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ً
خمي بني املحافظة �أو الربملان
الطريحي يُ�ستجوب للمرة الثانية
"غيابيا" خالل � 5أ�شهر..والعيداين رّ

جمل�سا كربالء والب�صرة يبا�شران �إجراءات
�إقالة املحافظني
 بغداد /وائل نعمة
حت ��ركات �صيفي ��ة جدي ��دة لإقالة
حمافظ�ي�ن ،بع ��د موج ��ة �إق ��االت
ج ��رت مطلع الع ��ام احل ��ايل �أدت اىل تغيري
 8حمافظ�ي�ن ،اثنان منه ��م ا�ستطاعا العودة
بقرارات ق�ضائية.
وافتت ��ح احل ��راك اجلدي ��د ر ٌّد م ��ن حمكم ��ة
الق�ض ��اء الإدراي رف� ��ض الطع ��ن املق ��دم من
حماف ��ظ نينوى املقال نوف ��ل العاكوب .الرد
الأخ�ي�ر �أنه ��ى ف�ص�ل ً�ا طوي�ل ً�ا م ��ن ال�سجال
يف نين ��وى كان ق ��د ب ��د�أ قب ��ل عام�ي�ن م ��ع
�أوىل حم ��اوالت جمل�س املحافظ ��ة الإطاحة
باملحافظ ال�سابق.
وب ��د�أت يف ذل ��ك الع ��ام ،)2017( ،اجلول ��ة

بع ��د انته ��اء العملي ��ات �ضد داع� ��ش ،لتغيري
املحافظني خا�صة يف املحافظات التي كانت
حمتلة من التنظيم.
و�أفل ��ت العاك ��وب حينه ��ا م ��ن  4حم ��اوالت
للإقال ��ة ،قب ��ل �أن يقيل ��ه الربمل ��ان م�ؤخ ��ر ًا،
فيما الي ��زال �أمر املحاف ��ظ اجلديد ،من�صور
املرعي ��د ،معلق� � ًا حل�ي�ن �إ�ص ��دار رئا�س ��ة
اجلمهورية مر�سوم ًا بتعيينه.
واىل اجلنوب من املو�ص ��ل ،يقرتب جمل�س
حمافظ ��ة كربالء م ��ن �إقال ��ة املحاف ��ظ عقيل
الطريح ��ي للم ��رة الثاني ��ة يف غ�ض ��ون 5
�أ�شهر.
ً
و�ص ��وت� ،أول م ��ن �أم� ��س 15 ،ع�ض ��وا يف
جمل�س حمافظ ��ة كربالء من �أ�ص ��ل  27على
ع ��دم القناع ��ة ب�أجوب ��ة الطريح ��ي ،الذي مل

يح�ضر اجلل�سة.
وقال حممد الطالقاين ،ع�ضو جمل�س كربالء
و�أح ��د امل�ستجوبني للمحاف ��ظ ،يف ت�صريح
لـ(املدى) �إن الأخري مل يح�ضر لأنه "الميتلك
�أية �أجوبة عن الأ�سئلة".
ووف ��ق الطالقاين ،وهو رئي� ��س كتلة الدولة
العادل ��ة ( 3مقاع ��د) املقرب ��ة م ��ن ائت�ل�اف
املالك ��ي ،ف� ��إن املجل� ��س �أر�س ��ل الأ�سئلة اىل
الطريحي قبل �أكرث من �شهر.
وكان مقرر ًا �أن تعقد جل�سة اال�ستجواب يوم
 24ني�س ��ان املا�ض ��ي ،لك ��ن مت ت�أجيلها حتى
يوم  14من �أيار احلايل ،بعد �أن قدم املحافظ
�إجازة مر�ضية لع�شرة �أيام (وتعد الإجازات
املر�ضي ��ة واح ��دة م ��ن الأ�سالي ��ب القانونية
لتمل�ص امل�س�ؤول من اال�ستجواب).

والطريح ��ي ،الع�ض ��و ال�ساب ��ق يف دول ��ة
القانون ،هو مفت�ش وزارة الداخلية �سابق ًا،
كان قد ح�صل على من�صبه من خارج ت�شكيلة
الأع�ضاء الذين فازوا يف االنتخابات املحلية
يف كربالء يف ني�سان .2013
واق�ت�رب املحاف ��ظ بع ��د  2014م ��ن رئي� ��س
ال ��وزراء ال�ساب ��ق حيدر العب ��ادي ،ما جعله
يف �ص ��ف اخل�صوم بالن�سب ��ة لدولة القانون
(جناح املالكي).
وق ��اد النائ ��ب علي املالك ��ي ،حينه ��ا� ،شقيق
النائ ��ب ال�ساب ��ق يا�سر املالك ��ي �صهر رئي�س
الوزراء الأ�سبق ،حملة للإطاحة بالطريحي،
عرب كتلته (الدولة العادلة).
 التفا�صيل �ص3

ينتظر اكتمال عمل الدائرة الربملانية لتحديد موعد اجلل�سات

الربملان ي�ستجوب  6وزراء يف حكومة عبد
املهديّ ..
ويح�ضر قائمة بـ  4ر�ؤ�ساء هيئات
 بغداد  /محمد �صباح
�أحال ��ت هيئ ��ة رئا�س ��ة
طلب ��ات
الربمل ��ان
ا�ستج ��واب �ست ��ة وزراء يف
حكوم ��ة ع ��ادل عب ��د امله ��دي �إىل
الدائ ��رة الربملاني ��ة للنظر يف مدى
د�ستوريته ��ا والأدل ��ة املقدم ��ة معها
قب ��ل حتدي ��د مواعي ��د جل�س ��ات
اال�ستجواب الت ��ي يتوقع �أن تكون
خالل الفرتات القليلة املقبلة� .أي�ض ًا،
يتحرك عدد من النواب جلمع الأدلة
واملعلوم ��ات ال�ستج ��واب ر�ؤ�س ��اء
�أربع هيئات م�ستقلة.
يف �سي ��اق مت�ص ��ل ،ك�شف ��ت اللجنة
القانوني ��ة يف جمل� ��س الن ��واب �أن
ال�سلط ��ة الت�شريعي ��ة �ستبد�أ بحملة
وا�سع ��ة وكبرية ال�ستج ��واب �أكرب

عدد من امل�س�ؤولني التنفيذيني.
ومازالت حكوم ��ة عادل عبد املهدي
غ�ي�ر مكتملة بعد مرور �سبعة �أ�شهر
عل ��ى ت�شكيلها ب�س ��ب خالفات حادة
ب�ي�ن الكت ��ل الربملانية عل ��ى �أ�سماء
مر�شحي وزارات الداخلية والدفاع
والعدل والرتيبة.
ويك�ش ��ف نائ ��ب رئي� ��س اللجن ��ة
القانونية يف جمل�س النواب حممد
الغ ��زي قائ ًال �إن "هناك �ستة طلبات
قدم ��ت �إىل هيئ ��ة رئا�س ��ة جمل� ��س
الن ��واب ال�ستج ��واب وزراء النفط
واخلارجي ��ة واالت�ص ��االت واملالية
والكهرب ��اء" ووزير �آخر مل يذكره،
م�ضيف� � ًا �أن "رئا�سة الربملان �أحالت
هذه الطلبات �إىل الدائرة الربملانية
لدرا�ستها قبل البت بها".
ومي ��ر طل ��ب اال�ستج ��واب املق ��دم

م ��ن النائ ��ب �أو اللجن ��ة الربملاني ��ة
ب�إج ��راءات �شكلية وقانوني ��ة تبد�أ
برفع ��ه �إىل رئا�سة جمل� ��س النواب
الت ��ي تق ��وم ب�إحالت ��ه �إىل الدائ ��رة
الربملاني ��ة لدرا�سة الأدلة والوثائق
والأ�سئل ��ة املقدم ��ة قب ��ل حتدي ��د
مواعيد اال�ستجواب.
يو�ضح الد�ستور العراقي يف مادته
(�/61سابعا/ج) :عملية ا�ستجواب
رئي� ��س جمل�س الوزراء �أو الوزراء
م ��ن قب ��ل ع�ض ��و جمل� ��س الن ��واب
ومبوافقة خم�س ٍة وع�شرين ع�ضو ًا،
ملحا�سبته ��م يف ال�ش� ��ؤون الت ��ي
تدخ ��ل يف اخت�صا�صهم ،وال جتري
املناق�ش ��ة يف اال�ستج ��واب �إال بع ��د
�سبعة �أيام يف الأقل من تقدميه.
 التفا�صيل �ص2

موقع �إخباري:
ارتفاع حاالت
االنتحار يف العراق
يدق ناقو�س اخلطر

وزير الكهرباء ّ
يحذر
من ت�سيي�س ملف
الطاقة او ا�ستغالله
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 بغداد � /أ ف ب

ر�شيد اخليون يكتب:
عندما ي�صبح اجلهل..
جمــداً ومك�ســب ًا

حذر وزي ��ر الكهرباء ل�ؤي اخلطيب من
مغبة ت�سيي�س قطاع الطاقة يف العراق
الذي يعاين انقطاع ًا مزمن ًا يف الكهرباء ،معترب ًا
�أن ذل ��ك قد ين�سحب �سلب� � ًا على الأمن االقت�صادي
للمنطقة والعامل.
وق ��ال اخلطي ��ب ،يف مقابل ��ة مطول ��ة م ��ع وكالة
فران� ��س بر� ��س يف مق ��ر ال ��وزارة يف بغ ��داد� ،إن
"الكهرب ��اء ملف �أمن وطني" ،معت�ب�ر ًا �أنه "�إذا
انعدم ��ت الكهرب ��اء� ،سيت�أث ��ر االقت�ص ��اد �سلب� � ًا،
وبالتايل ل ��ن يوجد اقت�صاد ول ��ن يوجد �أمن يف
البالد".
�أ�ضاف الوزير �أن "ما نرجوه هو �أن يتم التعاطي
م ��ع الع ��راق ب�ص ��ورة �أك�ث�ر عملي ��ة ومنطقي ��ة.
يف النهاي ��ة ف�إن �أية �أزم ��ة �سيا�سي ��ة �أو �أمنية �أو
اقت�صادية �ستن�سحب على املنطقة مثلما تن�سحب
عل ��ى الع ��راق ،وبالتايل ف� ��إن االقت�ص ��اد العاملي
�سيكون معر�ض ًا للتهديد .نرجو �أن ال ي�س ّي�س هذا
امللف".
و�س ّم ��ي اخلطيب ،خبري الطاق ��ة البالغ من العمر
 51عام� � ًا ،وزي ��ر ًا للكهرب ��اء يف ت�شري ��ن الأول
املا�ضي ،مكلف ًا بتجدي ��د البنية التحتية للكهرباء
يف الع ��راق ،املتهالك ��ة �أ�ص�ل�ا واملت�أث ��رة بفع ��ل
املعارك �ضد تنظيم داع�ش.
 التفا�صيل �ص3
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قائد عمليات نينوى:
املو�صل خالية من
الألغام ..وجمموعات
�صغرية لداع�ش يف
ال�صحراء
"امل�سحرجي" طق�س رم�ضاين مل يغب عن العا�صمة  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

املو�صل تكافح ال�ستعادة مكتباتها بعد �أعوام على احرتاقها
 متابعة  /املدى
يف كل م ��رة حت ��اول
�إح�س ��ان
ر�ؤى
البحث ع ��ن كت ��ب ت�ستعني بها
يف درا�سته ��ا العلي ��ا يف عل ��وم
الأغذية ،جتد �صعوبة متزايدة
يف العث ��ور عل ��ى مراج ��ع يف
املو�ص ��ل التي دفعت ثمن حرب
مدمرة �ضد �إرهابي�ي�ن �أحرقوا
ودم ��روا مكتب ��ات ومراك ��ز
للقراءة والتعليم.

يف املدين ��ة الت ��ي عُرف ��ت عل ��ى
مدى ق ��رون بفنانيه ��ا وكتابها
ومكتباته ��ا الزاخ ��رة مب�ؤلفات
بلغ ��ات خمتلف ��ة ،كان ��ت قراءة
الكت ��ب التي ال تلب ��ي توجهات
تنظي ��م داع� ��ش ممنوعة خالل
�سيط ��رة التنظيم على املنطقة،
وتت�س ّب ��ب لأ�صحابه ��ا ب�أن ��واع
�شتى من العقاب.
تق ��ول ر�ؤى بح�س ��رة لوكال ��ة
فران� ��س بر� ��س" :بع�ض الكتب
مل يت ��م ترقيمه ��ا وفق ��دت �إىل

حرب "الربمودا"
يف كركوك تثري
ال�سخرية واجلدل
على مواقع
التوا�صل
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الأبد"� ،إذ تعر�ض ��ت للحرق �أو
للدمار الذي خلفته املعارك.
ويواج ��ه الطلب ��ة والباحثون،
بع ��د م ��رور قرابة عام�ي�ن على
ا�ستعادة ال�سيطرة على املدينة
من قب�ضة االرهابيني "�صعوبة
بالغة يف �إكمال الأبحاث ب�سبب
قلة امل�صادر" ،بح�سب ما ي�شري
طال ��ب الدكت ��وراه يف التاريخ
عبد احلميد حممد.
ويق ��ول حمم ��د ( 34عام� � ًا):
"بع ��د حترير املو�صل ،يواجه

 متابعة  /املدى
يف �شوارعن ��ا نرى الي ��وم �شباب ًا يرت ��دون مالب�س
زاهي ��ة و�سراوي ��ل مرقع ��ة مزرك�ش ��ة بال ��ورود �أو
مثقوبة �أحيان ًا.
مظاه ��ر �شتى و�أ�سب ��اب خمتلفة ،تدف ��ع ه� ��ؤالء �إىل تقليد كل
جدي ��د .ولكن ه ��ذا الهو�س يف جم ��اراة �صرع ��ات املو�ضة قد
ي�صطدم يف الكث�ي�ر من الأحيان بالأع ��راف والتقاليد وحتى
القانون.
يف مدين ��ة كركوك� ،أثار ق ��رار �شرطة املحافظ ��ة حظر ارتداء

الباح ��ث �صعوب ��ة بالغ ��ة يف
�إكم ��ال بحث ��ه ب�سب ��ب قل ��ة
امل�ص ��ادر ،وعلي ��ه االعتم ��اد
عل ��ى عالقات ��ه ال�شخ�صي ��ة� ،أو
الإنرتن ��ت يف احل�ص ��ول عل ��ى
بع�ضها".
وح�ي�ن ي�صع ��ب احل�صول على
مراجع يف املو�صل ،ال يتوانى
�أهل املدينة عن مغادرتها بحث ًا
عن مراجع.
 التفا�صيل �ص2

تقيمه م�ؤ�س�سة

للإعالم والثقافة والفنون

احتاد الأدباء يبارك معر�ض الكتاب الدويل يف الب�صرة
 بغداد /املدى
�أ�ص ��در احت ��اد الأدب ��اء والك ّت ��اب يف
الع ��راق بيان� � ًا �أب ��دى في ��ه ترحيب ��ه
وم�ساندت ��ه للم�ش ��روع الثق ��ايف ال ��ذي تعت ��زم
م�ؤ�س�س ��ة املدى للثقافة والفن ��ون الت�صدي له يف
كان ��ون الأول املقب ��ل من العام احل ��ايل ،واملتم ّثل
مبعر�ض الكتاب يف الب�صرة.
واكد االحت ��اد يف بيانه�" :إذ جتيء هذه اخلطوة
لتع ��زز الن�ش ��اط الثق ��ايف ،يف مدين ��ة عرف ��ت
بكينونته ��ا الأدبي ��ة العريق ��ة ،و�ستك ��ون ه ��ذه

"الربم ��ودا" يف الأماكن العامة حفيظ ��ة العراقيني ،خا�صة
ال�شباب منهم.
وقال �سعد معن ،املتحدث با�سم وزارة الداخلية ،ملوقع الـ بي
ب ��ي �سي عرب ��ي �" :إن ارت ��داء ال�ش ��ورت �أو الربمودا ممنوع
يف كرك ��وك وكل من يخالف �س ��وف يحا�سب" ، .و�أردف" :مل
نحظر ارتداء الربمودا يف ال�شارع ،لكن نزو ًال عند التما�سات
املواطن�ي�ن قمن ��ا مبنع اللبا� ��س يف الف�ض ��اءات العام ��ة التي
ترتاده ��ا العوائل بكثافة مثل املراك ��ز التجارية واحلدائق".
 ،وفيما يخ� ��ص عدد ال�شباب الذين اعتقلوا� ،أو�ضح معن �إنها
�إيقافات وقتية لردعهم فح�سب وقد �أفرج عنهم يف وقت الحق.

الفعالي ��ة عر�س� � ًا عراقي ًا باذخ� � ًا ت�ستحق ��ه املدينة
وي�ستحق ��ه الوطن الذي مل ينفك ع ��ن كونه َمعلم ًا
با�سق ًا من معامل احل�ضارة".
وا�ض ��اف" :يعل ��ن االحت ��اد ت�ضاف ��ر جه ��وده مع
القائم�ي�ن على ه ��ذا امل�شروع ،وا�ستع ��داده لرفده
بكل الأفكار النيرّ ة وال ��ر�ؤى ال�سديدة ،كما يدعو
اجله ��ات الأخ ��رى املتخ�ص�صة ب�ش� ��أن الكتاب من
مثل احتاد النا�شرين العراقي�ي�ن ،ليعا�ضدوا هذا
امل�ش ��روع ،ويثاب ��روا م ��ن �أج ��ل ال�سع ��ي لرتتيب
املواعي ��د اخلا�ص ��ة باملعار� ��ض مب ��ا ي�ضم ��ن عدم
تداخ ��ل توقيتاتها ،ليح ��ج املثقف ��ون �إليها يف كل

ولكنه �أكد �أن حملة مالحقة مرتدي "الربمودا" م�ستمرة حتى
نهاية رم�ضان.
والربم ��ودا ،كما هو معروف� ،سروال ق�صري طوله ال يتجاوز
الركب ��ة .ومع ارتف ��اع درجات احلرارة �صيف� � ًا ،مييل البع�ض
�إىل ارتدائه للتغلب على احلر.
وجل�أ كث�ي�رون �إىل مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي للتعبري عن
ر�أيه ��م يف الق ��رار ،فتناول ��وه من زواي ��ا خمتلف ��ة ،بالده�شة
وبال�سخرية �أحيان ًا وبالإ�شادة �أحيان ًا �أخرى.
فكتب عم ��ر احلمداين" :حتى احلري ��ة ال�شخ�صية ُقيدت! هل
�أ�صب ��ح ارت ��داء الربمودا جرمي ��ة؟ ال تختلفون ع ��ن ال�شرطة

مدين ��ة تق ��ام فيه ��ا ،فكل مدين ��ة يف الع ��راق وكل
حمافظة ت�ستح ��ق معر�ض ًا خا�ص� � ًا بها ،ولرتتيب
البي ��ت الثق ��ايف� ،ستظل احلاج ��ة قائم� � ًة لتقومي
ثق ��ايف ع ��ام يرت ��ب اجله ��ود ويعل ��ن التفاعل مبا
يخدم الوطن".
يذكر �أن م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون
�أعلنت عن �إقامة معر�ض الب�صرة الدويل للكتاب،
ال ��ذي �سينطل ��ق يف �شهر كان ��ون الأول املقبل من
هذا الع ��ام ومب�شاركات عربي ��ة وحملية و�ستقام
خالل ��ه ن�شاط ��ات ثقافي ��ة ت�ش ��ارك فيه ��ا نخبة من
الأدباء واملفكرين العرب والعراقيني.

الدينية يف �إيران �أو هيئة النهي عن املنكر �أو حتى داع�ش!"
و�شبّه املغ ��رد "عبد الله" ما يحدث يف كرك ��وك بـ "ممار�سات
طالب ��ان" .وم ��ن ب ��اب التهك ��م ،التق ��ط �آخ ��رون �ص ��ور ًا وهم
يرت ��دون جلباب� � ًا ليخف ��وا حتت ��ه الربم ��ودا .باملقاب ��ل ،رحب
�آخ ��رون بالقرار م�شريين �إىل �أن اللبا�س "غري الئق وخمالف
للقيم والعادات".
فيم ��ا �أيد املدون علي الربيعي القرار ودعا �إىل �إ�صدار قرار
مينع "اللبا�س اخلاد�ش للبنات �أ�سوة بقرار الربمودا".
 التفا�صيل �ص4
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الربملان ي�ستجوب  6وزراء يف حكومة عبد املهدي
ّ
ويح�ضر قائمة بـ 4ر�ؤ�ساء هيئات

 بغداد  /حممد �صباح
�أحال ��ت هيئ ��ة رئا�س ��ة الربمل ��ان طلب ��ات
ا�ستج ��واب �ست ��ة وزراء يف حكوم ��ة
عادل عب ��د املهدي �إىل الدائ ��رة الربملانية
للنظ ��ر يف م ��دى د�ستوريته ��ا والأدل ��ة
املقدمة معها قبل حتديد مواعيد جل�سات
اال�ستجواب الت ��ي يتوقع �أن تكون خالل
الف�ت�رات القليل ��ة املقبلة� .أي�ض� � ًا ،يتحرك
عدد من النواب جلمع الأدلة واملعلومات
ال�ستج ��واب ر�ؤ�س ��اء �أرب ��ع هيئ ��ات
م�ستقلة.
يف �سي ��اق مت�ص ��ل ،ك�شف ��ت اللجن ��ة
القانوني ��ة يف جمل�س النواب �أن ال�سلطة
الت�شريعية �ستبد�أ بحملة وا�سعة وكبرية
ال�ستج ��واب �أك�ب�ر ع ��دد م ��ن امل�س�ؤولني
التنفيذيني.
ومازال ��ت حكومة عادل عب ��د املهدي غري
مكتمل ��ة بع ��د م ��رور �سبع ��ة �أ�شه ��ر عل ��ى
ت�شكيله ��ا ب�سب خالفات ح ��ادة بني الكتل
الربملانية على �أ�سم ��اء مر�شحي وزارات
الداخلية والدفاع والعدل والرتيبة.
ويك�ش ��ف نائب رئي�س اللجن ��ة القانونية
يف جمل� ��س الن ��واب حممد الغ ��زي قائ ًال
�إن "هن ��اك �ست ��ة طلبات قدم ��ت �إىل هيئة
رئا�سة جمل�س النواب ال�ستجواب وزراء
النفط واخلارجي ��ة واالت�صاالت واملالية
والكهرب ��اء" ووزي ��ر �آخ ��ر مل يذك ��ره،
م�ضيف� � ًا �أن "رئا�سة الربمل ��ان �أحالت هذه
الطلبات �إىل الدائرة الربملانية لدرا�ستها
قبل البت بها".
ومي ��ر طل ��ب اال�ستج ��واب املق ��دم م ��ن
النائ ��ب �أو اللجنة الربملاني ��ة ب�إجراءات
�شكلية وقانونية تب ��د�أ برفعه �إىل رئا�سة
جمل� ��س الن ��واب الت ��ي تق ��وم ب�إحالت ��ه
�إىل الدائ ��رة الربملاني ��ة لدرا�س ��ة الأدل ��ة
والوثائق والأ�سئل ��ة املقدمة قبل حتديد

جل�سة منح
الثقة حلكومة
عبد املهدي..
ار�شيف
مواعيد اال�ستج ��واب .يو�ضح الد�ستور
العراق ��ي يف مادت ��ه (�/61سابع ��ا/ج):
عملية ا�ستجواب رئي�س جمل�س الوزراء
�أو الوزراء من قبل ع�ضو جمل�س النواب
ومبوافق ��ة خم�س� � ٍة وع�شري ��ن ع�ض ��و ًا،
ملحا�سبته ��م يف ال�ش� ��ؤون التي تدخل يف
اخت�صا�صه ��م ،وال جت ��ري املناق�ش ��ة يف
اال�ستج ��واب �إال بعد �سبعة �أيام يف الأقل
من تقدميه.
كما تن�ص (املادة  )85من النظام الداخلي
ملجل� ��س الن ��واب عل ��ى �أن "يق� �دَّم طل ��ب

توجي ��ه اال�ستج ��واب كتاب ��ة �إىل رئي� ��س
املجل� ��س موقع ًا م ��ن طال ��ب اال�ستجواب
مبوافق ��ة خم�س ��ة وع�شرين ع�ض ��و ًا على
الأق ��ل" .وي�ؤك ��د النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف
�سائ ��رون �أن "الدائ ��رة الربملانية مازالت
يف مرحلة درا�سة هذه امللفات املحالة لها
من قب ��ل هيئة رئا�سة الربمل ��ان" ،متوقع ًا
�أن "تكتم ��ل ه ��ذه امللفات خ�ل�ال الفرتات
املقبلة لتحديد مواعيد اال�ستجوابات يف
الربملان".
وي�ضي ��ف الغ ��زي �أن "هن ��اك حمل ��ة

كب�ي�رة ال�ستج ��واب �أكرب ع ��دد ممكن من
امل�س�ؤول�ي�ن التنفيذي�ي�ن من قب ��ل �أع�ضاء
جمل�س النواب يف الفرتة املقبلة".
وي�ش ��دد نائب رئي� ��س اللجن ��ة القانونية
يف جمل� ��س الن ��واب عل ��ى �أن "ه ��ذه
اال�ستجواب ��ات �ستثب ��ت �أن ال�سلط ��ة
الت�شريعي ��ة ما�ضي ��ة يف حما�سب ��ة
املق�صرين العاجزين عن تقدمي اخلدمات
للمواطنني".
ب ��دوره ،ي�ؤك ��د ع�ض ��و جلن ��ة النزاه ��ة
الربملاني ��ة كاظ ��م ال�صي ��ادي يف ت�صريح

لـ(امل ��دى) �أن "ع ��دد ًا م ��ن الن ��واب قدموا
طلب ��ات �إىل هيئ ��ة رئا�س ��ة الربمل ��ان
ال�ستج ��واب وزراء النف ��ط والكهرب ��اء
واخلارجية".
وي�ضي ��ف �أن "الإج ��راءات ال�شكلي ��ة
والقانوني ��ة ال�ستجواب ه� ��ؤالء الوزراء
انته ��ت بعدم ��ا قام ��ت رئا�س ��ة الربمل ��ان
ب�إر�سال الأ�سئل ��ة املقدمة من قبل النواب
�إىل ال ��وزراء امل�ستجوب�ي�ن لالطالع على
م�ضمونه ��ا" ،م�ضيف ��ا �أن "النائب ��ة عالية
ن�صيف هي من تقدمت با�ستجواب وزير

املو�صل تكافح ال�ستعادة مكتباتها بعد �أعوام على احرتاقها

 متابعة  /املدى
االعتماد على عالقاته ال�شخ�صية� ،أو الإنرتنت
يف احل�صول على بع�ضها".
يف كل مرة حت ��اول ر�ؤى �إح�س ��ان البحث عن وح�ي�ن ي�صع ��ب احل�ص ��ول عل ��ى مراج ��ع يف
كت ��ب ت�ستعني بها يف درا�ستها العليا يف علوم املو�ص ��ل ،ال يتوانى �أه ��ل املدينة عن مغادرتها
الأغذي ��ة ،جت ��د �صعوب ��ة متزاي ��دة يف العثور بحث ًا عن مراجع .فقد توجّ ه واثق حممود (33
على مراجع يف املو�صل التي دفعت ثمن حرب عام ًا) بهدف �إكمال بحوثه يف الهند�سة املدنية،
مدمرة �ضد �إرهابيني �أحرقوا ودمروا مكتبات �إىل بغ ��داد التي تبعد �أكرث م ��ن  400كيلومرت
ومراكز للقراءة والتعليم.
جن ��وب املو�صل ،و�أحيان ��ا اىل مدينة الب�صرة
يف املدين ��ة الت ��ي عُرف ��ت عل ��ى م ��دى ق ��رون الت ��ي تقع على بع ��د �ألف كيلوم�ت�ر ،للح�صول
بفنانيها وكتابها ومكتباتها الزاخرة مب�ؤلفات عل ��ى مراجع .وي�ؤك ��د حمم ��ود لفران�س بر�س
بلغات خمتلفة ،كانت قراءة الكتب التي ال تلبي �أنه قبل دخ ��ول امل�سلحني يف العام  2014اىل
توجهات تنظيم داع�ش ممنوعة خالل �سيطرة املو�صل" ،كانت جميع امل�صادر التي يحتاجها
التنظي ��م عل ��ى املنطق ��ة ،وتت�س ّب ��ب لأ�صحابها الطالب متوفرة يف املدينة".
ب�أنواع �شتى من العقاب.
وي�ضي ��ف مب ��رارة "الي ��وم انعك�س ��ت الآي ��ة
تق ��ول ر�ؤى بح�س ��رة لوكال ��ة فران� ��س بر�س :متام ��ا ،فبعدم ��ا كانت املو�صل قبل ��ة الدار�سني
"بع� ��ض الكت ��ب مل يت ��م ترقيمه ��ا وفقدت �إىل والباحث�ي�ن م ��ن كل �أنح ��اء الع ��راق والوط ��ن
الأب ��د"� ،إذ تعر�ض ��ت للح ��رق �أو للدم ��ار الذي العرب ��ي ،ي�ضط ��ر �أبنا�ؤه ��ا �إىل مغادرتها طلبا
خلفت ��ه املعارك .ويواجه الطلب ��ة والباحثون ،للعلم والكتب وامل�صادر من خارجها".
بعد مرور قرابة عامني على ا�ستعادة ال�سيطرة وكان ��ت املو�ص ��ل م�شهورة مبكتبته ��ا املركزية
عل ��ى املدينة م ��ن قب�ضة االرهابي�ي�ن "�صعوبة العام ��ة الت ��ي ت�أ�س�س ��ت يف الع ��ام  1921يف
بالغة يف �إكمال الأبحاث ب�سبب قلة امل�صادر" ،منطق ��ة الفي�صلية ،وكانت ت�ضم م�ؤلفات وكتب ًا
بح�س ��ب ما ي�شري طالب الدكتوراه يف التاريخ ق ّيم ��ة ون ��ادرة وخمطوط ��ات تراثي ��ة و�أثرية.
عبد احلميد حممد.
وبني الكتب ،م�ؤلفات باللغة ال�سريانية طبعت
ً
ويق ��ول حمم ��د ( 34عام� �ا)" :بع ��د حتري ��ر يف �أول مطبع ��ة �أن�شئت يف الع ��راق يف نهاية
املو�ص ��ل ،يواج ��ه الباح ��ث �صعوب ��ة بالغ ��ة القرن التا�سع ع�شر يف �إحدى كنائ�س املو�صل
يف �إكم ��ال بحث ��ه ب�سب ��ب قلة امل�ص ��ادر ،وعليه مبنطقة ال�ساعة يف غرب املدينة.

