� � ًا ما يتجمع الالعب ��ون �ضمن فرق مع
�أ�صدقائهم على االنرتنيت ليبد�أوا ب�إطالق
النار حلد بقاء �آخر �شخ�ص مقاوم .
الآن ف ��ان كل �شخ� ��ص م ��ن ه� ��ؤالء ي�شجع
عل ��ى تطبيق لعب ��ة اجلهاز املحم ��ول رغم
ت�صويت الربملان يف  17ني�سان على قرار
يدع ��و في ��ه احلكومة ملن ��ع لعب ��ة بوبجي
وحجبها متحججني ب�أن اللعبة لها �أ�ضرار
�سلبية على �صحة و�أمن النا�س خ�صو�ص ًا
بني فئة ال�شباب.

حممد عارف
يكتب :ف�ساد
التعليم
العايل العاملي

رغ ��م ذلك واعتبار ًا من  22ني�سان ما يزال
مزاول ��و اللعبة من ال�شب ��اب يقدمون على
متابعتها كاملعتاد يف كل �أنحاء العراق.
على عب ��د اجلليل ،هو �أحد ه�ؤالء ال�شباب
املتابعني للعب ��ة بوبجي يرتدد على �صالة
للألع ��اب يف �أربي ��ل يعم ��ل فيه ��ا �شقيق ��ه
الأكرب يو�س ��ف .يف ال�صالة يدفع الزبائن
�أج ��ور ق�ضائه ��م لوقته ��م وه ��م يحت�سون
امل�شاريب اخلفيفة وال�شاي بينما يلعبون
�ألعاب فيديو وكومبيوتر خمتلفة
 التفا�صيل �ص5

بغداد /املدى

�أب ��دى زعي ��م التي ��ار
ال�صدري مقتدى ال�صدر،
�أم� ��س ال�سب ��ت ،قلق ��ه م ��ن تزاي ��د
م ��ا و�صفه ��ا التدخ�ل�ات يف ال�ش�أن
العراقي ،فيم ��ا يقدم  10مقرتحات
منه ��ا ان�سحاب الف�صائ ��ل العراقية
املنتمي ��ة للح�شد من �سوريا ،وغلق
ال�سف ��ارة االمريكي ��ة يف الع ��راق
يف ح ��ال زجها بالبل ��د يف ال�صراع
اخلارجي لـ"كبح اال�ستكبار" .جاء
ذل ��ك رد ًا على م ��ا ن�شرت ��ه ال�سفارة
االمريكية يف بغداد.
كما �أعرب حتالف الفتح ،عن رف�ضه
ا�ستخ ��دام البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة
املتواج ��دة على الأرا�ضي العراقية
الإ�س ��اءة اىل �أي دول ��ة .وق ��ال

التحالف يف بيان انه "يرف�ض ب�شدة
ا�ستخ ��دام البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة
املتواج ��دة على الأرا�ضي العراقية
للإ�س ��اءة اىل اي دول ��ة او الإ�ساءة
للمرجعي ��ات الدينية التي الي�سمح
�أبن ��اء ال�شع ��ب العراق ��ي بامل�سا�س
به ��ا مطلقا" ،مبين ��ا ان "هذا الفعل
يعد خمالف ًا لأعراف وقواعد العمل
الدبلوما�سي".
و�أ�ض ��اف �إن "ما �ص ��در من جتاوز
كب�ي�ر عل ��ى �أح ��د املرجعي ��ات
الديني ��ة املحرتم ��ة ل ��دى ابن ��اء
ال�شع ��ب العراقي من خ�ل�ال املوقع
الر�سمي ل�سفارة الواليات املتحدة
الأمريكي ��ة هو جت ��اوز �سافر وتع ٍّد
غري مقبول".
وتابع ان "ال�شعب العراقي يحتفظ
بال ��رد عل ��ى وفق االط ��ر القانونية

م ��ن خ�ل�ال القن ��وات ال�سيا�سي ��ة
والفعالي ��ات
والدبلوما�سي ��ة
ال�شعبي ��ة عل ��ى ه ��ذه الإ�س ��اءة
البالغ ��ة" ،مو�ضح ��ا ان ��ه "بالأم�س
يتدخ ��ل هذا ال ��ذي ي�سم ��ى (جوي
ه ��ود) بال�ش� ��أن الداخل ��ي العراقي
ويوج ��ه االتهام ��ات واالوامر دون
رادع واليوم ت�ص ��در هذه الإ�ساءة
م ��ن املوق ��ع الر�سم ��ي لل�سف ��ارة
الأمريكي ��ة مايعن ��ي ان هن ��اك
�إ�ص ��رار ًا من ه ��ذا ال�شخ� ��ص ومن
خلف ��ه �إرادة �صهيوني ��ة م�شبوه ��ة
لتج ��اوز القان ��ون والأع ��راف
الدبلوما�سي ��ة وا�ستف ��زاز م�شاع ��ر
العراقي�ي�ن وتوت�ي�ر العالق ��ة ب�ي�ن
بغداد ووا�شنطن".
 التفا�صيل �ص2
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بوادر لرتحيل انتخابات املحافظات �إىل العام
املقبل باتفاق احلكومة والكتل

 بغداد  /حممد �صباح
ت�ستع ��د حكوم ��ة عادل عب ��د املهدي
لإر�س ��ال م�س ��ودة جدي ��دة مل�شروع
قان ��ون انتخاب ��ات جمال� ��س
املحافظات والأق�ضي ��ة �إىل جمل�س
الن ��واب بد ًال من املق�ت�رح املقدم من
اللجنة القانونية النيابية.
وي�أتي حترك احلكومة ا�ستناد ًا �إىل
اتفاقها مع غالبي ��ة الكتل الربملانية
عل ��ى ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات املحلي ��ة
�إىل �شه ��ر �شب ��اط �أو ني�س ��ان م ��ن
العام املقب ��ل .وكان جمل�س النواب
ق ��د �أنه ��ى خ�ل�ال الف�ت�رة املا�ضي ��ة
الق ��راءة الأوىل لقان ��ون انتخابات
املحافظات والأق�ضية رقم  12ل�سنة
 2018وب ��د�أت اللجنتان القانونية
والأقالي ��م اجتماعاتهم ��ا لالتف ��اق
على بنود وفقرات هذا القانون قبل
عر�ضه للقراءة الثانية .
ويق ��ول م�صدر برملاين يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �أم� ��س� ،إن "الت�سوي ��ف
واملماطل ��ة م ��ن قب ��ل بع� ��ض الكتل
ال�سيا�سية يف ح�سم تعديالت قانون
انتخاب ��ات جمال�س املحافظات يدل
على وجود ني ��ة مبيته لت�أجيل يوم
االق�ت�راع" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "هن ��اك
تعم ��د ًا يف ع ��دم عر� ��ض م�ش ��روع
القان ��ون يف جل�س ��ات الربمل ��ان
ملناق�شت ��ه وتعديل ��ه" .و�سب ��ق �أن
اقرتح ��ت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات
عل ��ى احلكوم ��ة والربمل ��ان �إج ��راء
انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظات يف
ال�ساد� ��س ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شرين
الث ��اين لع ��ام  2019مقاب ��ل التزام
اللجن ��ة القانونية النيابي ��ة بتنفيذ
حزمة من التعدي�ل�ات على القانون
قبل ني�سان اجلاري.
وع�ب�رت مفو�ضي ��ة االنتخابات عن

ال�سيا�سي ��ة لت�أجي ��ل االنتخاب ��ات
املحلية اىل العام املقبل".
م ��ن جانبه ،ي ��رى النائب ع ��ن تيار
احلكمة ح�س ��ن فدعم �أن "من �ضمن
امل�ش ��اكل التي عاق ��ت مترير قانون
انتخابات جمال� ��س املحافظات هو
ع ��دم وج ��ود اتف ��اق �سيا�س ��ي على
ن�سبة (نظام �سانت ليغو) ف�ضال عن
موا�ضيع تتعل ��ق بالعمر وال�شهادة
والكوتا مبحافظة كركوك".
ي�ضيف فدعم يف ت�صريح لـ(املدى)
�أن "�أغل ��ب الكت ��ل ال�سيا�سية ترغب
يف �إج ��راء االنتخاب ��ات املحلية يف
�شه ��ر �شب ��اط �أو ني�س ��ان م ��ن العام
 2020م ��ن �أج ��ل �أن تك ��ون يف
منت�ص ��ف عمر الربمل ��ان" ،مو�ضحا
�أن "�إج ��راء االنتخاب ��ات املحلي ��ة
عل ��ى مواعيد قريبة م ��ن انتخابات
جمل� ��س الن ��واب ي�ؤث ��ر عل ��ى عمل
احلكومات املحلية".
وي�ؤك ��د النائب ع ��ن حمافظة بابل
�أن "التوج ��ه �إىل الف�ص ��ل ب�ي�ن
االنتخاب ��ات املحلي ��ة والربملاني ��ة
م ��دة �سنت�ي�ن يه ��دف لإج ��راء اي
م ��ن االنتخاب ��ات ب�أج ��واء هادئ ��ة
وم�ستق ��رة �سيا�سي ��ا" ،منوه ��ا �إىل
�أن "�أغل ��ب الكت ��ل مع ه ��ذا التوجه
با�ستثن ��اء كتل ��ة واح ��دة �أو كتلتني
ترغب ب�إج ��راء االنتخابات املحلية
يف ت�شرين الثاين املقبل".
ويك�شف النائب فدعم �أن "احلكومة
�سرت�س ��ل م�ش ��روع قان ��ون جدي ��د
لإج ��راء االنتخاب ��ات املحلي ��ة �إىل
جمل� ��س الن ��واب ب ��دال م ��ن مقرتح
القان ��ون املعرو� ��ض يف اللجن ��ة
القانوني ��ة يف جمل� ��س الن ��واب"،
الفت ��ا �إىل ان "القان ��ون اجلدي ��د
يحت ��اج �إىل ق ��راءة �أوىل وثاني ��ة
ومن ثم الت�صويت عليه".

اجتماع �سابق
لفريق مفو�ضية
االنتخابات مع
اع�ضاء جمل�س
النواب
خ�شيته ��ا يف �أكرث م ��ن منا�سبة من
ت�أخ ��ر جمل� ��س الن ��واب يف �إج ��راء
تعديالت ��ه الالزم ��ة عل ��ى مق�ت�رح
تعديل القانون قب ��ل �ستة �أ�شهر من
املواعي ��د الت ��ي اقرتحته ��ا ،عازي ��ة
�سب ��ب ذل ��ك لإنه ��اء حت�ضرياته ��ا
اللوج�ستية  .وي�صف امل�صدر الذي
طل ��ب ع ��دم ذك ��ر ا�سمه ،حم ��اوالت
الكتل التي �أ�سماه ��ا بـ"احلكومية"
�أو الداعم ��ة للحكوم ��ة ب�أنه ��ا
"ت�سع ��ى �إىل ت�أجي ��ل االنتخاب ��ات
املحلي ��ة" .ويقول �إن ه ��ذا التوجه
"غري مقب ��ول وفيه انتهاك وا�ضح
للقان ��ون والد�ست ��ور م ��ن خ�ل�ال
االحتي ��ال عل ��ى فق ��رات القان ��ون

من �أج ��ل حتقيق بع� ��ض الأغرا�ض
ال�سيا�سي ��ة" .وتت�ضم ��ن مراجع ��ة
قان ��ون االنتخابات املحلي ��ة �إجراء
تعديل على �أكرث م ��ن خم�س ع�شرة
فقرة طالبت مفو�ضي ��ة االنتخابات
ب�إ�ضافتها على م�سودة القانون من
�ضمنها ف�صل انتخابات املحافظات
ع ��ن جمال�س االق�ضي ��ة والنواحي.
و�صوّ ت جمل�س النواب على قانون
انتخاب ��ات جمال�س املحافظات غري
املنتظم ��ة يف �إقلي ��م يف �شه ��ر �آذار
من الع ��ام  2018بع ��د االتفاق على
الفقرات املتعلق ��ة بتوزيع املنا�صب
بني مكونات كركوك.
ويعتقد امل�صدر �أن "م�س�ألة التمديد

ملجال� ��س املحافظ ��ات �سيك ��ون من
اخت�صا�ص احلكومة" .ويف الرابع
من �شهر �أيار من العام  2017انتهت
املدة القانونية ملجال�س املحافظات
م ��ا دف ��ع الهيئ ��ة التن�سيقي ��ة العليا
للمحافظ ��ات ب�إ�ص ��دار �إعم ��ام ل ��كل
املحافظ ��ات بتمديد عم ��ل املجال�س
حتى �إجراء االنتخابات املحلية .
ويب�ي�ن امل�ص ��در �أن "مو�ض ��وع
جتمي ��د عم ��ل جمال� ��س املحافظات
مت بحث ��ه داخ ��ل اللجن ��ة القانونية
يف جمل� ��س الن ��واب قب ��ل ثالث ��ة
�أ�شهر ،لكن املق�ت�رح واجه رف�ض ًا".
ويك�ش ��ف امل�صدر عن وج ��ود رغبة
لرئي�س جمل�س ال ��وزراء بـ"ت�أجيل

يغرد �ضدّ الواليات املتحدة ..والبناء ترف�ض جتيري البعثات
ال�صدر ِّ

العراق ممتع�ض من مهاجمة وا�شنطن لطهران
عرب �سفارتها يف بغداد

 بغداد /املدى
�أب ��دى زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�صدر� ،أم�س ال�سب ��ت ،قلقه من تزايد ما
و�صفه ��ا التدخ�ل�ات يف ال�ش� ��أن العراقي،
فيما يق ��دم  10مقرتحات منه ��ا ان�سحاب
الف�صائ ��ل العراقي ��ة املنتمي ��ة للح�شد من
�سوري ��ا ،وغل ��ق ال�سف ��ارة االمريكية يف
العراق يف حال زجها بالبلد يف ال�صراع
اخلارج ��ي لـ"كبح اال�ستكب ��ار" .جاء ذلك
رد ًا عل ��ى ما ن�شرت ��ه ال�سف ��ارة االمريكية
يف بغداد.
كم ��ا �أع ��رب حتال ��ف الفت ��ح ،ع ��ن رف�ضه
ا�ستخ ��دام البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة
املتواج ��دة عل ��ى الأرا�ض ��ي العراقي ��ة
الإ�س ��اءة اىل �أي دول ��ة .وق ��ال التحال ��ف
يف بي ��ان ان ��ه "يرف� ��ض ب�ش ��دة ا�ستخدام
البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة املتواج ��دة على
الأرا�ض ��ي العراقي ��ة للإ�س ��اءة اىل اي
دول ��ة او الإ�س ��اءة للمرجعي ��ات الديني ��ة
الت ��ي الي�سم ��ح ابن ��اء ال�شع ��ب العراق ��ي
بامل�سا� ��س به ��ا مطلق ��ا" ،مبين ��ا ان "ه ��ذا
الفعل يعد خمالف ًا لأعراف وقواعد العمل

م�ؤمتر �صحفي الع�ضاء جمل�س النواب
الدبلوما�سي".
و�أ�ض ��اف �إن "م ��ا �صدر من جت ��اوز كبري
عل ��ى �أحد املرجعي ��ات الديني ��ة املحرتمة
ل ��دى ابن ��اء ال�شع ��ب العراقي م ��ن خالل
املوقع الر�سمي ل�سفارة الواليات املتحدة
الأمريكي ��ة هو جت ��اوز �ساف ��ر وتع ٍّد غري
مقبول".
وتاب ��ع ان "ال�شع ��ب العراق ��ي يحتف ��ظ
بال ��رد عل ��ى وف ��ق االط ��ر القانوني ��ة من
خالل القنوات ال�سيا�سية والدبلوما�سية
والفعالي ��ات ال�شعبية على ه ��ذه الإ�ساءة
البالغ ��ة" ،مو�ضحا ان ��ه "بالأم�س يتدخل
هذا ال ��ذي ي�سم ��ى (جوي ه ��ود) بال�ش�أن
الداخل ��ي العراق ��ي ويوج ��ه االتهام ��ات
واالوام ��ر دون رادع واليوم ت�صدر هذه
الإ�س ��اءة م ��ن املوق ��ع الر�سم ��ي لل�سفارة
الأمريكي ��ة مايعني ان هن ��اك �إ�صرار ًا من
هذا ال�شخ�ص ومن خلفه �إرادة �صهيونية
م�شبوه ��ة لتج ��اوز القان ��ون والأع ��راف
الدبلوما�سية وا�ستفزاز م�شاعر العراقيني
وتوتري العالقة بني بغداد ووا�شنطن".
وكتب ��ت ال�سف ��ارة يف �صفحته ��ا عل ��ى
في�سب ��وك�" :إن ممتل ��كات مر�ش ��د النظام

عل ��ي خامنئ ��ي ،وح ��ده تق ��در ب� �ـ 200
ملي ��ار دوالر ،بينما ي ��رزح كثري من �أبناء
ال�شعب حتت وط�أة الفقر ،ب�سبب الو�ضع
االقت�ص ��ادي امل ��زري ال ��ذي و�صل ��ت �إليه
�إيران بعد  40عاما من حكم املاليل" على
حد و�صفها.
ويف �سي ��اق مت�صل� ،أكد عدد من النواب،
ام� ��س ال�سب ��ت ،ان الربمل ��ان �سيناق� ��ش
التدخ ��ل االمريك ��ي يف الع ��راق م ��ع
رئي� ��س ال ��وزراء عادل عب ��د املهدي خالل
ا�ست�ضافته مبجل�س النواب.
وق ��ال النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة �صادق ��ون نعيم
العبودي يف م�ؤمتر �صحفي عقده مببنى
الربمل ��ان "تقدمن ��ا بطل ��ب �إىل رئا�س ��ة
الربملان ملناق�شة التدخل ال�سافر لل�سفارة
االمريكي ��ة بال�ش� ��أن الداخل ��ي العراق ��ي
مرفق� � ًا بتواقيع جت ��اوزت ال� �ـ 65نائبا"،
مبين ��ا ان "هذا التدخل غري مربر وخارج
ال�سياقات الدبلوما�سية".
وا�ض ��اف ان ��ه "مت االتف ��اق عل ��ى �أن تت ��م
مناق�ش ��ة املو�ض ��وع وا�ست�ضاف ��ة رئي� ��س
ال ��وزراء بح�سب ما وعدنا النائب الثاين
لرئي�س املجل�س ب�شري احلداد".
�إىل ذل ��ك ،ك�ش ��ف النائب فال ��ح اخلزعلي،
ع ��ن م�ضمون �إجابة رئي�س الوزراء عادل
عبد املهدي على �س�ؤاله ب�ش�أن عدد القوات
االمريكية يف العراق .وقال اخلزعلي يف
بيان �إنه بح�سب الإجاب ��ة "عددهم قرابة
 ١٠٠٠٠ع�ش ��رة �آالف مقات ��ل وم�ست�ش ��ار
واحلقيقة خالف ذلك بكثري" ،م�شدد ًا على
�ضرورة "و�ضع حد لال�ستهتار الأمريكي
يف العراق وخروج القوات الرتكية وكل
القوات الأجنبية من العراق".
وتابع �إن "ما ح�صل من ا�ستهداف مق�صود
للمرجعي ��ة الديني ��ة م ��ن قب ��ل ال�سف ��ارة
االمريكية ميث ��ل ا�ستخفاف ًا مبعتقداتنا"،
مو�ضح ��ا "�إننا عازمون عل ��ى و�ضع حل
لهذه احلماقة االمريكية".

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

االنتخاب ��ات املحلي ��ة �إىل ني�س ��ان
 ،"2020منوها �إىل ان "عبد املهدي
ي�سع ��ى �إىل ان تك ��ون الفا�صل ��ة
الزمني ��ة ب�ي�ن االنتخاب ��ات املحلية
والربملانية �سنتني".
ويلف ��ت اىل �أن "احلكوم ��ة متار�س
�ضغوط ��ات عل ��ى بع� ��ض الكتل من
�أج ��ل ت�سوي ��ف تعدي�ل�ات القانون
حتى يت�أخ ��ر ت�شريع القانون ل�شهر
ت�شري ��ن الأول املقب ��ل وبالت ��ايل
�سيك ��ون الت�أجي ��ل �أم ��ر ًا مفرو�ض� � ًا
على الربملان والكتل".
ويف الأ�شه ��ر املا�ضي ��ة حت ��رك
جمموع ��ة م ��ن الن ��واب وقدم ��وا
طلب ��ا موقعا �إىل اللجن ��ة القانونية

الربملاني ��ة يق�ض ��ي بتجمي ��د عم ��ل
جمال� ��س املحافظ ��ات حت ��ى �إجراء
االنتخاب ��ات املحلي ��ة و�إ�سناد مهمة
الرقاب ��ة على الدوائ ��ر اخلدمية يف
املحافظات اىل جمل�س النواب.
وقبل ع ��دة �أي ��ام ا�ست�أنف ��ت اللجنة
القانوني ��ة يف جمل� ��س الن ��واب
مراجعة وتعدي ��ل قانون انتخابات
جمال� ��س املحافظ ��ات ال ��ذي �شم ��ل
تقلي� ��ص �أع ��داد �أع�ض ��اء جمال� ��س
املحافظ ��ات ،والنظ ��ام االنتخابي،
والع ��د والف ��رز ،والعم ��ر ،و�شهادة
املر�ش ��ح .باملقاب ��ل يق ��ول حتال ��ف
�سائ ��رون ان ��ه م ��ع املواعي ��د الت ��ي
اقرتحته ��ا مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات

يف �إج ��راء االنتخاب ��ات املحلي ��ة
يف �شه ��ر ت�شري ��ن الث ��اين املقب ��ل،
داعي� � ًا رئي� ��س احلكومة ع ��ادل عبد
امله ��دي اىل االلت ��زام بهذه املواعيد
وعدم ت�أجيله ��ا .وي�ؤكد النائب عن
التحالف عالء الربيعي يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �أن "هن ��اك حم ��اوالت
م ��ن قب ��ل رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء
واملنتفعني املتواجدين يف جمال�س
املحافظ ��ات لت�أجي ��ل االنتخاب ��ات
املحلي ��ة �إىل  ،"2020م�ضيف ��ا ان
هذه "ال�شخ�صيات باتت متيقنة من
خ�سارته ��ا يف االنتخاب ��ات املحلية
املقبلة" .ويتابع الربيعي �أن "هناك
نوايا من قب ��ل العديد من الأطراف

يرحبون بالن�ساء املختطفات مع
�إيزيديّو �سنجار ّ
ّ
أطفالهن من داع�ش
�
 ترجمة /حامد �أحمد
�أعل ��ن �أح ��د زعم ��اء الطائف ��ة الإيزيدي ��ة،
ال�سم ��اح لأطف ��ال ول ��دوا ج ��راء ح ��االت
االغت�ص ��اب لإيزيديات م ��ن قبل م�سلحي
داع� ��ش ب� ��أن ين�ضموا ل�صف ��وف مكونهم
العرق ��ي فا�سح� � ًا بذل ��ك الفر�ص ��ة لن�س ��اء
�إيزيديات خمتطفات مازلن يف �سوريا مع
اطفالهن للعودة اىل العراق ب�صحبتهم.
وق ��ال �أي ��دو باب ��ا �شي ��خ ،جن ��ل الزعي ��م
الروح ��ي للإيزيدي�ي�ن باب ��ا �شي ��خ ،ان
االطف ��ال املولودي ��ن لن�س ��اء �إيزيدي ��ات
خمتطف ��ات �سابقا �سيعامل ��ون ك�أفراد من
الطائف ��ة ،مقدم� � ًا بذل ��ك ح�ل ً�ا لواحدة من
�أك�ث�ر املع�ض�ل�ات �صعوبة الت ��ي واجهت
املك ��ون العرقي منذ حمل ��ة تنظيم داع�ش
لعام  2014الهادفة لإبادة الأقلية العرقية
الإيزيدي ��ة� .آالف م ��ن الن�س ��اء والفتيات
الإيزيدي ��ات �أج�ب�رن عل ��ى اال�ستعب ��اد
اجلن�س ��ي عندما هاجم املتطرفون القرى
الإيزيدية يف �شمال غربي العراق .
الطائف ��ة �سابقا ن�أت بنف�سه ��ا عن الن�ساء
العائ ��دات م ��ن الأ�سر ب�صحب ��ة �أطفالهن،
االم ��ر ال ��ذي يعك� ��س تقالي ��د الطائف ��ة
املت�أ�صل ��ة عميق ��ا يف جذورها التي تنظر
للغرب ��اء من غ�ي�ر طائفتهم بع�ي�ن الريبة
ا�ستجابة لقرون من حاالت اال�ضطهاد .
الق ��وات الدميقراطي ��ة الكردي ��ة كانت قد
�أحلق ��ت ال�شه ��ر املا�ض ��ي الهزمي ��ة ب�آخر
معق ��ل لداع� ��ش يف �سوري ��ا عن ��د قري ��ة
الباغوز ،م�ضاعف ًا بذلك احتمالية العثور
عل ��ى الآالف م ��ن الن�س ��اء الإيزيدي ��ات
املفق ��ودات والأطف ��ال و�إع ��ادة مل �شملهم
مع عوائلهم يف العراق .
رغم ذل ��ك ماي ��زال هن ��اك � 3000إيزيدي
مفق ��ود .كث�ي�ر م ��ن االطف ��ال الذي ��ن
ا�ستعبده ��م م�سلح ��و داع� ��ش يف الع ��ام
 2014قد مت عزلهم عن �آبائهم و�سلموهم
لعوائ ��ل داع� ��ش لتن�شئته ��م .االوالد

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

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

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
�ص.ب� 8272:أو 7366
هاتف2322276 - 232275 :

رئي�س التحرير التنفيذي

اج�ب�روا ليكون ��وا م ��ن �أ�شب ��ال التنظيم
بتزويدهم بتدريب ��ات ع�سكرية وتر�سيخ
فكر التنظيم القتايل يف عقولهم .
م�س�ؤولون يف م�ؤ�س�سة البيت الإيزيدي،
يف �شم ��ال غ ��رب �سوريا قال ��وا �إن ن�ساء
�إيزيديات م ��ع �أطفالهن كان من املفرت�ض
�أن يع ��دن للع ��راق ق ��د اخ�ت�رن البقاء يف
�سوري ��ا ب ��دال م ��ن الع ��ودة لك ��ي ال يت ��م
ف�صلهن عن �أطفالهن .
ن�س ��اء �أخري ��ات تخل�ي�ن ع ��ن �أطفاله ��ن
ال�صغ ��ار للتبني من �أج ��ل احل�صول على
القب ��ول للع ��ودة اىل �صف ��وف طائفته ��م
الإيزيدية يف �سنجار .
املجل�س الروحي الإيزيدي االعلى �أ�صدر
مر�سوم� � ًا االربعاء يرح ��ب فيه بالناجني
م ��ن اال�ستعباد م ��ن الن�ساء م ��ع اطفالهن
�ضمن �صفوف الطائفة الإيزيدية .
م ��راد �إ�سماعي ��ل ،م�ؤ�س�س منظم ��ة يازدا
اخلريي ��ة الدولي ��ة للإيزيدي�ي�ن ق ��ال �إن
امل�س�أل ��ة �ست�ستغ ��رق وقت� � ًا رغ ��م ذل ��ك
بالن�سب ��ة للطائفة الإيزيدي ��ة يف العراق

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

التوزيع :وكالة املدى للتوزيع
مكاتبنا :بغداد /كرد�ستان/
دم�شق /بريوت /القاهرة/
قرب�ص

لقبول الأمه ��ات و�أطفالهن ب�سبب و�صمة
االغت�ص ��اب امل�صاحب ��ة .و�أ�ض ��اف بقوله
"قد ت�ستغرق �سنتني من الوقت بالن�سبة
للطائفة الإيزيدية لك ��ي ته�ضم هذا االمر
ب�ش ��كل كام ��ل ".وق ��ال ان ��ه �سيتطلب من
كثري م ��ن الن�س ��اء واالطف ��ال البحث عن
�إع ��ادة توطني يف بلدان �أخ ��رى للهروب
م ��ن و�صم ��ة االغت�ص ��اب الت ��ي حلق ��ت
به ��م والبحث ع ��ن خدمات ع�ل�اج نف�سي
للت�شايف من �صدمة اال�ستعباد اجلن�سي.
وقال ال�شيخ �أيدو بابا �إن الطائفة �أر�سلت
مبعوث�ي�ن للبح ��ث ع ��ن ن�س ��اء �إيزيديات
واطف ��ال يف مع�سك ��رات الالجئ�ي�ن يف
�شم ��ال �ش ��رق �سوريا حي ��ث ينتظر هناك
�آالف م ��ن املدني�ي�ن الناجني للع ��ودة اىل
مناطقهم اال�صلية .
و�أ�ض ��اف ال�شي ��خ باب ��ا انه نتيج ��ة لقيام
داع� ��ش ببي ��ع �إيزيدي ��ات يف �س ��وق
النخا�س ��ة ،فم ��ن املتوق ��ع �أن يع�ث�ر هناك
عل ��ى �أطف ��ال �إيزيدي�ي�ن �ضم ��ن عوائ ��ل
اجنبية �أو عوائل داع�ش يف املع�سكرات.

املدير الفني

خالد خ�ضري

وق ��ال ان ما �سيزيد املهم ��ة تعقيد ًا هو ان
كثري ًا من االطفال الميكن متييزهم لعدم
متكنهم م ��ن التحدث باللهج ��ة الإيزيدية
املعروف ��ة بلغ ��ة (كورماجن ��ي) .ن�س ��اء
واطف ��ال كبار رمبا ب ��د�أوا بربط هويتهم
بهوي ��ة معتقليه ��م كذل ��ك مم ��ا �سيزيد من
عرقلة جهود البحث .
وق ��ال �إيدو بابا �شيخ ،انه على الرغم من
ان الطائفة الإيزيدية �ستعرتف باالطفال
املولودي ��ن م ��ن ن�س ��اء �إيزيدي ��ات ب�أنهم
�إيزيديون  ،ف�إنهم �سيواجهون من جانب
�آخر م�صاعب قانونية يف العراق.
وا�ستن ��اد ًا لقوان�ي�ن االح ��وال املدني ��ة
للعائل ��ة العراقي ��ة ف ��ان �أي طف ��ل ي�سجل
وفق ��ا جلن�سي ��ة وال ��ده ودين ��ه ،ولي� ��س
من الوا�ض ��ح فيما اذا �سي�سم ��ح القانون
العراق ��ي للناجي ��ات م ��ن الإيزيدي ��ات
ت�سجي ��ل �أبنائه ��ن ك�إيزيدي�ي�ن عراقي�ي�ن
يف وق ��ت توجد هناك �أ�سئل ��ة عن والدي
الطفل .
عن� :أ�سو�شييتدبر�س
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سياسة

 40مر�شح ًا خلف ًا للعاكوب بينهم �صاحبة مقرتح
ّ
"تعدد الزوجات"

 بغداد  /وائل نعمة
م ��ن دون مقدم ��ات م� �دّد مجل� ��س
محافظ ��ة نين ��وى موع ��د ت�سل ��م
�أ�سم ��اء المر�شحي ��ن ل�شغل من�صب
المحاف ��ظ لأ�سب ��وع �آخ ��ر ،فيم ��ا
يعتق ��د �أن المهل ��ة الإ�ضافية جاءت
لإعطاء مزيد من الوقت للتوافقات
ال�سيا�سية.
و�صع ��د ع ��دد المر�شحي ��ن ال ��ى
قرابة الـ 50مر�شح� � ًا ،بينهم امر�أة
ه ��ذه الم ��رة ،ف ��ي وق ��ت �صع ��دت
فيها الق ��وى ال�سيا�سي ��ة تحركاتها
ل�ضمان مر�شحيها.
وكان من المفتر� ��ض �أن يغلق يوم
االربع ��اء الما�ضي ب ��اب التر�شيح
ل�شغ ��ل من�ص ��ب المحاف ��ظ ب ��دال
من المق ��ال نوف ��ل العاك ��وب ،لكن
مجل�س المحافظة قرر تمديده قبل
� 24ساع ��ة من الموع ��د الأخير الى
يوم الخمي�س المقبل.
وكان المجل� ��س ق ��د فت ��ح ب ��اب
التر�شي ��ح ف ��ي الثامن م ��ن ني�سان
الحال ��ي ،لمدة � 10أي ��ام .ويتزامن
التاري ��خ الجدي ��د لإغ�ل�اق ب ��اب
التر�شي ��ح م ��ع الموع ��د المفتر�ض
لح�س ��م ق�ضي ��ة المحاف ��ظ ال�سابق
من قبل الق�ضاء الإداري في � 2أيار
المقبل.
ويقول علي خ�ضير ،ع�ضو مجل�س
محافظ ��ة نين ��وى لـ(الم ��دى):
"نخ�شى دخول مجل�س المحافظة
ن�ص ��ب
ف ��ي �أزم ��ة قانوني ��ة� ،إذا ّ
المحاف ��ظ الجدي ��د قب ��ل االنته ��اء
م ��ن ق�ضي ��ة الطع ��ن المقدم ��ة م ��ن
العاكوب" .وكان من المفتر�ض �أنه
قد تم ح�سم الجدل بهذا المو�ضوع،
حيث قرر المجل�س في وقت �سابق
�إن ��ه و�إن فتح ب ��اب التر�شيح ،ف�إنه
ل ��ن ي�صوت على المحاف ��ظ �إال بعد
�صدور قرار الق�ضاء.
تب� �دّل �آراء المجل� ��س ف ��ي ق�ضي ��ة
تمدي ��د الموع ��د والخ ��وف م ��ن
ال�سقوط في خط�أ قانوني ،يفهم من
ورائه بح�سب بع�ض القراءات ،ان
الح ��وارات ال�سيا�سية و�صلت الى
طري ��ق م�س ��دود في اختي ��ار بديل
عن العاك ��وب ،وهي بحاجة لوقت
�إ�ضافي.
وقال عبد الرحمن اللويزي ،النائب

م�ؤمتر �صحفي
الع�ضاء
جمل�س حمافظة
نينوى..
ار�شيف
ال�ساب ��ق ع ��ن نين ��وى �إن "تمدي ��د
ب ��اب التر�شي ��ح �سيتي ��ح المج ��ال
لعودة العاكوب" ،معتبر ًا �أن �إقالة
البرلمان للأخي ��ر يمكن الطعن بها
لأنها لي�ست من �صالحيات مجل�س
النواب.
وينفي خ�ضير تلك الأنباء ،ويقول
�إن التمديد هو لإعطاء وقت �أطول
لبقي ��ة المر�شحي ��ن" ،ال نري ��د �أن
يعتر� ��ض �أح ��د ب�أن ��ه ل ��م ت�سنح له
الفر�صة لتقديم �أوراقه".
ارتفاع عدّ د المر�شحين
وبح�س ��ب م�ص ��ادر (الم ��دى) ف ��ي
نين ��وى ف� ��إنّ ع ��دد المر�شحي ��ن
و�ص ��ل ال ��ى �أكثر م ��ن  40مر�شح ًا،
متوقعي ��ن �أن يغلق ب ��اب التر�شيح
على  50ا�سم ًا.

ّ
�صد هجوم ًا لداع�ش
يف �أحد �أحياء جنوب
املو�صل
 بغداد /املدى
�أعلنت خلي ��ة الإعالم الأمني ،تطهري
وادي ال�ش ��اي الواق ��ع يف حمافظ ��ة
كرك ��وك م ��ن بقاي ��ا عنا�ص ��ر داع� ��ش
الإرهاب ��ي بع ��د نح ��و � 24ساع ��ة من
انطالق العملية.
�أفادت اخللية يف بيان تلقته (املدى)
ب�أن ق ��وات جهاز مكافح ��ة الإرهاب،
تتمك ��ن م ��ن تطه�ي�ر "ح ��اوي وادي
ال�شاي" ،جنوبي حمافظة كركوك.
و�أ�ضافت اخللية ،كما متكنت القوات
يف عمليته ��ا ب�إ�سن ��اد م ��ن ط�ي�ران
اجلي�ش وط�ي�ران التحالف الدويل،
م ��ن تطهري قرية "�سماك ��ة" بالكامل،
وتدمري  8عب ��وات نا�سفة عبارة عن

ومن بين الأ�سم ��اء المر�شحة ،هي
النائبة ال�سابقة عن نينوى جميلة
العبي ��دي .وه ��ي نائب ��ة كان ��ت قد
�أثارت الجدل ف ��ي الدورة ال�سابقة
حين طالبت ب�إعطاء الرجال "منح
مالي ��ة" مقاب ��ل ال ��زواج ب�أكثر من
ام ��ر�أة .وم�ؤخ ��ر ًا دع ��ت العبيدي،
رئي�س الوزراء ع ��ادل عبد المهدي
ال ��ى التدخ ��ل لمن ��ع بي ��ع من�ص ��ب
محاف ��ظ نينوى ،وه ��و �أمر يذكره
ع ��دة ن ��واب دون �إعط ��اء �أدل ��ة
وا�ضحة.
بالمقاب ��ل مازال ��ت الزعام ��ات
ال�سيا�سية الخم�س ��ة تت�سابق لنيل
مر�شحه ��ا المن�ص ��ب .وبح�س ��ب
الم�ص ��ادر �إن مح ��اوالت رئي� ��س
البرلم ��ان محم ��د الحلبو�س ��ي ق ��د
"ف�شلت" في تزكية مر�شحه النائب

�أحمد الجبوري .وكان الحلبو�سي
ق ��د عق ��د اجتماع ��ات م ��ع زعامات
�سيا�سي ��ة الأ�سب ��وع الما�ض ��ي،
برفقة الجبوري وعدد من النواب
الآخرين ،بينها زيارة �أجراها الى
كرد�ستان.
ويقول علي خ�ضير �إن "الجبوري
ل ��ه دور ف ��ي الإطاح ��ة بالعاك ��وب
وفي لجن ��ة تق�ص ��ي الحقائق ،لكن
ال يوج ��د حت ��ى الآن اتف ��اق عل ��ى
اختياره".
ويدع ��م رئي�س الم�ش ��روع العربي
خمي�س الخنجر ،الجبوري �أي�ضا،
بينم ��ا يدع ��م النائ ��ب الآخ ��ر م ��ن
الع�شي ��رة ذاته ��ا �أحم ��د الجبوري
المع ��روف بـ(�أب ��و م ��ازن)� ،أحم ��د
عبي ��د الجب ��وري ،مدي ��ر ناحي ��ة
النمرود جنوب �شرق المو�صل.

م ��ن جهته يدع ��م م�ست�ش ��ار االمن
الوطني فالح الفيا�ض ،النائب عن
كتلته في نين ��وى (عطاء) من�صور
المرعيد ،فيما ي�ساند رئي�س تحالف
الق ��رار �أ�سام ��ة النجيف ��ي و�شقيقه
�أثي ��ل ،مزاح ��م الخي ��اط ،وير�أ� ��س
حالي ًا خلي ��ة الأزمة في المحافظة.
ويعتبر الخياط ،بح�سب مراقبين،
�أحد �أبواب ع ��ودة الـ النجيفي الى
الواجه ��ة ال�سيا�سي ��ة ف ��ي نين ��وى
التي فقدوها على �إثر دخول داع�ش
الى المحافظة قبل � 5سنوات.
وكث ��ف رئي� ��س تحال ��ف الق ��رار
�أ�سامة النجيفي ،م�ؤخ ��ر ًا ،زيارته
ال ��ى المو�ص ��ل وم ��دن �أخ ��رى في
نينوى ،بينما يقول م�س�ؤولون ان
الخياط �أعاد "كل م�ست�شاري �أثيل
الى المحافظة".

