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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

غيت قناعات  28ع�ضواً مبجل�س نينوى يف �آخر � 48ساعة
�صفقة يف بغداد رّ

الربملان يع ّول على �إقالة جمل�س نينوى والتف ّرد
باملرعيد رد ًا على جتاهله
 بغداد /وائل نعمة
ل ��ه التف� � ّرد باملحافظ� ،إذا م ��ا ف�شل يف �إبط ��ال �إجراءات
اختياره من الأ�سا�س.
عر� ��ض من�ص ��ور املرعي ��د ،حماف ��ظ نين ��وى ويعتمد الربملان على تراكم املواقف ال�سيا�سية الراف�ضة
املنتخ ��ب ت ��و ًا من جمل� ��س املحافظ ��ة ،جزء ًا النتخ ��اب املرعي ��د ،وطال ��ب ع ��دد م ��ن �أع�ض ��اء جمل�س
م ��ن برنامج عمله املقب ��ل �أمام ال�صحفيني ،ي ��وم �أم�س ،حمافظة نينوى بحل الأخري ،يف تطور جديد للأحداث
يف مبن ��ى احلكومة املحلي ��ة� ،إال �أن �أطراف ًا �سيا�سية يف بعد �إقالة الربملان للمحافظ ال�سابق نوفل العاكوب قبل
الربملان تعتق ��د �أن الوقت مازال مبكر ًا جللو�س املرعيد �أكرث من �شهر.
ً
على كر�سي املحافظة.
وب ��دا الطل ��ب الأخري املقدم من  13ع�ض ��وا يف املجل�س
جمل�س النواب ،ال ��ذي ُ�ض ِربت اعرتا�ضاته على اختيار وك�أن ��ه "ردة فع ��ل" �أو غ�ض ��ب عل ��ى "خيان ��ة" زمالئهم
املرعي ��د عر�ض احلائط ،يعوّ ل عل ��ى �أن يفلح هذه امل ّرة لالتفاق ��ات ال�سابقة على اختيار املحافظ .وبعد اجنالء
بحل جمل� ��س املحافظة ،وحتويل مهام ��ه �إليه ،ليت�سنى عا�صفة جل�سة الإثنني املا�ضية (جل�سة اختيار املرعيد)،

ملّ ��ح بع�ض الأع�ضاء ب�أنه قد يكون موقف ًا مت�سرع ًا (طلب املر�ش ��ح كان ه ��و ح�س ��ام الع ّب ��ار ،زميله ��م يف املجل�س
حل املجل�س) وله ت ِبعات خطرية �إذا ما حدث بالفعل .وينتم ��ي اىل احل ��زب الإ�سالمي .والع ّب ��ار كان معروف ًا
ي ��وم اجلمع ��ة املا�ض ��ي ،وقب ��ل � 3أي ��ام م ��ن اجلل�س ��ة ،من ��ذ عدة �أ�سابيع ب�أنه اال�سم الأخ�ي�ر الذي قدّمه رئي�س
اجتمع ��ت كتلة "حتال ��ف نينوى" 29 -ع�ض ��و ًا ،-وهي الربمل ��ان حمم ��د احللبو�سي ،بع ��د ا�ستبع ��اد ا�سم عويد
الكتل ��ة العربية يف املحافظة ،وقرروا باالجماع اختيار اللويزي وعبد القادر دخيل.
ا�سم املحافظ اجلديد ،ومل يكن املرعيد!
وال يع ��رف ع�ض ��و حتالف نينوى بالتحدي ��د ماذا جرى
يقول �أحد �أع�ضاء الكتلة الذي كان حا�ضر ًا يف االجتماع يف ال� �ـ� 48ساعة بع ��د انتهاء االجتم ��اع ،وكيف ان�شقت
لـ(املدى) ،طالب ًا عدم ن�شر ا�سمه� ،إن " 27ع�ضو ًا وقعوا الكتل ��ة ،لكنه يق ��ول" :ال�صفقة ُع ِق ��دت يف بغداد و ّ
متت
عل ��ى ا�سم املحافظ املتفق عليه" ،و ّ
مت االت�صال باالثنني ا�ستمال ��ة �أغل ��ب �أع�ض ��اء التحال ��ف للت�صوي ��ت ل�صالح
الآخري ��ن بالهات ��ف (مل يكون ��ا حا�ضري ��ن) و أ�ك ��دا دعم من�صور املرعيد".
اال�سم املطروح.
 التفا�صيل �ص4

ّ
ي�ستعدان للطعن بجل�سة انتخاب احللبو�سي
املحور والقرار

 بغداد  /حممد �صباح
على وقع اخلالفات واالنق�سامات
الت ��ي �ضرب ��ت حتال ��ف املح ��ور
وت�شكي ��ل كتل ��ة جدي ��دة برئا�س ��ة رئي� ��س
الربملان حممد احللبو�س ��ي ،ك�شفت �أو�ساط
�سيا�سي ��ة ع ��ن ح ��راك تق ��وده جمموع ��ة من
نواب املك ��وّ ن ال�س ّني بالتفاه ��م مع حتالفي
املحور والقرار لت�شكي ��ل كتلة �س ّنية جديدة
تهدف للإطاحة باحللبو�سي.
وي�ستع ��د هذا احلراك للتوج ��ه �إىل املحكمة
االحتادي ��ة خالل اليوم�ي�ن املقبل�ي�ن للطعن
بجل�س ��ة الت�صوي ��ت الت ��ي �شه ��دت انتخاب
حمم ��د احللبو�س ��ي رئي�س ًا للربمل ��ان والتي

حيث مل يعد للكلمات
ما يُجرب خواطرنا ...

 فخري كرمي
الليل ��ة توق ��ف قلب ال�ص ��ايف ع ��ن اخلفق ��ان ،ومل تكتمل بعد
�سريت ��ه التي مل ُتكت ��ب ،ومل يكن يريد �أن يكتبه ��ا هو ،ترفع ًا
ذاتي .وم ��ا ي�ضعف الت�صاقه بالق�ضية
ع ��ن االن�شغال مبا هو ّ
التي ك ّر�س لها حياته و�صارت جزء ًا من كيانه وفكره واحللم
الذي ظل يرافقه حتى اللحظ ��ة الأخرية ،وتوحّ د معها ،دون
�أن يفقد بريق الأمل بانبالج فجر تغيري ي�ستعيد فيه الإن�سان
ذاته وح�ضوره ،وي�صبح �سيد م�صريه وم�ستقبله .
كان �إميانه بعدالة ق�ضيته ال يتزعزع حتى يف �أحلك الظروف
حيث يبدو الأمل ترف ًا و�سراب ًا !
المقال مو�سع ًا �ص3

رحيل عبد الرزاق ال�صايف ..م�سرية وطنية حافلة

حتالف �س ّني جديد يهدف للإطاحة برئي�س
الربملان بعد �إعالن ان�شقاقه
جرت يف  15من �أيل ��ول املا�ضي ،م�ؤكد ًا �أنه
جهّز بديلني عنه.
وت أ�ت ��ي هذه اخلالف ��ات واالنق�سامات داخل
البيت ال�س ّن ��ي بعد انتخاب جمل�س حمافظة
نين ��وى من�ص ��ور املرعيد حمافظ� � ًا للمدينة
خلف ًا للمقال نوفل العاكوب.
وكان ��ت �أو�ساط �سيا�سية ك�شف ��ت لـ(املدى)،
يف ني�س ��ان املا�ض ��ي� ،أن  30نائب� � ًا �س ّني� � ًا
�أنهوا ا�ستعداداتهم للإعالن عن ا�سم كتلتهم
اجلدي ��دة (احتاد الق ��وى الوطني ��ة) بقيادة
رئي�س الربملان حممد احللبو�سي.
ويك�ش ��ف القي ��ادي يف حتال ��ف الق ��رار
ط�ل�ال الزوبع ��ي يف حدي ��ث م ��ع (امل ��دى)
�أن "اال�ستع ��دادات جاري ��ة م ��ع جمموع ��ة

عبد الرزاق ال�صايف وداع ًا،

م ��ن حتال ��ف املح ��ور ون ��واب يف املك ��ون
ال�س ّن ��ي لت�شكيل حتالفه ��م اجلديد" ،معترب ًا
"االن�شقاق ��ات الت ��ي حدث ��ت يف �صف ��وف
املحور طبيعية".
وكان رئي� ��س كتل ��ة احل ��ل النيابي ��ة حمم ��د
الكرب ��ويل ق ��د �أعل ��ن ،يف تغري ��دة ل ��ه على
ح�ساب ��ه ال�شخ�ص ��ي "تويرت" ،ح � ّ�ل حتالف
املحور الوطني و�إعادة �إحياء حتالف القوى
العراقي ��ة ،قائ ًال" :حذرت يف وقت مبكر من
�ضربة غ ��ادرة ت�ستهدف حتالفن ��ا ال�سيا�سي
من عنا�صر ال يكرتثون �إال مل�صاحلهم ".
 التفا�صيل �ص2

عرب وتركمان كركوك :نطالب املفو�ضية بتدقيق �سجالت الناخبني
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 بغداد /املدى
غ ّي ��ب املوت ،يوم �أم�س ،واح ��د ًا من ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية الب ��ارزة يف تاريخ العراق يف الن�صف
الث ��اين من القرن املا�ض ��ي ،فلنحو �أربع�ي�ن عام ًا،
كان الراحل عبد الرزاق ال�صايف ،الع�ضو ال�سابق
يف اللجن ��ة املركزي ��ة للحزب ال�شيوع ��ي العراقي
وال ��ذي ت ��وىل رئا�س ��ة جري ��دة احل ��زب املركزي ��ة
(طري ��ق ال�شعب) يف مراحل متميزة من تاريخها،
قد احتل مكانة مرموقة بني ال�شخ�صيات الوطنية
العراقي ��ة ويف احلركة ال�شيوعي ��ة العامليةّ ،
وظل
"اب ��و خمل�ص" وفي� � ًا ملبادئه الوطني ��ة والأممية
�أمين� � ًا على �سريته الن�ضالية حت ��ى �أيامه االخرية
وهو ي�صارع املر�ض الذي �أودى به يوم �أم�س يف
لندن.
ول ��د الفقيد ال�صايف مطلع حزيران عام  1931يف
مدينة كربالء ،و�أكمل درا�سته االبتدائية والثانوية
يف املدينة نف�سها عام  .1948انخرط يف الن�شاط
الوطني والدميقراط ��ي يف �صفوف احتاد الطلبة
العراق ��ي العام يف باكورة حياته منذ عام .1948
�سجل يف كلية احلقوق ببغداد يف العام الدرا�سي
 .1949-1948و�ش ��ارك بن�شاط يف الكلية ما �أدى

�إىل احلك ��م عليه بال�سجن مل ��دة � 11شهر ًا مع وقف
التنفي ��ذ ،لن�شاط ��ه يف �صفوف احل ��زب ال�شيوعي
العراق ��ي يف ع ��ام  .1950يف ال�سن ��ة الأخرية من
درا�ست ��ه يف عام  ،1952مت تنفي ��ذ احلكم ال�سابق
علي ��ه بذريع ��ة الإخ�ل�ال بالتزام ��ه بع ��دم الن�شاط

املخل بالأمن! �أودع ال�سجن يف ني�سان عام 1952
وف�ص ��ل م ��ن الكلي ��ة ومل ي�ستط ��ع �إكم ��ال درا�سته
وح�صوله على �شه ��ادة التخرج يف ال�سنة نف�سها.
ع ��اد �إىل الدرا�س ��ة يف الكلي ��ة يف الع ��ام الدرا�سي
ّ ،1954-1953
ر�شحه احلزب للدرا�سة ال�سيا�سية
والفل�سفية يف املدر�سة احلزبية العليا يف بلغاريا.
وظ ��ل يف بلغاريا بعد انقالب �شباط الأ�سود حيث
عم ��ل كمح ��رر يف �إذاعة �ص ��وت ال�شع ��ب العراقي
املوجهة �ضد الإنقالبيني .عاد �سر ًا �إىل البالد قبيل
انق�ل�اب ع ��ام  .1968عم ��ل يف املناب ��ر الإعالمي ��ة
للحزب ال�شيوعي العراقي :جملة الثقافة اجلديدة
و�صحيفة الفكر اجلديد و�صحيفة طريق ال�شعب،
ح�ي�ن �أ�صب ��ح رئي� ��س حتريره ��ا منذ ع ��ام 1973
وحت ��ى �إغالقها يف عام  .1979ونظ ��ر ًا للمالحقة
امل�ستمرة وت�صاعد �شرا�سة احلكم البعثي ،ا�ضطر
�إىل مغ ��ادرة البالد يف �أيار عام  1979بعد العديد
من املن ��اورات لت�ضلي ��ل عمالء الأجه ��زة الأمنية.
وانتق ��ل �إىل �سوريا ثم التح ��ق ب�صفوف الأن�صار
يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان ،بعده ��ا ا�ضط ��ر �إىل مغادرة
الب�ل�اد واللج ��وء �إىل بريطاني ��ا� ،إىل �أن تراكم ��ت
عليه مظاهر املر�ض لريحل عنا يف هذا اليوم.

طالب عبد العزيز يكتب:
حني تكون الق�سمة على
اثنني

ناجح املعموري
يكتب :احتاد
النا�شرين
العراقيني ومعر�ض
املدى للكتاب
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�أحمد عبد الرزاق �شكارة
يكتب :العراق يف مقيا�س
البلدان اجليدة لـ:2019
بني واقع م�أزوم وم�ستقبل
"غري متيقن منه"

داع�ش يعاود ن�شاطه يف
قرى قريبة من خممور
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 بغداد /املدى
عاود عنا�ص ��ر تنظيم داع� ��ش يف �سل�سلة جبال "قره
ج ��وخ" التابع ��ة ملخم ��ور ن�شاطه ��م يف تل ��ك املناطق
النائي ��ة .وق ��ال القائ ��د يف ق ��وات البي�شمرك ��ة هلك ��ورد خ ��در،
�إن "عنا�ص ��ر داع� ��ش يريدون �أخ ��ذ زكاة الفطر م ��ن �أهايل هذه
املناط ��ق ،والتي ت�ص ��ل �إىل  ،%15بالإ�ضاف ��ة �إىل مطالبتهم بـ4
�آالف دوالر بدل عمل كل ح�صادة تعمل يف حقولهم الزراعية".
ويق ��ول �أحد �ساكني قرية قره جوخ ،ل� �ـ(رووداو)� ،إن "عنا�صر
داع� ��ش دخلوا قب ��ل يومني �إىل قريتهم وكان ��وا يتجولون فيها،
ومل ��رات عديدة كانوا يكتبون عبارة (الدول ��ة الإ�سالمية باقية)
على جدران البيوت ،ليم�سحها بعد ذلك �أهايل هذه القرية".
و�أ�ض ��اف �أنه ��م "ي�أتون لي ًال لتحقي ��ق �أهدافه ��م ويرجعون بعد
ذل ��ك �إىل �أماكنهم ".وقال�" :أحد امل�سلحني قال �أريد رج ًال يكون
متواج ��د ًا هن ��ا يف الليل ،ومن يقول �إنه رج ��ل فلي� ِأت �إىل هنا"،
مبين ًا "ال ت�ستطيع الو�صول �إىل القرى القريبة من اجلبل حتى
يف النهار".
و�أردف قائ ًال�" :أن ��ا حالي ًا �أنقل �سكني من هذه القرية .ال يوجد
�أي أ�م ��ن �أو �أم ��ان ،و�إذا و�صلوا �إليك خ�ل�ال الليل وحدث تبادل
�إطالق نار معهم ،فعائلتك لن تتحمل ذلك".
ب ��د�أ داع� ��ش بتنفي ��ذ تهديداته وق ��ام ب�إحراق م ��زارع الفالحني
الذين رف�ضوا �إعطاء زكاة الفطر لعنا�صر التنظيم.
 التفا�صيل �ص2

حمل لبيع احللويات يف الكاظمية  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

بلومبريغ :التقارب ال�سعودي مع العراق ّ
يخفف من نفوذ �إيران
 ترجمة  /حامد �أحمد
اخل ��ط احل ��دودي املمت ��د ب�ي�ن الع ��راق
وال�سعودية على رمال ال�صحراء يك�شف
الكث�ي�ر عن ح ��االت ع ��دم اال�ستقرار الت ��ي �شهدتها
منطق ��ة ال�شرق الأو�سط على م ��دى العقود الثالثة
املا�ضية .
كان ��ت تلك احل ��دود قد �أغلق ��ت ع ��ام  1990بعد �أن
ت�سب ��ب غزو نظ ��ام �صدام ح�س�ي�ن للكويت باندالع
حرب اخلليج الثانية .واق�ت�رح ال�سعوديون كذلك
يف العام  2006بناء حاجز جداري يغلق احلدود

ب�ي�ن البلدي ��ن بكلف ��ة  7ملي ��ارات دوالر يف وق ��ت
ت�صاع ��د فيه العن ��ف الطائفي يف الع ��راق .ثم دفع
ظه ��ور تنظيم داع� ��ش يف العراق اىل قي ��ام اململكة
بتعزي ��ز وتقوي ��ة حدوده ��ا املتاخمة مع ��ه والبالغ
طولها  560مي ًال .
ومع طرد م�سلحي داع�ش من العراق بد�أت ال�سعودية
تع ��د نف�سه ��ا لإعادة فتح احل ��دود الربية ه ��ذا العام
فا�سح ��ة املجال لتب ��ادل جتاري ب�ي�ن البلدين .وكان
وف ��د وزاري جتاري ق ��د زار العراق وخ ��رج بتعهد
ال�ستثم ��ارات يف م�شاري ��ع تنموي ��ة بقيم ��ة  1مليار
دوالر وكذلك فتح قن�صلية يف بغداد.

وا�ستن ��اد ًا اىل ابراهي ��م النحّ ا� ��س ،ع�ض ��و جلن ��ة
ال�ش� ��ؤون اخلارجي ��ة يف جمل� ��س ال�ش ��ورى
ال�سع ��ودي ،ف�إن هدف العربي ��ة ال�سعودية من هذا
التوجه هو �إرجاع الع ��راق مرة �أخرى اىل ال�صف
العربي .
وق ��ال النحّ ا� ��س يف لق ��اء مع موق ��ع بلومبريغ يف
الريا� ��ض الأ�سبوع املا�ضي" :نحن نريد �أن ن�ساعد
الع ��راق ليك ��ون بلد ًا قوي� � ًا .تق ��ارب ال�سعودية مع
الع ��راق من �ش�أن ��ه �أن يخفف من نف ��وذ �إيران عليه
وعلى املنطقة جمعاء ".
 التفا�صيل �ص2

عودة ي�ستنجد بجمهور امليناء
حل�سم "كال�سيكو الب�صرة"
 بغداد  /حيدر مدلول
تنطل ��ق اليوم االربعاء مناف�سات اجلولة الثامنة من جولة الإياب
لدوري الكرة املمتاز للمو�سم احلايل ب�إجراء مباراتني على مالعب
العا�صمة بغداد واملحافظات.
وتتج ��ه الأنظ ��ار يف ال�ساع ��ة العا�ش ��رة م�س ��ا ًء اىل ملع ��ب الفيح ��اء باملدينة
الريا�ضي ��ة يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة حيث حتت�ض ��ن كال�سيكو ب�ص ��ري ملتهب
يجم ��ع فريق نفط اجلن ��وب العا�شر يف الرتتيب بر�صي ��د  33نقطة وغرميه
التقليدي فريق امليناء الثامن ع�شر بر�صيد  25نقطة يف مهمة جديدة ي�سعى
فيها املدرب عادل نا�صر اىل املحافظة على �سكة االنت�صارات التي حققها يف
اجل ��والت الأخرية من مرحلة الذهاب �أم ًال يف التقدم اىل املركز الثامن الذي
�سيكون بوابة التقدم نحو دائرة املربع الذهبي م�ستغ ًال حالة الالتوازن التي
يعي�شها ال�سفان ��ة باملو�سم الكروي احلايل التي �أدت اىل �أن يكون من الفرق
الثالث ��ة االخرية التي تعاين من �شبح الهبوط اىل دوري الدرجة الأوىل يف
املو�سم املقبل.
 التفا�صيل �ص5
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حتالف �س ّني جديد يهدف للإطاحة برئي�س
الربملان بعد �إعالن ان�شقاقه

ّ
املحور والقرار
ي�ستعدان للطعن
بجل�سة انتخاب احللبو�سي عرب
بوابة املحكمة االحتادية
ّ
 بغداد  /محمد �صباح
على وقع الخالف ��ات واالنق�سامات
الت ��ي �ضرب ��ت تحال ��ف المح ��ور
وت�شكي ��ل كتل ��ة جدي ��دة برئا�س ��ة
رئي�س البرلمان محمد الحلبو�سي،
ك�شف ��ت �أو�ساط �سيا�سية عن حراك
تق ��وده مجموعة من نواب المكوّ ن
ال�س ّن ��ي بالتفاه ��م م ��ع تحالف ��ي
المح ��ور والق ��رار لت�شكي ��ل كتل ��ة
�س ّني ��ة جدي ��دة ته ��دف للإطاح ��ة
بالحلبو�سي.
وي�ستعد هذا الح ��راك للتوجه �إلى
المحكمة االتحادية خالل اليومين
المقبلين للطعن بجل�سة الت�صويت
الت ��ي �شه ��دت انتخ ��اب محم ��د
الحلبو�سي رئي�س ًا للبرلمان والتي
ج ��رت في  15من �أيل ��ول الما�ضي،
م�ؤكد ًا �أنه جهّز بديلين عنه.
وت�أتي هذه الخالفات واالنق�سامات
داخل البي ��ت ال�س ّني بع ��د انتخاب
مجل� ��س محافظة نين ��وى من�صور
المرعي ��د محافظ� � ًا للمدين ��ة خلف� � ًا
للمقال نوفل العاكوب.
وكان ��ت �أو�س ��اط �سيا�سي ��ة ك�شفت
لـ(المدى) ،في ني�سان الما�ضي� ،أن
 30نائب� � ًا �س ّني ًا �أنهوا ا�ستعداداتهم
ل إلع�ل�ان عن ا�سم كتلته ��م الجديدة
(اتح ��اد الق ��وى الوطني ��ة)
بقي ��ادة رئي� ��س البرلم ��ان محم ��د
الحلبو�سي.
ويك�ش ��ف القي ��ادي ف ��ي تحال ��ف
القرار ط�ل�ال الزوبع ��ي في حديث
م ��ع (الم ��دى) �أن "اال�ستع ��دادات
جاري ��ة م ��ع مجموع ��ة م ��ن تحالف
المحور ونواب في المكون ال�س ّني
لت�شكيل تحالفهم الجديد" ،معتبر ًا
"االن�شقاق ��ات الت ��ي حدث ��ت ف ��ي
�صفوف المحور طبيعية".
وكان رئي� ��س كتل ��ة الح ��ل النيابية
محم ��د الكربول ��ي ق ��د �أعل ��ن ،ف ��ي
تغريدة له عل ��ى ح�سابه ال�شخ�صي
"تويت ��ر" ،ح � ّ�ل تحال ��ف المح ��ور

م�ؤمتر ل�سيا�سيني
�سنة بح�ضور
�أحمد اجلبوري
وحممد
احللبو�سي
الوطن ��ي و�إع ��ادة �إحي ��اء تحال ��ف
الق ��وى العراقي ��ة ،قائ�ل ً�ا" :حذرت
في وق ��ت مبكر م ��ن �ضرب ��ة غادرة
ت�سته ��دف تحالفن ��ا ال�سيا�س ��ي من
عنا�ص ��ر ال يكترثون �إال لم�صالحهم
".
ور ّد تحال ��ف المح ��ور ب�إلغائ ��ه
لع�ضوي ��ة رئي� ��س البرلم ��ان محمد
الحلبو�س ��ي ،قائ�ل ً�ا �إن ��ه �سيناق�ش
مع بقية الكت ��ل البرلمانية �إمكانية

ا�ستب ��دال الحلبو�س ��ي ب�شخ�صي ��ة
�أكثر اتزان ًا ،ح�سب تعبيره.
ويتح ��دث الزوبع ��ي ع ��ن "ح ��راك
يدور بين تحالفي المحور والقرار
وع ��دد م ��ن ن ��واب المك ��ون ال�س ّني
(خارج هذين التحالفين) للإطاحة
بالحلبو�س ��ي" ،مو�ضح� � ًا �أن "هذه
الكت ��ل �ستقدم طعن� � ًا �أمام المحكمة
االتحادي ��ة عل ��ى �صح ��ة انتخ ��اب
محم ��د الحلبو�سي رئي�س ًا للبرلمان

في �أيلول الما�ضي".
وي�ضي ��ف �أن "ه� ��ؤالء الن ��واب
�سيقدمون خالل اليومين المقبلين
طعنه ��م �أم ��ام المحكم ��ة االتحادية
على الجل�سة التي انتخب البرلمان
فيه ��ا الحلبو�سي رئي�س� � ًا ".ويقول
�إنهم "يمتلك ��ون وثائق ومخالفات
قانوني ��ة تثبت وج ��ود بيع و�شراء
للمن�ص ��ب ".وكان وزي ��ر الدف ��اع
ال�سابق خالد العبيدي ،الذي يتزعم

المو�ضوع".
ب ��دوره ،ي�شي ��ر النائ ��ب ع ��ن كتلة
اتح ��اد الق ��وى العراقي ��ة هب ��ت
الحلبو�سي ف ��ي ت�صريح لـ(المدى)
ال ��ى �أن "الأ�سب ��اب الرئي�س ��ة وراء
خروجن ��ا م ��ن تحال ��ف المح ��ور
و�أع�ل�ان كتلتن ��ا الجدي ��دة (اتح ��اد
الق ��وى العراقي ��ة) تعود �إل ��ى �آلية
انتخ ��اب محافظ جدي ��د لنينوى"،
متهم� � ًا "�أحم ��د الجب ��وري (�أب ��و

كتل ��ة بي ��ارق الخي ��ر المن�ضوي ��ة
في ائت�ل�اف الن�ص ��ر بزعامة حيدر
العب ��ادي ،ق ��د اته ��م الحلبو�س ��ي
ب�ش ��راء من�ص ��ب رئا�س ��ة البرلمان
بـ 30ملي ��ون دوالر دون �أن يف�صح
عن كيفية دفع هذا المبلغ الكبير.
بالمقابل ،ع ّلقت كتلة اتحاد القوى
العراقي ��ة عل ��ى م�ساع ��ي تحال ��ف
المح ��ور للإطاح ��ة بالحلبو�س ��ي
ب�أنه ��ا "ال تعي ��ر �أي ��ة �أهمي ��ة له ��ذا

م ��ازن) وخمي�س الخنج ��ر بتمرير
المحافظ دون الرجوع للكتلة".
و�ص ��وّ ت مجل�س محافظ ��ة نينوى
عل ��ى النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة العط ��اء
من�صور المرعي ��د محافظ ًا لنينوى
و�س ��ط ان�سح ��اب  12ع�ض ��و ًا م ��ن
�أع�ض ��اء المجل�س م ��ن الجل�سة من
�أ�صل  37ع�ضو ًا.
وي�ضي ��ف الحلبو�س ��ي �أن "�أغل ��ب
ن ��واب تحالف المح ��ور اعتر�ضوا

ب��ل��وم��ب�يرغ :ال��ت��ق��ارب ال�����س��ع��ودي م��ع ال��ع��راق يخفف ن��ف��وذ �إي���ران
 ترجمة  /حامد �أحمد