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

كم ��ا كان ��ت املو�صل تفتخر مبكتب ��ات حكومية
كب�ي�رة ،ومكتب ��ة الأوق ��اف ،ومكتب ��ة جامع ��ة
املو�ص ��ل ،واملئ ��ات م ��ن املكتب ��ات العائ ��دة
للجوام ��ع والكنائ� ��س� ،إىل جان ��ب املكتب ��ات
الأهلي ��ة يف �شارع النجيف ��ي املتخ�ص�ص ببيع
الكتب واملعروف ب�شارع الثقافة واملكتبات.
لكن يف �شباط � ،2015أقدم تنظيم داع�ش على
نهب مكتبة املو�ص ��ل ،ودمّر هذا الرتاث ب�شكل
منهج ��ي .وي�ؤكد خمت�ص ��ون �أن تنظيم داع�ش
جم ��ع الكتب القيم ��ة وقام ببيعه ��ا يف ال�سوق
ال�س ��وداء ،به ��دف متويل جرائم ��ه التي ترقى
�إىل "�إب ��ادة حمتمل ��ة" يف الع ��راق و�سوري ��ا
بح�سب الأمم املتحدة.
بع ��د ا�ستع ��ادة املدين ��ة� ،أطلق ��ت حم�ل�ات عدة
لإع ��ادة م ��لء رف ��وف املكتب ��ة املركزي ��ة بكتب
وخمطوط ��ات .فكان ��ت ا�ستجاب ��ة كب�ي�رة م ��ن
جه ��ات حكومي ��ة و�أهلي ��ة وجامع ��ات و�أف ��راد
ومنظم ��ات مدني ��ة ،و ّ
مت التربع بكت ��ب علمية
وتاريخي ��ة و�أدبية .كم ��ا ا�ستعيدت كتب كانت
فقدت م ��ن املكتبة .يقول مع ��اون مدير املكتبة
املركزي ��ة العامة جم ��ال �أحمد ح�س ��و لفران�س
بر� ��س �إن "�أع ��داد الكت ��ب بلغ ��ت مبختل ��ف
عناوينه ��ا  16338كتاب ��ا قبل تعر� ��ض املكتبة
لل�سرقة والتخريب ،ومت ��ت ا�ستعادة 11758
كتاب ��ا ،مبعن ��ى �أن ع ��دد الكت ��ب املفق ��ودة ه ��و
 4580كتاب ًا".

يف مكتبة الأوقاف التي كانت ت�ضم كتب ًا دينية
ب�ص ��ورة رئي�سية ،بقي نحو � 48ألف كتاب من
�أ�صل � 58ألف ًا.
ً
ويذك ��ر �شام ��ل الزم ط ��ه ( 41عام� �ا)� ،أم�ي�ن
املكتبة التي يعود تاري ��خ ت�أ�سي�سها لنحو مئة
ع ��ام� ،أن ��ه "كان ب�ي�ن الكت ��ب  4361خمطوطة
مهم ��ة ون ��ادرة� ،سرقتها داع�ش كله ��ا" ،م�شري ًا
اىل �أن ب�ي�ن املخطوط ��ات "املحي ��ط الربهاين
الت ��ي تعود ل�سنة  568للهج ��رة" ،وهي �إحدى
م�ؤلفات ال�شريعة الإ�سالمية.
ويلع ��ب الت�ضام ��ن الأكادمي ��ي العامل ��ي اليوم
دور ًا كب�ي� ً
را يف �إنق ��اذ مكتب ��ة جامعة املو�صل،
لك ��ن ا�ستع ��ادة املحت ��وى التوثيقي �أم ��ر بعيد
املن ��ال .يق ��ول الدكت ��ور يف عل ��وم الزراع ��ة
بجامع ��ة املو�ص ��ل حمم ��د عب ��د الل ��ه لفران�س
بر�س" :اجلامعة عازمة على �إعادة بناء املكتبة
و�إرجاعه ��ا كم ��ا كان ��ت م�ص ��در ًا غني� � ًا بالعل ��م
واملعرف ��ة .لدين ��ا �ش ��راكات وعرو� ��ض عديدة
يف ه ��ذا املج ��ال" .لكن ��ه ي�ضي ��ف �أن "املكتب ��ة
فقدت �أكرث من مليون كتاب يف جماالت علمية
و�أكادميي ��ة متنوع ��ة ،منه ��ا �أك�ث�ر م ��ن 3500
مطبوع ��ة قيم ��ة ،بينها خمطوط ��ات ودوريات
يبل ��غ عمره ��ا � 300سن ��ة ،ون�س ��خ م ��ن القر�آن
الك ��رمي تعود للق ��رن التا�سع ،وه ��ذه تعر�ضت
للنهب واحل ��رق" .ويلفت �أم�ي�ن مكتبة جامعة
املو�صل عمر توفيق عبد القادر ( 38عام ًا) �إىل
�أن اخل�سائ ��ر تبلغ "ما بني � 90إىل  95يف املئة
من جمموع حمتويات املكتبة".
ويبني �أنه "مت �إنقاذ �أكرث من ثالثة �آالف كتاب،
فيم ��ا ال يزال �أك�ث�ر من �أربع ��ة �آالف كتاب غري
�صالح مت االحتفاظ بها يف املخازن".
وي�شري عب ��د القادر �إىل �أن منظمات وجامعات
وهيئات من داخل العراق وخارجه قدّمت بعد
احلرب ما يقارب مئة �ألف كتاب هدية للمكتبة.
وكان لأه ��ايل املو�ص ��ل دور يف �إنق ��اذ الإرث
الثقايف .فقد متكن �أبو حممد ( 33عام ًا) الذي
يعم ��ل مقاو ًال يف مع ��دات البناء ،من �إنقاذ عدد
كبري من الكت ��ب واملجالت من املكتبة املركزية
خالل حري ��ق اندلع فيها ع ��ام  ،2015وخب�أها
يف �س ��رداب �أح ��د البيوت القدمي ��ة املهجورة،
قبل �أن يعيدها �إىل املكتبة.
يق ��ول �أبو حممد "انت�شلت م ��ع �أحد الأ�صدقاء
�أك�ث�ر م ��ن  750كتاب� � ًا حمّلناه ��ا يف �أكيا� ��س
�صغرية عند احرتاق املكتب ��ة ،رغم �أن العملية
كانت حمفوفة باملخاطر".

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 :

الكهرباء".
وينوّ ه النائب ع ��ن ائتالف دولة القانون
�أن "هناك نائبني تقدما ال�ستجواب وزير
النفط" دون �أن يذكر ا�سميهما.
ويتاب ��ع ال�صي ��ادي �أن "جمم ��ل ه ��ذه
اال�ستجواب ��ات تدور ح ��ول �سوء الإدارة
وا�ستخدام ال�سلطة م ��ن قبل الوزراء مع
ع ��دم وجود برنام ��ج حقيق ��ي لوزاراتهم
م ��ا اث ��ر ب�ش ��كل كب�ي�ر عل ��ى ت�أخ ��ر يف
حتقي ��ق الإجن ��ازات" ،م�ؤك ��دا �أن "ه ��ذه
اال�ستجواب ��ات مل تك ��ن �شخ�صي ��ة ب ��ل

ه ��ي ت�ص ��ب يف معاجلة اخلل ��ل املوجود
يف ال ��وزارات" .وي�ضي ��ف ال�صيادي �أن
"قائمة اال�ستجوابات �ست�شمل بعد �شهر
رم�ض ��ان ث�ل�اث وزارات ج ��دد بالإ�ضافة
�إىل �أرب ��ع هيئات م�ستقل ��ة" ،الفت ًا �إىل ان
"هن ��اك حترك ًا برملاني ًا جلمع الكثري من
املعلوم ��ات والأدل ��ة على ه ��ذه الوزارات
والهيئات قبل تقدمي طلبات اال�ستجواب
�إىل هيئة رئا�سة الربملان".
باملقاب ��ل ،ي�ؤك ��د ع�ض ��و جلن ��ة العالقات
اخلارجي ��ة بي ��ار طاه ��ر دو�سك ��ي �أن
"النائ ��ب عن جلن ��ة ال�شه ��داء الربملانية
خل ��ف عب ��د ال�صمد ه ��و من تق ��دم بطلب
ا�ستج ��واب وزي ��ر اخلارجي ��ة حمم ��د
عل ��ي احلكي ��م ب�سب ��ب تواج ��د ع ��دد م ��ن
ال�شخ�صي ��ات املح�سوب ��ة عل ��ى النظ ��ام
ال�ساب ��ق وامل�شمول�ي�ن يف امل�ساءل ��ة
والعدالة يف دوائر الوزارة".
ويب�ي�ن دو�سك ��ي يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى)
�أن "هن ��اك اعرتا�ضات �أي�ض� � ًا على تعيني
ال�سف ��راء والقنا�ص ��ل يف الكث�ي�ر م ��ن
ال�سف ��ارات العراقية" ،م�ؤك ��د ًا �أن "هناك
خمالف ��ات قانوني ��ة موج ��ودة يف وزارة
اخلارجي ��ة تتعلق يف مو�ض ��وع تر�شيح
بع�ض من ال�سفراء اجلدد".
و�شكل ��ت وزارة اخلارجية جلنة متعددة
الأط ��راف ير�أ�سه ��ا الوزي ��ر حمم ��د عل ��ي
احلكي ��م ملراجع ��ة ال�سري الذاتي ��ة لـ 152
متقدم ًا لطلب التعيني ك�سفري من �ضمنهم
قائم ��ة قدمية ت�ض ��م  28مر�شح� � ًا رف�ضها
الربملان يف وقت �سابق.
وي�ضي ��ف النائ ��ب ع ��ن كتل ��ة احل ��زب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين �أن "جلن ��ة
العالق ��ات اخلارجي ��ة وجه ��ت �س� ��ؤا ًال
�إىل وزي ��ر اخلارجي ��ة يتعل ��ق مبو�ضوع
بع�ض الرت�شيحات الت ��ي طرحت لتعيني
ال�سفراء".

موقع �إخباري :ارتفاع حاالت االنتحار
يف العراق يدق ناقو�س اخلطر
 ترجمة /حامد �أحمد

يقول �أطباء عراقيون متخ�ص�صون
بال�صحة النف�سية والعقلية� ،إن
افتقار العراق لأ�شخا�ص مدربني
ب�شكل كفء على التعامل مع
حاالت االنتحار جعل البلد يتخبط
يف الت�صرف مع تزايد يف �أعداد
املنتحرين وحماوالت االنتحار .
جان كزلهان ،عميد معهد العالج النف�سي وال�صحة الذهنية
يف جامعة دهوك ب�إقلي ��م كرد�ستان ،قال يف لقاء مع موقع
ذي ميدي ��ا الي ��ن الإخب ��اري الأمريك ��ي" :لدين ��ا �آالف م ��ن
�ضحاي ��ا ال�صدمات النف�سية ،ون�شهد حالي ًا تزايد يف معدل
ح ��االت ا�ضطرابات ما بع ��د ال�صدمة .ت� ��ؤدي هذه املرحلة
اىل االكتئ ��اب والإحباط وت�صل بع� ��ض الأحيان اىل �أذية
النف� ��س وتعاطي املخدرات " .و�أ�ض ��اف كزلهان بقوله "ال
يوجد يف العراق تخ�ص�ص بطب العالج النف�سي ولي�س لنا
كاف من الأطباء النف�سي�ي�ن الذين ميكن �أن ي�ساعدوا
ع ��دد ٍ
يف ع�ل�اج الأ�شخا�ص الذين يعانون االكتئ ��اب �أو �أمرا�ض ًا
عقلي ��ة �أخرى .لهذا لي�ست لدين ��ا يف العراق �سرتاتيجيات
خا�صة للحد من حاالت االنتحار ".
حمم ��د عبا� ��س ،م�ست�ش ��ار يف ال�صح ��ة النف�سي ��ة وم�ؤلف
الدرا�س ��ة البحثية املو�سوم ��ة (درا�سة حاالت االنتحار يف
الع ��راق للفرتة ما ب�ي�ن  2015و ،)2016قال Yن "وزارة
ال�صح ��ة العراقي ��ة يف �آخ ��ر �إح�صائي ��ة ع ��ن ع ��دد الأطباء
النف�ساني�ي�ن تق ��ول ب� ��أن هن ��اك  138طبيب� � ًا نف�ساني ًا فقط
ونح ��و  60عام�ل ً�ا يف جمال ال�صحة النف�سي ��ة االجتماعية
يف جميع انحاء العراق " .وم�ضى عبا�س بقوله "الدرا�سة
التي �أجريتها والتي ن�شرت يف العام  2017تو�صلت فيها
م ��ن خ�ل�ال املعلومات الت ��ي جمعته ��ا اىل �أن هن ��اك زيادة
يف مع ��دالت االنتحار .و�أن ن�صف ح ��االت االنتحار تعود
لأ�شخا�ص غري متزوجني وعاطلني عن العمل ".
و�أ�ش ��ار البح ��ث ال ��ذي �أع ��ده عبا� ��س اىل �أن ثلث ��ي حاالت
االنتحار كانت لأ�شخا�ص دون عمر  29عام ًا .
وا�ستناد ًا له ف�إنه خالل العام  2017كان هناك معدل حالتي

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

املدير الفني

خالد خ�ضري

انتح ��ار يف العراق لكل � 100,000شخ�ص ،م�شري ًا اىل �أن
هذا املعدل يعترب �ضئي�ل ً�ا ن�سبي ًا مقارنة باملعدالت العاملية
الت ��ي ت�صل اىل  11حالة انتح ��ار لكل � 100,000شخ�ص.
مع ذلك ف�إن ارتفاع عدد حاالت االنتحار يف العراق جذبت
اهتمام �أع�ضاء الربملان يف البلد .
ع�ض ��وا الربملان :عبد الله اخلربي ��ط ،وحممد �إقبال ،عبرّا
م�ؤخر ًا عن اهتمامهما مبو�ضوع ارتفاع معدالت االنتحار،
ومت اق�ت�راح م�ش ��روع قان ��ون لو�ضع حواج ��ز عند مواقع
جت ��ذب م ��ن يح ��اول االنتحار للقف ��ز منها مث ��ل اجل�سور .
الطبي ��ب االخت�صا�ص ��ي كزلهان من جامعة ده ��وك قال �إن
ه ��ذا الأمر ال يعالج امل�س�ألة الأ�سا�سي ��ة من ال�صحة العقلية
الت ��ي تفاقمت �أكرث يف العراق بع ��د حقبة الغزو الأمريكي
للعراق وما ترتبت عليه من �أزمات �أخرى .
�أ�ضاف قائ ًال "نتوقع �أن  %50من ال�شعب العراقي يعانون
�أزمات نف�سية ،و�أن  %20منهم بحاجة لعالج نف�سي وطبي
عاجل لأنهم يعانون حالة ا�ضطراب ما بعد ال�صدمة .كذلك
ف� ��إن  %30م ��ن �أه ��ايل البالد يعان ��ون ا�ضطراب ��ات نف�سية
حادة مقارنة بن�سبتها يف الغرب والبالغة  %15فقط.
عماد عبد ال ��رزاق ،طبيب يف ال�صحة النف�سية لدى وزارة
ال�صح ��ة العراقية �أكد �أن الأرقام الت ��ي �أوردتها املفو�ضية
العليا حلقوق االن�سان بزعمه ��ا �أن � 132شخ�ص ًا انتحروا
يف الع ��راق للف�ت�رة ما ب�ي�ن كان ��ون الث ��اين و�آذار من هذا
الع ��ام هي �أرقام مبال ��غ فيها وخاطئة ،م�ش�ي� ً
را اىل �أن هذا
الأرقام كانت عن حماوالت لالنتحار فقط .
الطبي ��ب �إي ��اد يون� ��س ،مدير ال�صح ��ة الذهني ��ة يف مكتب
منظم ��ة ال�صحة الدولي ��ة  WHOيف الع ��راق يقول �إن
هناك �صلة وثيقة بني االنتحار وحالة اال�ضطراب الذهني،
م�شري ًا اىل �أن هذه الأمر قد مت التحقق منه .
وم�ضى يون�س بقوله "ال�صح ��ة الذهنية مل تكن من �ضمن
اهتمامات وزارة ال�صحة خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية،
مع ذلك ف�إن احلكومة قد حققت بع�ض الإجنازات يف جمال
ال�صحة العقلية مثل دعمها لدمج ال�صحة الذهنية مع رعاية
ال�صح ��ة الأولي ��ة مع تقدمي م�س ��ودة قانون جدي ��د متعلق
بال�صح ��ة الذهنية وتقدمي م�سودة م�ش ��روع ل�سرتاتيجية
وطني ��ة تعالج حاالت االنتحار ،ولك ��ن ما يزال هناك كثري
م ��ن العمل يجب اجن ��ازه يف هذا املج ��ال" .وي�ؤكد طبيب
ال�صح ��ة النف�سية عبد الرزاق ،بقوله �إنه من �أجل حت�سني
رعاية ال�صح ��ة النف�سية والعقلية يف الب�ل�اد ف�إنه يتوجب
عل ��ى احلكوم ��ة جتنيد مزيد م ��ن االخت�صا�صي�ي�ن يف هذا
املج ��ال خلل ��ق مراك ��ز دع ��م حملي ��ة ل�ضحاي ��ا ال�صدم ��ات
النف�سي ��ة .من الناحية الت�شريعي ��ة على احلكومة ان تغري
طريقتها يف ا�ستيعاب مو�ضوع ال�صحة الذهنية .
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الطريحي يُ�ستجوب للمرة الثانية
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سياسة

جمل�سا كربالء والب�صرة يبا�شران �إجراءات
�إقالة املحافظني

تح��ركات �صيفي��ة جديدة لإقالة محافظين ،بعد موجة �إقاالت جرت مطلع العام الحالي �أدت الى تغيير  8محافظين ،اثنان منهم
ا�ستطاع��ا الع��ودة بقرارات ق�ضائية .وافتت��ح الحراك الجديد ردٌّ من محكم��ة الق�ضاء الإدراي رف�ض الطع��ن المقدم من محافظ
ً
ً
طويال م��ن ال�سجال في نينوى كان قد بد�أ قب��ل عامين مع �أولى محاوالت
ف�صال
نين��وى المقال نوف��ل العاكوب .الرد الأخير �أنهى
مجل�س المحافظة الإطاحة بالمحافظ ال�سابق.
 بغداد /وائل نعمة
وب ��د�أت ف ��ي ذل ��ك الع ��ام،)2017( ،
الجول ��ة بع ��د انته ��اء العملي ��ات �ض ��د
داع� ��ش ،لتغيي ��ر المحافظي ��ن خا�ص ��ة
في المحافظات الت ��ي كانت محتلة من
التنظيم.
و�أفلت العاكوب حينها من  4محاوالت
للإقالة ،قبل �أن يقيله البرلمان م�ؤخر ًا،
فيم ��ا الي ��زال �أم ��ر المحاف ��ظ الجديد،
من�صور المرعي ��د ،معلق ًا لحين �إ�صدار
رئا�سة الجمهورية مر�سوم ًا بتعيينه.
ا�ستجواب محافظ كربالء
للمرة الثانية
وال ��ى الجن ��وب من المو�ص ��ل ،يقترب
مجل� ��س محافظ ��ة كرب�ل�اء م ��ن �إقال ��ة
المحافظ عقيل الطريحي للمرة الثانية
في غ�ضون � 5أ�شهر.
و�صوت� ،أول من �أم�س 15 ،ع�ضو ًا في
مجل� ��س محافظة كرب�ل�اء من �أ�صل 27
عل ��ى عدم القناعة ب�أجوب ��ة الطريحي،
الذي لم يح�ضر الجل�سة.
وقال محم ��د الطالقاني ،ع�ضو مجل�س
كربالء و�أحد الم�ستجوبين للمحافظ،
ف ��ي ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) �إن الأخير لم
يح�ضر لأن ��ه "اليمتلك �أي ��ة �أجوبة عن
الأ�سئلة".
ووف ��ق الطالقان ��ي ،وهو رئي� ��س كتلة
الدولة العادل ��ة ( 3مقاعد) المقربة من
ائت�ل�اف المالكي ،ف� ��إن المجل�س �أر�سل
الأ�سئل ��ة ال ��ى الطريحي قب ��ل �أكثر من
�شهر.
وكان مقرر ًا �أن تعقد جل�سة اال�ستجواب
ي ��وم  24ني�س ��ان الما�ض ��ي ،لك ��ن ت ��م

ت�أجيلها حتى يوم  14من �أيار الحالي،
بع ��د �أن ق ��دم المحافظ �إج ��ازة مر�ضية
لع�شرة �أيام (وتعد الإجازات المر�ضية
واحدة من الأ�ساليب القانونية لتمل�ص
الم�س�ؤول من اال�ستجواب).
والطريح ��ي ،الع�ضو ال�سابق في دولة
القانون ،ه ��و مفت� ��ش وزارة الداخلية
�سابق ًا ،كان ق ��د ح�صل على من�صبه من
خ ��ارج ت�شكيلة الأع�ض ��اء الذين فازوا

الطريحي
في االنتخابات المحلية في كربالء في
ني�سان .2013
واقت ��رب المحاف ��ظ بع ��د  2014م ��ن
رئي�س الوزراء ال�سابق حيدر العبادي،
ما جعله ف ��ي �صف الخ�ص ��وم بالن�سبة
لدولة القانون (جناح المالكي).
وق ��اد النائ ��ب عل ��ي المالك ��ي ،حينها،
�شقي ��ق النائب ال�سابق يا�س ��ر المالكي
�صهر رئي� ��س ال ��وزراء الأ�سبق ،حملة

وزير الكهرباء ّ
يحذر من ت�سيي�س ملف
الطاقة �أو ا�ستغالله

للإطاح ��ة بالطريح ��ي ،عب ��ر كتلت ��ه
(الدولة العادلة).
وف ��ي  2014ا�ستج ��وب المجل� ��س
المحاف ��ظ و�ص � ّ�وت على ع ��دم القناعة
ب�أجوبت ��ه (غيابي ًا �أي�ض ًا) لكن المجل�س
ل ��م يقدم وقتها عل ��ى �إقالت ��ه� ،إال بعد 5
�سنوات من ذلك الحادث!.
ووجدت المحكمة ،في �شباط الما�ضي،
�أن قرار �إقالة الطريحي ،بعد نحو 500

العيداين
جل�س ��ة عقدت بع ��د اال�ستج ��واب� ،أمر
غير منطقي و�أعادت ��ه الى من�صبه مرة
�أخ ��رى .و�شه ��دت تلك الفت ��رة تغيرات
ف ��ي منا�صب محافظي بغ ��داد ،الأنبار،
�ص�ل�اح الدين ،باب ��ل ،المثنى ،وا�سط،
والنج ��ف التي عاد محافظه ��ا بعد ذلك
بقرار ق�ضائي.
محم ��د المو�س ��وي ،ع�ض ��و كتل ��ة
�أم ��ل الرافدي ��ن ف ��ي كرب�ل�اء الداعم ��ة

للطريح ��ي ،يقول لـ(الم ��دى) �إن عملية
ا�ستج ��واب المحافظ الأخي ��رة لم تكن
قانوني ��ة و�إنه ��ا "ا�ستن ��دت ال ��ى نف�س
الأ�سباب التي عر�ض ��ت قبل � 5سنوات
وه ��و �أم ��ر غي ��ر منطق ��ي" .وي�ؤك ��د
الم�س�ؤول المحلي ،وهو رئي�س �سابق
لمجل� ��س كرب�ل�اء� ،أن الطريح ��ي ق ��دم
الى المجل�س قب ��ل الجل�سة "وثيقة من
 14نقطة ت�ش ��كك بقانوني ��ة الأ�سئلة"،
لك ��ن المجل� ��س تجاهله ��ا وم�ض ��ى
باال�ستج ��واب ،وهو �أم ��ر غير قانوني
لأنه كان يتطلب في البداية الرد.
بالمقاب ��ل ،ل ��م يق ��دم ع�ض ��و المجل� ��س
محم ��د الطالقان ��ي تفا�صي ��ل ع ��ن عدد
الأ�سئل ��ة التي �أر�سلت ال ��ى الطريحي،
لكن ��ه قال �إنها تتعلق به ��در المال العام
وا�ستغالل الوظيفة و�سوء الإدارة.
وق ��ال �إن الخط ��وة المقبل ��ة وه ��ي
الت�صوي ��ت عل ��ى �إقال ��ة المحاف ��ظ في
جل�س ��ة منف�صلة لم تتخذ بع ��د ،م�ضيف ًا
"�سنحتاج الى 15ع�ضو ًا فقط لإقالته،
لكنن ��ا �سننتظر قلي�ل ً�ا خوف ًا من حدوث
ثغ ��رة قانوني ��ة تعي ��د الطريح ��ي مرة
�أخرى الى موقعه".
ويدع ��م ال�صدريون ،ال ��ى جانب "�أمل
الرافدي ��ن" ،المحافظ ،مقابل معار�ضة
ت�ض ��م باق ��ي الق ��وى ال�سيا�سي ��ة ف ��ي
كربالء.
وترجح م�ص ��ادر (المدى) ف ��ي كربالء
"ع ��دم جدي ��ة" المجل�س ف ��ي الم�ضي
بالإطاح ��ة بالطريح ��ي ،ب�سب ��ب ع ��دم
تثبي ��ت الأخير موع ��د ًا لجل�سة الإقالة،
كما يجري ف ��ي العادة �ضم ��ن �سياقات
عمل مجال�س المحافظات.

ا�ستف�سار عن غيابات
العيداني المتكررة
وفي �أق�صى الجن ��وب ،قرر �أع�ضاء في
مجل�س محافظة الب�صرة ،ال�شروع في
اج ��راءات ا�ستج ��واب المحافظ �أ�سعد
العيداني.
وق ��ال �أمي ��ن وه ��ب العب ��ادي ،رئي� ��س
تي ��ار الحكمة ف ��ي مجل� ��س المحافظة،
لـ(الم ��دى) �إنه ح�صل على تواقيع "14
ع�ضو ًا من �أ�صل  36ع�ضو ًا ال�ستجواب
المحافظ".
وا�ستنف ��د مجل� ��س الب�ص ��رة كل
المح ��اوالت لال�ستعالم م ��ن العيداني
فيم ��ا ل ��و كان �سيت�سمر ف ��ي من�صبه او
يذه ��ب ال ��ى البرلم ��ان (العيدان ��ي فاز
بمقع ��د ف ��ي االنتخاب ��ات الت�شريعي ��ة
الأخيرة) ،ول ��م يح�صل حتى الآن على
�إجابة وا�ضحة.
ويق ��ول العب ��ادي �إن هن ��اك  9ملف ��ات
رئي�سة �سيتم فيها ا�ستجواب المحافظ،
�أبرزه ��ا يتعل ��ق بملفات ف�س ��اد في �أحد
م�شاري ��ع تحلي ��ة المياه ف ��ي الب�صرة،
وملف الوظائ ��ف و�سوء االدارة .كذلك
غياب الأخير المتكرر في الأزمات التي
مرت بها الب�ص ��رة باعتباره الم�س�ؤول
الرئي� ��س عن الأمن في المحافظة ،مثل
غيابه في تظاه ��رات ال�صيف الما�ضي
والت ��ي ت�سببت ب�إحراق نحو  20مبنى
حكومي� � ًا و�أخ ��رى تابع ��ة للقن�صلي ��ة
الإيرانية ولأحزاب.
ويحت ��اج المجل� ��س ال ��ى � 19صوت� � ًا
ليتمك ��ن م ��ن �إقال ��ة العيدان ��ي .ويقول
رئي� ��س كتل ��ة الحكم ��ة �إنه يقت ��رب من
تحقيق ذل ��ك الرقم قب ��ل �أن يتم تحديد
موعد ا�ستجواب المحافظ.