عمل ّية ع�سكريّة خاطفة تطهِّر "وادي ال�شاي"
خالل � 24ساعة

قذائف مدفعية.
و�أكملت خلية الإعالم الأمني" :خالل
تطه�ي�ر ح ��اوي وادي ال�شاي ،دمرت
الق ��وات خندق� � ًا كب�ي�ر ًا للإرهابي�ي�ن
هن ��اك" ،منوه ��ة �إىل �أن العملي ��ات
م�ستمرة حتى الآن.
وك�شف ��ت خلي ��ة الإع�ل�ام الأمني يف
وق ��ت �ساب ��ق من ي ��وم اجلمع ��ة ،عن
�شبك ��ة �أنف ��اق ومم ��رات ي�ستخدمها
تنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي للتخف ��ي
والتنقل ،و�إي�صال الدعم ،يف جنوب
حمافظة كركوك.
وكان ��ت اخللية ق ��د �أعلن ��ت يف بيان
�أن ق ��وات جه ��از مكافح ��ة الإرهاب،
عرثت على �أنفاق ي�ستخدمها عنا�صر
"داع� ��ش" الإرهاب ��ي ،يف املح ��ور

اجلنوبي لوادي ال�ش ��اي ،يف عملية
نوعية انطلقت يوم اخلمي�س.
وزودت اخللية ب�صور الأنفاق وهي
�شبكة معق ��دة ت�سمح لعنا�صر داع�ش
بالتنقل ،واالختب ��اء بني التالل ،كما
ت�سم ��ح له ��م بالتخف ��ي م ��ن طائرات
اال�ستطالع.
و�أ�ضاف ��ت اخللي ��ة ،كم ��ا توج ��د بني
ه ��ذه الأنفاق ،مم ��رات مائية منظمة
بني ��ت من قبل النظام ال�سابق "الذي
كان يرت�أ�س ��ه �صدام ح�س�ي�ن" ،وهي
خا�ص ��ة لت�صري ��ف املي ��اه ،ي�ستغلها
التنظي ��م للتنقل ولي�ص ��ل الدعم بني
جمموعاته.
وكب ��دت الق ��وات الأمني ��ة ،اخلالي ��ا
النائم ��ة داع� ��ش ،خ�سائ ��ر فادح ��ة

بالأرواح واملخابئ ،يف اليوم الأول
م ��ن العملية .و�أعلن ��ت خلية الإعالم
الأمن ��ي ،يف بي ��ان ان ��ه "ي�ستم ��ر
الأبط ��ال يف جهاز مكافحة الإرهاب،
وب�إ�سناد طريان اجلي�ش يف عمليات
تطهري وادي ال�شاي جنوبي حمافظة
كركوك.
و�أف ��ادت اخللية ،ب� ��أن نتائ ��ج اليوم
الأول ه ��ي قت ��ل �ست ��ة �إرهابي�ي�ن،
وتدمري  13وكرا .و�أ�ضافت اخللية،
كم ��ا �أ�سف ��رت العملي ��ة ع ��ن تدم�ي�ر،
� 8أنف ��اق ،و 5خماب ��ئ ،و 6كه ��وف،
للإرهابيني.
ويف عملي ��ة مماثل ��ة ،متكنت قوات
جه ��از مكافح ��ة الإره ��اب ،نهاي ��ة
الأ�سب ��وع املا�ض ��ي ،م ��ن قت ��ل 12

�إرهابي ��ا بينه ��م  4قي ��ادات وتدم�ي�ر
م�ستودعات داخله ��ا �أ�سلحة و�أعتدة
ومع ��دات خمتلف ��ة يف �أح ��د الوديان
باحلويجة يف حمافظة كركوك ،التي
تعترب �أغنى مدن العراق نفطيا.
�إىل ذل ��ك �أحبط ��ت ق ��وات احل�ش ��د
ال�شعبي ،اجلمعة ،هجوما انتحاريا
لتنظي ��م "داع� ��ش" الإرهاب ��ي يف
منطقة العبور جنوب املو�صل.
و�أفاد موق ��ع "احل�ش ��د ال�شعبي" �إن
انتحاري ��ا ينتم ��ي لتنظي ��م "داع�ش"
الإرهابي حاول ،الت�سلل �إىل منطقة
العبور جنوب املو�صل قبل �أن تقوم
ق ��وة خا�ص ��ة م ��ن عملي ��ات احل�ش ��د
ال�شعبي يف نين ��وى بن�صب كمني له
وقتله.
و�أ�ض ��اف املوق ��ع� ،أن القوة اخلا�صة
م ��ن احل�ش ��د ال�شعب ��ي ا�شتبك ��ت مع
ق ��وة "داع�شي ��ة" �أخرى عق ��ب مقتل
االنتح ��اري ،الفت ��ا �إىل �أن اجله ��د
اال�ستخب ��اري للح�ش ��د ال�شعبي لعب
دورا كب�ي�را يف �إحب ��اط الهج ��وم
االنتح ��اري ال ��ذي كان ي�سته ��دف
�أهايل املنطقة.
و�أعل ��ن العراق حترير كامل �أرا�ضيه
م ��ن قب�ض ��ة داع� ��ش يف كان ��ون
الأول ،2017بع ��د نح ��و � 3سن ��وات
ون�ص ��ف من املواجه ��ات مع التنظيم
الإرهاب ��ي ال ��ذي احت ��ل نح ��و ثل ��ث
البالد.
وتوا�ص ��ل القوات الأمني ��ة العراقية
عملي ��ات التفتي� ��ش والتطه�ي�ر
ومالحق ��ة فلول "داع� ��ش" يف �أنحاء
الب�ل�اد ،ل�ضم ��ان ع ��دم ع ��ودة ظهور
التنظيم وعنا�ص ��ره الفارين جمدد ًا،
بينما تتمركز قوات احل�شد ال�شعبي
عل ��ى ال�شريط احل ��دودي مع �سوريا
للت�ص ��دي ملح ��اوالت ت�سل ��ل عنا�صر
التنظيم الإرهابي املتكررة.

وح�صل الخياط الأ�سبوع الما�ضي،
بمف ��رده (دون باق ��ي �أع�ضاء خلية
الأزم ��ة الت ��ي ت�شكل ��ت قب ��ل �شهر)
على �صالحيات المحافظ ،بح�سب
قرار من الحكومة االتحادية.
وما يزال الأخير متردد ًا في تقديم
�أوراق تر�شيح ��ه ال ��ى مجل� ��س
المحافظ ��ة ،قب ��ل �أن يح�ص ��ل على
تطمينات من بغداد ب�أنه �سيح�صل
عل ��ى الأ�صوات الالزم ��ة الختياره
محافظ ًا.
مواجهة خل ّية الأزمة
و�أث ��ار ق ��رار الحكوم ��ة االخي ��ر
بتفوي� ��ض الخي ��اط �صالحي ��ات
جدي ��دة ،الم�س�ؤولي ��ن المحليي ��ن،
خ�صو�ص� � ًا �أن الأخي ��ر "يتجاهل"
مجل�س المحافظة ،ووجود �شكوك

في مدى قانونية خلية الأزمة التي
ت�شكلت عل ��ى �أثر حادث ��ة العبارة،
التي التزال التحقيقات الحكومية
ب�ش�أنها غام�ضة حتى الآن.
وتتعر� ��ض الحكوم ��ة الم�ؤقتة في
نين ��وى ال ��ى انتقادات م ��ن بع�ض
الم�س�ؤولي ��ن .وت�سب ��ب الخ ��رق
االمني �أول من �أم�س في منطقتين
في نين ��وى الى زي ��ادة االنتقادات
خ�صو�صا �أن قائد العمليات اللواء
نجم الجبوري ه ��و الرجل الثاني
في خلية االزمة.
وبح�س ��ب م�ص ��ادر (الم ��دى) ان
الهجومي ��ن االخيري ��ن ف ��ي ح ��ي
االنت�ص ��ار ف ��ي المو�ص ��ل ومنطقة
العب ��ور في جن ��وب المدنية ،نفذه
"دواع� ��ش" بينه ��م انتحاري ��ون،
ت�سبب ��ا بمقت ��ل ع�سكريي ��ن اثني ��ن

و�إ�صابة عدد �آخر غير معروف.
ويق ��ول ح�سن �شبي ��ب ،ع�ضو �آخر
في مجل� ��س نينوى لـ(الم ��دى) �إن
"الخلية لم تقدم �أي �شيء للمو�صل
( )...الأو�ض ��اع هنا �سيئ ��ة للغاية
والإعمار متوقف".
وبح�سب ت�صريح ��ات الخلية ،ف�إن
�أعم ��ال ب�سيطة جد ًا قامت بها حتى
الآن ،مث ��ل رعاي ��ة حمل ��ة تنظي ��ف
وت�سعي ��ر المول ��دات الأهلي ��ة،
والتهديد باتخاذ �إجراءات �صارمة
�ض ��د ال�سائقي ��ن الذي ��ن يق ��ودون
عجالتهم عك�س ال�سير.
بالمقاب ��ل يق ��ول عل ��ي خ�ضي ��ر ان
المجل�س "ال يري ��د الطعن في عدم
د�ستوري ��ة خلي ��ة االزم ��ة الآن"،
م�ضيف ��ا�" :سنحاف ��ظ عل ��ى الهدوء
لحين �إجراء االنتخابات".

املدفع ّية ُتطيح بامل�س�ؤول الأمني
لوالية �شمال بغداد

 بغداد /المدى
�أطلق ��ت قوات الح�شد ال�شعب ��ي والقوات الأمنية،
�أم� ��س ال�سبت ،عملية ده ��م وتفتي�ش لتعقب خاليا
تنظيم داع�ش الإرهابي في �أطراف خانقين �شمال
�شرق محافظة ديالى.
و�أف ��اد موقع الح�شد ال�شعب ��ي� ،أن "قيادة عمليات
قاط ��ع الح�ش ��د انطلق ��ت بعملي ��ة �أمني ��ة بم�ساندة
طي ��ران الجي�ش قوة من الل ��واء  23و  24و 110
لتعقب خاليا داع�ش الإجرامية".
و�أعلن الع ��راق تحرير �أرا�ضيه من تنظيم داع�ش،
والعمل على �إعادة �إعمار المناطق المحررة.
لك ��نّ الق ��وات العراقي ��ة توا�صل عملي ��ات تفتي�ش
ومداهم ��ات ل�ضم ��ان تطهي ��ر المنطق ��ة ،والق�ضاء
على فلول "داع�ش" ،خا�صة على الحدود العراقية
ومنع مح ��اوالت ت�سل ��ل العنا�ص ��ر الإرهابية عبر
الحدود.
بالتزامن مع العملية �أعلنت قوات الح�شد ال�شعبي
في الع ��راق ،مقتل م ��ا ي�سمى "الم�س� ��ؤول الأمني

لوالي ��ة �شمال بغداد في تنظي ��م داع�ش الإرهابي،
و�إ�صابة عدد م ��ن عنا�صر التنظيم بق�صف مدفعي
في محافظة �صالح الدين.
وقال الح�شد ،في بيان" :تمكن اللواء  43بالح�شد
ال�شعب ��ي من قتل الم�س�ؤول الأمن ��ي لوالية �شمال
بغ ��داد و�أ�ص ��اب ع ��ددا م ��ن العنا�صر الت ��ي كانت
ترافق ��ه ب�ضربة �صاروخية عق ��ب ر�صد تحركاتهم
بالكاميرات الحرارية".
وذك ��ر الموقع ،نق ًال عن اللواء جعفر العبودي� ،أن
"الل ��واء  43بالح�ش ��د ال�شعبي ر�صد بالكاميرات
الحراري ��ة تح ��ركات لمجموع ��ة م ��ن داع� ��ش ف ��ي
منطق ��ة �سيد غريب جن ��وب �سامراء م ��ا ا�ستدعى
ق�صفها بالمدفعية".
و�أ�ض ��اف العبودي �أن "الق�ص ��ف �أدى �إلى تحقيق
�إ�صاب ��ات مبا�ش ��رة ،م ��ا �أ�سفر عن �إ�صاب ��ة عدد من
الدواع� ��ش ،وبعد ذلك �أعلن �إعالم داع�ش عن مقتل
الم�س�ؤول الأمني لوالية �شمال بغداد المدعو �أبو
�إ�سحاق البدري".
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اعالنات

)2015 / 126( رقم املجل�س التحقيقي

Dear Sir / Madam,
Regarding IRAQ-LRPS-2018 -9148035 - Long term arrangement for provision of passenger transportation services inside
Iraq. United Nations Children’s Fund (UNICEF) hereby solicits the Bid for the subject requirements, in this connection
please refer to the below link.
https://www.ungm.org/UNUser/Notice/89108

، سيدتي/ سيدي العزيز
. نقل الركاب داخل العراق-  حول اتفاقية طويلة األجلIRAQ-LRPS-2018 -9148035 :بخصوص اعالن املناقصة املرقمة
 يرجى الرجوع،  وفي هذا الصدد، تلتمس منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) مبوجب هذا العطاء تقدمي متطلبات املوضوع
.إلى الرابط أدناه
https://www.ungm.org/UNUser/Notice/89108

مديرية �ش�ؤون ال�سيطرات والطرق اخلارجية
 ت. م.ر
2019/2/26
مذكرة قب�ض وحتري

إل��ى اعضاء الضبط القضائي وافراد الش��رطة كافة انكم مأذونني بالقبض عل��ى املتهم املدرجة أوصافه
.2008 ) لسنة17( ) من قانون أصول احملاكمات اجلزائية لقوى األمن الداخلي رقم13( ادناه مبوجب املادة
م.  ش: الرتبة-1
 جاسب فرج عبد النبي حافظ الدراجي: االسم الرباعي واللقب-2
 حليمة حسن حافظ: اسم األم الكامل-3
2727  مدينة النهروان دار/  بغداد: محل اإلقامة-4
. منتسب شرطة في مديرية شؤون السيطران والطرق اخلارجية: املهنة ومحل االنتساب-5
. املعدل1969  لسنة111  ع ع رقم.) ق298( ) وبداللة املادة289( : نوع اجلرمية-6
.  ال توجد:  أوصافه-7
.وإحضاره امامي او تسليمه إلى أقرب مركز شرطة في حال القبض عليه

النقيب احلقوقي
علي كامل �صالح

Invitation for Bids (IFB)
Tender Subject : (HEMODIALYSIS NATIONAL PROJECT)
(( Service Purchasing)) Karbala HEALTH DIRECTORATE
Tender No.: ( 55 / 2019 / 76 / M.O.H Current Budget)

)كتاب الدعوة (الإعالن
)  (�شراء خدمة غ�سيل كلى دموي: املناق�صة
دائرة �صحة كربالء
)  املوازنة اجلارية لوزارة ال�صحة/ ........ 55 / 2019 / 76 ( : مناق�صة رقم

1. The [ Ministry of Health / Environment/ The State Company. for Marketing Drugs & Medical Appliances (KIMADIA) ] now invites
sealed bids from eligible bidders for supply of (Hematology Dialysis Project (( Service Purchasing) Qty. (288000) dialysis including :
(Building + Supplying ) for the working machines Qty. (96)] .
2. Bidding will be conducted through the Open Tender (OT) procedures and is open to all bidders from Eligible Countries as defined
in the Bidding Document2.
3. Interested eligible bidders may obtain further information from (Ministry of Health / Environment/ The State Company, for Marketing
Drugs & Medical Appliances. (KIMADIA) / 5th floor / MOH building ,e-mail : dg@kimadia.iq ] and inspect the bidding documents at the
address given below & official from (8:30 a.m, till 2:30 p.m].
4. Bidders must fulfil qualifications requirements including: [will be dependable] Margin of medical goods for the domestic bidders. The
additional details have been defined in bid documents (see article no 30/ domestic preference from instructions to bidders & article no.
30 / Bid Data Sheet (BDS) for the goods & medical equipment).
5. A complete set of Bidding Documents in [English & Arabic] may be purchased by interested bidders on the submission of a written
application to the address below and upon payment of a non-refundable fees3 [Tenders will be sold at the state company for marketing
drugs and medical appliances (Kimadia)/ financial department / 6th floor, for the amount of one million & five hundred & ninety five
IRAQI DINARS) for the offer values one million or less and (two million & five hundred & ninety five IRAQI DINARS for the offer value
more than one million dollar, otherwise the offer will be neglected.]
- bidding documents purchasing fees will be returned to the bidders in following two cases :
a) In case the bid will be canceled & changing the execution method to be whether direct invitation or monopolistic.
b) In case the bid will be canceled in previous year & be re-announced in new number.
- offers which are delivered by DHL, the bidder should pay the A/M amount & it will be accepted after closing date on condition that will
be before starting studying the offers, otherwise, the offer will be neglected.
- the bidder has the right to submit the former purchase voucher in re-invitation (tender) with its documents. In case the prices have
been amended, the bidder will pay the differences in prices in case the prices are increasing & should attached the offers with the first
& second vouchers.
- The method of payment will be [Cash]. The Bidding Documents will be sent by [insert delivery procedure].
6- Bids must be delivered to the address below at or before [2:30 p.m , DD. 27 / 5 /2019]. Late bids will be rejected. Bids will be opened
in the presence of the bidders' representatives who choose to attend in person [or on –line] to the address below at [28/ 5/ 2019]. All
bids must be accompanied by a Bid Security (189792 $) . (one hundred eighty nine thousand & seven hundred ninety two USD).
7- The address referred to above is: [Ministry of Health / Environment / The State Company for Marketing Drugs & Medical Appliances
(KIMADIA) / 6th floor / receiving & opening offers committee / Bab Al-Moa'adham – Baghdad, Iraq].
TEL.: 4157667
Mobil No.: 07705419074
Operator No. 4158401, 5, 7, 8
Web.site: WWW.KIMADIA.iq , e-mail: Df@kimadia.iq
Contracting Entity: Ministry of Health / Environment / The State Company for Marketing Drugs & Medical Appliances (KIMADIA)
Contracting Authority : Ph. Mudhafer A. Abass
Title : [Deputy General Manager ]

 الش��ركة العامة لتس��ويق األدوية واملس��تلزمات الطبية (كيماديا)] مقدمي العطاءات املؤهلني لتقدمي/  البيئة/  تدعو [وزارة الصحة.1
. ] جهاز96 ) غسلة وعدد أجهزة288000( العطاءات املوقعة اخملتومة للتعاقد [شراء خدمة غسيل كلى دموي (بناء وجتهيز وبعدد
ً  سوف تعتمد اجراءات املناقصة العامة في عملية العطاء حيث يُسمح باملشاركة جلميع مقدمي العطاءات من الدول املؤهلة قانونيا.2
.كما مت حتديده في وثيقة املناقصة
 الش��ركة/  البيئة/  ميك��ن ملقدم��ي العطاءات املهتمني ومن ذوي األهلي��ة القانونية احلصول على معلومات إضافية من [وزارة الصحة.3
 قس��م االعالم الدوائي والعالقات العامة – الطابق اخلامس مقر وزارة الصحة/ )العامة لتس��ويق األدوية واملس��تلزمات الطبية (كيماديا
 ] واالطالع على وثائق املناقصة على العنوان أدناه منwww.kimadia.iq  واملوقع االلكتروني لكيمادياdg@kimadia.iq البري��د االلكترون��ي
.] 2:30  لغاية8:30[
 املتطلب��ات القانونية والفنية واملالية وكم��ا مذكور في وثائق:  عل��ى مقدمي العطاءات ان يس��توفوا متطلب��ات املؤهالت مبا في ذلك.4
 إن التفاصيل اإلضافية يتم حتديدها في وثائق. املصانع احملليني/  ["سوف يعتمد"] هامش أفضلية للسلع الطبية من اجملهزين: املناقصة
 املعدات واالجهزة/  من ورقة بيانات العطاء30  األفضلية احمللية من تعليمات إلى مقدمي العطاءات والفقرة/ 30 املناقصة (انظر الفقرة
.)الطبية
 ميك��ن ملقدمي العطاءات املهتمني ش��راء اجملموعة الكاملة لوثائ��ق املناقصة باللغة ["اإلنكليزية" و "العربية"] عند تقدمي اس��تمارة-5
 وبقيمة (يتم بيع املناقصات في الشركة العامة لتسويق االدوية1حتريرية على العنوان أدناه وبعد تس��ديد الرس��م غير القابل لالسترداد
 الطابق السادس ومببلغ مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف دينار للمفاحتة التي/  القسم املالي/ )Kimadia( واملستلزمات الطبية
تبلغ قيمة عرضها مليون دوالرا ً أو أقل ومبلغ مليونان وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف دينار للعروض التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون
.دوالر وبعكس ذلك يتم إهمال العروض
: يعاد ثمن شراء وثائق املناقصات إلى املناقصني في احلالتني التاليتني. حالة إلغاء املناقصة وتغيير اسلوب التنفيذ إلى الدعوى املباشرة أو العطاء االحتكاري-أ
.  عند الغاء املناقصات للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا ً وبتسلسل جديد-ب
 العروض التي تصل من خالل البريد الس��ريع فان اجملهز مطالب بتقدمي املبلغ املذكور أعاله وميكن قبول املبلغ بعد تاريخ الغلق بش��رط أن.تكون قبل البدء بدراسة العروض وبخالفه سيتم إلغاء العرض
 يحق ملقدم العطاء الذي س��بق له االش��تراك في املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل الشراء السابق لها مع وثائق العطاء للمناقصةاملعاد اعالنها وفي حالة تعديل اس��عار ش��راء هذه الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بني الس��عرين في حالة زيادة الس��عر ويرفق مع
.عطاءه الوصلني االول والثاني
. سوف يتم ارسال وثائق املناقصة وكما مشار إليها في تعليمات منفذي العطاء.)ً طريقة دفع هذا الرسم ستكون (نقدا س��يتم فتح. س��وف يتم رفض العطاءات املتأخرة.)2019 / 5/ 27  بعد الظهر2:30(  يتم تس��ليم العطاء على العنوان ادناه عند او قبل-6
 يجب على جميع.)2019 /5 /28( العط��اءات بحضور ممثلني عن مقدمي العطاءات الذين اختاروا احلضور ش��خصيا ً عل��ى العنوان ادناه في
.) (مئة وتسعة وثمانون وسبعمائة واثنان وتسعون دوالر أمريكي. )$ 189792( العطاءات ان تُرفق بضمان للعطاء بقيمة
 الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا) الطابق السادس/  البيئة/  العنوان املشار اليه سابقا ً هو (وزارة الصحة.7
 العراق/  بغداد/  باب املعظم/ جلنة استالم وفتح العطاءات/
.  بدالة ذات اربعة خطوط4158401 ،5 ، 7 ، 8 :  هاتف البدالة، 07705419074 : رقم هاتف النقال4157667 : هـ

Invitation for Bids (IFB)
Tender Subject : (HEMODIALYSIS NATIONAL PROJECT)
(( Service Purchasing)) Thi – Qar Health DIRECTORATE
Tender No.: ( 55 / 2019 / 71 / M.O.H Current Budget)

)كتاب الدعوة (الإعالن
)  (�شراء خدمة غ�سيل كلى دموي: املناق�صة
دائرة �صحة ذي قار
)  املوازنة اجلارية لوزارة ال�صحة/ ........ 55 / 2019 / 71( : مناق�صة رقم

1. The [ Ministry of Health / Environment/ The State Company. for Marketing Drugs & Medical Appliances (KIMADIA) ] now
invites sealed bids from eligible bidders for supply of (Hematology Dialysis Project (( Service Purchasing) Qty. (183000) dialysis
including : (Building + Supplying ) for the working machines Qty. (61)] .
2. Bidding will be conducted through the Open Tender (OT) procedures and is open to all bidders from Eligible Countries as
defined in the Bidding Document2.
3. Interested eligible bidders may obtain further information from (Ministry of Health / Environment/ The State Company, for
Marketing Drugs & Medical Appliances. (KIMADIA) / 5th floor / MOH building ,e-mail : dg@kimadia.iq ] and inspect the bidding
documents at the address given below & official from (8:30 a.m, till 2:30 p.m].
4. Bidders must fulfil qualifications requirements including: [will be dependable] Margin of medical goods for the domestic
bidders. The additional details have been defined in bid documents (see article no 30/ domestic preference from instructions to
bidders & article no. 30 / Bid Data Sheet (BDS) for the goods & medical equipment).
5. A complete set of Bidding Documents in [English & Arabic] may be purchased by interested bidders on the submission of a
written application to the address below and upon payment of a non-refundable fees3 [Tenders will be sold at the state company
for marketing drugs and medical appliances (Kimadia)/ financial department / 6th floor, for the amount of one million & five
hundred & ninety five IRAQI DINARS) for the offer values one million or less and (two million & five hundred & ninety five IRAQI
DINARS for the offer value more than one million dollar, otherwise the offer will be neglected.]
- bidding documents purchasing fees will be returned to the bidders in following two cases :
a) In case the bid will be canceled & changing the execution method to be whether direct invitation or monopolistic.
b) In case the bid will be canceled in previous year & be re-announced in new number.
- offers which are delivered by DHL, the bidder should pay the A/M amount & it will be accepted after closing date on condition
that will be before starting studying the offers, otherwise, the offer will be neglected.
- the bidder has the right to submit the former purchase voucher in re-invitation (tender) with its documents. In case the prices
have been amended, the bidder will pay the differences in prices in case the prices are increasing & should attached the offers
with the first & second vouchers.
- The method of payment will be [Cash]. The Bidding Documents will be sent by [insert delivery procedure].
6- Bids must be delivered to the address below at or before [2:30 p.m , DD. 27 / 5 /2019]. Late bids will be rejected. Bids will
be opened in the presence of the bidders' representatives who choose to attend in person [or on –line] to the address below at
[28/ 5/ 2019]. All bids must be accompanied by a Bid Security (120597 $) . (one hundred twenty thousand & five hundred ninety
seven USD only).
7- The address referred to above is: [Ministry of Health / Environment / The State Company for Marketing Drugs & Medical
Appliances (KIMADIA) / 6th floor / receiving & opening offers committee / Bab Al-Moa'adham – Baghdad, Iraq].
TEL.: 4157667
Mobil No.: 07705419074
Operator No. 4158401, 5, 7, 8
Web.site: WWW.KIMADIA.iq , e-mail: Df@kimadia.iq
Contracting Entity: Ministry of Health / Environment / The State Company for Marketing Drugs & Medical Appliances (KIMADIA)
Contracting Authority : Ph. Mudhafer A. Abass
Title : [Deputy General Manager ]

 الش��ركة العامة لتس��ويق األدوية واملس��تلزمات الطبية (كيماديا)] مقدمي العطاءات املؤهلني لتقدمي/  البيئة/  تدعو [وزارة الصحة.1
. ] جهاز61 ) غسلة وعدد أجهزة183000( العطاءات املوقعة اخملتومة للتعاقد [شراء خدمة غسيل كلى دموي (بناء وجتهيز وبعدد
ً  سوف تعتمد اجراءات املناقصة العامة في عملية العطاء حيث يُسمح باملشاركة جلميع مقدمي العطاءات من الدول املؤهلة قانونيا.2
.كما مت حتديده في وثيقة املناقصة
 الش��ركة/  البيئة/  ميك��ن ملقدم��ي العطاءات املهتمني ومن ذوي األهلي��ة القانونية احلصول على معلومات إضافية من [وزارة الصحة.3
 قس��م االعالم الدوائي والعالقات العامة – الطابق اخلامس مقر وزارة الصحة/ )العامة لتس��ويق األدوية واملس��تلزمات الطبية (كيماديا
 ] واالطالع على وثائق املناقصة على العنوان أدناه منwww.kimadia.iq  واملوقع االلكتروني لكيمادياdg@kimadia.iq البري��د االلكترون��ي
.] 2:30  لغاية8:30[
 املتطلب��ات القانونية والفنية واملالية وكم��ا مذكور في وثائق:  عل��ى مقدمي العطاءات ان يس��توفوا متطلب��ات املؤهالت مبا في ذلك.4
 إن التفاصيل اإلضافية يتم حتديدها في وثائق. املصانع احملليني/  ["سوف يعتمد"] هامش أفضلية للسلع الطبية من اجملهزين: املناقصة
 املعدات واالجهزة/  من ورقة بيانات العطاء30  األفضلية احمللية من تعليمات إلى مقدمي العطاءات والفقرة/ 30 املناقصة (انظر الفقرة
.)الطبية
 ميك��ن ملقدمي العطاءات املهتمني ش��راء اجملموعة الكاملة لوثائ��ق املناقصة باللغة ["اإلنكليزية" و "العربية"] عند تقدمي اس��تمارة-5
 وبقيمة (يتم بيع املناقصات في الشركة العامة لتسويق االدوية1حتريرية على العنوان أدناه وبعد تس��ديد الرس��م غير القابل لالسترداد
 الطابق السادس ومببلغ مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون ألف دينار للمفاحتة التي/  القسم املالي/ )Kimadia( واملستلزمات الطبية
تبلغ قيمة عرضها مليون دوالرا ً أو أقل ومبلغ مليونان وخمس��مائة وخمس��ة وتس��عون ألف دينار للمفاحتة التي تبلغ قيمتها أكثر من
.مليون دوالر وبعكس ذلك يتم إهمال العروض
: يعاد ثمن شراء وثائق املناقصات إلى املناقصني في احلالتني التاليتني. حالة إلغاء املناقصة وتغيير اسلوب التنفيذ إلى الدعوى املباشرة أو العطاء االحتكاري-أ
.  عند الغاء املناقصات للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا ً وبتسلسل جديد-ب
 العروض التي تصل من خالل البريد الس��ريع فان اجملهز مطالب بتقدمي املبلغ املذكور أعاله وميكن قبول املبلغ بعد تاريخ الغلق بش��رط أن.تكون قبل البدء بدراسة العروض وبخالفه سيتم إلغاء العرض
 يحق ملقدم العطاء الذي س��بق له االش��تراك في املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل الشراء السابق لها مع وثائق العطاء للمناقصةاملعاد اعالنها وفي حالة تعديل اس��عار ش��راء هذه الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بني الس��عرين في حالة زيادة الس��عر ويرفق مع
.عطاءه الوصلني االول والثاني
. سوف يتم ارسال وثائق املناقصة وكما مشار إليها في تعليمات منفذي العطاء.)ً طريقة دفع هذا الرسم ستكون (نقدا س��يتم فتح. س��وف يتم رفض العطاءات املتأخرة.)2019 / 5/ 27  بعد الظهر2:30(  يتم تس��ليم العطاء على العنوان ادناه عند او قبل-6
 يجب على جميع.)2019 /5 /28( العط��اءات بحضور ممثلني عن مقدمي العطاءات الذين اختاروا احلضور ش��خصيا ً عل��ى العنوان ادناه في
.) (مئة وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون دوالر أمريكي. )$ 120597( العطاءات ان تُرفق بضمان للعطاء بقيمة
 الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا) الطابق السادس/  البيئة/  العنوان املشار اليه سابقا ً هو (وزارة الصحة.7
 العراق/  بغداد/  باب املعظم/ جلنة استالم وفتح العطاءات/
.  بدالة ذات اربعة خطوط4158401 ،5 ، 7 ، 8 :  هاتف البدالة، 07705419074 : رقم هاتف النقال4157667 : هـ
.) ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية (كيماديا/  البيئة/  وزارة ال�صحة: جهة التعاقد
) (ال�صيدالين مظفر علي عبا�س:�سلطة التعاقد
) رئي�س جمل�س االدارة/  وكالة/  (املدير العام:املن�صب

IFB Number: ( 80 )

IFB Number: ( 75 )

) 80 ( : رقم كتاب الدعوة

.) ال�شركة العامة لت�سويق الأدوية وامل�ستلزمات الطبية (كيماديا/  البيئة/  وزارة ال�صحة: جهة التعاقد
) (ال�صيدالين مظفر علي عبا�س:�سلطة التعاقد
) رئي�س جمل�س االدارة/  وكالة/  (املدير العام:املن�صب

) 75 ( : رقم كتاب الدعوة

العدد ( )4418ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -الأحد ( )28ني�سان 2019
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ترجمة

وكالة الطاقة الدولية  :العراق قد ي�صبح ثالث �أكرب منتج
للنفط بحلول عام 2030
 ترجمة حامد �أحمد

مبا �أن �إنتاج البالد من
النفط خمطط له �أن
يتزايد �أكثـر عرب الع�شر
�سنوات القادمة  ،ف�إنه من
املتوقع �أن ي�صبح العراق
ثالث �أكرب جمهز للنفط يف
العامل بحلول العام . 2030
هذا ما توقعت به وكالة
الطاقة الدولية () IEA
بخ�صو�ص قطاع النفط
والغاز للبلد التي تقول �إنه
من املتوقع �أن يزداد انتاج
العراق من النفط مبعدل
 1.3مليون برميل باليوم
بحلول العام  2030لكونه
م�سجل على �إنه ثالث
�أكرب زيادة على م�ستوى
العامل عرب تلك الفرتة ،
و�سي�صبح قريب ًا رابع �أكرب
منتج للنفط خلف كل من
الواليات املتحدة والعربية
ال�سعودية ورو�سيا.

وجاء يف �أح ��دث تقرير للوكال ��ة الدولية
بخ�صو�ص قطاع الطاقة يف العراق حتت
عنوان ( خارطة طري ��ق مل�ستقبل �أف�ضل )
�إنه رغ ��م التحدي ��ات اال�ستثنائية للحرب
الت ��ي �شهدها العراق م�ؤخ ��ر ًا  ،فان البالد
قد حقق ��ت مكا�س ��ب مذهلة حي ��ث متكنت
خ�ل�ال العقد املا�ض ��ي من زي ��ادة انتاجها
النفط ��ي مبعدل ال�ضع ��ف تقريب ًا  ،مع ذلك
فان امل�صاعب قد عرقلت �أي�ضا قدرة البالد
للمحافظ ��ة عل ��ى بناه ��ا التحتي ��ة النتاج
الطاق ��ة الكهربائي ��ة واال�ستثم ��ار فيه ��ا .

التقرير اجلديد ي�ضع خارطة لالجراءات
العملي ��ة العاجل ��ة واخلط ��وات املتخ ��ذة
عل ��ى امل ��دى املتو�س ��ط ملتابع ��ة م�ش ��اكل
الع ��راق الأكرث احلاح� � ًا بخ�صو�ص قطاع
الكهرب ��اء  .ووج ��دت الوكال ��ة الدولي ��ة
يف حتليله ��ا ب ��ان الع ��راق يتمت ��ع بطاقة
كامن ��ة هائل ��ة متكنه من تقلي� ��ص خ�سائر
�شبك ��ة الكهرباء التي تع ��د من بني الأعلى
يف الع ��امل  ،مبينة ب ��ان تقلي�ص اخل�سائر
مبعدل الن�ص ��ف �سي�ساعد ب�شكل كبري يف
حت�س�ي�ن �أداء جتهي ��زات املحط ��ة وزيادة

الطاق ��ة اال�ستيعابي ��ة املتوف ��رة مبع ��دل
الثل ��ث  .و�أ�ش ��ار التقري ��ر �أي�ض� � ًا اىل �أن ��ه
باالم ��كان جم ��ع مزي ��د م ��ن كمي ��ات الغاز
امل�صاح ��ب لإنت ��اج النف ��ط لال�ستفادة منه
يف تعزي ��ز �أداء حمط ��ات تولي ��د الطاق ��ة
ب�ش ��كل كف ��وء  .يف الوق ��ت احلا�ض ��ر يتم
حرق ما يقارب م ��ن  1.6مليار مرتمكعب
من الغ ��از �سنوي� � ًا  ،وه ��ذه الكمية تعترب
�أك�ث�ر من الكمية املطلوب ��ة للتعوي�ض عن
ما ي�ستورده العراق حالي ًا من الغاز .
املدير التنفي ��ذي لوكالة الطاقة الدولية ،

فاحت بريول  ،ناق�ش خالل لقائه مب�س�ؤويل
البلد يف بغ ��داد الو�سائل املتاحة للم�ضي
قدم ��ا بقط ��اع الكهرب ��اء ب�ضمنه ��ا حتقيق
اف�ض ��ل �أ�ستف ��ادة م ��ن م�ص ��ادر الع ��راق
املهم ��ة من غ ��از طبيع ��ي وطاق ��ة �شم�سية
 .حي ��ث ناق� ��ش �أي�ض ًا فح ��وى التقرير مع
وزي ��ري النف ��ط والكهرب ��اء يف الب�ل�اد .
حي ��ث �إن وكالة الطاق ��ة الدولية قد عملت
عن ق ��رب مع وزارت ��ي النف ��ط والكهرباء
لأع ��داد هذا التقرير  .وق ��ال مدير الوكالة
" بعمل ��ه حتت ظروف وحتديات �صعبة

جد ًا متكن العراق م ��ن �أجناز عمل متميز
م ��ن خ�ل�ال تو�سي ��ع �صناعت ��ه النفطي ��ة .
الق�ضي ��ة امللحة يف الوق ��ت احلايل تكمن
يف معاجل ��ة قط ��اع الطاق ��ة الكهربائي ��ة
للبالد مع اق�ت�راب ارتفاع درجات حرارة
ف�ص ��ل ال�صي ��ف وذل ��ك من خ�ل�ال حت�سني
�صيان ��ة �شبك ��ة الكهرب ��اء وتعزي ��ز انتاج
الطاق ��ة الكهربائي ��ة با�ستخ ��دام مولدات
متنقل ��ة �أك�ب�ر وحتفي ��ز عملي ��ات تطوير
حمطات الطاقة � .إن وكالة الطاقة تو�صي
باتخاذ اجراءات عملية عاجلة لت�صب يف

م�صلح ��ة ال�شعب العراق ��ي ب�أكمله  ،و�إنها
تعر� ��ض خارط ��ة طريق ملنظوم ��ة كهرباء
م�ستدمي ��ة عل ��ى امل ��دى املتو�س ��ط  ".م ��ن
املتوقع �أن يت�ضاعف الطلب على الكهرباء
يف العراق من الآن اىل العام  ، 2030و�إن
النق� ��ص احلا�ص ��ل يف جتهي ��زه للكهرباء
�سيزداد �سعة مع زيادة منو نفو�س البالد
باكرث من  1مليون �شخ�ص �سنوي ًا .
و�أ�ش ��ار التقري ��ر اىل �أن ��ه ب ��دون اج ��راء
تغي�ي�رات للبنية احلالي ��ة لتجهيز الطاقة
الكهربائي ��ة وادخ ��ال حت�سين ��ات لل�شبكة

 ،ف ��ان التولي ��د املحل ��ي واال�ست�ي�رادات
وتولي ��د الطاق ��ة يف الأحي ��اء �سيحت ��اج
اىل �أن يت�ضاع ��ف بحل ��ول الع ��ام 2030
م ��ن �أجل جتهي ��ز كل ��ي للطاق ��ة باكرث من
 250ت�ي�راواط بال�ساعة  .م ��ع ذلك هناك
فر�ص كث�ي�رة لتح�سني هذه احل�صيلة من
خالل �إجراءات معينة مثل اال�ستثمار يف
خط ��وط النقل والتوزي ��ع لتقلي�ص الهدر
الناجم يف ال�شبكة .
تطوي ��ر اال�ستخ ��دام االمث ��ل للطاق ��ة
الكهربائي ��ة  ،م ��ن بينه ��ا ادخ ��ال تعرف ��ة
ت�صاعدية �أكرث  ،من �ش�أنها ان تلعب دور ًا
مهم� � ًا لل�ضم ��ان ب ��ان النم ��و احلا�صل يف
الطلب على الكهرباء خ�ل�ال ذروة ارتفاع
درج ��ات احلرارة يف ال�صي ��ف لن ت�ستمر
يف تعدي طاقة التجهيز .
تق ��ول الوكالة الدولية �أي�ض� � ًا بان العراق
يحت ��اج اىل اال�ستف ��ادة م ��ن الطاق ��ة
املتج ��ددة املتاحة ب�شكل وف�ي�ر يف البالد
 .يبني التحليل بان تو�سيع ح�صة الطاقة
ال�شم�سي ��ة وطاقة الرياح بن�سبة  %30من
جتهيز الطاق ��ة الكهربائية بحل ��ول العام
� 2030سيوفر فوائ ��د للم�ستهلك العراقي
من خالل فواتري �أجور كهرباء خمف�ضة ،
وكذلك مردود ايجابي للبيئة .
التقلي� ��ص من خ�سائر �شبكة نقل الكهرباء
والتح ��رك نح ��و �إدخال ماتول ��ده م�صادر
الطاقة املتجددة من كهرباء �سيلعب دور ًا
مهم� � ًا يف توفري ما يق ��ارب من  9مليارات
م�ت�ر مكعب من الغاز ال�ستخدامات �أخرى
وذل ��ك بحل ��ول ع ��ام  2030ف�ض�ل�ا ع ��ن
توفري � 450أل ��ف برميل من النفط يوميا
للت�صدي ��ر  .و�أ�ضاف مدي ��ر الوكالة بقوله
" بالإ�ضافة اىل النفط ف�إن العراق منعم
علي ��ه ببع�ض �أكرث املوارد غن� � ًا يف العامل
وه ��ي الطاق ��ة ال�شم�سي ��ة والغ ��از ولكنه
مايزال غ�ي�ر م�ستفيد منه ��ا  .حتويل تلك
الطاق ��ة الكامن ��ة اىل وق ��ود ي�ستخدم يف
اقت�ص ��اد البل ��د وللت�صدي ��ر �سي�ساهم يف
الت�أ�سي�س مل�ستقب ��ل �أكرث دميومة وكفاءة
ووفرة يف جمال الطاقة ".
عن وكالة الطاقة الدولية