الخط الحدودي الممتد بين
العراق وال�سعودية على رمال
ال�صحراء يك�شف الكثير
عن حاالت عدم اال�ستقرار
التي �شهدتها منطقة ال�شرق
الأو�سط على مدى العقود
الثالثة الما�ضية .
كانت تل ��ك الحدود ق ��د �أغلقت ع ��ام  1990بعد
�أن ت�سب ��ب غ ��زو نظ ��ام �صدام ح�سي ��ن للكويت
بان ��دالع ح ��رب الخلي ��ج الثاني ��ة .واقت ��رح
ال�سعوديون كذلك في العام  2006بناء حاجز

ج ��داري يغلق الح ��دود بين البلدي ��ن بكلفة 7
ملي ��ارات دوالر ف ��ي وق ��ت ت�صاعد في ��ه العنف
الطائف ��ي ف ��ي الع ��راق .ثم دف ��ع ظه ��ور تنظيم
داع� ��ش ف ��ي العراق ال ��ى قيام المملك ��ة بتعزيز
وتقوية حدودها المتاخمة معه والبالغ طولها
 560مي ًال .
وم ��ع ط ��رد م�سلحي داع� ��ش من الع ��راق بد�أت
ال�سعودي ��ة تع ��د نف�سه ��ا لإع ��ادة فت ��ح الحدود
البرية هذا العام فا�سحة المجال لتبادل تجاري
بين البلدين .وكان وفد وزاري تجاري قد زار
العراق وخرج بتعهد ال�ستثمارات في م�شاريع
تنموي ��ة بقيم ��ة  1ملي ��ار دوالر وكذل ��ك فت ��ح
قن�صلية في بغداد.
وا�ستناد ًا الى ابراهي ��م النحا�س ،ع�ضو لجنة
ال�ش� ��ؤون الخارجي ��ة ف ��ي مجل� ��س ال�ش ��ورى
ال�سعودي ،ف� ��إن هدف العربي ��ة ال�سعودية من
ه ��ذا التوجه ه ��و �إرج ��اع العراق م ��رة �أخرى
ال ��ى ال�صف العرب ��ي  .وقال النحا� ��س في لقاء

مع موق ��ع بلومبي ��رغ ف ��ي الريا� ��ض الأ�سبوع
الما�ضي" :نحن نريد �أن ن�ساعد العراق ليكون
بل ��د ًا قوي� � ًا .تق ��ارب ال�سعودية م ��ع العراق من
� أش�ن ��ه �أن يخف ��ف من نف ��وذ �إي ��ران عليه وعلى
المنطق ��ة جمع ��اء " .وف ��ي زي ��ارة ر�سمي ��ة ل ��ه
للريا� ��ض ال�شه ��ر الما�ض ��ي� ،أ�ش ��رف رئي� ��س
الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على توقيع
 13اتفاقي ��ة تعهدت خالله ��ا ال�سعودية بانفاق
مليار دوالر لتعزيز اقت�صاد جارها العراق.
كان ه ��ذا �أعلى درج ��ات التط ��ور الدبلوما�سي
الذي بد�أ بين البلدين في ت�شرين الأول 2017
ب�إن�ش ��اء مجل�س للتع ��اون بينهم ��ا ،و�أعلنا عن
نيّتهم ��ا �إع ��ادة فتح المعب ��ر الح ��دودي عرعر،
الذي م ��ن الم�ؤمل فتحه في �شهر ت�شرين الأول
هذا العام .
وقال رئي�س الوزراء عبد المهدي قبل زيارته"
"نح ��ن ن�شهد تح ��و ًال كبير ًا ف ��ي العالقات مع
المملك ��ة ".م ��ن جانب ��ه ،ق ��ال المتح ��دث با�سم

وزارة التج ��ارة العراقي ��ة محم ��د حن ��ون �إن
اال�ستثم ��ارات ال�سعودي ��ة يمك ��ن �أن ت�ساع ��د
ف ��ي �إع ��ادة �إعم ��ار الب�ل�اد بع ��د الق�ض ��اء عل ��ى
داع� ��ش ،ويمك ��ن �أن ت�ساعد خب ��رة المملكة في
مج ��ال الطاقة والزراعة في تنمي ��ة ال�صناعات
العراقي ��ة ،م�ؤك ��د ًا بقوله" :الب ��اب مفتوح على
م�صراعي ��ه ال�ستقبال اال�ستثم ��ارات" .الباحث
جيم� ��س دور�س ��ي ،م ��ن كلي ��ة "راجارتن ��ام"
للدرا�س ��ات الدولي ��ة ف ��ي �سنغاف ��ورة ،يق ��ول
�إن "ال�سعوديي ��ن كان ��وا ناجحي ��ن ن�سبي� � ًا في
الع ��راق ،عليهم �أن يتابعوا ما قدموه من وعود
و�أن يثبت ��وا ب�أنهم لهم الق ��درة المالية ،بعك�س
�إيران ،على تنفيذ هذه الم�شاريع" ،م�شير ًا الى
�أن العراق م�شب ��ع بالنفوذ الإيراني في مجالي
االقت�ص ��اد وال�سيا�سية وحتى بف�صائل م�سلحة
موالي ��ة  .يذك ��ر �أن �إي ��ران �ص� �دّرت للعراق ما
قيمت ��ه �أكثر م ��ن  1.66ملي ��ار دوالر م ��ن مادة
الطماطم فق ��ط خالل العام  ،2017وهي تعتبر

الم�صدر الرئي�س ل ��كل ال�صادرات اال�ستهالكية
والمنزلي ��ة والغذائي ��ة وم ��واد البن ��اء .رفوف
متاجر العراق الت�سويقية ال تخلو من منتجات
ايراني ��ة رخي�ص ��ة وكذل ��ك منتج ��ات تركي ��ة .
الجان ��ب الآخ ��ر من االنفت ��اح ال�سع ��ودي على
الع ��راق كان متمث�ل ً�ا بتهدئة الخ�ل�اف الطائفي
بي ��ن البلدي ��ن عبر خططه ��ا لفت ��ح قن�صلية في
مدين ��ة النجف� ،إذ �سي�سمح ذلك لكثير من �أبناء
الطائفة ال�شيعية ال�سعودية بال�سفر الى العراق
لأغرا�ض الزيارة في النجف .
و�أ�ض ��اف النحا� ��س ،ع�ض ��و لجن ��ة ال�ش� ��ؤون
الخارجية في مجل�س �شورى ال�سعودية ،بقوله
"لدينا الآن وجهات نظر مختلفة تجاه العراق
عم ��ا كان ��ت عليه ف ��ي ال�سابق ،ح ��دث هذا عقب
زي ��ارة رجل الدي ��ن مقتدى ال�ص ��در لل�سعودية
في تم ��وز  2017بدع ��وة من ول ��ي العهد ،كان
هذا م�ؤ�شر تحول نحو العراق ب�شكل عام ".
 عن :موقع بلومبيرغ الأميركي

داع�������ش ي���ع���اود ن�����ش��اط��ه يف ق����رى ق��ري��ب��ة م���ن خم��م��ور
 بغداد /املدى
عاود عنا�صر تنظيم داع�ش يف �سل�سلة
جب ��ال "ق ��ره ج ��وخ" التابع ��ة ملخمور
ن�شاطه ��م يف تلك املناطق النائية .وقال
القائ ��د يف ق ��وات البي�شمرك ��ة هلكورد
خ ��در� ،إن "عنا�صر داع�ش يريدون �أخذ
زكاة الفط ��ر م ��ن �أهايل ه ��ذه املناطق،
والت ��ي ت�ص ��ل �إىل  ،%15بالإ�ضافة �إىل
مطالبتهم ب� �ـ� 4آالف دوالر بدل عمل كل
ح�صادة تعم ��ل يف حقولهم الزراعية".
ويق ��ول �أح ��د �ساكني قرية ق ��ره جوخ،
ل� �ـ(رووداو)� ،إن "عنا�ص ��ر داع� ��ش
دخل ��وا قبل يوم�ي�ن �إىل قريتهم وكانوا
يتجولون فيه ��ا ،وملرات عدي ��دة كانوا
يكتب ��ون عب ��ارة (الدول ��ة الإ�سالمي ��ة
باقية) على ج ��دران البيوت ،ليم�سحها

بعد ذلك �أهايل ه ��ذه القرية" .و�أ�ضاف
�أنه ��م "ي�أت ��ون لي�ل� ًا لتحقي ��ق �أهدافه ��م
ويرجع ��ون بع ��د ذل ��ك �إىل �أماكنه ��م".
وق ��ال�" :أحد امل�سلحني ق ��ال �أريد رج ًال
يك ��ون متواج ��د ًا هن ��ا يف اللي ��ل ،ومن
يق ��ول �إنه رجل فلي� �� ِأت �إىل هنا" ،مبين ًا
"ال ت�ستطي ��ع الو�ص ��ول �إىل الق ��رى
القريبة من اجلبل حتى يف النهار".
و�أردف قائ�ل� ًا�" :أنا حالي� � ًا �أنقل �سكني
م ��ن ه ��ذه القري ��ة .ال يوج ��د �أي �أم ��ن
�أو �أم ��ان ،و�إذا و�صل ��وا �إلي ��ك خ�ل�ال
اللي ��ل وح ��دث تبادل �إطالق ن ��ار معهم،
فعائلت ��ك لن تتحم ��ل ذلك" .ب ��د�أ داع�ش
بتنفي ��ذ تهديداته وق ��ام ب�إحراق مزارع
الفالح�ي�ن الذي ��ن رف�ضوا �إعط ��اء زكاة
الفطر لعنا�صر التنظيم.
ومتكن ��ت ق ��وات البي�شمرك ��ة من ر�صد

م ��ن راي ��ات تنظي ��م داع� ��ش ،ولكنه ��م
يتجول ��ون داخ ��ل ه ��ذه الق ��رى ،وكل
ذلك ب�سبب الف ��راغ الأمني بني القوات
العراقية وقوات البي�شمركة .وو�صلت
الق ��وات العراقي ��ة وق ��وات البي�شمركة
�إىل حقيقة ،بح�سب موقع روداو ،وهي
�أن املنطقة بحاج ��ة �إىل عملية ع�سكرية
م�شرتك ��ة للق�ض ��اء نهائي ًا عل ��ى عنا�صر
داع� ��ش ،ولك ��ن مل ت�ص ��ل العالقات بني
بغداد وحكومة �إقليم كرد�ستان بعد �إىل
تلك امل�ستويات للب ��دء بعملية ع�سكرية
م�شرتك ��ة .مت �إر�سال قوات �أ�ضافية من
مقاتل ��ي البي�شمركة �إىل قره جوخ وهم
يف حال ��ة اال�ستع ��داد منذ �أربع ��ة �أيام،
خ�صو�ص� � ًا بع ��د التح ��ركات الأخ�ي�رة
حت ��ركات عنا�ص ��ر داع� ��ش يف ه ��ذه ي�ص ��ل �أعداده ��م فيه ��ا �إىل � 10أو  12لعنا�ص ��ر التنظي ��م يف املنطق ��ة .وتابع
املنطق ��ة ،حيث يتجول ��ون مبجموعات �شخ�ص� � ًا .ال ميك ��ن �أن ن ��رى �أي ��ة راي ��ة القائ ��د يف قوات البي�شمرك ��ة ،هلكورد

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

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

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

خ ��در ،حديث ��ه قائ�ل� ًا� ،إن "حت ��ركات
داع� ��ش يف ه ��ذه املنطق ��ة يف تزاي ��د
باملقارن ��ة م ��ع حتركاته ��م يف ال�شه ��ر
املا�ضي ،وه ��ذه التحركات هي مبنطقة
قره جوخ والدب�س واملناطق الأخرى،
لذل ��ك نحن نتواجد هن ��ا ملنع داع�ش من
الع ��ودة �إليه ��ا ثانية فنح ��ن م�س�ؤولون
عن حمايتها".
م ��ن جهته ��ا ،تق ��وم املروحي ��ات
والطائرات بطلعات جوية م�ستمرة يف
هذه املنطق ��ة لر�صد حت ��ركات ومواقع
عنا�صر داع� ��ش ،وتفي ��د معلومات ب�أن
هناك ما يقرب من  300عن�صر داع�شي
م ��ا زال ��وا متواجدي ��ن ويختبئ ��ون يف
الكه ��وف املنت�ش ��رة عل ��ى جب ��ل ق ��ره
جوخ ،ويبحثون عن الفر�صة املنا�سبة
للهجوم.

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

املدير الفني

خالد خ�ضري

من ��ذ البداية عل ��ى دخ ��ول خمي�س
الخنجر �إل ��ى تحالفهم ب�سبب دعمه
للإره ��اب و�ساح ��ات االعت�ص ��ام"،
كا�شف� � ًا ع ��ن "وج ��ود  200دع ��وى
جنائي ��ة مقدمة ف ��ي الأنبار وحدها
�ض ��د خمي�س الخنج ��ر بتهم تتعلق
بالتحري�ض على قتل مجموعة من
المواطنين".
وحمّل رئي�س لجنة النفط والطاقة
البرلماني ��ة ،تحال ��ف البن ��اء الذي
يقوده ه ��ادي العام ��ري م�س�ؤولية
دخول خمي�س الخنجر �إلى بغداد،
الفت ًا �إلى �أن "الخنجر لم يتمكن من
الح�صول على مقعد برلماني واحد
في محافظته (الأنبار) ما يدل على
رف�ضه من قبل المواطنين".
ويك�ش ��ف �أن "كتلت ��ه الجدي ��دة
المكون ��ة م ��ن ( 40مقع ��د ًا) �ستعقد
اجتماع ًا مهم ًا لها ،الجمعة المقبلة،
لمناق�ش ��ة مو�ض ��وع مر�شح ��ي
وزارتي التريبة والدفاع" ،متوقعا
"�إبع ��اد كتلة خمي� ��س الخنجر عن
ه ��ذه ال ��وزارة كونه ��ا ال تمتل ��ك
المقاع ��د الكافي ��ة للح�ص ��ول عل ��ى
وزارة ".ورف�ض تحالف الم�شروع
العرب ��ي ال ��ذي يتزعم ��ه الخنج ��ر،
االتهام ��ات الموجه ��ة �إل ��ى رئي�سه
قائ ًال �إن "الخنجر له مواقف كبيرة
في دع ��م النازحين وتب ��رع بمبالغ
في حادثة العبّارة".
وتو�ض ��ح النائب ��ة ع ��ن التحال ��ف
ه ��دى الج ��ار الل ��ه لـ(الم ��دى) �أن
"انتخاب محاف ��ظ نينوى هو من
ت�سب ��ب بهذا الخ�ل�اف" ،م�ؤكدة �أن
�اق برئا�س ��ة
"تحال ��ف المح ��ور ب � ٍ
�أحم ��د عب ��د الجب ��وري وخمي� ��س
الخنج ��ر ".وت�شي ��ر ال ��ى �أن "عدد
�أف ��راد تحالفه ��ا يتج ��اوز الثالثين
نائب� � ًا رغ ��م االن�سحاب ��ات الت ��ي
ح�صل ��ت م�ؤخ ��ر ًا وت�شكي ��ل كتل ��ة
اتحاد القوى العراقية� ".أما ب�ش�أن
�إقالة الحلبو�سي فتقول النائبة عن
نينوى �إن "لكل حادث حديث".

عرب وتركمان
كركوك :نطالب
املفو�ضية بتدقيق
�سجالت الناخبني
 بغداد /املدى
طال ��ب ممثل ��و الرتكمان والع ��رب يف جمل�س
الن ��واب� ،أول م ��ن �أم� ��س الإثن�ي�ن ،جمل� ��س
املفو�ض�ي�ن ب�ض ��رورة ت�شكيل جلن ��ة التدقيق
ب�سجل الناخبني يف كركوك.
وق ��ال بي ��ان ملمثل ��ي الرتكم ��ان والع ��رب،
تلقت ��ه (امل ��دى)� ،إن ��ه "ينظر ممثل ��و املكوّ نني
الرتكم ��اين والعرب ��ي يف حمافظ ��ة كرك ��وك
بقل ��ق �شدي ��د اىل تقاع�س جمل� ��س املفو�ضني
يف ت�شكي ��ل جلن ��ة تدقي ��ق �سج ��ل الناخب�ي�ن
ملحافظ ��ة كرك ��وك ك أ�ح ��د متطلب ��ات قان ��ون
االنتخاب ��ات ملجال� ��س املحافظ ��ات يف فقرت ��ه
اخلا�ص ��ة بكرك ��وك" .و�أ�ض ��اف �أن "تلك� � ؤ�
ت�شكيل جلنة التدقيق ي�ضع جمل�س املفو�ضني
حت ��ت طائلة ع ��دم تنفيذ قان ��ون نافذ ويعطي
�إ�ش ��ارات �سلبي ��ة لأبناء حمافظ ��ة كركوك ب�أن
�سيناري ��و تزوير انتخاب ��ات  2018قد يتكرر
يف االنتخاب ��ات املحلي ��ة املقبل ��ة" .وتاب ��ع
�أن "و�ض ��ع حمافظ ��ة كرك ��وك الد�ست ��وري
والقان ��وين وال�سيا�س ��ي وال�شعبي ال يتحمل
�إجراءات ت�سي�س قان ��ون االنتخابات ل�صالح
�أط ��راف حزبي ��ة تري ��د فر�ض �أم ��ر واقع يعيد
و�ض ��ع املحافظة اىل م ��ا قبل (ت�شري ��ن الأول
 )2017والت�ضحي ��ة بدم ��اء ال�شه ��داء الذي ��ن
قارعوا ع�صاب ��ات داع�ش الإجرامية ،و�أعادت
فر�ض القانون يف املحافظة" .وتابعوا "نحن
�إذ نطالب جمل�س املفو�ضني ب�ضرورة ت�شكيل
جلن ��ة التدقيق ف�إننا نحتف ��ظ بحقنا القانوين
والد�ست ��وري ملقا�ضاة املفو�ضي ��ة بتهمة عدم
تنفيذ القانون".
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سياسة

عب��د ال��رزاق ال�ص��ايف وداع�� ًا

ح��ي��ث مل ي��ع��د للكلمات م��ا يُ��ج�بر خ��واط��رن��ا...
ذاتي.
ليل��ة �أم���س توقف قلب ال�صايف ع��ن اخلفقان ،ومل تكتمل بعد �سريته التي مل ُتكتب ،ومل يكن يريد �أن يكتبها ه��و ،ترفع ًا عن االن�شغال مبا هو
ّ
وتوحد معها،
كر�س لها حياته و�صارت جزءاً من كيانه وفكره واحللم الذي ظل يرافقه حتى اللحظة الأخرية،
ّ
وم��ا ي�ضعف الت�صاقه بالق�ضية الت��ي ّ
دون �أن يفقد بريق الأمل بانبالج فجر تغيري ي�ستعيد فيه الإن�سان ذاته وح�ضوره ،وي�صبح �سيد م�صريه وم�ستقبله .
كان �إميانه بعدالة ق�ضيته ال يتزعزع حتى يف �أحلك الظروف حيث يبدو الأمل ترف ًا و�سراب ًا !
هل �أقول يف حلظة فقدانك غري ما كتبته يف حياتك :

خم�سة �أ�صوات بني زمنني ..جميل و"تالف" � ...صوت عبد الرزاق ال�صايف

 فخري كرمي

كل ما �أعرفه عن والدته
�شب يف مدينة
ون�ش�أته� ،أنه ّ
كربالء ،ورمبا �أجنز
فرو�ضه املدر�سية البيتية
يف ب�ساتينها ،ل�شدة تعلقه
بالب�ساتني ،وا�ستعداده لـ
�سفرات �شيقة اىل
"افتعال"
ٍ
بعقوبة �أو غريها ،بعد �أن
ا�ستقر به املقام يف بغداد،
و�أ�صبح رئي�س ًا لتحرير
جريدة طريق ال�شعب.
يف �أوائل ال�سبعينيات .كان
ميكن �أن �أعرف كل تفا�صيل
ن�ش�أته و�صباه ودرا�سته ،لكن
ذلك مل يكن مهم ًا بالن�سبة
يل ،يف ذلك الزمن ،كل ما
كان مهم ًا ،التعرف على ما
تك�شفه الدواخل العميقة،
وال�سريرة ،والطاقة
العاطفية الإن�سانية،
وقدرتها على �أن تكون واحة
تتفجر فيها ينابيع الفرح،
لت�سعد الآخرين.

لي�س ال�ص ��ايف وحده من ال �أعرف "�أ�صله العم ��ل وهم ��وم ال�سيا�س ��ة وال�صحاف ��ة،
وف�صل ��ه" ،ب ��ل �أن ��ا ال �أع ��رف غ�ي�ر ا�سمي واحلي ��اة اخلا�صة ،بحي ��ث مل نكن نفرتق
الثالث ��ي ،وتاريخ الوالدة ال ��ذي �أت�شارك �إال يف �أوق ��ات الن ��وم .وامل�ش�ت�ركات تلك،
ب ��ه مع ماليني العراقي�ي�ن ،بعد �أن �ضاعت متثل ��ت يف �شغفن ��ا بالرم ��ان والربتق ��ال
"ورق ��ة الداية" من الق ��ر�آن ،حيث كانت و�أكل "الر ّك ��ي" !.وه ��ذا ال�شغ ��ف اليومي
الأ�س ��ر القدمي ��ة حتف ��ظ تواري ��خ مي�ل�اد �أفادن ��ا كث�ي�ر ًا يف تل ��ك املرحل ��ة املكفه ّرة،
�أبنائه ��ا وبناته ��ا .ويف وق ��ت مت�أخ ��ر ،احلبل ��ى بال�شكوك واخليب ��ة والإح�سا�س
حاولت �أن �أعرف بع�ض تفا�صيل خيبتي ،باملالحق ��ة م ��ن الأجه ��زة الأمني ��ة البعثية
مذ انحدرت �صارخ ًا �إىل الدنيا ،من بع�ض ور�ص ��د كل حتركاتن ��ا ،وحماول ��ة التقاط
من تبقى م ��ن عجائز العائل ��ة و�شيوخها ،م ��ا نتداول ��ه يف االجتماع ��ات واللقاءات
دون �أن �أح�ص ��ل عل ��ى م ��ا ينف ��ع كث�ي�ر ًا اخلا�ص ��ة .وهن ��ا كان الرم ��ان والربتقال،
يف تف�س�ي�ر مظاه ��ر وتعرج ��ات حيات ��ي ينتقالن بنا مبا يُ�شبه العادة اىل التم�شي
ال�شخ�صية غري املهمة لغريي.
عل ��ى �ضفاف دجل ��ة ويف ي ��د الواحد منا،
و�إذا مل �أخط ��ئ يف التخم�ي�ن ،م ��ن كي�س يحمل الربتقال ،والآخر ق�شوره.
املظاه ��ر الت ��ي �أحاطت بالعائل ��ة ،الإخوة كن ��ا ن ��ردد� ،أحيان� � ًا� ،أن العم ��ل ال�س ��ري
وال�شقيق ��ات ،ف� ��إن �أ�س ��رة ال�ص ��ايف كانت يتفتق ع ��ن �أ�ساليب للإفالت م ��ن الر�صد،
مي�سورة احلال.
ال ت�أتي على ذكرها كتب الدرا�سة احلزبية
وكيف يكون احلال غري ذلك ،وكل الأبناء وفن ��ون العمل ال�سري ،فكي ��ف ميكن ذكر
على الأقل در�سوا وتخرجوا يف اجلامعة الربتقال والرمان يف بالد ،يتعذر العثور
ببغداد ،حمامني و�أطباء ويف تخ�ص�صات عليهما..؟
جامعية عالية.
()2
�أكم ��ل عب ��د ال ��رزاق ال�ص ��ايف درا�س ��ة يومها ،كان "�أبو خمل� ��ص" يبث كيمياءه
احلقوق ،يف ال�سنة الأوىل من عمر ثورة ال�صداق ��ي يف حمي ��ط معارف ��ه ،لتتك ��ون
الراب ��ع ع�ش ��ر من مت ��وز بع ��د
انقطاعات ،م ��ن بينه ��ا �صداق ��ات عم ��ره .م ��ن جانبه،
ٍ
ب�سبب االعتقال واملالحقة ،بعد انخراطه كان ��ت �ش ��روط ال�صداق ��ة ال تتطل ��ب غري
يف العم ��ل الطالب ��ي واحلزب ��ي .ول�س ��ت تل ��ك ال�صف ��ات الت ��ي يراه ��ا �ضرورية يف
�ان ال ي�س ��د اال�ستئث ��ار والأناني ��ة
�أدري �إن كان زاول مهن ��ة املحام ��اة بع ��د �إن�س � ٍ
تخرج ��ه� ،أم �أخذت ��ه ال�سيا�س ��ة والن�شاط املفرطة والغرور م�سالك احلياة اجلديرة
احلزبي بعيد ًا عنها .ولي�ست لذلك �أهمية،
مبنا�ضل غايته تغي�ي�ر معادالتها ،و�إعادة
ٍ
لأن �سريته الالحق ��ة ،بعد �أن تعرفت عليه بنائه ��ا و�صياغ ��ة مفاهيم قيمي ��ة جديدة،
يف �أواخر ال�ستينيات م ��ن القرن املا�ضي ت�ض ��ع الإن�س ��ان يف املق ��ام الأول ،وتنب ��ذ
لأول مرة يف مو�سكو ،ت�ؤ�شر اىل الت�صاقه الت�شوهات الت ��ي راكمتها عهود العبودية
بالعمل احلزبي ال�سيا�سي والإعالمي.
واال�ستغ�ل�ال .ولف ��رط ثقت ��ه باملظاه ��ر
ومن ��ذ لقائنا الأول يف بغداد ،بعد عودتي الأولية ،كان يتوهم� ،أو يبالغ يف التقدير،
م ��ن مو�سك ��و ،وان�شغالن ��ا يف ال�صحاف ��ة فيجانبه احلد�س.
احلزبية وم ��ا حولها ،وج ��دت م�شرتكات مل يك ��ن ال�ص ��ايف يخل ��ط ب�ي�ن امل�شاع ��ر
�أخرى ،غ�ي�ر العمل احلزب ��ي والإعالمي ،ال�شخ�صي ��ة ،واحل ��زازات الت ��ي تفرزه ��ا
وغري االجنذاب اىل
م�سارات حياتي ٍة ،بدت املطام ��ع والتناف� ��س وانته ��از الفر� ��ص،
ٍ
يل حميمية ،ترتقي بالعالقة اىل م�شارف وتقيي ��م العامل�ي�ن يف حميط ��ه� ،أو يف
�صداق� � ٍة تتج ��ذر ،جتعلن ��ا �أك�ث�ر الت�صاق ًا دائرت ��ه احلزبي ��ة ال�ضيق ��ة .ويكف ��ي �أن
وحر�ص ًا على ت�ضييق امل�سافة بني م�شاغل يتناول ��ه �أحده ��م ب�س ��وءٍ يف العل ��ن ويف