قائد عمليات نينوى :املو�صل خالية من الألغام
وجمموعات �صغرية لداع�ش يف ال�صحراء
 بغداد /المدى

 بغداد � /أ ف ب
ح ��ذر وزير الكهرباء ل�ؤي اخلطيب م ��ن مغبة ت�سيي�س قطاع
الطاقة يف العراق الذي يع ��اين انقطاع ًا مزمن ًا يف الكهرباء،
معت�ب�ر ًا �أن ذل ��ك قد ين�سح ��ب �سلب ًا عل ��ى الأم ��ن االقت�صادي
للمنطقة والعامل .وقال اخلطيب ،يف مقابلة مطولة مع وكالة
فران� ��س بر�س يف مقر الوزارة يف بغداد� ،إن "الكهرباء ملف
�أم ��ن وطني" ،معت�ب�را �أن ��ه "�إذا انعدمت الكهرب ��اء� ،سيت�أثر
االقت�ص ��اد �سلب� � ًا ،وبالت ��ايل ل ��ن يوج ��د اقت�صاد ول ��ن يوجد
�أم ��ن يف الب�ل�اد"� .أ�ض ��اف الوزي ��ر �أن "م ��ا نرج ��وه ه ��و �أن
يت ��م التعاطي م ��ع الع ��راق ب�صورة �أك�ث�ر عملي ��ة ومنطقية.
يف النهاي ��ة ف� ��إن �أي ��ة �أزمة �سيا�سي ��ة �أو �أمني ��ة �أو اقت�صادية
�ستن�سحب على املنطقة مثلما تن�سحب على العراق ،وبالتايل
ف� ��إن االقت�صاد العاملي �سيكون معر�ض� � ًا للتهديد .نرجو �أن ال
ي�سيّ�س هذا امللف".
و�س ّم ��ي اخلطي ��ب ،خبري الطاق ��ة البالغ من العم ��ر  51عام ًا،
وزي ��ر ًا للكهرب ��اء يف ت�شري ��ن الأول املا�ضي ،مكلف� � ًا بتجديد
البنية التحتية للكهرباء يف العراق ،املتهالكة �أ�صال واملت�أثرة
بفعل املعارك �ضد تنظيم داع�ش.
لكن ��ه يواج ��ه اليوم حتدي�ي�ن �سيا�سي�ي�ن هائلني هم ��ا :خطر
جتدد االحتجاج ��ات ال�صيفية ،وت�صعي ��د ال�ضغط الأمريكي
على �إيران التي ي�ستورد العراق الطاقة منها.
وخرج ��ت تظاه ��رات يف كاف ��ة �أنح ��اء الع ��راق ،وخ�صو�صاً
يف اجلن ��وب� ،صي ��ف العام املا�ض ��ي� ،ضد انع ��دام اخلدمات
وانقط ��اع الكهرباء .وبالتايل ،ف� ��إن ال�صيف احلايل �سيكون
مبثابة ا�ستفتاء فعلي حول تقدم العمل احلكومي.
بدا اخلطيب متفائ ًال بقوله �إن وزارته �أعادت ت�أهيل حمطات
كان ��ت خارج اخلدمة �إ�ضافة �إىل خطوط نقل ثابتة ومولدات
م�ؤقتة �إىل املناطق املدمرة ،ومن �ضمنها املو�صل.
وقال وزي ��ر الكهرباء" :يف  25ت�شري ��ن الأول� ،أي الأ�سبوع
ال ��ذي ت�سلمت فيه من�صبي ،كنا ننتج بني  9,5و 10ميغاواط
من الكهرباء .الآن ننتج ."15
وتاب ��ع �أن معظ ��م حمافظات العراق "�ستت�سل ��م ما ال يقل عن
� 20ساعة م ��ن الكهرباء يومي ًا .وهذه يف احلقيقة م�ستويات
�إنتاج وجتهيز مل ت�شهدها البالد منذ �سنني طوال".

عل ��ى امل ��دى املتو�س ��ط ،تعم ��ل وزارة الكهرباء عل ��ى تطوير
م�شروع الطاقة ال�شم�سية ،وقدرات ا�ستثمار الغاز امل�صاحب،
�إ�ضافة �إىل اتفاقيات يف جمال الطاقة مع دول جماورة.
وق ��د مت توقي ��ع عق ��ود بقيم ��ة  700ملي ��ون ي ��ورو (785
ملي ��ون دوالر) ،م ��ع �شركة �سيمن ��ز الأملانية ال�شه ��ر املا�ضي،
و�س ��ط توقع ��ات ب�صفقات مماثلة مع �شركة ج�ن�رال �إلكرتيك
الأمريكي ��ة .وي�ستورد الع ��راق ما ي�ص ��ل �إىل  28مليون مرت
مكع ��ب من الغاز الطبيعي من طه ��ران مل�صانعه ،كما ي�شرتي
ب�شكل مبا�شر  1300ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.
بعدم ��ا �أع ��ادت وا�شنط ��ن فر�ض عقوب ��ات على �إي ��ران العام
املا�ضي ،منحت العراق �إعفاءات م�ؤقتة حتى �أواخر حزيران.
لكن اخلطيب مل ميلك جواب ًا عن ال�سيناريو املحتمل يف حال
عدم جتديد الإعفاء .وقال "ل�ست يف �سوق التوقعات ،لكن ما
�أرج ��وه من القوى العاملية هو القليل م ��ن التعقل كي نعي�ش
يف �س�ل�ام على ه ��ذا الكوكب" .وت�صاعد التوت ��ر م�ؤخر ًا بني
وا�شنطن وطه ��ران ،وعادة ما جتد بغداد نف�سها يف قلب هذا
ال�صراع ،خ�صو�ص ًا و�أنها حليفة للخ�صمني اللدودين.
وتقول م�صادر حكومية عراقية �إن الواليات املتحدة ت�ضغط
على بغداد لل�شراكة مع �شركات �أمريكية ،ومن �ضمنها جرنال
�إلكرتي ��ك و�إك�سون موبيل وهانيوي ��ل ،ووقف االعتماد على
الطاقة الإيرانية.
و�أق ��ر اخلطي ��ب ب� ��أن ال�سف ��ارات الأجنبية ت�ضغ ��ط من �أجل
م�صاحله ��ا يف قط ��اع الطاق ��ة العراق ��ي ،لكن ��ه ق ��ال �إن بغداد
�ستبقى غري �سيا�سية يف قراراتها.
و�أ�ض ��اف "ب�صراح ��ة ال نري ��د �أن نكون كب�ش ف ��داء يف داخل
�صراعات �ستن�سحب �سلب ًا على �أمن املنطقة ،والتايل اقت�صاد
العامل" .و�إىل جانب ال�ساعات املوقوتة يف ال�شارع العراقي
والتوت ��رات اجليو�سيا�سية ،اع�ت�رف اخلطيب بال�ضغط من
داخل احلكومة نف�سها.
وق ��ال �إن ��ه "ورث بريوقراطية" ،وكثري ًا م ��ا طلب منه تقدمي
خدمات �أو توظيف �أ�شخا�ص.
ولدى �س�ؤاله عم ��ا �إذا كان ،وعلى غرار رئي�س الوزراء عادل
عبد امله ��دي ،ي�ضع كت ��اب ا�ستقالته يف جيب ��ه ،قال اخلطيب
�إن "ال�شخ�ص يج ��ب �أن يكون جلده قا�سي ًا� .إما �أن �أركز على
ال�سيا�سيني� ،أو �أركز على العمل".

تحولت المناطق المحررة �إلى
�أر�ض محروقة بفعل ما زرعه
التنظيم من �ألغام ومتفجرات،
في حين يرى �آخرون �أن كل
الأمور تغيرت ،و�أن "داع�ش"
انتهى �إلى غير رجعة.
وللتعرف على طبيعة
الأو�ضاع الأمنية والعمليات
الع�سكرية في نينوى� ،أجرت
(�سبوتنيك) مقابلة مع اللواء
نجم الجبوري ،قائد عمليات
نينوى.

* ه ��ل بالفع ��ل ت ��م �سح ��ب ق ��وات الح�شد
ال�شعب ��ي وا�ستبدالها بق ��وات من الجي�ش
في المحافظات المحررة من داع�ش؟
ـ� �ـ القائ ��د الع ��ام للق ��وات الم�سلح ��ة ه ��و
المعن ��ي بالقرارات ،الت ��ي تخ�ص القوات
الخا�صة والح�شد ال�شعبي ،وفيما يخت�ص
بعملي ��ات نينوى الع�سكري ��ة ،كانت لدينا
�أماكن على الحدود فيها قوات من الح�شد
ال�شعب ��ي في مناط ��ق ب�أق�ص ��ى الغرب من
نين ��وى مثل "البعاج" ،فق ��ام القائد العام
وقيادة الق ��وات الم�شتركة بتحريك قوات
جي� ��ش �إل ��ى تل ��ك المناطق ،وحل ��ت مكان
ق ��وات الح�ش ��د ال�شعب ��ي ،م�شي ��ر ًا �إلى �أن
الح�ش ��د ال�شعبي ما يزال داخل المحافظة
ولم ين�سحب.
* �إذ ًا ،من وراء �أخبار ان�سحاب الح�شد من
نينوى وا�ستبدالها بقوات من الجي�ش؟
ـ� �ـ كم ��ا قلن ��ا الح�شد م ��ا زال موج ��ود ًا في
المحافظة ولم ين�سحب �سوى في مناطق
غ ��رب الحدود حيث كانت هن ��اك قطاعات
م ��ن الح�ش ��د ال�شعبي ،التي ه ��ي جزء من
القوات الم�سلحة ،تم ا�ستبدالها بقطاعات
�أخ ��رى ب�أمر القائد الع ��ام للجي�ش وقيادة
العملي ��ات الم�شترك ��ة ،وذل ��ك ف ��ي مناطق
الحدود وغرب نينوى.
* م ��ا ه ��و الو�ض ��ع الأمن ��ي ف ��ي نين ��وى
والمحافظات المح ��ررة و�أ�سباب عمليات
التفجير المتكررة؟
ــ محافظة نينوى دائم ًا يتم و�ضع المجهر

عليها من جانب الإعالم بحيث تتم عمليات
ت�ضخيم للأ�شياء ال�صغيرة و�إعطائها �أكثر
من حجمها ،نظر ًا الت�ساع رقعة المحافظة
وحج ��م ال�س ��كان فيها ،الذي ي�ص ��ل �إلى 4
ماليي ��ن �شخ� ��ص ،وهن ��اك بالفع ��ل فلول
"داع� ��ش" الإرهاب ��ي ،الذي ��ن يتبن ��ون
عمليات لي�ست بالحجم الذي يتم ت�سويقه
ف ��ي الإع�ل�ام .ما بي ��ن فترة و�أخ ��رى ينفذ
هجوم على قرية �أو جزيرة �صغيرة نائية
او على عائلة معينة ،وهذا ال ي�ستدعي �أن
يقول الإع�ل�ام �إن المحافظة �آيلة لل�سقوط
و�أن "داع� ��ش" ي�سيطر من جديد ،لأن هذا
مخال ��ف للواق ��ع الأمن ��ي ،ال ��ذي اختل ��ف
كثي ��را ع ��ن ال�سابق ،حيث يلع ��ب الأهالي
ف ��ي المو�صل وفي القرى والأق�ضية دور ًا
كبير ًا في العملية الأمنية.
* لي� ��س دائم ًا يكون التهوي ��ل من و�سائل
الإع�ل�ام ،هن ��اك بالفعل عملي ��ات تتم �ضد
"داع� ��ش" ويت ��م الإع�ل�ان عنه ��ا ب�ش ��كل
ر�سمي؟
ـ� �ـ عندما نقوم بعملي ��ات ع�سكرية ونطارد
فلول "داع� ��ش" ونتبادل عملي ��ات �إطالق
النار ،مث ��ل هذه العملي ��ات ال يتم ت�سليط
ال�ضوء عليها من و�سائل الإعالم ،عمليات
تع ّقب الجناة والإرهابيين لي�ست قا�صرة
على العراق والجي�ش العراقي ،بل تحدث
ف ��ي كل دول العال ��م وحت ��ى بالوالي ��ات
المتحدة الأميركية.
* م ��ا هو تف�سيركم للتفجي ��رات المتكررة

في المو�صل؟
ــ المو�صل من �أف�ضل المحافظات العراقية
�أمن� � ًا ،وهذا لي� ��س ب�شهادتنا نح ��ن و�إنما
بالتقاري ��ر الأمنية الموج ��ودة في وزارة
الدفاع ووزارة الداخلية وحتى في �إدارة
ق ��وات التحال ��ف ،وق ��د �سجل ��ت المو�صل
�أي�ضا �أقل المحافظ ��ات العراقية حتى في
الجرائم الجنائية.
* م ��ا هي المناط ��ق التي يمك ��ن اعتبارها
�أوكار ًا لفلول داع�ش في العراق؟
ً
ـ� �ـ هن ��اك مجموع ��ات �صغي ��رة ج ��دا م ��ن
"الدواع�ش" في المناط ��ق ال�صحراوية،
الت ��ي تف�صل بيننا وبي ��ن محافظة الأنبار
وف ��ي مناط ��ق متفرق ��ة وحالته ��م بائ�سة،
ويتم ا�ستهدافهم بعمليات �أمنية.
* تقاري ��ر �إعالمي ��ة كثيرة تتح ��دث عن كم
هائل م ��ن الألغام زرعه ��ا "الدواع�ش" في
المو�صل ..ما حقيقة ذلك؟
ـ� �ـ �أكاد �أج ��زم �أن المو�صل حالي� � ًا مدينة ال
توج ��د فيه ��ا �ألغ ��ام ف�أكثره ��ا ت ��م تنظيفها
من جان ��ب الهيئ ��ة الهند�سي ��ة وال�شركات
التابع ��ة للأمم المتح ��دة ،وقد تكون هناك
�ألغام في ال�صح ��راء المحيطة بالمو�صل،
لأن جميع الحروب تكون لها مخلفات من
المفرقع ��ات والألغام وتظ ��ل غير مكت�شفة
ل�سن ��وات .بالن�سب ��ة للمو�صل ل ��م ت�سجل
�إل ��ى الآن �أية حوادث من ه ��ذا النوع بعد
الق�ض ��اء عل ��ى "داع� ��ش" ،وال �أذكر �سوى
حادث ��ة انفج ��ار واحدة في �أثن ��اء الحرب

ال�ساحل االي�سر بعد التحرير ..ار�شيف
عندم ��ا انفج ��ر لغ ��م ف ��ي �إح ��دى المزارع
بمنطقة تلعفر.
* عدد قليل من عنا�صر داع�ش ا�ستطاعوا
ال�سيطرة على م�ساحات كبيرة من العراق
ف ��ي الع ��ام  ،2014م ��ا هي خططك ��م لمنع
تكرار ما حدث؟
ــ ت ��م تحطيم داع� ��ش بالكامل ف ��ي �سوريا
والع ��راق وما تبقى منه ��م عنا�صر بائ�سة
متخفية مط ��اردة ،والو�ض ��ع اختلف كليا
ع ��ن الع ��ام  ،2014حي ��ث كان ��ت توج ��د
�أ�سب ��اب وربم ��ا قبول ل ��دى النا�س فكانت
�أعداده ��م قليل ��ة عندم ��ا دخل ��وا ولكنه ��م
وجدوا م ��ن ين�ض ��م �إليهم� ،أم ��ا الآن فتلك
الحا�ضن ��ة انته ��ت ب�ش ��كل كبي ��ر وبن�سبة
تتج ��اوز  99ف ��ي المئ ��ة ،بع ��د �أن اختلف
المزاج العراق ��ي العام وتلك هي المعادلة
الحقيقي ��ة ،والق ��وات الأمني ��ة التي كانت
موج ��ودة الع ��ام � 2014أكث ��ر ع ��دد ًا م ��ن
القوات الأمنية الموجودة الآن.
* �إلى م ��اذا يمكنن ��ا �إرجاع تغي ��ر المزاج
العام في تلك المناطق؟
ــ تغير الم ��زاج العام بعد �أن تيقنت جميع
الأجه ��زة �أن الق ��وة الأمني ��ة والع�سكرية
ل ��ن ت�ستطي ��ع مجابه ��ة �أي ع ��دو وحدها،
و�أدركت �أنه يجب �أن تكون هناك حا�ضنة
�شعبية للقوات الم�سلحة والأمنية للق�ضاء
على �أي اختراق ،ف�أ�صبحت العالقة اليوم
جي ��ده ج ��د ًا والنا� ��س ه ��م الآن راف�ضون
لـداع�ش وفكره الإرهابي.
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محليات
عندما ي�صبح اجلهل ..جمد ًا
ومك�سب ًا
 ر�شيد اخليون
�إن توجي ��ه تهم ��ة الكف ��ر والإحل ��اد �سهل� � ٌة� ،سهول ��ة �شرب
امل ��اء ل ��دى الق ��وى الدِّيني ��ة ،وعلى وج ��ه اخل�صو�ص يف
جمتمع يعاين احلروب واحل�صار وهيمنة تلك القوى .ال
خ�ل�اف على منزلة الدِّين لدى العِ راقيني� ،إذا مل يكن مداف ًا
بال�سيا�س ��ة واحلزبية ،التي ت�سعى لتكري�س اجلهل ،و َمن
ُيخالف يعد كافر ًا وملحد ًا ،بد�س فتوى ،قد ال تكون معلنة،
مم ��ن ن�صب نف�سه مرجع� � ًا� ،أو ويل فقيه ح ��زب .لو تلقي
َ
نظ ��رة على موقعه ال َّر�سمي املزي ��ن ب�صوره ،وك�أنه يطري
بني الغيوم ل�شدة الغرورُ ،يفتي بكل �شيء ،لأن علمه لي�س
نائب الأئمة!
مكت�سب ًا ،كيف ال وهو ُيقدم نف�سه َ
لي� ��س الأمر بجديد يف الأجواء الدِّينية ال�سيا�سية ،فال بد
�أن تكون التُّهم �ضد مدن�سني �صادرة مِ ن «مقد�سني» .هذا ما
ابتلى به امل� ��ؤرخ َّ
الطربي(ت310ه) مع حنابلة بغداد مِ ن
العوام ،والذين قطعوا �صلتهم ال�سلوكية مع الإمام �أحمد
بن حنب ��ل(ت341ه) نف�س ��ه ،فاتهموا الط�ب�ري بالإحلاد،
فق ��ال الوزير علي ب ��ن عي�سى اجل ��راح(ت335ه)« :والله
ل ��و ُ�سئِل ه�ؤالء عن معنى ال َّرف�ض والإحلاد ما عرفوه وال
فهموه»(م�سكويه ،جتارب الأُمم) .
عج ��ت و�سائل الإعالم مبا (اقرتفت ��ه) النائبة يف الربملان
العراق ��ي هيفاء الأَمني ،يف ن ��دوة ببريوت ،معربة بلفظة
«التَّخلف» ع َّما يعانيه جنوب العراق ،كونها نائبة عن تلك
املنطقة ،وحتاول امل�ساهمة يف رفع م�ستوى َمن متثلهم.
لكن ال�صدور املوغلة باحلقد على ِّ
كل َمن يحاول التَّخفيف
مِ ��ن اجلهل ،مل تفه ��م مِ ن مف ��ردة «التَّخلف» غ�ي�ر الإهانة.
له ��ذا اجتمع ن�ساء الربملان املنتمي ��ات للأحزاب والقوائم
الديني ��ة ،لتجريد زميلتهنَّ من رئا�سة جلنة املر�أة ّ
والطفل
يف الربمل ��ان ،وه ��نَّ �أنف�سه ��نَّ ومثيالتهنَّ تظاه ��رنَ لأجل
�إق ��رار قان ��ون يج � ّ�وز زواج القا�صرات(ت�س ��ع �سنوات)،
والع ��ذر� ،إن َّ
ال�ش ��رع ق ��رر ذلك قب ��ل �ألف عام ،ب ��ل و ُيجوز
اخلِ ط َبة للر�ضيعة .هذا هو الت�شريع الفقهي املراد تطبيقه
ر�سمي� � ًا! فمِ ن موقعها يف الربملان ت�سعى الأمني �إىل �إقرار
قان ��ون �ضد العنف الأُ�س ��ري ،الذي يتخذ م ��ن الن�صو�ص
الدِّيني ��ة الفقهي ��ة م�سوغ� � ًا ،وتدف ��ع لأجل قان ��ون ُين�صف
زميالتها املعرت�ض ��ات على �إحقاق حقوقهنَّ  ،فهنَّ ال�صوت
ال ّن�سوي لكتلهنَّ الدينية.
ُرمي ��ت قولة «التَّخلف» كتهمة �ض ��د ال َّنائبة وحزبها ،بينما
َم ��ن يطلب ال َّدليل على وج ��ود التَّخلف كمثل طالب ال َّدليل
عل ��ى وج ��ود َّ
ال�شم� ��س يف رابع ��ة ال َّنه ��ار ،لك ��ن ال َّناقمني
�صع ��دوا الأم ��ر �إىل ح�ضارت ��ي ال�سومري�ي�ن والبابليني،
وك�أنه ��م �صدق ��وا �إنه ��م ب�سلوكه ��م ه ��ذا يرتق ��ون �إىل تلك
احل�ضارتني بال انقطاع.
بعده ��ا ُ�صعدت الق�ضية �إىل الكف ��ر والإحلاد ،تلك الفتوى
التي �أعطاه ��ا مرجع زمانه لأحد البزازي ��ن( ،)1960بعد
�أن �س�أله بنية االنتم ��اء �إىل احلزب ّ
ال�شيوعي ،ثم ع�صفت
ُ
ال�صراعات ،وبجر�أة على الدماء �أفتي
بها ال�صحف بظ ��ل ِّ
بعده ��ا بقت ��ل �أك�ث�ر مِ ��ن ع�ش ��رة �آالف( ،)1963بطلب مِ ن
ال�سلطة (ورد تف�صيل ذلك يف الأديان واملذاهب بالعراق).
غ�ي�ر �أن الذين حر�ض ��وا بها على قتل خ�صومه ��م �أنف�سهم
ت�صاحل ��وا مع هذا احل ��زب ،و�شيدوا ما ُع ��رف بـ«اجلبهة
الوطني ��ة»( ،)1973و�ص ��اروا ين�ش ��رون �ص ��ور مارك�س
ولين�ي�ن على �صفحات جرائدهم� ،أي ملا تالقت امل�صالح مل
تعد تلك التُّهمة ذات �ش�أن.
لو ُ�سئل الذين هجموا على مقر حزب الأمني و�سط مدينة
ال َّنا�صرية� ،سينطبق عليهم قول الوزير اجلراح ،ال عرفوا
اال�شرتاكي ��ة وال املارك�سي ��ة ،وال معنى الإحل ��اد� .إال �أن ما
ُي�ل�ام عليه احل ��زب ّ
ال�شيوع ��ي �إنه �ص ��دق بالدِّميقراطية،
و�س ��ط حطام الدول ��ة العراقية .كيف تع�ت�رف تلك القوى
مب ��ن يريد االعتداء على(التَخلف) وه ��و عِ ماد �شعبيتها؟!
َ
ل ��ذا على القوى املدنية ،ح�س ��ب منطق القوى الدينية� ،أال
تطمع ب�أكرث من جريدة ومقر!
هنا ن�س� ��أل احلزب ال�شيوعي العراقي نف�سه� ،إنه لو ت�سلم
ال�سلط ��ة ،بوج ��ود ظه�ي�ر ل ��ه كاالحت ��اد ال�سوفيت ��ي ،هل
�سيعط ��ي بقية الأحزاب �أكرث من مق ��ر وجريدة ،وجريدة
طائع ��ة ال معار�ض ��ة؟ وهك ��ذا تتعام ��ل الأح ��زاب الديني ��ة
بوج ��ود طه ��ران ووليه ��ا الفقيه ظه�ي�ر ًا ،هذا ما مل ��ح �إليه
م�ست�شار الويل الفقيه الإيراين علي �أكرب واليتي ببغداد:
لن ي�سمح لغري الإ�سالميني باحلكم.
تعت�ب�ر الأح ��زاب الإ�سالمي ��ة اجله ��ل جم ��د ًا ومك�سب� � ًا،
م�سن ��ودة بالقي ��م الع�شائري ��ة املدعومة بالتقلي ��د الدِّيني،
واملن�ب�ر الدِّيني طغى على املدر�س ��ة ،فاملمار�سات الهابطة
غ ��دت ج ��زء ًا مِ ��ن الرتبية والتَّعلي ��م ،لذا ال متتن ��ع القوى
الديني ��ة مِ ن رم ��ي تهمة الإحلاد على َم ��ن ي�سعى الخرتاق
ج ��دار التَخل ��ف بقان ��ون �أو ثقاف ��ة .ي�صب ��ح ك ُّل مدين يف
عرفه ��ا ملح ��د ًا ،يجوز قتله ،ولو كانت هيف ��اء الأمني �أمام
املهاجمني لقتلوها ،ثم يبثون احلق بقتلها باالعتداء على
املقد�سات ،مثلما ح�صل مع الأديب عالء م�شذوب.
َ
معارف له ��ا �صلة
�إن م ��ا حت ��ت العمائ ��م امل�سلح ��ة لي�س ��ت
بحاج ��ات ال َّنا� ��س ،و َم ��ن ت ��وىل من�صب� � ًا ،م ��ن خارجهم،
�ش�أن ��ه �ش� ��أن �أح ��د وزراء املقت ��در بالله(قت ��ل320ه) ،يف
طل ��ب جمامل ��ة العام ��ة�« :إذا ر�أى جمع ًا م ��ن املالحني� ،أو
غريهم م ��ن العام ��ة ي�صل ��ون يف م�سجد على ال�ش ��ط َقد َم
طياره(زورق ��ه) ،و�صعد و�صلى معهم»(م�سكويه ،جتارب
الأمم) .
�أع ��ود �إىل حمن ��ة َّ
الط�ب�ري م ��ع غوغ ��اء زمان ��ه :مل ��ا دعي
الوزي ��ر �إىل داره احلنابل ��ة َّ
والط�ب�ري للمناظ ��رة «ح�ضر
ومل يح�ض ��روا ،فعاد �إىل منزله» (ابن اجلوزي ،املنتظم).
�ألتقطه ��ا التَّوحي ��دي(ت414ه) فق ��ال�« :أناظره ��م في ��ك
وب�سبب ��ك ،ال مناظ ��رة احلنبليني مع الطرب ِّي�ي�ن» (الإمتاع
وامل�ؤان�سة)� .أق ��ول :عندما ي�صبح اجلهل جمد ًا ومك�سب ًا،
مِ ��ن ِقب ��ل متنفذي ��ن يف ال�سيا�س ��ة وال ِّدي ��ن ،ت�سق ��ط كل
االعتبارات ،وال �أُفق جناة يلوح.
هن��ا ن�س�أل احل��زب ال�شيوع��ي العراقي نف�س��ه� ،إنه
ل��و ت�سل��م ال�سلط��ة ،بوج��ود ظه�ير ل��ه كاالحت��اد
ال�سوفيت��ي ،ه��ل �سيعطي بقية الأح��زاب �أكثـر من
مقر وجريدة ،وجريدة طائعة ال معار�ضة؟
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حرب "الربمودا" يف كركوك تثري ال�سخرية واجلدل على
مواقع التوا�صل االجتماعي
 بغداد  /متابعة املدى
يف �شوارعن ��ا ن ��رى اليوم �شباب� � ًا يرتدون
مالب� ��س زاهية و�سراوي ��ل مرقعة مزرك�شة
بالورود �أو مثقوبة �أحيان ًا.
مظاهر �شتى و�أ�سباب خمتلفة ،تدفع ه�ؤالء
�إىل تقليد كل جدي ��د .ولكن هذا الهو�س يف
جم ��اراة �صرع ��ات املو�ضة ق ��د ي�صطدم يف
الكث�ي�ر م ��ن الأحي ��ان بالأع ��راف والتقاليد
وحتى القانون.
يف مدينة كركوك � ،أثار قرار �شرطة املحافظة
حظر ارتداء "الربمودا" يف الأماكن العامة
حفيظ ��ة العراقي�ي�ن خا�صة ال�شب ��اب منهم.
وبينت ال�شرطة يف بيان لها �أن قرار احلظر
جاء نتيجة �ش ��كاوى العديد من املواطنني.
وكان ��ت �شرط ��ة حمافظة كرك ��وك� ،أ�صدرت
ع ��دة ق ��رارات ل�ضبط ال�سل ��وك العام ومنها
منع ال�شباب من ارتداء "الربمودا".
وج ��اء يف وثيقة �صادرة عن مديرية �شرطة
كركوك ،موقعة من قائد ال�شرطة ،علي كمال
عبدالرازق" ،مينع حركة الدراجات النارية
(م ��ا ع ��دا الدليفري) م ��ن ال�ساع ��ة ال�سابعة
م�س ��ا ًء �إىل ال�ساعة اخلام�سة فجر ًا ،ويعترب
ذلك �سياق ًا ثابت ًا" .و�أ�ضافت الوثيقة" :مينع
ارتداء املالب�س غري الالئقة من قبل ال�شباب
يف الأماك ��ن العام ��ة (برم ��ودا)" .و�أ�شارت
�إىل "مراقب ��ة ومالحظ ��ة ح ��االت التخن ��ث
لبع�ض ال�شباب للمحافظة على �أ�صالة وقيم
املجتم ��ع العراقي التخاذ ما يلزم" .بدوره،
قال الناطق با�سم �شرطة كركوك� ،أفرا�سياو
كام ��ل �إن "لب� ��س ال�ش ��ورت �أو الربم ��ودا
ممن ��وع يف كركوك وكل م ��ن يخالف �سوف
يحا�سب ��ه القانون" .و�أ�ضاف �أن "املنع جاء
وفق �أوامر من قيادة العمليات امل�شرتكة".
كم ��ا وجه ��ت بتقيي ��د ع ��دد م ��ن الظواه ��ر
االجتماعي ��ة منه ��ا ارت ��داء "مالب� ��س غ�ي�ر
الئقة كال�سراويل الق�صرية �أو الربمودا يف
الأماكن العام ��ة وقيادة الدراج ��ات النارية
يف �ساعات حمددة من اليوم".
وق ��ال �سع ��د مع ��ن ،املتح ��دث با�س ��م وزارة
الداخلية ،ملوق ��ع ل بي بي �سي عربي �" :إن