موقع بريطاين � :شباب عراقيون ي�صرون على موا�صلة لعبة "بوبجي" رغم حظرها
لي�س من الغريب �أن ت�سمع �أ�صوات بنادق ر�شا�شة ت�صدرعن هواتف محمولة ل�شباب متجمعين في مقهى �أو من مرتادي �صاالت �ألعاب
م��ن الت��ي تنت�شر الآن على نح��و وا�سع في مدن مختلفة م��ن العراق � .أ�صوات االطالق��ات واالنفجارات تلك ت�أتي م��ن خلفيات لعبة
الكومبيوت��ر االفترا�ضية � ،أر�ض معرك��ة المقاتل المجهول المعروفة �شعبي ًا با�سم  ،بوبجي  ،حي��ث غالب ًا ما يتجمع الالعبون �ضمن
فرق مع �أ�صدقائهم على االنترنيت ليبد�أوا ب�إطالق النار لحد بقاء �آخر �شخ�ص مقاوم .
 ترجمة حامد �أحمد
الآن ف ��ان كل �شخ� ��ص م ��ن ه� ��ؤالء ي�شج ��ع على
تطبي ��ق لعب ��ة اجله ��از املحم ��ول رغ ��م ت�صويت
الربمل ��ان يف  17ني�س ��ان عل ��ى ق ��رار يدع ��و فيه
احلكوم ��ة ملن ��ع لعب ��ة  ،بوبج ��ي  ،وحجبه ��ا ،
متحججني ب ��ان اللعبة له ��ا �أ�ض ��رار �سلبية على
�صحة و�أمن النا�س خ�صو�ص ًا بني فئة ال�شباب.
رغم ذلك واعتبار ًا من  22ني�سان ما يزال مزاولو
اللعب ��ة م ��ن ال�شب ��اب يقدم ��ون عل ��ى متابعته ��ا
كاملعتاد يف كل �أنحاء العراق.
عل ��ى عب ��د اجللي ��ل  ،ه ��و �أح ��د ه� ��ؤالء ال�شباب
املتابع�ي�ن للعبة بوبج ��ي  .فهو يرتدد على �صالة
للألع ��اب يف �أربي ��ل يعم ��ل فيه ��ا �شقيق ��ه الأكرب
يو�س ��ف  .يف ال�صال ��ة يدف ��ع الزبائ ��ن �أج ��ور
ق�ضائه ��م لوقته ��م وه ��م يحت�س ��ون امل�شاري ��ب
اخلفيف ��ة وال�شاي بينم ��ا يلعبون �ألع ��اب فيديو
وكومبيوت ��ر خمتلف ��ة ب�ضمنه ��ا ن�سخ ��ة لعب ��ة
بوبج ��ي على �شا�شة عر� ��ض كبرية  .تبقى �صالة
اللعب مفتوحة ملا بع ��د منت�صف الليل وغالب ًا ما
تك ��ون مكتظة بع�شرات ال�شب ��اب واملراهقني يف
ليايل عطل نهاية اال�سبوع .
عبد اجلليل يعتقد ب�أن اجلهود املبذولة ملنع نا�س
م ��ن مزاولة لعبة  ،بوبجي  ،ه ��ي جهود عقيمة ،
و�إن عل ��ى احلكوم ��ة �أن تكر� ��س جهودها لإيجاد
فر�ص عمل ملواطنيها.
و�أ�ض ��اف  ،عب ��د اجلليل  ،الذي يلقب ��ه �أ�صدقا�ؤه
يف اللعبة بلقب  ،املعلم  ،يف حديث ملوقع  ،مدل
اي�ست �آي  ،الربيطاين " على �أع�ضاء الربملان �أن
ال يكر�سوا وقتهم ال�صدار قرار ًا بخ�صو�ص لعبة
 ،بوبج ��ي  ،يف حني يتوجب عليه ��م �أن يتخذوا
قرارات بخ�صو�ص احلد من البطالة".
م�شاري ��ع القوانني التي �أعدها الربملان والتي مل
مترر اىل الهي� ��أة احلكومية يف جمل�س الوزراء
 ،الذي م ��ا يزال ناق�ص حل ��د الآن منذ انتخابات
�أيار  ،غالب ًا ما يتم جتاهلها على �إنها غري قانونية
وغري د�ستوري ��ة  .وبالتايل ف�إنه من املحتمل �أن
يكون احلظر ذا ت�أثري رمزي فقط.
لكونه ��م غ�ي�ر مكرتث�ي�ن بت�صوي ��ت الربمل ��ان ،
ف� ��إن منا�ص ��ري لعب ��ة  ،بوبج ��ي  ،ق ��د تعه ��دوا
با�ستمراره ��م يف مزاول ��ة اللعب ��ة  ،فيم ��ا �إذا

�ست�ص ��ادق احلكومة بالنهاية على قرار الربملان
غري املجدي من عدمه.
لعبة البوبجي لعبة �شعبية على نطاق وا�سع يف
العراق  .يف اللعب ��ة تدخل فرق من الالعبني يف
مواق ��ع متباينة من خرائط ج ��زر خارجية تقوم
باالنكما� ��ش حال موا�صلة اللع ��ب واطالق النار
عل ��ى ف ��رق �أخرى  .عل ��ى الالعب�ي�ن �أن يح�صلوا
عل ��ى �أدوات �إ�سعافات �أولي ��ة و�أ�سلحة و�إن �آخر
فري ��ق يبق ��ى عل ��ى اخلارط ��ة ه ��و ال ��ذي يفوز .
�ش ��ركاء اللعبة ب�إمكانهم التحدث فيما بينهم عرب
خط ات�صال بالأنرتنيت على مدى وقت اللعبة.

يو�س ��ف � ،شقيق عبد اجلليل الأك�ب�ر  ،الذي كان
�سابق� � ًا يعي�ش يف بغ ��داد ويقي ��م الآن يف �أربيل
يق ��ول �إنها لعبة م�سلي ��ة وممتعة تعمل على بقاء
توا�صل الأ�صدقاء فيما بينهم.
وا�ض ��اف قائ�ل�ا " �أنا الع ��ب مع ا�صدق ��اء يل من
بغداد واربي ��ل ومع �أوالد عمومتي واخي � .إنها
و�سيل ��ة لتحقي ��ق توا�صل م ��ع �أ�صدق ��اء وق�ضاء
وقت مرح �سوية".
برملاني ��ون عراقي ��ون ا�ستن ��دوا يف م�ش ��روع
قراره ��م على وج ��ود رواب ��ط مزعوم ��ة بلعبة ،
البوبج ��ي  ،م ��ع ح ��وادث عن ��ف ح�صل ��ت و�إنها

تهدد اجلانب االخالقي  .وطلب امل�صوتون على
الق ��رار من احلكومة �أي�ض ًا �أن حتجب كذلك لعبة
الكومبيوتر الأخرى  ،فورتنايت.
لعب ��ة البوبج ��ي  ،كانت حم ��ط اهتم ��ام و�سائل
الإع�ل�ام يف الع ��راق من ��ذ ف�ت�رة ب�سب ��ب وق ��وع
�أحداث عنف ين�سبونه ��ا لها  .يف ت�شرين الثاين
ع ��ام  ، 2018على �سبي ��ل املثال  ،ورد تقرير عرب
و�سيلة �إع�ل�ام حملية عن قيام �شخ�ص بقتل �أحد
�أ�صدقائه بينما كان هو خارج اللعبة.
يف ال�شهر نف�سه �أ�صدر جمموعة من رجال الدين
فت ��وى ت�ستنكر فيه اللعبة وحت ��ذر من مزاولتها

 .ويذك ��ر �أن �أح ��د االئمة قال ب� ��أن اللعبة تت�سبب
بحرم ��ان العائل ��ة م ��ن االجتماع �سوي ��ة وت�ؤدي
بالطلبة اىل الرتاجع يف �أدائهم املدر�سي وتلهي
العاملني عن واجباتهم.
عبد اجلليل  ،الذي يق�ضي ما يقارب من �ساعتني
بالي ��وم يف اللعب ��ة يعتق ��د ب ��ان الف�ت�رة الزمنية
الأطول م ��ن الوقت يف ممار�س ��ة لعبة البوبجي
�ست�أتي ك ��رد فعل على قرار منعها  .م�ؤكد ًا بقوله
" �أحد �أ�سباب منعها هو �أن موظفني يف دوائر
حكومي ��ة يقوم ��ن مبزاولة اللعبة �أثن ��اء العمل .
بع�ض االحيان يق�ضون �ست �ساعات يف مزاولة

اللعبة  .ابن عم ��ي يق�ضى ثماين �ساعات باليوم
يف اللعبة".
يف بغداد يعتقد كثري من مزاويل لعبة  ،بوبجي ،
ب�أن الربملان يخطئ دائم ًا يف حتديد �أولوياته.
حمم ��د عبا�س  ،من �أهايل الرمادي وميتلك حمل
�أجه ��زة موباي ��ل يف �أربي ��ل  ،يق ��ول " �إن ��ه قرار
�سخي ��ف وغ�ي�ر د�ستوري ي ��كاد يك ��ون م�ضحك ًا
 .لدي ��ك ب�ل�اد تغمرها امل�شاكل ث ��م تركز اهتمامك
و�س ��ط ه ��ذه امل�ش ��اكل حلج ��ب لعب ��ة كومبيوتر
افرتا�ضية  ،معتربها من �أولوياتك ؟"
يق ��ول  ،عبا�س � ،إنه حتى ل ��و �صادقت احلكومة
على مق�ت�رح الربمل ��ان وحاولت حج ��ب اللعبة ،
ف ��ان النا� ��س وبب�ساط ��ة �سيلج� ��ؤون ال�ستخدام
خدم ��ة  ،ال�شب ��كات االفرتا�ضي ��ة اخلا�صة – يف
ب ��ي �أن  -لت�ل�ايف احلظر  .ه ��ذه اخلدمة ت�سمح
للم�ستخدم�ي�ن بالدخ ��ول اىل املوق ��ع املحجوب
عرب االنرتني ��ت من خالل "�سريف ��رات" ي�صعب
مراقبته ��ا وي�ستخدمون الكومبيوتر وك�أنهم يف
غري بلد.
من جانب �آخر هن ��اك �أنا�س �آخرون يف املجتمع
العراقي يدعمون ق ��رار الربملان  .علي البياتي ،
من مفو�ضية حق ��وق الإن�سان العراقية يقول �إن
حجب اللعب ��ة �ستجعل االوالد �أق ��ل توجه ًا نحو
العنف وت�ساعد يف تعزيز حياة العائلة.
وق ��ال البياتي " تزي ��د مثل هكذا �ألع ��اب بالذات
معدل العن ��ف بني الأطفال وفئ ��ات �أخرى  .هذه
الألعاب االلكرتونية هي �أحد امل�سببات الرئي�سة
للتف ��كك االجتماع ��ي وامل�ش ��اكل االجتماعية بني
العوائل العراقية".
م ��ع ذل ��ك �أق ��ر  ،البيات ��ي � ،إنه من غ�ي�ر الوا�ضح
فيم ��ا �إذا �ستحظر احلكومة اللعب ��ة �أو ت�ستطيع
�أن متنع العراقيني م ��ن مزاولة لعبة البوبجي ،
م�شري ًا اىل �أن تهيئ ��ة الو�سائل لتنفيذ مثل هكذا
�أمر يعد �شيئ ًا مهما جد ًا .
يوم االثنني املا�ضي انت�شرت �صورة على مواقع
التوا�صل االجتماعي تظهر فيها فتيات عراقيات
وهن يرتدن �أزياء �شخ�صيات حماربة يف اللعبة
كرم ��ز لالحتجاج عل ��ى خطوة الربم ��ان حلجب
اللعبة.
عن موقع مدل �إي�ست �آي الإخباري

رياضة
مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

ثورة القوى البي�ضاء
لف ��ت انتباه ��ي �أم� ��س الأول اجلمعة من�ش ��ور يف (الفي�سب ��وك) كتبه خبري
�ألع ��اب القوى الدكتور�سعدون نا�صر "�أحد ابطال نادي اجلي�ش واملنتخب
الوطن ��ي يف فعاليات800مرت و5000مرت و10000م�ت�ر واملاراثون ،عمّا
�سمّاه (علي بابا العراقي يظهر يف ملعب الدوحة) عطف ًا على �شطب نتيجة
فري ��ق التتابع ()400×4مرت امل�ؤل ��ف من يا�سر علي حمم ��د و�إيهاب جبار
ها�ش ��م وحممد عب ��د الر�ضا جنجون وط ��ه ح�سني يا�س�ي�ن يف �سباق اليوم
الأخ�ي�ر  24ني�سان اجلاري م ��ن بطولة �آ�سيا  23الت ��ي �ضيفتها قطر  ،وقد
ح� � ّل الفري ��ق باملرك ��ز اخلام�س برق ��م عراق ��ي جدي ��د ( )3:05:91دقيقة مل
يُعتمد ب�سبب خط�أ فني!
و�إذ �أقدّر باعتزاز احلر�ص الكبري للدكتور نا�صر على ظهور بعثة املنتخب
الوطني بالأداء املميّز الذي يرتقي اىل �سمعة تاريخ �ألعاب القوى العراقية
ورموزها الأبطال  ،مت ّلكتني احلرية و�أنا �أقر�أ �أكرث من ر�أي خلبري ومدرب
يف
وع ��داء دويل �سابق ور َد يف �سي ��اق التعليقات على من�شور الدكتور مل ِ
�أحدهم حق املو�ضوع بتو�ضيح ما جرى بال�ضبط �أو تربير �أ�سباب ارتكاب
فريق التتابع اخلط�أ برغم �أنه تك ّرر يف بطولة �سابقة  ،ورمبا يعاود الفريق
نف�سه �أو من يخلفه م�ستقب ًال حرمان العراق من نتيجة مهمة!
ترى هل يكمن ال�سبب يف �ضعف اال�ستعداد � ،أم ال�شرود الذهني �أم اخلوف
م ��ن قوة املتناف�سني �أم اجلهل يف تعليمات الفعّالية �أم �إهمال �أحد الالعبني
� ،أخربون ��ا �أين احلقيقة؟! �أم ��ا �أن نتع ّكز على حاالت مماثلة لأبطال عامليني
�أبعدوا ب�سبب خط�أ فادح مثل الذي جرى يف الدوحة  ،فال ميكن �أن تتطوّ ر
اللعب ��ة يف الع ��راق وفق ًا لهك ��ذا بيئة فني ��ة و�إدارية ّ
تخط ��ط بح�سب ذاكرة
اللحظ ��ة وال تف ّك ��ر للغد وما بعده بالأم ��ور الفنية واال�ستف ��ادة من درو�س
البطول ��ة �أبد ًا لأن رئي�س و�أع�ضاء االحت ��اد واللجان العاملة من�شغلون يف
ع ��دم كفاية املليار دينار مليزانية االحت ��اد و�أرهقوا �أنف�سهم يف الديون ومل
يُق ّنن ��وا �صرفياتهم على �ضوء اختيار الفعّالي ��ة املنا�سبة حلظوظنا القوية
 ،الك ��ف ع ��ن ا�صطحاب وفد كب�ي�ر دون تناف�س واقعي وج� �دّي على �إحدى
امليدالي ��ات الث�ل�اث  ،علم ًا � ّأن م ��ن جمموع � 10آالف ريا�ض ��ي تناف�سوا يف
 306م�سابق ��ات يف  31فعالية بدورة الألعاب الأوملبية التي جرت يف ريو
 2016كان ع ��دد الدول الت ��ي ح�صلت على امليدالي ��ات يف اجلدول النهائي
تخ�ص�صه الدولة
 87دول ��ة  ،وبينها  15حتلم ميزانيات حكوماتها بربع ما ّ
العراقية للريا�ضة �سنوي ًا!
�إن كان �ش ��ك الدكتور نا�صر ي�ستند �إىل معلومات موثوقة تفيد بعبث (علي
باب ��ا) عمد ًا �أثن ��اء ال�سباق وحماولة خداع اللجن ��ة املنظمة  ،فالأمر يحتاج
اىل حتقي ��ق فوري م ��ن املعنيني لإظهار كل متع ّلق ��ات الق�صة  ،وعدم �إخفاء
الر�ؤو�س التي توارت عن الأنظار منذ العودة اىل بغداد  ،فاجلمهور يبحث
عن �أد ّلة ال م�سوّغات � ،أما �إذا كان اخلط�أ نتيجة تق�صري املدرب �أو العب ما
فتوجب هنا املحا�سبة  ،م ��ع بيان ر�أي احتاد
وع ��دم االلتزام بالتعليم ��ات ِ ،
اللعبة عمّا جرى ويجري كل م ّرة بح�سب �شهادة اخلرباء  ،ما يعني وجود
�إهم ��ال وا�ضح يف عدم متابع ��ة ت�صحيح تلك الأخطاء الت ��ي تك ّلف العراق
�أم ��وا ًال باهظ ��ة  ،وخرج �أك�ث�ر من م�س� ��ؤول يف االحتاد قبل ب ��دء البطولة
الآ�سيوي ��ة زاعم ًا حتمّل نفقات امل�شاركة من ح�سابه اخلا�ص  ،ما هذا� ..إىل
متى ن�شرتي الأخطاء والهزائم ب�أموالنا؟!
وامل� ��ؤمل ّ �،إن م ��ن يعاود قراءة تعليق ��ات املهتمّني ب�ش� ��ؤون عرو�س الألعاب
خا�ص ��ة م ��ن �أهلها ي�ض ��رب كف ًا بك ��ف ح�سرة عل ��ى وجود طاق ��ات تدريبية
وكف ��اءات �إداري ��ة تف�صح كتاباتهم عن �شجن كبري م ��ن املمكن لأي م�س�ؤول
يف وزارة ال�شب ��اب والريا�ضة واللجنة الأوملبي ��ة الوطنية �أن يوجه دعوة
عاجل ��ة لعقد م�ؤمتر مكا�شفة بني احتاد �ألعاب القوى وعدد كبري من خرباء
اللعبة الذين ق�ضوا حياتهم يواكبون م�ستويات الالعبني ومت ّر�ضوا ب�سبب
حر�صهم على �ضياع ع�شرات امليداليات يف بطوالت خمتلفة مل ُنح�سن فيها
من�صات التتويج.
حت�ضري ريا�ضيينا لريدّدوا الن�شيد الوطني على ّ
هن ��اك  100خبري ومدرب من �أبطال وبطالت �ألعاب القوى العراقية ميكن
�أن يعلن ��وا ث ��ورة الإ�ص�ل�اح البي�ض ��اء بورقة تفاه ��م م�شرتك م ��ع االحتاد
ال�ساع ��ي هو الآخ ��ر لتطوير النتائج وفت ��ح بابه �أم ��ام كل الطاقات الوفية
للعمل بعيد ًا عن امل�صالح ال�ضيقة.
�إن كان �شك الدكتور نا�صر ي�ستند
�إىل معلومات موثوقة تفيد بعبث
(علي بابا) عمداً �أثناء ال�سباق
وحماولة خداع اللجنة املنظمة ،
فالأمر يحتاج اىل حتقيق فوري من
املعنيني لإظهار كل متع ّلقات الق�صة
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امل�ؤهل ��ة لبطولت ��ي ك�أ� ��س الع ��امل
وك�أ� ��س �آ�سيا  2023الت ��ي ن�سعى للتواجد
فيهم ��ا م ��ن جديد لتلبي ��ة رغب ��ة اجلماهري
الريا�ضية العراقي ��ة امل�ساندة له يف جميع
الأوقات حي ��ت �ستكون خري حافز لالعبني
وخا�صة يف املباري ��ات التي �ستجري على
ملعب جذع النخل ��ة باملدينة الريا�ضية يف
حمافظ ��ة الب�ص ��رة ال ��ذي �أعتم ��ده جمل�س
احت ��اد كرة الق ��دم ليكون م�سرح� � ًا يف تلك
الت�صفي ��ات بع ��د النج ��اح منقط ��ع النظري
ال ��ذي حققه من خالل احت�ضانه للن�سختني
الأوىل والثاني ��ة م ��ن بطول ��ة ال�صداق ��ة
الدولي ��ة لكرة القدم اللت�ي�ن �أقيمتا يف �شهر
�آذار من عامي  2018و.2019

اتفق مجل�س �إدارة اتحاد الكرة مع
ال�سلوفيني �ستري�شكو كاتانيت�ش
المدير الفني لمنتخبنا الوطني
لكرة القدم على ان�ضمام الإ�سباني
ت�شافي بيدرو الى مالكه
الم�ساعد ليكون مدرب ًا جديداً
للياقة البدنية بد ً
ال من المدرب
ال�سابق �سردار محمد الذي انتقل
للعمل بمعية المدير الفني
للمنتخب الأولمبي لكرة القدم
عبد الغني �شهد.

ت�صفيات �آ�سيا

وقال م�صدر يف احتاد كرة القدم يف حديث
خ� ��ص به املدى � :إن امل ��درب ت�شايف بيدرو
�سيكون متواجد ًا مع وفد منتخبنا الوطني
لك ��رة الق ��دم يف رحلت ��ه اىل تون� ��س خالل
�شه ��ر حزي ��ران املقب ��ل خلو� ��ض مباراتني
دوليتني ودّيتني هناك يف �إطار حت�ضرياته
للم�شارك ��ة يف الت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة
امل�شرتك ��ة امل� ّؤهل ��ة لبطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل
 2022الت ��ي ت�ضيّفه ��ا العا�صم ��ة القطري ��ة
الدوح ��ة وبطول ��ة ك�أ� ��س الأمم الآ�سيوي ��ة
الثامن ��ة ع�ش ��رة لكرة القدم الت ��ي �ستجري
ع ��ام  2023يف بلد �سيتم حتديده يف وقت
الح ��ق من الع ��ام اجلاري  ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن
املباراة الأوىل �ستقام على امللعب الأوملبي
راد�س مع املنتخ ��ب التون�سي يوم ال�سابع
واملب ��اراة الثانية مع املنتخ ��ب الليبي يوم
العا�شر من �شهر حزيران على ملعب �سيتم
الإعالن عنه خالل الفرتة املقبلة.
الت�صنيف الدولي

و�أو�ضح �أن املدير الفني للمنتخب الوطني
�سرتي�شك ��و كاتانيت�ش والعبي ��ه يراهنون
كثري ًا على �أهمي ��ة حتقيق الفوز يف هاتني
املبارات�ي�ن لتح�س�ي�ن مرك ��ز الع ��راق يف
ت�صنيف االحتاد ال ��دويل لكرة القدم الذي
�سي�صدر يوم الرابع ع�شر من �شهر حزيران
املقب ��ل والدخ ��ول �ضم ��ن قائم ��ة الف ��رق
الآ�سيوي ��ة الثماني ��ة ب ��د ًال م ��ن ال�صني اىل
جانب منتخب ��ات �إيران والياب ��ان وكوريا
اجلنوبي ��ة و�أ�سرتالي ��ا وقط ��ر والإمارات
وال�سعودية التي �سيتم و�ضعها على ر�أ�س
املجموع ��ات الثم ��اين الت ��ي �سيت ��م توزيع
املنتخبات  32الأخرى عليها خالل مرا�سيم
�سحب القرعة ي ��وم ال�سابع ع�شر من متوز
املقبل يف العا�صمة القطرية الدوحة �ضمن
مناف�س ��ات الت�صفي ��ات الآ�سيوي ��ة امل�ؤهلة
للمونديال وبطولة ك�أ�س �آ�سيا  2023التي
�ستنطلق يف �شهر �أيلول املقبل على مالعب
مناطق القارة اخلم�س.
و�أ�ش ��ار اىل انه �سيتم اختي ��ار قائمة �أولية
للمنتخ ��ب الوطني لكرة الق ��دم مكوّ نة من
 40العب� � ًا م ��ن املحلي�ي�ن واملحرتفني خالل

اال�سب ��وع الأخ�ي�ر م ��ن �شه ��ر �أي ��ار املقب ��ل
ملبارات ��ي تون� ��س وليبي ��ا ال�ستح�ص ��ال
ت�أ�ش�ي�رة الدخ ��ول اىل االرا�ضي التون�سية
ع ��ن طريق ال�سف ��ارة التون�سي ��ة يف بغداد
قب ��ل �أن يت ��م تقلي�صه ��ا م ��ن ِقب ��ل امل�ل�اك
التدريب ��ي اىل  23العب ��ا قبل �ش� � ّد الرحال
اىل تون�س  ،مو�ضح� � ًا �أن هاتني املباراتني
تقام ��ان خ�ل�ال �أي ��ام (الفيف ��ا دي) املحددة
�ضمن �أجن ��دة االحتاد ال ��دويل لكرة القدم
خ�ل�ال الع ��ام اجل ��اري ( 11-2حزي ��ران )
الت ��ي ي�سمح فيه ��ا لالعب�ي�ن املحرتفني يف
الدوريات العربية والآ�سيوية والأوروبية
والأمريكية باالن�ضمام اىل �أ�سود الرافدين
والع ��ودة اىل �أنديته ��م بع ��د انته ��اء تل ��ك
الفرتة.
ر�صد كاتانيت�ش

وك�ش ��ف �أن املدي ��ر الفن ��ي �سرتي�شك ��و
كاتانيت� ��ش يوا�صل مبعية مالك ��ه امل�ساعد
ر�ص ��د مباري ��ات دوري الك ��رة املمت ��از
باملو�سم احل ��ايل من �أج ��ل توجيه الدعوة

اىل الالعب�ي�ن الذين يواظب ��ون على تقدمي
م�ستوي ��ات رفيعة مع الف ��رق املحلية التي
يدافع ��ون عن �ألوانها خالل الفرتة احلالية
ال�سيما �أن االبواب ما زلت مفتوحة وكذلك
العبينا املحرتفني يف اخلارج حيث يتوقع
تواج ��د العبني جُ دد ِ�ضم ��ن قائمة منتخبنا
الوطني لكرة القدم بعد �أن دوّ ن يف �أجندته
مم ��ن ي ��رى فيه ��م
التدريبي ��ة ع ��دد ًا منه ��م ّ
الإمكانية للدفاع عن �سمعة الكرة العراقية
يف اال�ستحقاق ��ات الأقليمي ��ة والقاري ��ة
القادمة وفق ًا لر�ؤيته للمراكز التي يتوجّ ب
�ض � ّ�خ دماء جدي ��دة لها لتعوي� ��ض زمالئهم
الذين تع ّر�ض ��وا اىل الإ�صابات �أو الإيقاف
ب�سبب عقوبة ان�ضباطية ُفر�ضت عليهم من
قبل جمل�س �إدارة احتاد كرة القدم.
وتاب ��ع ان منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة القدم
�سينتظ ��م يف مع�سك ��ر تدريب ��ي داخل ��ي
ي ��وم الأول م ��ن �شه ��ر �آب املقب ��ل حت�ضري ًا
للم�شارك ��ة يف الن�سخة التا�سعة من بطولة
ّ
�سينظمها
غ ��رب �آ�سي ��ا لك ��رة الق ��دم الت ��ي
الع ��راق لأول م ��رة يف مدينت ��ي كرب�ل�اء

زين العابدين ي�سرب غور تاريخ وم�ستقبل "االحرتاف" الوطني والدويل
 متابعة  /املدى
يف �إ�صدار حديث يع ��د الأول بني الكتب
الريا�ضي ��ة الت ��ي تناولت �ش� ��ؤون الكرة
العراقية وت�أث�ي�ر املتغيرّ ات الدولية فيها
من قوان�ي�ن ولوائح و�ضواب ��ط � ،أ�صدر
�إكرام زي ��ن العابدين طعم ��ة مدير موقع
�أزل �سب ��ورت كتاب ًا بعن ��وان ( كرة القدم
العراقية بني الهواية واالحرتاف ) تكوّ ن
م ��ن � 242صفح ��ة  ،يف باك ��ورة م�ؤلفاته
الت ��ي ي�سعى للتن ��وّ ع فيه ��ا بعدما واكب
م�س�ي�رة العم ��ل الريا�ض ��ي من ��ذ ولوجه
الإعالم الريا�ضي مطلع عام .2000
وتناول زي ��ن العابدين يف الف�صل الأول
م ��ن الكت ��اب نب ��ذة تعريفية ع ��ن الالعب
اله ��اوي واملح�ت�رف  ،و�أهمي ��ة الريا�ضة
ل ��دى ال�شعوب  ،م ��ع التعريفات اخلا�صة
وخ�ص� �َ�ص حيز ًا عن
مبفه ��وم الريا�ضة ّ ،
ريادة العراقيني �ضم ��ن املجتمعات التي
مار�ست الريا�ضة يف العامل  ،وعرّجَ على
ك ��رة القدم العراقي ��ة القدمي ��ة  ،وتاريخ
الفراعن ��ة يف الريا�ض ��ة االحرتافية  ،ثم
ك�شف عن انطالقة االح�ت�راف الريا�ضي
م ��ن اليونان  ،م ��ع ت�سلي ��ط ال�ضوء على
�ألعاب ريا�ضية مكت�شفة لدى الرومان  ،ثم
بينّ عالقة الهواية واالحرتاف يف دورة
الألع ��اب الأوملبية وفك ��رة رئي�س اللجنة
الأوملبية الدولي ��ة يف تطبيق االحرتاف
 ،وع ��ن مهد اللعبة يف بريطانيا ون�ش�أتها
يف تاري ��خ الع ��راق احلديث  ،م ��ع �أهمية

مرحل ��ة ت�أ�سي� ��س االحت ��اد العراقي لكرة
القدم ونظريه العربي.
�أم ��ا يف الف�ص ��ل الث ��اين م ��ن الكت ��اب ،
ت�صدّرت ��ه مقدمة ع ��ن ماهي ��ة االحرتاف
الريا�ض ��ي وتعري ��ف الريا�ض ��ي الهاوي
واملح�ت�رف  ،و�أ�سا�سي ��ات االح�ت�راف
وبن ��اء ثقافت ��ه يف الن ��ادي الريا�ض ��ي ،
الفت� � ًا اىل �أدمغ ��ة حم�ت�ريف الريا�ض مع
ايجابيات االحرتاف و�سلبياته وحقوق
الأطراف املتعاق ��دة  ،وبروز مهنة وكالء
الالعب�ي�ن وو�سط ��اء الالعب�ي�ن ب ��د ًال من
الوكالء  ،وخ�ص�ص زين العابدين جانب ًا
مهم ًا ع ��ن حماربة االحتاد ال ��دويل لكرة
الق ��دم ف�س ��اد انتق ��االت الالعب�ي�ن بنظام
تطاب ��ق االنتق ��االت "  ، " TMSوحتليل
نظام االح�ت�راف بني القبول واالختالف
 ،وا�ستعرا� ��ض ت�أري ��خ االح�ت�راف يف
الك ��رة العراقية من خالل وقفة مع النجم
يورا �إي�شايا.
ووا�ص ��ل م�ؤلف الكت ��اب ت�ضمني الف�صل

الث ��اين حقيقة غي ��اب النج ��اح للو�صول
اىل االحرتاف احلقيق ��ي  ،وا�سباب عدّة
�أدّت �إىل غي ��اب جن ��وم الك ��رة العراقي ��ة
ع ��ن االح�ت�راف اخلارج ��ي  ،وتوق ��ف
عن ��د اال�صابة الت ��ي منع ��ت عموبابا من
االح�ت�راف خ ��ارج الع ��راق  ،م�ستعر�ض ًا
العق ��ود االحرتافي ��ة يف ال�ستيني ��ات ،
وم�صريعمو يو�سف كمحرتف يف لبنان
 ،وملاذا مُنع ف�ل�اح ح�سن وعلي كاظم من
االح�ت�راف بالإمارات  ،وم�ض ��ى امل�ؤلف
يف م�س�ي�رة االح�ت�راف بتوثي ��ق �أه ��م
حكايات الثمانينيات م ��ن القرن املا�ضي
ب�ش� ��أن عالق ��ة ناظم �شاكر م ��ع ال�شياطني
احلم ��ر  ،والتحوّ ل الت�أريخي يف م�سرية
االحرتاف العراق ��ي  ،و�صو ًال �إىل تطوّ ر
االحرتاف بعد ني�سان � -أبريل عام 2003
 ،م�ستنتج ًا ظاهرة االحرتاف بني ال�سلب
والإيج ��اب  ،واختت ��م الف�ص ��ل الث ��اين
ب�إب ��راز االتفاقي ��ات الت ��ي ت�ضمن تواجد
الالع ��ب العراق ��ي بالأندي ��ة الأوروبي ��ة

املتطوّ رة مع الأر�شفة والإح�صاء.
وانتقل امل�ؤلف زين العابدين اىل الف�صل
الثال ��ث بعق ��ده مقارن ��ات ب�ي�ن منظومة
االحرتاف العربي والآ�سيوي والدويل ،
و�أجاب ع ��ن الت�سا�ؤل ب�صدد ا�سباب عدم
ا�ستطاعة الالعب العراقي االحرتاف يف
امل�سابق ��ات الأوروبي ��ة الكب�ي�رة  ،وملاذا
يف�ش ��ل الالع ��ب العرب ��ي يف االح�ت�راف
الأوروب ��ي؟ م�ست�شه ��د ًا بتج ��ارب عربية
جيدة مل ت�ستم ��ر طوي ًال  ،وحمدّد ًا الفرق
ب�ي�ن عنا�ص ��ر الهواي ��ة واالح�ت�راف يف
مالعب �آ�سيا والنموذج الأوروبي  ،دون
�أن ين�س ��ى تقيي ��م املحرتف�ي�ن يف العراق
ب�ش�أن طموحهم والتجارب الفقرية.
وخ�ص امل�ؤلف الف�صل الرابع عن �صناعة
ّ
الريا�ضة وا�ستثمار املال باالحرتاف وما
هو ال�سبيل لنجاح جتربة االحرتاف من

والتخ�ص� ��ص الريا�ض ��ي
خ�ل�ال التف� � ّرغ
ّ
وفق ًا ل�سرتاتيجية طويلة املدى  ،ونظرة
قانونية ع ��ن االحتادات القارية وخا�صة
االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم وق�صة
معاي�ي�ر االح�ت�راف في ��ه  ،وحتوّ لها اىل
نظ ��ام تراخي� ��ص الأندي ��ة  ،م�ستعر�ض� � ًا
تاري ��خ بط ��والت الأندي ��ة يف ق ��ارة
�آ�سي ��ا والتح ��وّ ل اىل نظ ��ام االح�ت�راف
التدريج ��ي  ،مع بي ��ان مع�ضل ��ة التحوّ ل
اىل االح�ت�راف  ،والك�ش ��ف عن موجبات
طل ��ب االحت ��اد الآ�سي ��وي تطبي ��ق نظام
الرتاخي� ��ص يف ع ��ام  2012م ��ع ت�سليط
�ض ��وء مه ��م ع ��ن النم ��وذج الأوروب ��ي
ورفع م�ستوى املعاي�ي�ر  ،وحتديد ر�ؤية
طموح ��ة ت�ست�ش ��رف امل�ستقب ��ل ون�ش ��ر
مفاهي ��م االح�ت�راف الإداري م ��ع تطوير
قطاع املدربني.
وج ��اء يف الف�ص ��ل اخلام�س م ��ن الكتاب
ع ��ن طروح ��ات االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة
القدم لتطبي ��ق نظام عاملي يف تراخي�ص
الأندي ��ة  ،وكيفي ��ة م�ساهم ��ة تراخي� ��ص
الأندي ��ة يف تع ��زز االح�ت�راف الآ�سيوي
 ،فيم ��ا غط ��ى الف�ص ��ل ال�ساد� ��س واق ��ع
الأندي ��ة العراقي ��ة و�ش ��روط احل�ص ��ول
عل ��ى رخ�صة مزاولة ن�شاط ك ��رة القدم ،
و�أورد الف�ص ��ل ال�سابع �أهم املقاالت التي
تناول ��ت االح�ت�راف الريا�ض ��ي  ،وع ��زز
امل�ؤلف الكت ��اب مبالحق مهمة عن بع�ض
القوان�ي�ن واللوائح اخلا�صة باالحرتاف
الريا�ضي وانظمة الرتاخي�ص.