حمف � ٍ�ل حزب ��ي ،حت ��ى يك ��ون ذل ��ك كافي� � ًا يف �صياغ ��ة الوثائ ��ق ال�سيا�سية الر�سمية
لتجن ��ب تن ��اول اجلوان ��ب ال�سلبي ��ة يف للح ��زب ،واحلر� ��ص عل ��ى جت�سيده ��ا
حيات ��ه ون�شاط ��ه ،حد املبالغ ��ة �أحيان ًا يف للتوجهات املر�سوم ��ة ،لكنه ظل كتوم ًا ،ال
�إب ��راز كف ��اءة الآخ ��ر والإ�ش ��ادة
بخ�صال يت�سام ��ح مع نف�سه� ،أو يت�ساهل مع غريه،
ٍ
لي�ست فيه!
يف �أن يتبج ��ح ،ويوح ��ي ب�أن ��ه وراء هذا
لتجن ّ
فظ ممن لفظتهم احلياة املوق ��ف� ،أو حتدي ��د و�صياغ ��ة وثيق ��ة �أو
كما تع ّر�ض ٍ
يف تعرجاته ��ا ،وك�شف ��ت ع ��ن خ�صاله ��م كت ّي � ٍ�ب .ومل ي�سم ��ح لنف�سه بادع ��اء �إ�سناد
احلقيقي ��ة ،باعتباره ��م جم ��رد �أ�شب ��اه تكليف قي ��ادي له ،او جم ��رد الإ�شارة اىل
رجال..
�ات من ��ه ،م ��ن ب ��اب االعتزاز
�أن فيه ��ا مل�س � ٍ
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والفخ ��ر ،وه ��ي �صفة يندر العث ��ور عليها
ع�ّب�رّ ع ��ن ا�ستغراب ��ه م ��ن تهال ��ك قياديي عن ��د �آخرين من القي ��ادات احلزبية ،ممن
احل ��زب ،وه ��م يث�ي�رون �صخب� � ًا ،ح ��ول كان الواحد منهم ال ي�ت�رك فر�صة �سانح ًة
م ��ن ينبغ ��ي �أن يدير عم ��ل جريدة احلزب اال ويتعم ��د ركوبه ��ا� ،أو ك�شفها� .إنه يرى
�دور لها يف بداية يف التكلي ��ف� ،أي� � ًا كان� ،أمان ��ة وت�شريف ًا،
الأ�سبوعي ��ة يف �أول �ص � ٍ
�شه ��ر الع�س ��ل امل� � ّر اخل ��ادع ،زم ��ن البعث علي ��ه تنفي ��ذه ب�إب ��داع بعيدٍ ع ��ن التظاهر
يف �أوائ ��ل ال�سبعيني ��ات ،ق ��ال بب�ساط ��ة والتبجح وال�ضجي ��ج ،وبغ�ض النظر عن
املتوا�ضع املقتدر :لنبحث يف املوا�صفات طبيع ��ة التكلي ��ف� ،سواء كان ��ت مب�ستوى
ث ��م نقرر� ،أبد�أ بنف�سي ف�أق ��ول �أنا ال �أمتلك قامت ��ه �أو دونه ��ا م ��ن حي ��ث الرتاتبي ��ة
املوا�صفات التي ت�ؤهلني للمهمة !
احلزبية� ،أو احتمال تعري�ضه للخطر.
والواقع �أنه كان �أكرثهم جدارة وتو�صيف ًا
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�ار كان ال�صايف وفي ًا لقيمِ ه� ،صادق ًا ،ونزيه ًا.
له ��ا .كان ذل ��ك بالن�سب ��ة يل� ،أول اختب � ٍ
ملتان ��ة خلقه ،وترفعه عن ال�صغائر التي ال يف �أك�ث�ر م ��ن موقف� ،أكد ه ��ذه اخل�صال،
تخلق من الب�شر� ،سوى �أ�شكال تفتقر لتلك وجتاوزه ��ا دون افتع ��ال .يوم� � ًا �أج ��رت
�ات ب�ي�ن قياديني يف
ال�سويّة التي ي�ستحي ��ل بدونها �أن ت�صمد قي ��ادة احل ��زب تنق�ل ٍ
�أم ��ام جترب� � ٍة �أو
اختبار �أم ��ام الإغراءات الداخ ��ل ،و�آخري ��ن يف اخل ��ارج .كان
ٍ
ال�صغ�ي�رة والو�ضيع ��ة ،وخ�صو�ص� � ًا تلك ال�ص ��ايف م ��ن ب�ي�ن املكلف�ي�ن باالنتقال من
الت ��ي ترتب ��ط با�ستدراج ��ات ال�سلط ��ة ،كرد�ست ��ان "قب ��ل حتريره ��ا بان�سح ��اب
وبريقه ��ا الزائ ��ف ،الت ��ي �أدت اىل تع�ث�ر ال�سلط ��ة م ��ن مدنه ��ا" اىل �سوري ��ا لقيادة
و�سق ��وط كثريين يف دروبها التي �أف�ضت العم ��ل الإعالم ��ي والعالق ��ات ،و�آخر معه
بهم اىل اخلراب والتدهور.
لقي ��ادة التنظي ��م احلزب ��ي ،والعم ��ل يف
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مواق ��ع الداخ ��ل كان حمفوف� � ًا بالأخط ��ار
ً
ومنا�ضل،
�وق،
�
ق
ح
مثقف ،كات � ٌ�ب ،خريج
وامل�صاع ��ب و�شظ ��ف العي� ��ش ،خالفا لأي
مل يتخل ��ف عن مهم ��ة ،يف �أي موقع تقرر موق ��ع يف اخلارج .بعد وقت ق�صري بد�أت
�أن يكون فيه .وهو ا�ستثناء قدر معرفتي ،برقيات عبد الرزاق ترتى ،مطالبة ب�إلغاء
بقب ��ول مهم ��ة دون �س� �� ٍؤال ع ��ن تفا�صي ��ل تكليف ��ه و�إعادت ��ه اىل موقع ��ه ال�سابق يف
موقع ��ه وم�س�ؤوليت ��ه .رغ ��م �أن بع�ض ًا من كرد�ست ��ان ،لأن العم ��ل يف موقعه اجلديد
ذلك مل يكن يف �أحوال معينة ،منق�صة� ،أو يتعرث ،وال بد من �إع ��ادة من كان يتدبره،
عيب ًا ي�ؤاخذ عليه .ويف حاالت خا�صة كان ب�أ�سرع وقت ،فهو الأجدر!..
ال�س� ��ؤال �ضروري� � ًا ملعرفة �إمكاني ��ة ت�أدية �أيك ��ون مث ��ل ه ��ذا املوق ��ف ،ن ��زوة ،او
املهمة املوكولة �إليه ،بامل�ستوى املطلوب .حماولة لإظهار بطول ��ة او نيل حظوة او
ُع ��رف عبد ال ��رزاق ال�ص ��ايف مب�ساهماته مركز حزب ��ي ،و�صاحبها ،ع�ضو يف �أعلى

هيئ ��ة حزبية ،ولي� ��س يف م�شروعه قطع ًا
�أن ي�صبح �أمين ًا عام ًا؟
كال دون �أدنى �شك ،ذلك املوقف كان تعبرياً
جلي ًا ع ��ن �إخال�صه الالمتناه ��ي لق�ضيته،
و�إ�ضعافه ��ا او �إعاقة تقدمه ��ا ،بالن�سبة له
جتريح ل�ضم�ي�ره ،و�إدانة ل�صدقية �إميانه
باملبادئ والقي ��م التي نذر نف�سه لها .ويف
كل مرة ي�صادف ما يُ�شبه هذا املوقف كان
ال�ص ��ايف يعيد ت�أكيد م�أثرت ��ه التي تعك�س
مناعته الأخالقية ،وتفانيه.
مل يك ��ن يف م ��ا يتخ ��ذه م ��ن مواق ��ف على
ه ��ذا ال�صعيد ،تعبري عر�ض ��ي عن �سلوكه
ونهجه يف التعامل م ��ع احلياة احلزبية،
وحت ��ى يف حيات ��ه وعالقات ��ه ال�شخ�صية
والعائلي ��ة ال�ضيق ��ة .ويف توج ��ه إلع ��ادة
تق�سي ��م العم ��ل يف املكت ��ب ال�سيا�س ��ي،
وبان�ضم ��ام �أع�ضاء جدد ،تطوع �أن يكون
ع�ضو ًا يف جلنة حتت قيادة ع�ضو جديد،
م�ؤكد ًا �أن ذلك �أ�صلح للحزب ،و�سيبذل كل
جهد لإجناح عمل اللجنة!
�أيك ��ون ه ��ذا �أي�ض� � ًا ن ��زوة او ادع ��اء ،او
حماولة لإظهار ما لي�س يف �أ�سا�س �سلوكه
و�سويّته الأخالقية..؟!
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بع ��د مهم ��ة �سف ��ر كان يُر�س ��ل قائم ��ة
بامل�صروف ��ات با ألج ��زاء ال�صغ�ي�رة م ��ن
�أية عمل ��ة ،تركية او �إيراني ��ة او �سورية.
ويتعف ��ف ع ��ن ن�سي ��ان ك�س ��ور العم�ل�ات
املتبقي ��ة م ��ن م�صروفات ��ه ،بع ��د �أن يكون
ق ��د اخت ��ار �أرخ� ��ص املطاع ��م لوجبات ��ه،
و�أرخ� ��ص الفن ��ادق لإقامته .عندم ��ا ُكل َِف
مبهم ��ة �سيا�سية يف لبن ��ان ،للقيام بحملة
�إعالمي ��ة لف�ض ��ح انته ��اكات النظ ��ام بع ��د
انق�ل�اب  ،١٩٦٨كان يواظ ��ب على �إر�سال
تقاري ��ر منتظمة عن م�صروفات ��ه دون �أن
يطالبه �أح ٌد بذلك .وحني �س�ألته مرة ،كيف
كنت تدير �أمورك املعي�شية؟ قال بب�ساطة:
كن ��ت اهتدي ��ت اىل مطعم �س ّي ��ار ،ور�أيت
�أن وجب ��ة دج ��اج م�شوي ه ��ي الأرخ�ص،
وم ��ا كان من ��ي �إال �أن ا�ش�ت�ري ن�ص ��ف
دجاج ��ة يومي� � ًا فاكتفي بها طعام� � ًا لليوم

بوجبتني!..
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بع ��د ث ��ورة  ١٤مت ��وز ُر�ش ��ح اىل اللجنة
املركزي ��ة للحزب ال�شيوع ��ي ،ويف �أعقاب
انته ��اء اجتم ��اع اللجن ��ة �أبل ��غ بانته ��اء
تر�شيح ��ه ،دون تف�س�ي�ر ،ودون �أن ي�س�أل
ع ��ن ال�سب ��ب! مل يع ��رف ومل ي�س� ��أل حتى
بع ��د �أن ع ��اد ع�ضو ًا يف اللجن ��ة املركزية،
ثم املكت ��ب ال�سيا�سي ،وبال�صدفة املح�ضة
تطوع �أحد رفاقه بتو�ضي ��ح �سبب �إعفائه
م ��ن الرت�شي ��ح للجن ��ة املركزي ��ة ،ول�سبب
ل ��و �سئ ��ل عنه ي ��وم تبليغ ��ه لأعي ��د النظر
بالإعف ��اء ،لكنه ا�ستم ��ع للتف�سري ،واعترب
�أن الأم ��ر ال ي�ستح ��ق التوق ��ف .فاحل ��زب
وم�صلحته فوق كل اعتبار..
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ت ��رك العم ��ر ب�صمات ��ه عل ��ى عب ��د الرزاق
ال�صايف� ،شك ًال ،وق ��د تغري فيه بع�ض من
عاداته و�سلوك ��ه .رمبا �صار �أكرث احلاح ًا
عل ��ى تفا�صي ��ل ق ��د ال تعنيه ،وق ��د يتدخل
بحك ��م الع ��ادة يف ن�ص ��ح م ��ن ال ينت�صح،
لكن ��ه ظ ��ل عل ��ى م ��ا كان علي ��ه ..مل تتغري
�شب عليها ..بقي
خ�صال ��ه الإن�سانية التي ّ
ذل ��ك الإن�سان ال ��ذي ال ينك�س ��ر وال ينثني
�أمام عوا�صف احلي ��اة الكا�سرة ،متم�سك ًا
مببادئ ��ه وخي ��اره ال ��ذي اهت ��دى اليه يف
�شبابه...
ظل ال�صايف ،رغم التغريات التي ع�صفت
بالعامل ،وقلبت املوازين ،و�أطاحت بعامل
الأمل ،بع ��د انهي ��ار االحت ��اد ال�سوفيتي،
حمافظ� � ًا عل ��ى ا�ستع ��داده يف �أن ي�ست ��ل
قلمه ،كلما ُ�سلم ورق ��ة او وثيقة ،م�ستعد ًا
لت�صحيحها او الإ�ضافة �إليها ،كما لو �أنها
مقالة او بيان او ر�سالة حزبية..
ومرات يكت�ش ��ف ،او يُقال له ،وهو ينوي
امت�ش ��اق قلم ��ه :عبد ال ��رزاق ه ��ذه قائمة
كهرب ��اء� ....أو تق ��ول ل ��ه زوجت ��ه� :أب ��و
خمل�ص� ،أرج ��وك ال تكت ��ب ،او ت�شخبط،
فما بيدك هو عقد زواجنا!..
مهم ��ا تغ�ّي�رّ الع ��امل م ��ن حولن ��ا ،ف�س�أظل
�أ�صطفيك �صديق العمر.
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الربملان يع ّول على �إقالة جمل�س نينوى والتف ّرد
باملرعيد رد ًا على جتاهله

 بغداد /وائل نعمة
عر� ��ض من�صور المرعي ��د ،محافظ نينوى
المنتخب تو ًا من مجل�س المحافظة ،جزء ًا
من برنامج عمل ��ه المقبل �أمام ال�صحفيين
�أم� ��س في مبنى الحكوم ��ة المحلية� ،إال �أن
�أطراف� � ًا �سيا�سي ��ة ف ��ي البرلم ��ان تعتقد �إن
الوقت مازال مبكر ًا لجلو�س المرعيد على
كر�سي المحافظة.
مجل�س النواب ،الذي ُ�ض ِربت اعترا�ضاته
عل ��ى اختي ��ار المرعي ��د عر� ��ض الحائ ��ط،
يع ��ول �أن يفل ��ح ه ��ذه الم ّرة بح ��ل مجل�س
المحافظ ��ة ،وتحويل مهامه �إليه ،ليت�سنى
له التف ّرد بالمحافظ� ،إذا ما ف�شل في �إبطال
�إجراءات اختياره من الأ�سا�س.
ويعتم ��د البرلم ��ان عل ��ى تراك ��م المواقف
ال�سيا�سي ��ة الراف�ض ��ة النتخ ��اب المرعيد،
جل�سة
وطل ��ب عدد م ��ن �أع�ضاء مجل� ��س محافظة
انتخاب
نين ��وى بح ��ل الأخي ��ر ،ف ��ي تط ��ور جديد
حمافظ
للأح ��داث بع ��د �إقال ��ة البرلم ��ان للمحافظ
نينوى قبل
ال�ساب ��ق نوف ��ل العاك ��وب قب ��ل �أكث ��ر م ��ن
يومني
�شهر.
وبدى الطلب الأخير المقدم من  13ع�ضو ًا
في المجل�س وك�أن ��ه "ردة فعل" �أو غ�ضب ا�سم المحافظ الجديد ،ولم يكن المرعيد! م ��اذا ج ��رى في ال� �ـ� 48ساع ��ة بع ��د انتهاء الن ��واب ،وه ��و كان القط ��ب الرئي� ��س في
على "خيان ��ة" زمالئهم لالتفاقات ال�سابقة يقول �أحد �أع�ضاء الكتلة الذي كان حا�ضر ًا االجتم ��اع ،وكي ��ف ان�شق ��ت الكتل ��ة ،لكنه ق�ضي ��ة اختي ��ار المحاف ��ظ� ،إل ��ى �إيق ��اف
عل ��ى اختي ��ار المحاف ��ظ .وبع ��د انج�ل�اء ف ��ي االجتم ��اع لـ(المدى) طالب� � ًا عدم ن�شر يق ��ول" :ال�صفق ��ة ُع ِق ��دت ف ��ي بغ ��داد وت ّم �إجراءات اختيار المحافظ بذريعة وجود
عا�صفة جل�س ��ة االثني ��ن الما�ضية (جل�سة ا�سم ��ه� ،إن " 27ع�ض ��و ًا وقع ��وا على ا�سم ا�ستمالة �أغلب �أع�ضاء التحالف للت�صويت عمليات بيع و�شراء للمن�صب.
اختي ��ار المرعي ��د) ،لمّح بع� ��ض الأع�ضاء المحاف ��ظ المتف ��ق علي ��ه" ،وت� � ّم االت�صال ل�صالح من�صور المرعيد".
وعل ��ى الفور ق ��ام الحلبو�س ��ي ،بمخاطبة
ب أ�ن ��ه قد يك ��ون موقف ًا مت�سرع� � ًا (طلب حل باالثني ��ن الآخري ��ن بالهات ��ف (ل ��م يكون ��ا ل ��م يكت�ش ��ف الفري ��ق الأ�صغر ف ��ي تحالف مجل�س مكافحة الف�ساد الذي ير�أ�سه عادل
المجل�س) وله ت ِباعات خطيرة �إذا ما حدث حا�ضرين) و�أكدا دعم اال�سم المطروح.
نين ��وى ،االتف ��اق الجديد �إال ف ��ي �ساعات عب ��د المه ��دي (رئي� ��س الحكوم ��ة) ،وقام
بالفعل.
المر�شح كان هو ح�سام العبّار ،زميلهم في ال�صب ��اح الأول ��ى م ��ن جل�س ��ة اختي ��ار االدع ��اء الع ��ام بتكلي ��ف محكم ��ة النزاهة
ماذا حدث قبل �أيام من
المجل�س وينتم ��ي الى الحزب اال�سالمي .المحاف ��ظ ،وقرر قب ��ل دخ ��ول الجل�سة �أن بالتحقيق بتلك الدعوات.
انتخاب المحافظ؟
والعبّار كان معروف ًا منذ عدة �أ�سابيع ب�أنه يقاطعه ��ا بع ��د �أن �أر�س ��ل طلب� � ًا موقع ًا من يق ��ول ثاب ��ت العبا�س ��ي ،وه ��و نائ ��ب عن
ي ��وم الجمع ��ة الما�ضي ��ة ،قب ��ل � 3أيام من اال�سم الأخير ال ��ذي قدّمه رئي�س البرلمان  12ع�ض ��و ًا الى رئا�س ��ة مجل�س المحافظة نين ��وى لـ(الم ��دى) �إن "هن ��اك اثبات ��ات
الجل�سة ،اجتمع ��ت كتلة "تحالف نينوى" محم ��د الحلبو�س ��ي ،بع ��د ا�ستبع ��اد ا�س ��م لت�أجيل انتخاب المحافظ.
�ستق ��دم الى الق�ضاء ت ؤ�ك ��د وجود �صفقات
 29ع�ض ��و ًا ،وه ��ي الكتل ��ة العربي ��ة ف ��ي عويد اللويزي وعبد القادر دخيل.
ف ��ي التوقيت نف�س ��ه �أ�سرع ن ��واب نينوى م�شبوهة وراء اختيار المرعيد".
المحافظة ،وقرروا باالجماع على اختيار وال يعرف ع�ضو تحالف نينوى بالتحديد في البرلمان الى الطلب من رئي�س مجل�س وكان عب ��د المه ��دي ق ��د ه� �دّد باتخ ��اذ

�سيقوم �أثناء فترة توليه المن�صب ،ب�إعادة
النازحين وتقديم الخدمات و�إعادة �إعمار
المدن المدمرة.
ودع ��ا المرعيد جمي ��ع الق ��وى ال�سيا�سية
ال ��ى تنا�سي الخالف ��ات من �أج ��ل نينوى،
بالمقابل طالب مجل�س المحافظة ،رئا�سة
الجمهوري ��ة ب�إ�ص ��دار مر�س ��وم جمهوري
ليتمكن المحافظ من �أداء مهامه.

�إج ��راءات قانونية �ضد من يتكلم �أو ين�شر
ع ��ن الف�س ��اد دون �أن يق ��دم �إثبات ��ات ال ��ى
"مكافحة الف�ساد" خالل �أ�سبوعين.
وو�صل ��ت �سع ��ر من�ص ��ب المحاف ��ظ ف ��ي
الأ�سابي ��ع الما�ضي ��ة ،بح�س ��ب بع� ��ض
الت�سريب ��ات التي لم تت أ�ك ��د ،الى � 250ألف
دوالر و�سيارة �أميركية نوع (جي �أم �سي)
ل ��كل ع�ضو في مجل� ��س المحافظة ي�صوت
ل�صالح مر�شح معين.
وعل ��ى وف ��ق تل ��ك الأنب ��اء ح ��اول مجل�س
النواب مرتين حل مجل�س المحافظة ،قبل
�أن يتمك ��ن الأخير قب ��ل يومين من اختيار
المرعي ��د .وق ��ال المحاف ��ظ المنتخ ��ب في
�أول م�ؤتمر �صحف ��ي له بعد انتخابه ،ب�أنه

العودة لخيار حل المجل�س
و ُتث ��ار ع ��دة ق�ضاي ��ا قانوني ��ة ف ��ي جل�سة
انتخ ��اب المحافظ قد تجع ��ل طريق ح�سم
من�ص ��ب المحاف ��ظ طوي�ل ً�ا ،مث ��ل اعتب ��ار
مجل�س المحافظة منتهي الوالية وال يحق
له اختيار محافظ.
ويق ��ول النائ ��ب العبا�س ��ي �إن مجل� ��س
المحافظة م�ضى ب�إجراءاته رغم اعترا�ض
البرلم ��ان عل ��ى �إقام ��ة جل�س ��ة الختي ��ار
المحاف ��ظ ،م�ضيف� � ًا "�سنق ��وم بحل ��ه لأن
خال ��ف البرلم ��ان و�سنطعن ف ��ي �إجراءات
اختيار المحافظ".
وي�ؤك ��د النائ ��ب �أن البرلم ��ان �سيو�ص ��ي
بـ"تحوي ��ل �سلطة مجل� ��س المحافظة بعد
حل ��ه ال ��ى البرلم ��ان وح�ص ��ر ًا ال ��ى نواب
نينوى لمتابعة الحكومة المحلية".
ويعتق ��د ن ��واب نين ��وى �إن هن ��اك مواقف
جدي ��دة ط ��ر�أت بع ��د "�صفق ��ة اختي ��ار
المرعيد" �ست�ساعد في ت�سريع حل مجل�س
المحافظ ��ة ،مث ��ل خيبة ا ألم ��ل التي ي�شعر
بها رئي� ��س البرلمان بع ��د رف�ض مر�شحه،
ودخ ��ول زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقتدى
ال�صدر على خط الأزمة ،ومواقف �سيا�سية
�أخرى من تحالف الن�صر (حيدر العبادي)
وتيار الحكمة ،وفق ما قاله العبا�سي.
وقال النائب محم ��د الكربولي تعليق ًا على
اختي ��ار المرعيد في تغري ��دة على تويتر:
"بيعت محافظة نينوى بت�صويت فا�ضح

لمر�شح واحد بن�سبة .")....(%100
بالمقابل ق ��ال النائب مثنى ال�سامرائي �إن
عملية بيع من�صب محافظ نينوى "جاءت
م ��ن �أموال �صالح الدي ��ن الم�سروقة" ،في
�إ�شارة ال ��ى النائب �أحم ��د الجبوري (ابو
مازن) الذي دعم اختيار المرعيد.
وال ي�سمح القانون بحل مجل�س المحافظة
اال بطريقي ��ن ،اما بطلب م ��ن المحافظ �أو
ثل ��ث �أع�ضاء المجل�س ،لكن ��ه مقترن بعدة
�شروط.
وتن�ص الم ��ادة  20في قانون  21الخا�ص
بتنظيم �أو�ضاع المحافظات�" :أو ًال :يحل
المجل� ��س والمجال�س المحلي ��ة بالأغلبية
المطلق ��ة لعدد �أع�ض ��اء المجل�س بنا ًء على
طل ��ب ُثلث الأع�ض ��اء في الح ��االت االتية:
 -1الإخ�ل�ال الج�سي ��م بالأعم ��ال والمهام
الموكل ��ة �إلي ��ه  -2مخالف ��ة الد�ست ��ور
والقواني ��ن  -3فق ��دان ثل ��ث الأع�ض ��اء
�شروط الع�ضوية".
�أم ��ا ثاني� � ًا م ��ن الم ��ادة نف�سه ��ا فتق ��ول:
"لمجل�س النواب حل المجل�س بالأغلبية
المطلقة لعدد �أع�ضائ ��ه بنا ًء على طلب من
المحاف ��ظ �أو طل ��ب م ��ن ُثلث �أع�ضائ ��ه �إذا
تحقق �أحد الأ�سباب المذكورة �أعاله ".
ويق ��ول عل ��ي خ�ضي ��ر ،ع�ض ��و مجل� ��س
محافظ ��ة نينوى لـ(الم ��دى) �إن ق�ضية حل
المجل� ��س "ق ��د تت�أجل لبع� ��ض الوقت لأن
فيها تداعيات خطيرة".
وي�شي ��ر خ�ضير ال ��ذي كان �أحد الموقعين
م ��ن �ضم ��ن  13نائب� � ًا على ح ��ل المجل�س،
الى �أن ذلك االجراء "�سيطلق يد المحافظ
متف ��رد ًا ف ��ي نين ��وى دون رقي ��ب ،كم ��ا قد
ي�ؤث ��ر عل ��ى �أج ��واء االنتخاب ��ات المحلية
التي باتت قريبة".
وي ؤ�ك ��د خ�ضي ��ر �إن ق ��رار ح ��ل المجل� ��س
�سي�ؤخذ بعد �إجراء حوارات في بغداد مع
القوى ال�سيا�سية والبرلمان.

وزارة الدفاع
دائرة امل�ست�شار القانوين  /املحكمة الع�سكرية الأوىل
(�إعالن) 5
رزمة ()2019/5
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عودة ي�ستنجد بجمهور الميناء لح�سم "كال�سيكو الب�صرة"
 ن����ف����ط م����ي���������س����ان ي����ع����د م������ف������اج�������أة ل����ه����زمي����ة م����ت���������ص����در ال����������دوري
 بغداد  /حيدر مدلول
تنطل ��ق الي ��وم االربع ��اء مناف�سات
اجلول ��ة الثامن ��ة من جول ��ة الإياب
ل ��دوري الك ��رة املمت ��از باملو�س ��م
احل ��ايل ب إ�ج ��راء مبارات�ي�ن
عل ��ى مالع ��ب العا�صم ��ة بغ ��داد
واملحافظات.
وتتجه الأنظ ��ار بال�ساعة العا�شرة
م�س ��ا ًء اىل ملعب الفيح ��اء باملدينة
الريا�ضي ��ة يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة
حي ��ث حتت�ض ��ن كال�سيك ��و ب�صري
ملته ��ب يجمع فري ��ق نفط اجلنوب
العا�ش ��ر يف الرتتي ��ب بر�صي ��د 33
نقط ��ة وغرمي ��ه التقلي ��دي فري ��ق
املين ��اء الثام ��ن ع�ش ��ر بر�صي ��د 25
نقطة يف مهم ��ة جديدة ي�سعى فيها
املدرب ع ��ادل نا�ص ��ر اىل املحافظة
على �سكة االنت�صارات التي حققها
يف اجل ��والت الأخرية م ��ن مرحلة
الذه ��اب �أم ًال يف التق ��دم اىل املركز
الثامن ال ��ذي �سيكون بوابة التقدم
نحو دائ ��رة املربع الذهبي م�ستغ ًال
حال ��ة الالت ��وازن الت ��ي يعي�شه ��ا
ال�سفان ��ة باملو�س ��م الكروي احلايل
الت ��ي �أدت اىل �أن يك ��ون من الفرق
الثالث ��ة االخ�ي�رة التي تع ��اين من
�شب ��ح الهب ��وط اىل دوري الدرج ��ة
الأوىل يف املو�س ��م املقب ��ل ب�ش ��كل
جعل مدربه عماد عودة يوجه ندا ًء
عاج�ل ً�ا اىل جماهريه ب�أن ال تتخلى
�أبد ًا عن العبيه برغم احلزن الكبري
ال ��ذي يعي�شون ��ه وه ��م ي�شاه ��دون
فريقه ��م املف�ض ��ل �أ�صب ��ح حمط ��ة
عبور الف ��رق املناف�سة ل ��ه وخا�صة
اجلماهريي ��ة البغدادي ��ة الت ��ي
تت�صارع فيما بينها للظفر باللقب.
ال�صناعات الكهربائية ×
النجف

وي�ضي ��ف فري ��ق ال�صناع ��ات
الكهربائي ��ة �صاحب املرك ��ز الرابع
ع�ش ��ر بر�صيد  27نقطة يف ال�ساعة
الرابعة ع�ص ��ر ًا على ملعب التاجي
فريق النج ��ف الثاين ع�شر بر�صيد
 30نقط ��ة يف لقاء ي أ�م ��ل منه الأول
�أن يظف ��ر بالنق ��اط الث�ل�اث يف ظل
ال ��روح املعنوي ��ة العالي ��ة الت ��ي
يتحلى بها العبوه �أثر الفوز الثمني
ال ��ذي حتق ��ق عل ��ى م�ضيف ��ه فريق
�أمان ��ة بغ ��داد ملوا�صل ��ة زحفهم اىل
الأمام والبق ��اء يف املنطقة الدافئة
الت ��ي �ستجعل ��ه ي�ش ��ارك يف دوري
الأ�ضواء ملو�سم �آخ ��ر برغم الأزمة
الت ��ي عان ��ى منه ��ا قبي ��ل انط�ل�اق
املناف�س ��ات نتيج ��ة مغ ��ادرة �أب ��رز
جنوم ��ه �ص ��وب الف ��رق البغدادية
واملحافظاتي ��ة ل�ضم ��ان التواج ��د
يف �صف ��وف املنتخب ��ات الوطني ��ة
العراقية بحكم امل�ستويات الرفيعة
الت ��ي قدموه ��ا باملو�س ��م املا�ض ��ي
وعجز �إدارة النادي عن التعاقد مع
العبني متميّزي ��ن لتعوي�ضهم نظر ًا
لالزم ��ة املالي ��ة التي مير به ��ا للعام
الثاين على التوايل.