ارت ��داء ال�ش ��ورت �أو الربم ��ودا ممنوع يف
كرك ��وك وكل من يخالف �س ��وف يحا�سب".
 ،و�أردف" :مل نحظ ��ر ارت ��داء الربمودا يف
ال�شارع ،لكن نزوال عند التما�سات املواطنني
قمنا مبن ��ع اللبا� ��س يف الف�ض ��اءات العامة
الت ��ي ترتادها العوائل بكثاف ��ة مثل املراكز
التجارية واحلدائ ��ق" ، .وفيما يخ�ص عدد
ال�شب ��اب الذي ��ن اعتقلوا� ،أو�ض ��ح معن �إنها
�إيقاف ��ات وقتي ��ة لردعهم فح�س ��ب وقد �أفرج
عنه ��م يف وق ��ت الحق .ولكنه �أك ��د �أن حملة
مالحقة مرت ��دي "الربمودا" م�ستمرة حتى
نهاية رم�ضان.
والربمودا كما ه ��و معروف �سروال ق�صري
طول ��ه ال يتج ��اوز الركب ��ة .وم ��ع ارتف ��اع
درجات احلرارة �صيف� � ًا ،مييل البع�ض �إىل
ارتدائه للتغلب على احلر.
وجل� ��أ كث�ي�رون �إىل مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي للتعبري عن ر�أيه ��م يف القرار،
فتناول ��وه م ��ن زواي ��ا خمتلف ��ة ،بالده�ش ��ة
وبال�سخري ��ة �أحيان� � ًا وبالإ�ش ��ادة �أحيان� � ًا
�أخ ��رى .فكت ��ب عم ��ر احلم ��داين" :حت ��ى
احلرية ال�شخ�صية ُقيدت! هل �أ�صبح ارتداء
الربم ��ودا جرمية؟ ال تختلفون عن ال�شرطة
الديني ��ة يف �إي ��ران �أو هيئ ��ة النه ��ي ع ��ن

املنكر �أو حت ��ى داع�ش!" و�شبّه املغرد "عبد
الل ��ه" ما يح ��دث يف كركوك ب� �ـ "ممار�سات
طالبان" .ومن باب التهك ��م ،التقط �آخرون
�ص ��ور ًا وهم يرتدون جلباب� � ًا ليخفوا حتته
الربم ��ودا.يف املقاب ��ل ،رح ��ب �آخ ��رون
بالقرار م�شريين �إىل �أن اللبا�س "غري الئق
وخمالف للقيم والعادات" .فيما �أيد املدون
علي الربيعي القرار ودعا �إىل �إ�صدار قرار
مينع "اللبا�س اخلاد�ش للبنات �أ�سوة بقرار
الربم ��ودا" .م ��ن جانبه كتب امل ��دون �أمني
حكي ��م على �صفحت ��ه يف موق ��ع الفي�سبوك
" الل ��ه على هذا القرار ،نفتخر به جميع ًا،
ولكنني ات�س�أل كيف متكنوا من ا�صدار هذا
الق ��رار رغم عددهم القليل وبدون التن�سيق
مع ق ��وات التحال ��ف الدويل �ض ��د داع�ش"،
وكتب د .حممد يون�س العبيدي ،يف تعليق
عل ��ى �صفحة (كرك ��وك ناو) عل ��ى مو�ضوع
من ��ع ارتداء الربمودا "لي� ��س لل�شرطة املنع
اال بوجود ن�ص قان ��وين ت�ستند عليه ،واال
ع ��د ذل ��ك خروج ��ا عل ��ى مب ��د�أ الجرمية وال
عقوب ��ة اال بن� ��ص ،ث ��م �إن املالب� ��س حري ��ة
�شخ�صي ��ة� ،أرى �إن توج ��ه �شرط ��ة كرك ��وك
فيه تط� � ّرف وت�ش� �دّد  ،خل يعلن ��ون تطبيق
ال�شريع ��ة وي�سوون ال�شرطة ح�سبه على فد

وج ��ه" .ويقول املواطن اخ ��ر "النا�س وين
و�صلت وكركوك وين وا�صل دائما � ٥٠سنة
ورى �أمة حممد ،يعني ه�سه كركوك ما عند
م�شكلة ب�س م�شكلته النا�س �شي يلب�سون".
وكتب ��ت النا�شط ��ة املدني ��ة ،به ��ار منظر يف
تعليق حول املو�ضوع �إن "هذا القرار ي�ؤثر
عل ��ى حرية ارتداء املالب� ��س ،لأن املواطنني
�أح ��رار يف قرارته ��م بارت ��داء اي ن ��وع من
املالب� ��س ي�ش ��ا�ؤون "..و�أ�ضاف ��ت "الق ��رار
يعت�ب�ر انته ��اك ًا للحري ��ات ال�شخ�صية ،ومل
ي�صدر حزب البع ��ث العربي عندما كان يف
�سدة احلكم قرارات مماثلة".
وي�ؤي ��د مواطن يدعى ال ��داودي وليد ،قرار
قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة ويق ��ول "قرار
حكيم و�صائب .ونرجو من اجلهات املعنية
منع الدراج ��ات النارية �أي�ض ًا والتي ت�سبب
كث�ي�ر م ��ن امل�ش ��اكل يف الطرق ��ات و�إزع ��اج
الآخرين و�إرباكهم".
حمم ��د جا�س ��م ،ق ��ال يف �صفحت ��ه عل ��ى
«في�سب ��وك» �إن «قائ ��د عملي ��ات كرك ��وك
�سع ��د حربي ��ة �أنهى جمي ��ع امل�ش ��اكل التي
تعاين منها املحافظ ��ة والرتكة الثقيلة يف
جميع اجلوانب ،واهت ��م مبالحقة مرتدي
(الربم ��ودا)» ،مبينا �أن «هذا القرار يذكرنا

ب�أي ��ام دكتاتورية �صدام ح�س�ي�ن (الرئي�س
الراح ��ل) �أي ��ام الت�سعيني ��ات وبتنظي ��م
القاع ��دة وداع�ش».وا�ض ��اف �أن «مالحق ��ة
ال�شب ��اب و�أي �شريحة مبث ��ل هذه احلجج
غ�ي�ر مقبولة وال م�ب�ررة» ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
"�أغلب الدول املتطورة تركت وراءها مثل
هذه الأم ��ور وبد�أت تهت ��م بكيفية حت�سني
احلي ��اة اليومي ��ة ملواطنيه ��ا ع�ب�ر قوانني
وخطوات مدرو�سة" .
�أم ��ا �إبراهي ��م اجلب ��وري ف�أو�ض ��ح �أن
«الفا�سدي ��ن يبحث ��ون عن ق�ضي ��ة يعلقون
عليه ��ا ف�شله ��م ،وال�ضحي ��ة دائم� � ًا ه ��ي
احللقات الأ�ضع ��ف يف املجتمع ،املكونات
ال�صغ ��رى ،الطبقات امل�سحوق ��ة» ،معتربا
�أن "ه ��ذه الق�ضاي ��ا ه ��ي جم ��رد بالون ��ات
اختبار وحماول ��ة لإ�شغال الر�أي العام عن
امل�ش ��اكل الأ�سا�سي ��ة"  .وطالب ��ت النا�شطة
فاطم ��ة حمم ��د بـ«تطبيق الق ��رار منع لب�س
(الربم ��ودا) عل ��ى العب ��ي ك ��رة الق ��دم يف
املالع ��ب ،والعبي كرة ال�سل ��ة والعبي كرة
الطائ ��رة وال�ساحة وامليدان» ،الفتة �إىل �أن
"ذل ��ك يخالف الذوق الع ��ام لكون ماليني
العوائل ت�شاهد تلك الألعاب" .
لكن يف املقايل ،ق ��ال النا�شط �أحمد ح�سني
�إن «ه ��ذه الأم ��ور قد تخد�ش ال ��ذوق العام
ويج ��ب مكافحته ��ا ثقافي� � ًا» ،الفت ��ا �إىل �أنه
"يف �أربي ��ل (عا�صم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان
الع ��راق) ال توج ��د حما�سب ��ة ل ��و ارتدي ��ت
(الربم ��ودا) ،لكن هناك انتق ��اد وا�ضح من
قبل املواطنني" .
واعت�ب�ر �أن "ن�ش ��ر الثقاف ��ة ملكافح ��ة �أي
ظاه ��رة �أف�ض ��ل و�أ�سل ��م م ��ن قمعه ��ا مم ��ا
يجعله ��ا تتفاقم"  .كذلك �أك ��د املواطن علي
الربيع ��ي �أن «م ��ن املعي ��ب ج ��دا مراجع ��ة
الدوائ ��ر وارتي ��اد الأماك ��ن العام ��ة به ��ذا
الزي غ�ي�ر املحت�ش ��م» ،داعي� � ًا �إىل «�إ�صدار
ق ��رار مينع اللب�س اخلاد� ��ش للبنات �أ�سوة
بقرار (الربم ��ودا)" .واعترب النا�شط عالء
احل�سين ��ي ان «الق ��رار خط ��وة جي ��دة لأن
لب�س (الربمودا) فيه عدم احرتام للنا�س»،
مو�ضح ��ا �إن «هناك مثال �شعبيا يقول (�أكل
ما يعجبك و�ألب�س ما يعجب النا�س)».

تطالب بال�سيطرة على احل�سابات الوهمية يف مواقع التوا�صل االجتماعي

ا�ستئناف ذي قار تك�شف عن ارتفاع معدالت اجلرائم الألكرتونية بواقع  40باملئة
 ذي قار  /ح�سني العامل
ك�شف ��ت حمكم ��ة ا�ستئن ��اف ذي قار
االحتادي ��ة ع ��ن ارتف ��اع مع ��دالت
اجلرائ ��م االلكرتوني ��ة بواق ��ع 40
باملئ ��ة خالل الع ��ام املن�صرم 2018
 ،وفيم ��ا ع ��زت ذل ��ك اىل انت�ش ��ار
احل�ساب ��ات الوهمي ��ة عل ��ى مواقع
التوا�صل االجتماعية وبيع �شرائح
الهاتف النقال دون �ضوابط  ،دعت
اىل اعتماد منظومة انرتنت وطنية
حت ��د م ��ن احل�ساب ��ات االلكرتونية
الوهمية .
وق ��ال رئي� ��س حمكم ��ة ا�ستئن ��اف
ذي ق ��ار االحتادي ��ة القا�ضي حممد
حي ��در ح�س�ي�ن يف حدي ��ث للم ��دى
�إن "معدالت اجلرائ ��م االلكرتونية
وجرائ ��م االت�ص ��االت ارتفع ��ت
بواقع  40باملئ ��ة خالل عام 2018
" ،م�ش�ي�ر ًا �أن "م ��ن �أب ��رز دواف ��ع
تلك اجلرائ ��م كانت تتعل ��ق بطي�ش
ال�شب ��اب و�إغواء الفتي ��ات وجرائم
التهديد وغريها ".
و�أو�ضح ح�سني �إن " الأدلة على تلك
اجلرائ ��م ي�صع ��ب احل�ص ��ول عليها
ك ��ون �شبكة االنرتن ��ت غري م�سيطر

عليه ��ا م ��ن قب ��ل اجله ��ات املعني ��ة
يف الدول ��ة ويفرت� ��ض �أن ال تبق ��ى
بهذه ال�ص ��ورة " ،داعي ًا اىل تنظيم
عم ��ل منظوم ��ة االنرت ن ��ت لغر�ض
ال�سيط ��رة على احل�سابات الوهمية
واحل�سابات التي ت�ستخدم الأقمار
اال�صطناعي ��ة اخلارج ��ة ع ��ن
ال�سيطرة".
و�أكد رئي�س حمكم ��ة ا�ستئناف ذي
ق ��ار �إن " ال�سيطرة على احل�سابات

الوهمي ��ة يف مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي كالفي� ��س ب ��وك بات ��ت
من ال�صعوبة حت ��ى عند اال�ستعانة
بق ��درات وزارة الداخلي ��ة �أو
خلي ��ة ال�صق ��ور" ،وا�ست ��درك �إن "
احل�سابات الوهمية ميكن الو�صول
�إليها فقط يف ح ��ال ا�ستخدامها من
خالل الهوات ��ف املحمولة حيث يتم
مفاحت ��ة �شركات االت�ص ��ال بتزويد
املحاكم بعائدي ��ة الهاتف امل�ستخدم

باجلرمية االلكرتونية".
وعن م ��دى ال�سيطرة عل ��ى �شرائح
الهاتف التي تباع خارج ال�ضوابط
املعتم ��دة ق ��ال رئي� ��س حمكم ��ة
ا�ستئن ��اف ذي ق ��ار االحتادي ��ة �إن "
عدم ال�سيطرة على �شرائح املوبايل
والتي تعرف بـ ( الكلك ) والتي هي
ب ��دون �أولي ��ات وبيان ��ات �شخ�صية
م�سجل ��ة لدى جهة البي ��ع باتت هي
الأخ ��رى ت�شكل م�شكل ��ة حقيقية "،

داعي� � ًا اىل ت�شديد االج ��راءات على
�صرف �شرائح وخطوط الهاتف".
و�أو�ض ��ح ح�س�ي�ن �إن " ت ��رك عملية
بي ��ع �شرائح الهات ��ف دون �ضوابط
وم ��ن خ�ل�ال الب�سطي ��ات ومناف ��ذ
الباع ��ة املتجول�ي�ن م ��ن �ش�أن ��ه �أن
ي�شج ��ع عل ��ى ارت ��كاب اجلرمي ��ة
االلكرتوني ��ة" ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "
البع�ض م ��ن املتورط�ي�ن باجلرمية
االلكرتوني ��ة يح�ص ��ل عل ��ى تل ��ك
ال�شرائ ��ح واخلط ��وط بطريقة غري
نظامي ��ة ليق ��وم من خالله ��ا بتهديد
الآخرين ومن ثم التخل�ص منها" .
و�أ�شار رئي�س حمكمة ا�ستئناف ذي
قار اىل �أن " جمل�س الق�ضاء الأعلى
�أع ��د درا�س ��ة للتعام ��ل م ��ع مرتكبي
اجلرائ ��م االلكرتوني ��ة و�إيقاع �أ�شد
العقوب ��ات عن ��د معرف ��ة مرتك ��ب
اجلرمي ��ة " ،وا�ست ��درك " لك ��ن
امل�شكل ��ة هو تع ��ذر معرف ��ة اجلاين
يف ظ ��ل فو�ضى االت�ص ��االت وعدم
تنظيمها".
ودعا ح�س�ي�ن اىل �أن "تك ��ون هناك
منظومة وطني ��ة لالنرتنت م�سيطر
عليه ��ا " ،منوه� � ًا اىل �أن " جوه ��ر
عمل ال�سلط ��ة الق�ضائية هو الف�صل

يف اخل�صوم ��ات و�إن الق�ض ��اء
يعمل بالتن�سيق م ��ع �أجهزة �ساندة
تدع ��م عمل ��ه كاخل�ب�راء والفني�ي�ن
واملهند�سني يف جماالت االت�صاالت
وال�شبك ��ة العنكبوتية وذلك لتوفري
الدلي ��ل �أو امل�ساع ��دة على الو�صول
اىل اجلاين ".
و�أردف "وعن ��د توف ��ر الدليل ميكن
للق�ضاء �أن يق ��رر ويحكم بالعقوبة
الت ��ي تتنا�سب م ��ع اجلرمية وفعل
اجل ��اين ،لك ��ن يف جرائ ��م ال�شبكة
العنكبوتي ��ة من ال�صع ��ب الو�صول
اىل الدليل القاطع".
وكان م�ص ��در �أمني مطلع مبحافظة
ذي ق ��ار� ،أف ��اد ي ��وم الثالث ��اء ( 15
كان ��ون الث ��اين  ، ) 2019ب� ��أن
الأجه ��زة االمني ��ة يف املحافظ ��ة
متكن ��ت م ��ن الإطاح ��ة ب�أح ��د �أك�ب�ر
املبتزي ��ن للفتي ��ات والن�س ��اء يف
املحافظ ��ة ،ع�ب�ر مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي  ،مبين� � ًا � ،إن " املعتق ��ل
قام ب�أخرتاق �أجه ��زة  43امر�أة يف
حمافظة ذي قار وابتزازهن ب�أب�شع
الأ�ساليب والط ��رق  ،م�ؤكد ًا �إحالته
�إىل اجله ��ات املخت�ص ��ة ال�ستكم ��ال
�إجراءات التحقيق معه.

�إعالن بيع م�ستهلكات للمرة الأوىل
تعلن دائرة �صحة بغداد الر�صافة
عن بيع مستهلكات العائدة إلى  /مستشفى الرشاد التدريبي وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( )21لسنة  2013املعدل
فعلى فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة احلضور في اليوم الثالثني من اليوم التالي لنشر إعالن الساعة العاشرة صباحا ً وإذا
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعدا ً للمزايدة مستصحبني معهم املستمسكات التالية:
 -1كتاب عدم ممانعة من الدخول في املزايدة من الهيئة العامة للضرائب نافذ لسنة  2019باسم املشترك في املزايدة.
 -2تأمينات مببلغ (( )1.566.800( )%20مليون وخمسمائة وستة وستون ألف وثمامنائة دينار) دينار ألمر املستشفى بصك مصدق
أو نقد يودع لدى محاسب املستشفى مبوجب وصل أمانات.
 -3هوي��ة األحوال املدنية  +بطاقة الس��كن  +البطاقة التموينية (أصل مع صورة) لن يس��مح بدخول قاع��ة املزايدة إال املزايدين
حاملي الشروط أعاله ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن الذي رست به املزايدة ونسبة  %2أجور خدمة.
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متى تدرك
الجهات ال�ساندة
�سواء وزارة
ال�شباب والريا�ضة
�أو الم�ؤ�س�سات
الحكومية ب�أن
تلك الأهداف هي
م�س�ؤولية م�شتركة
وهدف �ستراتيجي
اثبتت الوقائع
بالدليل �أن اللجنة
الأولمبية ال يمكن
�أن تنفرد بتلك
الم�س�ؤولية

 رعد العراقي

حقيقة طوكيو ال�صادمة!
عندم ��ا نع ��ود بالذاك ��رة اىل �أول
م�شارك ��ة للع ��راق يف ال ��دورات
الأوملبي ��ة �سنق ��ف �أم ��ام ع ��ام
1948حيث �أقيمت دورة الألعاب
الأوملبي ��ة يف لن ��دن لتعل ��ن �أول
ظه ��ور للريا�ضي�ي�ن العراقي�ي�ن يف
ه ��ذا املحف ��ل العامل ��ي  ،وبع ��د 12
عام� � ًا من تل ��ك امل�شارك ��ة وحتديد ًا
يف دورة الألع ��اب الأوملبي ��ة يف
روم ��ا ع ��ام  1960انت ��زع البط ��ل
عب ��د الواح ��د عزي ��ز �أول ميدالي ��ة
�أوملبية بع ��د ح�صوله على الربونز
يف فعالي ��ة رف ��ع االثقال ال ��ذي قدّر
ل ��ه �أن يك ��ون ا�ستثن ��ا ًء يحفظ ماء
الوجه للريا�ضة العراقية ويجعلها
من �ضم ��ن الدول الت ��ي ا�ستطاعت
�أن ت�سج ��ل ا�سمها يف التاريخ ممّن

ح�صدوا امليداليات الأوملبية.
املنط ��ق ال ��ذي كان الب ��د �أن يفر�ض
نف�س ��ه ه ��و �أن يت�صاع ��د تدريجي� � ًا
طم ��وح وعزمي ��ة الريا�ضي�ي�ن
وامل�ؤ�س�سات الداعمة لهم يف زيادة
الغ ّل ��ة م ��ن امليدالي ��ات وخا�صة يف
ظ ��روف كان فيه ��ا الدع ��م امل ��ادي
والفن ��ي متاح ًا �أكرث م ��ن امل�ستوى
ال ��ذي حظ ��ي ب ��ه ريا�ضي ��و تل ��ك
الفرتة ،لكن الأمر خرج عن املعقول
واخفق ��ت كل امل�ش ��اركات الالحق ��ة
على م ��دار  56عام ًا من الظفر ب�أي
ميدالية لت�ستمر املع�ضلة حتى الآن
 ،ورمب ��ا �ستبق ��ى كذل ��ك حت ��ى يف
امل�شارك ��ة القادم ��ة ل ��دورة طوكيو
.2020
حقائق �صادم ��ة يبدو �أنها ال حت ّرك

م ��ن اجله ��ود وقبله ��ا الطم ��وح
واالح�سا� ��س بامل�س�ؤولي ��ة ب�ش ��يء
ومعه ��ا �أغلق ��ت املناف ��ذ للوق ��وف
عل ��ى �أ�سب ��اب ه ��ذا الف�ش ��ل املزمن
برغم االنف ��اق غري املحدود لأموال
ه ��درت مل�ش ��اركات خارجي ��ة كانت
حتتم ��ي حت ��ت عناوي ��ن اكت�س ��اب
اخل�ب�رة والتح�ض�ي�ر و�أخ ��رى
ذهب ��ت لك�ش ��ف املوهب�ي�ن �أو نح ��و
والدة البط ��ل الأوملب ��ي� ،إال �أن تلك
املح ��اوالت ظ ّل ��ت يف �إط ��ار ال�سرد
الإعالم ��ي والتغطي ��ة عل ��ى حقيقة
خواء الفك ��ر اخلططي الذي يعتمد
عل ��ى �ض � ّ�خ الأم ��وال و�إن كانت يف
غري مق�صده ��ا دون �أن يجد ال�سبل
ال�صحيحة للو�صول للهدف.
متى يعي القائم ��ون على الريا�ضة

العراقية �أن مقيا�س جناحهم يعتمد
�أ�سا�س� � ًا عل ��ى ب ��روز الريا�ضي�ي�ن
خارجي� � ًا وح�صوله ��م عل ��ى نتائج
جتعلهم �ضمن ال ��دول التي تفر�ض
وجوده ��ا يف جمي ��ع امل�ش ��اركات
وخا�صة الأوملبية؟
ومت ��ى ت ��درك اجله ��ات ال�سان ��دة
�س ��واء وزارة ال�شب ��اب والريا�ضة
�أو امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية ب�أن تلك
الأهداف ه ��ي م�س�ؤولي ��ة م�شرتكة
وهدف �سرتاتيجي اثبتت الوقائع
بالدليل �أن اللجنة الأوملبية ال ميكن
�أن تنفرد بتل ��ك امل�س�ؤولية لوحدها
وخا�صة انه ��ا تخو� ��ض با�ستمرار
فوا�ص ��ل متتالي ��ة م ��ن الأزم ��ات
وعدم اال�ستق ��رار الإداري وهو ما
يتط ّلب االرتقاء ف ��وق العادة ملهمّة

النهو� ��ض بالواق ��ع املري ��ر عرب فك
االرتباط بني اخلالفات ال�شخ�صية
والقانوني ��ة كم�ؤ�س�س ��ات ،وب�ي�ن
�إبع ��اد الريا�ضيني عن تلك الأجواء
واملحافظ ��ة عل ��ى دعمه ��م ور�س ��م
طري ��ق �إعداده ��م للم�ش ��اركات
اخلارجي ��ة ب�شكل علم ��ي مدرو�س
يبتع ��د ع ��ن الفو�ض ��ي والبدائي ��ة
الت ��ي كانت ال�سمة الأب ��رز ال�سباب
االخفاق املتكرر!
�أوملبي ��اد طوكي ��و  2020عل ��ى
الأب ��واب ويخط ��ئ م ��ن يظ ��ن �إن
الوق ��ت ال زال مب ّك ��ر ًا للتنبي ��ه على
�ض ��رورة الب ��دء يف التح�ض�ي�ر
والإع ��داد له ��ا وواق ��ع احل ��ال
ي�ؤك ��د �أن الأج ��واء يف ظ ��ل الأزمة
احلالي ��ة للجن ��ة الأوملبي ��ة ال ميكن

�أن تك ��ون مه ّيئ ��ة نف�سي� � ًا ومادي� � ًا
لأن من�ض ��ي نح ��و �أم ��ل امل�شارك ��ة
املثمرة �أو �إ�ضافة �إجناز �إىل رائعة
الرب ��اع عزي ��ز اخلال ��د ،خا�ص ��ة �إن
الأ�ص ��وات بد�أت ترتف ��ع من بع�ض
االحت ��ادات الريا�ضي ��ة التي ت�شكو
ع ��دم قدرته ��ا على حتقي ��ق �شروط
امل�شارك ��ة وحج ��ز مقاع ��د البطالها
نتيج ��ة انقط ��اع و�ص ��ل امل�شاركات
يف بطوالت الت�أهي ��ل وكان �آخرها
الن ��داء ال ��ذي �أطلق ��ه زاه ��د نوري
ع�ض ��و املكت ��ب التنفي ��ذي للجن ��ة
الأوملبي ��ة ورئي� ��س احت ��اد الرماية
عرب حديث لـ(املدى) �أجراه الزميل
�إياد ال�صاحل ��ي ن�شر �أول من �أم�س
الثالث ��اء طال ��ب ب�إنق ��اذ الرامي ��ة
فاطم ��ة عبا�س من ن ��ار الأزمة التي

قد ت�سبّب يف عرقلة م�شاركاتها يف
البطوالت الت�أهيلية لزيادة نقاطها
 ،وبالت ��ايل حرمانه ��ا م ��ن متثي ��ل
العراق يف الأوملبياد القادم.
ن ��داء يرم ��ي بامل�س�ؤولي ��ة على كل
املت�صدّين ملل ��ف الريا�ضة ،ويف�صل
ب�ي�ن املت�صارع�ي�ن ليثب ��ت حقيق ��ة
الن ّي ��ات طامل ��ا �أن اجلمي ��ع ي�ب ّ�رر
موقف ��ه ب�إنقاذ وحماول ��ة الإ�صالح
والنهو�ض بالواقع.
نهم� ��س ب ��الآذان :ال تن�س ��وا و�أنتم
يف خ�ض ��م هذا النزاع املت�صاعِ د �أ ّال
جتعلوا ه ��دف االنت�ص ��ار باملوقف
والر�أي يتحقق على ح�ساب �إق�صاء
الريا�ضي�ي�ن وحرمانه ��م م ��ن حل ��م
من�صات التتويج.
الوقوف فوق ّ

حرجة
تحديات الكرة ..ورطة جنائية و�أموال نافدة وا�ستحقاقات ُم ِ
 م��ح��م��د خ��ل��ف :ع��ق��د ك��ات��ان��ي��ت�����ش ف���ي خ��ط��ر  ..وال��ح��ظ��ر ل���ن ي��رف��ع ع���ن "ال�شعب"!
 غ�������رب �آ�����س����ي����ا ت���ق���ل���ق ال������م������درب  ..وت���������س����ام����ي درج����������ال ق�������وة و����ش���ج���اع���ة
بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أكد املدير الإعالمي الحتاد كرة القدم حممد خلف
�رج �أمام املطل ��ب املايل
�أن احت ��اد ك ��رة الق ��دم �أُح � َ
م ��ن ال�شركة الراعية ملب ��اراة منتخبنا الوطني مع
�ضيف ��ه ال�صربي ما يق ��ارب � 450ألف دوالر مقابل
�إمت ��ام االتف ��اق وم ��ن �ضمنها تذاكر الط�ي�ران ،ما
اعتربه االحتاد �أمر ًا ف ��وق طاقته ل�صعوبة توفري
املبلغ وعدم امتالكه ال�صالحية للإيداع يف ح�ساب
الراعي ب�شكل مبا�شر.
وق ��ال حمم ��د يف حديث خ� �ّ�ص به (امل ��دى) م�ساء
�أول م ��ن �أم�س الثالثاء":خ�س ��ارة فر�صة مواجهة
منتخ ��ب �أوروب ��ي ق ��وي تع ��د م�ؤملة ب�سب ��ب عدم
قدرتن ��ا عل ��ى الإيفاء بال�ش ��رط امل ��ايل ،فمنذ فرتة
طويلة واالحتاد يطال ��ب بزيادة ميزانيته اىل 10
ملي ��ارات دينار بعد تقلي�صها من  8اىل  5مليارات
دين ��ار يف ال ��دورة ال�سابق ��ة ،وهو مبل ��غ ال يكفي
االحت ��اد على م ��دار �سن ��ة كامل ��ة نظ ��ر ًا ملتطلبات
املنتخبات والأن�شطة والرواتب".
و�أ�ضاف":تفر�ض احلكوم ��ات يف الدول املتقدمة
عل ��ى امل�ؤ�س�سات احلكومية �أو ال�شركات املتعاقدة
معه ��ا يف �أم ��ور النف ��ط واالت�ص ��االت عل ��ى وجه
اخل�صو� ��ص مبلي ��ارات الدوالرات تفر� ��ض عليها
�إبرام تعاقدات مع االحتادات واملنظمات الرئي�سة
ذات الطاب ��ع اجلماه�ي�ري لدع ��م م�ؤمتراته ��ا
ون�شاطاته ��ا ،ونتمنى �أن تخطو حكومتنا يف هذا
االجت ��اه �أ�سوة بدع ��م �شركات االت�ص ��ال والبنوك
الوطنية يف ال�سعودية وقطر والإمارات وغريها
م ��ن ال ��دول ا�ستجابة لتوجيهات م ��ن الدولة دعم ًا
لريا�ضة الوطن".
و�أو�ض ��ح"�إن االح ��وال تب ّدل ��ت ب�ي�ن عامي 2003
و� ،2019أن ��ا عملت يف االحت ��اد لأكرث من جمل�س
�إدارة ،كان الكبات ��ن �أمثال �أك ��رم �سلمان �أو عدنان
حم ��د عام ��ي 2003و 2004يتقا�ض ��ون (-1000
 )1500دوالر �شهري� � ًا ،الآن رات ��ب مدرب منتخب
ال�شباب  10ماليني دينار �شهري ًا ومدرب النا�شئني
 5مالي�ي�ن  ،ناهيك عن تكاليف �سفر منتخباتنا يف
ال�سن ��ة الواح ��دة ،ف� ��إذا كان لدين ��ا  50م�شارك ��ة
فتذاكر ال�سفرة الواحدة ت�ستنزف � 75ألف دوالر،
�أي مطلوب ت�أمني � 375ألف دوالر"!
رواتب  ..ومكاف�آت