و�أربيل يف �إقليم كرد�ستان بعد رفع احلظر
اجلزئي عن الكرة العراقية من قبل جمل�س
االحتاد الدويل لكرة القدم الذي اتخذه يف
�أجتماع ��ه ال ��ذي عقده ي ��وم ال�ساد�س ع�شر
من �شه ��ر �آذار  2018وال�سماح للمنتخبات
الوطني ��ة والأندي ��ة العراقي ��ة بخو� ��ض
املباري ��ات الر�سمي ��ة والودي ��ة الدولي ��ة
وتنظي ��م البط ��والت عل ��ى مالع ��ب ج ��ذع
النخل ��ة باملدين ��ة الريا�ضي ��ة يف حمافظ ��ة
الب�صرة وكربالء الدويل مبحافظة كربالء
وفران�س ��و حريري يف مدين ��ة �أربيل حيث
�سيت ��م و�ضع العراق عل ��ى ر�أ�س املجموعة
الأوىل التي �ستلع ��ب مبارياتها يف كربالء
ومنتخب �آخر �سيكون على ر�أ�س املجموعة
الثانية التي تخو�ض مبارياتها يف �أربيل.
جماهير الب�صرة

واختتم امل�صدر حديثه بت�أكيده � :أن بطولة
غ ��رب �آ�سي ��ا التا�سع ��ة لكرة الق ��دم �ستكون
�آخ ��ر بروف ��ة ملنتخبن ��ا قب ��ل الدخ ��ول يف
مناف�س ��ات الت�صفي ��ات الآ�سيوية امل�شرتكة

ويف ال�ش� ��أن ذاته حدّدت جلن ��ة امل�سابقات
يف االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم ي ��وم
ال�ساد�س م ��ن �شهر حزي ��ران املقبل موعد ًا
لإقام ��ة مباري ��ات جولة الذه ��اب من الدور
الأول للت�صفي ��ات الآ�سيوية امل�ؤهلة لك�أ�س
العامل  2022مب�شاركة  12منتخب ًا.
وذك ��ر االحت ��اد الآ�سيوي لك ��رة القدم على
موقع ��ه الر�سم ��ي �أن منتخ ��ب كمبودي ��ا
�سيلعب عل ��ى ملعب �أوملبي ��ك �ستاديوم مع
�ضيف ��ه باك�ستان ويح ��ل منتخب �سريالنكا
�ضيف� � ًا عل ��ى نظ�ي�ره م ��كاو عل ��ى ملع ��ب
كامبودي�سبورتافي ��و وبوت ��ان م ��ع غ ��وام
عل ��ى ملع ��ب �شانغليميته ��اجن �ستادي ��وم
والو� ��س مع بنغالدي�ش عل ��ى ملعب الو�س
الوطني اجلديد ومنغوليا مع بروناي دار
ال�سالم على ملعب املركز الوطني وماليزيا
مع تيمور ال�شرقية.
و�أ�ض ��اف �أن مباري ��ات الإي ��اب م ��ن الدور
الأول �ستج ��ري ي ��وم احل ��ادي ع�ش ��ر
م ��ن �شه ��ر حزي ��ران املقب ��ل حي ��ث يلتق ��ي
منتخ ��ب بنغالدي�ش مع الو� ��س على ملعب
بنغالدي�ش و�سريالنكا مع مكاو على ملعب
�سوغاتادا�سا وتيمور ال�شرقية مع ماليزيا
عل ��ى ملعب امللع ��ب ال ��دويل وبروناي دار
ال�س�ل�ام مع منغولي ��ا على ملع ��ب �سولتان
ها�س ��ال بولكي ��اه وباك�ستان م ��ع كمبوديا
وغوام مع بوتان  ،م�شري ًا اىل �أنه �ستت�أهل
�ستة منتخبات فقط لتن�ضم اىل  34منتخبا
ت�ش ��ارك يف حف ��ل مرا�سي ��م �إج ��راء القرعة
ي ��وم ال�ساب ��ع ع�شر م ��ن �شهر مت ��وز املقبل
بالعا�صم ��ة القطري ��ة الدوحة حي ��ث �سيتم
توزيع  40منتخبا بت�صفيات الدور الثاين
امل�شرتك ��ة امل�ؤهلة اىل املوندي ��ال وبطولة
ك�أ� ��س �آ�سي ��ا  2023اىل ثم ��اين جمموعات
بواق ��ع خم�سة منتخب ��ات يف كل جمموعة
تلع ��ب مبارياته ��ا بنظ ��ام ال ��دوري م ��ن
مرحلتني (ذهاب ًا و�إياب� � ًا) اعتبار ًا من �شهر
�أيلول املقبل �سيتم ح�سم املنتخبات املت�أهلة
اىل تلك البطولتني مبا�شرة على �إثر معرفة
نتائج االجتماع التا�سع وال�ستني للجمعية
العمومية لالحتاد الدويل لكرة القدم الذي
�سيق ��ام ي ��وم اخلام�س م ��ن �شه ��ر حزيران
بالعا�صم ��ة الفرن�سية باري� ��س بخ�صو�ص
ت�صويت املوافقة على م�شاركة  48منتخب ًا
يف مونديال قطر من عدمه.

درع دوري كرة اليد حائر بني
ال�شرطة واجلي�ش
 بغداد  /املدى
�ستك ��ون قاع ��ة الكرخ املغلق ��ة لاللع ��اب الريا�ضية بالعا�صم ��ة بغداد ي ��وم اخلمي�س القادم
املواف ��ق الث ��اين من �شهر �أيار املقب ��ل م�سرح ًا للمواجهة احلا�سمة الت ��ي �ستقام بني فريق
اجلي� ��ش الو�صي ��ف بر�صيد  51نقطة وغرمي ��ه التقليدي فريق ال�شرط ��ة مت�صدر الرتتيب
بر�صي ��د  54نقط ��ة يف ختام مباريات اجلولة احلادية ع�شرة والأخرية من مرحلة الإياب
ل ��دوري اليد املمتاز باملو�س ��م  2019-2018مب�شاركة  11فريق ًا الت ��ي �ستك�شف عن هوية
البطل .
و�سيدخ ��ل تالميذ امل ��درب ظافر عبد ال�صاحب املب ��اراة بخياري الف ��وز والتعادل من �أجل
التتوي ��ج بلق ��ب دوري اليد املمت ��از للمو�سم الراب ��ع على التوايل يف ظل ال ��روح املعنوية
العالي ��ة الت ��ي يتمت ��ع بها العبوه بع ��د متكنهم من التغل ��ب على جاره الل ��دود فريق الكرخ
بنتيج ��ة ()24-26هدف ًا يف اللقاء امل�ؤجل الذي ج ��رى بينهما على قاعة الأخري يف منطقة
املن�ص ��ور �ضمن اجلولة الثامنة من مرحلة الإي ��اب و�أ�صبح الأخري خارج ح�سابات الفرق
املناف�س ��ة لتحدي ��د هوية الفري ��ق البطل حيث �ستزح ��ف جماهري القيث ��ارة اخل�ضراء اىل
قاع ��ة الكرخ منذ وقت مب ّكر من موعد �إقام ��ة املباراة مللء املدرجات وتوفري دعم وم�ساندة
لالعب�ي�ن نظر ًا لكونه ��ا اللعبة ال�شعبية اجلماعي ��ة الثالثة يف النادي بعد ك ��رة القدم وكرة
ال�سل ��ة للظفر يف النهاية بالنقاط الثالث واالحتف ��ال يف النهاية مع ًا باملحافظة على الدرع
الذي �سيودع يف خزينة النادي للمرة الرابعة برغم �أن خ�صومهم من العبي فريق اجلي�ش
لن يكونوا �صيد ًا �سه ًال لهم و�سيعملون على نيل االنت�صار الذي هو الهدف الوحيد لهم من
�أج ��ل خطف الك�أ�س ل�صاحله ��م و�إيقاف �سطوة غرميهم لاللقاب املحلي ��ة �سعي ًا لتمثيل كرة
اليد العراقية يف الن�سخة املقبلة من بطولة دوري �آ�سيا للأبطال التي �ستقام العام املقبل.
و�ست�ستكم ��ل غ ��د ًا الإثنني مناف�سات اجلول ��ة احلادية ع�شرة والأخرية م ��ن مرحلة الإياب
ل ��دوري اليد املمتاز ب�إقامة مباراة واحدة على قاعات املحافظات حيث �سيلعب فريق دياىل
الق ��ادم من حمافظة دياىل مع م�ضيفه فريق البلدية الب�صري على قاعة نادي نفط اجلنوب
الريا�ضي يف مباراة �سرياهن عليها الأخري على عاملي الأر�ض واجلمهور من �أجل اخلروج
فائزا يف تلك املباراة لتح�سني مركزه يف ترتيب الفرق امل�شاركة يف املو�سم احلايل قبل ان
يخو� ��ض اللق ��اء امل�ؤجل من اجلولة الثالثة من مرحلة الإياب الأربعاء املقبل املوافق االول
من �شهر �أيار املقبل مع فريق الكرخ القادم من العا�صمة بغداد على القاعة ذاتها .
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(وزارة املالية  /دائرة عقارات الدولة)
�إعـــــالن

�إع����ل����ان���������ات
+ 964 7709992499
+ 964 7708080800
+ 964 7704448045
Zamwa@zamwa.org
www.zamwa.org

تعل��ن وزارة املالي��ة  /دائرة عق��ارات الدولة عن بيع العق��ار املدرجة أوصافها أدن��اه باملزايدة
العلني��ة وفق قان��ون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس��نة ( 2013املعدل) فعلى الراغبني
بالش��راء مراجعة فرع دائرة عقارات الدولة في محافظة (كركوك) لالطالع على التفاصيل
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ( )%20من بدل البيع املقدر وبصك مصدق
واملستمس��كات الثبوتية وس��يكون موعد املزايدة في الساعة العاش��رة صباحا ً في اليوم
التال��ي ملدة النش��ر البالغة ( )15يوما ً تبدأ م��ن اليوم الذي يلي نش��ر اإلعالن في الصحف
ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة أجور خدم��ة  %2من بدل البيع ومبا يغطي كافة املصاريف
وأجور النش��ر واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس��مية أو يوم جمعة فتكون املزايدة في اليوم
الذي يليه مباش��رة وبإم��كان الراغبني بالدخ��ول للمزايدة االطالع عل��ى املوقع االلكتروني
(.)www.mof.gov.iq
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اعالنات

املدير العام  /وكالة

رقم القطعة
واملقاطعة

 690 / 112م53
خاصة تيماري

امل�ساحة

موقع العقار

االو�صاف

بدل البيع املقدر

العقار عبارة عن دار سكن
78430000
قدمي مبني من احلجر واجلص
كركوك حي ثمامنية وسبعون
ومسقف بالشيلمان
 170 /2م2
مليون وأربعمائة
غرناطة
يتكون من غرفتني ومطبخ
وثالثون ألف دينار
ومرافق صحية خارجية
مساحة البناء ( )69م2

مكان
املزايدة

فرع دائرة
عقارات
الدولة في
محافظة
كركوك

جمهورية العراق  /وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات واالقامة ملحافظة وا�سط
ق�سم �ش�ؤون االحوال املدنية

�إعـــــالن

بناء عل��ى الدع��وى املقامة من قب��ل املدعي
(عدوان حسن عبد علي) يطلب (تبديل االسم)
من (عدوان) إلى (محم��د) فمن لديه اعتراض
مراجعة احكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لسنة (. )2016
اللواء هيثم فا�ضل عبا�س الغرباوي
مدير االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العامة

�إعالن مزايدة رقم ( )2019 /18للمرة الأوىل
�صادرة عن ال�شركة العامة لتجارة املواد الغذائية
تعلن هذه الش��ركة عن وجود مزايدة علنية للمواد املدرجة
تفاصيلها ادناه واملوجودة في فرع الش��ركة في (محافظة
كركوك) هذا وتعتبر قائمة املزايدة مفتوحة ملدة ( )10عشرة
أي��ام تبدأ من الي��وم التالي لنش��ر االعالن ف��ي الصحيفة
احمللية وفقأ ً لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس��نة
 2013وس��تجري املزايدة في الس��اعة العاشرة صباحا ً من
اليوم األخير  2019/5/8املصادف يوم (األربعاء ) واذا وافق يوم
املزايدة عطلة رس��مية تؤجل املزاي��دة لليوم التالي  .فعلى
الراغب باالش��تراك في املزايدة املذكورة مراجعة جلنة البيع
وااليجار في مركز عام الشركة الكائن في منطقة املنصور
نهاي��ة ش��ارع النقاب��ات  ،أو الف��رع املذكور لالط�لاع على
تفاصيله��ا وابداء رغبتهم في الش��راء ويك��ون احلضور في
الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم املستمسكات
املطلوبة وترفع املواد املباعة خالل مدة ( )15خمس��ة عشر
يوم��ا ً م��ن تاريخ االحال��ة القطعي��ة وبخالفه س��يتحمل
املشتري اجور خزن بنسبة ( )% 2/ 1نصف من املائة من بدل
البي��ع عن كل يوم تأخير وملدة ثالث�ين يوما ً وبانتهائها يجوز
للدائ��رة االعالن عن بيعه��ا ثانية وفق احكام ه��ذا القانون
ويجري تس��ليم امل��ال املباع بعد دفع ب��دل البيع واملصاريف
التي يعد البيع فيها قطعياً.
الشروط املطلوبة:
 وصل التأمينات القانونية البالغ ( )%20من القيمة املقدرةمبوجب ص��ك مصدق صادر من مص��رف معتمد في العراق
ألمر الس��احب وال يس��مح لغير مس��ددي تل��ك التأمينات
باالش��تراك في املزايدة مطلق��ا ً وال تدخل ه��ذه التأمينات
ضمن بدل الشراء.
 كتاب عدم ممانعة صادر عن الهيئة العامة للضرائب لعام 2019معنونة إلى الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية.
 -املستمسكات الشخصية للمشترك.

اعالن مناق�صة رقم (  / 2019 / 8برامج خا�صة)

مبوجب وثيقة املناق�صة القيا�سية لتنفيذ عقود اال�شغال ال�صغرية
ا�سم املناق�صة (معاجلة وتبليط واك�ساء �شوارع يف ق�ضاء �آمريل  /حمافظة �صالح الدين)

 -1يس��ر صن��دوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية باإلع�لان للمرة األولى عن املناقصة العامة رقم ( /2019/8برامج خاصة) ضمن تخصيصات
موازنة الصندوق بتبويب خطة البرامج اخلاصة التش��غيلية لعام  2019والدعوة عامة ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم تنفيذ مش��روع
(معاجلة وتبليط واكساء شوارع في قضاء آمرلي  /محافظة صالح الدين) وتشمل:
( تأهيل الش��وارع الداخلية املتضررة في قضاء آمرلي ،معاجلة واكس��اء طريق املدخل الش��مالي بطول  1700متر ملركز قضاء آمرلي ) بكلفة تخمينية اجمالية
قدرها ( )1,131,800,000دينار ومبدة تنفيذ ( )150يوم.
 -2س��يتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافس��ية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص ( مدني ) والدرجة (
اخلامسة) املسجلني في وزارة التخطيط لشراء وثائق املناقصة.
 -3عل��ى مقدمي العط��اء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان) صندوق إعادة اعم��ار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية
(خالل س��اعات الدوام الرس��مي ( 8صباحا –  2ظهرا(" وسيعقد مؤمتر فني لإلجابة على استفسارات الشركات يوم (االحد) املوافق  2019/5/ 12الساعة (العاشرة)
صباحا في مقر الصندوق.
 -4متطلبات التأهيل املطلوبة- :
 املوقف القانوني :اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني ،مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية. املوقف املالي :املوارد املالية والسيولة النقدية. املتطلبات الفنية :خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات ( )10السابقة. -5بإم��كان مقدم��ي العطاءات الراغبني بالتقدمي ش��راء وثائ��ق املناقصة لقاء مبلغ ق��دره (  )300,000ثالثمائة الف دينار عراقي غير قابل لل��رد ويتم البيع لوثائق
املناقصة في أوقات الدوام الرسمي ( 8صباحا –  2ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن املناقصة في الصحف احمللية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق
يوم الغلق.
 -6يتم تسليم العطاءات الى مقرر جلنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل املدراء املفوضني للشركات او من ميثلهم في مقر الدائرة ولنفس
العن��وان امل��درج ادناه وان آخر موعد للتقدمي )الس��اعة ( 2بع��د الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم (االحد) املواف��ق ( 2019/5/ 19والتقدمي بالبريد االلكتروني غير
مس��موح  ،وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد احملدد س��وف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رس��مية فيمدد موعد
الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
 -7سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في مقر الصندوق في اليوم الذي يلي اليوم
احملدد ملوعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً) وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
 -8كل العط��اءات يج��ب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة ( %1من املبلغ التخميني) بش��كل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ملدة ( 90يوما)
ابتداء من تاريخ غلق املناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي.
 -9عنوان مقر الدائرة  /صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية  /العنوان التالي (بغداد – اجلادرية – شارع الوزراء – دار رقم.(11
مالحظة- :على مقدمي العطاء تقدمي الوثائق التالية:
أ -وصل شراء وثائق املناقصة.
ب -هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام .2018
ج -كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  /قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية.
ح -قائمة باإلعمال املماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلجناز الرسمية معززة بنسخ من العقود).
ه -تقدمي احلسابات اخلتامية (الرابحة لسنتني) موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس املهنة.
و -مستمسكات املدير املفوض الثبوتية (هوية األحوال املدنية  +شهادة اجلنسية العراقية) او (البطاقة املوحدة ان وجدت)  +بطاقة السكن.

رئي�س ال�صندوق

الربيد االلكرتوينrefaatoiraq@refaato.iq

املوقع االلكرتوين www.refaato.iq
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نوع املادة

العدد
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11
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14
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17
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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32

مرسل مستقبل ريبتر
نقال جهاز موترال 380
نقال جهاز موترال 300
مجهر قدره نوع VHF
جهاز اتصال VHF
هوائي جهاز نوع VHI
هوائي جهاز اتصال VHI
جهاز فاكس
هاتف نوع قمر صناعي
مرسلة جهاز اتصال نوع كودان
هوائي جهاز اتصال كوبان خاص لسيارات
خلية شمسية خاصة باجهزة االتصاالت
هوائي جهاز اتصال كودان جديدة
مرسلة جهاز اتصال نوع كودان جديدة
جهاز هب HAB
جهاز هب HAB
جهاز هب HAB
DSK
) 2 × 3( SKD
بوكس تلفون
جهاز استنساخ عاطل
شاحنة بطاريات خاصة باجهزة االتصاالت
اقفاص حديد مع قاعدة
قواعد اقفاص
دكسنات مختلفة االحجام
جينكو قرم مختلفة االحجام
باب قدمي
جك ايطالي عاطل
مطافئ حريق  15كغم مستهلكة
ميزان الكتروني  150كغم
ميزان تركي  300كغم
ميزان صيني عاطل

3
7
10
2
5
3
1
1
1
4
3
1
1
1
3
1
2
6
6
3
1
1
25
25
150
15
2
7
6
4
2
1

مبلغ الت�أمينات
املطلوبة

ت
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

العدد

نوع املادة
ميزان رقمي عاطل
ماكنة كهربائية مستهلكة
خرطوم حريق مستهلك

اطارات مختلفة االحجام
شاحنة كهربائية للرافعات
طابعة قدمية
سكنر
جهاز استنساخ
طباخ غاز مستهلك
مبردة هواء هيكل
شاحنة manry
طابعة ليزرية
شاشة حاسبة
كيس حاسبة
مدفئة نفطية
بوري تأسيس مستهلك
تلفون عاطل
براد ماء مستهلك
هيتر

2
1
10

مبلغ الت�أمينات
املطلوبة

26
2
1
1
1
1
3
2
2
3
2
1
30
1
3
1

املهند�س قا�سم حمود من�صور
املدير العام وكالة

العنوان :جمهورية العراق – بغداد – املنصور – شارع النقابات

Address : Republic of Iraq, Baghdad – Al-Mansoor
Web site: www.iraqsfsc.org

اعالن مناق�صة رقم (  / 2019 / 9برامج خا�صة)

مبوجب وثيقة املناق�صة القيا�سية لتنفيذ عقود اال�شغال ال�صغرية

ا�سم املناق�صة (هدم و�إعادة بناء بناية ناحية املعت�صم وت�أهيل و�صيانة منتدى �شباب بلد  /حمافظة �صالح الدين)
 -1يس��ر صن��دوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية باإلع�لان للمرة األولى عن املناقصة العامة رقم ( /2019/9برامج خاصة) ضمن تخصيصات
موازنة الصندوق بتبويب خطة البرامج اخلاصة التش��غيلية لعام  2019والدعوة عامة ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم تنفيذ مش��روع
(ه��دم وإع��ادة بناء بناية ناحية املعتصم وتأهيل وصيانة منتدى ش��باب بلد  /محافظة صالح الدين) بكلفة تخمينية اجمالي��ة قدرها ( )978,260,000دينار ومبدة
تنفيذ ( )180يوم.
 -2س��يتم العمل وفق األلية املعتمدة للمناقصات التنافس��ية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص ( مدني ) والدرجة (
اخلامسة ) املسجلني في وزارة التخطيط لشراء وثائق املناقصة.
 -3عل��ى مقدم��ي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان ) صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية (
خالل س��اعات الدوام الرس��مي ( 8صباحا –  2ظهرا(" وسيعقد مؤمتر فني لإلجابة على استفسارات الشركات يوم (االحد) املوافق  2019/5/ 12الساعة (العاشرة)
صباحا في مقر الصندوق.
 -4متطلبات التأهيل املطلوبة- :
 املوقف القانوني :اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني ،مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية. املوقف املالي :املوارد املالية والسيولة النقدية. املتطلبات الفنية :خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات ( )10السابقة. -5بإم��كان مقدم��ي العطاءات الراغبني بالتقدمي ش��راء وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره (  )250,000مئتان وخمس��ون الف دينار عراق��ي غير قابل للرد ويتم البيع
لوثائق املناقصة في أوقات الدوام الرسمي ( 8صباحا –  2ظهرا) ابتداء من تاريخ نشر إعالن املناقصة في الصحف احمللية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي
يسبق يوم الغلق.
 -6يتم تسليم العطاءات الى مقرر جلنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل املدراء املفوضني للشركات او من ميثلهم في مقر الدائرة ولنفس
العن��وان امل��درج ادناه وان آخر موعد للتقدمي )الس��اعة ( 2بع��د الظهر) الثانية بعد الظهر من يوم (االحد) املواف��ق ( 2019/5/ 19والتقدمي بالبريد االلكتروني غير
مس��موح  ،وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد احملدد س��وف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رس��مية فيمدد موعد
الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
 -7سيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في مقر الصندوق في اليوم الذي يلي اليوم
احملدد ملوعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحاً) وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
 -8كل العط��اءات يج��ب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة ( %1من املبلغ التخميني) بش��كل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ملدة ( 90يوما)
ابتداء من تاريخ غلق املناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي.
 -9عنوان مقر الدائرة  /صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية  /العنوان التالي (بغداد – اجلادرية – شارع الوزراء – دار رقم.)11
مالحظة- :على مقدمي العطاء تقدمي الوثائق التالية:
أ -وصل شراء وثائق املناقصة.
ب -هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام .2018
ج -كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  /قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية.
ح -قائمة باإلعمال املماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلجناز الرسمية معززة بنسخ من العقود).
ه -تقدمي احلسابات اخلتامية (الرابحة لسنتني) موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس املهنة.
و -مستمسكات املدير املفوض الثبوتية (هوية األحوال املدنية  +شهادة اجلنسية العراقية) او (البطاقة املوحدة ان وجدت)  +بطاقة السكن.

رئي�س ال�صندوق

الربيد االلكرتوينrefaatoiraq@refaato.iq

املوقع االلكرتوين www.refaato.iq

ثقافة
باليت المدى
� ستار كاوو�ش

ذات ظهيرة ات�صلت بي امر�أة
من منظمة العفو الدولية
تطلب مني ال�سماح لهم بطباعة
واحدة من لوحاتي كبطاقة
بريدية توزع وتباع في �أماكن
عديدة

Email: info@almadapaper.net

http://www.almadapaper.net

�أي����������ام ط������ب������رق ..ف����ت����اة ال���ع���ا����ص���ف���ة

دنانري عبدال�ستار نا�صر اخلم�سة
مل َيب � َ�ق عل ��ى �إنط�ل�اق البا�ص اىل عم ��ان �سوى �ساعت�ي�ن ،و�أنا
�أَع� � ُّد اللحظات يف طريقي ملغادرة جمل ��ة �ألف باء ،حتى بادرين
ال�صدي ��ق عب ��د ال�ستار نا�ص ��ر بال�س�ؤال (هل لدي ��ك ما يكفي من
نقود لأيامك الأوىل؟) ف�أجبته و�أنا �أَ�س َت ُّل بطانة جيب �سروايل:
ال �أمل ��ك �س ��وى علب ��ة �سجائ ��ر .ف�أم�س � َ�ك ذراع ��ي قائ�ل ً�ا بطريقة
رومان�سي ��ة ك�أبطال ق�ص�صه (�إ�سمع ،لق ��د بعتُ قبل قليل خم�سة
دنان�ي�ر �أردنية للممثلة هناء حممد� ،أرجو �إنها ماتزال يف بناية
ال ��وزارة) و�أ�سرع باحث ًا عنها ،ليعود بع ��د قليل ويد�س الورقة
ذات الدنان�ي�ر اخلم�س ��ة يف جيب ��ي ،وق ��د �إختلط ��ت �ضحكت ��ه
بكلمات ��ه وهو يقول (�أعيدها يل حني ت�صب ��ح غني ًا ،بالأ�ضعاف
الت ��ي تقدر عليها) .م� � َّر خم�سة وع�شرون عام ًا وم ��ا زال امل�شهد
ماث�ل ً�ا �أمامي ،حيث �إنطلق البا� ��ص بي نحو عمان ،تارك ًا خلفي
�آخ ��ر ما تبقى م ��ن الأ�صدقاء ،بع ��د �أن �أو�صل ��وين اىل املحطة،
يتو�سطه ��م حميد قا�سم ،بوجهه الو�سيم ويده التي لوح يل بها
من خالل نافذة البا�ص ،الذي كلما �إبتعد� ،إت�سعت امل�سافة بيني
وبني �أ�صدقائي ،وكلم ��ا دارت عجالته �أكرث ،كلما �صارت بغداد
وكل الأ�شي ��اء الت ��ي �أحببته ��ا بعي ��دة عن ب�ص ��ري .حتى جائزة
الدول ��ة الت ��ي عرفت ب�أنها قد منحت يل يف تل ��ك ال�سنة ،خرجتُ
دون �إ�ستالمه ��ا ،فهاج�س ال�سفر كان يتملكني وقتها ،وقد حانت
اللحظ ��ة ومل يع ��د هن ��اك مت�س ��ع لالنتظ ��ار .فاحلي ��اة المتنحك
الفر� ��ص كل يوم ،بل عليك �أن جتتهد وتتحايل ،كي ت�ضع نف�سك
يف طري ��ق الفر�ص وال تدعه ��ا متر دون �أن تتوق ��ف هي عندك،
وهك ��ذا كنت �أنظ ��ر اىل ال�سف ��ر .و�صلت اىل هولن ��دا ومبا�شرة
�س�ألن ��ي �أحد الأ�صدقاء (هل جلبت لوحاتك معك؟) فـ�أجبته ب�أين
ال �أ�ستطي ��ع حم ��ل لوح ��ات مع ��ي و�أنا اتنق ��ل من بلد الـ ��ى �آخر
باحث� � ًا عن م�ستقر ،لأو�ضح ل ��ه يف النهاية و�أنا �أطرق ب�سبابتي
علـى ر�أ�س ��ي ،ب�أن لوحاتي هنا ،و�ستخ ��رج بالت�أكيد حني �أ�شعر
بالطم�أنين ��ة .لأب ��د�أ بعدها بالر�سم يف كل م ��كان متاح يل ،حتى
�أين ن َّف ��ذتُ الكث�ي�ر من التخطيط ��ات والدرا�س ��ات للوحاتي يف
املقاه ��ي والبا�ص ��ات والقطارات ،وعر�ض ��تُ يف �أماكن �صغرية
علي فنانوا
وتكاد تكون مهملة ،فقط لأكرر ظهوري حتى يتعرف َّ
املدين ��ة التي �أعي�ش فيها .م َّر الوقت ،وح�صلتُ على �أ�شياء رمبا
تك ��ون كثرية ،لك ��ن دنانري �صاحب (�أوراق رج ��ل عا�شق) بقيت
ت�سك ��ن مكان ًا �أثري ًا يف ذاكرتي ووجداين ،ومل تفارق خميلتي،
لأنها �شكلت خطوتي الأوىل يف الغربة.
وذات ظه�ي�رة ات�صل ��ت ب ��ي ام ��ر�أة من منظم ��ة العف ��و الدولية
تطل ��ب من ��ي ال�سماح لهم بطباع ��ة واحدة م ��ن لوحاتي كبطاقة
بريدي ��ة ت ��وزع وتب ��اع يف �أماك ��ن عدي ��دة م ��ن الع ��امل ،وكانت
فر�ص ��ة جيدة ومهمة ،تنطلق فيها لوحت ��ي من خالل هذا املكان
الإن�س ��اين امل�ؤث ��ر ،فوافق ��تُ يف احلال ،لتح�ض ��ر موظفتني اىل
مر�سم ��ي ،للإتف ��اق على ذلك و�إختي ��ار اللوح ��ة املنا�سبة ،وبعد
�إقرتاح لوحتني من �سل�سلة (�شوق اىل البيت) مت �إختيار لوحة
(احلديث ب�صوت هادئ) لتكون هي البطاقة ،ويف هذه اللوحة
يظه ��ر �شخ�ص جمنح ي�شب ��ه املالك ينحن ��ي ويحت�ضن �شخ�ص
�آخ ��ر بيده التي ي�شع منها ل ��ون �أخ�ضر ،وك�أنه يطمئنه ويهم�س
ل ��ه ببع� ��ض الكلمات .وقد َع َّل َق ��تْ �إحدى ال�سيدت�ي�ن ،ب�أن تكوين
اللوحة جميل ومو�ضوعه ��ا منا�سب للبطاقة ،فهي تثري م�شاعر
�إيجابي ��ة مل ��ن يراهاُ .ط ِب َع ��تْ البطاقة ووزع ��ت ،وحل�سن احلظ
�إنه ��م �أ�ضافوا على ظهر البطاقة كتاب ��ة موقعي ال�شخ�صي (قبل
انت�ش ��ار في�سب ��وك) لت�أتيني ر�سائل من بع� ��ض الأماكن البعيدة
لنا�س و�صلتهم البطاقات من معارفهم و� َّإط َلعوا على �أعمايل من
خالل املوقع.
م� � ّرت بع�ض الأي ��ام و�إذا بي �إ�ستل ��م ر�سالة بريدي ��ة من منظمة
العفو الدولية ،كتبها يل رئي� ��س املنظمة ،فرع �أم�سرتدام ،ومن
�ضم ��ن ما جاء فيها ( ...ال�سيد كاوو� ��ش� ،شكر ًا لأنك قد �سمحت
لن ��ا ب�إ�ستخ ��دام لوحتك كبطاق ��ة بريدية يعود ريعه ��ا للمنظمة.
لق ��د ح�صلن ��ا عل ��ى خم�س ��ة �آالف ي ��ورو م ��ن مبيع ��ات البطاقة
و�سن�ستخدمه ��ا للأعمال اخلريية )...نظ ��رت اىل كلمة (خم�سة
�آالف) و�إلتمع ��ت عيني و�أنا �أردد مع نف�سي� :شكر ًا �صديقي عبد
ال�ستار ،لقد �أثمرت دنانريك اخلم�سة.
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يا�سني طه حافظ

�س�أتحدث لكم كيف و�صلت
الأر�ض الليبية  :لقد كان يوم ًا
ذا ريح ال ندري هل �ستمطر
�أم تهد�أ وت�صحو� .أنا في عمان
– الأردن .وفي الطريق �إلى
"العبدلي" حيث �شركات النقل
البري ،دفعت ورقة بمائة
دوالر �أجرة لحافلة نقل
الم�سافرين �إلى بنغازي عبر
العقبة و�سيناء.
كان �صباح تتوزع ��ه الغيوم ويتوزعه القلق
والرتدد َ
وخ�شي ُة ما�سيجيء .ثم رحلة مربكة
تخللته ��ا مزعجات انتظار يف العقبة ،فاتتنا
العبّارة وعلينا االنتظار حتى جتيء الثانية
يف ال�صب ��اح .ق�ضينا الليل �أمام الله والكون
يف الري ��ح والعراء عزا�ؤن ��ا �إننا حتت �سماء
الله ،ال�سقف الأبدي الذي يغطي اجلميع.
ومن االنبهار ومن التعب الذي �صحبنا ومن
هو�س التطلع �إىل �سيناء مو�سى والتوج�س
م ��ن حدث ،من تيه عرب ت�ل�ال التاريخ اجلرد
واالهتزاز يف احلافلة باجتاه م�صر ،وجدنا
ا�سرتاحة ،فندق� � ًا  -مطعم ًا وم�سافرين قبلنا
و�صل ��وا  ...بع� ��ض ا�ستط ��اع �أن يتن ��اول
طعام� � ًا ،بع�ض �أكتف ��ى بال�شاي ،بع�ض ،وهم
الك�ث�ر ،ال ميلكون نق ��ود ًا ،فقد دفع ��وا �أجرة
ال�سفر ،وبانتظار الو�صول ويلقاهم �أحد.
توقف ��ت احلافلة يف القاه ��رة ،ن�صف �ساعة،
�ساعة ،ونوا�ص ��ل ال�سفر ،لكنه ��ا طالت �أكرث
من �ساعت�ي�ن ،فر�ص ��ة للتج ��وال يف املنطقة
القريبة ،للأقرتاب لعامل القاهرة ،لكن حدود
احلري ��ة وا�ضح ��ة ،ج ��وازات �سفرن ��ا ل ��دى

ال�شرط ��ي ،فال جمال �س ��وى �أن نظل باجتاه
ال�صحراء الليبية.
�أبدلوا احلافلة ،لعط ��ب� ،أو ل�سبب ال ندريه،
احلافل ��ة اجلدي ��دة الآن يف الطري ��ق �إىل
الإ�سكندري ��ة ،و�إىل مر�س ��ي مط ��روح و�إىل
ال�سل ��وم ،ومنه ��ا �إىل ط�ب�رق �أوىل املدن من
الب�ل�اد الت ��ي ت�سم ��ى ليبي ��ا ،والت ��ي وحدها
كان ��ت ترحب بالعرب املهاجري ��ن ،الباحثني
عن عم ��ل� .أن ��ا باجتاه ط�ب�رق حي ��ث العمل
املوعود وحيث �س�أق�ضي �سنني.
لي� ��س م ��ا كان كالم ��ا .ه ��و �سه ��ر وانتف ��اخ
�ساقني وخوف من جمه ��ول �أو طارئ وعدم
اطمئن ��ان م ��ن �سالمة الق ��رار � ...أنا الوحيد
من ر ْكب احلافلة ،نزلت يف طربق ،لتوا�صل
احلافلة امل�صرية قطع ال�صحراء ( ،فالأردنية
�أو�صلتنا �إىل العقبة وعادت)...
�أتخذت تاك�سي �إىل �شركة نفط اخلليج� ،إىل
الأ�سرتاح ��ة الثاني ��ة ،لأعي� ��ش �سن�ي�ن .هكذا
كنت النزيل اجلديد واال�سم اجلديد امل�ضاف
�إىل العامل�ي�ن هناك  .نا�س من �أ�صقاع �شتى.
تذكرت اخلانات يف الطرق البعيدة� ،أنا بني
ب�شر م ��ن �أملاني ��ا� ،صربيا ،م�ص ��ر ،ال�سودان
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن االنكلي ��ز والليبي�ي�ن للإ�ش ��راف
غالب� � ًا والإدارة ،ه ��م مهند�س ��ون ،تقني ��ون،
كهربائي ��ون و�أ�صح ��اب ح ��رف يحت ��اج له ��ا
النفط ليخرج وليُحَ مَّل ويُباع...
ه ��و اال�ستق ��رار �أو ب ��دء احلي ��اة اجلدي ��دة
 ،وه ��ي "اال�سرتاح ��ة الثاني ��ة" ي�سمونه ��ا،
فهن ��اك "اال�سرتاح ��ة الأوىل" للمتزوج�ي�ن،
واال�سرتاح ��ة الثاني ��ة ه ��ذه مبن ��ى ال يب ��دو
منتظم� � ًا� ،سلم للأ�سفل وغرف جانبية ،وهي
على ه�ضبة �صخرية تت�صل برمل ال�صحراء
م ��ن قاعدته ��ا ومتت ��د �إىل البح ��ر ..حدثن ��ي
ليبي عارف بتاريخها ،قال  :هي مركز قيادة
ع�سكري ��ة يف ح ��رب العلم�ي�ن ،ط ��وّ رت م ��ن
بع ��د لتك ��ون دار �ضيافة و�سك ��ن للمهند�سني
والعاملني يف �شركة نفط اخلليج .من يدري
فق ��د تكون غرفت ��ك هذه م ��كان ن ��وم �ضابط
ا�ست�شه ��د �أو قائد ع ��اد �سامل ًا ولك ��ن بجراح،
وق ��د تكون ج ��زء ًا من خمزن ذخ�ي�رة ،لك ما
ت�شاء.
ً
كانت �أياما طيبة بعد قلق ،غرفتي مكيفة لها
نافذة ا�ستطيع منها �أن �أرى البحر و�إن ب ُع َد
قلي�ل ً�ا ،وخدم ��ات دار اال�سرتاح ��ة متكاملة،

كارجني

موسيقى األحد
ثائر �صالح

دخل ا�سم ال�صناعي الرثي اندرو كارجني
( )1919 – 1835تاري ��خ املو�سيق ��ى م ��ن
�أو�س ��ع �أبوابه بع ��د ت�أ�سي�س ��ه وبنائه قاعة
ومرك ��ز للمو�سيق ��ى يف مدين ��ة نيويورك.
ول ��د كارجن ��ي يف �إ�سكتلن ��دا وهاج ��ر م ��ع
�أبوي ��ه طف�ل ً�ا اىل الوالي ��ات املتحدة وعمل
يف �صناع ��ة احلدي ��د و�أ�صب ��ح ب�ي�ن �أغن ��ى
�أغني ��اء الع ��امل وحت ��ى ف ��اق روت�شيلد يف
ثروت ��ه لف�ت�رة .ت�ب�رع كارجن ��ي بنحو 90
باملئ ��ة م ��ن ثروت ��ه الطائل ��ة للم�ؤ�س�س ��ات
اخلريي ��ة واجلامع ��ات وت�ب�رع لإن�ش ��اء
امل�ؤ�س�سات الثقافية منها بناء  3000مكتبة
عام ��ة .اكتفى بالع�شر م ��ن ثروته ،وال �أظن
�إنه كان قلي ًال.
اختمرت فكرة بناء قاعة �ضخمة للمو�سيقى
يف نيويورك �أثناء �سفره من نيويورك اىل
لن ��دن �سن ��ة  1887ب�صحب ��ة عرو�سه ،وقد
تعرف ��ا عل ��ى قائ ��د �أورك�سرتا �ش ��اب �أملاين

ث�ل�اث وجبات طع ��ام وغ�سل وك ��ي مالب�س
والعمل لطي ��ف غري متع ��ب ،واملبهج ،الذي
اكت�شفته الحقا� ،أن �أقر�أ كتب ًا من بقايا مكتبة
اجلي�ش الربيطاين والت ��ي تقع على مبعدة
دقائ ��ق يف ال�سي ��ارة عن ��ا ،و�أح�ص ��ل عل ��ى
دفات ��ر ال�شركة ال�صغرية امل�ستطيلة اخل�ضر
فرحتُ �أكتبت �أوراق �سفر و مقطوعات �شبه
ق�صائد..
ط�ب�رق بل ��دة حيي ��ة حميم ��ة التما� ��س
و�أ�ضوا�ؤه ��ا يف اللي ��ل بهيج ��ة للقادمني لها
يف البحر.
مر ًة يف الأ�سبوع ،مرتني ،ننحدر �إىل البلدة،
�إىل �أزقتها وخمازنها ال�صغرية والدكاكني،
ن�شرتي م ��ا ي�صادفنا ليك ��ون هدايا نحتفظ
بها لعودتن ��ا ،ون�شرتي فواك ��ه ونتجه بعد
ذل ��ك� ،أحيان ًا قبل ذل ��ك� ،إىل الربي ��د لنت�صل
ب�أهلنا يف العراق البعيد.
ات�ص ��االت قدمي ��ة ،تلفون ع ��ادي وح�صول
خط من البدال ��ة املحلية والبدال ��ة املركزية

يف العا�صم ��ة طرابل� ��س ليت ��م التحويل �إىل
بغ ��داد .يوم� ��أ ميك ��ن التوا�ص ��ل� ،أيام� � ًا ال
ميكن .لك ��ن الربيد مالذ عواطفن ��ا الأخرية
وحمطتنا التي نلتق ��ي ون�شعر فيها بالقرب
من البلد والبيت.
يوم ًا دخلت مبنى الربيد ،ا�ستقبلنا املوظف
الليب ��ي طي ��ب القل ��ب ،وع ��دين باحل�ص ��ول
عل ��ى خ ��ط للع ��راق وبقي ��ت �أنتظ ��ر ،دفعت
الب ��اب بلط ��ف ودخل ��ت فت ��اة ليبي ��ة وديعة
ذات جم ��ال من ذلك الن ��ادر الذي يتخفى فال
ُي ��رى اال �صدف ًة فهي م ��ن ال�صحراء القدمية
والعريقة الت ��ي تخبئ ذهب ًا واقا�صي�ص �أو
م ��ن الأزق ��ة واملدائن الت ��ي ال يعرفه ��ا �أحد،
وج ��ه خفيف ال�سمرة �صاف وعينان تقوالن
ل ��ك �أن ��ا من تل ��ك ال�س�ل�االت الت ��ي ال يعرفها
�أح ��د  ...ب�سيط ��ة هادئ ��ة ،كان بيننا حديث
كرمي عن الغائبني يف الأ�صقاع ،عن العراق
والق�ص� ��ص التي ت�سمعه ��ا عنه وعن انتظار
خط للكالم مع الأبناء ،هي �أ�شواق ومتاعب

الغرب ��اء � ...س� ��ؤال موج ��ع حملت ��ه رقته ��ا
واحلن ��ان ال�ص ��ايف  :ملاذا يك�ث�ر العراقيون
ه ��ذه الأي ��ام هن ��ا ،م ��اذا يف بالدك ��م جميلة
التاريخ والق�ص�ص؟
ارتي ��اح متب ��ادل ،ر�ض ��ا جمي ��ل ،عواط ��ف
ناعم ��ة ات�ضح ��ت وملحات مهذب ��ة حَ ذرة يف
الك�شف ،...وهبت العا�صفة! عا�صفة رملية
اكت�سحت ما واجهته وهذا اكت�سح ما واجهه
ف�ل�ا ت�سم ��ع �إال ت�ساق ��ط ال�صفي ��ح والعويل
ال�صحراوي املخيف .مل تبق حامية وال ظل
ك�شك وتطايرت قطع من حديد وعلب وخرق
وحج ��ار� .أخت�ض مبن ��ى الربيد وظل يرجت
علينا بعد غلق الباب حتى خ�شينا �أن تقتلعه
العا�صفة ،ال ندري يف ذلك الهول م�صائرنا،
حتى �إذا هد�أت وب ��د�أ الو�ضوح ،فتحنا باب
مبنى الربيد وق ��د اختفت محُ َ دّثتي .اختفت
خ�س َر ْت� � ُه عرب ال�سنني
وريث ��ة اجلمال ال ��ذي ِ
احلياة.
يف الي ��وم الثاين ،ال�ساع ��ة نف�سها ،كنت يف
مبنى الربي ��د لعلي �أراه ��ا ،الأ�سبوع التايل
ويف الي ��وم نف�س ��ه وال�ساع ��ة نف�سه ��ا كن ��ت
هن ��اك ،لعلها تفك ��ر بلقاء مثل ��ي و�أنها مثلما
انتظ ��ر ،تنتظر ،ومل ت�أت� .سن ��ة مرت� ،سنة
ثاني ��ة و�أنا كلم ��ا نزلت �إىل البل ��دة ،طربق،
اج ��وب الأزقة بحجة املخازن ،بحجة �شراء
فاكهة  ...لعلي �أراها .مل �ألتق بها وقد انتهت
ال�سنة الثانية..
الي ��وم كن ��ت �أ�ش�ت�ري هداي ��ا لأوالدي ،فهي
�إجازت ��ي اقرتبت ،انتقل م ��ن خمزن �صغري
يف ط�ب�رق �إىل �آخ ��ر وعيناي تبحث ��ان عما
تري ��د ال ��روح وم ��ا �أنفك ��ت تري ��د �أن ت ��رى.
لي�ست معج ��زة ،لكنها كانت �أمام ��ي ُ�ص ْحبَة
امه ��ا العجوز املحَ َّمل ��ة بامل�صوغات القدمية
والو�ش ��م! توقف ��تُ م ��ن املفاج� ��أة وتوقفتْ .
هن ��ا ال ��كالم م ��ع الن�س ��اء بتحف ��ظ ،بح ��ذر،
لكني تقدمت وحييتها ،قلت تذكرت الربيد،
تذك ��رت ي ��وم اكت�سح ��ت العا�صف ��ة احلي ��اة
وغبت .وطول هات�ي�ن ال�سنتني انتظر
كله ��ا ِ
�أن �أراك  ...بحي ��اء �شج ��ي ،ب�أ�سف ال �أدري
ما وراءه ،رمبا بن ��وع من االنك�سار ،نطقت
واهن ًة بع�سر .رفعت عينيها وخف�ضتهما كما
�ول  ،كم ��ا بي�أ�س عمي ��ق " :م�صحوب ًا
بال ح � ٍ
بال�سالم ��ة  ،ال تبح ��ث ع ��ن �ش ��يء �ضاع يف
العا�صفة" .وغابت مرة ثانية...