الطلبة × الكرخ

وت�ستكمل املناف�سات غد ًا اخلمي�س
ب�إج ��راء خم� ��س مواجه ��ات مثرية
حيث ينتظ ��ر يف ال�ساع ��ة الرابعة
ع�صر ًا فريق الطلبة الثامن بر�صيد
 33نقط ��ة �أختب ��ار ًا �صعب� � ًا م ��ع
�ضيفه فريق الكرخ الثالث بر�صيد
 49نقط ��ة لك ��ون الأخ�ي�ر �صع ��ب
املِرا� ��س عندم ��ا يلعب عل ��ى �أر�ضه
وي�ض ��م يف �صفوفه العب�ي�ن �شباب
�أ�ستطاع ��وا �أن يفر�ضوا ح�ضورهم
على مناف�سيهم م ��ن الفرق الأخرى
ولفتوا �أنظار املتابعني والنقاد اىل
جان ��ب تواجد املدرب عب ��د الكرمي
�سلمان على رئا�سة املالك التدريبي
حيث يرغبون يف البقاء كمالحقني
لفري ��ق ال�شرط ��ة املت�ص ��در وفريق
القوة اجلوية الو�صيف.

الكهرباء × �أمانة بغداد

ويلتق ��ي فري ��ق الكهرب ��اء �صاحب
املرك ��ز ال�ساد�س ع�شر بر�صيد
نقطة على ملع ��ب التاجي مع فريق
�أمان ��ة بغ ��داد ال ��ذي يحت ��ل املرك ��ز
التا�س ��ع بر�صي ��د  33نقط ��ة يف
اختب ��ار �سيكون يف غاي ��ة الأهمية
لكليهما وخا�صة الأول الذي يطمح
اىل �إحلاق هزمية جديدة مبناف�سه
الذي فق ��د بريقه �أث ��ر �سقوطه على
ملعب ��ه �أم ��ام فري ��ق ال�صناع ��ات
الكهربائية املجتهد.
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الديوانية × ال�سماوة

و�سيواج ��ه فري ��ق الديواني ��ة
اخلام� ��س ع�ش ��ر بر�صي ��د  27نقطة
عل ��ى ملعبه ج ��اره فري ��ق ال�سماوة

بت�شكيل ��ة متم ّي ��زة ت�ض ��م �أف�ض ��ل
العبي املنتخب الوطني لكرة القدم
و�أ�صح ��اب اخل�ب�رة يف املالع ��ب
العراقي ��ة ،وكذل ��ك تواج ��د اىل
جانبهم حمرتفون كانت لهم ب�صمة
وا�ضح ��ة عل ��ى النتائ ��ج املتمي ��زة
الت ��ي حتققت حت ��ت قي ��ادة املدرب
املونتغريي نيبو�ش ��ا يوفوفيت�ش ،
يف الوقت ذاته يلتقي فريق الزوراء
الرابع بر�صيد  44نقطة على ملعب
ال�شع ��ب الدويل فريق نفط الو�سط
�صاحب املركز ال�ساد�س بر�صيد 38
نقط ��ة يف قمة كروي ��ة نارية يطمح
فيه ��ا �أبناء امل ��درب حكيم �شاكر يف
أنت�صار
اخل ��روج بنهاية املب ��اراة ب�
ٍ
غال يرفع ��ون فيه غ ّل ��ة نقاطهم اىل
ٍ
 48والبق ��اء �ضم ��ن الف ��رق الكب ��ار
برغ ��م ت�ض ��ا�ؤل حظوظه ��م يف
ال�ساب ��ع ع�شر بر�صيد  26نقطة يف احلف ��اظ عل ��ى اللقب ال ��ذي حققوه
لقاء متكافئ يتطلع كليهما اىل زيادة باملو�سم املا�ضي.
ر�صيدهم من النقاط واالبتعاد عن
�أربيل × الح�سين
ف ��رق م�ؤخ ��رة الرتتي ��ب  ،يف حني
�سيك ��ون ملعب مي�س ��ان الدويل يف وتختتم اجلولة الثامنة من مرحلة
مدين ��ة العمارة بال�ساع ��ة العا�شرة الإي ��اب بعد غ ��د اجلمع ��ة ب�إجراء
م�س ��ا ًء م�سرح� � ًا ملباراة م ��ن العيار ث�ل�اث مباري ��ات  ،جت ��ري الأوىل
الثقي ��ل جتم ��ع فريق نف ��ط مي�سان عل ��ى ملعب فران�س ��وا حريري يف
اخلام�س بر�صيد  39نقطة و�ضيفه ال�ساعة الرابعة ع�ص ��ر ًا بني فريق
فريق ال�شرطة �صاحب املركز الأول �أربي ��ل الثال ��ث ع�ش ��ر بر�صيد 29
بر�صي ��د  66نقط ��ة  ،ويتوق ��ع �أن نقط ��ة و�ضيف ��ه فري ��ق احل�س�ي�ن
متتل ��ئ املدرج ��ات ب�أن�صار �صاحب التا�س ��ع ع�ش ��ر بر�صي ��د  20نقط ��ة
الأر� ��ض ال ��ذي ّ
يخط ��ط ملفاج� ��أة يف لق ��اء �شب ��ه حم�س ��وم ل�صال ��ح
جتعل ��ه �أول فري ��ق م ��ن املحافظات الأول ال ��ذي يتطل ��ع اىل م�صاحلة
يُلح ��ق الهزمي ��ة الأوىل بالقيث ��ارة جماه�ي�ره و�إيق ��اف نزي ��ف نقاطه
اخل�ض ��راء برغ ��م �صعوب ��ة حتقيق للع ��ودة اىل دائرة الف ��رق الع�شرة
مطلب ��ه لك ��ون الأخ�ي�ر يخو� ��ض الأوىل يف الرتتي ��ب  ،فيم ��ا جتمع
مناف�سات ��ه يف املو�س ��م احل ��ايل الثاني ��ة فري ��ق النف ��ط ال�ساب ��ع

بر�صيد  37نقط ��ة وم�ضيفه فريق
البح ��ري الب�ص ��ري ال ��ذي يحت ��ل
املرك ��ز الأخ�ي�ر بر�صي ��د  16نقطة
عل ��ى ملع ��ب الفيح ��اء باملدين ��ة
الريا�ضي ��ة يف ال�ساع ��ة العا�ش ��رة
م�سا ًء يف م�سع ��ى جديد ين�شد منه
امل ��درب با�سم قا�س ��م اىل م�ضاعفة
حمن ��ة م�ضيف ��ه ال ��ذي ب ��ات قريب ًا
من الع ��ودة يف نهاي ��ة املو�سم اىل
دوري املظالي ��م  ،فيم ��ا يواجه يف
التوقيت ذاته فريق القوة اجلوية
و�صيف املت�صدر بر�صيد  55نقطة
عل ��ى ملعب ال�شعب ال ��دويل فريق
احلدود احل ��ادي ع�شر بر�صيد 32
نقطة يف لقاء ين�ش ��د منه ال�صقور
لرد االعتبار له والث�أر من اخل�سارة
الت ��ي تلقاه يف جولة الذهاب التي
جرت بينهما عل ��ى ملعب التاجي،
اىل جانب موا�صل ��ة ال�ضغط على
فري ��ق ال�شرط ��ة وتقلي� ��ص ف ��ارق
النق ��اط بينهما يف ظ ��ل �صراعهما
ال�شر� ��س للظف ��ر بلق ��ب ال ��دوري
املمتاز.
اجلدير بالذكر �أن مباريات اجلولة
ال�سابعة من مرحلة الإياب �أ�سفرت
ع ��ن ف ��وز ال ��زوراء عل ��ى البحري
بنتيج ��ة ( )1-4والديواني ��ة على
احل�سني ( )1-2والنفط على الكرخ
( )0-1وال�شرط ��ة عل ��ى الكهرب ��اء
( )3-5والطلبة على امليناء ()1-2
وال�صناعات الكهربائية على �أمانة
بغ ��داد ( )0-1ونفط اجلنوب على
النج ��ف ( )1-2وتع ��ادل ال�سماوة
م ��ع نف ��ط الو�س ��ط ( )1-1والقوة
اجلوية مع �أربيل ( )0-0واحلدود
مع نفط مي�سان (.)1-1

لقب دوري الأبطال فر�صة الريدز للتعوي�ض
 بغداد  /املدى
بات لق ��ب دوري �أبط ��ال �أوروبا
 2019ه ��و الفر�ص ��ة احلقيقي ��ة
لفري ��ق ليفربول لإنه ��اء املو�سم
احل ��ايل يف القم ��ة وذل ��ك م ��ن
خ�ل�ال خو�ضه املب ��اراة النهائية
يف مواجه ��ة غرمي ��ه التقلي ��دي
توتنه ��ام هوت�سب�ي�ر بالعا�صمة

الإ�سباني ��ة مدري ��د ي ��وم الأول
م ��ن �شه ��ر حزي ��ران املقبل لكي
يزيل م�شاعر الإحباط التي �أملت
بجماه�ي�ره �أث ��ر ع ��دم تتويج ��ه
بلقب الدوري الإنكليزي املمتاز
للمرة الأوىل منذ عام .1990
وجن ��ح فريق مان�ش�س�ت�ر �سيتي
لك ��رة القدم يف �إزاح ��ة ليفربول
ع ��ن من�ص ��ة التتوي ��ج ليح�ص ��د

اللقب متفوق ًا بفارق نقطة واحدة
عن غرميه املبا�شر بعد واحد من
�أك�ث�ر املوا�س ��م �إث ��ارة يف تاريخ
ال ��دوري الإنكلي ��زي وينبغي �أن
ينال كل ��وب وفريقه الإ�شادة على
ما حقق ��وه ط ��وال املو�سم ،حيث
ح�صد الفري ��ق  22نقطة �أكرث من
الر�صيد الذي جمع ��ه يف املو�سم
املا�ض ��ي كم ��ا �أن �أداء الفري ��ق

�أ�صبح �أكرث �سال�سة و�إثارة.
وح�ص ��د املهاجم ��ان ،امل�ص ��ري
حممد �صالح وال�سنغايل �ساديو
م ��اين جائ ��زة احل ��ذاء الذهبي
لهداف املو�سم بر�صيد  22هدفا
باال�ش�ت�راك م ��ع الغابوين بيري
�إميريي ��ك �أوباميان ��غ مهاج ��م
�آر�سن ��ال اىل جان ��ب �أن �صالح
وم ��اين بجان ��ب الربازيل ��ي

روبرت ��و فريمين ��و جنحوا يف
حتطي ��م اخلط ��وط اخللفي ��ة
للخ�ص ��وم يف �أغل ��ب مباري ��ات
املو�سم.
ويف ال�شق الدفاع ��ي ف�إن قدوم
املداف ��ع الهولن ��دي فريغي ��ل
ف ��ان ديك وم ��ن خلف ��ه احلار�س
الربازيل ��ي �ألي�س ��ون� ،أ�ض ��اف
كثري ًا للثبات الدفاعي لليفربول

و�أ�ضاف كثريا لل�شكل اجلماعي
للفريق حي ��ث مت �أختيار الأول
ك�أف�ض ��ل الع ��ب يف ال ��دوري
االنكليزي لك ��رة القدم والثاين
ح�صل على جائزة القفاز الذهبي
.حيث يرى كلوب �إنه من خالل
االحتف ��اظ بالتوليف ��ة احلالي ��ة
للفريق ف�إنه لديه الفر�صة للفوز
باللقب يف املو�سم املقبل.

رأيك وأنت حر
 ممتاز توما�س

�أين الريا�ضة الربملانية؟
عت ��اب و�شكوى وتذمّر من ال�ش ��ارع الريا�ضي وع�ش ��اق الريا�ضة
واملخل�ص�ي�ن العراقي�ي�ن يف كل م ��كان مم ��ا حدث وم ��ا زال يحدث
له ��ا من تراجع وتقهقر وانتكا�س ��ات وممار�سات �سلبية و�ضبابية
غري وا�ضحة املعامل وغري معلومة االهداف ب�سبب الدميوقراطية
الت ��ي �أ�صبح ��ت مرتع� � ًا ال�صحاب الأجن ��دات املري�ض ��ة والدخالء
والغرباء.
�إن �سب ��ب ذلك كله هو غي ��اب املركزية والقي ��ادة الريا�ضية القوية
واملوهوب ��ة والتي تت�سم بالعلمية والأكادميية واخلربة والإدارة
املطلوب ��ة وتتح ّم ��ل امل�س�ؤولية كاملة وطني� � ًا و�شعبي ًا وهي �أمنية
عل ��ى ال ��ورق لك ��ن التنفيذ م�ؤج ��ل اىل ا�شعار �آخ ��ر حلني ح�صول
املعجزة �أو االعتدال �أو �صحوة ال�ضمري �أو غري ذلك مع �إن ( �أو )
ال تلبي الطلب لأنها متيّز بني ال�صحيح واخلط�أ.
�إن هذا الو�ضع غ�ي�ر الطبيعي الذي تعانيه ريا�ضتنا على خمتلف
الأ�صع ��دة وامل�ستوي ��ات خل ��ق �أر�ضي ��ة غ�ي�ر خ�صب ��ة للكف ��اءات
واملواه ��ب واخلربات الإدارية والريا�ضي ��ة والأكادميية لالبتعاد
واالنزواء خوف ًا من العواقب والتهديدات وامل�ؤامرات والت�سقيط
والت�شهري ,وال�سبب كرثة ناقلي الكالم واملرتبّ�صني الذين ي ّتبعون
جهة ما �أو حزب ما �أو م�س�ؤول لكي ي�ش ّكلوا ورقة �ضغط �شاخ�صة
وحا�ض ��رة لالطاح ��ة بال�شريحة امل�ؤهلة والتي ع ��ادة ال تف�سح لها
الفر�ص لإظهار قدراتها ومواهبها وخرباتها.
�إن هن ��اك خل�ل ً�ا وعيوب� � ًا وفو�ضى وع ��دم تنظي ��م يف �إدارة امللف
الريا�ض ��ي ت�سه ��م ف ��ى تعطي ��ل م�سريتن ��ا للو�ص ��ول اىل حتقي ��ق
ا أله ��داف املر�سومة  ,وال ن ��دري �إن كان ه ��ذا التق�صري من جانب
اجله ��ات الراعي ��ة واملوجه ��ة لقي ��ادة ه ��ذه العملي ��ة الإن�ساني ��ة
والأخالقي ��ة والتوجيهي ��ة والقيادي ��ة والرتبوي ��ة والت ��ي حتمل
مع ��اين الوطني ��ة والبنائي ��ة واحل�ضاري ��ة� ,أم اخلل ��ل والفو�ضى
يندرج حتت �آلية العم ��ل والتنفيذ والتطبيق الذي ت ّتبعه اجلهات
الت ��ي تنفذ الربام ��ج التدريبي ��ة وال�سرتاجتية املتبع ��ة واملدربني
والإداريني والفنيني واخلرباء وغريهم من الت�سميات والعناوين
الربّاق ��ة وامللوّ ن ��ة لتجميل ال�صورة و�إعطاء رون ��ق وطعم وقيمة
�إ�ضافي ��ة توهم ال�شارع الريا�ض ��ي املغلوب على �أمره والذي ُطعن
مرار ًا من اخللف!
�إن واق ��ع ريا�ضتن ��ا يعت�ب�ر معادلة �صعب ��ة وقد �أجه�ضه ��ا البع�ض
م ��ن املح�سوبني عنوة على الريا�ض ��ة وع ّقدوها و�شوّ هوا مبادئها
ومزن ومُقرف
ومب ��ط حُ
مزر وم�أ�ساوي حُ
و�ضع ٍ
وو�ضعوها ف ��ى ٍ
والأ�س ��و أ� مل ن� � َره بع ��د  ،و�سيك ��ون نفق� � ًا مُظلم ًا وحف ��رة عميقة ال
ن�ستطيع اخلروج منها اىل ب ّر الأمان والنظام والطموح.
�إن هن ��اك م�س�ؤوليات ج�س ��ام و�آلية لرتتيب البي ��ت الريا�ضي من
العدي ��د من ال�شوائ ��ب العالق ��ة واملع�ش�شة يف دهالي ��زه و�أوكاره
يتح ّم ��ل وزره ��ا �أع�ض ��اء جلن ��ة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة الربملاني ��ة
املُنتخب ��ون م ��ن ال�شع ��ب والذين يعت�ب�رون املمثلل�ي�ن احلقيقيني
و�صاحب ��ي الأمان ��ة والنزاه ��ة والكلم ��ة احلق لإثب ��ات وجودهم
ومكانتهم وحر�صه ��م و�إخال�صهم لأداء املهمة وك�سب ثقة ال�شارع
الريا�ضي املت�ض ّرر الأكرب من هذا الإنحدار.
أ�ي ��ن دور جلن ��ة الريا�ض ��ة الربملانية؟ يج ��ب عليه ��ا �أن تف�صل يف
تخ�ص الو�ض ��ع الريا�ضي مبهني ��ة وحرفية
م� أس�ل ��ة امللفات الت ��ي ّ
و�إيجاد البدائل واحلل ��ول الآنية والعاجلة لإنقاد ما ميكن انقاذه
قب ��ل ف ��وات الأوان  ،امتن ��ى �أن ميتل ��ك رئي� ��س و�أع�ض ��اء اللجنة
اجلر�أة وال�شجاعة واملركزية القوية والقيادة واخلربة والنزاهة
والر ؤ�ي ��ا الثاقبة وحتلي ��ل الأمور ب�شفافي ��ة وعقالنية يف حتقيق
العدالة وامل�ساواة يف العملية الريا�ضية .
�إن اللجن ��ة له ��ا م�س�ؤولي ��ة مراقب ��ة ومتابع ��ة عم ��ل االحت ��ادات
الريا�ضي ��ة ووزارة ال�شباب واللجنة الأوملبية بحيث تقدم كل من
هذه اجلهات جدول االعمال وبرامج العمل وامل�شاركات ,واللجنة
يج ��ب عليه ��ا تكلي ��ف بع� ��ض �أع�ضائه ��ا ليكون ��وا هم ��زة الو�صل
والتن�سي ��ق واملتابع ��ة بحيث ال يتدخ ��ل وال يتعج ��ل يف الأحكام
والق ��رارات م ��ع عدم اغفال جان ��ب الظروف والو�ض ��ع ال�سيا�سي
والأمن ��ي وغريها من الأمور ,ويج ��ب عدم اال�ستعجال يف احلكم
تخ�ص �سمعة الدولة و�شعبها ,ويجب �أن
عل ��ى �أي م�س�ألة ريا�ضية ّ
تك ��ون لغة التفاهم واحلوار والنقا�ش الإيجابي هي ال�سائدة بني
جميع الأطراف.
�إن م ��ن أ�ه ��م امل�س�ؤوليات التي تواج ��ه جلنة ال�شب ��اب والريا�ضة
ه ��ي ا�ستع ��ادة الريا�ضة العراقي ��ة ال�سمعة والكربي ��اء وتخ ّل�صها
م ��ن ال�شوائب والفو�ضى واخللل واالنحالل والف�ساد وال�صفقات
امل�شبوه ��ة وهدر املال العام وتثبيت املب ��ادئ والأ�س�س الأخالقية
والإن�ساني ��ة الت ��ي تتح ّلى بها الريا�ض ��ة والتي ابتع ��دت وغيرّ تْ
ّ
وحُ ِّرفتْ من ُ�ضعفاء النفو�س
واملتطفلني والفو�ضويني.
ال�ش ��ارع الريا�ض ��ي ال يُفرحه وال يُر�ضي ��ه �إال �إرجاع ريا�ضتنا اىل
عافيته ��ا وم�ستوياته ��ا ومكانتها ال�سابق ��ة لكي نقول للع ��امل �إننا
عائ ��دون بق ��وّ ة ونف� ��س جديدة وروحي ��ة الع�صر وه ّم ��ة وعزمية
�أبطالن ��ا وريا�ضيين ��ا وقادتن ��ا احلقيقي�ي�ن لنواك ��ب التط ��وّ رات
والتغيرّ ات
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بنيان  :بيانات الأوملبية ت�شيع التم ّرد  ..والتنفيذي �إنتهى مفعوله ق�ضائي ًا
 بغداد  /املدى
�أك ��د إ�ي ��اد بني ��ان م�ست�ش ��ار رئي� ��س
ال ��وزراء ل�ش�ؤون ال�شب ��اب والريا�ضة
�أن املكت ��ب الإعالم ��ي يف اللجن ��ة
الأوملبية (كيان منحل) اعتاد موا�صلة
ب ��ث بيان ��ات و�أخب ��ار م�ستعجل ��ة
ومتناق�ضة وم�شوّ �شة يتناولها ب�شغب
و إ�ث ��ارة مق�صودة مع ع ��دد من املواقع
الإعالمية ومقدّمي الربامج الريا�ضية
يف بع�ض الف�ضائيات لأ�سباب معلومة
ال تتواف ��ق مع جمريات ما يح�صل من
�إتفاقات خالل اللقاءات واالجتماعات
الر�سمية.

وقال بنيان يف ت�صريح ب�ش�أن ما جاء
يف تو�صي ��ات االحت ��ادات الريا�ضي ��ة
ال�ست ��ة والثالث�ي�ن يف اجتماعه ��ا يوم
� 11أي ��ار  2019يف فن ��دق �أوروك
بالعا�صم ��ة بغ ��داد �إن "بيان ��ات �إعالم
الأوملبي ��ة ال تع�ّب�ررّ ع ��ن امل�ست ��وى
ال ��كايف م ��ن ال�شع ��ور بامل�س�ؤولية يف
معاجل ��ة امل�ش ��اكل املطروح ��ة لأنه ��ا
تكت ��ب بلغ ��ة يق�صد منه ��ا �إ�شاعة حالة
من التم� � ّرد املتع ّم ��د �أو الإنتقا�ص من
قيم ��ة الإج ��راءات الر�سمي ��ة املتخ ��ذة
وب�إ�سل ��وب يق� �دّم �أو ي� ّؤخر م ��ا يحلو
ملعدّيها من ترتيبات".
و�أ�ضاف " غالب ًا ما ي�ؤكد رعد حمودي

عن ��د مواجهت ��ه مبث ��ل ه ��ذه البيانات
ومعدّيه ��ا ب أ�ن ��ه ال يعل ��م به ��ا م�سبق ًا ،
وهذا ما أ�ك ��ده يف ت�صريح معلن بهذا
اخل�صو�ص  ،لذا نب ّلغ املكتب التنفيذي
للجنة االوملبية (كيان منحل) الإبتعاد
ع ��ن �أ�سل ��وب التظ ّل ��م �أو التع ّك ��ز على
التف�س�ي�رات الت ��ي يختاره ��ا لغاي ��ات
ما والتي �ص ��درت من �أجله ��ا قرارات
جمل�س ال ��وزراء الأخرية كما جاء يف
مدخل بيانه الأخري اثناء لقاء عدد من
الإحتادات الريا�ضية".
و�أ�شار اىل �أن "هناك قرارات �صريحة
�ص ��ادرة عن جمل� ��س ال ��وزراء ومنها
الق ��رار  140ل�سنة  2019تلزم تنظيم

مو�ض ��وع مراقب ��ة �ص ��رف الأم ��وال
اىل اللجن ��ة الأوملبي ��ة (كي ��ان منحل)
واحتاداته ��ا حيث جند ذل ��ك الأمر من
خالل ال�ش ��كاوى والدع ��اوى الكثرية

اللجنة الأوملبية الدولية ر�سمي ًا حول
غاي ��ات ه ��ذه ا إلج ��راءات احل�سابي ��ة
والإحرتازي ��ة الت ��ي القت من ��ه قبو ًال
وتوافق� � ًا كلي ًا واعتربه ��ا من احلقوق
امل�ضمونة للجهة املانحة للأموال".
وذ ّك ��ر بني ��ان ان ��ه "ب�سب ��ب �إ�ستمرار
�إتب ��اع �سيا�س ��ة التمدي ��دات املتالحقة
وع ��دم اجلدية الكاملة يف الإنتهاء من
ت�شري ��ع قانون حديث للجنة الأوملبية
العراقي ��ة طيل ��ة ال�سن ��وات املا�ضي ��ة
الت ��ي ق ّدم ��ت أ�م ��ام املحاك ��م وجل ��ان ف� ��إن احلكومة ح� � ّذرت ر�سمي� � ًا بتع ّذر
النزاه ��ة قب ��ل وبع ��د ق ��رار املحكم ��ة االع�ت�راف بنتائ ��ج انتخاب ��ات املكتب
االحتادية املعلوم".
التنفي ��ذي ،التي ج ��رت يف � 16شباط
و�أو�ض ��ح �إن ��ه "مت إ�ط�ل�اع رئي� ��س املا�ضي ب�سبب غياب الغطاء القانوين

له ��ا وم ��ا �صاحبه ��ا م ��ن جت ��اوزات
و�إعرتا�ض ��ات و�ص ��ل كث�ي�ر منه ��ا اىل
�س ��وح الق�ضاء والبع� ��ض منها احتاج
اىل تدخ ��ل مبا�ش ��ر م ��ن الإحت ��ادات
الدولية املعنية".
و�أكد �إن "عدم العمل مبوجب ت�شريع
قان ��وين ناف ��ذ مين ��ع �أي حكوم ��ة من
�إمكاني ��ة �ص ��رف �أي تخ�صي�ص ��ات
مالية حم�سوبة عل ��ى قانون امليزانية
االحتادية كما بُلغوا بذلك ر�سمي ًا  ،وال
عالقة للأمر با�ستقاللية االحتادات من
عدمها  ،مثلما ورد يف تو�صياتها �آنفة
الذكر".
وطالب بني ��ان "�أن تكون الطروحات