وعطف ًا على االنتقادات التي طالت االحتاد بوجود
ّ
تره ��ل وظيف ��ي يف مق ��ره ي�ؤث ��ر عل ��ى ميزانيته،
قال":القائم ��ة الر�سمي ��ة الت ��ي تت�س ّلمه ��ا اللجن ��ة
الأوملي ��ة �شهري ًا قبل �صدور الق ��رار احلكومي 60
وتعديل ��ه  140ل�سنة  ،2019تت�ض ّم ��ن  122ا�سم ًا
ت�ؤمّن حقوقهم مبقدار  1%من ميزانية االحتاد ،
تخ�ص�صات
منهم  45موظف ًا يتقا�ضون رواتب يف ّ

نخو� ��ض البطولة مع حاجة الالعبني لال�ست�شفاء
م ��ن الإعي ��اء واال�صابات بانتهاء ال ��دوري مطلع
�آب املقبل ،و�أكد كاتانيت�ش �أي�ض ًا على ت�أثر الأداء
كون املباريات �ستلعب يف �أجواء ترتفع معدالت
درجة احلرارة خاللها ال�شهر نف�سه ما تثري قلقه،
و�أعرب عن �أ�سفه لعدم مت ّكن الالعبني املحرتفني
زج الالعبني املحليني مع
بامل�شارك ��ة وا�ضطراره ّ
�إدراك ��ه �أنه مطالب بنتيج ��ة مر�ضية لأن البطولة
تقام على �أر�ضنا".
رفع الحظر عن بغداد

مالي ��ة وقانونية و�إداري ��ة ،والآخري ��ن مكاف�آت"،
مبين� � ًا �أن ��ه "هناك طواق ��م �إداري ��ة للمنتخبات يف
كل منتخ ��ب � 5أ�شخا� ��ص ي�صب ��ح الع ��دد الكل ��ي
 ،25وهن ��اك م ��دراء �إداري�ي�ن للمنتخب ��ات عددهم
�ست ��ة ،ولدين ��ا ثالثة ع�ش ��ر جلن ��ة ،يف كل جلنة 7
�أع�ض ��اء وجمموعه ��م  91ع�ضو ًا ،كل ه ��ذه لإعداد
�ضم ��ن  122ومن يتهم احتادن ��ا بوجود ف�ضائيني
�أطالب ��ه بالك�شف عنهم ،ف�أموال االحتاد من الدولة
وتخ�ضع �أوامره الإدارية للتدقيق �شهري ًا من قبل
الرقاب ��ة �إ�ضافة اىل احل�سابات اخلتامية نهاية كل
�سنة".
نحن واالتحاد ال�سعودي

و�أ�شار حممد اىل انه "دائم ًا ما تطالبنا اجلماهري
ب�إقام ��ة مباري ��ات عالي ��ة امل�ست ��وى للمنتخ ��ب
الوطن ��ي ،لكنن ��ا ال ن�ستطي ��ع ذل ��ك لع ��دم كفاي ��ة
الأم ��وال ،ل�سنا بحجم قدرات االحت ��اد ال�سعودي
مث ًال الذي �ض ّي ��ف بطولة ال�صداقة الدولية الودية
يف ت�شرين الأول العام  ،2018وح�صل املنتخبني
الأرجنتين ��ي والربازيل ��ي عل ��ى  10ماليني دوالر

منا�صف ��ة ،وكان ن�صي ��ب منتخبن ��ا ملي ��ون دوالر
ُخ�ص�ص
نظري م�شارك ��ة املنتخبات الثالثة ،هكذا ي ّ
لك ��رة القدم من ين�ش ��د التط ��وّ ر وحتقيق االجناز
القاري والعاملي".
عقد كاتانيت�ش

وت�س ��اءل حمم ��د " ما بع ��د �شهر �أيل ��ول املقبل لن
يتب ّق ��ى من املبل ��غ الكلي (امللي ��اري دينار) �سوى
 500ملي ��ون دين ��ار كي ��ف �سي�ؤمن االحت ��اد بقية
املبل ��غ بعد دخول العقد يف � 5أيلول � 2019سنته
الثانية؟ علم ًا �أن منتخبنا مقبل على امل�شاركة يف
ت�صفيات ك�أ�س العامل  ،2022و�سيلعب مبارياته
عل ��ى �أر�ضه ،واال�ستقرار امل ��ايل مطلوب لإجناح
مه ّم ��ة امل�ل�اك التدريب ��ي والالعب�ي�ن ،وق ��د رغب
كاتانيت� ��ش الإقامة يف العا�صمة بغ ��داد بدء ًا من
�شه ��ر حزي ��ران ا�ستع ��داد ًا لبطول ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا
التا�سع ��ة الت ��ي ي�ضيّفه ��ا الع ��راق يف �آب املقبل،
ونرتق ��ب وع ��د وزي ��ر الريا�ض ��ة الدكت ��ور �أحمد
ريا� ��ض بتذليل م�ستحقات كاتانيت�ش بعدما طلب
درا�س ��ة تخمينية ع ��ن حاجة االحتاد م ��ن �أموال
للفرتة املتبقية من العام احلايل ونت�أمل خري ًا".

وبخ�صو� ��ص املوق ��ف احلرج الحت ��اد الكرة لعدم
ت�أم�ي�ن مبلغ عق ��د كاتانيت� ��ش حت ��ى الآن � ،أو�ضح
حممد " نعم العقد يواجه خطر ًا نوع ًا ما  ،ف�أ�سا�سه
مت التوقي ��ع عل ��ى مدى ثالث �سن ��وات ،بدء ًا من 5
�أيل ��ول  2018ويتجدّد بعد نهاي ��ة كل �سنة ح�سب
تقييم االحتاد ،و�سبق لرئا�سة جمل�س الوزراء �أن
خ�ص� ��ص ملياري دينار للتعاق ��د مع مدرب �أجنبي
ّ
دون �أن يذك ��ر �أي تفا�صي ��ل ب�ش� ��أن امل ��دة و�سق ��ف
التعاقد ،ودخل مبلغ احلكومة يف ح�سابات اللجنة
الأوملبي ��ة ح�سب الإج ��راءات املالية ،ومعروف �إن
توقيت غرب �آ�سيا
امل ��درب ومالكه امل�ساع ��د يتقا�ض ��ى مليون و200
�أل ��ف دوالر بال�سن ��ة الواح ��دة �أي بح ��دود ملي ��ار وك�شف حممد عن "ا�ستغراب كاتانيت�ش من تزامن
ون�ص ��ف امللي ��ار دينار ،وه ��م يت�س ّلم ��ون رواتبهم بطول ��ة غرب �آ�سيا التا�سعة م ��ع انطالق دوريات
كل احتادات املنطقة وو�صف ذلك بالالمعقول �أن
�شهري ًا ب�شكل منتظم".

وي ��رى حممد �أن ��ه "من ال�صعب رف ��ع احلظر عن
بغ ��داد قريب� � ًا ،فعندم ��ا واف ��ق رئي� ��س االحت ��اد
ال ��دويل جي ��اين انفانتين ��و يف � 17آذار 2018
عل ��ى رف ��ع احلظ ��ر اجلزئ ��ي يف م ��دن الب�ص ��رة
وكربالء و�أربيل كان احتادنا قد �أبدى ا�ستعداده
ال�ستقب ��ال جلنة من االحتاد الآ�سيوي لتف ّقد �ستة
مدن ت�ض ��م �أف�ضل املالع ��ب ومن �ضمنه ��ا بغداد،
وبالفعل زارت اللجنة الأماكن املطلوبة و� ّأ�شرتْ
بع�ض النواق� ��ص ،وطلبت �إكماله ��ا لكي تزورها
ثاني ��ة ،وحتى الآن مل تكتمل النواق�ص يف ملعب
ال�شع ��ب برغ ��م م�ض ��ي ت�سع ��ة �أ�شهر عل ��ى زيارة
اللجن ��ة ،وبالن�سب ��ة الحتادن ��ا بانتظ ��ار اكتم ��ال
جمي ��ع املتطلب ��ات ك ��ي يدعوه ��ا لزي ��ارة بغ ��داد
وتكت ��ب تقرير ًا �إيجابي ًا �أم�ل ً�ا برفع احلظر الكلي
عن مالعبن ��ا وننتهي من حكاي ��ة احلظر الفريدة
يف تاريخ الكرة العاملية".
ت�ضييف ك�أ�س الخليج

�أم ��ا ع ��ن ت�صري ��ح رئي� ��س االحت ��اد عبداخلال ��ق
م�سع ��ود بعدم جاهزية الع ��راق لت�ضييف بطولة
ك�أ� ��س اخلليج فربّر حممد " �إن ��ه ت�صريح واقعي
لأن الب�صرة غري م�ؤه ّلة من ناحية الفنادق لإيواء

�ضيوف البطولة من م�س�ؤولني وفرق وجماهري،
ال�سيما �إن الفنادق امل�ؤمّل اجنازها بجوار ملعب
(جذع النخلة) خاوية و�سحبت منها قطع الأثاث
برغم �إين �شاهدتها موزعة يف جميع الغرف قبل
�أرب ��ع �سن ��وات ،و�أقوله ��ا ب�أمل ال يوج ��د ما يبعث
على احلياة يف املدينة الريا�ضية ومرافقها".
و�أ�ست ��درك " ميك ��ن يف حالة واح ��دة �أن ن�ضيّف
ك�أ� ��س اخللي ��ج بنج ��اح ت ��ام �إذا واف ��ق االحت ��اد
اخلليج ��ي للعبة على تنظي ��م البطولة يف ملعبي
الب�صرة وكرب�ل�اء� ،أما �إذا �أكتم ��ل ملعبا الزوراء
والتاجيات منت�صف عام  2021كما متو ّقع و َرفع
الفيف ��ا احلظر عن بغداد فن�ضم ��ن �إقامة البطولة
يف العا�صم ��ة المتالكه ��ا �أكرث من خم�س ��ة فنادق
عاملي ��ة ونعدكم ب�إعادة �أجم ��اد الن�سخة اخلام�سة
ع ��ام  1979التي توّ ج منتخبن ��ا بك�أ�سها �أول مرة
بقيادة الراحل عموبابا.
�إتهام طبرة و�صباح

وعن �س� � ّر �صمت االحت ��اد �أزاء �إته ��ام �أمني �س ّره
د�.صب ��اح ر�ض ��ا ومدي ��ر العالق ��ات ولي ��د ط�ب�رة
و�إحالتهم ��ا اىل املحكم ��ة اجلنائي ��ة يف ق�ضي ��ة
عدن ��ان درج ��ال ق ��ال� ":أب ��د ًا مل يلت ��زم ال�صمت،
وهن ��اك متابع ��ات حثيث ��ة م ��ع �أين كن ��ت �أمتنى
�أن ي�ش�ت�رك اجلمي ��ع يف التناف� ��س االنتخاب ��ي
يف � 31أي ��ار  2018وي�أخ ��ذ كل مر�ش ��ح ن�صيب ��ه
م ��ن الأ�ص ��وات ،لك ��ن ح�صل ��ت ارها�ص ��ات بُعيد
�إبع ��اد عدن ��ان درج ��ال ب�سب ��ب وج ��ود فق ��رة يف
النظام الداخلي تخ� �ّ�ص التثنيات وما رافقها من
اعرتا�ضات ،وو�صول ملف ال�شكوى اىل حمكمة
كا� ��س الدولي ��ة ،فالواع ��ي يحتك ��م اىل ق ��رارات
املحكم ��ة وم ��ا ي�ص ��در عنها ه ��و املل ��زم للجميع،
وال ي�ص ��ح �أن ينق�س ��م الإع�ل�ام اىل مع�سكري ��ن
مناوئني ،فاحلقيق ��ة معروفة �أن جلنة االن�ضباط
هي من تتح ّم ��ل م�س�ؤولية �إ�صدار عقوبة حرمان
درج ��ال قب ��ل �أن يرتاجع وينف ��ي ذلك� ،أم ��ا وليد
طربة ود�.صباح ر�ض ��ا لي�سا يف اللجنة املذكورة
فكي ��ف ي�صدران العقوب ��ة ويُدان ��ان؟ الغريب مت
التعامل مع االحتاد ب�أن ��ه دائرة حكومية ر�سمية
وال�صحيح ميثل جهة �أهلية لها ا�ستقاللها املادي
والإداري واملعنوي".
ودعا حممد خلف يف ختام حديثه الكابنت عدنان
درج ��ال "�أن يرتاج ��ع ع ��ن مو�ض ��وع ا�ستئن ��اف
احلك ��م يف بغداد والتن ��ازل عن الق�ضي ��ة برمتها
لإبع ��اد الأذى ع ��ن �شخ�ص�ي�ن لهم ��ا مكانتهما يف
اللعبة وعمريهم ��ا كبري ًا ،و�أن يت�سام ��ى ان�ساني ًا
فذل ��ك ق ��وة و�شجاع ��ة  ،و�أن يتوجّ ��ه اىل ق�ضيته
اال�سا�سي ��ة يف لوزان� ،أم ��ا �إذا مت احلكم النهائي
على وليد طرية ود�.صباح ر�ضا وهما م�س�ؤوالن
عن �أ�سرتني فماذا �سيك�سب درجال من ذلك؟"

بانك��وك تك�ش��ف ع��ن مجموع��ة الأولمب��ي ف��ي ك�أ���س �آ�س��يا
بغداد  /حيدر مدلول
حتت�ض ��ن العا�صم ��ة التايالندي ��ة بانكوك يوم
ال�ساب ��ع والع�شري ��ن م ��ن �شه ��ر �أيل ��ول املقبل
مرا�س ��م �سحب ��ة قرع ��ة بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سي ��ا
 2020حت ��ت  23عام� � ًا الت ��ي �ستج ��ري هناك
خ�ل�ال الفرتة من  26-8كان ��ون الثاين 2020
مب�شارك ��ة ممثل ��ي  16منتخب� � ًا م ��ن غرب ��ي
و�شرقي القارة .
وو�ضع االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم املنتخب
االوملب ��ي لكرة الق ��دم يف امل�ستوى الثاين اىل
جان ��ب منتخبات كوري ��ا اجلنوبي ��ة واليابان
وكوري ��ا ال�شمالية اعتم ��ادا على النتيجة التي
حققه ��ا يف الن�سخة الأخرية م ��ن بطولة ك�أ�س
�آ�سي ��ا حت ��ت  23عام� � ًا يف ال�ص�ي�ن وح ��ل فيها
باملرك ��ز اخلام� ��س يف الرتتيب �إث ��ر خ�سارته

�أمام نظريه الفيتنامي بفارق ركالت الرتجيح
( )5-3بعد انتهاء الوقتني الأ�صلي والأ�ضايف
بنتيج ��ة ( )3-3يف املباراة التي جرت بينهما
�ضمن مناف�سات دور ربع النهائي.
و�ض ��م امل�ستوى الأول منتخب ��ات �أوزبك�ستان
وفيتن ��ام وقط ��ر وتايالن ��د وحل ��ت منتخبات
�أ�سرتالي ��ا وال�سعودي ��ة وال�ص�ي�ن والأردن
بامل�ستوى الثالث وجاءت منتخبات الإمارات
والبحري ��ن و�سوري ��ا و�إي ��ران يف امل�ست ��وى
الرابع والأخ�ي�ر و�سيقوم االحت ��اد الآ�سيوي
لك ��رة الق ��دم بو�ض ��ع منتخب ��ات �أوزبك�ست ��ان
وفيتن ��ام وقط ��ر وتايالن ��د عل ��ى رئا�س ��ة
املجموع ��ات الأربع ��ة وتوزي ��ع املنتخب ��ات
 12الباقي ��ة امل�شارك ��ة مبوج ��ب القرع ��ة حتى
ت�صب ��ح كل جمموعة حتتوي على  4منتخبات
و�ستج ��ري مناف�س ��ات ال ��دور الأول لبطول ��ة

ك�أ� ��س �آ�سي ��ا حتت  23عام� � ًا اعتب ��ارا من يوم
الثامن من �شهر كان ��ون الثاين 2020بطريقة
الدوري املجز�أ من مرحلة واحدة .
و�سيت�أه ��ل �أول وث ��اين كل جمموع ��ة اىل دور
رب ��ع النهائ ��ي ال ��ذي �سيق ��ام بطريق ��ة خروج
املغل ��وب حيث �سيلع ��ب �أول املجموعة الأوىل
مع ث ��اين املجموعة الثانية وث ��اين املجموعة
الأوىل م ��ع �أول املجموع ��ة الثاني ��ة ويحج ��ز
الفائزان تذكرة العبور اىل دور ن�صف النهائي
حيث �سيتواجهان لتحديد املنتخب الأول الذي
�سيك ��ون طرف ًا يف املب ��اراة النهائي ��ة ومباراة
حتديد املركزين الثالث والرابع فيما �سيلتقي
�أول املجموع ��ة الثالث ��ة م ��ع ث ��اين املجموع ��ة
الرابع ��ة وث ��اين املجموع ��ة الثالث ��ة م ��ع �أول
املجموعة الرابعة وينتقل الفائزان اىل الدور
ذاته حيث �سيلعبان م ��ن �أجل حتديد املنتخب

الث ��اين ال ��ذي �سيلع ��ب يف املب ��اراة النهائي ��ة
الت ��ي �ستجري ي ��وم ال�ساد� ��س والع�شرين من
�شه ��ر كانون الث ��اين املقب ��ل وكذل ��ك املنتخب
الثاين ملباراة حتديد املركزين الثالث والرابع
و�ستت�أه ��ل املنتخب ��ات االوىل الثالث ��ة اىل
جان ��ب الياب ��ان البلد املنظ ��م اىل م�سابقة كرة
القدم بدورة الألع ��اب االوملبية ال�صيفية التي
�ستج ��ري يف العا�صم ��ة طوكيو خ�ل�ال الفرتة
من  9متوز ولغاية � 4آب .2020
اجلدي ��ر بالذك ��ر �إن منتخب ��ات الع ��راق وقطر
والبحرين والإم ��ارات والأردن و�أوزبك�ستان
وكوريا ال�شمالية وكوريا اجلنوبية واليابان
وال�صني وفيتنام و�إ�سرتاليا و�إيران و�سوريا
وال�سعودي ��ة وتايالند �ست�ش ��ارك يف الن�سخة
املقبلة من بطول ��ة ك�أ�س �آ�سيا  2020حتت 23
عام ًا يف العا�صمة بانكوك.
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الثقافتان والثورة العلمية وانق�سام املثقفني
مبجتمعات املثقفني من كال الفئتني ،تت�سم احلياة
�أمني حمزاوي
الفكري ��ة للح�ض ��ارة الغربية باالنق�س ��ام ال�شديد
بني م ��ن ينح�صر ن�شاطه ��م الفكري عل ��ى العلوم
الطبيعي ��ة والتطبيقي ��ة فقط؛ وب�ي�ن من ينح�صر
م ��ع بداي ��ة الن�ص ��ف الثاين م ��ن الق ��رن املا�ضي ،ن�شاطه ��م الفكري عل ��ى الآداب والفنون والعلوم
�أثار عامل الفيزياء والروائي الربيطاين ت�شارلز الإن�ساني ��ة �أو كل ما ت�شمله الثقافة التقليدية .يف
بري�سي �سنو (�سى .ب ��ى� .سنو) نقا�ش ًا حول �أحد ح�ي�ن ي�ستق ��ر عند كل فئة – ثقاف ��ة – انطباع يف
مظاه ��ر املجتمع ��ات احلديث ��ة ،وه ��و " انق�س ��ام الغالب خاطئ عن الفئة –الثقافة – الأخرى.
املثقف�ي�ن" احل ��اد �إىل فئت�ي�ن :املثقف�ي�ن الأدبيني يرى «العلميون» �أن املثقفني «الأدبيني» يفتقدون
م ��ن جانب والذي ��ن ب�ص ��ورة ما يحتك ��رون لقب الب�صرية وال يح�سنون �إدراك النتائج والعواقب
«مثق ��ف» ،والعلماء على اجلان ��ب الآخر ،يف ظل متام� � ًا ،ويعتقدون �أنه ��م ال يكرتث ��ون ب�إخوانهم
انقط ��اع التوا�ص ��ل ب�ي�ن �أف ��راد الفئت�ي�ن؛ والذي م ��ن الب�شر؛ �أي �أنهم ال يطرح ��ون حلو ًال معقولة
يراه الكاتب �أحد �أ�سباب الت�أخر يف فهم وحتليل مل�ش ��كالت الب�شر� ،إنه ��م يف ر�أي «العلميني» �أقرب
امل�ش ��كالت داخل املجتمعات وبالتايل �إعاقة تقدم ملعاداة الثقافة ،فيما ي�صفهم املثقفون «الأدبيون»
وحت�سني احلياة الب�شرية.
بالتف ��ا�ؤل املبال ��غ في ��ه وب�أنه ��م يجهل ��ون و�ض ��ع
ج ��اء طرح �سنو لأول م ��رة يف حما�ضرة بعنوان الإن�سان احلقيقي.
«الثقافتان» ن�ش ��رت فيما بعد بعنوان «الثقافتان ،ت�س ��ود تل ��ك احلالة م ��ن اجلمود والتبا� ��س الفهم
والث ��ورة العلمي ��ة» ،وال ��ذي ناق� ��ش في ��ه �أي�ض� � ًا القائ ��م عل ��ى جه ��ل يتنا�س ��ب؛ ه ��و جه ��ل كل فئة
دور التعلي ��م يف تعزي ��ز االنق�سام ب�ي�ن الثقافتني بالأخ ��رى� ،أو كم ��ا الح ��ظ «�سن ��و» �شخ�صي� � ًا �أن
«العلمية – التطبيقي ��ة»« ،الأدبية – الإن�سانية» ،العلميني عندما يقر�ؤون لأي �أديب كبري يكتفون
وم�سائ ��ل و�آفاق الث ��ورة العلمي ��ة التكنولوجية فقط ب�إبداء احرتام �شكلي دون ا�ستح�سان ظاهر
الت ��ي �أدخلت احل�ض ��ارة مرحلة «ما بع ��د الثورة �أو مناق�شة جادة ،بالرغم م ��ن �أن الثقافة العلمية
ال�صناعية".
– نظام التفكري – وا�سعة ودقيقة ت�شمل م�ساحة
وفق� � ًا لر�ؤي ��ة الكات ��ب امل�ستفي ��د م ��ن جمع ��ه بني وا�سعة م ��ن الآراء واحلجج ،وكم ��ا يرى الكاتب
الثقافتني كونه عامل فيزي ��اء وروائي واختالطه فهي عاد ًة �أدق من ثقافة الأدبيني.

ب�ص ��ورة م ��ا يعي ��ب الكاتب عل ��ى العلمي�ي�ن عدم
اكرتاثهم بالآداب والفنون – فيما عدا املو�سيقى
– بينم ��ا يعي ��ب على الأدبيني ع ��دم ا�ستيعابهم
ال ��كايف لتطور العل ��م وال ��ذي �أدى �إىل ا�ستيعاب
قدر �ضئيل جد ًا من عل ��وم القرن الع�شرين داخل
فنونه.
لق ��د جلب ��ت الث ��ورة ال�صناعي ��ة �إمكان ��ات هائلة
لتح�س�ي�ن حي ��اة الب�شر .فق ��د �أتاح تط ��ور العلوم
الطبية� ،إىل جانب التطبيقية ،زيادة عدد ال�سكان،
كما وف ��رت الطعام – الذي يرى �سنو �أن امل�شكلة
لي�س ��ت يف كفايته لك ��ن يف �س ��وء توزيعه – كما
جلب ��ت وعي املواطنني ب�أهمي ��ة بالتعليم الذي ال
يقدر جمتمع �صناعي على احلياة من دونه.
يو�ض ��ح �سن ��و التح ��والت النوعي ��ة الت ��ي �أثرت
بدوره ��ا على تفك�ي�ر الب�شر والأمن ��اط الثقافية،
غيت تركيب
والبداية بالث ��ورة ال�صناعية التي رّ
املجتمع ��ات متام� � ًا – عل ��ى الأق ��ل يف البل ��دان
املتقدم ��ة �صناعي� � ًا – و�أتاح ��ت �إمكان ��ات هائل ��ة
حلياة ب�شرية من نوع �آخر.
كم ��ا ي ��رى �أن الثقاف ��ة التقليدي ��ة ق�صّ ��رت ع ��ن
ر�ص ��د التح ��والت االجتماعي ��ة الكب�ي�رة للثورة
ال�صناعية ،مبعنى �آخر عجز املثقفون التقليديون
ع ��ن ا�ستيع ��اب املجتم ��ع اجلديد ب�ص ��ورة كاملة
ووا�ضح ��ة؛ �أو �إنهم حني ا�ستوعبوه مل يُف�ضّ لوه
و�أك�ث�روا �شكواهم جتاهه ،على الرغم من كونهم

مع �أطيب ذكرياتي� :سيرة ذاتية غير مراوغة
كه يالن حممد

اع�ت�رف معظم الأدب ��اء باال�ستفادة م ��ن التجارب
الذاتي ��ة وما تراكم يف منجم الذاكرة لبناء املنجز
الإبداع ��ي .وق ��د يك ��ون الن� ��ص الروائ ��ي �أك�ث�ر
و�ضوح ًا يف التعبري عن العالقة القائمة بني املادة
الأدبي ��ة و�صاحبه ��ا ،لذا ج ��رت الع ��ادة �أن حتمل
الأعم ��ال ال�سردية عالمة جتن�سي ��ة مركبة (�سرية
ذاتي ��ة روائية) �أو (ال�س�ي�رة الروائية) فامل�صطلح
الأخ�ي�ر �صياغة ماكرة حلياة الروائي ،فهنا تكون
مرجعية الراوي هي ما خربه الروائي يف احلياة
الواقعية على حد تعبري �سعد حممد رحيم.
ز ْد عل ��ى ذلك ف� ��إن املتلقي ال يفتقد تل ��ك امل�ؤ�شرات
التي حتيله �إىل حياة امل�ؤلف يف الن�ص الروائي،
وبالأخ� ��ص يف م ��ا �سم ��ي برواي ��ات التكوي ��ن.
بالطبع ف�إن م�ستوي ��ات احل�ضور تتفاوت وتتخذ
�أ�ش ��كا ًال متنوعة وق ��د يت�سرت امل�ؤل ��ف وراء �صيغ
مراوغ ��ة ،ولكن ال ين�سحب من ف�ضاء عمله وميرر
جتارب ��ه بني خيوط ال�س ��رد ،و�إذا كان الأمر بهذه
الدرج ��ة م ��ن التداخ ��ل فلم ��اذا يكت ��ب الروائ ��ي
�سريت ��ه طامل ��ا حياته مبثوثة يف ثناي ��ا ن�صو�صه؟
هل من ال�ض ��روري �سرد حياته بعي ��د ًا عن �أ�سماء
جمازية وحيل عالم ��ات مركبة؟ ما �ألفته الروائية
الفرن�سي ��ة فران�سواز �ساغان بعن ��وان «مع �أطيب
ذكريات ��ي» ال�صادر من دار امل ��دى م�ؤخر ًا ،ي�ضعنا
�أم ��ام �ص ��ورة �أخ ��رى حلي ��اة �صاحب ��ة «�صب ��اح
اخلري �أيه ��ا احلزن» بدون اللج ��وء �إىل مناورات
ا�ستعارية ،بل ما يرد ذكره يف �إطار هذا الن�ص له
مرجعية واقعية مرتبطة ب�شبكة من العالقات التي
ن�سجته ��ا فران�سواز �ساغان مع الأو�ساط الثقافية
والفنية� ،إ�ضاف ��ة �إىل الإف�صاح عن �شغفها بالقمار
وال�سيارات الفارهة ،لذل ��ك تفاجئك عتبات بع�ض
ف�ص ��ول �سريته ��ا� ،إذ اخت ��ارت ال�سرع ��ة والقم ��ار
عناوي ��ن فرعية .كما هو معروف تعر�ضت �ساغان
�سن ��ة  1957حلادث �س�ي�ر كاد �أن ي ��ودي بحياتها
نتيج ��ة ال�سرع ��ة .وه ��ي تع�ت�رف ب� ��أن الأموال ال
توفر ال�سعادة لكنه ��ا تف�ضل �أن تبكي يف جاغوار
بد ًال من البا�ص.
مدلول العنوان