الأ�ص ��ل ا�سم ��ه فال�ت�ر دارمو� ��ش (- 1862
 )1950املول ��ود يف بر�س�ل�او (وهي مدينة
فرو�س ��واف البولوني ��ة التابع ��ة لأملاني ��ا
وقته ��ا من ��ذ اقت�س ��ام بولوني ��ا ب�ي�ن �أملانيا
والنم�سا-املجر ورو�سي ��ا القي�صرية حتى
ما بعد احل ��رب الأوىل) .كان دارمو�ش يف
طريقه اىل �أوروبا للدرا�سة على يد هان�س
ف ��ون بيل ��وف ( )1894 - 1830وهو �أحد
�أ�شهر قادة الأورك�سرتا يف �أوروبا وقتها.
با�شر كارجني العمل يف �إن�شاء املركز فور
عودته للوالي ��ات املتحدة ،وكلف املعماري
ويلي ��ام برنت تتهل ( )1929 - 1855الذي
كان عازف چلو بارع يف نف�س الوقت لبدء
التخطي ��ط .اختري املوقع لقرب ��ه يف مركز
املدين ��ة �آنئذ ،وقربها م ��ن ال�سنرتال بارك،
لتبن ��ى علي ��ه بناية جميل ��ة للناظر وممتعة
لل�سام ��ع .انته ��ى البن ��اء يف ربي ��ع 1891
ليب ��د�أ االحتف ��ال باالفتت ��اح ي ��وم � 5أي ��ار.
وقتها ُطل ��ب من املو�سيقار الرو�سي الكبري
چايكوف�سكي الذي كان يف زيارة للواليات
املتح ��دة وقته ��ا تق ��دمي عمل خا� ��ص بهذه
املنا�سب ��ة .احت ��ار چايكوف�سك ��ي ،مل تك ��ن
يف جعبته �أعم ��ا ٌل جاهزة ميكن ا�ستعمالها

ملث ��ل ه ��ذه املنا�سب ��ة فق ��رر �إع ��ادة تدوي ��ر
مار� ��ش تتوي ��ج القي�ص ��ر الك�سن ��در الثالث
( )1883وتقدمي ��ه كعم ��ل جدي ��د با�س ��م
املار�ش الوق ��ورّ ،
عل احل�ضور ال يتعرفون
عليه .ففي تل ��ك الأيام مل تكن هناك و�سائل
ات�ص ��االت �سريع ��ة وال يوتي ��وب ي�سج ��ل
املو�سيق ��ى وانرتنت توث ��ق كامل الأحداث
مثلم ��ا ه ��ي احل ��ال الآن .ل�س ��وء حظه كان

ب�ي�ن احلا�ضري ��ن من تع ��رف عل ��ى مار�ش
التتوي ��ج .لك ��ن ذل ��ك مل ينت ��ه اىل فاجع ��ة
بالن�سبة له ،فاجلميع كانوا �سعداء بوجود
چايكوف�سكي العظي ��م بينهم وتقدميه �أحد
�أعماله يف هذا املنا�سبة.
ب ��د�أ دارمو�ش احلفل وهو يق ��ود اجلمعية
ال�سيمفونية لنيويورك بافتتاحية ليونورا
الثالثة لبيتهوفن ،تاله چايكوف�سكي الذي

ق ��دم املار� ��ش الوق ��ور ،واختت ��م دارمو�ش
احلف ��ل بعم ��ل الفرن�سي برلي ��وز "منجدك
يا رب".
�أ�صبح ��ت قاع ��ة كارنيج ��ي مق ��ر ًا للجمعية
الفيلهارموني ��ة كذل ��ك اىل جان ��ب اجلمعية
ال�سيمفونية يف  ،1892مما �أ�شعل مناف�سة
مل تنت ��ه �إال فيم ��ا بع ��د بتوحي ��د الفرقت�ي�ن
لتتك ��ون فرق ��ة نيوي ��ورك الفيلهارموني ��ة.
�أخ ��ذ املبن ��ى ي�ستقط ��ب الف ��رق وامل�ؤلف�ي�ن
وق ��ادة الأورك�س�ت�را ،فهن ��اك ج ��رى تقدمي
العر� ��ض الأول ل�سيمفوني ��ة دفورج ��اك
التا�سع ��ة يف  ،1893ووق ��ف على من�صتها
ق ��ادة �أورك�س�ت�را عظ ��ام ،مث ��ل غو�ست ��اف
مال ��ر وليوبولد �ستوكوف�سك ��ي و�أدى على
م�سرها جنوم مث ��ل فالدميري هوروفيت�س
وماري ��ا كاال� ��س ولي ��زا مينل ��ي وب ��ول
روب�سون وبوب ديالن.
قاع ��ة كارنيج ��ي تت�أل ��ف م ��ن قاع ��ات يف
احلقيق ��ة ،فهن ��اك �أك�ث�ر م ��ن قاع ��ة يف هذا
املبن ��ى الفخ ��م ،تت�س ��ع �أكربه ��ا ل� �ـ 2800
كر�سي ��ا ،والأخرى ل� �ـ  ،1200وهناك ثالثة
خم�ص�ص ��ة ملو�سيقى احلجرة تت�سع لـ 268
مقعد.

ُ
و�سلطة الكتابة" مقالة �أدبية تغني عن كتاب
ال�سلطة
"كتابة ّ
علي عبد الأمري
ي�س ��دي الناقد العراق ��ي والأ�ستاذ يف جامعة
بابل ،باق ��ر جا�سم حممد �أك�ث�ر من خدمة يف
مقالت ��ه الأدبي ��ة الرفيع ��ة الت ��ي حمله ��ا العدد
امل ��زدوج املمتاز (�شب ��اط  )2019من املجلة
الأدبية "�شرفات" التي تعنى بـ "حداثة الأدب
والفن واملعرفة"*.
�صحيح �إن هناك من العاملني يف حقل الثقافة
اليوم من ي ��رى �إن "املقالة الأدبية" باتت فن ًا
كتابي� � ًا قدمي ًا ،لكن ما كتبه الأ�ستاذ حممد �أكد
�أن "املقال ��ة الأدبية" ما انفك ��ت فاعلة وقادرة
عل ��ى �إب ��راز ق�ضايا و�أف ��كار حتى م ��ن النوع
ال�شائك و�شدي ��د التعقيد ،وهذه خدمة لي�ست
هينة.
بلغته ��ا املكثف ��ة واختزاله ��ا وابتعاده ��ا ع ��ن
احلذلق ��ة والعب ��ارات اال�ستعرا�ضي ��ة املعقدة
ال�سائ ��دة اليوم يف الكتاب ��ة الأدبية العراقية
عل ��ى نح ��و خا� ��ص ،يخو� ��ض الأ�ست ��اذ باقر
جا�س ��م حمم ��د يف عر� ��ض ق�ضاي ��ا �شائك ��ة
تتمح ��ور �ضم ��ن ق ��وة الكتاب ��ة مبقاب ��ل قوة
ال�سلطة بكل �أ�شكالها.
وحت ��ى يف �إحاالت ��ه واقتبا�سات ��ه التي تعزز
الفك ��رة التي عر�ضتها مقالته ،ال يبدو الكاتب

�إال يف وارد تكثي ��ف جوه ��ر املو�ض ��وع عل ��ى
�سعت ��ه و�إثارته ل�سجاالت طويل ��ة فمن املفكر
والناقد الفرن�س ��ي روالن بارت يختار عبارة
�أن "ال�سّ لط ��ة جرثومة عالق ��ة بجهاز يخرتق
املجتم ��ع ويرتب ��ط بتاري ��خ الب�شري ��ة يف
جمموعه ،ولي�س بالتاريخ ال�سيا�سي وحده.
ه ��ذا ال�شيء الذي ترت�سم في ��ه ال�سلطة ،ومنذ
الأزل ،هو اللغة� ،أو بتعبري �أدق :الل�سان".
وكان ذل ��ك يف تو�ضي ��ح العالقة ب�ي�ن ال�سلطة
والل�س ��ان �أو "اللغة" بو�صفها عالقة مت� ّأ�صلة
و لي�س ��ت طارئ ��ة ،بينم ��ا يقتب� ��س م ��ا يع ّم ��ق
�أهم مظاه ��ر وجتليات وج ��ود �سلطة للكتابة
عرب م ��ا يقوله الروائ ��ي والكاتب الإجنليزي
البولندي الأ�صل جوزيف كونراد (1857-
 )1924يف روايته "لورد جيم" جلهة �سلطة
الكاتب والكتابة "�إن مهمتي ،التي �أحاول �أن
�أجنزه ��ا ،ه ��ي �أن �أجعل ��ك ،من خ�ل�ال �سلطة
الكلم ��ة املكتوبة� ،أن ت�سم ��ع� ،أن ت�شعر ،وقبل
هذا وذاك� ،أن �أجعلك ترى".
وال تتوق ��ف مهم ��ة كات ��ب املقال ��ة ع ��ن براعة
اختي ��ار املقتب�س ��ات وقدرته ��ا الفائق ��ة عل ��ى
عر� ��ض املو�ض ��وع بل ال�سج ��ال النقدي معها
بقول ��ه "لك ��ن ال�س� ��ؤال ه ��و م ��ن ال ��ذي يحدد
م ��ا ت�سمعه �أو ت�شع ��ر به �أو ت ��راه؟ ال ّ
�شك �أنه
الكات ��ب وهو ميار�س �سلطت ��ه القهرية يف �أن

يجعل ��ك ت�سمع وت�شعر وترى م ��ا يريده هو.
احلوا�س التي
بب�ساط ��ة �إنه يختار مدخ�ل�ات
ّ
�ستح ��دد وعي ��ك وموقفك" وبالطب ��ع يتم ذلك
ع�ب�ر الكتاب ��ة بو�صفه ��ا "�أح ��د �أه ��م جتليات
الكالم الب�شري".
عالقة ال�سلطة بالكتابة؟
يلف ��ت الكات ��ب �إىل تع ��دد م�ستوي ��ات العالقة
ب�ي�ن ال�سلط ��ة والكتابة م ��ن جهة ،ب ��ل يذهب
�إىل ال�س� ��ؤال امله ��م :م ��ا املق�ص ��ود بال�سلط ��ة
وبالكتاب ��ة؟ وميك ��ن �أن يتول ��د من ��ه �س� ��ؤال

مه ��م �آخر �أال وهو� :ألي� ��س للكتابة من �سلطة؟
لي�ضعن ��ا حيال "احلقيقة التي ال مراء فيها � ّأن
ك ّل كتاب ��ة� ،سواء �أكانت يف الأدب والفكر� ،أم
يف العلوم ال�صرف ��ة والتطبيقية ،ال ب ّد لها �أن
أيديولوجي ما ،حتى ليمكن
تنطوي على بعد �
ّ
ً
القول � ّإن الكتابة قد متار�س نوعا من ال�سلطة
امل�ض ��ادة لل�سلطة القائمة مب ��ا متتلك من قوة
ِحج ��اج و�إقناع مما ي�ت�رك ت�أث�ي�ر ًا يف الر�أي
الع ��ام ق ��د ي�سهم يف جعل ��ه مناه�ض� � ًا لل�سلطة
القائمة".

وهو ال يتوقف عن ��د ثنائية الكتابة (احلرية)
– ال�سلط ��ة (القم ��ع) ب ��ل ينتق ��ل �إىل بح ��ث
حت ��والت الكتابة والكت ��اب فمن هم يف موقع
احلري ��ة ق ��د يتحول ��ون �إىل القم ��ع "ح�ي�ن
تنت�ص ��ر الأيديولوجي ��ا الت ��ي تنا�صره ��ا
الكتابة امل�ض ��ادة لل�سلطة وتتحول �إىل موقع
ال�سلطة القادم ��ة اجلديدة ،ف�إن الكتابة تنتقل
�إىل موق ��ع املواالة لل�سلط ��ة اجلديدة ،فتنزع
تل ��ك الكتاب ��ة القف ��ازات احلريري ��ة لرتت ��دي
قفازات حديدية".

كم ��ا ير�س ��م خط� � ًا بياني� � ًا لتح ��والت الكت ��اب
م ��ن فاعل�ي�ن يف ق�ضي ��ة احلري ��ة �إىل داعمني
لل�سلط ��ة كما يف حت ��والت كتاب عراقيني كرث
�صاروا ج ��زء ًا من ج�سد دول ��ة الف�ساد الأكرب
يف العامل واحلاكم ��ة يف العراق منذ 2003
"وم ��ن هنا ف� ّإن للكتاب ��ة �أثر ًا مهم ًا يف ن�ش�أة
ال�سلط ��ة القائم ��ة ويف تقدمي الدع ��م الفكري
والأيديولوج ��ي له ��ا ح�ي�ن تخت ��ار امل�شي يف
ركاب تلك ال�سلطة� ،أي حني تتحوّل �إىل كتابة
لل�سّ لط ��ة" .وهن ��ا ن�ستعي ��د ما كتب ��ه الروائي
�أحمد �سعداوي حول مثقفي الدولة العراقية
ح�ي�ن قام ��ت قواته ��ا بقم ��ع االحتجاج ��ات
ال�سلمي ��ة يف �شباط/فرباي ��ر " " 2011ملاذا
ي�صم ��ت املثقف ��ون العامل ��ون يف م�ؤ�س�س ��ات
الدول ��ة ودوائرها الإعالمية عن التعليق على
ما يجرى؟ هل يعملون يف الدولة �أم يعملون
عند رجال يف الدولة؟".
وتتكث ��ف الر�ؤي ��ة عن ��د باق ��ر جا�س ��م حمم ��د
يف مقالت ��ه فيم�ض ��ي م ��ن فك ��رة �أن "الك َّتاب،
يف كتاباته ��م ،ال يكتف ��ون بت�أم ��ل احلي ��اة
�أو تف�سريه ��ا ح�س ��ب ،و�إمن ��ا ه ��م يقوم ��ون،
�أي�ض� � ًا ،ب�إثرائه ��ا باملعرف ��ة وحماول ��ة �صوغ
�شكل احلي ��اة يف امل�ستقب ��ل" �إىل ا�ست�شراف
م ��ا ميك ��ن يل �أن �أ�سميه امل�ص�ي�ر الذي �ستجد
نف�سها الكتابة يف العراق والثقافة ب�شكل عام

حيال ا�ستحقاقاته بقوله "لكن اخلطر الأعظم
يكمن يف ال�صراع بني �سلطة املقد�س و�سلطة
الكتابة؛ فاملقد�س �أكرث �شرا�سة و�أعظم دوام ًا
من الأنظم ��ة ال�سيا�سية كاف ��ة" ،وهذه قراءة
دقيق ��ة وعميق ��ة فاملقد�س الديني �س ��واء �أكان
ن�صو�ص ًا �أم �شخ�صيات قتل املئات من مثقفي
الع ��راق و�أكادمييي ��ه ول ��ن يك ��ون الروائ ��ي
والكات ��ب ع�ل�اء م�ش ��ذوب �آخره ��م ،و"مم ��ا
ال�ش ��ك في ��ه �أن الوقائ ��ع التاريخي ��ة تظهر �أن
�أ�شد �أنواع ممار�سة ال�سلطة ق�سوة و�أعظمها
جربوت ًا قد حدثت با�سم املقدّ�س".
�إنه يحيلن ��ا �إىل ماهو مثري للج ��دل يف ثقافة
بالدن ��ا وكتابته ��ا عل ��ى الأقل عرب �س� ��ؤال "ما
ال�سبي ��ل �إىل ح� � ّل �إ�شكالي ��ة الكتاب ��ة الت ��ي
ت�صط � ّ�ف �إىل جانب ال�سلط ��ة القائمة منافحة
عنه ��ا ،و�سلط ��ة الكتابة بو�صفه ��ا تعبري ًا عن
�سلط ��ة فكري ��ة تطم ��ح لأن مت�س ��ك مبقالي ��د
الأمور ال�سيا�سية"؟
�صحيح �إنه �أكتفى بطرح ال�س�ؤال" ،ع�سى �أن
حت ��دث متغريات تاريخية حترر الإن�سان من
اخل�ضوع لكتابة ال�سلطة من دون الوقوع يف
فخ �سلطة الفو�ضى" �إال �إنه قدم لنا يف مقالته
املحكم ��ة الفك ��رة والأداء ما يع ��ادل كتاب ًا عن
ق�ضي ��ة �شائك ��ة (الكتابة وال�سلط ��ة) وما فيها
من �صراع بني هذين املفهومني املختلفني.
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قناديل

 لطفية الدليمي

هل �أ�سهم النقد المجامل في انح�سار الق�صة الق�صيرة؟
عالء املفرجي

�شهد فن الق�ص العربي ذيوع ًا
وانت�شاراً في عقود م�ضت�،سواء
في العراق �أم الوطن العربي ،لكن
بداية الألفية الثالثة �شهدت
تراجع ًا ملحوظ ًا لفن الق�صة
الق�صيرة،وازدهاراً لفن ال�سرد
الروائي،حتى �أم�سى من النادر �أن
تعثر على ق�صة ق�صيرة �سواء في
الدوريات �أم ال�صفحات الثقافية،
ابتداء من الأربعينيات كانت
و
ً
الق�صة الق�صيرة نوع ًا �أدبي ًا
مهيمن ًا على م�شهد الأدب العربي
منذ �أربعينيات القرن المن�صرم
حتى نهاية ال�سبعينيات� ،أجيال
واتجاهات وتجارب وتيارات
غطت �سماء الكتابة العربية
وفتحت �أمام ك ّتابها وقرائها
على ال�سواء بوابات الحداثة
والتحديث.

أصدارات
�أي�سر ال�صندوق

وبرزت يف الأدب العراقي ا�سماء مقرونة
باجن ��از �إبداع ��ي باه ��ر يف جم ��ال الق�صة
الق�صرية فكانت (اململكة ال�سوداء) ملحمد
خ�ض�ي�ر ،و(زليخ ��ة البعد يق�ت�رب) جلليل
القي�سي ،و(ال ت�سرق الورد رجاءً) و)ن�ساء
من مطر( لعبد ال�ستار نا�صر ..وغريها.
يت�س ��اءل القا�ص ل� ��ؤي حم ��زة عبا�س،هل
انح�س ��رت الق�ص ��ة الق�صرية بع ��د �صدارة
حق ًا؟ وج ّفت �أنهارها بعد في�ض؟ فال�س�ؤال
نف�سه يبدو متناق�ض ًا ،م�ستجيب ًا ملكرالنقاد
وم ��زاج اجلوائ ��ز الت ��ي تعم ��ل عل ��ى هدم
الذائقة العامة و�إع ��ادة ت�شكيلها،والتحكم
بتوجي ��ه النا�شرين ..يق ��ول القا�ص ل�ؤي:
" ل ��ن �أوج ��ه �إجابت ��ي للن ��وع الق�ص�صي
وخ�صائ�ص ��ه النظري ��ة ،بق ��در م ��ا �أفك ��ر
بالأ�سب ��اب الت ��ي جعلت الق�ص ��ة الق�صرية
نوع� � ًا �أدبي� � ًا مهيمن� � ًا عل ��ى م�شه ��د الأدب
العرب ��ي� ..أجي ��ال واجتاه ��ات وجت ��ارب
وتي ��ارات غط ��ت �سم ��اء الكتاب ��ة العربية
وفتحت �أم ��ام ك ّتابها وقرائها على ال�سواء
بوابات احلداثة والتحديث ،فما الذي حدا
مم ��ا بدا ،ما ال ��ذي تغري يف كتاب ��ة الق�صة
الق�ص�ي�رة ،ويف �أ�سالي ��ب تلقيه ��ا ليك ��ون
الرتاجع ن�صيبها والإهمال ح�صتها؟"
ويلق ��ي القا�ص حمزة عبا�س بالالئمة على
الن ّق ��اد " ل ��و ُكتب ��ت الي ��وم ق�ص� ��ص بوزن
(بي ��ت من حل ��م) �أو (ال�سلحف ��اة تطري) �أو
(القندي ��ل املنطفئ) �أو (القلع ��ة والقارب)
�أو (النم ��ور يف الي ��وم العا�ش ��ر) ،وه ��ي
تكت ��ب بال �ش ��ك ،فهل جت ��د من يُعن ��ى بها،
ومن ي�شري �إىل موهبة ك ّتابها؟"
وي ��رى �إننا خدعنا مبق ��والت (الرواية فن
الع�ص ��ر) و (زمن الرواي ��ة) ،اللتان �شغلتا
النق ��اد ف�أ�سهموا بتوجي ��ه الذائقة وحرف
املزاج العام بعيد ًا عن الق�صة الق�صرية.
وي�ش�ي�ر اىل �أن اخلل ��ل لي� ��س يف الن ��وع
الق�ص�ص ��ي نف�س ��ه بل يف �أنظم ��ة التوجيه
والدعم والتلقي التي تعمل معظمها داخل
احل ّي ��ز ال�سو�سيو -ثق ��ايف" ،فثمة م�ؤ�شر
�آخ ��ر على �صواب م ��ا �أذهب �إلي ��ه� ،إهتمام
دور الن�ش ��ر العربي ��ة ب�إ�ص ��دار م�ؤلف ��ات
الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة وخمتاراته ��ا املرتجمة
عل ��ى نح ��و وا�ض ��ح ،مم ��ا ي�ؤك ��د اهتم ��ام
القارئ وولعه باكت�ش ��اف عوامل ق�ص�صية
جدي ��دة ،م ��ن هن ��ا �أق ��ول :يف الإجابة عن
�س�ؤال تراجع الق�ص ��ة الق�صرية :علينا �أن

حممد خ�ضري

عبدال�ستار نا�صر

نبحث خارج الق�صة".
واليعار� ��ض الناق ��د �شكي ��ب كاظ ��م ه ��ذا
الر�أي حي ��ث يقول� ":أ�سهم النقد،وال�سيما
املجامل،ول ��ن �أق ��ول املرت ��زق املناف ��ق يف
ذي ��وع الرواية،وال�سيم ��ا الت ��ي تكتبه ��ا
الن�ساء،و�سيك ��ون الأم ��ر مدع ��اة لنف ��اق
�أ�ش ��د لو كن جمي�ل�ات �أو ثري ��ات�،أو ِح ْزن
ال�صفتني.جمال وغنى،وقلة من النقاد من
تناول الق�صة الق�صرية.
ويع� �دّد الأ�سب ��اب وراء انح�س ��ار ه ��ذا
اجلن� ��س االبداعي منها �شغف الق�صا�صني
بحيازة �صفة (روائي)وك�أن �صفة ( قا�ص)
التر�ض ��ي نرج�سيته و�أن ��اه املتعالية"،ف�إن
ظل بع�ض �أ�ساطني الق�صة الق�صرية،حممد
خ�ض�ي�ر مث ًال،ي�شه ��ر �شغف ��ه بف ��ن الق�ص ��ة
الق�صرية،غ�ي�ر �شاع ��ر باحل ��رج لأن ��ه مل
يكتب رواية،م ��ع �إنه كتب روايتني ،،قائ ًال
(وه ��ذا يف�سر،مل ��اذا �أكر�س جه ��دي لكتابة
عم ��ل ق�صري�،أعلم حدوده و�إمكاناته،قانع ًا
مبزاي ��اه اخلا�صة ج ��د ًا ،فقناعت ��ي لي�ست
قناعة الطبع ال�شخ�صي،بل الإميان بكفاءة
النوع �أو الأداة التي ا�ستوعبت هذا الطبع
ومرنته،وتل ��ك -لعمري-م�أثرة عظمى من
م�أثر الفن ماكان م�ؤلف يدركها -و�سنواته
الباقي ��ة مل تع ��د تكف ��ي لإنت ��اج قط ��ع فنية
عظيم ��ة ت�ستوع ��ب مطاحم ��ه الطويلة..-
حيث ال مطامح خارج حدودها)� ،أما الأمر
الثاين،يقول الناقد �شكي ��ب كاظم "هو �أن
الرواي ��ة بامتداداته ��ا الزمني ��ة واملكاني ��ة
قد تخفي عي ��وب الكات ��ب ال�ضعيف�،أقول
قد،بعك� ��س الق�ص ��ة الق�صرية،مكثفة اللغة
والأج ��واء تك ��ون حت ��ت جمه ��ر النق ��د

ومب�ضعه،ونظر القارئ املدقق املتفح�ص.
الأم ��ر الثالث،ه ��و دخ ��ول ع ��امل اجلوائز
املالية املغرية،هو الدافع الأهم يف هذا الكم
الهائ ��ل من الروايات،الت ��ي تقدم للتناف�س
على اجلوائز،وما ي�صاحب ذلك من دعاية
وا�ضاءات �صحفية وتلفازية،ون�شر �أ�سماء
املر�شحني للقائمة الطويلة،ومن ثم �أ�سماء
القائمة الق�صرية،وهكذا.
فيما ي ��رى القا� ��ص حممد حي ��اوي �أن فنّ
الق�ص ��ة الق�ص�ي�رة مل ينح�س ��ر بطريقة �أو
ّ
ب�أخ ��رى ،لك ��ن ال ��ذي ح�صل ه ��و انح�سار
الأ�ضواء عن هذا الفن اجلميل ،ويقول �إن
ال�سب ��ب ":هو �أن هذا الفن يع ّد من الفنون
ال�صعبة التي تتطلب مرا�س ًا ودُربة وقدرة
على التكثيف م ��ن الكاتب يف عدد حمدود
من الكلمات ،على العك�س من الرواية التي
تتيح م�ساحتها املفتوحة (بدء ًا من ثالثني
�أل ��ف كلمة فم ��ا فوق) الكثري م ��ن املمكنات
لتاليف �ضع ��ف احلكاية املروي ��ة وجتاوز
اله ّنات يف م�سار ال�سرد".
و�أ�ش ��ار هن ��اك �أ�سب ��اب �أخ ��رى تتعل ��ق
باجلوائز الكربى يف الرواية ،خا�صة يف
عاملنا العربي فريى �إنها "ت�سببت اجلوائز
الباذخ ��ة واملجانية وغ�ي�ر املن�ضبطة التي
ُخ�ص�صت للرواية ،ال�سيّما جائزة "كتارا"
الهجينة التي فتحت الباب حتى للروايات
املخطوط ��ة ،وه ��ذا �أم ��ر مل يح ��دث يف �أي
مكان يف الع ��امل ،ت�سببت يف �إقبال منفلت
هو الآخ ��ر ،على كتابة الرواية من �شرائح
خمتلف ��ة �أغلبها ال عالقة له ب ��الأدب ،طمع ًا
يف املبالغ الكبرية.
الناق ��د قحطان فرج الل ��ه يطرح جملة من

الأ�سب ��اب يف انح�سار ه ��ذا النوع الأدبي
حي ��ث يقول" :هل ه ��ي م�شكل ��ة ال�سردية
العراقية ب�شكل عام وامل ��زاج االجتماعي
ال ��ذي تغ�ي�ر ب�سرع ��ة كب�ي�رة بع ��د ح ��رب
2003؟ وه ��ل لتقلي�ص امل�سافات بني بني
الب�ش ��ر بع ��د ث ��ورة االت�ص ��ال والإنرتنت
وال�سو�ش ��ال ميدي ��ا �أث ��ر يف ا�ضمح�ل�ال
فن ��ون كانت هي حمور اجلذب العام على
م�ستوى الكتابة الإبداعية والتلقي؟".
وهناك العام ��ل الأ�سا�س هو املد اجلارف
نحو كتابة الرواي ��ة التي �أعطت م�ساحة
وا�سع ��ة من �س ��رد �أحداث مر به ��ا ال ُكتاب
و�سجلوه ��ا ب�ضمري �شخ�صي ��ات و�أبطال
رواياته ��م ،فيقول�" :إننا جند الآن يف كل
�شه ��ر �إذا مل �أبال ��غ و�أق ��ول يف كل �أ�سبوع
�إ�ص ��دار لرواي ��ة جدي ��دة ،والطري ��ف هو
�إنه ��ا ال حتمل ا�سما لكات ��ب معروف! ،بل
ا�سم� � ًا جديد ًا قد برز ،ودعوين ال �أخو�ض
يف امل�ستويات ،ف�أغل ��ب ما ُكتب لو فت�شنا
هو جت ��ارب �شخ�صية غ�ي�ر م�ستمرة� .إن
الرتكيز الع ��ايل يف �صياغة م�شاهد ق�صة
ال يعط ��ي امل�ساح ��ة الكافية الي ��وم لك ّتاب
هذا الزمان.
والعام ��ل الآخري�سمي ��ه ف ��رج الل ��ه عامل
قيم ��ي " فالقي ��م الت ��ي ت�شح ��ن احلي ��اة
الي ��وم غري قي ��م الأم�س� ،إن ت� ��آكل القيم"
ه ��ذا ال يتماهى مع �أ�سا�سي ��ات فن الق�صة
الق�ص�ي�رة ،فقي ��م الي ��وم ال ت�سمح بو�ضع
نافذة يف ف�ضاء مفتوح..
وك ��ي ال �أجتاه ��ل عوام ��ل ب ��روز فن ��ون
�أخ ��رى �أخ ��ذت من اجلرف الفن ��ي للق�صة
و�أ�ضعفت م�ست ��وى ان�سيابي ��ة جريانها،
فبع ��د تخل ��ي ال�شعر ع ��ن �أوزان ��ه وبروز
ق�صيدة النرث ب�شكل ملحوظ قو�ض �شيئ ًا
من ح�ض ��ور ال�سردي ��ة الق�ص�صية ل�صالح
م�ساح ��ة �شعري ��ة جدي ��دة بن�س ��ق م�ألوف
ومت ��داول ،وكذلك بروز تقني ��ة الكتابات
ال�سريع ��ة يف توي�ت�ر وفي�سب ��وك جع ��ل
الباب مفتوح� � ًا على م�صراعيه للكوميديا
ال�س ��وداء وكذل ��ك للتفاع ��ل ال�سري ��ع
واليومي واخليال الفعال يف التعليقات،
والذي كان ميثل ال�ضربات الأ�سا�سية لفن
الق�صة ،ترك �أث ��ره الوا�ضح على جمهور
ه ��ذا الفن� ،أعتق ��د �إن الق�ص ��ة يف طريقها
�إىل اجللو� ��س �إىل جن ��ب �أخواته ��ا يف
حمفل تاريخ الأدب.

الرواية العالمية ..التناول الروائي للعالم
�ضم ��ن �سل�سل ��ة درا�س ��ة وال�ص ��ادرة ع ��ن
دار امل ��دى ,يع ��د كت ��اب الرواي ��ة العاملي ��ة
 ..التن ��اول الروائ ��ي للع ��امل يف الق ��رن
احل ��ادي والع�شري ��ن للكات ��ب �آدم كري� ��ش
وترجم ��ة الكاتبة لطفي ��ة الدليمي , 2019
هو ترجمة ل�سل�سلة مق ��االت كتبها ال�شاعر
والناق ��د الأدبي ( �آدم كري�ش ) يف مطبوعة
( ) Columbia global reports
ال�صادرة ع ��ام  2016عن جامعة كولومبيا
الأمريكية .
�أوىل املق ��االت تتحدث عن ن�ش� ��أة الروائي
العامل ��ي حت ��ت عن ��وان " ن�ش� ��أة الروائ ��ي
العامل ��ي " كتبها الكاتب الهندي " �سيدارتا
دي ��ب " وتتناول يف عمومه ��ا كيفية قراءة
امل�شه ��د الروائ ��ي يف ديناميكي ��ة العومل ��ة
القيمية واالن�سانية .
ويق ��ول كري� ��ش � :إن التح ��دي املاث ��ل �أمام
الروائي العاملي يكمن يف �أمور كثرية هي
يف جوهره ��ا م�س�أل ��ة �أ�سل ��وب وتقنية " :
كي ��ف يت�أنى لكاتب متج ��ذر يف ثقافة ما �أن
ينقل حقيقتها اىل قراء من �أماكن وثقافات

�شديدة التباين ؟ "
ويف مق ��ال �آخر يحمل عن ��وان " دفاع ًا عن
الرواي ��ة العاملي ��ة " تبدو الرواي ��ة العاملية
عل ��ى امل�ستوى النظ ��ري مبثاب ��ة منكهات
مطيب ��ة ملعاجل ��ة اخليب ��ة وقل ��ة احليل ��ة
والتمك�ي�ن  ,ووا�ضحة متام ��ا تلك احلقيقة
امل�ؤك ��دة ب�ش� ��أن ك ��ون الرواي ��ة الت ��ي تنال
جناح� � ًا ح ��ول الع ��امل �أك�ث�ر م ��ن رواي ��ات
�أخ ��رى – بح�س ��ب �أعداد الق ��راء  ,مث ًال يف
�أعم ��ال الرعب التي كتبها " �ستيغ الر�سن "
والتي ت�ستمد �آالمها من �أجواء هوليود ثم
�سرعان ما ت�صبح مادة مثالية لهذه الأفالم
ال�سائدة يف البيئة الهوليوودية .
ويف مق ��ال الأدب العامل ��ي ومناوئوه  ,كان
جوهان فولفغانغ فون غوته هو من ابتدع
عب ��ارة " الأدب العامل ��ي " وكم ��ا يق ��ول �إن
الأدب العامل ��ي و الطاغية وعلى اجلميع �إن
ي�سع ��وا ب�أق�صى ما ي�ستطيع ��ون للتعجيل
يف تر�سي ��خ ه ��ذا الأدب  ,و�إن الآداب
الوطني ��ة �صارت عتيق ��ة وجتاوزها الزمن
وبه ��ذه الكيفية م ��ن النظ ��ر اىل مو�ضوعة

الأدب العاملي ف� ��إن ما قد يبدو �أ�سئلة �أدبية
خال�ص ��ة �ستنقلب يف نهاي ��ة املطاف لتقرب
م ��ن �أك�ث�ر املو�ضوع ��ات ت ��داو ًال يف ع�صر
العوملة التي ت�سود عاملنا اليوم .
ويف مق ��ال �آخ ��ر يع ��د الروائ ��ي �أوره ��ان
باموك امل�ؤلف النموذجي الذي ازدهر يف
النط ��اق الن�سق ��ي لبيئ ��ة االدب العاملي يف
القرن احلادي والع�شرين و �أعظم م�ؤلفات
بام ��وك رواي ��ة " ثل ��ج " �إذ مت ن�شره ��ا
بالرتكية عام  2002وح�صل �أن هكذا كتاب
غ ��ارق يف حمليت ��ه يتن ��اول حكاية حتدث
وقائعه ��ا على مدى ب�ضعة �أي ��ام يف �إحدى
م ��دن املقاطعات الرتكية ق ��د ا�ستحال كتاب ًا
يج�سد �أكرث املو�ضوعات وراهنية وت�أثري ًا
يف ال�سيا�سة العاملية
ويف �ص ��ور الواق ��ع املتبدل ��ة ولرواي ��ة
 "1Q84للكات ��ب مورواكام ��ي " �إذ
يوف ��ر م ��ادة ت�صل ��ح �أن تك ��ون مرجعي ��ة
اختباري ��ة ل�صالحي ��ة الأدب العامل ��ي م ��ن
الوجه ��ة اجلمالية – وحت ��ى الإخالقية –
ب�أعتبار م�شروع ًا مطلوب ًا يف ع�صر العوملة

يف الق ��رن احل ��ادي والع�شري ��ن وبقدر ما
يخت� ��ص ب�أم ��ر الرواي ��ة يف �ش� ��أن الع ��امل
احلدي ��ث وحي ��اة الب�ش ��ر ف ��ان موراكام ��ي
يب�شر بت�شخي�ص ي�ؤكد عزلة الفرد يف هذه
احلي ��اة والفقر العاطفي ال ��ذي يالزم هذه
احلياة .
وع ��ن �ص ��ور امل�ستقبل املخيفة يق ��ول � :إذا
كان الأدب العامل ��ي حقب ��ة يت�سيدها الكفاح
امل�ست ��دمي عل ��ى ال�شاكل ��ة الت ��ي الينف ��ك
ي�ؤكده ��ا العديد من املراقب�ي�ن مل�شهد الأدب
العامل ��ي ف ��ان ه ��ذا الكف ��اح لي� ��س مق�صور ًا
عل ��ى ال�سع ��ي وراء ال�شه ��رة والهيلمانات
الإعالمي ��ة الرباق ��ة وان واح ��دة م ��ن اكرث
االفكار املعر�ض ��ة خلطر التجاهل والإنكار
يف الأدب العامل ��ي ه ��ي فك ��رة ال�سلط ��ة
املرجعية .
ويذك ��ر �أن �آدم كري� ��ش مول ��ود ع ��م 1976
�شاع ��ر وناقد �أدبي �أمريك ��ي يعمل م�شارك ًا
دائمي� � ًا يف احللقة النقا�شي ��ة الأدبية ملركز
الدرا�س ��ات الأمريكي ��ة التاب ��ع جلامع ��ة
كولومبيا.