�أك�ث�ر واقعية يف امل�ساهم ��ة مبعاجلة
الأزم ��ة الت ��ي �سببته ��ا طريق ��ة �إدارة
ال�ش�أن الأوملبي وانتخابانه  ،والتحلي
بال�شجاع ��ة ل إلع�ت�راف بالتق�ص�ي�ر
املتع ّم ��د يف ك�س ��ب الوق ��ت  ،وتعطيل
الإج ��راءات والق ��رارات املتخ ��ذة،
و�إ�ستم ��رار الت�ضلي ��ل يف تغطي ��ة ذلك
مبواق ��ف �إعالمية وه ��ذا الأمر وحده
يكفي للإعرتا� ��ض الكامل على وجود
جلن ��ة �أوملبية ومكتب تنفي ��ذي �أنتهى
مفع ��ول وج ��وده من ��ذ تاري ��خ � 14آب
 2017بق ��رار �صادر م ��ن �أعلى �سلطة
ق�ضائي ��ة يف الع ��راق ومبعرفة موثقة
من اللجنة الأوملبية الدولية".
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العراق في مقيا�س البلدان الجيدة لـ : 2019بين واقع م�أزوم وم�ستقبل "غير متيقن منه"

يف الب ��دء ميكنن ��ا القول ب� ��إن مقيا� ��س البلدان
اجلي ��دة  Good Country Indexللعام
 2019الذي ت�صدر �أبرز قوائم امل�ؤ�شرات الدولية
لالع ��وام اخلم�سة املا�ضية �أ�ضح ��ى م�س�ألة يعتد
بها عاملي ًا ت�شخي�ص ًا لأو�ضاع عدد كبري من بلدان
الع ��امل وم ��ن �ضمنها الع ��راق الذي م ��ر مبراحل
زمني ��ة انتقالي ��ة حرج ��ة ميكن تو�صيفه ��ا بزمن
"املخا�ض ��ات الكربى" حتتاج من ��ا نّ
تبي ال�شكل
وامل�ضم ��ون الوا�ض ��ح ن�سبي� � ًا خلارط ��ة الطريق
املعنية �أ�سا�س ًا بطرح العالجات ال�ضرورية التي
ميكن �أن ت�صل بنا ملحطات التغيري االيجابي.
�أدرك منظم ��و املقيا� ��س ب� ��إن ب�ل�اد الع ��امل مت ��ر
مبتغ�ي�رات �سريع ��ة متالحق ��ة ومركب ��ة يف
امل�ضم ��ون كنتيج ��ة لتنام ��ي ظاه ��رة العومل ��ة
 Globalisationالت ��ي ا�ستم ��رت ب�ش ��كل
وا�س ��ع من ��ذ ت�سعيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي حي ��ث
غط ��ت خمتلف مع ��امل  ،و�أبع ��اد ومظاهر احلياة
الإن�ساني ��ة ب ��كل تقاطعاتها وم ��ع كل التداعيات
الناجمة عنها .الأمر الذي ي�ستوجب توفر يقظة
ووعي وطني يت�س ��م بامل�س�ؤولية �آخذ باالت�ساع
إلجن ��اح التغي�ي�ر اال�سرتاتيج ��ي املطل ��وب.
الت�ص ��ور الع ��ام ال ��ذي و�ضع ��ه امل�شرف ��ون على
املقيا� ��س ي�ؤك ��د �أن الع ��امل مل ��يء مب�ش ��كالت بل
و�أزم ��ات م ��ن �أمثلته ��ا �إنت�شار ح ��ركات الإرهاب
ال ��دويل ب�أ�شكال خمتلفة متنوع ��ة برغم الق�ضاء
الع�سك ��ري امل�ب�رم عل ��ى واح ��دة م ��ن �أخطرها "
داع� ��ش"  ،كذل ��ك ت�صاع ��د م ��د احل ��راك العامل ��ي
ال�شعب ��ي والر�سم ��ي بدرج ��ات متباين ��ة به ��دف
ت�شكي ��ل جبه ��ة واح ��دة �ض ��د تغي�ي�رات بيئي ��ة
خطرية عل ��ى ر�أ�سها تغيريمناخي يهدد الب�شرية
بالفناء �إذا مل يتم تخفيف حدة خماطره.
لي� ��س ه ��ذا فقط ي�شه ��د الع ��امل حت ��ركات فاعلة
وم ؤ�ث ��رة ملواجهة تيارات الهج ��رة املتنامية من
ال ��دول التي تع ��اين جمتمعاته ��ا واقت�صادياتها
م ��ن التخل ��ف �إىل دول تراه ��ا �أو تت�صوره ��ا
اجلماع ��ات املهاج ��رة "م�ل�اذات �آمن ��ة ح ��رة
متقدم ��ة" ميكنها �أن توفر عم�ل� ًا منا�سب ًا ل�شرائح
م ��ن �شبابنا املنت ��ج  .ال�شيء املهم تذ ّك ��ره �أن كل
هذه امل�شكالت والأزم ��ات �أ�ضحت من ال�صعوبة
مب ��كان �إيج ��اد حل واح ��د �أوقاط ��ع ن�سبي� � ًا لها.
مبعنى �أن مث ��ل هذه الأو�ض ��اع ال�سائدة بحاجة
للتغي�ي�ر االيجاب ��ي يت ��م من خ�ل�ال ت�ش ��كل جهد
جماع ��ي مكث ��ف ولي�س جه ��ود فردي ��ة �أو ثنائية
عل ��ى �أهميتها .م ��ن هنا� ،أهمي ��ة معرفة معطيات
وم�سبب ��ات الت�أخ ��ر والتخل ��ف لل ��دول النامي ��ة
مقارن ��ة بغريه ��ا من ال ��دول التي تدارك ��ت ذاتها
واجته ��ت فعلي� � ًا �صوب �إح ��داث تغي�ي�ر �إيجابي
"نه�ض ��وي" من خالل �إطالق مب ��ادرة التناف�س
الإيجابي امل�شروع بالتع ��اون امل�شرتك بني دول

ال�شمال واجلنوب يف �إط ��ار م�شروعات تنموية
�إن�ساني ��ة � ..إن مقيا� ��س البل ��دان اجلي ��دة يعتمد
عل ��ى حتديد م ��دى �إمكاني ��ة كل دول ��ة ع�ضو من
تقدمي �إ�ضاف ��ات �إن�سانية للب�شري ��ة جمعاء ويف
ال�سي ��اق ذاته ال�سع ��ي للحفاظ عل ��ى كوكبنا من
التغي�ي�رات البيئية ال�سريعة التي حتمل خماطر
للحرث والن�سل .
التدمري ِ
�إن حال ��ة التغيرياملناخ ��ي (االحتبا�س احلراري
الناج ��م عن ��ه ارتفاع ح ��اد ملع ��دالت نفاذي ��ة غاز
ث ��اين �أوك�سي ��د الكارب ��ون باملوازاة م ��ع ارتفاع
وا�ضح لدرجات احلرارة ب�صورة غري م�سبوقة)
�أ�ضح ��ى �سم ��ة الع�ص ��ر .امل�ؤ�ش ��رات املتبع ��ة يف
املقيا� ��س �أكدت �أهمية تتبع نه ��ج و�سطي معتدل
متوازن حل�سابات اخل�سارة والربح يعتمد على
توفر خيارات معينة دون غريها �أو حتى مقارنة
بغريه ��ا .املعادل ��ة املهم ��ة ب�سيط ��ة مب�ضمونه ��ا
 :كلم ��ا حافظ ��ت ال ��دول عل ��ى كوكبن ��ا وقدم ��ت
�إ�ضافات مهمة للجن�س الب�شري كلما �أمكن �إعطاء
تو�صيف غاية يف الإيجابية لدول �إجتهت �صوب
التق ��دم واالزدهار .مبعنى �آخ ��ر �إنه ميكن لدول
العامل �أن تعنى ببق ��اء وارتقاء اجلن�س الب�شري
دون التغا�ض ��ي ع ��ن احلف ��اظ عل ��ى م�صاحله ��ا
احليوي ��ة  .جدي ��ر بالذك ��ر �إن �سامي ��ون �آنهولت
 Simon Anholtهَ د ََف من �إطالق مقيا�س
ال ��دول اجليدة �أن يقدم لن ��ا �إجابة حمددة ن�سبي ًا
ع ��ن �س� ��ؤال مهم ج ��د ًا م�ضمون ��ه يعك� ��س �أهمية
ع ��دم تغلي ��ب و�ض ��ع �أو حالة معينة عل ��ى �أخرى
واملق�ص ��ود هنا �ضرورة ع ��دم ان�شغال الدولة �أو
�سا�سته ��ا �أو �صناع قراره ��ا ب�إجتاه ال�سعي نحو
خدمة وتعظي ��م م�صاحلهم الذاتي ��ة على ح�ساب
م�صلح ��ة اجلن�س الب�ش ��ري �أو الإن�سانية جمعاء
و�إال �ستنتهي وتتجه الأمور كلها لي�س اىل حافة
الهاوية بل �إىل الهاوية ذاتها.
ترتيب ًا على ما تقدم ت�أتي �أهمية تقييم دورالدولة
يف �إط ��ار متوازن ن�سبي ًا ي�ؤكد على �إ�ضفاء مزايا
ومناف ��ع للب�شري ��ة جمع ��اء دون �إنتقا� ��ص م ��ن
ا�ستمراري ��ة توف ��ر م�ساح ��ة الإيجابي ��ات للدولة
�أو لل ��دول املعنية .من هن ��ا � ،أهمية تتبع النتائج
النهائي ��ة مل�س�ي�رة وجهود الدول يف ظ ��ل �إعتماد
مي ��زان ع ��ادل ن�سبي� � ًا مل ��ا �إجن ��ز م ��ن �إيجابيات
او �سلبي ��ات .ه ��ذا م ��ن املفي ��د التذكري �إن ��ه لي�س
بال�ض ��رورة �أن تنج ��ح الدول ��ة �أو تف�شل كلي ًا يف
ماتقدم ��ه �إذ ق ��د تتخ ��ذ موقف� � ًا و�سط� � ًا �أو معتد ًال
ب�ي�ن املوقفني االيجاب ��ي وال�سلبي .ولكن يف كل
الأحوال لن يتم �إ�ص ��دار �أحكام قيمية قاطعة من
قبلنا .
�إن الإع�ل�ان ع ��ن مقيا� ��س الب�ل�اد اجلي ��دة حقق
�أول نتيج ��ة عملي ��ة متثل ��ت ب�إثارت ��ه للق�ضاي ��ا
والتحدي ��ات الك�ب�رى يف املحيط�ي�ن اخلارج ��ي

د� .أحمد عبد الرزاق �شكارة

والداخلي حيث النقا�ش العلمي املو�ضوعي لكل
مكون ��ات التفا�صي ��ل امل�شكالت القائم ��ة من �أجل
حتدي ��د مكان ��ة  statusحم ��ددة م�صنفة لدول
الع ��امل� .ضمن هذا ال�سياق ميكنن ��ا �أن نتبني من
الق�ضايا املحورية  :حالة العلم والتقنية  ،طبيعة
الهوية الثقافي ��ة  ،ال�سلم والأمن الدوليني� ،شكل
وم�ضم ��ون النظ ��ام العامل ��ي  ،معرف ��ة متغريات
الك ��ون والتغي�ي�ر املناخ ��ي ،تتب ��ع م�ستوي ��ات
الرخاء وامل�ساواة و�أخ�ي� ً
را �أهمية توفر ال�صحة
والرفاهية املن�ش ��ودة  .يف املقدمة وردت �أ�سماء
ع�شرين بلد ًا حققت �إجنازات مهمة على خمتلف
ال�صعد املادية واملعنوي ��ة  :بدء ًا بفنلندا تبعتها
هولن ��دا � ،إرلن ��دا ،ال�سويد  ،املاني ��ا  ،الدامنارك
� ،سوي�س ��را  ،ال�ن�روج  ،فرن�س ��ا � ،إ�سبانيا  ،كندا
 ،بلغاري ��ا  ،بلجي ��كا  ،ا�ستوني ��ا  ،اململكة املتحدة
 ،لوك�سمب ��ورغ  ،نيوزلن ��دا  ،النم�س ��ا  ،ايطالي ��ا
وا�سرتالي ��ا� .أم ��ا الب�ل�اد الت ��ي تق ��ع يف �أق�ص ��ى
العمق من حاالت التخل ��ف من مناذجها  :غينيا،
م ��ايل  ،بابوا غينيا اجلدي ��دة � ،أنغوال  ،غابون،
�سورينام  ،اليمن ،موريتانيا  ،ليبيا ،العراق� .أن
يتذي ��ل العراق القائمة برق ��م  153ل�ش�أن م�ؤ�سف
حق ��ا يدم ��ي القل ��وب م ��ا ي�ستدع ��ي من ��ا تق ��دمي
�اف جلمل ��ة الت�سا�ؤالت
ت�شخي� ��ص منا�س ��ب و�ش � ٍ
التي يراد الإجابة عنها �إ�ضافة لتحديد امل�سببات
الت ��ي تنت ��ج امل�ش ��كالت والأزم ��ات بغي ��ة تقدمي
التف�سري �أو التعلي ��ل املنا�سب لها كمقدمة لعملية
املجابه ��ة الوا�سع ��ة "جماهريي� � ًا � -سرتاتيجي ًا"
وم�ؤ�س�ساتي� � ًا من خالل ا�ستخ ��دام كل االمكانات
املتاح ��ة ب�شري� � ًا ومادي ًا  .تاريخي� � ًا متيز العراق
ع�ب�ر م�ساحة الزم ��ن وامل�سافة بكون ��ه من �أقوى
دول املنطق ��ة يف حقول العل ��م  ،التقنية بل ويف
مي ��دان االبت ��كار حيث �أ�س� ��س لبن ��ات م�ستدامة
ل"ع ��راق ح�ض ��اري" عرفت ��ه الأمم و�أخ ��ذت
عن ��ه الكث�ي�ر م ��ن �إبداعات ��ه و�إجنازات ��ه العلمية

قناطر

واملعرفي ��ة الإبداعي ��ة كم� � ًا ونوع� � ًا .م ��ن الأمثلة
القريب ��ة تلك التي تعد باك ��ورة �إنطالق ايجابية
عك�ستها جملة م ��ن تقارير منظمة اليون�سكو يف
االع ��وام  2018 2014-الت ��ي تعت�ب�ر م ��ن �أكرث
املنظم ��ات الدولي ��ة �إهتمام� � ًا ب�ش� ��ؤون الع ��راق
املتنوع ��ة (الرتبوي ��ة –الثقافي ��ة  -العلمي ��ة –
االت�ص ��ال واملعلوم ��ات وغريه ��ا) .تقدي ��ري �أن
م ��ا قدم من بيان ��ات وم�سوح ��ات و�إنفاق لأموال
كبرية هدفها تطوي ��ر م�شروعات دولية م�شرتكة
مع العراق الزالت بحاجة لإجناز حقيقي يتم من
خالل �إعتماد مايلي :
�أو ًال :ر�ؤية جيو�سيا�سية �شاملة و ثاقبة ،
ثاني� � ًا احلاج ��ة لإدارة �شامل ��ة متكامل ��ة تعن ��ى
بتقاطع االهتمام ��ات وامل�صالح التي من املمكن
�أن توف ��ر للعراق �أر�ض ًا خ�صب ��ة للنمو وللتنمية
(الزراعي ��ة – الغذائي ��ة – ال�صناعية – التقنية
 اخلدمية وغريها).ثالث� � ًا �أن تعك�س طبيعة الر�ؤية �ضرورة حتديد
نق ��اط ال�ضع ��ف الرئي�س ��ة م ��ن �أج ��ل جتاوزها
وم ��ن ث ��م العم ��ل عل ��ى ر�س ��م خارط ��ة طري ��ق
 Roadmapحتقق لبلدنا �إجنازات حقيقية
م�ستقبلي ��ة متقدم ��ة .ا�ش�ي�ر هن ��ا فق ��ط كمث ��ال
للتو�ضيح يتعلق ب�إط�ل�اق اليون�سكو واالحتاد
الأوروب ��ي للمرحلة الثانية م ��ن تنفيذ م�شروع
بن ��اء الق ��درات العراقي ��ة يف ني�س ��ان 2017
واله ��دف ه ��و �أهمية و�ض ��رورة تغل ��ب العراق
على "االث ��ر ال�سي ��ئ لنق�ص املي ��اه" ب�أ�ستخدام
�آلية "امل�سح املتقدم للموارد الهيدرولوجية يف
الع ��راق"� .إن تنفيذ مثل هذه املب ��ادرة ب�صورة
منا�سبة و�صحيحة �ستدر عل ��ى العراق و�شعبه
عدد ًا من املنافع املهمة :
�أو ًال� :إثراء االمكانات الوطنية من خالل تطبيق
ا�سلوب اال�ستك�شاف
ثاني ًا :تعزيز الإدارة املتكاملة للمياه اجلوفية

ثالث� � ًا :االرتق ��اء ب"كف ��اءة وفاعلي ��ة التخطيط
العام ".
رابع� � ًا  :العم ��ل اجل ��اد عل ��ى "تطبي ��ق �سيا�سة
م�ستنرية لإدارة القطاع الوطني للمياه".
ال�ش ��ك �إن مبادرة �شاملة كهذه اىل جانب كونها
عملية تراكمية ل�سل�سلة من االجنازات احليوية
�ستمك ��ن الع ��راق �أي�ض� � ًا يف نهاي ��ة املط ��اف �أن
يحق ��ق درجات ف�ضل ��ى من االرتق ��اء والتنمية.
ولك ��ن لي� ��س كل ما يري ��ده (الع ��راق) �سيدركه
م�ستقب�ل� ًا خا�ص ��ة يف حال ��ة الف�ش ��ل املتوقع يف
بناء منظومة جمتمعية واحدة موحدة تن�سجم
مع تطور الع ��راق ا�سرتاتيجي� � ًا � -إقت�صادي ًا –
علمي� � ًا وثقافي� � ًا وتقني ًا  .من هن ��ا �أهمية حتديد
بع�ض م ��ن الأفكاراملختارة لإ�ص�ل�اح الأو�ضاع
املرتدية من خالل :
الت�أكيد على �أولوية الهوية الثقافية العراقية يف
جذرها الرئي�س عربي� � ًا و�إ�سالمي ًا ويف جذورها
الفرعية التي ت�ضم هويات فرعية متنوعة عرقي ًا
– ديني ًا – مذهبي ًا  -قبلي ًا ب�صورة تعطى فيها
الغلبة للهوي ��ة العربية -اال�سالمي ��ة مع �إحرتام
وتعاي� ��ش �إن�ساين وا�ضح مع كل تالوين الطيف
العراقي� .ضمن ه ��ذا الت�صور لي�س الئق ًا للعراق
�س ��وى بناء هوي ��ة مدنية للدول ��ة �أو ت�شكل دولة
املواطن ��ة احلقيقية التي توف ��ر حقوق ًا وحريات
والتزام ��ات متقابل ��ة دون �أي ن ��وع م ��ن التمييز
يف �إط ��ار منظومة حما�ص�صة مقيتة قائمة  -منذ
 - 2003على �أ�س�س حزبية – طائفية – مذهبية
– عرقية – قبلية – جهوية  .واقع م�أزوم وغري
م�ستقر ي�ستلزم بل يجب تغيريه �إىل حالة �أف�ضل
هدفها حماية حقوق وحريات الإن�سان اال�سا�سية
 .هذا وكي يكون العراق ع�ضو ًا فاع ًال م�ؤثر ًا يف
النظ ��ام الدويل البد من �أن ي�سهم بتحقيق ال�سلم
والأم ��ن الدوليني م ��ع مايقت�ضيه م ��ن جناح يف
ت�أمني ال�سيادة الوطنية منع ًا للتدخالت الأجنبية
"غري املحمودة" �إقليمي ًا و دولي ًا� .أما دور العراق
يف ت�شكل النظام العاملي اجلديد فهو �أمر يتطلب
من �ص ّن ��اع قراره التيقظ ل ��كل املخاطر املحتملة
ومواجهة التحديات الوطنية بكل اقتدار وكفاءة
م ��ع �إمكانية التكييف العمل ��ي والعلمي مع روح
الع�ص ��ر لال�ستف ��ادة من ما يتوفر م ��ن �إيجابيات
حيوية على ر�أ�سها االهتمام بالتطورات التقنية
التي تنتج لنا احلكومة االلكرتونية التي ت�سهل
�إجن ��از التعام�ل�ات املختلف ��ة دون امل�ض ��ي وراء
اخلط ��وط احلم ��ر لبريوقراطي ��ة بائ ��دة معيق ��ة
للتق ��دم ولكن دون التخلي ع ��ن �أولوية امل�صلحة
الوطني ��ة العراقي ��ة .الق�ضي ��ة املحورية الأخرى
الت ��ي حتتاج م ��ن �ص ّناع الق ��رار للتدبر وللبحث
املعمق تخ� ��ص متغريات املن ��اخ الكوين خا�صة
مايع ��رف بظاهرة التغي�ي�ر املناخي العاملي التي

ا�ضحت جزء ًا من تقلبات املناخ ال�سريعة االيقاع
يف الع ��راق واملنطق ��ة ال�ش ��رق �أو�سطي ��ة ب�ي�ن
حالت ��ي اجلفاف – الت�صحر م ��ن جهة و ت�صاعد
امل ��د املائ ��ي م ��ن جه ��ة �أخ ��رى �أنتج ��ت فيا�ضات
و�سي ��ول عارمة الأمر الذي يحتاج لكل اخلربات
التخ�ص�صي ��ة ب�ص ��ورة متك ��ن من احلف ��اظ على
ال�ث�روة املائي ��ة (مث ��ال  /ت�أ�سي� ��س م�شروع ��ات
�سدود جديدة) ال�ضروري ��ة لكل قطاعات احلياة
االقت�صادي ��ة � .أخ�ي� ً
را ف�إن ما ميتلك ��ه العراق من
ث ��روات ب�شري ��ة متخ�ص�ص ��ة ومادي ��ة  -معدنية
–نفط وغازطبيعي � -ستمكن العراق من �إجناز
متطلب ��ات التنمية الب�شرية ورفع م�ستوى النمو
االقت�ص ��ادي – االجتماع ��ي ال�سن ��وي  .كل م ��ا
تق ��دم يفرت�ض �أن يتحقق يف ظ ��ل نظام قانوين
ر�صني وعدال ��ة �إجتماعية توف ��ر حماية منا�سبة
وت�أمين� � ًا مادي� � ًا ومعنوي ًا للفئات الأ�ش ��د ت�ضرر ًا
م ��ن ذوي االحتياجات ال�شخ�صي ��ة وغريهم من
فئات قابل ��ة للتعر�ض ل�شتى املخاط ��ر الإن�سانية
(ال�شب ��اب  ،الكب ��ار  ،املر�آة والطف ��ل) � .إن جناح
املتغ�ي�رات الإيجابي ��ة �سي�سمح ب�إرتق ��اء العراق
�إىل م�ستوي ��ات علي ��ا م ��ن الإزده ��ار والتقدم يف
�شتى حقول املعرفة واالنت ��اج العلمي – التقني
الذي يقود لتحقيق الرفاهية و�إرتفاع م�ستويات
احلي ��اة ت�ضيق� � ًا للفجوة الوا�سع ��ة بني من ميلك
وم ��ن الميل ��ك م ��ا ميك ��ن الطبق ��ة الو�سط ��ى من
قيادة مرحل ��ة احلكم القادم ��ة� .إن جناح العراق
يف ح ��راك اال�ص�ل�اح م�سال ��ة حيوي ��ة ينتظره ��ا
كل العراقي�ي�ن بهدف جعل وطنه ��م ع�ضو ًا فاع ًال
يف مقايي� ��س التنمي ��ة الب�شرية  ،ال ��دول اجليدة
وال ��دول الأف�ض ��ل .Best Countries
الأخري"مقيا� ��س �أخ ��ر جدي ��د" يعك� ��س �أهمي ��ة
ت�ضيف للدول امل�صنفة باجليدة م�ضامني و�سمات
مهم ��ة �أخرى عل ��ى ر�أ�سها املواطن ��ة احلرة التي
ت�شتم ��ل على رعاي ��ة حقوق الإن�س ��ان  ،االهتمام
املجتمعي بالبيئة النظيفة اخل�ضراء" ،امل�ساواة
اجلندرية" ب�ي�ن الذكور واالناث� ،إطالق احلرية
الديني ��ة  ،اح�ت�رام حق ��وق امللكي ��ة ،االعتمادي ��ة
واملوثوقي ��ة بنظام الدول ��ة ال�سيا�سي والتوزيع
العادل للقوة ال�سيا�سي ��ة .عنا�صر جديدة �أخرى
ا�ضيقت يف مقيا�س ال ��دول الأف�ضل  :الت�أثريات
الثقافية  ،املب ��ادرات االقت�صادية احلرة  ،جودة
احلي ��اة  ،القوة بعنا�صره ��ا اخل�شنة (الع�سكرية
واالقت�صادي ��ة) والناعم ��ة ( ال�سيا�سة اخلارجية
والدبلوما�سي ��ة  ،الإع�ل�ام والعالق ��ات العام ��ة).
�إن درا�س ��ة كل م�ؤ�شر يف مقايي�س الدول اجليدة
والأف�ض ��ل بحاج ��ة للتعم ��ق �أك�ث�ر يف معطيات ��ه
وتداعيات ��ه منع� � ًا النت�ش ��ار حال ��ة ع ��دم التيق ��ن
الت ��ي ت ؤ�ث ��ر �سلب� � ًا عل ��ى بن ��اء عراق ح ��ر منفتح
وم�ستقل..