تنطلق مقاربة جن�س ال�سرية الذاتية من احلوا�شي
والعتب ��ات ،بهدف الت�أكد من التطابق بني الراوي
ال ��ذي ي�س ��رد الق�صة امل�ستع ��ادة وامل�ؤل ��ف� ،أي ما
اعت�ب�ره فيليب لوج ��ون وثيقة ينه� ��ض عليها فن
ال�س�ي�رة الذاتية .تتمثل �س�ي�رة فران�سواز �ساغان
له ��ذا ال�ش ��رط لأن عن�صر ال ��راوي يف بناء الن�ص
ومتف�صالت ��ه ،يحلين ��ا �إىل اال�س ��م املطب ��وع على
الغ�ل�اف ،لك ��ن م ��ا يهمن ��ا �أك�ث�ر يف ه ��ذا ال�سياق
ه ��و مدل ��ول العن ��وان ،وما ي�ضم ��ره من

الإيح ��اءات .فم ْف ��ردة �أطي ��ب ،وه ��ي مقرتن ��ة
بذكريات ��ي ت�ستدع ��ي �إىل الذه ��ن م ��ا يقابله ��ا يف
الدالل ��ة ،و�سك ��ت عنها فران�س ��واز �ساغ ��ان ،لأنها
�أرادت احلدي ��ث عما �أعجبها و�شده ��ا �إىل احلياة
�إذن ف� ��إن ما يثري احل ��زن ويذكرها بلحظات م�ؤملة
غاب يف هذه احلزم ��ات ال�سردية .قبل �أن ين�ساب
ال�س ��رد يف حرك ��ة ارتدادي ��ة نح ��و املا�ض ��ي ثم ��ة
عب ��ارة مقتب�سة من قارب �سكران يتم فهم فحواها
مبتابعة ما ينتهي �إلي ��ه الكتاب يف جزئه الأخري.
ومن ثم ت�سته ��ل فران�سواز �ساغان الف�صل الأول،
بو�صف مدينة نيوريورك وت�ضاري�سها وطبيعتها
املناخي ��ة .يذكر �أن ا�ستع ��ادة املا�ضي �سردي ًا ت�أتي
مطعم ًة بنكهة احلنني �إىل الأمكنة.
�إعج ��اب الكاتب ��ة الفرن�سي ��ة يذك ��رك بان�ش ��داد
الروائ ��ي الإيط ��ايل �إيتال ��و كالفين ��و �إىل عا�صمة
املال الأمريكية ،حيث يقول م�ؤلف «مدن المرئية»
ب� ��أن امل ��رء يفك ��ر يف كل �ش ��يء ف ��ور و�صوله �إىل
نيوري ��ورك م ��ا ع ��دا الع ��ودة �إىل دي ��اره .ويف
ال�سي ��اق ذاته تلمح فران�سواز �ساغان �إىل ال�ضجة
الت ��ي رافق ��ت زيارته ��ا الأوىل �إىل ني ��ورورك� ،إذ
كانت مدعو ًة من قبل نا�شرها وتالحقها الأ�ضواء
عقب ن�ش ��ر روايته ��ا «�صباح اخلري �أيه ��ا احلزن»
الت ��ي ترجم ��ت �إىل ع ��دة اللغ ��ات .ترك ��ت املدينة
للوهل ��ة الأوىل انطباع ًا �ساحر ًا ل ��دى زائرتها ،ما
ح ��دا بها �إىل �أن تعود �إليها ب�صحبة مي�شال مانيا،
فالأخ�ي�ر كان م�ؤلف� � ًا مو�سيقي� � ًا و�صفت ��ه �ساغ ��ان
ب�صديق طي ��ب .ويف هذه الزيارة اجلديدة تلتقي
بالفنان ��ة الأمريكية بيل ��ي هولي ��داي ،التي كانت
حتيي حفالتها يف مبنى الكارنيجي هول ،قبل �أن
متن ��ع من ذلك �إثر تعاطيها للمخ ��درات .طبع ًا هذا
اخلرب مل يثن �ساغان من الو�صول �إىل مكان �إقامة
الفنانة يف كونتيكت �إيفيلن ،وما �أن تعلم هوليداي
بتواج ��د فرن�سي�ي�ن قطع ��ا م�ساف ��ة لر�ؤيتها ،حتى
تع�ب�ر عن �سعادتها ب�ألف ��اظ لطيفة .تق�ضي �ساغان
خم�سة ع�شر فجر ًا على حد تعبريها داخل النادي
الليل ��ي املتخ ��م بالدخ ��ان وت�ست�ش ��ف مم ��ا ي�ضمه
الف�ص ��ل الأول جانب� � ًا من حياة الفنان ��ة هوليداي
املنحدرة من �أ�صول ال�سود ومكابداتهم.
تدخ ��ل فران�س ��واز �ساغ ��ان ه ��ذا الع ��امل وهي يف
الواح ��دة والع�شرين من عمرها� ،إذ تعملت �أهمية
كتم امل�شاعر �أمام امللتفني حول الطاولة ،و�صادفت
يف كازينوه ��ات القم ��ار م�شاه�ي�ر ال�سيا�سة منهم
امللك فاروق ،وما تربحه بف�ضل رقم ثمانية متكنها
من �شراء البيت ،الذي �أقامت فيه م�ست�أجرة.
وت�ش�ي�ر �ساغ ��ان �إىل اللق ��اء ال ��ذي يجمعه ��ا بع ��د
�سنت�ي�ن بالفنانة الأمريكي ��ة يف باري�س .وتتناول
فران�س ��واز �ساغ ��ان يف الف�ص ��ل الث ��اين جتربتها
م ��ع لعبة القم ��ار ،الفتة �إىل �أرقامه ��ا املف�ضلة على
الرولي ��ت .تدخ ��ل فران�س ��واز �ساغان ه ��ذا العامل
وه ��ي يف الواح ��دة والع�شري ��ن م ��ن عمره ��ا� ،إذ
تعمل ��ت �أهمية كت ��م امل�شاع ��ر �أم ��ام امللتفني حول
الطاول ��ة ،و�صادف ��ت يف كازينوه ��ات القم ��ار
م�شاه�ي�ر ال�سيا�س ��ة منه ��م املل ��ك
ف ��اروق ،وم ��ا تربحه بف�ض ��ل رقم
ثماني ��ة مكنه ��ا م ��ن �ش ��راء البي ��ت،
الذي �أقامت فيه م�ست�أجر ًة� ،أكرث من
ذل ��ك تخترب �ساغان م ��ذاق اخل�سارة
والربح يف �أح ��د النوادي الإنكليزية
املعروف ��ة هالها املبلغ ال ��ذي �أ�صبحت
مدين� � ًة ب ��ه ،الأمر الذي يدف ��ع بها نحو
املغام ��رة واملقام ��رة املته ��ورة� ،إىل �أن
تبت�س ��م لها الأرقام من جديد .وت�ستعيد
�ساغ ��ان مرارة اخل�سارة ملدة ع�شرة �أيام
يف كازين ��و مان� ��ش ،وم ��ا يعق ��ب ذلك من
الربح الكبري الذي ي�شعر �ساغان بفخر ال
يوازيه م ��ا �أح�ست به عندما قر�أت مقاالت
ت�شيد بتجربتها الإبداعية .يذكر �أن �ساغان
ت ��ورد تف�صيالت دقيق ��ة ع ��ن �سايكولوجيا
املقام ��ر .ويف بداي ��ة الف�ص ��ل ال ��ذي يحمل
ا�س ��م الكات ��ب الأمريك ��ي تني�س ��ي ويليام ��ز
تف ��رد فران�سواز �ساغان م�ساح ًة للحديث عما

�أثارت ��ه روايتها «�صب ��اح اخلري �أيه ��ا احلزن» من
ردود فع ��ل عنيف ��ة يف فرن�سا م�ش�ي�رة �إىل �أنه بعد
مرور �أك�ث�ر من ثالثني �سن ًة مل يع ��د هناك يف ذلك
العم ��ل الروائي ما يعترب غ�ي�ر م�ست�ساغ بالن�سبة
للو�سط االجتماعي.
�صحبة الأدباء

يب ��دو �أن فران�سواز �ساغان كان ��ت مندفعة لإقامة
عالقات ال�صداقة مع الأدباء ،لذا ترى يف �صفحات
�سريتها �أ�سماء امل�شاهري تتوارد� ،إذ تتذكر الكاتب
الأمريك ��ي تني�س ��ي وليامز مع�ب�ر ًة ع ��ن �إعجابها
ال�شدي ��د مب�ؤل ��ف رائع ��ة «العربة ا�سمه ��ا الرغبة»
كما ترتجم عمله امل�سرحي «طائر ال�شباب العذب»
�إىل الفرن�سي ��ة وتعطف باحلدي ��ث يف هذا الإطار
�إىل �ش ��ذوذ وليامز اجلن�س ��ي و�صداقته احلميمة
م ��ع الكاتبة الأمريكي ��ة كار�سون ماكول ��رز م�ؤلفة
«�أن�شودة املقهى احلزين» التي كانت تق�ضي �أيامها
يف امل�صح ��ة كلما تفاقم ��ت معاناتها النف�سية .وما
زاد من �صعوبة حياتها ،ح�سب رواية �ساغان ،هو
مر� ��ض والدتها حي ��ث حتملت كار�س ��ون لوحدها
هذا العبء .تنجذب �ساغان �إىل الن�ص امل�سرحي،
وه ��ي يف الثاني ��ة ع�شرة من عمره ��ا ،كانت ترغم
والدته ��ا لال�ستم ��اع �إىل قراءاته ��ا امل�سرحي ��ة،
وتكت ��ب يف  1960ن�صها امل�سرحي الأول بعنوان
«ق�صر يف ال�سويد» ويلقى �إجنازها جناح ًا عندما
ميثل على اخل�شبة.
ي�ش ��ار �إىل �أن م ��ا هو الف ��ت يف كالم �ساغان حول
جتربتها امل�سرحية هو مقارنتها بني كتابة الرواية
والق�ص ��ة مع الن�ص امل�سرحي ،حم ��دد ًة ما تتطلب
هذه الفن ��ون من الدق ��ة واحلذاق ��ة واحل�سا�سية،
ف�ض�ل ً�ا عن �ض ��رورة الإدراك للم�ساح ��ة املتوفرة.
ويدور ق�سم �آخ ��ر من �سرية �ساغان حول زيارتها
�إىل �أم�س�ت�ردام ولقائه ��ا براق�ص بالي ��ه رودولف
خامتيموفتي� ��ش نوريي ��ف ،وت ��روي م�شاهداته ��ا
ل�شاطئ �سان تروبيه يف مراحل عمرية خمتلفة.
المعرفي
التكوين ْ

وقب ��ل �أن تتوق ��ف �ساغ ��ان عند تكوينه ��ا املعريف
ت�ضم ��ن الر�سال ��ة الت ��ي كتبتها جلان ب ��ول �سارتر
يف  ،1979وه ��ي متن ��ت �أن ي�ص ��ل ن� ��ص الر�سالة
�إىل الفيل�س ��وف الوج ��ودي يف  21حزي ��ران �أي
بالتزامن مع ذكرى ميالد �ساغان و�سارتر ومي�شيل
بالتيني ،طبعا ه�ؤالء الأ�شخا�ص الثالثة ميثلون
القوة الناعمة للح�ضارة الفرن�سية .ومما حتتوي
علي ��ه الر�سالة ت�أكيد �ساغان عل ��ى �أنها �أينما حلت
يف العامل فاجلميع يتحدث ��ون عن �سارتر وتبلغه
ب� ��أن كت ��اب (الكلم ��ات) �أك�ث�ر �سطوع� � ًا يف الأدب
الفرن�سي ،وتخاط ��ب �سارتر وا�صفة �إياه بالرجل
الوحي ��د للعدال ��ة والك ��رم و�صانع احل ��ب .تعتقد
فران�س ��واز �ساغ ��ان �أن حياة �سارت ��ر �صارت مث ًال
يقت ��دى ،علم ��ا �أن ذل ��ك الأم ��ر مل يكن غايت ��ه �أبد ًا.
وم ��ا �أن تلتقي �ساغان ب�سارتر حتى يبدي الأخري
�سعادت ��ه مبا خطته يف ر�سالته ��ا ،م�ستدرك ًا �أنه مل
يطل � ْ�ب �إعادة قراءة الر�سال ��ة على م�سمعه ،خمافة
�أن يته ��م بالرنج�سية ،ومن ثم ت�سجل �ساغان �ست
�ساعات من بوحها ل�سارتر ،وا�ضعة على ال�شريط
ال�صقة حتى يتعرف عليه باللم�س بعدما حرم من
الب�صر.
يذك ��ر �أن ما دونت ��ه الكاتبة الفرن�سي ��ة يف الف�صل
الأخري يفي�ض بالت�شوي ��ق واملتعة الذهنية ت�سرد
يف ه ��ذا املف�صل جتربتها املعرفي ��ة ،والكتب التي
�شكلت وعيها قوت الأر�ض لأندريه جيد والإن�سان
املتمرد لألب�ي�ر كامو ،و�إ�شراق ��ات رامبو ،وتبوح
فران�س ��واز �ساغان ب� ��أن ذكريات القل ��ب مل تخلف
لديها �شيئا �سوى ت�شو�ش تام .ومل ير�سم خطوط
حياتها بالو�ضوح �س ��وى القراءة  .على �صفحات
هذا امل�ؤلف ترى وجوه ًا كثرية ل�شخ�صية �ساغان،
فهي لي�ست كاتب ��ة وال خمرجة م�سرحية فقط ،بل
مقام ��رة طابت له ��ا الطاولة اخل�ض ��راء ،كما كانت
حت ��ب �سب ��اق ال�سي ��ارات واختب ��ار الو�صول �إىل
حافة املوت ومن ثم العودة �إىل احلياة..

مل يزده ��روا كفئ ��ة �أ�سا�سي ��ة داخ ��ل املجتم ��ع
بهذا ال�ش ��كل من قبل مثلما ازده ��روا بازدهار
ثقافتهم نتيجة للثورة ال�صناعية.
كم ��ا يو�ض ��ح �سن ��و حقيق ��ة تاريخي ��ة وه ��ي
انقط ��اع ال�صل ��ة ب�ي�ن الأكادميي�ي�ن – ال ��ذي
ميثل ��ون �صف ��وة املثقفني العلمي�ي�ن – وبني
املراح ��ل املهم ��ة للث ��ورة ال�صناعي ��ة ،فق ��د
ت�شكل ��ت الثورة كما ب�أي ��دي املهوو�سني من
�أ�صح ��اب الهواي ��ات وغ�ي�ر املتخ�ص�ص�ي�ن
الأكادميي�ي�ن مث ��ل ه�ن�ري ف ��ورد ،والذين
ابتك ��روا �أو ا�ستخدم ��وا لأداء �أن ��واع
خمتلفة من الأعم ��ال يف �أوروبا و�أمريكا
على ال�سواء.
ب ��د�أت ه ��ذه الث ��ورة م ��ع اال�ستخدامات
الأوىل الوا�سع ��ة النط ��اق لل�صناع ��ات
الكيمياوي ��ة والهند�سية ،يف حني يرى
الكاتب �إنها بد�أت بالفعل مع ا�ستخدام اجلزيئات
النووي ��ة يف ال�صناع ��ة وه ��و م ��ا �أدى �إىل ظهور
جمتم ��ع الإلكرتوني ��ات والطاق ��ة النووية ،وهو
املجتم ��ع الذي �صاحب ازده ��اره ازدهار املثقفني
العلمي�ي�ن ،وه ��و يف نف�س الوق ��ت املجتمع الذي
يعقد عليه � اً
آمال كبرية يف تغيري العامل.
ويظل الأمل الأكرب للكاتب يف ق�ضاء هذا املجتمع
عل ��ى كل �أ�شكال الفقر ،فهو يرى يف التكنولوجيا
�أم ��ر ًا ي�سه ��ل عل ��ى كل ال�شع ��وب تعلم ��ه وينتق ��د

النظ ��رة الغربي ��ة
الت ��ي �سيط ��رت مل ��دة طويل ��ة ،والتي
ت�ش ��كك يف ق ��درة غريه ��ا م ��ن ال�شع ��وب عل ��ى
ا�ستخ ��دام التكنولوجي ��ا �أو يف حتقي ��ق التطور
ال�صناع ��ي املطل ��وب ال ��ذي ال يتطل ��ب يف �أي بلد
كاف م ��ن العلميني
�س ��وى الإرادة لتدري ��ب ع ��د ٍد ٍ
واملهند�سني والفنيني يف عدد قليل من ال�سنوات؛
لأن ��ه لي�س ثمة دليل عل ��ى �أن �شعب ًا هو �أف�ضل من
غريه يف قابليته للتعليم.

يف ��رق الكات ��ب جي ��د ًا ب�ي�ن م�ش ��كالت
الإن�س ��ان الفردي ��ة و�أ�سئلت ��ه الك�ب�رى
اخلا�ص ��ة والت ��ي ال فكاك منه ��ا كاملوت
مث ًال؛ وبني م�شكالته العامة �أو املجتمعية
والتي يرتبط فيها بالآخرين.
ُ�ستع�ص
النوع الأول حقيق ��ي و ُم�ؤبد وم
ٍ
على الع�ل�اج ،بينما الن ��وع الثاين م�ؤقت
وميك ��ن عالج ��ه .عل ��ى املثق ��ف يف ر�أى
الكات ��ب �أال يقب ��ل بالو�ض ��ع الث ��اين قبوله
ب ��الأول ،و�أال يقبل بتعمي ��م الو�ضع الأول
عل ��ى الث ��اين �أو التعامل م ��ع �أحدهما طب ًقا
لواق ��ع الآخ ��ر ،فم�أ�ساة الإن�س ��ان الفردية ال
متنعه ع ��ن التفكري يف حلول علمي ��ة مل�آ�سيه
امل�شرتك ��ة ،هن ��اك م�ش ��كالت كب�ي�رة كالفق ��ر
وانت�ش ��ار املر�ض يجب على املثقف والإن�سان
ب�شكل عام فعل �شيء جتاهها.
يدع ��و الكاتب �إىل التعاط ��ف والتفاهم كوحدة
م�شرتكة بني اجلميع ،و�إىل الق�ضاء على الفقر،
والتوق ��ف عن طرح الأ�سئلة ع ��ن قابلية �شعب �أو
�أم ��ة للتعليم ،والب ��دء يف توف�ي�ره للجميع لأنهم
ميلكون نف�س القابلية.
�إنه ��ا دعوة �إىل امت�ل�اك هذا الق ��در الأ�سا�سي من
التعاط ��ف ال ��ذي ي�شكل �سم ��ة �إن�ساني ��ة م�شرتكة
متكنن ��ا م ��ن توف�ي�ر حلول علمي ��ة حلي ��اة �أف�ضل
للإن�سان الأُمي والإن�سان الذي يت�ضور جوع ًا.

القناع «الوجه» في كتاب هايدن هيريرا

"�سيرة حياة فريدا كاهلو"
مروان يا�سني الدليمي

■ ع ��ام � 1983ص ��درت باللغ ��ة الإنكليزي ��ة الطبع ��ة
الأوىل م ��ن كتاب «�س�ي�رة حياة فري ��دا كاهلو» وهو
باك ��ورة م�ؤلف ��ات م�ؤرخ ��ة الف ��ن هاي ��دن هريي ��را
املول ��ودة يف املك�سي ��ك ،املخت�ص ��ة يف كتاب ��ة ال�سري
الذاتي ��ة للفنان�ي�ن ،ويف ع ��ام � 2019ص ��در الكت ��اب
باللغ ��ة العربية ع ��ن دار املدى حيث ت ��وىل ترجمته
عل ��ي عبد الأمري �صالح  ،وبهذه الن�سخة ُمنِحَ ع�شاق
الف ��ن يف العامل العربي فر�صة ثمينة ملعرفة جوانب
خفي ��ة ومده�ش ��ة م ��ن حي ��اة الر�سام ��ة املك�سيكي ��ة
فري ��دا كاهلو ( ،)1954 1907-الت ��ي عدتها امل�ؤلفة
�أك�ث�ر ال�شخ�صيات حيوي ��ة يف النه�ض ��ة املك�سيكية
احلديث ��ة ،حتى �أن �أندريه بريت ��ون ،كان قد و�صفها
ب�أنه ��ا ر�سامة �سريالية بع ��د �أن غلبت نزعة فانتازية
فطرية جميع لوحاتها.
�أ�صول العائلة

والدها م�صور فوتوغ ��رايف حمرتف كان يف بداية
�شبابه عندما و�صل �إىل املك�سيك قبل والدتها بثالثة
ع�شر عام� � ًا ،قادم ًا من �أملاني ��ا ،وال�سجالت الر�سمية
ت�ش�ي�ر �إىل �أن والدي ��ه ياك ��وب هرني� ��ش كاهل ��و
وهرنييت ��ه كاوفمان من اليه ��ود الهنغاريني ،هاجرا
�إىل �أملانيا وا�ستق ��را يف مدينة بانبادن التي �شهدت
والدة ابنه ��م فيلهل ��م ع ��ام  1872والد فري ��دا كاهلو
الذي �سيغ ��ادر �إىل املك�سيك عام  1890ويغري ا�سمه
�إىل غويلري موكاهلو ويت ��زوج من امر�أة مك�سيكية
ع ��ام  1898لكنه ��ا توفيت بع ��د �أربعة �أع ��وام �أثناء
والدته ��ا ابنتها الثانية ،وتالي ًا وقع يف غرام ماتيلدا
كالدي ��رون ،وه ��ي ابنة ج�ن�رال �إ�سب ��اين ،مل ينتظر
طوي ًال حتى تزوجها و�أجنبت له فريدا.
حادث �إ�صابتها

عند ق ��راءة �سرية فري ��دة كاهلوا الب ��د �أن ت�ستحوذ
املعان ��اة اجل�سدي ��ة الت ��ي كابدته ��ا �إىل �آخ ��ر حلظة
من حياته ��ا ،ففي ال�سابع ع�شر م ��ن �سبتمرب�/أيلول
1925كانت يف ربيعها الثامن ع�شر حني ا�صطدمت
احلافل ��ة الت ��ي كان ��ت ت�أخذها �إىل منزله ��ا برتام يف
مك�سيك ��و �سيت ��ي ،فاخرتقه ��ا م ��ن اخلل ��ف ق�ضي ��ب
مع ��دين و�ضغ ��ط عليها بقوة خالل حتط ��م احلافلة،
فك�سر عمودها الفق ��ري ،و�سحق حو�ضها ،وك�سرت
�إح ��دى قدميها ،ومنذ ذل ��ك الي ��وم �إىل �ساعة وفاتها
بعد ت�سع ��ة وع�شرين عاما عا�شت م ��ع الأمل ،و�سبّب
له ��ا حو�ضه ��ا امله�شم الحق� � ًا عددا م ��ن الإجها�ضات.
ه ��ذه املعاناة ترك ��ت �أث ��ر ًا عميق ًا يف ذاته ��ا ،ف�سعت
بكل ق ��وة �إىل �أن تر�سم حقيقتها «�إن ال�شيء الوحيد
الذي �أعرفه هو �أنني �أر�سم لأنني �أريد �أن �أفعل ذلك،
و�أن ��ا �أر�سم دوم ًا كل م ��ا يخطر يف بايل من دون �أي
اعتبار» .
ُلهمة الن�ساء المك�سيكيات
م ِ

ت�شري م�ؤلفة الكتاب �إىل �أن ما م ّر يف ذهن فريدا وما
توغ ��ل �إىل فنها ِمن �أكرث التخي�ل�ات �إثارة يف القرن
الع�شرين ،فقد ر�سمت نف�سها وهي تنزف وتت�صدع،
ثم حوّ ل ��ت وجعها �إىل فن يحمل �صراحة ا�ستثنائية
خففتها بح� ��س الفكاهة والفانتازي ��ا ،فكانت مميزة
وذاتي ��ة ،و�سريته ��ا يف جم ��ال الر�سم تتمت ��ع بقوة
خا�ص ��ة ت�ش ��د الناظر ،ولك ��ي تنقل وح ��دة معاناتها
اجل�سدي ��ة والعاطفية ،ر�سمت نف�سه ��ا معزولة �إزاء
�سه ��ل عميق وقاحل ،ومل تك ��ن الغربان التي تقتحم
امل�شه ��د الطبيع ��ي �إال ا�ستع ��ارة جل�سده ��ا املثخ ��ن
باجل ��راح ،ك�صحراء حمرومة من قدرتها على �صنع
احلياة.
حاول ��ت هريي ��را يف قراءتها النقدي ��ة ت�شريح ذاتها
فه ��ي لي�ست قدي�س ��ة من وجه ��ة نظرها ،لأنه ��ا تق ّي ُم
و�ضعه ��ا بعلماني ��ة متم ��ردة ،وب ��دال م ��ن الت�ض ��رع
لل�سم ��اء من �أج ��ل ال�سلوى ،حت ��دق �أمامها مبا�شرة،

كم ��ا ل ��و �أنه ��ا تتح ��دى نف�سه ��ا يف امل ��ر�آة ،وكذلك
جمهورها ،كي يواجه ��وا «�أي نف�سها وجمهورها»
م�أزقه ��ا م ��ن دون �سخري ��ة ،ومثلم ��ا تفع ��ل يف
الر�سوم الكثرية عن ال�سيدة العذراء يف املك�سيك
كان ��ت الدموع تنقط على خديها� ،إال �أن مالحمها
ترف� ��ض الب ��كاء ،فتب ��دو مثل قناع وث � ٍ�ن هندي،
كم ��ا �إنه ��ا كان ��ت تعر� ��ض جراحها مث ��ل قدي�س
م�سيحي �شهيد ،حيث ت�ستخدم الأمل اجل�سدي
والع ��ري وال�ش� ��ؤون اجلن�سي ��ة لتك�ش ��ف
ر�سال ��ة معاناته ��ا الروحية ،وه ��ذا يعني من
وجه ��ة نظ ��ر هريي ��را� ،أن الق ��وة والتوكي ��د
عل ��ى املعاناة �س ��ادا مع ��ا ر�سوماتها ،وحني
كان ��ت تظه ��ر نف�سه ��ا جريحة وباكي ��ة فهذا
م ��رادف البتهال ر�سائلها ،ابتهال جروحها
املعنوية واجل�سدية� ،إنها �صرخة من �أجل
لف ��ت االنتباه ،ومع ذلك حتى �أ�شد ال�صور
الذاتي ��ة �إيالم ��ا مل تكن تدف ��ع املرء ل�سف ��ح الدمع �أو
الإ�شف ��اق على الذات ،لأن كربياءه ��ا وقوة عزميتها
يف حتم ��ل الأ�شي ��اء كانت ��ا وا�ضحت�ي�ن يف عربته ��ا
الفخم ��ة الالئق ��ة مبلك� � ٍة ،وت�ضي ��ف هريي ��را �أن هذا
اخلليط من ال�صراحة واملكر من التكامل واكت�شاف
ال ��ذات ،ه ��و الذي من ��ح �صوره ��ا الذاتي ��ة �إحلاحها
اخلا� ��ص ،وقوته ��ا الفوالذية املمكن ��ة التمييز .ويف
ه ��ذا ال�سي ��اق ف�سرت �إح ��دى الفنان ��ات املك�سيكيات
تبجيلها له ��ا قائلة "ج�سدت فريدا كل مفهوم الثقافة
بالن�سب ��ة للن�س ��اء املك�سيكي ��ات الأمريكي ��ات ،لق ��د
�ألهمتن ��ا ،حي ��ث ال يوج ��د يف �أعماله ��ا الإ�شفاق على
الذات ،فهي متتلك القوة" .
حاولت هريي ��را يف قراءتها النقدي ��ة ت�شريح ذاتها
فه ��ي لي�س ��ت قدي�سة من وجه ��ة نظرها ،لأنه ��ا تق ّي ُم
و�ضعه ��ا بعلماني ��ة متم ��ردة ،وب ��د ًال م ��ن الت�ض ��رع
لل�سم ��اء من �أجل ال�سلوى ،حت ��دق �أمامها مبا�شرة،
كما لو �أنها تتحدى نف�سها يف املر�آة.
يف ع ��ام � 1929أ�صبح ��ت الزوج ��ة الثالث ��ة لر�س ��ام
اجلداري ��ات ال�شه�ي�ر يف حين ��ه دييغ ��و ريف�ي�را،
فتع�ب�ر امل�ؤلفة هريي ��را عن �إعجابها قائل ��ة يا له من
ثنائ ��ي هذا الذي كون ��اه! كاهل ��و ال�صغرية احلجم
والعنيفة ،وريف�ي�را البدين املتهور الذي كان يعمل
�ساع ��ات و�ساع ��ات حت ��ى كان لدي ��ه اال�ستع ��داد �أن
ين ��ام عل ��ى ال�سقالة ،وحتول منزلهم ��ا يف مك�سيكو
�سيت ��ي مبثابة قبل ��ة املثقفني واملفكري ��ن العامليني،
ب ��دءا من بابلو ن�ي�رودا و�أندريه بريتون و�سريغي
�أيزن�شتاي ��ن ،وكذلك لي ��ون تروت�سكي بع ��د �أن جل�أ
�إىل املك�سي ��ك ع ��ام  1936ومت ا�ست�ضافت ��ه يف بيت
والده ��ا ،ف�سق ��ط هو الآخ ��ر يف غرامه ��ا ،وات�سعت
دائرة �صداقاتهما لت�شمل ،قائمة عري�ضة من جنوم
ال�سينما وال�سيا�سيني ورجال �أعمال م�شهورين ،مثل
ه�ن�ري فورد زعيم ال�صناع ��ة الأمريكية ،ونيل�سون
روكفيل ��ر ،ودولوري�س ديل ري ��و �أول جنمة كبرية
يف �أمريكا الالتينية تعمل يف هوليوود.
�أم ��ا ع ��ن طبيع ��ة العالق ��ة الت ��ي كان ��ت جتمعها مع
زوجه ��ا ،فهنال ��ك �إ�سهاب ح ��ول خ�صو�صيتها� ،إذ مل
تك ��ن يف فنها تتناف�س ،مع ��ه ومل تذعن له ،ومل يكن
ي�ت�ردد يف �أن يق ��ول عنه ��ا �إنها �أف�ضل من ��ه ،وهناك
ع ��دد غ�ي�ر قليل م ��ن النق ��اد كان ��وا ي�شع ��رون ب�أنها
الر�سام ��ة الأف�ضل ،وبه ��ذا اخل�صو�ص دائما ما كان
يتباه ��ى زوجه ��ا بر�سالة مهمة كان ق ��د ا�ستلمها من
بابل ��و بيكا�س ��و يق ��ول فيه ��ا« :ال �أنا وال حت ��ى �أنت
ن�ستطيع �أن نر�سم ر�أ�س ًا من مثل تلك الر�ؤو�س التي
تر�سمها فريدا» .
�أم ��ا عن لوحاتها وما كانت حتم ��ل من مالمح فنية،
فق ��د ات�سم ��ت ب�أنها �صغرية احلج ��م ،بقيا�س × 15
 12بو�صة ،وهذا �ش ��يء لي�س بالغريب ،وقيا�ساتها
تنا�س ��ب حميمي ��ة مو�ضوعاته ��ا ،كم ��ا �أنه ��ا ت�ض ��ع
�ضرباته ��ا اللوني ��ة الرقيق ��ة بعناي ��ة ،ولأنها جعلت
الفانتازي ��ا يف لوحاتها مقنعة ع�ب�ر بالغة واقعية،
فق ��د احتفى بها ال�سرييالي ��ون يف ثالثينيات القرن
املا�ضي �أمثال خوان مريو وكاندن�سكي وتانغوي.