اللغة العربية :ع�سراملنهج
وعقم الو�سيلة
انت�ش ��رت منذ عق ��ود بعي ��دة يف �أو�ساطن ��ا العربية حمالت
ر�سمية و�أكادميية لتي�سري اللغة العربية كان هدفها تب�سيط
القواعد النحوية العربية وتنقيتها من ال�شوائب والتعابري
امللغ ��زة وجعله ��ا قريبة من التداول اليوم ��ي العام  ،ولرمبا
يذك ��ر بع�ضن ��ا ق�صيدة لل�شاعر ( حاف ��ظ �إبراهيم )  -وكانت
مق ��ررة يف مناهج العربية  -تنطق بل�س ��ان العربية وتنعى
ّ
حظها بني �أهلها وجتهر ب�شكواها :
�أنا البحر يف �أح�شائه الد ّر كامنٌ
الغوا�ص عن َ�ص َدفاتي
فهل �س�ألوا ّ
م� � ّرت ال�سن ��وات و تال�ش ��ت تل ��ك اجلهود املخل�ص ��ة لتي�سري
تطور يف هذا
العربي ��ة و�أهملت الدع ��وات ومل نتلم� ��س �أي ّ
ري طال
امل�سعى  ،بل �إن الأمر �أدى اىل النقي�ض �إذ حدث تع�س ٌ
تعلي ��م العربي ��ة يف املناهج املدر�سية وغ ��دت لغتنا اجلميلة
�أق ��رب �إىل مق ��ررات ثقيلة الوط� ��أة يدر�سه ��ا الطلبة كارهني
به ��دف اجتياز الإمتحان ��ات ال لتعلم اللغ ��ة و�إتقانها ؛ وك�أن
هذه املق ��ررات قد ُ�ص ّممت حينها لتوفري م�صدر رزق لبع�ض
املدر�سني الذي ��ن يجدون يف الدرو� ��س اخل�صو�صية �إنقاذ ًا
لب�ؤ�س احلال..
غ ��دت تل ��ك املق� � ّررات من ّفرة لرتكيزه ��ا على �شواه ��د نادرة
ت�ستن ��د على �آيات قر�آنية معقدة التكوين �أو �شواهد �شعرية
مبف ��ردات مندثرة ل�شعراء اجلاهلي ��ة �أو اعتمادها ن�صو�ص ًا
تراثية ذات هيكلية نحوية �صعبة  ،وقد تنا�سى وا�ضعو هذه
نحو
املناه ��ج �أنّ الطلبة لي�سوا م�شاري ��ع م�ستقبلية خلرباء ٍ
املي�سرة
و�ص � ٍ
�رف وقواعد ؛ بل �إن الهدف من تعليم العربية ّ
�أن ميتل ��ك الطلب ��ة الق ��درة على التعب�ي�ر الوا�ض ��ح من غري
�أخطاء نحوية فاح�شة تخد�ش الــــ�سمع والب�صروالذائقة.
ي ��رى بع� ��ض املعني�ي�ن الي ��وم �أن الم ��كان لقواع ��د العربية
املن�ضبطة نحوي� � ًا يف هذا املحيط الرقم ��ي امل�ضطرب الذي
يجدون ��ه غري متناغم مع املتطلب ��ات النحوية للغة العربية،
متنا�س�ي�ن �أن العربية لغة خارق ��ة اجلمال والأناقة  ،و�أنّ ّ
كل
م ��ن يدعو لتقزميها والتغا�ضي ع ��ن �سالمتها النحوية � مّإنا
هو ام ��ر�ؤ ق�صري النظر يفتقد �إىل ال�شغف وامتالك الأدوات
املطلوب ��ة للتعامل م ��ع العربية ف�ض ًال عن اللغ ��ات الأجنبية
،والب ��د من �إيراد مالحظة مهم ��ة هنا وهي �أنّ كل املرتجمني
والأ�سات ��ذة الع ��رب الذي ��ن �أتقن ��وا اللغ ��ة الإنكليزي ��ة �أو
الفرن�سية �أو الأملانية فهم ًا وترجمة ( من �أمثال عبد الرحمن
ب ��دوي  ،زكي جنيب حمم ��ود  ،لوي�س عو�ض  ،ف�ؤاد زكريا ،
ح�سام الآلو�سي  ،ج�ب�را �إبراهيم جربا  ،عبد الواحد ل�ؤل�ؤة
 ،،ال ��خ ) � مّإنا هم بالأ�صل مفتونون بجماليات اللغة العربية
وبارع ��ون يف فنونها وم�سالكها الكثرية  ،ولي�س هناك حق ًا
م ��ن يتف� نّ
ّن� يف مالعبة لغة �أجنبي ��ة والإ�ستئنا� ��س بها وهو
عاجز عن التعامل مع �أ�سرار لغته الأم .
هل هناك �سبيل لتجاوز هذه احلالة املوجعة التي تعانيها
اللغ ��ة العربية و�سط �أهلها ؟ هذا �س�ؤال البد من طرحه على
امل�ست ��وى اجلمع ��ي بالرغم م ��ن وجود قلة م ��ن الأ�شخا�ص
اجلادي ��ن الذي ��ن يع�شقون لغتن ��ا ال�ساحرة  -ق ��د �سعوا من
قبل و�سيوا�صلون �سعيهم يف امل�ستقبل  -لتطوير قدراتهم
يف فن ��ون اللغة العربية على امل�ستوى ال�شخ�صي ؛ �أما على
امل�ست ��وى اجلمعي ف� �� ّأول خط ��وات العالج لواق ��ع العربية
املرير هو تنقية املناهج الدرا�سية من املل ّغزات والأحجيات
املعق ��دة الت ��ي تعتمد ن ��ادر القواع ��د وغريبها غ�ي�ر امل�ألوف
فيها،ث ��م ا�ستكم ��ال اجله ��ود لإث ��راء تل ��ك املناه ��ج بقواعد
مب�سط ��ة م ��ن النح ��و تدعمه ��ا ن�صو� ��ص م ��ن الكال�سيكيات
ّ
املعروف ��ة برثائها وجماليتها وعمقها املعريف مثل ن�صو�ص
�أب ��ي حيان التوحيدي وابن حزم االندل�سي والق�صائد التي
ترهف احل�س وته ��ذب الذائقة ومتجد احلب واحلياة بديل
ن�صو� ��ص الغ ��زو والث�أر وال ��دم والتغني بالأجم ��اد البائدة
بكلمات بائدة  ،وحينها �ستعرف الأجيال النا�شئة واملتطلعة
للم�ستقبل �أ ّية جواهر مكنونة قد جرى دفنها والتعتيم عليها
يف بحر العربية الذي الحدود لكنوزه ال�ساحرة.
المقررات ّ
منفرة لتركيزها
غدت تلك
ّ
على �شواهد نادرة ت�ستند على �آيات
قر�آنية معقدة التكوين �أو �شواهد
�شعرية بمفردات مندثرة ل�شعراء
الجاهلية �أو اعتمادها ن�صو�ص ًا تراثية
ذات هيكلية نحوية �صعبة

عـلــي الـ�شـــوك والأدب الـرو�ســي
د� .ضياء نافع

ورد ا�س ��م علي ال�شوك يف كتاب امل�ستعربة
الأذربيجاني ��ة الرو�سي ��ة الدكت ��ورة املريا
عل ��ي -زادة املو�س ��وم ( الأدب الرو�س ��ي
والعامل العربي) و ال�صادر عام 2014عن
معهد اال�ست�شراق التابع الكادميية العلوم
الرو�سي ��ة  .لق ��د ذكرت ��ه امل�ستعربة علي –
زادة �ضم ��ن ا�سم ��اء الأدب ��اء والباحث�ي�ن
العراقي�ي�ن  ,الذي ��ن �ساهم ��وا بالكتابة عن
الأدب الرو�سي  ,وق ��د �أ�شرت �إليهم جميع ًا
يف مقاالت ��ي ع ��ن ه ��ذا الكت ��اب الرو�س ��ي
امله ��م يف تاريخ العالق ��ات االدبية العربية
 الرو�سي ��ة ( انظ ��ر مقاالتن ��ا بعن ��وان –العراقي ��ون يف كت ��اب الأدب الرو�س ��ي
والع ��امل العرب ��ي  , ) 1,2,3,4,5وتوقفت
يف تل ��ك املق ��االت عن ��د بع� ��ض اال�سم ��اء,
وناق�ش ��ت م�ؤلف ��ة الكت ��اب ب�ش� ��أن م ��ا ورد
عنهم يف كتابه ��ا  ,ولكني مل ا�ستطع طبع ًا

�أن اتوق ��ف بالتف�صي ��ل عن ��د كل اال�سم ��اء
العراقي ��ة هناك ومن جملته ��م علي ال�شوك
 ,هذا الكاتب املتميّز يف دنيا الأدب والفكر
يف العراق املعا�صر ,والذي ذكرته د .املريا
علي -زاده باعتباره مرتجم ًا ملقالتني لي�س
�إال ح ��ول الأدب الرو�س ��ي من�شورت�ي�ن يف
جملت�ي�ن عراقيتني هم ��ا االق�ل�ام والثقافة
اجلدي ��دة  ,وه ��ذا طبع� � ًا ال يتنا�س ��ب بتات ًا
ومكان ��ة علي ال�شوك يف ه ��ذا املجال  .لقد
�أ�ش ��رت ب�ش ��كل عاب ��ر ج ��د ًا اىل �أن ال�شوك
ق� �دّم م�ساهمات عميق ��ة حول ع ��دة ا�سماء
كب�ي�رة يف الأدب الرو�س ��ي  ,ومن جملتهم
�أخماتوف ��ا  ,و�أري ��د هن ��ا �أن �أحتدث حول
مقالته عن ال�شاعرة الرو�سية �آ ّنا �أخماتوفا
فق ��ط  ,والت ��ي ج ��اءت بعن ��وان – ( كن ��ت
امتل ��ك كل �شيء  /منوذج عن معاناة �أديب
زمن الدكتاتورية ) � ,إذ �أن هذه املقالة بحد
ذاتها ت�ستحق �أن نتوقف عندها فع ًال بعمق
وت�أ ّم ��ل لتحدي ��د موقف عل ��ي ال�شوك لي�س
فقط بالن�سبة لل�شاعرة �أخماتوفا وح�سب,
و�إمن ��ا بالن�سبة ملجم ��ل االدب الرو�سي يف
الق ��رن الع�شرين � ,أو بتعب�ي�ر �أدق  ,الأدب

الرو�سي يف الفرتة ال�سوفيتية بالذات .
يج ��ب الإ�ش ��ارة قب ��ل كل �ش ��يء � ,إن ه ��ذه
املقال ��ة حتدثت ع ��ن �أخماتوف ��ا وما حولها
من ظواهر تتعلق ب ��الأدب الرو�سي عامة,
وقد تطرق ال�شوك اىل تلك الظواهر بقلمه
ال�ساح ��ر الرقي ��ق والدقي ��ق والوا�ضح  ,و
بالت ��ايل  ,ف�إنه ميكن القول � ,إن هذه املقالة
هي �ص ��ورة قلمية �شجاع ��ة ر�سمتها ري�شة
ي�س ��اري عراقي ( وه ��و ي�سمّي نف�سه هكذا

يف تل ��ك املقال ��ة ) ع ��ن كل الأدب الرو�س ��ي
يف الق ��رن الع�شري ��ن منطلق� � ًا م ��ن �أفكاره
الذاتي ��ة البحت ��ة فق ��ط  ,ودون �أن ي�أخ ��ذ
بنظ ��ر االعتبار الآراء الفكري ��ة التقليدية (
الرا�سخ ��ة !!!) يف حركة الي�س ��ار العراقي
والعرب ��ي عموم� � ًا  .يتن ��اول ال�ش ��وك يف
مقالت ��ه تل ��ك مفهوم ( احلزبي ��ة يف الأدب )
 ,وهو املبد�أ الذي كان �سائد ًا طوال الفرتة
ال�سوفيتية ,ويذكر ال�شوك ب�صراحة دقيقة

و متناهي ��ة � ,إن لين�ي�ن نف�سه ق ��د طرح هذا
املب ��د�أ ,وي�ش�ي�ر اىل مقال ��ة لين�ي�ن املحددة
ب�ش� ��أن هذا املفهوم  ,ويذكر( �إن لينني كتب
يف  1905مقا ًال بعنوان ( التنظيم احلزبي
وادب احل ��زب) � .أ�صبح ه ��ذا املقال وثيقة
( مقدّ�س ��ة)  ,ج ��اء فيه ��ا � ,إن الأدب ينبغ ��ي
�أن يخ�ض ��ع بالكام ��ل للأه ��داف ال�سيا�سية
 ,وي�صب ��ح �أداة للدعاي ��ة الثوري ��ة  ,الأدب
ينبغي �أن يخ�ضع لاليديولوجيا الثورية .
�أنا كي�ساري احزنني جدا ما لقيه املثقفون
الرو� ��س م ��ن معاملة  . )..لق ��د كان ال�شوك
رقيق ًا وم�ؤدب� � ًا جد ًا ومتوا�ضع� � ًا ,ومل يقل
ب�ش ��كل مبا�ش ��ر � ,إنه ال يتف ��ق مع لينني يف
طرح ��ه لتلك املفاهي ��م  ,ولكنه ق ��ال – ( �أنا
كي�س ��اري �أحزنني ج ��د ًا ما لقي ��ه املثقفون
الرو�س من معامل ��ة  , )..ويتحدث ال�شوك
يف مقالته تلك عن موا�ضيع انبثقت بالذات
من �سيطرة هذا املفهوم على م�سرية الأدب
الرو�سي  ,ويذكر مثال موقف ماياكوف�سكي
 ,وه ��و �شاعر الث ��ورة اال�شرتاكية كما هو
مع ��روف يف الأو�س ��اط الي�سارية  ,ويقول
ال�ش ��وك عن ��ه � ,إن ( ماياكوف�سكي امل�سكني

انتح ��ر الن ��ه مل يتحم ��ل و�ضع ��ه كم�صف ��ق
للنظ ��ام )  ,وه ��ي جمل ��ة عاب ��رة جاءت يف
ثنايا تلك املقالة  ,لكن ت�سمية ماياكوف�سكي
ب ( امل�سك�ي�ن!!!) وربط انتح ��اره برف�ضه
�أن يك ��ون ( م�صفق� � ًا للنظ ��ام )  ,تع�ّب�ررّ بال
�ش ��ك عن ر�أي جريء ج ��د ًا ووا�ضح املعامل
ح ��ول انتحار ماياكوف�سكي  ,وهذا ر�أي مل
يتقبله النظ ��ام ال�سوفيت ��ي و�أيديوجليّوه
 ,ومل يعرتف ��وا ب ��ه �أب ��د ًا  ,ومل يع�ت�رف به
الي�سار العربي �أي�ض ًا ( نتيجة لذلك املوقف
ال�سوفيتي طبعا)  ,ولكن ال�شوك ي�شري �إليه
بو�ض ��وح و ب�ساطة ودقة ودون �أي �صيغة
�ش ��ك �أو ت ��ردد �أو ع ��دم قناعة  ,وه ��ذه كلها
كلم ��ات �شجاع ��ة وحقيقية يكتبه ��ا ال�شوك
مبو�ضوعي ��ة هادئة  ,وي�ش�ي�ر بعد اجلملة
ع ��ن ماياكوف�سك ��ي اىل انتح ��ار ال�شاع ��ر
ي�سينني ورئي�س احت ��اد الأدباء ال�سوفيت
فادييف .
�إن مقال ��ة ال�ش ��وك ه ��ي ع ��ن �أخماتوفا كما
ذكرن ��ا �أع�ل�اه  ,ولك ��ن ال�ش ��وك ا�ستط ��اع
مبهني ��ة ومهارة عالية ج ��د ًا ( دون �أن يثري
�أحد ًا �ض ��ده !) �أن يعبرّ عن �آرائه بالن�سبة

لكل �سمات الأدب الرو�سي يف تلك املرحلة
� ,أم ��ا عن �أخماتوفا  ,فقد �أ�شار اىل و�ضعها
ال�صع ��ب �أي�ض� � ًا  ,وق ��ال �إن ��ه مل يق ��ر�أ مب ��ا
في ��ه الكفاي ��ة �شعره ��ا  ,وبالت ��ايل مل يتكلم
عن ��ه  ,ولكن ��ه تكلم ع ��ن تلك الق�س ��وة التي
تعام ��ل معه ��ا النظ ��ام ال�سوفيت ��ي �آنذاك ,
وخ�صو�ص ��ا يف زم ��ن �ستال�ي�ن  ,و�أك ��رر-
ختام� � ًا  -هنا اجلملة الت ��ي ا�ست�شهدت بها
 ,وه ��ي الت ��ي ع�ّب�رّ فيها ال�ش ��وك عن حزنه
� ,إذ ق ��ال ( �أن ��ا كي�س ��اري �أحزنن ��ي جدا ما
لقي ��ه املثقفون الرو� ��س من معامل ��ة  ,مثل
�أخماتوفا وزمالئها .)...
�إن اخلط ��وط العام ��ة لأفكار عل ��ي ال�شوك
هذه تتنا�سب م ��ع ال�سمات العامة ال�سائدة
يف رو�سي ��ا املعا�ص ��رة ح ��ول تل ��ك الفرتة
املح ��ددة مل�س�ي�رة الأدب الرو�سي بعد �أكرث
من ربع قرن من انتهاء االحتاد ال�سوفيتي
و�أيديولوجيت ��ه  ,ولهذا  ,ميكن القول � ,إن
�أف ��كار علي ال�ش ��وك ح ��ول الأدب الرو�سي
تلك كانت تنب�ؤي ��ة ب�شكل عام  ,وذلك �شيء
يثري االعتزاز والفخر بهذا املثقف والكاتب
العراقي الكبري...
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ق����ان����ون امل���ع���ل���وم���ات���ي���ة ...
يت�ست��ر قان��ون جرائم المعلوماتي��ة المقترح لعام  2011المزمع تقديمه للمناق�ش��ة والت�صويت عليه في الدورة الحالي��ة لمجل�س النواب العراقي
بح�سب ما جاء في الأ�سباب الموجبة بـ "الأمن الوطني وال�سيادة الوطنية" ،في وقت تتعر�ض فيه البالد ل�شتى �أنواع التدخل والإنتهاك الأقليمي
والدول��ي .ه��ذا �إلى جانب ارتكابه مخالف��ة د�ستورية وا�ضحة فيما يتعل��ق بالف�صل الثاني الخا���ص بالحريات حيث تن�ص الم��ادة  38من الد�ستور
العراق��ي الناف��ذ على حماية المواطن من طرق م�صادرة حقه في "حرية التعبير عن الر�أي ب��كل الو�سائل وحرية ال�صحافة والطباعة والإعالن
والإع�لام والن�ش��ر وحرية االجتماع والتظاه��ر ال�سلمي  ."...ون�صت المادة  40م��ن الد�ستور �أي�ض ًا على حرية الإت�ص��االت والمرا�سالت البريدية
والبرقي��ة والهاتفية والألكترونية كونها مكفولة ،وال يجوز مراقبتها �أو التن�صت عليها �أو الك�شف عنها .يذكر �أنّ منظمة حقوق الإن�سان الدولية
�أ�ش��ارت ف��ي تقرير �صدر عنها عام � ،2012شارك ب�إعداده خبراء قانونيين �أنّ القان��ون العراقي المقترح يوقع عقوبات �شديدة وي�ستخدم مفردات
غام�ضة غير محددة قابلة للت�أويل مما يتطلب �إعادة النظر فيه.

يعطي القانون �أوزان ًا متباينة وتراتبية
للجرائ ��م ذات امل�س ��ا�س ب�أم ��ن الب�ل�اد
والإره ��اب والإجت ��ار بالب�ش ��ر والدعوة
�إىل الع�صي ��ان امل�سلح والطائفية و�إثارة
الف�ت�ن والتالع ��ب مبمتل ��كات املواطنني
والتزوي ��ر والتالعب التج ��اري وغ�سيل
الأم ��وال والتهدي ��د و�إعط ��اء معلوم ��ات
كاذب ��ة� ،إل ��خ بدالل ��ة العقوب ��ة املح ��ددة
بال�سج ��ن امل�ؤب ��د �أو امل�ؤق ��ت والغرامات
املالية دون الإهتم ��ام بالقاعدة امل�شرتكة
الت ��ي تق ��وم عليه ��ا كل ه ��ذه اجلرائ ��م.
قاع ��دة تقوم على الت�ساند والتكامل فيما
بني ه ��ذه اجلرائم التي ت� ��ؤدي جمتمعة
وعندم ��ا متار�س من قبل ع ��دة �أ�شخا�ص
�إىل ما يع ��رف بالف�ساد امل ��ايل والإداري
ب�إعتب ��اره العنوان الوا�س ��ع والعري�ض.
يق�ت�رح القانون عقوب ��ة ال�سج ��ن امل�ؤبد
وغرام ��ة مالي ��ة ت�ت�راوح ب�ي�ن 50 -25
ملي ��ون دين ��ار عراقي لكل م ��ن يهدد �أمن
البالد �أو يت ��ورط يف ممار�سة الإرهاب.
وتبق ��ى عقوب ��ة ال�سجن امل�ؤبد مل ��ن �أن�ش�أ
�أو ن�ش ��ر موقع� � ًا بق�صد الإجت ��ار بالب�شر
واملخ ��درات وامل�ؤث ��رات العقلي ��ة ولك ّنه
يرف ��ع احل ��د الأدن ��ى للعقوب ��ة يف ه ��ذه
احلال ��ة م ��ن  25ملي ��ون عراق ��ي �إىل 30
ملي ��ون ويخف� ��ض حدها الأعل ��ى من 50
ملي ��ون �إىل  40ملي ��ون دين ��ار عراق ��ي.
وكذل ��ك يفعل م ��ع التزوير حي ��ث تعطى
عقوب ��ة ال�سج ��ن امل�ؤق ��ت وغرام ��ة مالية
ال تق ��ل ع ��ن  10مالي�ي�ن وال تزيد عن 15
مليون� � ًا وت�ضاع ��ف يف ح ��ال �أنْ يك ��ون
اجلاين موظف ر�سمي لت�صل �إىل ال�سجن
ع�شر �سنوات وغرامة مالية ترتاوح بني
 30 – 20ملي ��ون عراق ��ي .وتلحق بهذه

جرائ ��م �أخ ��رى تنال عقوب ��ات �أخف مثل
التالع ��ب التج ��اري وغ�سي ��ل الأم ��وال
و�شه ��ادات الت�صدي ��ق غ�ي�ر ال�صحيح ��ة
والغ� ��ش وال�سرق ��ات العلمي ��ة البحثي ��ة
�أو الأدبي ��ة وممار�سة القم ��ار والتالعب
بكلمات ال�سر �أو رمز الدخول� ،إلخ.
يرتك ��ب القان ��ون �أف ��دح الأخط ��اء عندما
ي ��رد يف امل ��ادة � 18أو ًال� ،إن ��زال عقوب ��ة
بال�سجن وغرام ��ة مالية ترتاوح بني -5
 10ملي ��ون عراقي ملن ي ��ديل مبعلومات
كاذب ��ة �أو ميتن ��ع ع ��ن تق ��دمي معلومات
�إىل ال�سلط ��ات الق�ضائي ��ة والإداري ��ة.
يخ�ض ��ع كل املواطن�ي�ن العراقيني قاطبة
يف ه ��ذه احلال ��ة �إىل �سلط ��ة الق�ض ��اء �أو
الإدارة للك�ش ��ف عن م�ص ��ادر معلوماتهم
مم ��ا ي�س ��دل ال�ست ��ار عل ��ى �أي حماول ��ة
لتحري احلقيق ��ة وت�سليط ال�ضوء عليها
يف جمتمع تع ��اين م�ؤ�س�سات ��ه الر�سمية
وغري الر�سمية م ��ن �إنعدام يقرب �إىل �أنْ
يكون تام ًا لل�شفافي ��ة والو�ضوح .تلحق
ه ��ذه امل ��ادة ال�ض ��رر مبالي�ي�ن املواطنني
م ��ن امل�شتغلني يف دوائر الدولة ب�ضمنها
امل�ؤ�س�س ��ات الإعالمي ��ة والبحثي ��ة الت ��ي
يقوم عملها على حتري احلقيقة وتتبعها
والبح ��ث عنها مم ��ا ال تتوفر دائم� � ًا �أدلة
مادي ��ة قطعي ��ة ب�صدده ��ا حي ��ث ي�صب ��ح
لزام� � ًا واحلالة ه ��ذه قراءة ال ��ر�أي العام
وتعق ��ب توجهات ��ه م ��ن خ�ل�ال م ��ا ين�شر
ويكتب ويقال.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ،يتطل ��ب ت�شري ��ع هذا
القان ��ون �إجراء تعدي�ل�ات جوهرية على
الد�ست ��ور ال ��ذي ا�ستن ��د �إلي ��ه يف امل ��ادة
 73والت ��ي تخ ��ول رئي� ��س اجلمهوري ��ة
الدع ��وة �إىل �س ّنه .تقرتح املادة  6عقوبة
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في معنى التهذيب
"الرق�ص حتى نهاية الحب"
التنقي ��ة والتطه�ي�ر م ��ن مع ��اين التهذي ��ب ،هك ��ذا ،كم ��ا ت ��رد يف
املعج ��م .ويف ت ��داع ما ،تذكرتُ واح ��د ًا من الكت ��ب املدر�سية ،التي
كن ��ا ندر�سه ��ا ،كتاب ًا بعن ��وان ( الرتبي ��ة والتهذي ��ب) ودرج النا�س
على �أن املُهَّذب� ،شخ�صي ��ة حمبوبة ،ومن معانيها :اخللق والأناقة
وال�سل ��وك احل�س ��ن املتح�ض ��ر .ا�ستح�ضر ه ��ذه وانا اعاي ��ن �أغنية
ومقطع ًا راق�ص ًا للمغني (ليوناردو كوهني) بعنوان(ارق�ص يل اىل
نهاي ��ة احلب) �شيء مما ال ميك ��ن التخلي عن �سماع ��ه وم�شاهدته،
وجدتن ��ي خ ��ارج فيزيقيا اجل�سد ،بعي ��د ًا عن الوج ��ود امل�ضطرب،
حملق ًا يف عامل من الرقة واللطف والتدفق االن�ساين ،ما كنت لأعي
م ��ا ي�صنعه الرق�ص يف جغرافيا الكائن وما يتحقق يف الروح لوال
االغنية هذه.
على وفق ذلك ،قلت لنف�سي :العراقيون يغنون ،ويرق�صون �أي�ض ًا،
يف �أفراحهم ومنا�سباتهم االجتماعية ،لكنني ،قلما ر�أيتُ تهذيب ًا يف
ذلك !! تذكرت معنى التهذيب ،وانا انظر اىل ال�شباب الذين يقطعون
الطريق ،وهم ذاهبون اىل قاعة زواج �أحد �أقربائهم او �أ�صدقائهم،
وتذكرته ��م وهم يرددون الأغاين االنفجاري ��ة ال�صاخبة ،ب�أ�صوات
تل ��وث الأمكنة ،ال تنم عن �أي ذوق ،تذكرتهم وهم يقرعون الطبول
وي�ضربون على علب ال�صفيح وادوات الطبخ ،وهم يثريون الغبار
من حولهم ،يف جمون و�ألفاظ هي مما تعافه النف�س ،يف هي�سرتيا
غالب ًا ما تخرج عن حدود اللياقة ،فهم يعملون على م�ضايقة النا�س
واجلريان وم�ستعملي الطريق الآخرين.
ج ��اء يف بع� ��ض كلم ��ات �أغني ��ة كوه�ي�ن( :راق�صني نح ��و جمالك
بالكمنجة احلارقة\ راق�صني عرب اخلوف ،كي �أجد مالذ ًا\ احملني
مثل غ�صن زيت ��ون ،وكن حمامتي \ راق�صني جتاه حفلة العر�س/
راق�صن ��ي لأجل اولئك االطفال ،الذي ��ن يطالبون بوالدتهم  ) ...لذا
تذكرت كلمات الأغاين التي تطلق يف منا�سباتنا ،باجلمل البذيئة،
التي ت�سمعه ��ا الن�سوة واالطفال ،تذكرت احل ��ركات الهمجية التي
يفتعله ��ا املحتفل ��ون �أم ��ام بع�ضهم ،تذك ��رت املو�سيق ��ى الوح�شية،
والق ��رع غري املنتظم عل ��ى الآالت البدائي ��ة ..ويف حمّى من غ�ضب
داخلي ،كنت �أقول مع نف�سي �أال يطال التهذيب مثل الأفعال هذه ؟
كل �شع ��وب االر� ��ض تغ ّن ��ي وترق� ��ص وحتتفل ،وم ��ع يقيني بان
االفعال االوىل لالن�سان ال ميكن �أن تظل على بدئيتها ،كما هي ،وال
�أقول بان �سكان قارات الله ال�سبع الأوائل وجدوا يف غاية التهذيب،
�أبد ًا فاالن�سان هو االن�سان ،يف الغابة والكهف وال�صحراء ،لكنهم،
وبع ��د التما�س واالحتكام اىل اجلميل والقبيح ،وقبول ما �أ�ضافته
احل�ض ��ارة ،وم ��ا �أدخلته املدنية عل ��ى احلياة ،ا�ستخل�ص ��وا ال�سبل
والطرائ ��ق اجلميل ��ة يف اي�ص ��ال فنونه ��م وتراثه ��م وح�ضارته ��م،
ومبعن ��ى �آخر متكنوا من تهذيب االفعال تلك� ،أفعال احلياة بعامة،
لذا ،جند مدنهم نظيفة وعنايته ��م بالطبيعة فائقة ،و�أن�سانهم �أميل
اىل اللط ��ف والت�سامح ،يرق�صون ويغن ��ون مبا ي�ضيف ويعزز من
قيم اجلمال بينهم.
ُ
نحن� ،أي�ض ًا نرق�ص ونغني ،يف �أفراحنا ،ونندب ون�صرخ وجنزع
ُ
يف منا�سباتنا احلزينة ،لكننا ،ما زلنا على بدئيتنا ،مل ندخل عليها
م ��ن القيم التح�ضر �شيئ� � ًا ،مبعنى �آخر� ،أنَّ افعالنا تلك ،ما زالت يف
غابتها وكهفها و�صحرائها� .أال نحتاج در�س ًا يف التهذيب.

 د .الهاي عبد الح�سين

ال�سج ��ن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت وغرامة ال تقل
عن  25ملي ��ون عراقي وال تزيد على 50
ملي ��ون ملن ي�ستخدم احلا�س ��وب و�شبكة
املعلوم ��ات لإث ��ارة النع ��رات املذهبي ��ة
�أو الطائفي ��ة مم ��ا يتطل ��ب ح�س ��م ثنائية
"الدي ��ن والدميوقراطي ��ة" ،التي جاءت
يف املادة  2من الد�ستور النافد من حيث
� ّأن ه ��ذه املادة ت�ؤ�س�س ملثل هذه النعرات
املثرية للقلق.
لع ��ل الأ�ش ��د �إث ��ارة للعج ��ب � ّأن وا�ضعي
القان ��ون مل يطلع ��وا كم ��ا يظه ��ر عل ��ى
التج ��ارب الدولي ��ة والقاع ��دة الفكري ��ة
الت ��ي تقوم عليها قوانني م ��ن هذا النوع
والت ��ي ت�ستند �إىل فك ��رة حماية املواطن
و�أ�صح ��اب العمل ولي� ��س جعلهم مبثابة
الع ��دو الذي ينبغي احلذر منه ومراقبته
واحل ��د من احتم ��االت تعدي ��ه بعقوبات
تع�سفي ��ة غ�ي�ر م�سبوق ��ة كم ��ا ج ��اء يف
منت القان ��ون� .سبق للإحت ��اد الأوروبي
�أنْ �أعل ��ن يف احل ��ادي ع�ش ��ر م ��ن كانون
�أول  2018االتف ��اق ب�ي�ن مفاو�ضي ��ه من

ممثل ��ي ال ��دول الأع�ض ��اء يف الإحت ��اد
عل ��ى ت�أ�سي� ��س هيئ ��ة �أو وكال ��ة لتطبيق
قان ��ون املعلوماتي ��ة .تعمل ه ��ذه الهيئة
عل ��ى تعزي ��ز عم ��ل الوكال ��ة الأوروبي ��ة
التي تنته ��ي �أعمالها مطلع ع ��ام .2020
ويه ��دف القان ��ون الأوروب ��ي للهيئة �إىل
تعزيز قدرة دول االحتاد �ضد التهديدات
والهجم ��ات الألكرتوني ��ة لت�سهي ��ل
تدف ��ق املع ��ارف واخلدم ��ات التجاري ��ة
وغ�ي�ر التجارية ع�ب�ر �شبك ��ة املعلومات
(الأنرتن ��ت) وحت�ض�ي�ر �أوروب ��ا للع�صر
الرقم ��ي " ."Digital Ageج ��اء
ت�شري ��ع هذا القان ��ون ا�ستجاب ��ة ملطالب
 %90م ��ن الأوروبي�ي�ن ح�سب ما جاء يف
املوقع الألكرتوين "Open Access
 ”to Governmentبحماي ��ة
حق ��وق امللكية الرقمي ��ة بغ�ض النظر عن
امل ��كان املح ��دد ال ��ذي تنطلق من ��ه �ضمن
دول االحت ��اد .وع�ب�رت ال�سي ��دة ماري ��ا
كابرييل املدي ��رة امل�س�ؤولة ع ��ن املنظمة
االقت�صادية واالجتماعية الألكرتونية يف

االحتاد الأوروبي عن � ّإن القانون يهدف
�إىل زي ��ادة ثق ��ة املواطن�ي�ن الأوروبي�ي�ن
و�أ�صح ��اب العم ��ل يف االحت ��اد بو�سائل
الإت�صاالت الألكرتونية .ت�ضمن الإتفاق
الأوروب ��ي �إ�ص ��دار قان ��ون ثاب ��ت لدعم
وكالة املعلوماتية لتعزيز القدرات الفنية
للأم ��ن الألك�ت�روين وتطوي ��ر الق ��درات
على ا�ستكم ��ال العمل والتهي� ��ؤ ملواجهة
�أي هجم ��ات متوقع ��ة .ولع ��ل الأه ��م يف
مب ��ادرة االحتاد الأوروب ��ي هذه الإتفاق
عل ��ى جعل الهيئة م�ستقل ��ة يف عملها عن
�إدارات ال ��دول الأع�ض ��اء لزي ��ادة وع ��ي
املواطن�ي�ن و�أ�صحاب العم ��ل مبا ي�سمى
"الوعي الألك�ت�روين" ،وامل�ساعدة على
معاجلة الإخفاقات و�أي�ض ًا تقدمي اخلربة
والإ�ست�شارة الفنية للدول الأع�ضاء على
م�ست ��وى و�ض ��ع ال�سيا�س ��ات وبرام ��ج
العم ��ل لتمت�ي�ن الثق ��ة وتي�س�ي�ر تدف ��ق
املعلوم ��ات و�إجناز املعامالت التجارية.
وكان الكونغر� ��س الأمريك ��ي �ش ��رع من
قب ��ل ع ��ام  1998قان ��ون املعلوماتي ��ة

الذي تطل ��ب �إحداث تغي�ي�رات جوهرية
يف قان ��ون حقوق امللكي ��ة على الأنرتنت
تن�سيق� � ًا م ��ع املنظمة الدولي ��ة للمحافظة
عل ��ى حق ��وق امللكي ��ة .يت�ضح م ��ن خالل
هذه املراجعة لتطور قوانني املعلوماتية
يف العامل �أ ّنه ��ا ت�صمم حلماية مواطنيها
ولي�س تخويفهم وردعهم .ويت�ضمن هذا
�أي�ض� � ًا ال�ش ��روع بت�أ�سي� ��س هيئ ��ات فنية
متخ�ص�ص ��ة يعم ��ل فيها موظف ��ون �أكفاء
ملواجه ��ة خماطر الهجم ��ات الألكرتونية
عل ��ى خمتل ��ف ال�صع ��د ال�سيا�سي ��ة
واالقت�صادي ��ة واالجتماعية ومبا يحفظ
�أمن الب�ل�اد والعباد .مل ت�ضع هذه الدول
املتقدمة قوانني تهدد فيها وتزبد وترعد.
ومل ي ��دع نواب ممثل ��ون عنه ��ا � ّأن هناك
مواق ��ع وهمي ��ة ومزيف ��ة و�أ ّن ��ه البد من
مواجهته ��ا بقوان�ي�ن من ه ��ذا النوع .بل
حتركت ه ��ذه الدول وفق �سياقات زمنية
كافية لت�ؤ�س�س هيئات متخ�ص�صة تتحمل
م�س�ؤولي ��ة حماي ��ة حق ��وق املواطن�ي�ن
وت�سهي ��ل �أم ��ر ا�ستخدامه ��م لو�سائ ��ل
الإت�ص ��ال الألكرتوني ��ة الت ��ي �ص ��ارت
ج ��زء ًا ال يتج ��ز�أ من م�ستلزم ��ات احلياة
املعا�ص ��رة يف كل جمتمع ��ات الع ��امل.
متام� � ًا كما �صارت ال�سي ��ارة والتلفزيون
والهات ��ف م ��ن قب ��ل م�ستلزم ��ات ال غن ��ى
لأح ��د عنها �س ��واء على �صعي ��د العمل �أو
احلياة ال�شخ�صية.
يالح ��ظ � ّأن القوان�ي�ن املماثل ��ة يف دول
اجلوار مثل الأردن توافقت مع القوانني
الدولي ��ة مبحاربة الهجمات الألكرتونية
حلماي ��ة املواطن وتعزي ��ز ثقته بال�سوق
الألكرتوني ��ة و�أكتف ��ت ب�إن ��زال عقوبات
خمفف ��ة بح ��ق املتطاول�ي�ن عل ��ى ال�شبكة

الوطني ��ة مم ��ن يعر�ض ��ون ممتل ��كات
املواطن�ي�ن و�أعماله ��م للخط ��ر كم ��ا يف
ال�سج ��ن مدة ال تقل ع ��ن �أ�سبوع وغرامة
ترتاوح بني  200 -100دينار �أردين �أو
م ��ا يعادل � 140أل ��ف – � 300ألف عراقي
ملن دخ ��ل ب�ص ��ورة غ�ي�ر م�شروع ��ة على
ح�ساب �أحد ف ��رد ًا كان �أو م�ؤ�س�سة عمل.
وزاد القان ��ون الأردين عقوب ��ة ال�سج ��ن
�إىل م ��ا ال يق ��ل عن ثالثة �أ�شه ��ر وال يزيد
عل ��ى �سن ��ة م ��ع غرام ��ة مالي ��ة ال تقل عن
 200دين ��ار �أردين وال تزي ��د عل ��ى �أل ��ف
دينار ملن دخل �أو �ألغى �أو حذف �أو عطل
�شبك ��ة �أح ��د .وت�ص ��ل العقوب ��ة بح�س ��ب
القان ��ون الأردين �إىل م ��ا ال يقل عن �سنة
وال تزي ��د عل ��ى ث�ل�اث �سن ��وات وغرامة
ال تق ��ل ع ��ن  500دين ��ار وال تزي ��د عل ��ى
 2000دين ��ار ملن تالعب ب�أم ��وال النا�س
ودخ ��ل بح�ساباته ��م .ت�ضاع ��ف العقوبة
على املوظف�ي�ن الر�سميني ممن يخونون
الأمانة.
يدعي قانون جرائم املعلوماتية العراقي
�إ ّن ��ه ي�سع ��ى �إىل تعزي ��ز ثق ��ة املواط ��ن
بالتقني ��ات احلديث ��ة بي ��د �إ ّن ��ه ب�صيغته
احلالي ��ة يعرب عن اخل ��وف والتطري مما
جت ��ود ب ��ه ث ��ورة املعلوم ��ات وتقنياتها
املت�سارع ��ة يف النمو والإنت�ش ��ار متخذ ًا
منه ��ا مواقف دفاعية وط ��اردة .لن تب�شر
�سيا�س ��ة م ��ن ه ��ذا الن ��وع �إال مبزي ��د من
العزل ��ة والتخ ّل ��ف والرتاج ��ع ملجتم ��ع
ت�ستع�ص ��ي م�ش ��كالت خمتل ��ف ال�شرائح
فيه على احلل ليظهر وحيد ًا و�سط بلدان
تغ ّذ اخلطى ملزيد م ��ن التفاعل مع العامل
وبح�س ��ب قاعدة م�صال ��ح و�أمن و�سالمة
مواطنيها �أو ًال وقبل كل �شيء.