ح�صان نيت�شه وقيمنا المجتمعية

حني تكون الق�سمة على اثنني

�سليم �سوزه

طالب عبد العزيز

ب�ل�اد �أمره ��ا عج ��ب .تفت ��ح �صفحت ��ك عل ��ى
الفي�سب ��وك ،فتقر�أ ر�سائ ��ل �شامتة ،م�ستب�شرة
بال�ضرب ��ة االمريكي ��ة إلي ��ران ،م ��ن �أ�صدق ��اء
عراقيني ،غالبيتهم من طائفة معلومة ،وتفتح
الم ��ر ذات ��ه ،ي�ش ُّد من
�صح ��ف اخللي ��ج فرتى أ
�أزرهم ،وك�أن حلم ًا ما� ،أُن ُت ِظر طوي ًال �سيتحقق،
ويف ح ّم ��ى وحميم ذلك ،تقر�أ ر�سائل لأ�صدقاء
عراقي�ي�ن ،م ��ن طائف ��ة ثاني ��ة ،ت�ش� � ُّد م ��ن �أزر
�إي ��ران ،وتدعو لن�صرته ��ا ،وتعظيم �ش�أنها يف
املحيط اال�سالم ��ي وال�شان العراق ��ي ،وك�أنها
ولدت ون�ش�أت وترعرع ��ت يف �سهول ووديان
�أ�صفه ��ان و�شرياز وي ��زد ،ب ��ل وتذهب بع�ض
الف�صائل امل�سلحة ،ذات الهوى الطهراين �أبعد
م ��ن الن�صرة ،فتنذر نف�سه ��ا و�أفرادها ،قرابني
اىل والي ��ة الفقي ��ه واملر�ش ��د االعل ��ى .لكن ��ك
تبحث عن الذين مع بالدهم(العراق) فتجدهم
خائف�ي�ن� ،ضائع�ي�ن يف ال�صفح ��ات ،وتائهني،
ال ي�ستطيع ��ون فع ًال وال حتري ��ر قول حقيقي،
ذلك لأن الق�سمة غري حمتملة �إال على اثنني ،ال
�أكرث ،كالهما ال عالقة له بالعراق.
تطالع ��ك �أخبار املو�صل بع ��د خرابها ال�شهري
فتتقدم ��ك ق�ضي ��ة انتخاب املحاف ��ظ ،وت�سبقك
الأحادي ��ث عن �أك�ب�ر �صفقة ف�س ��اد يف املدينة،

ب�ي�ن املحاف ��ظ ال ��ذي بوي ��ع ل ��ه وب�ي�ن �أطراف
كث�ي�رة ،ال يهمه ��ا �ش� ��أن املدينة �أو م ��ا �ست�ؤول
الي ��ه� ،إمن ��ا م ��ن �سيحظ ��ى باملن�ص ��ب ،و َم ��نْ
الط ��راف �سيك�س ��ب اللعب ��ة .وتدخل قبة
م ��ن أ
الربمل ��ان فتطالع ��ك �أخب ��ار بيع رئا�س ��ة �إحدى
اللج ��ان مببلغ ت�سعة مالي�ي�ن دوالر� ،أ ّما ما مل
ت�سم ��ع به فلن يكون �أقل من ذل ��ك ،بكل ت�أكيد.
ثم �إذا ان�سرحت جنوب ًا ودخلت مبنى حمافظة
الب�صرة مث ًال ف�ست�سمع (عياط) املحافظ �أ�سعد
العي ��داين ،وه ��و يذ ّك ��ر ع�ض ��و املحافظة علي
�ش ��داد الفار�س مببلغ ع�شرة �آالف دوالر ،التي
قب�ضها من رجل الأعمال اللبناين (�أكرم فران)
الم ��ر ،الذي يعيب الفار� ��س فيه على املحافظ
أ
جمعه بني من�صب املحافظ وع�ضوية الربملان.
رائحة �شواء كريهة ملائدة كريهة لي�س للب�صرة
والب�صري�ي�ن ن�صيب فيه ��ا� ،إذ الأمر بني اثنني
ال �أك�ث�ر� ،أو ب�ي�ن حزب�ي�ن حاكم�ي�ن عل ��ى وجه
التحديد.
هن ��اك ،يف كل ت�صويت يجري يف احلكومة
�أو يف الربمل ��ان ،وعل ��ى �أي ق ��رار يك ��ون ،ثمة
فريق ��ان قوي ��ان ،وفري ��ق �آخ ��ر غ�ي�ر م ؤ�ث ��ر،
طرف ��ان ،ث ��وران �أو في�ل�ان �أو ف� ��أران رمب ��ا،
لكنهم ��ا الوحي ��دان املت�صارعان عل ��ى ال�ساحة

والت أ�ث�ي�ر فيه ��ا ،لك ��ن ،هن ��اك فري ��ق �آخر ،هو
�أدن ��ى م ��ن دع�سوقة� ،س ّم ��ه حمام ��ة �أو فرا�شة
�أو م ��ا ت�شاء ،فهو بال قيم ��ة وميكن �سحقه يف
�أي حلظة ،هذه الدع�سوق ��ة �أو الفرا�شة ،رمبا
تكون الطرف العراقي الوحيد ،الذي ي�ستحق
التبجي ��ل ،وقد يك ��ون الأمل ،يف ب�ل�اد �سيظل
م�ستقبله ��ا ي ��دار بيدي ��ن اثنت�ي�ن ،لكنهما غري
عراقيتني� ،إذا �سلمت واحدة من ف�ساد مل ت�سلم
الثاني ��ة م ��ن والء خارجي .ي ��دان تت�صافحان
يف ال�س ��ر وتخت�صمان يف العل ��ن ،كل واحدة
تع ��رف ا�ستحقاقه ��ا ،و�أهمي ��ة وجودها قوية
بفع ��ل امتداده ��ا اخلارج ��ي ،ال الداخلي ،لكن
الدع�سوقة ،الفرا�ش ��ة �ستظل كما هي ،ترفرف
�أو تدب بال ت�أثري.
تق ��ول الأخبار ب� ��أن ا�سرتاليا با�شرت بغر�س
ملي ��ار �شج ��رة ملكافح ��ة الت�صح ��ر ،يف حمل ��ة
ابت ��د�أت م ��ن اجل ��و ،فذهب ��تُ � ،أق ��ر�أ الن�شي ��د
الوطن ��ي اال�س�ت�رايل ،ال ��ذي يق ��ول � " :أيه ��ا
اال�سرتالي ��ون ،لنبته ��ج جميع� � ًا  /لأننا �شباب
و�أح ��رار /لدينا تربة ذهبية ،وث ��روة نك ُّد من
�أجلها /تقدمي ي ��ا ا�سرتاليا اجلميلة /لنجعل
م ��ن ه ��ذا الكومنوليث ملكن ��ا� /أك�ث�ر البلدان
�شهرة.

بد ًال م ��ن حماية احلري ��ات بو�صفه ��ا امل�س ّلمة
الوحي ��دة لرفاهي ��ة املجتمع ��ات وتنميته ��ا،
�ص ��ار �شغل الطبق ��ة ال�سيا�سية (ومعها بع�ض
م ّدع ��ي الثقافة) حم�ص ��ور ًا بحرا�س ��ة "القيم
املجتمعي ��ة" ،تل ��ك الت ��ي يتم م ��ن خاللها جلد
الفرداني ��ة وم�صادرة حقوقه ��ا حتت عناوين
�إق�صائية �شتى.
حتت هذا العنوان املطاط "القيم املجتمعية"،
�أ�ص ��درت جلن ��ة الثقافة والإع�ل�ام يف جمل�س
الن ��واب بيان ًا قبل �أيام تدين من خالله بع�ض
الأعم ��ال الدرامية العراقية بحج ��ة �أنها تخل
وته ��دد قي ��م العائل ��ة العراقي ��ة الأ�صيل ��ة ،ثم
مبوقف م�شابه وفر�ضت
جاءت وزارة الثقافة
ٍ
مق�صها على بع� ��ض امل�شاهد يف تلك الأعمال.
�أخري ًا ،هيئة الإع�ل�ام والإت�صاالت تدعو هي
الأخ ��رى القنوات العراقية اىل "رفع امل�شاهد
الت ��ي تخ ��رج ع ��ن احلي ��اء والأع ��راف" و�إلاّ
�ستكون هناك �إجراءات �ضدها.
ه ��ذه ممار�س ��ة �إجرائي ��ة للقي ��م تعطيه ��ا
احلكومة �أولوي ًة على كل وظائفها ال�سيا�سية
والإداري ��ة .حماول ٌة تقوم به ��ا �أجهزة الدولة
الأيديولوجي ��ة مب�ساع ��دة �أجهزته ��ا القمعية
لفر� ��ض قي � ٍ�م حم ��ددة بو�صفه ��ا قيم� � ًا ثابت ��ة
و�صحيحة تتالءم وجميع �شرائح املجتمع.
لق ��د مات هتل ��ر ومات مع ��ه ت�صنيف ��ه للفنون
املنحط ��ة (تل ��ك الت ��ي ال ت�ستلهم قي ��م النازية
الأ�صيل ��ة بنظ ��ره) .ذه ��ب زادان ��وف كذل ��ك،
وذه ��ب معه قمع ��ه للمثق ��ف ال�سوفيتي حتت
عنوان "الواقعية الإ�شرتاكية" ،لكن للأ�سف،
مل يذه ��ب حام ��د يو�س ��ف حم ��ادي وبق ��ي
ملهم� � ًا للطبق ��ة ال�سيا�سية العراقي ��ة احلالية.

�سطوته على الثقاف ��ة والإعالم بحجة حماية
"قي ��م البعث الوطني ��ة" حتولت ه ��ذه امل ّرة
اىل �سط ��وة جدي ��دة حت ��ت عن ��وان "القي ��م
املجتمعي ��ة"� .سط ��وة ع�ب�ر وزارة ُيفترَ � ��ض
�إنه ��ا راعي ��ة للثقاف ��ة ووزي ��ر ُيفترَ � ��ض به �أن
يك ��ون مثقف ًا �أكادميي ًا تخ ّرج م ��ن �أهم جامعة
�أمريكية.
لي�س موق ��ف �أجه ��زة الدولة غريب� � ًا بالن�سبة
يل ،ف ��كل طبق ��ة مهيمن ��ة تري ��د ممار�س ��ة
هيمنته ��ا وب� ��أي الو�سائ ��ل ،م ��رة بتح ��رمي
�إرت ��داء ال�شورتات (الربمودا) كما ح�صل من
�شرطة كركوك ،و�أخرى عن طريق ت�شريعات
الف ��راد يف مواطن
وقوانني حتد م ��ن حرية أ
�أخ ��رى .عمل مار�سته ومتار�س ��ه كل الأنظمة
ال�شمولية �سابق ًا وحا�ضر ًا .ما هو غريب فع ًال
ه ��ذا ال�صم ��ت واخلن ��وع "للمثق ��ف النقدي"
جت ��اه هكذا ممار�سات يُراد به ��ا طم�س �ألوان
احلي ��اة املتنوعة ل�صالح ل ��ون غريب ودخيل
على الثقافة العراقية.
م ��ا يعنين ��ي هن ��ا ه ��و دور املثق ��ف احلقيقي
ولي� ��س م ّدع ��ي الثقاف ��ة ،املثق ��ف امل�شتغل يف
حقل درا�سة القيم املجتمعية وتفكيك دالالتها
الأخالقي ��ة �إ�ضاف ��ة اىل تعري ��ة مرجعياته ��ا
ال�سلطوي ��ة .لي�س ثمّة دور كب�ي�ر لهذا املثقف
�أمام املح ��اوالت البطيئة لل�سلط ��ة يف �أ�سلمة
الف�ض ��اء الإجتماع ��ي .لي� ��س كل املثقف�ي�ن
بالت�أكي ��د ،و�أمن ��ا بع�ضه ��م الذي ��ن دخلوا يف
لعب ��ة التخ ��ادم الثق ��ايف م ��ع ال�سلط ��ة �سواء
بوظيفة م�ست�شار عاطل عن العمل �أم برواتب
و�إمتيازات وزارة الثقافة وم�ؤ�س�ساتها.
لي�ست الثقافة �شعر ًا فقط .هي �إ�شتغال معريف

و�شغ ��ف م�ستمر يف حتليل الظواهر املحيطة
بنا ككائنات ت�سعى لتح�سني �شروط معي�شتها.
ه ��ي الإيغال يف تفكيك وف�ضح الإ�ستخدامات
ال�سلطوي ��ة للقيم املجتمعية .نحن �أمام نق�ص
مروع يف الدرا�سات االجتماعية واالن�سانية
يف الع ��راق .فالبل ��د ينت ��ج �سنوي� � ًا مئ ��ات
املهند�س�ي�ن والأطباء وال�صيادل ��ة �إ�ضافة اىل
املعلمني والأ�ساتذة ،لكننا ال نرى باحثني يف
العل ��وم الإجتماعي ��ة والإن�سانية �إلاّ على عدد
الأ�صابع .العلوم الطبيعية حمرتمة بالت�أكيد
ولك ��ن االخت�صا�ص ��ات االجتماعي ��ة مطلوبة
�أي�ض� � ًا ،والنق� ��ص امل ��روع فيه ��ا ي�ؤث ��ر �سلب� � ًا
على واق ��ع تفكرينا االجتماع ��ي والإن�ساين.
غي ��اب وا�ض ��ح للنظرية الإجتماعي ��ة ومن ثم
غياب خميف لأ�س� ��س التفكري النقدي يجعلنا
ُ�سية ال حت�سن قراءة جمتمعاتها
روبوتات م رَّ
�إلاّ ق ��راءة "ف ّتاحفالية" مبني ��ة على امل�سلمات
والبديهي ��ات ،تلك التي ُتعد بالأ�سا�س مفاهيم
�إ�شكالي ��ة ال حت ��اول م�أ�س�ستها �س ��وى مراكز
النف ��وذ والهيمنة داخ ��ل النظ ��ام الإجتماعي
الواحد.
ح�ص ��ان واحد يُ�ض� � َرب بال�سياط �أم ��ام �أنظار
نيت�ش ��ه فينه ��ار الأخ�ي�ر متام� � ًا ويكت ��ب ع ��ن
فل�سف ��ة القيم ليعيد تعريفه ��ا وت�شذيبها حتى
ت�صب ��ح ثقاف ��ة �إن�سانية خال�ص ��ة دون و�صايا
و�سدَنة ال�سم ��اء .فيما نحن
حرّا� ��س العقي ��دة َ
ّ
الي ��وم �أم ��ام �سلط ��ة متخلف ��ة جتل ��د �أح�صنة
الث ��ار والتاري ��خ والف ��ن وامل�سرح
الثقاف ��ة و آ
والكتاب ��ة واملو�سيقى يومي� � ًا وبحجة حماية
القي ��م املجتمعي ��ة دون �أن نرى موقف� � ًا ثقافي ًا
�صلب ًا جتاهها.
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� سامي عبد احلميد

اتحاد النا�شرين العراقيين ومعر�ض المدى للكتاب
ناجح املعموري
من ��ذ اللحظ ��ة الت ��ي �أنبثقت فيه ��ا م�ؤ�س�سة
امل ��دى ،فاج� ��أت الو�س ��ط الثق ��ايف والفني
مب�شروعها غ�ي�ر امل�ألوف واملتمي ��ز  ،ناقلة
معه ��ا جتربته ��ا املث�ي�رة لالنتب ��اه والت ��ي
تك ّر�س ��ت لزمن طويل يف دم�ش ��ق لذا كانت
والدته ��ا اجلدي ��دة يف بغ ��داد مث�ي�رة من ��ذ
البداي ��ة  ،و�أهم ما هو جوه ��ري يف عملها
اال�ستم ��اع للأدباء واملثقف�ي�ن للم�ساهمة و
�وغ م�ش ��روع خا� ��ص يف الع ��راق  ،مبا
�صَ � ِ
يتنا�س ��ب والو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي واالحتالل
الأمريك ��ي ومعاين ��ة ما يمُ ِّك ��ن الأدباء على
احلي ��اة وامل�ساعدة يف تلبي ��ة االحتياجات
املمكن ��ة �شهري� � ًا  .مثلم ��ا لعب ��ت ال�صحيفة

دور ًا تنوي ��ر ًا معروف� � ًا وب ��ارز ًا نه� ��ض
ب�أعب ��اء مرحلة �صعبة ومت ّي ��زت ال�صحيفة
بتفا�صيل خا�ص ��ة بها  .وت�ضافرت اجلهود
الثقافي ��ة يف امل�ؤ�س�سة ب�إقام ��ة مهرجاناتها
ال�سنوي ��ة التي مل ي�شهد له ��ا العراق مثي ًال،
كل هذا الكالم مقدم ��ة حتى ال تبدو جتربة
امل�ؤ�س�سة اخلا�صة ب�إقام ��ة معر�ض للكتاب
يف الب�ص ��رة ا�ستجاب ��ة لطل ��ب حمافظه ��ا
غريب ��ة �أو يف �سي ��اق مع ��زول � ،إمن ��ا ه ��ي
تكملة ل�سريورة عمل هذه امل�ؤ�س�سة .
و�أنا �سعيد لأين كنت ّ
مطلع ًا على بع�ض من
تفا�صي ��ل عنا�صر هذه االنتقال ��ة املهمة يف
جتربة ك ّتاب املدى و�أعربت عن ا�ستعدادي
للم�ساهم ��ة بتفا�صيله ��ا الثقافي ��ة بو�صفي
مثقف ًا منتمي� � ًا لهذه امل�ؤ�س�س ��ة وعام ًال فيها
من ��ذ �أيامه ��ا الأوىل  ،و�أي�ض� � ًا باعتب ��اري
رئي� ��س احتاد الأدب ��اء والك ّتاب يف العراق

 ،وج ��دت الكيفي ��ة الت ��ي �سيك ��ون االحتاد
حا�ض ��ر ًا فيها م ��ع فروع ��ه يف املحافظات ،
كما ات�صلت بالدكتور عبد الأمري احلمداين
وزي ��ر الثقافة ح ��ول والدة جترب ��ة انتقال
امل ��دى مبعار�ضه ��ا للجن ��وب ولذلك وظيفة
وا�ضح ��ة ومعروف ��ة وم ��ا عليه ��ا م ��ن مهام
لي�س ��ت خف ّي ��ة مبا يت�ل�اءم م ��ع احتياجات
الب�ص ��رة واملحافظات اجلنوبية و�ضرورة
توظي ��ف الثقافة من �أجل حماي ��ة التجربة
الدميوقراطي ��ة وتكري�س ق�ضي ��ة املواطنة
واحرتام حقوق الأفراد والقانون .
ومل تت أ�خ ��ر رئا�س ��ة امل�ؤ�س�س ��ة متمثل ��ة
ب�شخ�صي ��ة الأ�ستاذ فخ ��ري كرمي بل �سارع
إلجن ��از االتف ��اق القان ��وين م ��ع ال�سي ��د
حماف ��ظ الب�ص ��رة و ّ
مت االتف ��اق عل ��ى �شهر
ً
كان ��ون الأول موع ��د ًا ثابت� �ا م ��ن كل �سن ��ة
ولذل ��ك �ض ��رورة جتع ��ل معار� ��ض الكتاب

قائمة خالل فرتة طويلة ابتدا ًء ببدايته يف
بغ ��داد وثاني ًا يف �أربيل وثالث ًا يف الب�صرة
 ،لك ��ن املفاج� ��أة كم ��ا ق ��ال الأ�ست ��اذ فخري
كرمي م ��ا قام به احت ��اد النا�شري ��ن بتغيري
موع ��د معر� ��ض بغداد من �شب ��اط �إىل �شهر
كان ��ون الأول وهذا �أمر فيه لل�س�ؤال  ،ال بل
للأ�سئلة والنوايا الكامنة وراء ذلك  ،حيث
ّ
�ستعط ��ل وظائف معر�ض الكتاب يف بغداد
والب�ص ��رة و�سي�ؤثر التزام ��ن على النتائج
املرتتبة على وجودهما مع ًا  ،و�سيكون لذلك
انعكا�س م ��ادي و�إ�ضعاف حلركة اجلمهور
 ،واملت�ضرر هو الق ��ارئ الذي ينتظر �إقامة
املعار�ض �سنوي ًا  ،ال بل �سي�سافر الكثري من
الأدباء ملعر�ض بريوت ودم�شق  ،لذا �أطرح
هذه الق�ضي ��ة الثقافية بو�صفها ق�ضية ر�أي
ثق ��ايف ي�ستدع ��ي حمل ��ة �إعالمي ��ة وثقافية
�أول َم ��ن تنه� ��ض به ��ا منظم ��ات الب�ص ��رة

الثقافية والفنية لأنها معنيّة بهذا الت�شاكل
وبالت ��ايل معه ��ا املنظم ��ات يف املنطق ��ة
اجلنوبي ��ة .و�أنا �أحت ��دث ب�صفتي الثقافية
واملهن ّي ��ة لأن االحت ��اد �سيخ�س ��ر فر�ص ��ة
مهمة لتوظي ��ف بع�ض من عنا�صر مكونات
م�شروعه الثقايف واملعريف.
كم ��ا �أمتن ��ى عل ��ى وزارة الثقاف ��ة والآث ��ار
وال�سياح ��ة باعتباره ��ا الداعم ��ة واملتبنية
مل�ش ��روع معر�ض املدى للكتاب يف الب�صرة
كما �أخربين الدكتور عبد الأمري احلمداين
واعتق ��د �أن ذل ��ك ه ��و ُ�صل ��ب عمله ��ا يف
جم ��ال التن�سي ��ق وحتقي ��ق االن�سجام بني
الفعاليات ،لأن ال�ضب ��ط يوفر �أهم الفر�ص
حل�ص ��اد النتائج الإيجابي ��ة واملرجوة من
الثقاف ��ة والكتاب ��ة بو�صفه ��ا فاع�ل ً�ا بن ��ا ًء ،
وم�ساهم� � ًا �ض ��د العنف والإره ��اب ويدفع
بظواهر املدنية يف العراق .

�آالن ت�����ورن�����غ���� ..س���ي���رة ع��ب��ق��ري
ترجمة  :لطفية الدليمي
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ع ��اود �آالن خالل عمل ��ه يف خمترب الفيزياء
الوطن ��ي هوايته القدمية يف رك�ض امل�سافات
الطويل ��ة  ،و�سع ��ى دوم� � ًا لتحقي ��ق �إجنازات
تناف�سي ��ة يف هذا امل�ضم ��ار  ،ويف عام 1946
�ص ��ار ع�ضو ًا يف نادي ( والت ��ون ) الريا�ضي
الواق ��ع مبدين ��ة والت ��ون يف مقاطعة ( �سري
) � .أب ��دى �آالن ق ��درة تناف�سي ��ة فائق ��ة يف
�سباق ��ات الرك� ��ض طويل ��ة امل ��دى ( مب ��ا فيها
�سباق ��ات املاراث ��ون ) �إىل ح ّد جعل ��ه مر�شح ًا
قوي� � ًا للم�شاركة يف فري ��ق الألعاب الريا�ضية
امل�ش ��ارك يف �أوملبي ��اد  1948؛ لك ��ن ح�ص ��ل
 للأ�س ��ف � -أن تع ّر� ��ض �آالن لإ�صاب ��ة خ�ل�الالف�ت�رة  1948 - 1946جعلت ��ه غ�ي�ر ك � ْ�ف ٍء
للم�شارك ��ة يف فري ��ق الأوملبي ��اد الربيط ��اين
 ،وج ��اءت تل ��ك الإ�صاب ��ة لت�ضع ح ��د ًا ملهارته
التناف�سي ��ة العظيم ��ة يف �سباق ��ات الرك� ��ض
الطويل .
م ّث ��ل ع ��ام  ، 1948على كل ح ��ال � ،إنعطافة
ممي ��زة طبع ��ت بت�أثريه ��ا ال�شام ��ل ك ّل اجلهد
العلمي الالحق الذي نه�ض �آالن بعبئه .
ح�صل خالل ال�سنة الأكادميية الكاملة التي
ق�ضاها �آالن بجامعة كامربدج �أن ّ
متت دعوته
للإن�ضم ��ام �إىل م�شروع نوعي جديد بجامعة
مان�ش�س�ت�ر يرم ��ي لتطوي ��ر ن ��وع جدي ��د من
احلوا�سيب  .كان ��ت الآلة مو�ضوعة التطوير
يف مان�ش�س�ت�ر تدعى ( الآل ��ة التجريبية ذات
املقيا� ��س ال�صغ�ي�ر  ) SSEMعل ��ى الرغ ��م
م ��ن � ّأن كل العامل�ي�ن يف امل�ش ��روع كان ��وا
يدعونه ��ا ( الر�ضي ��ع )  .عندم ��ا �إنته ��ت �سنة
التف� � ّرغ الأكادميي املمنوحة لآالن يف جامعة
كام�ب�ردج يف ماي� ��س ( �أي ��ار ) � 1948إلتحق
�آالن عل ��ى الفور بالفري ��ق البحثي العامل يف
م�شروع جامعة مان�ش�سرت .
كان ��ت املو�ضوع ��ة البحثي ��ة الرئي�سي ��ة يف
م�شروع ( الر�ضيع ) هي �أهمية حجم الذاكرة
الت ��ي ميكن للآل ��ة �إختزانه ��ا وبالكيفية ذاتها
الت ��ي �أ ّك ��د �آالن على حيثياته ��ا يف كلمته عام
 ( 1947املن ��وّه عنه ��ا يف الف�ص ��ل ال�ساب ��ق
 ،املرتجم ��ة ) � .إ�ستخدم ��ت �آل ��ة ( الر�ضي ��ع )
جه ��از ًا يدع ��ى ( �ص ّم ��ام ويليام ��ز ) لتخزي ��ن
املعلوم ��ات احلا�سوبي ��ة  ،وكان ه ��ذا اجلهاز
�أ�ص�ل ً�ا ق ��د �أخ� ُِتِرُ ع خ�ل�ال احل ��رب العاملي ��ة

الثاني ��ة من قبل ( فريدري ��ك ويليامز ) ليكون
وا�سطة لتخزين ال�ص ��ور الرادارية اخلا�صة
بال�سفن والطائرات يف �أنبوب �أ�شعة مهبطية
. Cathode Ray Tube
كان �ص ّم ��ام ويليام ��ز ق ��ادر ًا عل ��ى تخزي ��ن
بيان ��ات بحجم  2كيلو ِبت ( �ألف ��ا بت ) والتي
كانت حجم ًا هائ ًال م ��ن القدرة التخزينية يف
ذل ��ك الوقت  ،ولكي ن�ضع الأم ��ور يف �سياقها
املطل ��وب لغر� ��ض املقارن ��ة الكا�شف ��ة ف� �� ّإن
احلا�س ��وب الذي دعم رحل ��ة �أبولو �إىل القمر
ع ��ام � 1969إمتل ��ك ذاكرة بق ��درة تخزين 64
كيلو ِب ��ت  ،وقد تعاظم ��ت ال�سع ��ة التخزينية
للذاك ��رة احلا�سوبي ��ة بكيفية م�ضط ��ردة منذ
ذلك احل�ي�ن ؛ فذاكرة جهاز هاتف ذكي حديث
هي يف املتو�سط  256كيلو ِبت .
الربنام ��ج احلا�سوب ��ي الأول املع� � ّد لآل ��ة (
الر�ضي ��ع ) كتب ��ه مهند� ��س حا�س ��وب يدعى (
توم كيلربن  ) Tom Kilburnو ّ
مت ت�شغيله
الل ��ة يف يونيو ( حزيران ) 1948
على تلك آ
 .كان ��ت املع�ضل ��ة التي تط ّلب حله ��ا بوا�سطة
ه ��ذه الآلة ه ��ي مع�ضل ��ة ريا�ضياتي ��ة خا�صة
ب�إيجاد العامل الأكرب الذي ميكن ق�سمة العدد
 ( 218وه ��و ذات ��ه الع ��دد  ) 262,144بدون
�اق  ،ولغر� ��ض �إجناز ه ��ذا العم ��ل �إ�ستلزم
ب� ٍ
الأم ��ر �أن تنج ��ز آ
الل ��ة  3.5ملي ��ون عملي ��ة
ح�سابي ��ة  ،وا�ستغ ��رق الوقت ال�ل�ازم لإجناز
تلك احل�ساب ��ات  52دقيق ��ة � .إ�ستطاعت الآلة
يف نهاي ��ة تلك املدّة ح�س ��اب العامل ال�صحيح
وه ��و  ( 131,072الذي ي�ساوي ن�صف العدد
. ) 262,144
مل يك ��ن اجل ��واب ال�صحي ��ح ال ��ذي ج ��اءت
ب ��ه �آل ��ة ( الر�ضي ��ع ) هو ماخل ��ق الده�شة يف
الفري ��ق العامل يف امل�شروع �آنذاك ؛ بل كانت
الده�شة احلقيقي ��ة ناجمة عن جناح الآلة يف
ح�س ��اب اجل ��واب ال�صحيح من خ�ل�ال تنفيذ
 3.5ملي ��ون عملية حا�سوبي ��ة يف ذلك الوقت
الق�ص�ي�ر ن�سبي ًا من الزمن ( اليجب �أن نن�سى
�أنن ��ا نتحدث ع ��ن حا�سوب يعم ��ل عام 1948
؛ وعلي ��ه تع ّد تل ��ك ال�سرع ��ة احلا�سوبية غري
م�سبوق ��ة بالطب ��ع مبقايي� ��س ذل ��ك الزم ��ان ،
املرتجمة ) .
�إن�ض� � ّم �آالن لفري ��ق جامع ��ة مان�ش�س�ت�ر مع
جن ��اح برنامج ( ت ��وم كيل�ب�رن ) احلا�سوبي
م ��ع �آل ��ة ( الر�ضي ��ع )  ،وهن ��ا �سيك ��ون م ��ن
الطبيع ��ي الت�س ��ا�ؤل  :ماال ��ذي �سي�ساه ��م به
�آالن يف امل�ش ��روع ؟ كان ��ت �آل ��ة ( الر�ضي ��ع )
ق ��د ّ
مت تخليقه ��ا للت ��و  ،وه ��ي تعم ��ل بذاكرة
حا�سوبي ��ة تعتم ��د جهاز ( فريدري ��ك ويليامز