الر�سم

ُّ
تحكم بالعالم

قب ��ل �أن تتعر�ض �إىل حادث اال�صطدام كانت تطمح
�إىل �أن تدر� ��س الط ��ب� ،إال �أن الف�ت�رة الطويلة التي
رقدت فيه ��ا على ال�سرير� ،أرغمته ��ا على �أن تتحول
كلي� � ًا �إىل الر�س ��م ك�ش ��كل م ��ن �أ�ش ��كال اجلراح ��ة
النف�سي ��ة .فكان ��ت ر�سومها حماول ��ة منها �أن جتعل
ال�شع ��ور امل�ؤمل معروف ��ا للآخرين ،ف َقل َب ��ت ج�سمها
َظه ��ر ًا عل ��ى عق ��ب ،وك�شف ��ت �أ�س ��راره ،و�أظه ��رت
عموده ��ا الفقري املك�س ��ور كما ل ��و �أن خليالها قوة
ر�ؤي ��ة الأ�شعة ال�سيني ��ة� ،أو احلافة القاطعة مل�شرط
اجل ��راح ،وهن ��ا تعل ��ق �إزاء �إ�صراره ��ا عل ��ى ر�س ��م
ذاته ��ا "�أنا �أر�سم نف�سي لأنن ��ي وحيدة يف كثري من
الأحيان ،لأنني �أنا املو�ض ��وع الذي �أعرفه �أكرث من
املوا�ضيع كلها" .
جتد هرييرا يف �أ�سلوب كاهلوا ب�سبب احلادثة التي
تع َّر�ض ��ت له ��ا� ،أنها عندم ��ا تر�سم الفاكه ��ة والأزهار
فهي تر�سمها من خالل العد�سة املر�شحة لذاتها "كان
هاج�سي �أن �أبد�أ ثانية� ،أن �أر�سم الأ�شياء ،كما �أراها
بعين ��ي وال �شيء �أكرث ،بينما غ�ي�رت احلادثة م�سار
حيات ��ي� ،أ�شياء كثرية منعتني م ��ن حتقيق رغباتي
التي يعدها اجلميع رغبات طبيعية ،وبالن�سبة يل ال
�شيء يبدو طبيعيا �أكرث من ر�سم ما مل يتحقق" .
ويف �سي ��اق ر�ؤيتها لعاملها الذاتي ت�صل هرييرا �إىل
�أن الر�س ��م بالن�سب ��ة لفريدا ميث ��ل معركتها من �أجل
احلي ��اة ،كما �أن ��ه ال ينف�صل عن �إبداعه ��ا الذاتي يف
فنها.
�أم ��ا التقدمي الذاتي امل�سرح ��ي الذي دمغ ح�ضورها
يف احلي ��اة العام ��ة ،فق ��د كان و�سيل ��ة م ��ن و�سائل
التحكم بعاملها وال�سيطرة عليه ،كلما كانت ت�ستعيد
عافيته ��ا بعد كل انتكا�سة ج�سدي ��ة تتعر�ض لها بني
فرتة و�أخ ��رى .وهنا تقول عنها �صديقتها احلميمة
امل�صورة الفوتوغرافية لوال الفاريز برافو« :فريدا
ماتت �أثن ��اء احلادثة ،فالنزاع ب�ي�ن الفريداتني كان
يث ��وي يف �أعماقه ��ا عل ��ى ال ��دوام� ،إنه الن ��زاع بني
فري ��دا امليت ��ة وفريدا التي كانت عل ��ى قيد احلياة».
وت�ضي ��ف �أي�ضا "بعد احلادثة ح�صلت والدة ثانية،
جت ��دد حبها للطبيع ��ة ،وال�شيء عين ��ه ينطبق على
حبها للحيوانات ،وللأل ��وان والفاكهة ،ولأي �شيء
جميل و�إيجابي من حولها" .
الحظ ��ت م�ؤلفة الكت ��اب �أن فري ��دا يف داخلها كانت
تعي� ��ش �صراع ًا داخلي ًا ،فهي مرغم ��ة على �أن تخفي
معاناته ��ا عن �أف ��راد �أ�سرتها و�أن تب ��دو على عك�س
حقيقته ��ا الداخلية "ال �أح ��د يف منزيل ي�صدق �أنني
عليل ��ة فع ًال ،مبا �أنني حتى ال �أ�ستطيع �أن �أقول هذا
لأن �أم ��ي وه ��ي الوحي ��دة التي حتزن حزن� � ًا قلي ًال،
الت ��ي متر� ��ض ،وهم يقول ��ون �أن مر�ضه ��ا ب�سببي،
و�إنن ��ي وقحة ج ��د ًا ،وبناء عل ��ى هذا ف�أن ��ا وال �أحد
�سواي هو الذي يعاين" .
تخت�ص ��ر هريي ��را قناعتها ح ��ول �شخ�صيتها فتقول
عنها� ،أ�ضحى دور املعذبة قوية الإرادة جزء ًا متمم ًا
من فريدا ،مبعنى بات القناع هو الوجه.
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ال�سينما الهندية ..الأ�ساطير القديمة والحديثة
ال�سينما الهندية ،الأ�ساطير القديمة،
والحديثة
االنبعاث ،والزخارف الجمالية ،وتحوالت
الأ�ساطير في الفيلم الهندي المعا�صر

ميلودراما �سوء الفهم في �سينما راج
كابور ()1988-1924

�أحد خمرج ��ي ،ومنتجي ،وممثل ��ي الأفالم
يف بومباي ،يُعت�ب�ر "راج كابور" (-1924
 )1988بالت�أكي ��د واح ��د من الأك�ث�ر �شهرة،
و�أ�صال ��ة� ،سواء يف �أعمال ��ه� ،أو �شخ�صيته،
ال ت ��زال قائم ��ة �أفالمه الغزي ��رة التي جتمع
بع�ض� � ًا م ��ن �أرق ��ى ميلودرام ��ات ال�سينم ��ا
الهندي ��ة اجلماهريي ��ة غ�ي�ر معروف ��ة يف
فرن�سا.
قربية من النا�س ،تك�شف هذه امليلودرامات
ع ��ن ظاه ��رة موجودة يف مواق ��ف خمتلفة،

ويف جوان ��ب خمتلف ��ة :ال�شع ��ور ب�س ��وء
الفهم ،هذا العمل البحثي للباحثة الت�شيكية
"يتكا �سيغنو دي بريفال" ،املٌ�ستوحى من
ق ��راءة كتابات "بي�ت�ر ب ��روك" ،و"�ستانلي
كافيل" ح ��ول امليلودراما ،يهدف �إىل �إظهار
�أن ميلودرامات "راج كابور" حتمل مفهوم ًا
�وع �سينمائي
معين ًا يوحده ��ا ،ويع ّرفها كن � ٍ
خا� �ّ�ص ميك ��ن ت�سميت ��ه "ميلودرام ��ا �سوء
الفهم"
�إن ال�شعور بعدم الفه ��م� ،أو "�أو عدم فهمه"
ال ��ذي يط ��ارد ه ��ذه امليلودرام ��ات يتبل ��ور
لي� ��س فق ��ط ب ��دء ًا م ��ن الق�ضاي ��ا اجلمالية،
والتاريخية ،وال�سيا�سية ،والثقافية ،ولكن
�أي�ض ًا من الأحداث ال�شخ�صية ،ا�ستنادًا �إىل
جمالي ��ات امليلودرام ��ا ،ي�ضاع ��ف "كابور"
الوج ��ود املج ��ازيّ للبط ��ل الأعم ��ى ال ��ذي
ي�ش�ي�ر �إىل �صعوبة� ،أو ا�ستحالة التوا�صل،
وي�شكو من �أن املجتمع ال يفهمه.
وبت�سجي ��ل معانات ��ه يف �سي ��اق �أو�س ��ع،
تتجاوز ميلودرامات "كابور" حدود الدراما
احلميم ��ة لرتتفع �إىل م�ست ��وى ال�شعب� ،أو
حتى الأمة ،وفق ًا لبع�ض امل�ؤلفني.
لت�ضخي ��م ظاه ��رة �س ��وء الفه ��م ،ت�ستخ ��دم
امليلودرام ��ا �سوء الفه ��م ،االحتقار ،اجلهل،
واالرتباك ،والوه ��م� ..إىل احلد الذي يبدو
�أن �صعوب ��ات التوا�صل هذه تبدو بو�ضوح
�أنها جت�سد عنا�ص ��ر هيكلية وا�ضحة للغاية
تتمي ��ز بتفك�ي�ر "كابور" حول �س ��وء الفهم،
م�شوبة باحلزن ،والك�آبة.
ال�سينما الهندية ال�شعبية

ا�ستعرا�ض عقد من تاريخها (-1992
)2002

مب ��ادئ ،وح ��دود التفاع ��ل الثق ��ايف� ،أو
حتديات مواجهة مع ال�سينما العاملية
من ��ذ بداي ��ة الت�سعين ّي ��ات ،ويف �سي ��اق
�ورات اقت�صادية،
العومل ��ة� ،شهدت الهن ��د ث � ٍ
وتكنولوجي ��ة ،واجتماعي ��ة كب�ي�رة� ،أث ّرت
على القطاع ال�سينمائي.
وبد�أ ج ��زء من الإنت ��اج يكت�س ��ب م�صداقية
جدي ��دة يف ال�س ��وق الدولية ،وذل ��ك بف�ضل
�إع ��ادة تنظي ��م القط ��اع ،ومتازج ��ه الثقايف
الوا�سع.
الهدف من هذا البحث ال ��ذي كتبته الباحثة
الفرن�سي ��ة "كام ��ي ديربي ��ه" م ��ن خ�ل�ال
نه ��ج مي ��داين� ،إظه ��ار مب ��ادئ التعددي ��ة
الثقافية بني النم ��وذج ال�سينمائي الهندي،
وال�سينما العاملية ،مبعنى �أنواع التبادالت،
والتفاع�ل�ات ،والت�أثريات التي تولدها هذه
املواجهة ،ومن ث ّم على نطاق �أو�سع ،تفكيك

 عالء املفرجي
با�ش ��ان" ،ال ��ذي يُعت�ب�ر يف الهند �إله� � ًا حي ًا
حقيقيا.
وت�صل الباحثة �إىل اعتبار �أفالم تلك الفرتة
طريق ًة جدي ��دة لتمثيل الأ�ساط�ي�ر القدمية،
متتل ��ك خ�صو�صي ��ة تكييفه ��ا م ��ع متطلبات
اجلمه ��ور ،والتكوين ��ات االجتماعي ��ة لتلك
الف�ت�رة ،ولإظه ��ار ذل ��ك ،عم ��دت �إىل حتليل
العدي ��د م ��ن الأف�ل�ام الت ��ي ت�سم ��ح بف � ّ�ك
�شفرات الرموز املح ��ددة ل�سينما بوليوود،
ولكن �أي�ض� �اُ ايجاد ج�سور ًا ب�ي�ن الأ�ساطري
املختلفة ،واحل�ضارات العظيمة.
ونظ ��ر ًا لطبيع ��ة املو�ضوع ��ات الت ��ي مت
ب�شكل كامل يف نهج
تناولها ،ت�سجل فكرتها ٍ
متعدد الثقافات ،ومتعدد التخ�ص�صات.
وم ��ن خ�ل�ال ذل ��ك ،ن ��رى �أن ال�سينم ��ا يف
الهن ��د هي �أداة توا�ص ��ل حقيقية ،فهي تفتح
بواب ��ة لثقاف ��ة الآخر ،ولكنها �أي�ض� � ًا و�سيلة
�كل خا�ص
لتمثي ��ل املعتق ��دات املرتبطة ب�ش � ٍ
بالهندو�سي ��ة -ديان ��ة جتم ��ع الكث�ي�ر م ��ن
خا�ص
ب�شكل ّ
امل�ؤمن�ي�ن بها ،والتي تتج�س ��د ٍ
يف الفنون (مبا يف ذلك ال�سينما).

ترجمة �صالح �سرميني

ُتعترب ال�سينما الهندية ال�شعبية ،بالأن ذاته،
مكان ًا خللق �أ�ساطري �سينمائية خارقة ،وعامل ًا
يتفاع ��ل م ��ع كتلة �أخ ��رى من الأعم ��ال ،مثل
الأ�ساطري ،واملالح ��م الكال�سيكية ،وخا�ص ًة
رامايان ��ا ،وماهاباراتا ،وبينم ��ا كانت هذه
يف الغالب مو�ضوع ًا لالقتبا�سات ،وخا�ص ًة
يف العق ��ود الأوىل م ��ن ال�سينم ��ا الهندي ��ة،
�ات معقدة،
ُت�ش ��كل ال�سينم ��ا املُعا�صرة عالق � ٍ
ومتف ّردة مع الأبطال ،و�أعمالهم العظيمة.
تظهر الأ�ساطري التقليدية عند التفاف لقطة
عل ��ى طريقة عودة �أخالقي ��ة� ،سردية ،و�/أو
�شكلي ��ة ،متام� � ًا كما  -يف حرك ��ة معاك�سة –
عندم ��ا تبح ��ث ال�سينما عن ه ��ذه الأ�ساطري
نف�سها لتعزيز خيالها.
يتقاط ��ع ه ��ذا البحث ال ��ذي كتبت ��ه الباحثة
الفرن�سي ��ة "�آماندين دزيفي ��دو" عن العالقة
ب�ي�ن الأ�سط ��ورة ،وال�سينم ��ا ،م ��ع جم ��ال
ال�سيا�سة ،والتاريخ.
حركات اال�ستق�ل�ال ،والتق�سيم ،والتوترات
الطائفي ��ة تخرتق ال�سينم ��ا ال�شعبية ،ميكن
�أن ي�صب ��ح تواج ��د الأ�ساط�ي�ر يف الأف�ل�ام
تر�سيخ� � ًا جمالي ��ا لل�صدم ��ات التاريخي ��ة/
ال�سيا�سي ��ة ،و�صعوبة جت�سي ��د �أعمال عنف
معين ��ة تتمو�ض ��ع �أحيان ًا بطريق� � ٍة م�ضمرة
يف ال�صور ،مما يغ�ّي�رّ بال رجعة من وجود
املراج ��ع الأ�سطوري ��ة ،ومعناه ��ا ،وهكذا ال
تق ��ول الأ�ساط�ي�ر دائم ًا نف� ��س ال�شيء ،هذه
االنبعاث ��ات الأ�سطورية التي تنتج طفرات،
وا�شكا ًال خمتلطة ب�ي�ن املجاالت ال�سيا�سية،
والتاريخية ،والأ�سطوري ��ة ،وال�سينمائية،
تدع ��و م ��ن جان ��ب �إىل جتزئ ��ة يف حتلي ��ل
طبيعة ،ودعامات ال�ص ��ور ،وبالتايل ،تبدو
مالحظات ع ��ن الر�س ��م يف �صفحات
دع ��وة
ٍ
�كل طبيعي كما �أعم ��ا ًال من الفن
البح ��ث ب�ش � ٍ
املعا�ص ��ر� ،أو �ص ��ور ًا فوتوغرافي ��ة� ،أو من
الفن ال�شعبي للبازار.
جم ��ال ب�ص ��ريّ هن ��ديّ  ،وا�س ��ع ،وخمتلط،
ينظ ��م دائم� � ًا جتمعات ب�ي�ن خلفي ��ة اللقطة،
ومقدمته ��ا ،وب�ي�ن ال�سطح ،وعم ��ق املجال،
وبني زخرفة الديكور ،وهجره.
وهك ��ذا ت�صب ��ح ال�سينم ��ا ال�شعبي ��ة الت ��ي
عربتها ذاكرة الأ�ساط�ي�ر ،والأ�شكال بوتق ًة
جتديد جما ّ
يل.

كالكيت

برابات ناجري ()1953-1929

م�ساهمة �شركة �أفالم هندية في ظهور
نظام بوليوود

منطقيات معين ��ة لتدويل ال�سينما ،بدء ًا من
نقطة مر�ساة خا�صة ،والمركزية.
ب ��دون �أن تنج ��ح يف التعادل م ��ع هوليود،
وكربى جمموعات الو�سائط املتعددة ،ومن
�أجل احلف ��اظ على خ�صو�صية �سينماها من
حيث �س�ي�ر العم ��ل ال�صناعي ،تبتك ��ر الهند
�أ�شكا ًال ،وحمتويات ،وفهم ًا �آخر.
حركة �سينما بوليوود
( )2014-1954تداول الأفالم الهندية
في ال�شرق الأو�سط

يف عام � ،1965أثار ح�ضور الأفالم الهندية
يف املنطق ��ة العربية نقا�ش ًا ،واعترب البع�ض
�شعبية الأفالم الهندية مبثابة "غزو" ،بينما
مب�صطلحات
ُت�ص ��اغ �أ�سب ��اب ه ��ذا النج ��اح
ٍ
جوهري ��ة ،مثل "نوع من العفوية الفطرية"
م ��ن قب ��ل امل� ��ؤرخ ال�سينمائ ��ي "ج ��ورج
�سادول".
وم ��ن �أج ��ل ا�ستع ��ادة ه ��ذه التناق�ضات ،مل
يك ��ن الهدف من ه ��ذا البحث تقدمي مربرات
تق ��ارب ثقايف بني الأف�ل�ام الهندية ،والدول
العربي ��ة ،ولك ��ن ،توثيق ت ��داوالت الأفالم،
واملُ�شارك ��ة يف تاريخ عاملي لدورات الأفالم
ال�سينمائية بني اجلنوب ،واجلنوب.
يو�ض ��ح ه ��ذا البح ��ث للباحث ��ة الفرن�سي ��ة
"نيم�سي� ��س �سرور" م ��ن �أ�ص ��ول لبنانية،
ط ��رق ت ��داوالت الأف�ل�ام الهندية عل ��ى مدار
ف�ت�رة طويل ��ة ،م ��ن � 1954إىل  ،2014م ��ن
�أجل ارجاع له ��ذه التبادالت ال�سينمائية كل
جوانبها التاريخية.
ي�ش ��كل ا�ستج ��واب ال�ش ��رق الأو�س ��ط من ��ذ
�صناع ��ة ال�سينم ��ا الهندي ��ة ر�ؤي ��ة بديل ��ة
له ��ذه املنطق ��ة� ،إنه ��ا ت�ساه ��م يف �إعط ��اء
م ��كان لفاعل�ي�ن جمهول�ي�ن ،و�صن ��ع تاري ��خ

رحيل الممثلين تيم كونواي ودوري�س داي

للموزع�ي�ن ،و�ص ��االت ال�سينم ��ا فيما يتعلق
بدوائر الأفالم الهندية.
يف الوق ��ت نف�س ��ه ،يتطل ��ب القي ��ام به ��ذا
التاريخ فهم كيف ت ��درك ،وتت�صور �صناعة
بومباي ،وت�ستثمر الأ�س ��واق الأجنبية من
�أجل توزيع �أفالمها.
الع ��ودة �إىل �سياق ��ات ال ��دورات بح� � ّد ذاتها
عل ��ى مدار  60عام ًا �س ��وف تفتح الباب �أمام
ق�سوة ،وتعرث احلكايات.
ُتظه ��ر الإثنوغرافي ��ا العاب ��رة للوطني ��ات
ل�شبكات توزيع الأفالم الهندية يف بريوت،
والقاه ��رة ،ودب ��ي ،مناط ��ق قابل ��ة للنف ��اذ
بطريقة خمتلفة.
يف منه ��ج يوث ��ق دوائ ��ر توزي ��ع ال�سينم ��ا،
وبتميي ��ز العم�ل�اء ،يرك ��ز هذا العم ��ل على
الأنرثوبولوجي ��ا التاريخي ��ة لقط ��اع
التوزيع.
ي�شري منط ال�شب ��كات �إىل مرونتها ،ويظهر
كل براع ��ة اجله ��ات الفاعل ��ة يف التوزي ��ع،
بالتكيف ،والتعدي ��ل وتوقع حتى الطفرات
التاريخية يف املنطقة.
�أفالم بوليوود في ال�سبعينيات،
والثمانينيات:

م ��ن حتدي ��ث الأ�ساطري القدمي ��ة �إىل �إن�شاء
�شخ�صيات �أ�سطورية جديدة
ترك ��ز ه ��ذه الأطروح ��ة للباحث ��ة "وين ��دي
كوتل ��ر" عل ��ى �سينم ��ا بولي ��وود يف
ال�سبعين ّي ��ات ،والثمانين ّي ��ات ،وحتدي ��ث
الأ�ساط�ي�ر القدمي ��ة ،الهدف من ه ��ذا العمل
البحث � ّ�ي هو معرفة ما �إذا ،وكيف �أن الأفالم
الهندية ال�شعبية تحُ � �دّث الأ�ساطري القدمية
�ات �أ�سطوري ��ة
م ��ن خ�ل�ال خل ��ق �شخ�صي � ٍ
جديدة ،مث ��ل �شخ�صية "ال�ش ��اب الغا�ضب"
ال ��ذي ج�سّ ده على ال�شا�ش ��ة املمثل "�أميتاب
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"براب ��ات ناج ��ريّ ،
مت متي ��ز براب ��ات عن
طري ��ق ابتكارات ��ه م ��ن ن ��وع jugaad
(العم ��ل بالإمكاني ��ات املُتاح ��ة) ،و�إنتاجاته
ال�سينمائي ��ة بلغ ��ات املاراث ��ى ،والهندي ��ة،
والت ��ي كان ��ت غالب� � ًا ملتزم ��ة ،وتوزيعاتها
املتعددة.
يك�شف امل�سار الأ�صي ��ل لأ�ستوديو ال�سينما
الهندي ��ة عن �سمع ��ة بولي ��وود الدولية ،كما
ه�شا�شته يف زمن "الدمار اخلالق".
يح ��اول ه ��ذا البح ��ث للباحث ��ة "�سوراي ��ا
حاما� ��ش" الع ��ودة �إىل ه ��ذا اجل ��زء م ��ن
تاري ��خ �سينما ال ت ��زال جمهول ��ة ،من خالل
املحفوظات اخلا�صة ،والعامة لال�ستوديو،
وذكريات الورث ��ة ،و�أفالمه الت ��ي �أ�صبحت
كال�سيكيات �سينمائية.