ف�ساد التعليم العايل العاملي
«ال َت َعلُّم دون تفكري جه� � ٌد �ضائع ،والتفكري
دون عل ��م حمف ��وف باملخاط ��ر» .ق ��ال ذل ��ك
احلكي ��م ال�صين ��ي «كونفو�شيو� ��س» قب ��ل
�أكرث من �ألفي عام ،وك�أنه يتحدث عن ف�ساد
التعلي ��م العايل العاملي احل ��ايل ،والذي ال
ي ��كاد ي�ستثن ��ي بل ��د ًا يف الع ��امل ،وي�صيب
حتى الهيئ ��ات التدري�سي ��ة ،و�أنظمة قبول
الطلب ��ة .ك�ش ��ف ذل ��ك تقرير عنوان ��ه «نداء
ملحاربة انت�ش ��ار الف�ساد يف التعليم العايل
على ال�صعيد العاملي»� ،صدر هذا ال�شهر عن
«جمل� ��س اعتماد �شه ��ادات التعليم العايل»
ال ��ذي ي�ضم � 3آالف كلي ��ة وجامعة معتمدة
يف الوالي ��ات املتح ��دة ،و 60منظمة تعمل
يف «هيئ ��ات االعتم ��اد و�ضم ��ان النوعية»
عرب العامل .و�أك ّد التقرير م�س�ؤولية جميع
�أع�ض ��اء جمتمع ��ات التعلي ��م الع ��ايل يف
العامل ،مبن فيهم هيئات اعتماد ال�شهادات،
وقادة املنظم ��ات والباحثني والأكادمييني
واملوظف�ي�ن الإداري�ي�ن والط�ل�اب ..ع ��ن
�ضرورة لعب دور يف دعم ا�ستقامة معايري
التعليم العايل على ال�صعيد العاملي.

وتختل ��ف �أمن ��اط تف�ش ��ي الف�س ��اد م ��ن بلد
لآخ ��ر ،ح�س ��ب التقرير ال ��ذي �أع� �دّه ثالثة
�أكادميي�ي�ن م ��ن جامع ��ة «كوفن�ت�ري» يف
بريطانيا ،ودعمه «املعهد الدويل لتخطيط
التعلي ��م الع ��ايل» يف «اليوني�سك ��و» .ودعا
التقري ��ر الهيئ ��ات املخت�ص ��ة باعتم ��اد
ال�شه ��ادات �إىل �إع ��ادة النظ ��ر يف �ش ��روط
املراج ��ع والنوعيات ،وب ��ذل جهد �أكرب يف
ر�صد الف�ساد و�س ��وء الت�صرف .وبرغم �أن
له ��ذه الهيئ ��ات جمموعة عقوب ��ات ميكنها
ا�ستخدامه ��ا لإقن ��اع املعاه ��د بر�ص ��د �أيّ
عالم ��ات ف�س ��اد ،ف�إن ��ه يُ�ستبع� � ُد �أن تك�شف
معظ ��م الط ��رق امل�ستخدم ��ة يف تقيي ��م
املعاه ��د ع ��ن �أدل ��ة عل ��ى الف�س ��اد ،ح�س ��ب
التقري ��ر الذي راج ��ع الأدبي ��ات والوثائق
و ّنظ ��م ا�ستجوابات ع�ب�ر الإنرتنت ،وعقد
حمادث ��ات ونقا�ش ��ات مبا�ش ��رة ،وفح� ��ص
 69ا�ست�شه ��اد ًا لهيئات االعتم ��اد .ويتمثل
هدف التقرير يف تقييم جدوى ال�سيا�سات
املتبعة للت�أثري على خمتلف �أ�شكال الف�ساد،
واقرتاح �إجراءات فعالة للتحذير املبكر من

دالئل قد تك�شف عن انتهاك معايري التعليم
العايل والبحث العلمي.
و�إذا ف�س ��د التعلي ��م الع ��ايل العامل ��ي فكيف
ن�صل ��ح الع ��امل الذي يعتم ��د عل ��ى التعليم
الع ��ايل يف مناهج ��ه وطرق ��ه التدري�سية؟
لق ��د �أقيم ��ت يف بع� ��ض دول الع ��امل فروع
جامع ��ات عاملي ��ة ،تبذل اجله ��اتُ املخت�ص ُة
جهود ًا كب�ي�رة يف ر�صدها ،ما يثري �أحيان ًا
ردود �أفع ��ال �سيا�سي ��ة وح�سا�سي ��ات م ��ن
ال ��دول الت ��ي تتبعه ��ا اجلامع ��ات .وذك ��ر
التقري ��ر �إن كث�ي�ر ًا م ��ن البل ��دان الناطق ��ة
بالإنكليزي ��ة منخرط ��ة يف �أعم ��ال ر�ص ��د
الف�ساد ،لكن مل ُيعبرّ �سوى  %64من الذين
ا�ستفتاهم التقرير عن قلقهم ب�صدد انت�شار
الف�ساد ،وبع�ضهم واثق من �أن الإجراءات
املتخ ��ذة كفيل ��ة بال�سيط ��رة عل ��ى الف�ساد.
وت�شم ��ل الإجراءات التي ميكن القيام بها،
ال�شفافي ��ة يف جميع اجلوانب ،مبا يف ذلك
تعيني موظف�ي�ن جديرين وغ�ي�ر مُع ّر�ضني
لتعار�ض امل�صالح.
وال ي ��كاد التقري ��ر ي�ستثني بل ��د ًا من ف�ساد

ال���ع���رب ب��ع��د ال���ث���ورات
للع ��رب �أك�ث�ر من حكاية و�أك�ث�ر من حدث
وبني ف�ت�رة و�أخرى يه ��ز منطقتهم حدث
يجعل منهم �أمة م�شتتة م�ضطربة ال واقع
له ��م كل ما ميلكوه الأح�ل�ام والأمل الذي
يعي�ش ��ون عليه وميوت ��ون دون حتقيقه،
ب�ي�ن احل�ي�ن والآخ ��ر تعطيه ��م ذاكرته ��م
�إ�ش ��ارات خط�ي�رة ع ��ن واقعه ��م امل�سلوب
وتنبههم على حقيق ��ة �إنهم البد �أن ينالوا
على الأقل كرامته ��م ،فبعد ثورات الربيع
العرب ��ي الت ��ي اجتاحت املنطق ��ة العربية
والتي بدورها ر�سمت خارطة جديدة من
حيث تغيري ال�شخو�ص حملت يف طياتها
غمو�ض ًا و�ضبابية مل�ستقبل توقع اجلميع
�أن يكون �أف�ضل ،لكنها ووفق معطيات تلك
الأح ��داث بقي ��ت تعمل على اج�ت�رار ذات
املفاهيم وتعمل وفق املعايري القدمية التي
حاول ��وا التخل�ص منها فعلى �سبيل املثال
الع�سكر الذين هيمنوا على مقاليد احلكم

يف منت�صف الق ��رن الع�شرين ال زالوا هم
جن ��وم امل�شهد ال�سيا�س ��ي العربي و�إذا ما
�أمعن ��ا النظر جن ��د �إنهم متواج ��دون من
خالل م�سارين اجتمعا يف العقل اجلمعي
ي�س�ي�ران بخط�ي�ن متوازي�ي�ن الأول ه ��و
قناعة الع�سكر ب�أنف�سهم بعد �أن تنحى من
تنحى وقتل من قتل من احلكام ال�سابقني
�إنهم الأجدر بت ��ويل ال�سلطة و�إدارة حكم
الب�ل�اد و�إخراجه ��ا اىل بر الأم ��ان ،وهنا
يتبني �أن الثورات التي ح�صلت مل حتدث
التغي�ي�ر املن�شود بالت ��ايل غري قادرة على
�أن تنت ��ج خمرج ��ات �سليمة مغاي ��رة لتلك
الت ��ي �سبب ��ت تعا�سته ��م و�س ��وء حياتهم
عل ��ى اعتب ��ار �أن احلال ��ة اجلدي ��دة ه ��ي
اجرتار لل�ص ��ورة ال�سابقة بكل جتلياتها،
امل�س ��ار الآخ ��ر هو �إمي ��ان ق�س ��م كبري من
اجلمه ��ور ب� ��أن الفو�ض ��ى الت ��ي تع�ص ��ف
باملنطق ��ة والبع�ض م ��ن دولها ال ي�ضع لها
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�إدارة معاه ��د التعليم الع ��ايل ،مبا يف ذلك
التدخل ال�سيا�سي الذي قد يهدد ا�ستقاللية
هذه امل�ؤ�س�س ��ات ،كما هي احلال يف بلدان
مث ��ل �أ�سرتالي ��ا ،والربازي ��ل ،وهنغاري ��ا،
وبولن ��دا ،ورو�سي ��ا ،وتركي ��ا ،والواليات
املتح ��دة .وت�شم ��ل �أفع ��ال الف�س ��اد انتهاك
ق ��رارات املعاهد ،ومن ��ع موا�ضي ��ع معينة
يف مناه ��ج الدرا�سة ،و�سج ��ن الأكادمييني
الراف�ض�ي�ن لل�سيا�س ��ات القائم ��ة ،و�إلغ ��اء
موازنات بحوثهم .والف�ساد فنون ،تت�ضمن
حت ��ى اختي ��ار معاه ��د وجامع ��ات �أ�سم ��اء
م�شابهة لأ�سماء جامعات مرموقة ،وتزوير
امل�ؤه�ل�ات اجلامعي ��ة ،وانتح ��ال الأبحاث
الأكادميي ��ة .وقد بادرت �أخ�ي�ر ًا بريطانيا،

وال�سوي ��د ،وال�ص�ي�ن باتخ ��اذ �إج ��راءات
لتعزيز �أخالقي ��ات البحث ،ومعاجلة �سوء
�أدائه ��ا ،عل ��ى �صعي ��د عامل ��ي ،وترافق ذلك
مع �صدور «بي ��ان �سنغافورة حول جدارة
البح ��ث» ،و«الد�ست ��ور الأوروب ��ي ح ��ول
�سالمة �إج ��راءات البحوث» .وبني احللول
املذك ��ورة يف التقري ��ر ع�ل�اج ف�س ��اد قبول
الطلب ��ة اجل ��دد يف اجلامع ��ات ،واعتم ��اد
نظ ��ام مقا�ص ��ة جلمي ��ع طلب ��ات القب ��ول،
كم ��ا تفع ��ل بريطاني ��ا وليتواني ��ا� ،أو عقد
امتحان ��ات عام ��ة للقب ��ول ،والت ��ي تطبقها
رو�سي ��ا وال�ص�ي�ن .وتنفعن ��ا هن ��ا ن�صيحة
«كونفو�شيو�س» التالي ��ة« :علينا �أن ن�شعر
باحلزن ،لكن دون �أن نغرق بالغ ِّم».

 د� .أثري ناظم اجلا�سور

ح ًال �إال الع�سكر �أو الرجل القوي ( املنقذ)
املرت�سخ يف املخيال االجتماعي العربي،
وللنظ ��ر ل ��كال احلالت�ي�ن جن ��د �أن �أمامنا
م�ش ��وار ًا طوي ًال لرت�سي ��خ مفاهيم جديدة
تدعو للتعاي�ش واحلوار.
َ
الغري ��ب يف ه ��ذه املنطق ��ة �إن اي تغي�ي�ر
مهم ��ا كان ب�سيط� � ًا وق ��د يك ��ون ال يذك ��ر
حت ��ى و�إن كان تغيريا وزاري� � ًا داخلي ًا له
�آثاره على املواطنني ملا يحمله من �أزمات
وحتديات كبرية تواجه النظام ال�سيا�سي
العرب ��ي ال ��ذي ب ��دوره ت�أثر ب�ش ��كل كبري
بالتح ��والت االقليمي ��ة والدولي ��ة الت ��ي
بات ��ت مهيمن ��ه عل ��ى كل تفا�صي ��ل العمل
ال�سيا�س ��ي العربي الداخل ��ي ،باملح�صلة
�أ�صبح املواط ��ن العربي �ضحية التجديد
والتغيري و�ضحي ��ة التدخالت اخلارجية
العربي ��ة وغري العربية ،فلو عدنا بالزمن
�إىل ال ��وراء لوجدن ��ا ال�شع ��وب العربي ��ة

عندم ��ا حاولت التخل�ص م ��ن اال�ستعمار
و�آثاره ُقدم ��ت الت�ضحيات تل ��و الأخرى
ابت ��دا ًء م ��ن ح ��ركات االحتج ��اج انته ��ا ًء
بالكفاح امل�سل ��ح وعندما نالت اال�ستقالل
نال ��ت ق�سط� � ًا كبري ًا م ��ن الظل ��م واجلور
وعدم الق ��درة على ان يكون ��وا جزء ًا من
م�شهدهم الذي كانوا يحلمون به ،وعندما
ج ��اء حتديد ًا ع�ص ��ر اجلمهوريات دخلت
ال�شعوب يف دوامة التحديات وامل�شاريع
الت ��ي م ��ا �أن ��زل الل ��ه به ��ا م ��ن �سلط ��ان،
امل�صاحب ��ة باحلروب وع ��دم القدرة على
ان يك ��ون النظام العربي ج ��زء ًا ا�سا�سي ًا
م ��ن النظام الدويل املتحول ،فعلى الرغم
من وج ��ود التي ��ارات الفكري ��ة وتناميها
كان اغل ��ب املتابع�ي�ن على �أم ��ل �أن يكون
للعقل �أولوي ��ة يف �إدارة البلدان العربية
واع م�س� ��ؤول يتفق مع
من خ�ل�ال �سلوك ٍ
�أحكام املنطق.

الي ��وم ال�س� ��ؤال املط ��روح عل ��ى ال�ساحة
العربي ��ة م ��ا ه ��ي النتائ ��ج الت ��ي خرجت
به ��ا الثورات العربية ( ث ��ورات الربيع)،
وم ��ا هي املعاي�ي�ر الت ��ي مت اعتمادها يف
�إدارة الب�ل�اد العربي ��ة بع ��د التخل�ص من
الأنظم ��ة الدكتاتوري ��ة ال�سابق ��ة ؟ ،ق ��د
يك ��ون اجلواب حمبط ًا بع ��د م�شاهدة كل
هذا العب ��ث طيلة هذه الف�ت�رة منذ العام
 2011ولغاية اليوم بعد �أن عملت �أنظمة
ما بعد الثورات �إىل تر�سيخ نظام احلكم
الع�سكري التي و�صلت �إىل حكم ال�شخ�ص
الواح ��د ،بالنتيج ��ة ف�إن تبق ��ى ال�شعوب
العربي ��ة على الرغ ��م م ��ن �إ�صرارها على
�أن حت�ص ��ل عل ��ى كل ما ه ��و �أف�ضل لكنها
تبقى �ضحي ��ة الأمزجة وال�سلوكيات غري
املن�ضبطة وهذا م ��ا يجعلنا نتيقن �أن كل
الكوارث يف هذه املنطقة حتدثت عن �أمل
�ضحاياها.
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سيرة وكتاب

تع ّلموا ان العقل يعلو مع احلرية
| احللقة | 18
 علــي ح�ســـني
عرب التاريخ ؟  ":من امل�ستطاع �أن ن�صف التنوير
ب�أن ��ه املدر�س ��ة االبتدائية التي الميك ��ن �أن يفهم
بدونها الدور الذي قامت به يف التاريخ الثقايف
للقرني�ي�ن املا�ضي�ي�ن  ،لقد كانت نكب ��ة املانيا �إنها
مل حت�ض ��ر هذه املدر�س ��ة يف الوق ��ت املنا�سب ..
وعندم ��ا �أ�صب ��ح التنوي ��ر ه ��و احلرك ��ة الثقافية
الرئي�سي ��ة يف �أوروب ��ا  ،مل تك ��ن الطبق ��ة املثقفة
الأملاني ��ة ق ��د بلغ ��ت بع ��د الن�ض ��ج مما يتي ��ح لها
اال�سهام فيه  ،وفيما بعد مل يعد من ال�سهل �إغفال
حدود احلركة وحتيزاتها ".

" م��اذا كان لي�سن��ج �إذن  ،ل��و مل يك��ن �شاع��راً،
ه��ل كان �أكثـ��ر م��ن �شاع��ر � ،إن��ه بلغ��ة الع��امل
احلدي��ث كات��ب  ،وه��و ميث��ل للم��رة الأوىل يف
املاني��ا  ،الطابع الأوروبي للكات��ب العظيم الذي
�ص��ار معلم�� ًا ومربي�� ًا لأمت��ه  ..لقد �أح��ب النور
 ،لذل��ك �أ�سم��وه م�ؤ�س���س ع�صر التنوي��ر  ،حارب
الغباء والك��ذب  ،ومقت العبودية وجمود الفكر
وخمول��ه  ،وداف��ع ع��ن حري��ة الفك��ر مبنته��ى
اجلدية والتقدي�س "
توما�س مان

قب ��ل وفاته بع ��ام ق ��رر �أن ي�ضع
كتاب� � ًا يعي ��د اىل الأذه ��ان كتاب
الفيل�س ��وف الفرن�سي جان جاك
رو�سو " �إميل �أو الرتبية " الذي �صدر عام ،1762
وفي ��ه ق ��دم لنا رو�سو مفاهيمه ع ��ن الرتبية على
�ش ��كل رواية بطلها الطف ��ل " �إميل "  ،ومن خالل
�أح ��داث الرواي ��ة  ،تقدم لنا ر�ؤي ��ة تربوية قائمة
على فك ��رة �صالح الفرد وف�س ��اد املجتمع  ،فالفرد
يولد بفطرة طيبة نقية وطاهرة ،لكن بيد املجتمع
�إف�سادها �أو حمايتها ،فال�شر الذي يحدثه الإن�سان
لي�س �أ�صي�ل�ا فيه. .كان جوتهل ��د ابراهام لي�سنج
املول ��ود عام  22كان ��ون الأول من عام  1728يف
�إح ��دى قرى اجلن ��وب الأملاين  ،لأ�س ��رة متدينة ،
والده ق�سي�س  ،يهوى جمع الكتب  ،فن�ش�أ ال�صبي
يف بي ��ت ي�ضم مكتبة كبرية ج ��د ًا � ،أما جدّه لأبيه
فقد �أ�صدر يف �شبابه بحث ًا حول الت�سامح الديني
� ،أولت ��ه �أمّه املري�ض ��ة عناية خا�صة  ،كان مقرر له
�أن يدر� ��س علوم الدين يف جامع ��ة اليبزغ  ،لكنه
ا�ستم ��ع هن ��اك اىل حما�ض ��رات يف الريا�ضي ��ات
والفل�سف ��ة  ،ق ��ال عن ��ه �أح ��د �أ�ساتذت ��ه وهو يرى
�شغف ��ه بالق ��راءة � ":إن ��ه مث ��ل ح�ص ��ان ينبغي له
ح�صة م�ضاعفة من ال�شعري " وقد ا�ستمر لي�سنج
بالته ��ام كل م ��ا يق ��ع بني يدي ��ه من كت ��ب  ،جذبته
�أ�ض ��واء امل�س ��رح  ،فق ��رر �أن يعي�ش حي ��اة حرة ،
وو�صل اخلرب اىل �أبيه فقد كان االبن ي�شاهد يف
كوالي� ��س امل�سرح �أكرث من قاع ��ات املحا�ضرات ،
فيقرر �أن مينع عن ابنه امل�صروف  ،يف اخلام�سة
والع�شري ��ن من عم ��ره ي�ساف ��ر اىل برلني  ،هناك
�سيطل ��ع عل ��ى م�ؤلف ��ات فولتري ال ��ذي كان معلم ًا
و�صديق� � ًا للملك فريدر�ش الثاين  ،وت�شاء الأقدار
�أن ير�شح ��ه �سكرتري فولتري ليقوم مبهمة ترجمة
�أعمال الفيل�سوف الفرن�سي اىل الأملانية  ،وجنده
يكتب بعد �إطالعه عل ��ى خمطوط فولتري " ع�صر
لوي�س الرابع ع�ش ��ر "  ":لكي يرتجم املرء ال�سيد
فولت�ي�ر  ،ينبغ ��ي �أن ي�سلم نف�س ��ه لل�شيطان .يف
برلني �سيعم ��ل حمرر ًا �أدبي� � ًا يف �إحدى ال�صحف
و�سي�ش ��رف على ملحق �شهري بعنوان " اجلديد
يف دني ��ا الفكر " و�سيع ��اوده احلنني اىل امل�سرح
فيكت ��ب عدد ًا م ��ن امل�سرحيات الت ��ي القت جناح ًا
وم ��ن �أبرزه ��ا " العامل ال�ش ��اب " و ع ��دو املر�أة "
وه ��ي �أعمال انتقد فيها غ ��رور العلماء  ،وظاهرة
الع ��داء للم ��ر�أة "  ،و�سرتتبط مكان ��ة لي�سنج يف
تاري ��خ الأدب العامل ��ي بالدرام ��ا امل�سرحي ��ة التي
ت�سلط ال�ض ��وء على امل�أ�س ��اة االن�سانية  ،وجنده
يكت ��ب يف كتابه ال�ؤوك ��ون  ":قد ت�ضفي ا�سماء
الأم ��راء الأبطال على امل�سرحي ��ة �شيئ ًا من املظهر
والعظم ��ة  ،ولكنه ��ا الت�صل ��ح ال�ست ��درار العطف
�أو حتري ��ك امل�شاع ��ر  ،وم ��ن الطبيع ��ي �أن ي�ؤث ��ر
فين ��ا بعمق تك�ب�ر م�صري �أولئ ��ك التع�س ��اء الذين
ي�شبهونن ��ا يف �أحواله ��م ومعي�شته ��م  ،حي ��ث
ن�شع ��ر بالعط ��ف عل ��ى املل ��وك  ،ف�إنن ��ا النتعاطف
معه ��م كمل ��وك و�إمنا كب�شر  ،قد تك ��ون مل�صائرهم
م ��ا يتقل ��دون م ��ن منا�ص ��ب �أهمي ��ة �أك�ب�ر  ،لكنهم
ك�أفراد لي�سوا �أك�ث�ر �إثارة من غريهم  ،فم�شاعرنا
وعواطفن ��ا تتطل ��ب �شيئ ًا حم ��دود ًا ملمو�س ًا  ،يف
حني �أن الدولة �شيء �شديد التجريد "  .تعرب هذه
الكلم ��ات عن منهاج كامل  ،وتب ��د�أ �صفحة جديدة
م ��ن تاري ��خ امل�س ��رح الأمل ��اين  ،فبه ��ذا الت�ص ��ور
ينته ��ي م�س ��رح الزخ ��ارف والبط ��والت الوهمية
 ،كان لي�سن ��ج ي ��رى �أن الهدف الأ�سا� ��س للم�سرح
ه ��و ت�صعي ��د الق ��درة عل ��ى الإح�سا� ��س مب�شاكل
الإن�سان  ،ويكتب يف �إح ��دى ر�سائله  ":الإن�سان
العطوف هو �أف�ضل �إن�سان  ،هو �أكرث النا�س مي ًال
اىل جمي ��ع الف�ضائ ��ل االجتماعي ��ة واىل الأعمال
الكرمي ��ة  ،فم ��ن يثري فين ��ا الرحم ��ة والتعاطف ،
يُ�صلح م ��ن �أنف�سنا ويرفعنا يف م ��دارج الف�ضيلة
 ،وعل ��ى هذا املنوال ت�سري الدراما "  .كان لي�سنج
يرى �أن املعرفة العقلية والأثر اجلمايل واملوقف
االخالق ��ي يربطها رب ��اط واحد من خ�ل�ال عالقة
تدخ ��ل يف تكوي ��ن العم ��ل الفن ��ي  ،فالتعاطف مع
م�صري البط ��ل امل�سرحي هو و�سيلة لتعميق الأثر
الرتبوي  ،والرحمة لي�ست غاية يف ذاتها  ،و�إمنا
و�سيلة م�سرحية تربوية لتعميق املعرفة  ،وي�ؤكد
لي�سن ��ج �أن مو�ضوعات التعاط ��ف تنبع دائم ًا من

كانط
املع ��ارف والأف ��كار العقالنية  ،وق ��د ت�أثر الرتاث
التنوي ��ري الأمل ��اين بوجه ��ة نظ ��ر لي�سن ��ج ه ��ذه
الت ��ي يربز فيه ��ا الإن�سان كممثل لفئ ��ة اجتماعية
 ،وبيئ ��ة اجتماعي ��ة وا�ضح ��ة يف �إط ��ار التكوين
االجتماع ��ي ال�شام ��ل  ،وتع�ب�ر ذهنيت ��ه ووجهته
العقلي ��ة والنف�سية عن مكانت ��ه يف ال�سلم الطبقي
والوظيفة الت ��ي ي�ؤديها  ،وال يعود ال�شر واخلري
 ،جمرد ق�ضايا اجتماعية �أو نف�سية و�إمنا يربزان
يف �إطار العالقات وامل�صالح االجتماعية  ،وجند
لي�سن ��ج ي�ؤك ��د �أن الو�ضع االجتماع ��ي يحدد قدر
الإن�س ��ان  ،وي�ب�رز يف م�سرحيات ��ه الأخالقي ��ات
الطبقية باعتبارها حمرك للحدث الدرامي  ،وهو
يف معظم �أعماله امل�سرحي ��ة يوجه وب�شدة �سهام
النقد االجتماع ��ي للطبقة االر�ستقراطية ويتهمها
بالعمل على �إعاقة م�سار الطبقة الو�سطى وتهمل
على عرقلة فاعليتها يف املجتمع  ،الأمر الذي دفع
يوهان غوته ليكتب �أن  ":لي�سنج فتح مب�سرحياته
الباب عل ��ى م�صراعي ��ه لهذا التط ��ور االجتماعي
والفكري الذي عرب عن روح ع�صر التنوير "  .يف
ع ��ام  1779يقدم لي�سن ��ج اىل امل�سرح �آخر اعماله
امل�سرحية بعنوان " ناتان احلكيم " والتي �أرادها
�أ�شب ��ه بدع ��وى اىل ح ��ق كل �إن�س ��ان يف التفك�ي�ر
احل ��ر  ،و�سخر فيها م ��ن التع�صب الديني  ،وعرب
ع ��ن �إميانه بالعقل وم�ستقبل الإن�سانية  ،وبقدرة
العقل عل ��ى ن�شر الت�سامح  ،وفيه ��ا يقدم مفهومه
الفل�سفي عن امل�ساواة بني جميع الأديان .
يف واح ��دة م ��ن ر�سائله يكتب لي�سن ��ج اىل والده
�إن الكت ��ب �ست�صنع له عامل� � ًا ح�سن ًا  ،لكنها وحدها
ل ��ن ت�ساعده عل ��ى اكت�ش ��اف العامل  ،بع ��د �سنتني
�سيجد نف�سه يعمل �سكرتري ًا للحكومة الربو�سية
 ،ويذهب يف رحلة مع القائد الع�سكري توينزين
 ،لكن ��ه �سرع ��ان ما ي�ت�رك هذا العم ��ل  ،ليعود اىل
امل�سرح وهذه امل� � ّرة م�ست�شار ًا مل�سرح هامبورغ ،
يكتب ب ��ول هازرا يف مو�سوعته الفكر الأوروبي
�إن لي�سن ��ج وه ��و ينتقل من م ��كان اىل مكان ومن
عمل اىل عم ��ل �إمنا كان ي�سعى اىل حماية حريته
 ":لأن ال�ضعف ��اء يدع ��ون �أنف�سه ��م ي ُْ�سجنون يف
�إذعان و�سرور بو�ساطة املهنة �أو العادات  ،بينما
الأقوي ��اء عندما ي�شع ��رون �إنهم مه ��ددون  ،ف�إنهم
يف ��رون  ،وك�أن لي�سن ��ج يق ��ول  :لنحط ��م الأغالل
 ،ولننف� ��ض غب ��ار �أقدامن ��ا "  .يف االربع�ي�ن م ��ن
عم ��ره تق ��ع بيده ترجم ��ة �أملانية لكت ��اب رو�سو "
�إمي ��ل �أو الرتبية "  ،فيقرر �أن يكتب كتاب ًا م�شابه ًا
 ،يوا�ص ��ل العم ��ل في ��ه اثني ع�ش ��ر عام� � ًا لي�صدر
ع ��ام  1780بعن ��وان " تربي ��ة اجلن� ��س الب�شري
" – ترجم ��ه اىل العربي ��ة ح�س ��ن حنفي "  ،يف
هذا الكت ��اب �سي�ؤكد لي�سن ��ج �إن الرتبية بالن�سبة
لف ��رد �أ�شبه بالوحي بالن�سب ��ة للجن�س الب�شري ،
فالرتبية هي وحي م�صنوع للإن�سان الفرد  ،بينما
الوح ��ي هو الرتبي ��ة امل�ستمرة للجن� ��س الب�شري
 ،ويف مقالت ��ه ع ��ن لي�سن ��ج يف ت ��راث االن�سانية
ي�ؤك ��د عب ��د احلمن بدوي �أن لي�سن ��ج ي�ؤمن �إن ":
الإن�ساني ��ة ،مت ��ر بثالث مراح ��ل للرتبية :مرحلة
العه ��د القدمي وفيه التط ��ور التدريجي من عبادة
�ألوهي ��ة حملية و�أبوي ��ة اىل عبادة الل ��ه الواحد،
واالنتق ��ال م ��ن الأخ�ل�اق القائم ��ة عل ��ى الث ��واب
والعق ��اب يف احلي ��اة الدني ��ا اىل عقي ��دة خل ��ود
ال ��روح ،واملرحل ��ة الثاني ��ة هي الت ��ي علمت فيها
امل�سيحي ��ة مذهب الث ��واب الأب ��دي لل�صالح ،بد ًال
م ��ن الثواب املبا�شر� ،أم ��ا املرحلة الثالثة فهي تلك
الت ��ي يجدر �أن تتحول فيه ��ا احلقائق املنزلة اىل
حقائ ��ق عقلية .ويف هذه املرحلة الثالثة يجب �أن

العلني العام للعقل ينبغي �أن يبقى حراً
يف كل الأوقات  ،وهو وحده القادر على
ن�شر التنوير بني النا�س " .
�إميانويل كانط

جان جاك رو�سو
تنتفي كل العنا�ص ��ر الدوغمائية اجلامدة ،فاحتة
الطريق �أمام ت�أمل دين ��ي � -أخالقي يتم التو�صل
�إليه من طري ��ق موا�صلة الرتبية اجلماعية " كان
لي�سن ��ج �إ�ضافة اىل �إعجابه برو�سو قد قر�أ ليبنتز
وهام ع�شق ًا با�سبينوزا وجنده يكتب � ":إن لدينا
�أ�سباب� � ًا وجيهة لأن ن�ؤمن ب�أن هذا الكون ال�ضخم
�أن�ش ��يء لكي يكون فيه كائنات عاقلة ي�ستطيعون
�أن يرتفعوا درج ��ة بعد درجة  ،و�أن يرتقوا �شيئ ًا
ف�شيئ� � ًا يف الكم ��ال  ،و�أن يج ��دوا يف ه ��ذا النمو
�سعادتهم " ..وي�شري لي�سنج اىل �أن �سوء ا�ستعمال
ال�سلطة  ،واالمتيازات امل�ستمرة  ،وكذلك تعار�ض
الأغنياء والفقراء  ،يحتم وجود حكماء جمردين
م ��ن �أوهام الذي ��ن �سبقوهم وع�صوره ��م  ،ورغم
�أن تقدمه ��م �سيك ��ون بطيئ� � ًا حتم� � ًا  ،و�سيمتد من
قرن اىل ق ��رن  ،ف�إنهم �سيعملون لل�سالم والعدالة
واحلب  ،اىل �أن ي�أتي ذلك الزمن الذي تنتهي فيه
الأفعال اخلرية ب�أن تك ��ون تلقائية  ،والتي يعمل
فيه ��ا النا� ��س اخلري م ��ن دون �أم ��ل يف احل�صول
على مقابل  ،وبالخ ��وف ..يكتب توما�س مان �إن
لي�سن ��ج كان ر�س ��ول العقل يف ذل ��ك الع�صر  ،عقل
ي�ستعني بعمله مبحبة النا�س .
يف �أواخر حيات ��ه �سترتاكم عليه الديون  ،وتباع
مكتبت ��ه ال�شخ�صية يف امل ��زاد العلني عام 1769
 ،و�سي�ضط ��ر حت ��ت �ضغ ��وط الظ ��روف املالي ��ة
ال�صعب ��ة اىل قب ��ول وظيق ��ة �أمني مكتب ��ة  ،ويظل
يف ه ��ذا املن�ص ��ب حت ��ى وفات ��ه يف اخلام�س من
�شباط ع ��ام  ، 1781وقد وجد �أ�صدقاءه بني كتبه
خمطوط ��ة مل تن�شر و�ضع لها عن ��وان " دفاع عن
عب ��اد الإله املتعقل�ي�ن "  ،حيث �أراد م ��ن خالله �أن
ميد املجتمع امل ��دين ب�سالح يحارب به اخلرافات
و�أف ��كار الع�ص ��ور املظلم ��ة التي الت�ؤم ��ن ب�سلطة
العقل .
****

كال � ،سي�أتي بالقطع زمن الكمال  ،حيث
ن��رى الإن�س��ان يف اقتناع��ه مب�ستقب��ل
�أف�ض��ل الي�ستع�ير دوافع��ه م��ن ه��ذا
امل�ستقبل  ،و�إمنا �سيعم��ل العمل الطيب
لأن��ه طي��ب  ،ولي���س م��ن �أج��ل املكاف�أة
املوعودة التي ُتغ�شي ب�صره
لي�سنج

يكت ��ب �أرنول ��د ه ��اوز يف كتابه الف ��ن واملجتمع

يف الثالث م ��ن ت�شرين الأول عام � 1797سيكتب
�إميانويل كان ��ط اىل نا�شره ":ال �أري ��دك �أن تبد�أ
يف جتمي ��ع �أي �شيء  ،مما كتبته قبل عام 1770
"  ،ويع�ت�رف كانط ب� ��أن رو�سو غ�ّي�ررّ مفاهيمه
الفل�سفي ��ة يكتب يف يومياته العب ��ارة التالية ":
�إن رو�س ��و و�ضع �أم ��وري يف ن�صابه ��ا "  ،كانت
كتابات رو�سو ترتبط ارتباطا �أ�سا�سي ًا مب�شكالت
امل�س�ؤولي ��ة الذاتي ��ة واجلماعي ��ة  .والواج ��ب
الإن�س ��اين  ،وبع ��د �أن وجد كان ��ط يف جان جاك
رو�س ��و �ضالت ��ه بد�أ ف�ت�ره من البحث مل ��دة ع�شر
�سنوات مل ين�ش ��ر خاللها �شيئ ًا  ،ويف واحدة من
ر�سائله اىل �أح ��د تالمذته م�ؤرخة يف عام 1772
يكتب كانط � ":أنا يف طريقي اىل �إ�صدار كتاب "
نق ��د العقل اخلال� ��ص "  ،غري �أن الكتاب مل ي�صدر
�إال عام  ،1781خالل هذه الفرتة انتهى كانط من
مراجعة معظم �أعم ��ال رو�سو  ،وقر�أ كتاب ديفيد
هي ��وم " ر�سال ��ة يف الطبيع ��ة الب�شري ��ة " ال ��ذي
�سيكون له ت�أثري كبري وحا�سم على �أفكار كانط .
ول ��د �إميانوي ��ل كان ��ط يف  22ني�س ��ان ،ع ��ام
1724يف مدين ��ة كونيج�س�ب�رغ الأملاني ��ة لعائلة
فق�ي�رة  ،الأب كان �صانع ًا ل�س ��روج اخليل  ،يعيل
عائلة كب�ي�رة من ت�سعة �أفراد ت ��ويف �أربعة منهم
ب�سب ��ب الأمرا� ��ض  ،كان الأب يطم ��ح �أن يتعل ��م
ابن ��ه مهنة ال�سراجة ليوا�ص ��ل احلفاظ على �إرث
العائلة التي امتهنت هذه املهنة من مئات ال�سنني
� ،إال �أن قريب� � ًا له ��م يعم ��ل ق�س� � ًا  ،اكت�شف يف هذا
الطف ��ل نبوغ ًا كبري ًا  ،فق ��رر �أن يتكفل مب�صاريف
تعليم ��ه ،ف�أدخل ��ه مدر�س ��ة ابتدائي ��ة ث ��م التح ��ق
بالثانوي ��ة  ،توفي ��ت �أم ��ه وه ��و يف �س ��ن الثالثة
ع�ش ��رة  ،فرتكت �أثر ًا حزين ًا يف حياته  .وقبل �أن
يدخل اجلامعة ت ��و ّ
يف الأب  ،وبعده ب�أ�شهر مات
الق� ��س  ،فا�ضطر �أن يتوقف ع ��ن الدرا�سة ليعمل
يف مه ��ن كث�ي�رة  :بائ ��ع كت ��ب  ،عام ��ل �سراجة ،
مدر� ��س خ�صو�صي ،لي�ساعد �أ�سرت ��ه املكونة من
�أخ وث�ل�اث �شقيق ��ات  .بعدها ا�ستط ��اع �أن يتابع
درا�ست ��ه يف �أوقات الفراغ  ،ال�سيما بعد �أن وجد
مهن ��ة عن ��د �إحدى الأُ�س ��ر الغني ��ة  .يف ال�سنوات
الع�شرين الأخرية من حياته عا�ش حياة مريحة ،
فق ��د جعلت منه �شهرته واحد ًا من �أعلى الأ�ساتذة
دخ ًال  ،وخ�ل�ال هذه الفرتة ا�ش�ت�رى كانط منز ًال
خا�ص� � ًا به  ،و�س ��ط مدينة كونيج�س�ب�رغ التي مل
يفارقها طوال حياته  ،التي قاربت الثمانني �سنة
 ،ك ّر�س معظمها للت�أمل والكتابة  .يف هذا البيت،
مل ي�سم ��ح بوج ��ود قطع ��ة ديكور واح ��دة �سوى
�ص ��ورة كبرية جل ��ان ج ��اك رو�س ��و .يف املطبخ
ال�صغ�ي�ر كان كان ��ط يتن ��اول وجبت ��ه احلقيقي ��ة
الوحي ��دة ط ��وال الي ��وم  ،وهي وجب ��ة الع�شاء ،
والت ��ي اعتاد �أن يدع ��و اليها عدد ًا م ��ن �أ�صدقائه
املقرب�ي�ن  .مل يغامر قط بال�سفر خ ��ارج مدينته ،
كان يطب ��ق نظام ًا �صارم ًا عل ��ى حياته  ،ي�ستيقظ
يف ال�ساعة اخلام�سة �صباح ًا حيث يتناول قدح ًا
م ��ن ال�ش ��اي  ،ثم يق ��وم ب�إع ��داد حما�ضراته التي
كان يلقيها �ستة �أيام يف الأ�سبوع  ،وكان يبد�ؤها
يف الثامن ��ة �صباح ًا  ،وبعد �أن ينتهي منها يتفرغ
للدرا�سة والكتابة  ،بعدها يخلد لغفوة من النوم
متم ��دد ًا على كر�سي يف حج ��رة املكتب  ،وعندما
حت�ي�ن ال�ساع ��ة اخلام�سة ع�صر ًا  ،يب ��د�أ ممار�سة
نزهت ��ه الريا�ضية الت ��ي كان توقيته ��ا بالغ الدقة
 ،وال يتغ�ي�ر �أب ��د ًا  ،حت ��ى �أن رب ��ات البي ��وت ّ
كن
ي�ضبط ��ن �ساعاته ��ن بالدقيقة عل ��ى اللحظة التي
مي ��ر بها حتت نوافذهن  .مل ُتربك حياته عالقات
ن�سائي ��ة  ،يف �شبابه كان ي�ص ��ر ،بعد االنتهاء من
�إلقاء حما�ضراته ،عل ��ى الذهاب اىل املقهى للعب
البلي ��ارد  ،لأن ��ه كان يعتق ��د �أن يف ذل ��ك تن�شيط ًا
للذه ��ن  .كان يح ��ب الهدوء  ،ويق ��ال �إنه يف �إيام
فقره َغيرّ يف عام واحد �ستة بيوت ّ .،
ولعل �أكرث
ما ي�سرتعي االنتباه يف �شخ�صية كانط � ،إنه كان
ي ��ويل ج�سمه الكث�ي�ر من العناي ��ة ال�شديدة  ،فقد
كان يعتق ��د �إن من امله ��م �أن يطول عمر الإن�سان ،
وقال لأحد �أ�صدقائه � ":إنني �ضئيل قليل الأهمية
�إىل ح ��د �أن الرياح متر ف ��وق ر�أ�سي فال تقتلعني
كم ��ا تفع ��ل بالنباتات التي تعل ��وين طو ًال  ،ويف
و�ص ��ف يقدم ��ه كت ��اب بعن ��وان " كان ��ط �إن�سان� � ًا
" و�ضع ��ه بع� ��ض �أ�صح ��اب كان ��ط وتالمذته -،
ترج ��م ف�صول من ��ه اىل العربي ��ة الدكتور حمادة
ابراهي ��م – نق ��ر�أ ه ��ذا الو�ص ��ف  ":كان كان ��ط