) ليك ��ون مبثابة القلب الناب� ��ض فيها  ،وثمة
مربجم ��ون حا�سوبيون ( مث ��ل توم كيلربن )
يكتب ��ون برامج ريا�ضياتي ��ة معقدة لها ؛ غري
� ّأن �آالن �سعى بك ّل جهده لتخليق �آلة ( ر�ضيع
) ق ��ادرة على حماكاة الوظائ ��ف البيولوجية
للدم ��اغ الب�ش ��ري  ،وه ��و يف ه ��ذا ال�سي ��اق
مل يك ��ن ي�سع ��ى لتخلي ��ق �آل ��ة ميكنه ��ا �إجناز
احل�ساب ��ات التقليدية ب�سرع ��ة فائقة فح�سب
لكنه �سعى  ،يف املقابل  ،لتخليق �آلة ت�ستطيع
حماكم ��ة الأمور منطقي ًا ومن ث ّم بلوغ نتيجة
منطقية للمع�ضالت املعرو�ضة ب�صرف النظر
عن طبيعة تلك املع�ضالت ( �سواء �أكانت فنية
�أم �أدبية �أم علمية ) .
كان �آالن ي�سعى لتطوير �شيء له القدرة على
التعام ��ل مبو�ضوعات تنط ��وي على مفردات
م�ستمدّة من مَ
عال الذكاء الإ�صطناعي .
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ن�ش ��ر �آالن يف �أكتوب ��ر ( ت�شري ��ن �أول )
 1950واح ��دة م ��ن �أعظ ��م مقاالت ��ه �شه ��رة
يف املجل ��ة ذائع ��ة ال�صيت امل�س ّم ��اة ، Mind
و ُن ِ�شرت مقال ��ة �آالن يف تلك املجلة بعنوان "
الآالت احلا�سبة وال ��ذكاء * "  ،وبد�أت املقالة
بالديباج ��ة التالي ��ة � " :أق� �دّم يف ه ��ذه املقالة
مداخل ��ة تنقيبية ب�ش�أن ال�س� ��ؤال التايل  :هل
ت�ستطيع الآالت �أن تف ّكر ؟ "
�أ�سه ��ب �آالن يف مقالت ��ه تل ��ك يف تو�صي ��ف
املع�ض�ل�ات الت ��ي ر�أى ب� �� ّأن الآل ��ة  ،املُبرَ ْجمة
ب�ش ��كل منا�سب  ،متتلك الق ��درة على التعامل
معها  ،ولأجل �أن يدعم ر�ؤيته ب�ش�أن تلك الآلة
فقد قدّم للم� � ّرة الأوىل ما�أ�صبح يع َر ُف الحق ًا
( �إختب ��ار تورن ��غ  : ) Turing Testيف
هذا الإختب ��ار النظري ثمة �شخ�ص  Aيوجد
عن ��د و�سي ��ط حا�سوبي ط ��ريف computer
 ، terminalويرتب ��ط احلا�س ��وب ذات ��ه

بو�سيط�ي�ن طرفي�ْي نْ�ن �آخري ��ن  ،وثم ��ة �إت�صال
بني احلا�سوب والو�سائط الطرفية من خالل
�أ�سئل ��ة مر�سل ��ة بهيئة ن�ص مكت ��وب  .يجل�س
�شخ� ��ص عن ��د �أح ��د الو�سيط�ي�ن الطرفي�ي�ن
ال ��ذي يخ�ض ��ع لتح ّك ��م �شخ�ص يوج ��د �أمامه
ل ��وح مفاتي ��ح  keyboardيتيح ل ��ه كتابة
الإجاب ��ات املنا�سب ��ة على الأ�سئل ��ة املطروحة
علي ��ه من خ�ل�ال الو�سي ��ط الط ��ريف ( �شا�شة
على �سبي ��ل املثال  ،املرتجمة ) ؛ �أما الو�سيط
الطريف الث ��اين فينتهي بحا�سوب يجيب هو
الآخ ��ر عل ��ى الأ�سئل ��ة ذاته ��ا املطروح ��ة على
نظ�ي�ره الب�ش ��ري ولك ��ن م ��ن غ�ي�ر �أي تدخل
ب�شري يف عمل احلا�س ��وب  .كانت الإجابات
املتح�صل ��ة م ��ن الكائن الب�ش ��ري واحلا�سوب
تو�ض ��ع يف نهاي ��ة الأم ��ر �أم ��ام ال�شخ�ص A
ن�ص مكتوب .
بهيئة ّ
يق ��وم �إختب ��ار تورنغ على الفك ��رة التالية :
هل ي�ستطيع ال�شخ�ص  Aالذي يطرح �أ�سئلة
حم ��ددة �أن يق� � ّرر � -إعتم ��اد ًا عل ��ى الإجابات
الوا�صل ��ة �إليه فح�س ��ب � -أيّ الإجابتينْ تعود
للكائن الب�شري  ،و�أيهما تعود للحا�سوب ؟
مايخت�ص الأمر ِبـ ( �آالن ) ف� ّإن املقاي�سة
بقدر
ّ
امل�س ّم ��اة ( �إختب ��ار تورن ��غ ) ميك ��ن و�صفه ��ا
بالعبارة التالية :
�إختبار تورنغ

�إذا مل يك ��ن �أم ��ر ًا ممكن� � ًا  -خ�ل�ال املحادث ��ة
الن�صي ��ة املتوا�صلة  -متيي ��ز الآلة عن الكائن
الب�شري فيمكن حينئذ و�صف تلك الآلة ب�أنها
( �آل ��ة مف ّكرة ) ؛ وب�سب ��ب هذا ميكن �أن ُتعزى
لها �صفة الذكاء .
الآت ��ي من ��وذج قيا�س ��ي م ��ن الأ�سئل ��ة الت ��ي
�إ�ستخدمه ��ا �آالن يف �إختب ��ار تورنغ  ،ويظهر
يف النم ��وذج ال�س� ��ؤال املطروح عل ��ى ك ّل من
احلا�سوب والكائن الب�شري  ،وكذلك الإجابة
امل�ستلم ��ة من جانب ال�شخ� ��ص  ( Aمالحظة

املرتجم ��ة � :س تعني �س�ؤال  ،ج تعني جواب
 ،وال�شخ�ض  Aاليعرف م�سبق ًا فيما �إذا كانت
الإجاب ��ة قادم ��ة من احلا�س ��وب �أو من الكائن
الب�ش ��ري ؛ فتلك املهمة هي التي يتوجب على
ال�شخ�ص � Aأن يحدّدها) .
� ��س  :لطف� �اُ �أكت ��ب يل �سونيت ��ة غنائي ��ة ع ��ن
مو�ضوعة
تخت�ص باجل�سر الرابع .
ّ
ج  :دعن ��ي بعي ��د ًا ع ��ن ه ��ذا الطل ��ب  .مل يكن
مبقدوري يوم ًا كتابة ال�شعر .
�س � :أ�ضف � 34957إىل . 70764
ج  ( :بع ��د بره ��ة �صم ��ت �إمت� �دّت  30ثاني ��ة )
105,621
�س  :هل تلعب ال�شطرجن ؟
ج  :نعم
--------------------------ل ��و تف ّكرنا ملي ًا يف هذه الأ�سئلة والإجابات
اخلا�ص ��ة بها و�أخ�ضعناه ��ا للم�ساءلة املعمّقة
فيمكن احلد�س ب� ّأن هذه الإجابات مل ت� ِأت من
كائن ب�شري وكذلك مل ت� ِأت من حا�سوب !! .
بالعودة �إىل مقالة تورنغ العتيدة التي �أ�شرنا
�إليه ��ا يف بداية هذا الف�صل  ،مي�ضي �آالن �إىل
القول � " :أعتقد خالل اخلم�سني �سنة القادمة
�سيكون ممكن� � ًا برجمة احلوا�سي ��ب بطريقة
ممت ��ازة ل ��ن ُيت ��اح مبوجبه ��ا للم�ستج � ِ�وب
متو�سّ ��ط الكفاءة �أن يحوز �إحتمالية تتجاوز
 70%يف معرف ��ة الت�شخي�ص ال�صحيح بعد
خم�س دقائق من امل�ساءلة ".
ّ
د�ش ��ن �آالن مبقالته الت�أريخية هذه �أطروحة
حجاجي ��ة كامل ��ة و�شامل ��ة ب�ش� ��أن ال ��ذكاء
الإ�صطناعي  ،ومل تقت�صر �أطروحته الفكرية
عل ��ى الب ��دء مبفاعي ��ل م�ؤث ��رة يف املجتم ��ع
العلمي فح�سب ب ��ل كذلك بني القادة الدينيني
والالهوتيني يف الوقت ذاته  ،وقد ح�صل هذا
الأمر لكون الأديان العاملية ّ
املنظمة كلها تعتمد
يف قاعدته ��ا الأ�سا�سية على فكرة � ّأن الإله هو
من خلق الكائنات الب�شرية والقدرات الهائلة
املخبوءة فيها � .إذن  ،واحلالة هذه  ،لو � ّأن �آلة
ّ
مت تخليقها بحيث متتلك القدرة على التفكري
وامل�ساءلة املنطقية بالكيفية ذاتها التي تعمل
به ��ا الكائنات الب�شري ��ة فعندئ ��ذ �سيلغي هذا
الأمر فكرة � ّأن الكائنات القادرة على امل�ساءلة
يخت�ص بها  -وعلى نحو
املنطقية هي خليقة
ّ
ح�ص ��ري  " -الإله  -الكينون ��ة العليا املقدّ�سة
".
* العنوان باللغة الإنكليزية هو :
Computing Machinery and
Intelligence

(املرتجمة)

في م�سرحنا لم يعد هناك
مكان لأعمال كبيرة
من ��ذ م ��دة طويلة ورمب ��ا من بعد  2003مل ي�ش ��هد م�س ��رحنا
العراق ��ي �أعما ًال م�سرحية طويلة بف�صل�ي�ن �أو بثالثة و�أ�صبح
م ��ا يقدم �سواء من قب ��ل الفرقة الوطنية �أو من معاهد وكليات
الفن ��ون م�سرحي ��ات ق�صرية بف�ص ��ل واحد يك ��ون الهدف من
تقدميه ��ا كما يعتق ��د منتجوه ��ا �أو خمروجها �إنه ��ا �ست�شارك
يف ه ��ذا املهرج ��ان العربي �أو ذل ��ك  .ويف الغال ��ب تكون مثل
ه ��ذه امل�سرحيات من ت�أليف ك ّتاب ُج ��دد ،و مبتدئني يف كتابة
امل�سرحي ��ة �أو ق ��د تك ��ون م ��ن �إع ��داد املخرجني ع ��ن ن�صو�ص
م�سرحي ��ة معروفة �أو غري معروف ��ة  .ويف الغالب �أي�ض ًا نرى
تل ��ك امل�سرحيات الق�صرية قد افتق ��رت �إىل الكثري من تقنيات
وحرفياته .
الإخراج ِ
يف معه ��د الفنون اجلميل ��ة وق�سم امل�سرح �أذك ��ر كان من مهام
�أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س املخت�ص�ي�ن يف الف ��ن امل�سرح ��ي �أن
يخرج ��وا للطلب ��ة م�سرحي ��ات طويل ��ة م ��ن الأدب امل�سرح ��ي
العامل ��ي كنم ��اذج تطبيقي ��ة للم ��واد النظرية الت ��ي ُتد ّر�س يف
مناه ��ج فن التمثي ��ل وفن الإخ ��راج وتاريخ امل�س ��رح  .وعلى
�سبي ��ل املث ��ال �أذك ��ر �أن ا�ستاذن ��ا (حق ��ي ال�شبلي) �أخ ��رج عام
 1953م�سرحي ��ة �شك�سب�ي�ر امل�شه ��ورة (يوليو� ��س قي�صر)
�ش ��ارك يف متثيلها جميع طلبة ق�سم امل�س ��رح  .وبعد حني قام
(جعفر ال�سعدي) ب�إخ ��راج امل�سرحية نف�سها ب�أ�سلوب خمتلف
نوع ًا ما عن �أ�سلوب ا�ستاذه حقي ال�شبلي .
و�أذكر �أن (جا�سم العبودي) اخرج م�سرحية عمانوئيل روبل�س
(احلقيقة ماتت) وحاول يف �إخراجه �أن يُط ِبق تقنيات امل�سرح
الواقعي �سواء يف �أداء املمثلني وفق ًا لطريقة �ستان�سالف�سكي
�أم يف ت�صمي ��م الديك ��ور بالأبعاد الثالثة  .و�أتذك ��ر (�إبراهيم
جالل) ودعوته ال�ستخدام تقنية (التغريب) الربيختية عندما
ت�صدى لأخراج م�سرحية �شك�سبري (ماكبث) .
وعندم ��ا عُينّ (بدري ح�س ��ون فريد) مدر�س� � ًا يف ق�سم امل�سرح
بع ��د عودته م ��ن بعثت ��ه يف �أمريكا  ،ق ��ام ب إ�خ ��راج امل�سرحية
الواقعي ��ة ج ��د ًا (ع ��دو ال�شع ��ب) لكاتبه ��ا الرنويج ��ي (هريك
�أب�سن) و�أراد �أن يُجدد يف معاجلته الإخراجية حني ا�ستخدم
ديكور ًا جتريدي ًا – ج ��دران �سوداء ر�سمت عليها �أطر بي�ضاء
لل�شبابي ��ك والأبواب لتمث ��ل منز ًال نرويجي� � ًا  ،وعندما عينت
�أن ��ا نف�س ��ي مدر�س ًا يف ذل ��ك الق�سم قم ��ت ب إ�خ ��راج امل�سرحية
التعبريي ��ة الرمزية (القرد الكثيف ال�شع ��ر) للكاتب امل�سرحي
الأمريك ��ي (يوج�ي�ن �أوني ��ل) وعزمت عل ��ى �أن �أر�س ��م �صور ًا
لأج�ساد املمثل�ي�ن الذين ي�ؤدون �أدوار عمال رجل ال�سفينة من
الزنوج .
و�أذك ��ر �أن (�ص�ل�اح الق�صب) �أخ ��رج (هامل ��ت) ل�شك�سبري مع
طلب ��ة الق�س ��م معتم ��د ًا عل ��ى مب ��د�أ ازدواجي ��ة ال�شخ�صية يف
�أ�سل ��وب �إخراج ��ه و�أخرج ��ت �أن ��ا نف�س ��ي (حملم ��ة كلكام�ش)
ترجم ��ة االثاري الراحل (طه باق ��ر) و�أخرجت (ثورة الزجن)
امل�سرحي ��ة ال�شعرية الت ��ي كتبها الكات ��ب الفل�سطيني الراحل
(مع�ي�ن ب�سي�س ��و) واخرج ��ت (مهاج ��ر بري�سب ��ان ) للكات ��ب
اللبن ��اين – الفرن�سي (جورج �شحادة) و�أخرج (حميد حممد
ج ��واد) م�سرحيت ��ه �شك�سب�ي�ر (هامل ��ت) متج ��اوز ًا الأ�سلوب
التقليدي .
ويف الفرق ��ة القومية للتمثيل وت�سم ��ى اليوم الفرقة الوطنية
للتمثيل والأ�صح �أن ت�سمى (فرقة امل�سرح الوطني)  .ومن عام
� 1964إىل  1967قدمت �أربع م�سرحيات م�شهورة هي على
التوايل (تاجر البندقية) ل�شك�سبري و (انتيغونا) جلان �أنوي
و(احليوانات الزجاجية) لتن�سي وليامز و(الن�سر له ر�أ�سان)
جل ��ان كوكت ��و  ،وبعده ��ا ق ��ام (حم�س ��ن الع ��زاوي) ب�إخ ��راج
(رومي ��و وجوليت)  ،و�أخرج (�إبراهيم جالل) م�سرحية عادل
كاظ ��م ال�شعرية (املتنب ��ي) و�أخرج (قا�سم حمم ��د) م�سرحيته
ال�شهرية (ر�سال ��ة الطري) بعد �أن قدّمها مع طلبة معهد الفنون
اجلميلة .
و�أخرج (جا�سم العبودي) م�سرحية الراحل �سعد الله ونو�س
(حفل ��ة �سم ��ر يف خم�س ��ة حزي ��ران) و�أخرج (ب ��دري ح�سون
فريد) م�سرحي ��ة (هورا�س) للفرن�سي كورين  ...وهذا غي�ض
من في�ض .
و�أذكر �أن (جا�سم العبودي) اخرج
م�سرحية عمانوئيل روبل�س
(الحقيقة ماتت) وحاول في �إخراجه
ُطبق تقنيات الم�سرح الواقعي
�أن ي ِ
�سواء في �أداء الممثلين وفق ًا لطريقة
�ستان�سالف�سكي �أم في ت�صميم الديكور
بالأبعاد الثالثة .

م��غ��ن��ي��ة م����ن ك��ول��م��ب��ي��ا وم����ط����رب م����ن م���دي���ن���ة ال���ث���ورة
نعيم عبد مهلهل

مل تك ��ن الذكري ��ات تف�صلن ��ا ع ��ن �ش ��يء
�.س ��وى دم ��وع امهاتنا البعي ��دات …!.
ول�صباح ��ك هذا حمطة ذك ��رى �إن وردتك
تفت ��ح ال�شهي ��ة لل�شم�س لتق ��ول ل�شجرية
الربتقال :مرحب ًا للحياة…!
طوي ��ت الورق ��ة لأ ؤ�ج ��ل حل ��م الق�صي ��دة
اىل وق ��ت �آخر عندم ��ا �شدتني يف التلفاز
�أغني ��ة ل�شاك�ي�را تقدمه ��ا ب�إغ ��راء عجيب
جل�س ��د يتل ��وى ك�أفعى ماجن ��ة وجميلة .
ولكنه ��ا الت�شب ��ه الأفعى امل�سم ��اة ( افعى
�سي ��د دخيل ) التي تفرت� ��س النا�س هناك
يف قريت ��ي  .تل ��ك القري ��ة املنحني ��ة على
�سريالي ��ة غريب ��ة م ��ن العزل ��ة وال�صم ��ت
والفق ��ر والت ��ي يهند� ��س الط�ي�ن بيوته ��ا
وخواطره ��ا وو�سائ ��د امل�ضاجع ��ة ب�ي�ن
االزواج.
ي ��ا اله ��ي …ي�شدن ��ا التناق� ��ض يف ه ��ذا

العامل اىل تخيل الع ��امل بكفتني  .واحدة
ي�ش ��رب عط�شه ��ا �س ��م الأفاع ��ي .واخرى
ت�ش ��رب املو�سيق ��ى وعرو� ��ض االزي ��اء
وناطحات ال�سحاب واليخوت.
فيك ��ون عل ��ي �أن �أخت�ص ��ر نف�س ��ي كله ��ا
بحج ��م دمعة و�أخيط من منف ��اي قمي�صا
�أرتدي ��ه يف حلظ ��ة �شعورن ��ا �أن ال ��ذي
يحتاج دفء املكان البعيد عليه �أن يخيط
ثوبه ب�إبرته.
كان ��ت �شاك�ي�را تتم ��اوج بج�س ��د �صنع ��ه
قو� ��س ق ��زح .العامل م ��رح معه ��ا ب�سعادة
فتنتها ال�شرقي ��ة املمزوجة بعطر غجري
التين ��ي �.أتخيله ��ا امر�أة م ��ن كوكب �آخر
متنحن ��ي هاج�س ��ا لت�س ��ا�ؤل يعيدين اىل
ما كن ��ا نبتهج يف طفولتنا ومراهقتنا يف
بالد كانت تعرف احل�س�ي�ن (ع) وجيفارا
بذات الغرام واالميان واملرجعية .
كان ��ت الث ��ورات تق ��ف يف خ ��ط �ش ��روع
واحد مع ر�سائل الغ ��رام وكنا يف ده�شة
ا�شتياقن ��ا نعلم عرف ��اء ف�صائ ��ل جنديتنا
م�شف ��رات غرائبيتن ��ا واغ ��اين ف�ي�روز
و�سح ��ر ال�سمفونية املريخي ��ة االتية من

حنجرة ال�سيدة ام كلث ��وم وامل�سماة (�أنا
يف انتظارك ) .
غري �إن �أحدهم كان ميتنع عن تقبل طق�س
م ��ن ه ��ذا الن ��وع وي�ص ��ر عل ��ى �أن اغاين
�سلم ��ان املنك ��وب واغنيت ��ه اال�سطوري ��ة
( ام ��رن باملنازل ..منازله ��م خليه ) متثل
له البهجة والوطن ومتيمته �أن يظل حيا
وال تخرتق ر�أ�سه ر�صا�صة برنو اتية من
رج ��ل بي�شمرك ��ة يختف ��ي يف واحدة من
�شكفتات جبل هندرين.
ق ��ال مرة وه ��و ي�سمعني من�ش ��دا لأغنية
جناة ال�صغ�ي�رة ( الطري امل�سافر )  :هذه
�صغ�ي�رة .ولك ��ن �سلم ��ان املنك ��وب كبري
.غ�ي�ره ال ي�ستطيع الع ��ودة بي �ساملا اىل
قرية العوا�شق يف ناحية ابي �صيدا!..
ابت�سمت وقلت  :و�أنا احب �سلمان اي�ضا
ألن ��ه يعي ��دين اىل مدن الق�ص ��ب والطني
وامر�أة �أع�شقها .لكن احل�ضارة متنحني
رغبة التجديد يف �صوت هذه املر�أة.
قال  :ه ��ذا كالم ال افهمه �.أنا افهم �سلمان
وحنجرة �سلم ��ان والدمعة الت ��ي تنزلها
اغنية �سلمان من عيني!.

قل ��ت  :تل ��ك ه ��ي احلكم ��ة القائم ��ة عل ��ى
ده�شة الفطرة!.
ه ��ذا احلكم ��ة مل تدم طوي�ل�ا فلقد اح�سن
رج ��ل البي�شمرك ��ة اختيار ر�أ� ��س الرجل
وثقب ��ه بر�صا�صت ��ه .وبنع� ��ش من بلوط
حملن ��ا العري ��ف وكم ��ا وط ��ن غ ��ادر اىل
منحت ��ه االبدي ��ة م ��ع احل ��روب �شيعت ��ه
دم ��وع جنود الف�صيل م ��ع �صوت �سلمان
املنكوب الذي يتدفق االن بحنني املنازل
وذلك ( الزي ��ج ) العري�ض الذي �ست�شققه

ام اوالده حزن ��ا علي ��ه وه ��ي تك ��رر ذات
مناح ��ة ن�س ��اء مدين ��ة العم ��ارة القائلة :
طركاع ��ة ايل لف ��ت ب ��رزان بي� ��س ب�أه ��ل
العمارة!.
بني زمن �سلم ��ان املنكوب وزمن �شاكريا
فوا�صل لعزف قدري لهذا الوطن ــ املكان
!..
اتذك ��ره الآن و�أختبئ يف طيات اجفاين
�.أف�س ��ر �س ��ر امل ��وت بعلني ��ة الر�صا�ص ��ة
.بهذه الويالت التي تخذلنا .بال�سيارات

املفخخة .واالجهزة الفال�صو التي زعموا
انها تكت�شفها فظهر انها ال تكت�شف �سوى
عبوات البهارات الهندية وقناين عطور
ال�شانيل والكر�ستيان ديور واقالم احمر
ال�شفاه.
ابت�سم ��ت و�أع ��دت خلف ��ق قل ��ب �سلم ��ان
�شوق ��ه لزم ��ن كان ��ت في ��ه االح�ل�ام تباع
باملج ��ان للفق ��راء واملي�سوري ��ن على حد
�سواء.
واالن يف زم ��ن �شاك�ي�را واالغني ��ة
اال�سطوري ��ة ( ب�س ب� ��س ..ب�س ب�س ميو
وال�سحت
) تب ��اع باملحا�ص�صة والري ��اء ُ
وت�سجي ��ل عق ��ارات النا� ��س ب�أ�سم ��اء
غريها.
اىل �أي ��ن تذه ��ب ب ��ي ذك ��راك ي ��ا عريفي
القدمي …؟
هي حمنة �أن تفكر يف هكذا امل وا�شتهاء
وت�سع ��ى لت�صن ��ع غرام ��ا ح�ضاري ��ا بني
�شاكريا و�سلمان..؟
غ ��رام متب ��ادل دون اتف ��اق و�صناع ��ة
لالحت�ض ��ان والقبل ��ة  .ه ��ي يف وطنه ��ا
كوملبي ��ا تغن ��ي مبج ��ون عاطف ��ة االنثى

الهائل ��ة .وه ��و يف ق�ب�ره متوفي ��ا بع ��د
ع�ص ��ر من ربابة ال�سح ��ر واغاين املذياع
واه ��داءات اجلن ��ود يف اذاع ��ة الق ��وات
امل�سلح ��ة لينته ��ي يف عزل ��ة البي ��ت
والن�سي ��ان فال تكرم ��ه ال دولة والوزارة
ليم ��وت حت ��ى دون ان تتح ��رك ري�ش ��ة
املروح ��ة املن�ضدي ��ة التي امام ��ه فالقطع
املربم ��ج يوم م ��ات �سلم ��ان املنكوب هو
�ساع ��ة ا�شتغ ��ال وثماين �ساع ��ات توقف
وحتما هو تويف يف هذه الثماين .
الآن يف نهاي ��ة رواي ��ة ح ��ب يف زم ��ن
الكول�ي�را لغابريي ��ل ماركي ��ز عا�ش ��ق
�شاكريا االول ثمة م�شهد ي�ؤ�سطر الغرام
بني اثنني ويف زورق ال موانئ له �سوى
مطلق ال�سفر  ،بعيدا وبدون توقف.
امتن ��ى �أن اقرب ��ه لتل ��ك املرثي ��ة البعيدة
والقريب ��ة حل ��ال دمعت ��ي املتحرك ��ة بني
خ�صر �شاكريا و�إغما�ضه �سلمان املنكوب
االخ�ي�رة .وبح�صيل ��ة اجلم ��ع وال�ضرب
والق�سم ��ة والط ��رح اح ��اول �أن ا�صن ��ع
غراما �شهيا و�سريا بني االثنني .
وبالكاد تو�صلت……!.
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اقــــرأ

مملكة الروائيني العظام

ّ
ﻟﻄﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻤﻲ

�صدرعن (دار املدى) �أحدث كتب الروائية واملرتجمة
لطفية الدليمي بعن ��وان "مملكة الروائيني العظام".
والكت ��اب ،مثلما تخربن ��ا امل�ؤلفة ،هو مناجاة مع عدد
م ��ن الك ّتاب الكب ��ار ابتد�أت م ��ع اليون ��اين "نيكو�س
كازنتزاكي" لت�ستمر م ��ع "هرمان ه�سه" و"غابرييل
ماركي ��ز"  :تعلمت من مناجاتي م ��ع كازنتزاكي �أن ال
�أ�ؤم ��ن باحلدود ،كان يق ��ول :نوا�صل ال�ص ��راع لأننا
نحب التفوق ال اخلن ��وع .وي�ضيف :نحن نغ ّني رغم
انه الوجود ملن ي�سمعنا.

ﻣ
ﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌِ ﻈﺎﻡ

ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﺟﻴﺎﺗـﻲ اﻟﻤﻤﺘـﺪة
ﻣـﻊ اﻟﻌﻤـﻼق اﻹﻏﺮﻳﻘـﻲ ﻧﻴ
ﻜـﻮس ﻛﺎزاﻧﺘﺰاﻛـﻲ ﺑﻬﺮﺗﻨـﻲ
ﻋﺒﺎرﺗـﻪ اﻟﺴـﺎﺣﺮة) :ﺗﻮﺻـﻞ
ﹼ اﻟـﻰ ﻣﺎﻻﺗﺴـﺘﻄﻴﻌﻪ( اﻟﺘـﻲ
ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻔﺘـﺎح ﺳـﺮ ﺣﻴﺎﺗـﻪ
وﻛﻔﺎﺣـﻪ :واﺻﻞ ﻣﺴـﻌﺎك
ﻹﻧﺠـﺎز ﺻﻴﺮورﺗﻚ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺪ ﻋﻤﺮك اﻟﺒﺸـﺮي
اﻟﻘﺼﻴـﺮ ،ﻻﺗﺘﻮﻗـﻒ
ﹺ
وﻻﺗﻠﺘﻔـﺖ إﻟـﻰ اﻟـﻮراء،
إﻣـﺾ
ﻧﺤـﻮ ﺗﻠـﻚ اﻟﻮﻫﺠـﺔ اﻟﻨﺎﺋﻴـﺔ
ﻓـﻲ اﻷﻓـﻖ ،ﻋﻠﻴـﻚ أن
ﺗﺨﺘﺒـﺮ اﻟﻄـﺮق اﻟﻮﻋـﺮة وأن
ﺗﺮﺗﻘـﻲ اﻟﻤﻨﺤـﺪرات اﻟﺨﻄﻴﺮة،
ﺳـﺘ
ﺠﺮﺣﻚ
ا
ﻷﺷـﻮاك
واﻟ
ﺼﺨـﻮر ﺗﺪﻣـﻲ ﻗﺪﻣﻴﻚ،
دع اﻟﻄـﺮق اﻟﻤﺴـﺘﻘﻴﻤﺔ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻﺗﻌـﺰز ﻗﻮﺗﻚ ،إﺧﺘﺒﺮ
ذاﺗـﻚ ﻓـﻲ اﻟﺼﻌـﺐ
اﻟﻮﻋﺮ اﻟـﺬي ﺗﺘﺠﻨﺒـﻪ اﻷرواح
اﻟﻮاﻫﻨـﺔ ،ﻻﺗﺘـﺮدد ،ﺳـ
ﺘﺮﺗﻜﺐ ﻛﺜﻴـﺮ ﹰا ﻣـﻦ اﻷﺧﻄﺎء
واﻟﺨﻄﺎﻳـﺎ وﻟﻜﻨـﻚ
ﺳـﺘﻨﺠﺢ أﺧﻴـﺮ ﹰا ﻓـﻲ اﻟﺘﺤـﺮر
ﻣـﻦ ﻗﻴـﻮد اﻟﺰﻣـﺎن
وا
ﻟﻤـﻜﺎن واﻟﻮﺻﺎﻳـﺎ ،ﺳـﺘﻔﻮز
ﺑﺮوﺣـﻚ اﻟﺤـﺮة وﺗﺘﺄﻟﻖ
ﺟﻮﻫـﺮة اﻟﻮﻋـﻲ واﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ذاﺗـﻚ اﻟﻤﺴـﺘﻔﻴﻘﺔ.
ﺗ
ﹸ
ﻌﻠﻤـﺖ ﻣـﻦ ﻣﻨﺎﺟﻴﺎﺗﻲ ﻣـﻊ
ﻛﺎزاﻧﺘﺰاﻛـﻲ أن ﻻأؤﻣﻦ ﺑﺎﻟ
ﺤـﺪود ،ﻛﺎن ﻳﻘـﻮل :ﻧﻮاﺻﻞ
اﻟﺼـﺮاع ﻷﻧﻨـﺎ ﻧﺤـﺐ ا
ﻟﺘﻔـﻮق ﻻ اﻟﺨﻨـﻮع ،وﻳـﺮدد:
ﻟﻤـﻦ ﻳ
ﻧﺤـﻦ ﻧﻐﻨـﻲ رﻏﻢ أﻧـﻪ ﻻوﺟﻮد
ﺴـﻤﻌﻨﺎ ،وﻻ أﺣـﺪ ﻳﺪﻓﻊ أﺟﻮرﻧـﺎ،
ﻧﻜﺘﺐ
ﻷﻧﻔﺴـﻨﺎ
و
ﻻﻧﻌﻤـﻞ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ،ﻧﺤﻦ
أﺳـﻴﺎد ﺑﺴـﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟـﻢ ،ا
ﻟﺒﺴـﺘﺎن ﻣﻠﻜﻨـﺎ ،ﻧﺤﺮﺛـﻪ وﻧﺸـﺬﹼ
ب ﺷـﺠﺮه وﻧﺠﻤـﻊ ﻏﻼﻟﻪ
وﻧﻌﺼـﺮ أﻋﻨﺎﺑﻪ وﻧﺤﺘﺴـﻲ
ﺧﻼﺻﺔ ﺧﻤﺮﻫـﺎ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻨﺴـﻰ اﻟﺤﺪود ﻧﺴـﺘﻄﻴﻊ
ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺴـﺘﺤﻴﻼت.
اﻟﻌﻘـﻞ واﻟﻘﻠـﺐ ﻳﻘﻴﺪاﻧﻨﺎ....

ﻟ
ّ
ﻄﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻤﻲ

ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﻴﻴﻦ ﺍ ِ
ﻟﻌﻈﺎﻡ

رمضانيات

ً
قرنا وربع القرن ،ورحل بعد ك�شفه �سر "العمر املديد"
عميد الب�شرية ..عا�ش
ت ��ويف رجل رو�س ��ي ،يعتقد �أنه �أك�ب�ر معمر على
الت ��ي كان يزرعه ��ا يف �أر�ض ��ه ،كم ��ا كان يتن ��اول
كوكبنا ،عن عمر ناهزالـ  123عام ًا ،عا�صر خاللها
حل ��وم الأغن ��ام يف قريت ��ه الت ��ي تق ��ع يف منطقة
عهود ًا وعدد ًا من الأجيال ،ومل يطرق باب طبيب
جب ��ال القوق ��از الرو�سي ��ة� .إىل جان ��ب ذل ��ك ،كان
خاللها �إال م�ؤخر ًا.
ي�شرب حليب الألبان واملي ��اه من الينابيع العذبة
وذك ��رت �صحيف ��ة "م�ي�رور" الربيطاني ��ة ،يوم
املحيطة مبنطق ��ة �سكنه .و�أكد املعمر الرو�سي �أنه
�أم� ��س الثالثاء� ،أن �أباز �إيلي ��ف الذي كان يعي�ش
مل يدخ ��ن يوم� � ًا ومل ي�شرب الكح ��ول ،وبقي
يف جمهورية �أنفو�شي ��ا الرو�سية ،تويف بعد �أن
بعيد ًا ع ��ن الأطباء والأدوي ��ة ،ومل يخ�ضع
ت ��رك وراءه � 8أبن ��اء ،و 35حفي ��د ًا لهم 34ولد ًا.
�سوى لعملية جراحي ��ة يف �سن  121عام ًا،
و�أ�صدر رئي�س �أنغو�شيا ،يون�س بك يفكريوف،
ب�سب ��ب "�إعت ��ام عد�سة الع�ي�ن" �أو ما يعرف
بيان ًا نعى فيه �إيليف ،وقال":رجلنا املعمر� ،أكرب
�أي�ض ��ا بـ"ال�ساد" .وتظه ��ر وثائق رو�سية،
مواط ��ن رو�سي م ��ن حيث العم ��ر ،يرحل عن  123يق ��ول �إنه يحر�ص على الن ��وم مبكر ًا عند ال�سابعة منه ��ا ج ��واز �سف ��ر� ،أن الرج ��ل ول ��د ع ��ام
عام ��ا" .ويف مقاب�ل�ات �سابقة قدم املع ّم ��ر الراحل م�ساءً ،على �أن ينام يومي ًا � 11ساعة .و�أ�شار �إىل �أنه � ،1886أي يف عه ��د القي�ص ��ر نيكوال� ��س
�إيلي ��ف ما ميكن اعتب ��اره و�صفة العم ��ر املديد� ،إذ واظ ��ب على �أكل اخل�ضراوات والفواكه الطازجة ،الثاين.

ي�����س �را ال���ل���وزي:

التمثيل �أ�صابني ب�أمرا�ض نف�سية
اعرتف ��ت الفنان ��ة ي�س ��را الل ��وزي بزيارته ��ا �إىل طبي ��ب نف�سي
مل�ساعدته ��ا عل ��ى التخل� ��ص م ��ن تقم� ��ص �أدواره ��ا التمثيلي ��ة.
ووجه ��ت عدة ر�سائل واح ��دة منها اىل املمثل �أمري
كرارة بطل م�سل�سلها اجلديد "كلب�ش ."3
و أ�ك ��دت �أن ال�سو�شي ��ال ميدي ��ا �ص ��ارت ا�شب ��ه
بوح� ��ش �شري ��ر ج ��د ًا وت�سب ��ب له ��ا بالكثري من
وا�ضاف ��ت " :ارحت ��ت للعم ��ل مع امري ك ��رارة "،
م�ش�ي�رة �إىل �أن �شخ�صي ��ة "رمي" الت ��ي تقدمه ��ا ،وهي
خب�ي�رة لغة اجل�سد وحملل ��ة نف�سية ،مل تك ��ن �صعبة لأن
"ح ��وار ال�شخ�صي ��ة وا�ضح ومبا�ش ��ر ومدرو�س جيد ًا،
يت�ض ��ح انه ��ا دار�سة و�أنا اتفرج كث�ي�را على م�سل�سالت
تكتيكية عن القتل واجلرائم وا�شاهد نوعيات من هذه
ال�شخ�صيات ".
وع ��ن �صعوبة اخل ��روج م ��ن ال�شخ�صي ��ات الدرامية،
قال ��ت ي�سرا اللوزي �إنه ��ا زارت الطبيب النف�سي �أكرث
من م ��رة ،مو�ضح ��ة �أن امل�شكل ��ة الأ�سا�سية عن ��د املمثل
لي�ست الدخول واخلروج من ال�شخ�صية ،لكن "كل التوتر
الذي ياتي مع ال�شغل  ،لأنك التعرف كيف �سيم�شي يومك
 ،ف�أن ��ا كممثل ��ة ال اعرف غ ��دا ماذا يحمل يل م ��ن مفاج�آت
 ،وه ��ل �س ��ارى ابنتي ام ال  ،وهذا �ش ��يء يوتر االن�سان
 ،واحيان ��ا يختلط عن ��د املمثل الواقع م ��ع التمثيل "،
ولهذا ي�صاب املمثل بامرا�ض نف�سية وتوترات " .
كما بعث ��ت ي�سرا اللوزي بر�سالة اىل الفنان يحيى
الفخ ��راين ،قالت فيها :كان يل ال�شرف �إنني عملت
معك مرت�ي�ن وتعلمت منك الكث�ي�ر وكنت �صاحب
الف�ضل يف تعليمي االداء اجليد .

""باب احلارة" �أخطاء فادحة ...عجالت دراجات نارية
يف عهد اال�ستعمار الفرن�سي!
م��ا زال اجل��زء العا�شر م��ن م�سل�سل "باب
احلارة" بن�سخته الثانية للكاتب م��روان
قاووق واملخرج حممد زهري رجب ،يت�صدر
امل�شهد من حيث تع ّر�ضه لالنتقادات الالذعة،
وما يرافقه من هجوم على مواقع التوا�صل
االجتماعي ،ب��أن��ه عمل بعيد ك� ّ�ل البعد عن
امل�سل�سل احلقيقي.
وم��ع ا�ستمرار االن�ت�ق��ادات تظهر ا ألخ�ط��اء
يف حلقات العمل ،فخالل احللقات الأرب��ع
ال�سابقة ،والتي يحاول امل�سل�سل من خاللها
ال �ظ �ه��ور مب�ظ�ه��ر امل �ت �ح��رر م��ن االن �ت �ق��ادات
التي وُجّ �ه��ت للن�سخة الأ�صلية من العمل،
بخ�صو�ص تعاطيه م��ع امل ��ر�أة الدم�شقية ،على دك��ان��ه تظهر ع�ج�لات دراج� ��ات نارية ج� � ّد ًا م��ن ه��ذه ال��دراج��ات وي�ستخدمها يف
نرى انت�شار ًا للدراجات الهوائية يف حارة م��وج��ودة يف وق�ت�ن��ا احل ��ايل يف ��س��وري��ا ،املعارك فقط  .ويتعر�ض امل�سل�سل النتقادات
ال�صاحلية التي �أ�صبحت م�سرح ًا لأح��داث ولكنها مل تكن موجودة بهذا ال�شكل واحلجم الذعة بخ�صو�ص ابتعاده متام ًا عن الن�سخة
العمل ،حيث يتوىل "�أبو نكا�شة" (م�أمون خالل الفرتة التي يتناولها امل�سل�سل ،وهي الأ�سا�سية من العمل ،وغياب جنومه و�أبطاله
ال �ف��رخ ) ال� ��ذي ي�ف�ت��ح دك ��ا ًن ��ا يف احل� ��ارة ،فرتة االحتالل الفرن�سي ،حيث كان الدرك املعروفني ،ع��دا عن تغيري كامل ب��ا ألح��داث
ت�صليح هذه الدراجات ،ولكن خالل لقطات الفرن�سي وح ��ده م��ن ميلك ع ��دد ًا حم ��دود ًا و�شخ�صيات العمل .

ف���ن���ان���ات ب������دون م���اك���ي���اج ف���ـ���ي درام�������ا رم�������ض���ان 2019
خطف ��ت دني ��ا ال�شربين ��ي قل ��وب اجلمه ��ور من ��ذ
�إطاللته ��ا الأوىل يف م�سل�س ��ل "زي ال�شم�س" التي
تق ��وم ببطولت ��ه ،حي ��ث جت�س ��د �شخ�صي ��ة "نور"
التي ُخدعت من قب ��ل �شقيقتها "فريدة" التي تقوم
بدوره ��ا الفنان ��ة "ريهام عب ��د الغف ��ور" وخطيبها
"عمر" الذي يقوم بدوره الفنان "�أحمد ال�سعدين"،
�إذ جمعت بينهما عالقة عاطفية والتي مت اكت�شافها
قبل زفافهما ب�أ�سبوعني ،وتعي�ش يف �صراع عائلي
انعك�س على �شخ�صيتها وعلى ت�صرفاتها.
ورغ ��م �أن "دين ��ا" مل تعتم ��د يف �إطاللته ��ا داخ ��ل
أ�ح ��داث امل�سل�س ��ل عل ��ى املاكياج والظه ��ور بكامل

�أناقته ��ا �إال �أنها ا�ستحوذت عل ��ى انتباه اجلماهري
ومتابعته ��م للعم ��ل الدرام ��ي ب�سبب �ش ��دة ت�أثرهم
بدوره ��ا وم�شاهده ��ا الت ��ي مت� ��س م�شاعره ��م
كرباعته ��ا يف �أداء م�شه ��د اخليان ��ة حينم ��ا ذهبت
لعم ��ر ملحاولة ا�ستعطافه وم�ساحمته لها ،ومتكنت
دين ��ا م ��ن �أدواته ��ا كممثل ��ة بارع ��ة خ�ل�ال م�شه ��د
امل�شرح ��ة وم�شه ��د اجلنازة .اعت ��ادت يا�سمني عبد
العزي ��ز الظه ��ور خ�ل�ال �أعماله ��ا عل ��ى الكوميديا،
�إال �أن م�سل�سله ��ا "لآخر نف� ��س" �أخرجها من دائرة
الكوميديا ،حيث اجتهت فيه للت�شويق حني ظهرت
ب�شخ�صية "�سلم ��ى" ال�شخ�صي ��ة املرهقة واملتعبة

قبل موعد اإلفطار

التي تعي�ش معاناة �شديدة بعد وفاة زوجها.
واعتم ��دت يا�سم�ي�ن يف �إطاللته ��ا عل ��ى املالب� ��س
ال�س ��وداء مبتع ��دة ع ��ن ا إلط�ل�االت الأنثوي ��ة �إىل
جان ��ب ظهوره ��ا خ�ل�ال أ�ح ��داث امل�سل�س ��ل ب ��دون
ماكي ��اج ليتنا�س ��ب م ��ع طبيع ��ة حالة احل ��زن التي
ت�سيطر على العمل.
وجنح ��ت "نادي ��ن جني ��م " يف ر�س ��م �شخ�صي ��ة
الطبيب ��ة العملية التي ت�ضع مر�ضاها يف �أولويتها
وتق�ض ��ي معظم وقته ��ا يف امل�ست�شف ��ى ،لي�س فقط
ب ��الأداء التمثيلي بل بظهوره ��ا يف بع�ض امل�شاهد
بدون مكياج �أو مبكياج خفيف.

املخرج فالح زكي :حمبط من الأداء التمثيلي يف م�سل�سل (باكو بغداد)
 حممد جا�سم

من املخرجني الذين ملعوا كثرياً يف الدراما
العراقية يف ثمانينات وت�سعينات القرن
املا�ضي املخرج"فالح زكي" ،الذي قدم
�أعما ً
ال جميلة ما برحت ذاكرة العراقيني،
منها "وينك ياج�سر" ،الذي منع ب ّثه بعد
حلقات عدة لأ�سباب �سيا�سية ،و"بيتنا
وبيوت اجلريان" الذي كتبه الراحل قا�سم
حممد .ثم غادر العراق ل�سنوات وعاد
ليقدم لنا امل�سل�سل ال�شهري"امل�سافر" الذي
حقق جناحا طيب ًا ،رغم �أن بطله الفنان
كاظم ال�ساهر م ّثل فيه لأول مرة ،وعر�ض
يف العديد من الأقطار العربية .فالح زكي
كان �ضيف ًا على زاويتنا الرم�ضانية قبل
موعد الفطور .قلنا له-:

الطقس

 هل ميك ��ن �أن تخت�صر لن ��ا �شهر رم�ضان
بكلمة واحدة؟
 عِ تق. م ��ا ال ��ذي يج ��ب �أن نتعلم ��ه م ��ن �شه ��ر
رم�ضان؟
 درو�س يف الإميان. ما الربامج التي ت�صر على متابعتها بعد
االفطار؟
 �أن�ش ��ودة "ي ��ا �إله الكون �إنا ل ��ك �صمنا"..�أتابعها منذ كنت �صغري ًا وحلد اليوم.
 ه ��ل يرتب ��ط رم�ض ��ان عن ��دك مبدف ��ع
الإفطار؟
الأذان واملدف ��ع النتخل ��ى عنهم ��ا يفرم�ضان ،فقد اعتدنا عليهما كثري ًا.

رم�ضان؟
رم�ضان؟
 كيف تق�ضي يومك يف رم�ضان؟
 حمبط من �أداء جواد ال�شكرجي وحم�سن �أن ��ا ال �أ�ص ��وم لأ�سباب �صحي ��ة ،و�أق�ضي  -هوى بغداد.يومي بالقراءة وكتابة الأعمال املكلف بها  .ه ��ل لدي ��ك ممث ��ل مف�ض ��ل تتابع ��ه خالل العلي يف"باكو بغداد".
 ه ��ل تت�صف ��ح املواق ��ع الإلكرتوني ��ة يف
 ماذا حتمل لرم�ضان من ذكريات؟
 �شه ��ر متمي ��ز م ��ن ال�سن ��ة ،لكون ��ه يحملرم�ضان؟
موا�صف ��ات تتعل ��ق بالف�ضيل ��ة واجتم ��اع
 نعم �أتابعها.العائل ��ة على مائ ��دة الطعام وفي ��ه طقو�س
 ما املوقع الإلكرتوين الذي تتابعه؟
التوا�ص ��ل االحتماع ��ي ،واملواق ��عكثرية حمببة.
الإخباري ��ة التي نتعرف منه ��ا على �أخبار
 ه ��ل ا�ستطاع ��ت الدرام ��ا العراقي ��ة �أن
تناف�س العربية يف �شهر رم�ضان؟
الوط ��ن لأنن ��ا نعي� ��ش ،كم ��ا تع ��رف ،يف
ً
 �أبدا مل ت�ستطع.�أمريكا.
 ما امل�سل�سل التلفزيوين الذي عر�ض يف
 م ��ا الوجب ��ات املف�ضل ��ة ل ��ك عل ��ى مائدة
رم�ضان وبقى يف ذاكرتك؟
الإفطار؟
م�سل�س ��ل "بيتنا وبي ��وت اجلريان" الذي �أح ��ب �أن �أفط ��ر مع ال�صائم�ي�ن ..و�أحبالدليمية والبامية.
ك ّرمني عن ��ه الرئي�س الأ�سب ��ق �أحمد ح�سن
البكر.
 ه ��ل تابع ��ت عم�ل� ًا فني� � ًا �أعجب ��ك يف

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
الي ��وم (الأربعاء) ،الذي �سرتتفع فيه درج ��ات احلرارة عن معدالتها
مع رياح خفيفة
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 قا�سم عب��د الأمري
عجام
الكات ��ب الراحل ،ينظم احتاد
الأدب ��اء والك ّت ��اب فعالي ��ة
ا�ست ��ذكار مبنا�سب ��ة م ��رور
خم�سة ع�شر عام ًا على جرمية
اغتياله على يد قوى الظالم.
ي�ش ��ارك يف الفعالي ��ة الت ��ي
تقام �صب ��اح الي ��وم الأربعاء
ال�ساع ��ة احلادي ��ة ع�ش ��رة
الأ�سات ��ذة ناج ��ح املعم ��وري
و�أحم ��د الناج ��ي والدكت ��ور
�أحم ��د الزبي ��دي وال�شاع ��ر
موفق حممد.
 هادي احل�سيني
الكات ��ب وال�شاع ��ر� ،ص ��درت
له جمموعة �شعري ��ة بعنوان
(رحيل املالئكة) ،وقد احتوت
على �أكرث م ��ن ثالثني ق�صيدة
حملت هموم و�أحزان العراق
والرحي ��ل امل� ��ؤمل للأر� ��ض
والإن�سان( .رحي ��ل املالئكة)
ه ��ي املجموع ��ة ال�شعري ��ة
الثالث ��ة لل�شاعر بعد جمموعة

العمود
الثامن
 علي ح�سني

عودة الفتالوي
وثورة الكرابلة

�إذا كان جنابك من الذين يتابعون
الأخبار ،ف�أمتنى �أن تقر�أ هذه
العناوين املثرية ،العنوان الأول:
�أعلنت قبيلة "احلالب�سة" يف
الأنبار عن دعمها وت�أييدها املطلقني
لرئي�س جمل�س النواب حممد
احللبو�سي ..العنوان الثاين:
حتالف املحور يعلن عن �إلغاء
ع�ضوية حممد احللبو�سي ،و�إليك
الأهم  :حتالف القوى العراقية
بقيادة الكرابلة يقررون عزل
خمي�س اخلنجر و�أحمد اجلبوري
"�أبو مازن"..ولكي يطمئن جنابك
ف�إن املعركة لي�ست من �أجل تقدمي
خدمات للنا�س الذين انتخبوهم،
و�إمنا خلالف على من يح�صل على
كر�سي حمافظة نينوى ..وال ت�س�أل
ماذا هو م�صري ع�شرات الآالف من
النازحني ،مل تعد ال�صور جمزية .
هل هناك ما هو �أ�سو�أ؟ نعم ،
�س�أخرب جنابك �أن الف�ساد املايل
واالداري  ،ا�صبح �صاحب �سطوة
و�سلطان  ،فها هو رئي�س حتالف
اال�صالح ال�سيد عمار احلكيم يقول
علن ًا ":ان املنا�صب بد�أت تباع
وت�شرتى يف بور�صة علنية يف
بغداد ،فيما كانت خالل الدورات
ال�سابقة يف بور�صة �سرية ويف
عوا�صم �إقليمية " .
هذه هي الأخبار التي �أمامكم
 :معارك ال�سا�سة �ضد النا�س،
و�صالفة البع�ض ممن يعتقدون �أن
بناء النظام يتم بطريقة خطف
الكرا�سي والت�سلل اىل م�ؤ�س�سات
الدولة ب�شعارات كاذبة.
معظم �سيا�سيينا روجوا للعديد
من الأكاذيب و�صدقوها ،وطلبوا
منا �أن ن�ؤمن بها ،ولعل �أبرزها �أنهم
مكلفون �شرع ًا بحكم هذا ال�شعب
وتويل �أموره ،و�أنهم لي�سوا ب�شر ًا
مثلنا ي�صيبون ويخطئون ،بل
هم نوع نادر من املالئكة يح ّلقون
ب�أجنحة بي�ضاء ،وجوههم �سمحة
ال ي�أتيهم الباطل من خلفهم وال من
�أمامهم .
ع�شنا خالل ال�سنوات املا�ضية
مع �سيا�سيني يعتربون الدفاع عن
�أخطائهم واجب ًا على كل مواطن،
فبعد �أن �أخربتنا "الزعيمة" حنان
الفتالوي �أنها تعر�ضت مل�ؤامرة
"كونيّة" ملنعها من احل�صول
على كر�سي الربملان ،و�أن ال�شعب
خذلها بعد كل عرو�ض "ال�شو"
الطائفي التي برعت يف تقدميها
خالل ثماين �سنوات ،ك�شفت لنا
وللتاريخ مفاج�أة كانت غائبة عن
ال�شعب الناكر للجميل ،وهي �أن
ال�سيدة حنان الفتالوي نا�ضلت
�أيام حكم النظام البائد  ،من اجل
ان ترتدي احلجاب الذي كان
ممنوع ًاانذاك !  .و�أمتنى عليك �أن
التعتقد �أنني �أ�سخر من جنابك،
فهذا ما قالته باحلرف الواحد يف
برنامج �أحمد املال طالل.
ميكن �أن نف�سر الأمر باعتباره نوع ًا
من امليل الغريزي �إىل الكوميديا،
 ،وبغري ذلك �أظن �أنه من املرهق
جد ًا حماولة فهم �أن حنان الفتالوي
التي ظلت ت�شتم �سليم اجلبوري
وتطالب بعزله خالل الدورة
ال�سابقة للربملان  ،تقول اليوم ان
اجلبوري تعر�ض اىل م�ؤامرة
�سيا�سية .
ال�سيدة حنان ال �أطالبك بدفع ثمن
اخلراب الذي ح ّل بالبالد  ،لكننى
�أدعوك �إىل اعتزال الف�ضائيات
والتوقف عن ت�سميم حياتنا
بالأكاذيب .

(�ضب ��اب الأ�ضرح ��ة) ع ��ام
 ،2000و(رج ��ال من ق�صب)
عام .2007
� سجاد الغازي
ال�صحف ��ي الرائ ��د� ،سافر اىل
النم�س ��ا يف رحل ��ة عالجي ��ة
بعد تعر�ضه اىل �أزمة �صحية
يف الأ�شه ��ر ا ألخ�ي�رة .يذك ��ر
�أن الغ ��ازي �سب ��ق �أن �شغ ��ل
من�ص ��ب الأمني الع ��ام الحتاد
ال�صحفيني العرب.