فولتري

لي�سنج
�شخ�ص� � ًا �ضئي�ل�ا يبلغ طوله نح ��و خم�سة �أقدام ،
كان ��ت عيناه زرقاوتني جميلتني � ،إال �أن الي�سرى
كان ��ت الت� ��ؤدي وظيفتها عل ��ى الإط�ل�اق " وظل
ط ��وال حيات ��ه يحتف ��ظ بقائم ��ة لأط ��ول ال�سكان
عم ��ر ًا يف املدين ��ة التي ي�سك ��ن فيه ��ا  .ويقدم لنا
ال�شاع ��ر الأمل ��اين "هانريي� ��ش هاين ��ه" ح�سب ما
جاء يف كتاب هرني �إيكن " ع�صر الأيديولوجيا
"  ،و�صف ًا طريف ًا حلياة كانط  ،فهو يقول  :من
الع�س�ي�ر كتابة تاري ��خ حياة �إمانوي ��ل كانط  ،مل
تكن له حياة والتاريخ  ،و�إمنا كانت حياته حياة
�أع ��زب عجوز  ،جمردة �آلي ��ة التنظيم  ،يف �شارع
هادئ منعزل  ،ول�ست اعتقد �أن ال�ساعة ال�ضخمة
للكاتدرائي ��ة القائم ��ة هن ��اك كانت ت� ��ؤدي عملها
اليوم ��ي على نح ��و �أكرث د�أب� � ًا وانتظام ًا مما كان
ي�ؤدي ��ه مواطنها �إمانويل كان ��ط  ،فقد كان يلتزم
وقت ًا حمدد ًا يف ا�ستيقاظه  ،و�شربه القهوة  ،ويف
كتاباته وقراءاته  ،و�أكله وم�شيّه  ،وكان جريانه
يدركون �إن ال�ساع ��ة قد بلغت الواحدة والن�صف
بال�ضبط عندما يع ��ود كانط من اجلامعة مرتدي ًا
معطفه الرم ��ادي  ،ويف يده ع�ص ��اه اخليزرانية
 ،وي�س�ي�ر يف �شارع �شجرة الليم ��ون الذي �أطلق
عليه فيما بعد طريق الفيل�سوف  ،تخليد ًا لذكراه
 .كان النا� ��س اليرون فيه �سوى �أ�ستاذ ًا للفل�سفة،
وعندم ��ا كان مي ��ر بهم يحيونه حتي ��ة ال�صديق ،
وي�ضبط ��ون �ساعاتهم عليه  ،ولكنه ��م مل يدركوا
�أن ه ��ذا الرج ��ل ميار�س ب�صم ��ت عملية "تهدمي"
لأفكار قرون م�ضت " .
ً
ورغ ��م �أن الفيل�س ��وف كان م�شغ ��وال بحالت ��ه
ال�صحي ��ة اىل درجة الو�سو�سة � ،إال �إنه كان يهتم
كث�ي� ً
را ب�أناقت ��ه  ،وي�ص ��ر عل ��ى �أن تتناغم �سرتته
الطويل ��ة م ��ع جوارب ��ه  ،ويزين ر�أ�س ��ه بباروكة
بي�ض ��اء ،وكان يقول لكل من ميت ��دح �أناقته  :من
الأف�ض ��ل �أن تك ��ون جمنون� � ًا باملو�ض ��ة  ،على �أن
تكون املو�ضة خارج ح�ساباتك".
خالط الفيل�سوف القليل م ��ن الن�ساء يف حياته ،
فيما عدا �أخته التي ابتعدت عنه لوقت طويل.
***

" �إنني �أ�سم��ع �أ�صوات املنادين تردّ د من
كل جانب  :التفكروا  ،فال�ضابط يقول:
التفكروا  ،بل تدربوا  ،واخلازن يقول:
التفك��روا ب��ل ادفع��وا  ،ورج��ل الدين
يق��ول  :التفك��روا بل �أمن��وا !� ،إال �سيداً
واحداً يف العامل يقول  :فكروا ما�شئتم،
ويف م��ا �شئت��م  ،ولك��ن اطيع��وا ! ،ان كل
هذا تقيي��د للحرية  ،ف�أي ه��ذه القيود
يق��ف عقبة يف �سبيل التنوي��ر  ،و�أيهما
اليعرقله  ،و�إمن��ا ي�سانده ؟ �أجيب على
ه��ذه اال�سئل��ة بق��ويل � :إن اال�ستخدام

يف الع ��ام  1784ين�شر كانط مق ��ا ًال بعنوان "ما
التنوير؟ "  ،وكان املق ��ال رد ًا على �س�ؤال وجهته
�إح ��دى جرائد برلني على مفك ��ري �أملانيا �آنذاك :
ما هو التنوير؟ وقد �شارك العديد منهم ب�إجابات
البع� ��ض منه ��ا غام� ��ض و�أخ ��رى مراوغ ��ة  ،قبل
�أن ير�س ��ل كان ��ط جوابه ال ��ذي مل يك ��ن يتجاوز
الع�ش ��ر �صفحات  .وي ��رى مي�شيل فوك ��و �إن هذا
الن� ��ص الق�صري ال ��ذي كتب ��ه كانط �أح ��دث بدعة
جدي ��دة مل يعرفها تاريخ الفل�سفة  ،وهي ان�شغال
الفيل�سوف بق�ضاي ��ا املجتمع والع�صر .ويف هذا
املق ��ال يطالبن ��ا كانط ب� ��أن نرم ��ي وراء ظهورنا
حال ��ة التخل ��ف البدائي ��ة الت ��ي ينق ��اد له ��ا عق ��ل
الإن�س ��ان لفكر �شخ� ��ص �آخر  ،وي�ؤك ��د كانط �إننا
يجب �أن ننظر للتنوير على �إنه عملية اجتماعية
وتاريخية  ،فخ�ل�ال كل ما�ضي الإن�سانية  ،اعتاد
النا� ��س عل ��ى �أن يوكِ ل ��وا مهمة التفك�ي�ر لغريهم
( احلكوم ��ات الأبوي ��ة  ،و�سلطة الكت ��ب املقد�سة
)  ،والأخط ��ر م ��ن ذل ��ك والأك�ث�ر �إهان ��ة وف�ساد ًا
للإن�سان يف ر�أي كانط هو �سلطة الكهانة الدينية
الت ��ي تغت�صب وظيفة العق ��ل الب�شري  ،وي�صبح
التنوي ��ر م�ستحي�ل ً�ا بالن�سبة للإن�س ��ان املنعزل ،
ولكنه ي�صبح ممكن ًا عندما تكون ممار�سة التفكري
النق ��دي �سائ ��رة بني عموم النا� ��س  ،حيث ت�سود
روح التح ��رر والتوا�صل ب�ي�ن كل �أفراد املجتمع
 .وق ��د حظ � ّ�ي الكتي ��ب ال�صغ�ي�ر ه ��ذا باهتم ��ام
فال�سف ��ة فرن�س ��ا الذي ��ن اعت�ب�روه فع�ل ً�ا ثوري� � ًا
جريئ� � ًا  ،يطالب �صاحبه في ��ه �أن يتحرر الإن�سان
من القي ��ود التي و�ض ��ع نف�سها به ��ا  ،و�أن يطوّ ر
مقدرت ��ه على الفهم  ،حي ��ث كان كانط يرى �إن ما
يق ��ف وراء تخ ّلف الإن�سان هو ":الك�سل واجلنب
ال ��ذي يجع ��ل النا�س ميار�سون �سلط ��ة الو�صاية
بع�ض� � ًا عل ��ى بع� ��ض  ،و�إن البع� ��ض يت ��درب لكي
ميار�سوا هذه الو�صاية" .ويف هذا الإطار ينعى
كانط الإن�سان وكان يرى �أن " :ه�ؤالء الأو�صياء
ي�سهرون حري�ص�ي�ن على �أن يعترب اجلزء الأكرب
من ابناء الب�شر ،حتررهم �أمر ًا خطري ًا ،ال م�س�ألة
غ�ي�ر منا�سبة وح�سب ،وه ��م لت�أكيد ذلك يركزون
حديثه ��م دائم ًا على املخاط ��ر التي حتيق بالب�شر
ح�ي�ن ينطلقوا وحده ��م من دون �أدل ��ة ومن دون
و�صاية ".
فم ��ا ه ��و املطل ��وب �إذ ًا ؟ �إن املطلوب ه ��و  ":تلك
احلرية التي تعترب ،عادة� ،أكرث احلريات براءة:
" حري ��ة �أن يعق ��ل الإن�س ��ان الأم ��ور يف ر�أ�سه
ويف م ��ا يتعلق ب� ��أي مو�ضوع م ��ن املوا�ضيع".
وي�ستخل�ص كانط �إن الواجب الأول الذي يتعني
عل ��ى كل دولة متنورة �أن متار�سه �إمنا يكمن يف
تربية النا� ��س على مفهوم احلري ��ة� .أما احرتام
النق ��د واال�ستق�ل�ال الفك ��ري فيتع�ي�ن �أن يعت�ب�ر
واحد ًا من املبادئ اال�سا�سية يف الوجود.
وبالت ��ايل ف� ��إن التنوير ح�سب مقال ��ة كانط هذه
 ،يعن ��ي ح ��ق الإن�س ��ان يف النق ��د � ،أي حق ��ه يف
ا�ستخدام عقله بكل حرية مطلقة الحتدها حدود
الكهن ��ة الذي ��ن يعت�ب�رون �أنف�سهم ظ � ّ�ل الله على
الأر� ��ض  .وقد �أ�ص ّر كانط �أن يقدم تف�سري ًا عقلي ًا
للدي ��ن  ،ف�أكم ��ل كتاب ��ه "الدين يف ح ��دود العقل
وح ��ده" ال ��ذي بع ��ث ب ��ه للن�ش ��ر� ،إال �أن الرقابة
رف�ض ��ت ن�شره  ،فقرر �أن يبع ��ث به اىل �أكادميية
الفل�سفة التي مل تك ��ن م�ؤلفاتها تخ�ضع للفح�ص
 ،فن�شر الكتاب الذي �أث ��ار حفيظة الق�صر امللكي
ف�أر�س ��ل للفيل�سوف كتاب ًا �شديد اللهجة يعلن فيه
ا�ستي ��اء امللك من امل�ؤلف الذي � ":أ�ساء ا�ستخدام
ّ
واحلط من �ش� ��أن الكثري من
فل�سفت ��ه للتحري ��ف
التعالي ��م الرئي�سي ��ة والأ�سا�سي ��ة يف الن�صو�ص
املقد�س ��ة والديان ��ة امل�سيحي ��ة "  ،و�ص ��در �أم ��ر
ملك ��ي ب� �� اّأل يق ��وم كان ��ط بالتدري� ��س �أو الكتابة
يف املو�ضوع ��ات الديني ��ة �إال بع ��د �أن يك ��ون
ق ��ادر ًا على تعدي ��ل �آرائه لتتوافق م ��ع معتقدات
الديان ��ة امل�سيحي ��ة  ،واحلقيق ��ة �إن كت ��اب كانط
ع ��ن الدين كان �صرخة يف وج ��ه الكهانة الدينية
 ،فالفيل�سوف العقالين ال ي�ؤمن بوجود �أي دور
للخال� ��ص ب�آالم امل�سيح وموت ��ه فداء للم�ؤمنني ،
ف�إميان ��ه الديني العقالين المكان فيه للمعجزات
 ،وي�ؤك ��د بطالن املمار�س ��ات الديني ��ة كالتو�سل
بال�ص�ل�اة الت ��ي يعتربها كان ��ط خدم ��ة خرافية
زائف ��ة لل ��رب  ،عندم ��ا تط ��رح بو�صفه ��ا طقو�س ًا
�ضروري ��ة لال�ستقام ��ة الأخالقي ��ة �أو لتربئ ��ة
اخلاط ��ئ �أم ��ام الل ��ه  ،وق ��د �أدى موقف ��ه املت�شدّد
هذا م ��ن الطقو� ��س الدينية �إنه رف� ��ض من حيث
املبد�أ امل�شاركة يف طقو�س دينية حتى حني طلب
منه من�صب ��ه الر�سمي باعتب ��اره رئي�س ًا جلامعة
كوجنزب ��رج �أن ي�شه ��د احتف ��االت ديني ��ة وكان
يتعلل دوم ًا ب�أنه مري�ض .
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�صدر عن دار املدى الرتجمة العربية لرواية الكاتبة ال�سويدية
�سلم ��ى الغرل ��وف احلائ ��زة على جائ ��زة نوب ��ل يف الأدب �سنة
 ، ،1909والرواي ��ة الت ��ي �ص ��درت �سن ��ة  1906ه ��ي الأ�شه ��ر
والأب ��رز م ��ن ب�ي�ن �أعماله ��ا ،وكتبتها ،بع ��د تكليف م ��ن االحتاد
الوطن ��ي للمد ّر�سني يف ال�سويد بت�ألي ��ف كتاب تربوي للأطفال
يث�ي�ر اهتمامهم بجغرافي ��ة بلدهم ،حت ّم�ست للفك ��رة .و�أم�ضت
ث�ل�اث �سن ��وات يف القراءة والرتحال يف �أنح ��اء ال�سويد ،لكي
يولد كتابها مت�ضمن ًا جغرافية للمكان ،من خالل البلدات واملدن
الت ��ي زارته ��ا ، ،وم ��ن خالل ثقافة ه ��ذه الأماك ��ن ،واحلكايات
ال�شعبية الت ��ي ا�ستمتعت ب�سماعها وهي �صغرية مع ّرجة على
العادات والتقاليد والفنون ال�شعبية ليكون كتابها �شام ًال.

�شعوبي �إبراهيم ..ملك اجلوزة يعزف �أحلانه يف �شارع املتنبي
يف الربع الأول من القرن
الع�شرين وحتديداً يف عام
 1925م ويف الأعظمية
حملة ال�شيوخ يف بيت
قدمي من تلك البيوتات
البغدادية الب�سيطة
الواقعة يف زقاق �ضيق
ولد �شعيب بن احلاج
�إبراهيم بن خليل بن
�إ�سماعيل العبيدي الذي
ا�شتهر با�سم (�شعوبي
�إبراهيم ) .وكان �أبوه
احلاج �إبراهيم خليل
يعمل بالعطارة يكدح
طوال حياته يف هذه
املهنة التي يكت�سب منها
معا�ش ًا لأهله.

 بغداد /محمد جا�سم
 عد�سة /محمود ر�ؤوف

در�س العود والكمان
�أكمل �شعوب ��ي درا�ست ��ه االبتدائية
ف ��ي مدر�س ��ة الأعظمي ��ة الأول ��ى ثم
�أكم ��ل الدرا�س ��ة المتو�سط ��ة فيه ��ا
�أي�ض� � ًا و�أكم ��ل درا�ست ��ه الإعدادي ��ة
ف ��ي ثانوية بيوت الأئم ��ة الم�سائية
الأهلي ��ة ف ��ي مدين ��ة الكاظمي ��ة.
ث ��م دخ ��ل معه ��د الفن ��ون الجميل ��ة
الم�سائ ��ي وتخ ��رج من ��ه ف ��ي العام
 1952عل ��ى �آل ��ة الكمان .ث ��م ان�ضم
ثانية لمعهد الفن ��ون الجميلة ولكن
هذه المرة في الق�سم النهاري حيث
در� ��س عل ��ى �أي ��دي الأ�سات ��ذه غانم
حداد ومنير الحكيم حتى تخرج في
الع ��ام 1956م على �آلة العود وعلى
يد الأ�ستاذ جميل �سليم.
عم ��ل مراقب� � ًا ف ��ي �أمان ��ة العا�صمة،
ثم موظف� � ًا ف ��ي الزراعة .ث ��م معلم ًا
للمو�سيق ��ى وم�شرف ��ا لالنا�شي ��د
ومعلم ��ا لآل ��ة الج ��وزة ف ��ي معه ��د
الفنون الجميلة .و�أخيرا انتقل �إلى
معه ��د الدرا�سات النغمي ��ة لتدري�س
المقام و�آلة الجوزة .دخل �شعوبي
الإذاعة ع ��ام  1948عازف� � ًا على �آلة
الرق مع الفرقة المو�سيقية ،و�أ�س�س

هيثم �شعوبي
م ��ع الح ��اج ها�ش ��م الرج ��ب فرق ��ة
الجالغ ��ي البغ ��دادي ع ��ام 1951م
،كان كثيراال�ستم ��اع لق ��راء المق ��ام
عن طري ��ق اال�سطوانات والأ�شرطة
ف�أ�صبح �صديق ًا لجميع قراء مدينته
يوم ذاك ،وفطن ��وا �إلى موهبته في
حب ��ه وحفظ ��ه له ��ذا الف ��ن وتفوق ��ه
عليه ��م بمعرف ��ة �أ�س ��راره وقواعده
و�أ�صوله حتى �صار خبير ًا في ذلك.

املطرب �أبو عكرب

حيدر �شاكر

طه غريب ي�ؤدي اغنيات �شعوبي ابراهيم
المقام العراقي ه ��و وبقية زمالئه.
ودر�س ف ��ي معهد الفن ��ون الجميلة
لخم� ��س �سن ��وت ثم عي ��ن معلما في
مدر�سة كميت في الكاظمية كمدر�س
لم ��ادة الن�شي ��د والمو�سيق ��ى .ول ��ه
ف�ض ��ل كبي ��ر على �آل ��ة الج ��وزة في
الع ��راق ،وتطوير �أدائه ��ا و�إدخالها
ف ��ي معه ��د الدرا�س ��ات المو�سيقي ��ة
حي ��ن كان يدر�سه ��ا للطلبة ويعزف
عليها.
من م�ؤ�س�سي معهد
الدرا�سات المو�سيق ّية

حجة في المقام
يع ّد الفنان �شعوب ��ي �أديب ًا ومدر�س ًا
و�أحد �أع�ل�ام المو�سيقى في العراق
ف ��ي مج ��االت الع ��زف والت ��راث
والتدري� ��س � ،إن ��ه متعدد المواهب
 ،وع ��ازف ب ��ارع و�أ�صي ��ل عل ��ى �آلة
�صنع الجوزة وعزف
َ
ودر�سها اّ
الج ��وزة الت ��ي بقيت عالم ��ة مميزة
لطلبه
عليها
ّ
م ��ن عالم ��ات عطائه الخال ��د  ،حتى وتحدث الدكتورهيث ��م نجل الفنان
ق ��ال عن ��ه المو�سيق ��ار الراح ��ل ( �شعوبي عن م�سيرة والده و�سماته
روح ��ي الخما� ��ش) ّ �،إن الفن ��ان وعالقته بالجوزة فقال  -:الحديث
�شعوبي حجة ف ��ي المقام العراقي .عن وال ��دي طوي ��ل ومت�شعب.لكنه
ولأهمي ��ة ه ��ذا الفن ��ان الكبي ��ر �أقام ينح�ص ��ر بالمو�سيق ��ى والمق ��ام
بي ��ت الم ��دى ف ��ي �ش ��ارع المتنب ��ي العراق ��ي ،لأن ��ه �أفن ��ى عم ��ره به ��ذا
احتفا ًال يليق بـمل ��ك الجوزة الفنان المج ��ال ،وان�ص ��رف كلي ًا ل ��ه باحث ًا
�شعوبي �إبراهيم،الذي قدم خدمات وعازفا وم�ؤلف ًا ومدر�س ًا .وا�ستطاع وه ��و واح ��د م ��ن م�ؤ�س�س ��ي معه ��د
جليلة للمو�سيقى والمقام العراقي .بمثابرت ��ه المتوا�صلة من �أن يحقق الدرا�س ��ات النغمي ��ة م ��ع محم ��د
و�ش ��ارك في ��ه الكثي ��ر م ��ن �أ�سات ��ذة �أحالم ��ه المو�سيقي ��ة ف ��ي تطوي ��ر القبانج ��ي وال�شيخ ج�ل�ال الحنفي
المقام وق ّرائه ومحبيه .
المو�سيقية.والي ��وم يمث ��ل ظاهرة
كبيرة ف ��ي م�سيرة المق ��ام العراقي
جديرة بدرا�ستها مجددا .

ظاهرة مهمة
ق ��دم لالحتف ��ال الباح ��ث رفع ��ت
عبدال ��رزاق فق ��ال -:لق ��د كان
�شعوبي �شخ�صي ��ة مهمة في المقام
العراقي،ول ��ه الف�ض ��ل ف ��ي تطوي ��ر
و�صناعة �آلة الجوزة والعزف عليها
.وتعلي ��م جي ��ل كبي ��ر م ��ن الفنانين
الع ��زف عليها،حت ��ى �أ�صبح ��ت من
الآالت المهم ��ة للعازفي ��ن بالمق ��ام
العراق ��ي .ول ��م يكت ��ف بالج ��وزة
ح�س ��ب ب ��ل كان مدر�س� � ًا وم�ؤلف� � ًا
للكثي ��ر م ��ن الآالت والمقام ��ات
العراقي ��ة .وكتب ��ه تد ّر�س ف ��ي كلية
الفنون الجميل ��ة ومعهد الدرا�سات

فالح اخلياط
والفنان ح�سين قدوري .كما تناول
د هيث ��م بع� ��ض الألح ��ان المقامي ��ة
الت ��ي كان يعزفه ��ا وي�ؤلفه ��ا الفنان
الراح ��ل �شعوب ��ي ث ��م ا�ستدع ��ى
الفن ��ان ط ��ه غري ��ب ليق ��وم بتقدي ��م
تل ��ك الألح ��ان تطبيقي� � ًا .م ��ن �أه ��م
ب�ست ��ات المقام الت ��ي �ألفها "داري"
"والليل ��ة حلوة".والنه كان نجارا
ماه ��را تمكن من �صن ��ع �آلة الجوزة
خا�ص ��ة به.كم ��ا انه �أول م ��ن �أوجد
فن المنل ��وج المدر�س ��ي .وهو �أول
من د ّر�س المق ��ام العراقي في معهد
الفن ��ون الجميلة.وطريقة تدري�سه
تعتب ��ر م ��ن �أه ��م ط ��رق التدري� ��س
ف ��ي الع ��راق حي ��ث كان يعتمد على
ت�سجي�ل�ات خا�ص ��ة عل ��ى �أ�شرط ��ة
الت�سجيل لإفهام الطلبة تطبيقي ًا..

خ�ل�ال تطبي ��ق عمل ��ي ب�صوت ��ه.و
كان �صديق ��ا حميم ��ا لق ��ارئ المقام
يو�س ��ف عم ��ر وكان يف�ضل ��ه عل ��ى
غي ��ره م ��ن مطرب ��ي المقام،وعزف
مع ��ه في كل حفالته حت ��ى تلك التي
�أقامه ��ا خارج الع ��راق .ووفاء مني
لوال ��دي وم�سيرته الفني ��ة الكبيرة
�أ�س�ست لدرع خا�ص �أ�سميته ماعون
�شعوب ��ي كرم ��ت في ��ه العدي ��د م ��ن
�أهل المق ��ام من الباحثي ��ن والقراء
والعازفي ��ن .و�سنقوم اليوم بتقليد
الماع ��ون ل ��كل م ��ن الباح ��ث حيدر
ماعون �شعوبي ويو�سف �شاك ��ر �آل حي ��در والباحث والقارئ
عمر
طه غري ��ب تثمين ًا لدورهم ��ا الكبير
و�أ�ض ��اف� -:شعوب ��ي ل ��ه الف�ض ��ل ف ��ي الحف ��اظ عل ��ى الإرث المقام ��ي
الكبي ��ر عل ��ى كل من ع ��زف الجوزة وتطويره.
واهت ��م به ��ا ف ��ي الع ��راق �أمث ��ال
كاظ ��م جا�س ��م ومحم ��د ح�سين كمر حلقة و�صل بين المقام
وجب ��ار حمي ��د وغيرهم.كم ��ا ق ��دم
وبقية الأغاني
منهج ��ا متكام�ل�ا للمق ��ام العراق ��ي كم ��ا ق ��دم الباح ��ث حي ��در�آل حيدر
ف ��ي المعاه ��د الفني ��ة بالع ��راق من مداخل ��ة ق ��ال فيه ��ا  -:الحديث عن
�شعوبي يعني الحديث عن مو�سوعة
فنية خا�صة عن المقام العراقي ،لما
�أ�ضاف ��ه وقدم ��ه ه ��ذا الفن ��ان خالل
�سن ��وات عمره.و�أ�شك ��ر م�ؤ�س�س ��ة
المدى لأنها خ�ص�صت الفعالية لهذا
الفن ��ان الكبي ��ر الذي �أ�س ��دى خدمة
جليل ��ة للمق ��ام العراقي.كم ��ا كان
حلق ��ة و�صل بي ��ن المق ��ام العراقي
وبين االغنية البغدادية والمربعات
وبقية فن ��ون المو�سيق ��ى والغناء.
ول ��م يكت ��ف بالعزف عل ��ى الجوزة
ح�سب،بل تدخل في �صناعتها وقام
بتدري�سه ��ا وو�ضع منهج ��ا درا�سيا
له ��ا ولبقي ��ة الآالت المو�سيقي ��ة
المرافق ��ة للمقام،و�أل ��ف الكثي ��ر من
القطع المو�سيقية المقامية،ا�ضافة

�سكارليت جوهان�سون تعتزم
الرت�شّ ح لرئا�سة �أمريكا

يف انتخابات احت ��اد االدباء التي �أعلنت
 هديّة ح�سني
الروائية والقا�صة �ست�صدر لها قريب ًا عن �أم�س وفاز فيها عدد من االدباء بع�ضوية
�إحدى دور الن�شر الإنكليزية جمموعتها املكتب املركزي .
الق�ص�صي ��ة (�أعت ��ذر نياب ��ة عن ��ك) التي
ترجمها �إىل الإنكليزية الدكتور �إبراهيم  ثامر �إلهيتي
حيدر فرحان والدكتورة ب�شرى جوحي الفنان الت�شكيلي �أقام معر�ضه ال�شخ�صي
الرابع علي قاعة مبنى الق�شلة يف �شارع
جاين.
املتنبي ..وق ��د متيزت �أعمال ��ه بت�صوير
احلياة اليومية يف مدينة هيت من خالل
� إبراهيم اخلياط
ال�شاع ��ر واالم�ي�ن الع ��ام الحت ��اد الأدباء ر�س ��م الأب ��واب والنواع�ي�ر واحلارات،
والك ّت ��اب ح�ص ��ل عل ��ى �أعل ��ى اال�صوات واملناطق ال�شعبية يف مدينته .

حلق ��ت النجمة �سكارلي ��ت جوهان�سون ،بقائم ��ة جنوم ال�سينما
والإع�ل�ام يف الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة ،الذي ��ن �أعلن ��وا
م�سب ًق ��ا عزمه ��م الرت�ش ��ح لالنتخاب ��ات الرئا�سي ��ة الأمريكي ��ة
املقبل ��ة يف مواجه ��ة الرئي� ��س احل ��ايل دونال ��د ترامب ،خالل
الع ��ام  ،2020حي ��ث �أعلنت ع ��ن نيتها اقتحام ع ��امل ال�سيا�سة
م�ستقب�ًل�ااً  ،وخو� ��ض �سب ��اق الرئا�س ��ة الأمريكي ��ة .و�أو�ضحت
النجم ��ة العاملية ،ووفقا ملوقع "فاريتى" وجملة "،"people
�أن تر�شحه ��ا ملن�صب رئي�س الوالي ��ات املتحدة ،قد يحدث على
امل ��دى الطوي ��ل� ،إال �أن انخراطها يف ال�سيا�س ��ة الداخلية ،قد
يتحق ��ق يف امل�ستقبل القريب .وتابعت جوهان�سون�" ،أعتقد
�أن �أف�ضل طريقة لإحداث التغيري هي يف ال�سيا�سة الداخلية،
رمبا يف امل�ستقبل �س�أ�شعر بهذا الدافع� ،إال �أنني مل �أ�شعر به
حتى اللحظة.

الطقس

لكتابته العدي ��د من ب�ستات االغاني
الت ��ي يردده ��ا ق ��راء المق ��ام.وكان
�شعوب ��ي محبوبا م ��ن طلبته وبقية
اال�ساتذة التي �شارك ��وه الم�سيرة.
و�شارك في ت�أ�سي�س معهد الدرا�سات
المو�سيق ��ة ودر�س في ��ه �آلة الجوزة
والمق ��ام العراق ��ي بطريق ��ة علمي ��ة
يح�سد عليها.
�صانع �آالت مو�سيقية
الباح ��ث في �شان االغني ��ة العراقية
ف�ل�اح الخي ��اط ق ��ال� -:شعوب ��ي
لي� ��س عازفا على الج ��وزة رغم انها
ارتبطت ب�شهرته،لكنه عازف اي�ضا
عل ��ى �آالت ال ��دف والع ��ود والكمان
والمزه ��ر والن ��اي ال ��ذي �صنع ��ه
بنف�س ��ه .وال�سنط ��ور ال ��ذي �صنعه
بنف�سه لأن ��ه كان نج ��ار ًا ماهر ًا.كما
له مكانة كبيرة في الكتب المنهجية
لتدري� ��س المق ��ام م ��ن خ�ل�ال كتابه
ذائع ال�صي ��ت دليل الأنغ ��ام لطالب
المق ��ام ،ال ��ذي �أ�صب ��ح �أه ��م كت ��اب
منهج ��ي في كلي ��ة الفن ��ون الجميلة
ومعه ��د الدرا�س ��ات النغمية .وتعلم
الع ��زف على �آل ��ة الج ��وزة على يد
�أ�ستاذه �صالح �شميل في اربعينيات
القرن الما�ضي .وتوفي في التا�سع
م ��ن ايلول ع ��ام .1991ثم جاء دور
تطبي ��ق ما ترك ��ه �شعوبي م ��ن �إرث
مقام ��ي كبير،م ��ن خ�ل�ال الباح ��ث
والقارئ طه غريب الذي �أبدع كثيرا
في نقل �ص ��ورة جميلة ومعبرة عن
ف ��ن �شعوبي من خالل ع ��زف و�أداء
الكثير من المقطوع ��ات والب�ستات
الت ��ي قدمه ��ا �شعوبي هدي ��ة للمقام
العراقي.

 علي ح�سني

"بوبجي" الع�شائر
احلمد لله �أُجه�ضت امل�ؤامرة
التي قادتها الإمربيالية �ضد
�إقليم الب�صرة  ،ووقى �أهلنا يف
الب�صرة �ش ّر الليربالية التي
يريد لها البع�ض ان تتف�شى يف
الب�صرة  ،يف الوقت الذي هدى
الله الأجهزة الأمنية التي تذكرت
�أن ال�سالح يجب �أن يكون يف يد
الع�شائر .
�إذن امل�ؤامرة حتاك يف الظالم
�ضد الب�صرة  ،والبع�ض يريد �أن
ي�صوّ ر للعامل � ّأن ع�شائر الب�صرة
التريد تنفيذ قرار الربملان
بالتوقف عن لعبة " البوبجي
"  ،فكان البد من حتويل اللعبة
اىل واقع ملمو�س ت�ستخدم فيه
املدافع وال�صواريخ والطائرات
امل�سيرّ ة  ،ومينع فيه ا�ستخدام
امل�سد�سات لأنها التفي بالغر�ض
 ،مثلما �أخربنا ال�سيد م�ست�شار
حمافظ الب�صرة حلل النزاعات
الع�شائرية  ،بالفعل تتعر�ض
الب�صرة وجتربتها يف التنمية
واال�ستقرار �إىل م�ؤامرة كبرية،
ت�شارك فيها قوى دولية ،و�إعالم
اليخاف الله ،ين�سى �أن يقف اىل
جانب الع�شائر" البا�سلة " وهي
ت�ساهم يف و�ضع الب�صرة على
الئحة االخبار العاجلة  ،وي�ص ّر
على �إبراز �صورة ل�صاروخ "
ع�شائري " �سقط على غرفة نوم
�إحدى العوائل .
امل�ؤامرة كانت حا�ضر ًة يف
تغا�ضي الإعالم عن الإ�شادة
مبلف مه ّم وخطري و�أعني به ّ
ّ
ملف
الإعمار الذي تفوّ ق فيه جمل�س
حمافظة الب�صرة على �سنغافورة
التي الميل جنابي يف احلديث
عن جتربتها يف التنمية والإعمار
 .يف مذكراته التي �أ�سماها "من
العامل الثالث اىل العامل الأول
" يروي "يل كوان يو" كيف
بد�أت م�سرية �سنغافورة ،جزيرة
كانت على هام�ش العامل ومل يكن
فيها �سوى امل�ستنقعات والفقر ،
لتتحول بقدرة م�س�ؤوليها وحبهم
لوطنهم اىل واحدة من �أغنى
الدول يف العامل  ،ورائدة يف
جماالت ال�صحة والتعليم والبيئة
والتنمية واال�ستقرار ال�سيا�سي ،
و�صاحبة نظام اقت�صادي يد ّر�س
يف �أرقى جامعات العامل  ،القاعدة
الأ�سا�سية التي اعتمدها يل كوان
لنجاح جتربته كانت الن�أي عن
ال�صراعات الإقليمية والدولية
 ،ف�أعلن حياد �سنغافورة ووقف
على م�سافة واحدة من ال�صني
والواليات املتحدة حمافظ ًا على
عالقات جيّدة مع اجلميع  ،فلم
يكن م�سموحا �أن تعلق �إحدى
مدن �سنغافورة الفتات يف
ال�شوارع ترف�ض فتح قن�صلية
لأمريكا � ،أو تطالب بطرد
ال�سفري ال�صيني ..مل يكن باين
�سنغافورة يحب �إلقاء اخلطب ،
�أو هتاف اجلماهري  ،لكنه يع�شق
البناء  ،بناء املدن وبناء االن�سان،
وطوال م�سريته ال�سيا�سية مل
يظهر واقف ًا على من�صة ينتظر "
الأهازيج "  ،وبدل �أن يعد �شعبه
باالزدهار  ،قدم �إليهم منوذج ًا
مزدهر ًا من خالل العمل .
نعم الب�صرة تتعر�ض �إىل
م�ؤامرة اليكفي معها تكذيب
واعتذار  ،بل � ّأن يرتاجع الربملان
وي�سمح لبع�ض ال�شيوخ �أن
ميار�سوا لعبة البوبجي  ،و�إال
ف�إن ال�صواريخ والقاذفات
والطائرات امل�سيرّ ة �أقرب من
الوطن عند الع�شائر!!.

امتنع عن الأكل  382يوم ًا!
َ
ق ��د يبدو ال�صي ��ام لأكثر من عام درب ًا م ��ن الخيال ،لكن
مجل ��ة طبية قديمة قدمت دلي�ل�ا علميا على �أطول �صيام
ع ��ن الطعام في العالم ،كان بطله رجال من �أ�سكتلندا،
وذل ��ك في العام  .1965وامتن ��ع �أنجو�س باربري،
وكان عم ��ره �آن ��ذاك  27عام ��ا ،ع ��ن الأكل لم ��دة
 382يوم ��ا ،وتمك ��ن م ��ن خف�ض وزن ��ه من 206
كيلوغرام ��ات �إل ��ى  81كيلوغرام ��ا ،لكن تحت
�إ�ش ��راف طبي .ومع فقدان باربري
 125كيلوغرام ��ا م ��ن وزن ��ه،
م ��ع نهاية �أط ��ول �صيام عن
الطع ��ام ف ��ي العال ��م ،دخل
مو�سوعة غيني�س للأرقام
القيا�سية في العام
 ،1971وبق ��ي
وزنه

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية ،اليوم الأحد  ،عن ارتفاع
يف درجات احلرارة  ،ون�شاط بالرياح التي �ستن�شط يف الليل .

ثابت ��ا لمدة � 5سنوات .ووثقت درا�سة ن�شرتها "المجلة
الطبية للدرا�سات العليا" في طبعتها عام  ،1973الق�صة
الكاملة للرج ��ل الذي كان يعاني م ��ن ال�سمنة المفرطة،
وو�صفتها ب�أنها "ال ت�صدق" .وبح�سب الأطباء في كلية
الط ��ب بجامعة دندي في �أ�سكتلندا ،الذين �أ�شرفوا على
حال ��ة باربري ،فقد كان الرج ��ل يتناول مكمالت غذائية
تحت ��وي عل ��ى البوتا�سي ��وم وال�صودي ��وم والخميرة،
الت ��ي تعتب ��ر �ضروري ��ة للوظائ ��ف البيولوجي ��ة داخل
الج�س ��م .ول ��م ي� ��أكل بارب ��ري �أي طع ��ام �صل ��ب خ�ل�ال
فت ��رة �صيامه ،وبقي على قيد الحي ��اة بف�ضل المكمالت
الغذائية والده ��ون الوفيرة التي كان ��ت تحترق لتمده
بالطاقة على مدار عام و 17يوما.
وكان بارب ��ري يزور الم�ست�شفى ب�شكل دوري ،من �أجل
الحفاظ على �صحت ��ه ،وكان يخ�ضع لفحو�صات دورية
ل�ضغط الدم وال�سكر ،بالإ�ضافة على فح�ص البول.
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