يختار مهرجان كان ،مع كل دورة له جائزة ال�سعفة الذهبية ال�شرفية
والتي تمنح لممثل �س ��ينمائي ا�س ��تطاع �أن يحق ��ق نجاح ًا كبير ًا من
خ�ل�ال �أعماله ،وتفوق في نيل تقدير جماهير الفن ال�س ��ابع .واختار
منظمو دورة هذا العام �أول من �أم�س في دورته  72الممثل الفرن�سي
المعروف �آالن ديلون البالغ من العمر  83عام ًا.
وتفاوت اختيار ا�س ��م ديلون الذي يعد �أيقونة ال�س ��ينما الفرن�سية،
جائ ��زة ال�س ��عفة الذهبي ��ة ال�ش ��رفية  ،بي ��ن مرح ��ب به ��ذا االختي ��ار
وم�ست ��اء ..وق ��د �أثير ج ��دل وا�سع به ��ذا ال�شان ظ ��ل متوا� ً
صال حتى
بداية فعاليات المهرجان.
فبينم ��ا �أ�شاد العديد م ��ن النقاد ال�سينمائيي ��ن وو�سائل الإعالم بهذا
االختي ��ار ،حيث يرون في ا�سمه� ،إنه ي�ستحق ذل ��ك بالنظر لما قدمه
ه ��ذا الممثل على م ��دى �أربعين عام� � ًا لل�سينما الفرن�سي ��ة والعالمية
عل ��ى ال�سواء ،ال �سيما و�إن ��ه لم ي�سبق له �أن ت ��وّ ج بال�سعفة الذهبية
به ��ذا المهرجان ذائ ��ع ال�صيت العالمي على غ ��رار جوائز �سينمائية
�أخرى.
لكن ��ه �أثار جملة من االنتق ��ادات من قبل الجمعي ��ات الحقوقية ،التي
تعتبره غير �أهل لنيل هذه الجائزة ،ب�سبب مجموعة من المواقف له
عبر عنها علني ًا عبر و�سائل الإعالم �سواء حول المر�أة �أو بخ�صو�ص
المهاجري ��ن ،كم ��ا �إن ��ه �أعلن دعمه ف ��ي حملة انتخابي ��ة �سابقة لحزب
"التجمع الوطني" (الجبهة الوطنية �سابقا) ،المح�سوب على اليمين
المتط ّرف.
ومع ذلك فان �إهمال "كان" لديلون على مدى هذه ال�سنين قد �أغ�ضبه
كثير ًا  ،فقد كان يرف�ض في منا�سبات �سابقة ح�ضور المهرجان ،ب�سبب
م ��ا ظل ي ��راه نوع ًا من الحيف بح ��ق �أدوراه في ال�سينم ��ا الفرن�سية،
ح�س ��ب الكثير من المهتمي ��ن بال�ش�أن ال�سينمائ ��ي .ولكن تكريمه هذا
العام بمنحه ال�سعفة الذهبية ال�شرفية� ،أعاد االعتبار له .
�إدارة المهرج ��ان من جهتها كانت قد دافعت عن هذا االختيار وا�صفة
ديل ��ون "بالممثل الأ�سط ��وري وجزء من تاري ��خ كان" ،ومعتبرة �أنه
"بع ��د ج ��ون بول بيلموندو وجون بيير ليو يبدو �أنه من المُحرج
عدم تكريم �آالن ديلون" ،وم�ؤكدة "ب�أنه �سيحظى بهذا التتويج لي�س
لمواقفه ،و�إنما لتاريخ ��ه ال�سينمائي و�أدواره �أمام الكاميرا ،فيما لم
يعلق حتى الآن الممثل الفرن�سي على هذا الجدل".
وفي مقابلة اجرتها معه في وقت �سابق مجلة باري مات�ش لتن�شر في
عدد ممتاز احتفاء بمرور  60عام ًا على انطالق الم�سيرة الفنية لأالن
ديل ��ون وهو يحتف ��ل ببلوغه  82عام ًا .قال ديلون كل �شيء عن تخلي
والدي ��ه عنه ف ��ي طفولته المبك ��رة والمرارة التي تركه ��ا ذلك الحدث
ف ��ي نف�سه كما تح ��دث عن م�سيرته الفنية الطافح ��ة بالنجاح والت�ألق
والمعاناة �أي�ض ًا ولم ين�س الحب فقال الكثير عن ن�سائه.
فق ��د تحدث ع ��ن حياته ب�صراح ��ة وو�ضوح“ :لن ت�ضي ��ف لي الحياة
�شيئ� � ًا مهم� � ًا عرفت كل �شيء ع�ش ��ت كل �شيء لكن خا�ص ��ة كرهت هذا
الع�صر تق ّي�أته”
ولد �أالن ديلون في  8ت�شرين الثاني  1935في �أحد �ضواحي باري�س
(�أوت دو �سي ��ن) ،وعا� ��ش طفول ��ة م�ضطربة ب�سب ��ب انف�صال والديه
وه ��و ال يتج ��اوز الرابعة م ��ن العم ��ر .كان والده يدير قاع ��ة �سينما
بينم ��ا كانت �أمه تعمل في �صيدلية قبل �أن تقرر التفرغ لتربية طفلها
�أالن .وبع ��د انف�صال الوالدين الذي �ص ��ادف اندالع الحرب العالمية
الثانية� ،أودع ديلون ل ��دى �أ�سرة �أخرى لتكفله ،ثم عا�ش موزع ًا بين
والديه -اللذين �أن�ش� ��أ كل منهما عائلة جديدة -وهو ما طبع نف�سيته
بتعا�سة ومعاناة دائمتين .اختار الجي�ش بعد �أن ف�شل في الدرا�سة
بع ��د عودته من الم�شاركة ف ��ي حرب الهند ال�صيني ��ة (فيتنام الحقا)
عام  1954باعتباره جندي مظ�ل�ات �ضمن الجي�ش الفرن�سي ،جرب
ديلون العمل في وظائف متوا�ضعة قبل �أن ير�صده المنتجون ليقدم
في ع ��ام � 1957أول �أفالم ��ه "�أر�سل امر�أة عندم ��ا يف�شل ال�شيطان"،
وبعدها فيلم "روكو و�إخوته" عام .1960
�إدارة املهرجان من جهتها كانت قد
دافعت عن هذا االختيار وا�صفة
ديلون "باملمثل الأ�سطوري وجزء
من تاريخ كان" ،ومعتربة �أنه
"بعد جون بول بيلموندو وجون
بيري ليو يبدو �أنه من املُحرج عدم
تكرمي �آالن ديلون"

في الدورة  72لمهرجان كان ..جيم جارمو�ش لالفتتاح وم�شاركة عربية فاعلة
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�شه ��د اال�سبوع احلايل رحيل اثنني من رموز ال�سينما
يف �أم�ي�ركا والعامل ،فق ��د تويف املمث ��ل الأمريكي تيم
كون ��واي احلائز عل ��ى جائزة �إميي ي ��وم الثالثاء عن
عم ��ر ناهز  85عام ًا وذلك ح�سبما قال هوارد براجمان
املتحدث با�سمه.
وقال براجم ��ان �إن كونواي تويف يف لو�س �أجنلي�س
�صب ��اح ي ��وم الثالثاء ،مو�ضح ��ا �أنه عان ��ى قبل وفاته
م ��ن م�ضاعف ��ات �ضغط ال ��دم لكن ��ه مل تظه ��ر عليه �أي
�أعرا� ��ض للإ�صاب ��ة بالزهامي ��ر .وذاع �صيت كونواي
بع ��د م�شاركت ��ه يف برنام ��ج ”ذا كارو بورني ��ت �شو“
الكوميدي.
كم ��ا توفيت املمثلة واملغني ��ة الأمريكية دوري�س داي،
الت ��ي كانت �إح ��دى �أ�شهر جنم ��ات �شب ��اك التذاكر يف
اخلم�سينيات وال�ستينيات يوم االثنني عن عمر يناهز
 97عام ًا.
وقال ��ت امل�ؤ�س�س ��ة الت ��ي حتم ��ل ا�سمه ��ا �إن داي ،التي
لعب ��ت �أدوار البطولة �أمام م�شاهري مثل روك هد�سون
وكاري جرانت ،توفيت يف منزلها مبنطقة كارميل يف
والية كاليفورنيا بعد نوبة التهاب رئوي.
وبن ��ت داي �صورته ��ا كفت ��اة ”بريئ ��ة وحمبوبة“ يف
�سل�سل ��ة م ��ن الأف�ل�ام الرومان�سي ��ة الكوميدي ��ة مث ��ل
”حدي ��ث الو�سائ ��د“ (بيل ��و توك) وال ��ذي نالت عنه
تر�شيح� � ًا جلائزة الأو�س ��كار وفيلم ”مل�س ��ة املنك“ (ذا
تات�ش �أوف مينك).
كم ��ا �إنها �صاحبة �أغان �شهرية مث ��ل (كي �سريا �سريا)
والت ��ي �أ�صبح ��ت الأغني ��ة املرتبطة با�سمه ��ا رغم �أنها
ترددت يف ت�سجيلها يف بادئ الأمر.

من املنتظر �أن ي�شارك فيلمان عربيان
خ�ل�ال مهرج ��ان كان ال�سينمائ ��ي يف
دورته الثانية وال�سبعني واملقامة يف
الفرتة ما بني  14و 25من �أيار.
وتقت�ص ��ر امل�شارك ��ة العربي ��ة يف
مهرجان كان له ��ذه ال�سنة على فلمني
�أحدهم ��ا جزائ ��ري والث ��اين مغربي
و�سيكون ��ان �ضم ��ن قائم ��ة الأف�ل�ام
امل�شارك ��ة واملتناف�س ��ة عل ��ى جائ ��زة
جلن ��ة التحكيم املعروف با�سم"نظرة
ما".
الفيلم اجلزائري وال ��ذي يحمل ا�سم
"بابي�شا" من �إخ ��راج مونية مدور،
يتناول ق�صة تلخ�ص جانب ًا من حياة
الن�س ��اء يف اجلزائ ��ر خ�ل�ال حقب ��ة
الت�سعيني ��ات من القرن املا�ضي وهي
الف�ت�رة الت ��ي �شه ��د فيها البل ��د حربا
�أهلية �أودت بحياة �أكرث من � 200ألف
�شخ� ��ص ،وقد ّ
مت �إنت ��اج الفيلم خالل
 2018ب�شراكة فرن�سية -بلجيكية.
�أم ��ا الفيلم الثاين ال ��ذي ميثل املغرب
يف ه ��ذه الن�سخة من املهرجان يحمل
ا�س ��م "�آدم" للمخرج ��ة والكاتب ��ة
املغربية مرمي توزاين.
وي ��روي الفيلم الذي اخت�ي�ر من بني
 16فيلم� � ًا طوي�ل� ًا لبل ��دان خمتلف ��ة
ق�صة فتاة �شابة ،ا�سمها �سامية ،التي

لك ��ن حياتها ال�شخ�صية مل تك ��ن وردية كما كان احلال
يف �أفالمه ��ا فق ��د تزوج ��ت �أربع م ��رات وطلق ��ت ثالث ًا
وترمّلت م� � ّرة كما عانت من انهي ��ار ع�صبي بالإ�ضافة
مل�شاكل مالية بعد �أن بدد �أحد �أزواجها �أموالها.
و�س ��ارع امل�شاه�ي�ر لنعيها .وق ��ال ب ��ول مكارثي جنم
فريق البيتل ��ز ال�سابق �إن داي كانت ”جنمة حقيقية“
قلبها من ذهب.
وق ��ال يف موقع ��ه عل ��ى الإنرتن ��ت ”�س�أفتقده ��ا لك ��ن
�س�أظل �أتذكر ابت�سامتها امل�شرقة و�ضحكها الذي تنقله
للآخرين“.
وكت ��ب املغن ��ي املخ�ض ��رم ت ��وين بيني ��ت يف �صفحته
عل ��ى تويرت ”كانت �صديقة رائعة لنا و�سيدة حمبوبة
وموهوبة للغاية� .سنفتقد ابت�سامتها اجلميلة“.

لف�ت�رةٍ طويلة ّ
مت جتاهلها ،وحتى احتقارها
ً
باعتباره ��ا �أفالما غري ج ��ادة ،وذات نوعية
رديئ ��ة� ،صناعة ال�سينم ��ا الهندية املُتمركزة
يف مومبي هي اليوم واحدة من الأبرز كما
كانت خالل "تاريخها املُت�صل".
يف الثالثين ّي ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي ،م ��ع
و�ص ��ول ابت ��كار جدي ��د ،ال�سينم ��ا الناطقة،
متثل فرتة حا�سمة ،احلالة اخلا�صة ل�شركة
براب ��ات ( ،)1953-1929على ر�أ�س �إحدى
اال�ستوديوه ��ات الرئي�سي ��ة يف تلك الفرتة،
�كل خا�ص لتحليلها من
مثرية لالهتمام ب�ش � ٍ
�أج ��ل فهم ن�شوء هذا النظ ��ام ال�صناعي ،من
الداخل كم ��ا من هوام�شها .نظ ��ر ًا للم�سرية
الأ�صلي ��ة ل�شرك ��ة كوالب ��ور يف ب ��وين،
وعالقته ��ا الوثيقة مع مومب ��ي ،ف�إن حتليل
ه ��ذا اال�ستودي ��و بالت ��وازي م ��ع �صناع ��ة
الأف�ل�ام املزده ��رة يف مومب ��ي ،ي�ساعد حق ًا
يف فه ��م خيارات ��ه ال�صناعية ،ولك ��ن �أي�ض ًا،
يف �ض ��وء هذا اال�ستودي ��و ،التقاط الأوجه
املتع ��ددة لنظ ��ام بوليوود النا�ش ��ئ يف ذلك
احلني.
من ا�ستوديوهات ��ه الأوىل يف كوالبور �إىل
بونيه ،ومن الرحل ��ة امللهمة لـ ف�.شانتارام
يف ا�ستوديوه ��ات  UFAيف برلني ،مرور ًا
بطريقت ��ه يف التنظيم يف قري ��ة اال�ستوديو

�أالن ديلون في "كان"

�أ�صبح ��ت حام�ل� ًا بع ��د عالق ��ة خارج
الزواج وتق ��رر يف ال�شهر الثامن من
احلم ��ل التخلي ع ��ن طفلها مل ��ن يريد
التبني.
و�سترت�أ� ��س املخرجة اللبنانية نادين
لبك ��ي ،جلن ��ة حتكي ��م "نظ ��رة م ��ا"،
وفازت املخرجة ال�سنة املا�ضية بلجنة
التحكيم عن فيلمها "كفر ناحوم" كما
تر�شح الفيل ��م لعدة جوائز على غرار
الأو�سكار.
وينتظ ��ر الن ّقاد ح ��ول العامل وحمبو
ال�سينم ��ا امل�سابق ��ة الأه ��م للأف�ل�ام
ال�سينمائي ��ة التي تك� � ّرم �أبرز الأفالم
واملخرجني حول العام وهو مهرجان
كان ال�سينمائ ��ي ال ��دويل ..2019
ويتناف� ��س ه ��ذا الع ��ام  19فيلم� � ًا،

للح�ص ��ول عل ��ى ال�سعف ��ة الذهبي ��ة
م ��ن بينه ��ا �أف�ل�ام لأ�شه ��ر املخرج�ي�ن
العاملي�ي�ن وال ��ذي �سيك ��ون بينه ��م 4
ن�س ��اء يف �صدف ��ة ن ��ادر ًا م ��ا تتك ��رر
يف حف�ل�ات اجلوائ ��ز وخ�صو�ص� � ًا
املهرجان ��ات ال�سينمائي ��ة العاملي ��ة.
و�سيفتت ��ح املهرج ��ان بفيل ��م"The
" "Dead Don't Dieاملوت ��ى ال
ميوت ��ون" للمخ ��رج الأمريك ��ي جيم
جارمو�ش ،والذي �سبق �أن نال �أوىل
جوائ ��زه خالل املهرج ��ان عام 1984
يف �أول م�شارك ��ة ل ��ه حينم ��ا عر� ��ض
فيلم ��ه الأول "Stranger Than
�( "Paradiseأغ ��رب م ��ن اجلن ��ة)
وح�صل على جائزة الكامريا الذهبية
الت ��ي مُتن ��ح لأف�ض ��ل عم ��ل �أول�.أم ��ا

�أبرز املر�شحني لني ��ل جائزة ال�سعفة
الذهبية هذا العام ،املخرج الإ�سباين
بي ��درو �أملودوبار بفيلم ��ه "& Pain
" ،"Gloryالأمل واملجد" ،وهو كان
�سب ��ق ون ��ال جائزتي �أف�ض ��ل خمرج
و�أف�ض ��ل �سيناري ��و م ��ن املهرج ��ان،
و�أفالمه دائ ًم ��ا ما ّ
تر�شح يف مهرجان
"كان".ويناف� ��س �أملودوبار الأخوان
ج ��ان بي�ي�ر ول ��وك داردان املخرجان
البلجيكيان املخ�ضرم ��ان احلا�صالن
عل ��ى �سعفت�ي�ن ذهبيت�ي�ن بالإ�ضاف ��ة
جلائ ��زة جلن ��ة التحكي ��م الك�ب�رى
وجائ ��زة �أف�ض ��ل �سيناري ��و .وهم ��ا
ي�ش ��اركان من خالل فيل ��م "Young
�( "Ahmedأحم ��د ال�صغ�ي�ر).
وي�ش ��ارك املخ ��رج الإجنلي ��زي

ك�ي�ن لوت� ��ش بفيل ��م "Sorry We
�( "Missed Youآ�سف ،ا�شتقنا لك)
وهو احلا�صل على �سعفتني ذهبيتني
وث�ل�اث م� � ّرات عل ��ى جائ ��زة جلن ��ة
التحكي ��م يف "كان"� ،أم ��ا املخ ��رج
الأمريك ��ي تريان� ��س مالي ��ك في�شارك
بفيل ��م طوي ��ل ميت� � ّد لث�ل�اث �ساع ��ات
بعنوان "( "A Hidden Lifeحياة
خفي ��ة) وكان �سب ��ق ملالي ��ك �أن ح�صل
عل ��ى ال�سعف ��ة الذهبي ��ة ع ��ام .2011
كم ��ا ي�ش ��ارك املخرج الكن ��دي ال�شاب
زافييه دوالن بفيلمه "& Matthias
( "Maximeماتيا� ��س وماك�سي ��م)،
م�شارك ��ة دوالن ه ��ي الثالث ��ة يف
امل�سابق ��ة الر�سمي ��ة ملهرج ��ان كان،
وق ��د ح�صل يف م�شاركته الأوىل على
جائ ��زة جلن ��ة التحكي ��م ويف الثانية
عل ��ى جائزة جلن ��ة التحكيم الكربى.
ويفرت� ��ض م�شاركة املخ ��رج كويننت
ترانتين ��و بفيلمه "Once Upon a
( "Time in Hollywoodح ��دث
ذات م ��رة يف هولي ��ود) ،لكن ��ه اعتذر
كون ��ه مل ين ��ه فيلم ��ه بعد.وخ ��ارج
�إط ��ار املناف�س ��ة �سيتم عر� ��ض الفيلم
الت�سجيلي ""Diego Maradona
(دييغ ��و مارادون ��ا) عن الع ��ب الكرة
ال�شهري ،من �إخ ��راج عا�صف كاباديا.
كما �سيت ��م عر�ض فيل ��م "The Best
�( "Years of a Lifeأف�ضل �سنوات
احلي ��اة) للمخ ��رج املخ�ض ��رم ك�ي�ن
لولو�ش.
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اقــــرأ
يف املو�سيقى والأدب

�ص ��در عن دار امل ��دى كت ��اب "يف املو�سيق ��ى والأدب"،
للأدي ��ب واملرتجم الراحل جنيب املان ��ع ،الكتاب �أ�شبه
ب�س�ي�رة ثقافية ع�ب�ر ن�صو�ص تكاد تك ��ون يف كثري من
الأحي ��ان �ضرب� � ًا م ��ن االع�ت�راف ،وه ��و �س�ي�رة ثقافية
حي ��ث ي�ص ��وّ ر جنيب املان ��ع م�صادر قراءات ��ه وعالقته
باملو�سيق ��ى ت�صوي ��ر ًا واقعي� � ًا ،وم ��ن خالل ��ه نتع ��رف
عل ��ى م�ص ��ادر املعرف ��ة لالدي ��ب الراحل ،الت ��ي تنوعت
ب�ي�ن احلديث عن م ��وزارت وبتهوف ��ن واالهتمام ب�أدب
مار�سيل برو�ست و�شك�سبري.

رمضانيات

ل���������ص����ي����ام ب���ل��ا ع�����ط�����������ش ..ات�����ب�����ع ه��������ذه ال����ن���������ص����ائ����ح!
من املعروف �أن �أغلب ال�صائمني يعانون من
ال�شعور بالعط�ش �أثناء يوم رم�ضان �أكرث
من �شعورهم باجلوع ،لذلك تن�شر "العربية.
نت" ن�صائح معينة ت�ساعد ال�صائم على
التخفيف من �شدة عط�شه.
ومن هذه العادات التي ين�صح بها �أخ�صائيو
التغذية� ،شرب نحو � 8أكواب من املاء على
ف�ت�رات متقطعة ب�ين الإف �ط��ار وال�سحور،

هيفاء وهبي� ..ضيفة �شرف
يف رم�ضان
ك�ش ��ف �ص ّن ��اع م�سل�سل "ال ��واد �سي ��د ال�شح ��ات" للفنان �أحم ��د فهمي
والنجم ��ة هنا الزاه ��د ،عن م�شارك ��ة املطربة اللبناني ��ة هيفاء وهبي،
ك�ضيفة �ش ��رف يف امل�سل�سل املقرر "الواد �سي ��د ال�شحات" �إذ تظهر يف
حلقتني فقط دون الك�شف عن تفا�صيل �شخ�صيتها ،وي�شاركها عدد كبري
م ��ن النجوم منهم �أك ��رم ح�سنى ،بيومى ف�ؤاد ،حمي ��د ال�شاعرى ،حممد
ثروت� ،أحمد فتحى� ،إ�ضاف ��ة لأبطال امل�سل�سل �أحمد فهمي وهنا الزاهد
وحمم ��د عب ��د الرحمن.يذك ��ر �أن هيفاء ان�ضم ��ت لقائمة جنم ��ات دراما
رم�ض ��ان منذ الع ��ام  2014عندم ��ا قدمت �شخ�صية (حبيب ��ة بيطار) يف
كالم على ورق" ،وعام  2015ج�سدت
م�سل�س ��ل "
�شخ�صي ��ة (نو�س ��ة) يف م�سل�س ��ل
"مولد و�صاحبه غايب" ،وبنف�س
الع ��ام قدم ��ت م�سل�س ��ل "مرمي"
وج�سدت في ��ه �شخ�صيتني هما
م ��رمي ومل ��ك ،وظه ��رت ع ��ام
 2017ب ��دور (ع�سلي ��ة) يف
م�سل�سل "احلرباية" ،وقدمت
دور (كارم ��ا) الع ��ام 2018
يف م�سل�س ��ل "لعن ��ة
كارم ��ا" ،وغاب ��ت
عن املناف�سة هذا
العام .

فاجل�سم يقوم بتخزين كميات معينة من
املاء ويرتكها لوقت حاجته لها.
و�أي�ضا ،جتنب الأغذية وال�سوائل ال�سكرية
خا�صة عند وجبة ال�سحور ،فال�سكريات
ع ��ادة ت�سحب ال���س��وائ��ل م��ن ال ��دم وخاليا
اجل�سم.
ك��ذل��ك ،جتنب ال�ت��واب��ل احل��ارق��ة والأغ��ذي��ة
املاحلة ،لأن �أكل التوابل والأطباق املاحلة

يزيد حاجة اجل�سم ل�شرب املاء.
ك �م��ا ي�ن���ص��ح اخل�ب��راء بتجنب
تناول الوجبات ال�سريعة ،لأنها
تثبط �إ� �ش��ارات ال�شعور بال�شبع ،وتعزز
ال � �� � �ش � �ع� ��ور ب� ��اجل� ��وع
والعط�ش.
وي � � � ��ؤك� � � ��د
اخل � �ب� ��راء

�إميان العا�صي:

الرتكية هاندا ارت�شيل الأجمل بني 100
امر�أة يف العامل

ت�صدرت جنم ��ة تركية قائمة "�أجم ��ل  100امر�أة
يف الع ��امل" والت ��ي يطلقه ��ا موق ��ع Most 100
 Beautifulالعاملي �سنوي� � ًا ،و�شملت القائمة
ع ��دد ًا كب�ي�ر ًا م ��ن الن�س ��اء اجلمي�ل�ات م ��ن بينهن
ممثالت وعار�ضات �أزي ��اء وفنانات من كل �أنحاء
الع ��امل والب ��ارز فيه ��ا �أنه ��ا �ضم ��ت جنم ��ة عربية
واحدة و 4فنانات تركيات.
وق ��د تربعت النجمة الرتكية هان ��دا ارت�شيل على
ر أ�� ��س القائم ��ة وه ��ي بطل ��ة م�سل�سل ��ي "احلب ال

�أي�ضا على �ضرورة
تناول اخل�ضار والفواكه ،فهي حتوي ن�سبة
كبرية من املاء.
وين�صح أ�ي���ض��ا بالتقليل م��ن م�شروبات
الكافيني ،لأنها ت�سبب فقدان الأمالح واملاء
من اجل�سم.

يُفه ��م م ��ن ال ��كالم" و"حلق ��ة"
واحتل ��ت املرتب ��ة الثاني ��ة
النجم ��ة فهري ��ة �إفج ��ان
بطل ��ة م�سل�سلي "طائر
النمنمن ��ة" و "حتى
املم ��ات" وزوجة
النج ��م ب ��وراك
�أوزجيفي ��ت يف
املرتب ��ة ال� �ـ.36
�أم ��ا النجم ��ة
الرتكي ��ة �إلت�ش�ي�ن
�سانغ ��و بطل ��ة م�سل�سلي
"ا�صطدام" و "حب للإيجار" فكان ترتيبها
يف القائم ��ة يف املرك ��ز الـ  ،94وجنح ��ت عائ�شة
�أي�س�ي�ن ت ��وران يف �أن تلح ��ق بالقائم ��ة وج ��اءت
باملرتب ��ة ال� �ـ� .97أم ��ا الفنان ��ة العربي ��ة الوحيدة
التي �شملتها القائمة فكانت حنان اخل�ضر والتي
حل ��ت يف املركز الـ 99قبل الأخ�ي�ر� ،أما العار�ضة
الأمريكي ��ة م ��ن �أ�ص ��ل فل�سطين ��ي جيج ��ي حديد
فج ��اءت يف (املركز  )60وكذلك النجمة الفرن�سية
من �أ�صول تون�سية �سونيا بن عمار (املركز .)43

�سعيدة بتفاعل اجلمهور
�أعربت الفنانة �إميان العا�صي عن �سعادتها
بتفاع ��ل وتعاي�ش اجلمه ��ور مع �أحداث
م�سل�س ��ل «مل�س اكتاف» ال ��ذي يعر�ض
حاليا يف ال�سباق الرم�ضاين ،م�شرية
�إىل �أن ردود الفعل حتى الآن �إيجابية
للغاي ��ة .وقال ��ت �إمي ��ان العا�ص ��ي �إن
ردود الفع ��ل ج ��اءت �إيجابي ��ة للغاي ��ة حتى الآن
واجلمهور يتفاعل ويتعاي�ش مع الأحداث ،خ�صو�ص ًا
و�أن �شخ�صي ��ة غ ��ادة الت ��ي تقدمه ��ا مت ��ر بالعديد من
الأحداث وحتمل مفاج� ��آت .و�أ�ضافت «:بذلنا جميعا
جه ��د ًا كبري ًا لكي يظهر امل�سل�س ��ل ب�أف�ضل �شكل ،لذلك
�أمتنى التوفي ��ق للجميع» ،م�ش�ي�رة �إىل �أنها ال تفكر
يف املناف�س ��ة بقدر ما يعنيه ��ا �أن تقدم عم ًال ينا�سب
جمهورها لأنها اعتادت �أن تركز يف عملها.
وجت�سد �إمي ��ان العا�صي �شخ�صية «غ ��ادة» �شقيقة
حم ��زة الذي يج�س ��ده الفنان فتح ��ي عبدالوهاب،
ومتتل ��ك «جال�ي�ري» ،كم ��ا �أنه ��ا عل ��ى خ�ل�اف مع
زوجه ��ا «�سامر» الذي يج�سده الفنان �أحمد ك�شك،
وحت ��اول االنتحار لرف�ضه ��ا �أن تكمل حياتها معه
وتطلب تدخل �شقيقها حلمايتها.

���ش��ك��اوى ���ض��د م�سل�سالت رم�����ض��ان� ...إي���ح���اءات جن�سية و�أل���ف���اظ �سوقية

قبل موعد اإلفطار
الفنانة فريدة قارئة املقام،
وتدر�سه
�أول �سيدة تدر�س املقام
ّ
للطلبة وتقر�أه يف املهرجانات
واالحتفاالت العراقية والعربية
والدوليةُ .لقبت ب�سيدة املقام
العراقي وكروان العراق وابنة
الرافدين .وهي تنه�ض بن�شر
املقام يف املحافل الدولية منذ
�سنوات طوال ولغاية اليوم.
فريدة كانت �ضيفتنا يف زاويتنا
الرم�ضانية "قبل مدفع الإفطار"،
قلت لها-:

من املرتقب �أن ي�ص ��در "املجل�س الأعلى
لتنظيم الإعالم" امل�ص ��ري �أول تقاريره
ع ��ن املخالفات التي جرى ر�صدها خالل
الأ�سب ��وع الأول لعر� ��ض امل�سل�س�ل�ات
والربامج والإعالن ��ات منذ بداية �شهر
رم�ضان.
�سيت�ضم ��ن التقري ��ر مالحظ ��ات �أربع
جه ��ات عل ��ى الأعم ��ال املعرو�ض ��ة،
وه ��ي :املجل� ��س القوم ��ي للم ��ر�أة،
واملجل� ��س القوم ��ي للأموم ��ة
والطفول ��ة ،و�صن ��دوق مكافح ��ة
الإدمان والتعاط ��ي ،وجلنة الدراما

باملجل�س الأعلى للإعالم.
وكان ع�ض ��و جمل�س الن ��واب امل�صري،
�أ�سام ��ة �شر�ش ��ر ،تق ��دم �أول م ��ن �أم� ��س
الثالث ��اء ،ببي ��ان برمل ��اين عاج ��ل حول
ت�ضم ��ن بع� ��ض الأعم ��ال الدرامي ��ة
املعرو�ضة على القنوات الف�ضائية خالل
�شه ��ر رم�ض ��ان ،العديد م ��ن املخالفات،
والتجاوزات ،والإيحاءات اجلن�سية.
و�ش ��دد الربمل ��اين عل ��ى �ض ��رورة تدخل
"املجل� ��س الأعل ��ى لتنظي ��م الإع�ل�ام"
لو�ضع حد لتل ��ك التجاوزات ،ومواجهة
م ��ا تت�ضمن ��ه برام ��ج املقال ��ب على وجه

فريدة � :أعمالنا �صارت جمرد ح�شو وملء لل�شا�شة

حممد جا�سم
برم�ضان.
*كيف تق�ضني يومك يف رم�ضان؟
*ه ��ل ميك ��ن �أن تخت�صري لن ��ا �شهر  -حت�ض�ي�رات املن ��زل التنته ��ي،
رم�ضان بكلمة واحدة ؟
واال�ستع ��دادات جاري ��ة عل ��ى طول
 �شهر ال�صوم والغفران واملحبة .حتى بع ��د الإفط ��ار عندم ��ا ن�ستقبل*ما الذي يج ��ب �أن نتعلمه من �شهر ال�ضيوف والأهل.
رم�ضان؟
*هل تت�صفحني املواقع الإلكرتونية
 ال�ص�ب�ر والرحم ��ة و�إع ��ادةاحل�ساب ��ات ،و�أعتربه حمطة لإعادة
ت�صحيح الأمور.
*م ��ا الربام ��ج الت ��ي ت�صري ��ن عل ��ى
متابعتها بعد الإفطار؟
 ع ��دة �أعم ��ال ،منه ��ا الهيب ��ةوالعر�ضحلج ��ي وبرنام ��ج "�ض ��ي
الكمر".
*هل يرتب ��ط عندك رم�ض ��ان مبدفع
الإفطار؟
 -ال ..املدف ��ع ه ��و ال ��ذي يرتب ��ط

الطقس

�أخ�ص من �ألفاظ خارجة ،وفق البيان.
وت�ساءل" :كيف ت�ستمر تلك التجاوزات
يف �شه ��ر العب ��ادات م ��ن دون رادع؟
و�أي ��ن املجل�س الأعل ��ى لتنظيم الإعالم،
والعقوب ��ات ال ��واردة يف الئحت ��ه
التنفيذية� ،إزاء هذا الكم من الإيحاءات
اجلن�سي ��ة ،والألف ��اظ ال�سوقي ��ة يف
الأعم ��ال الدرامي ��ة؟ ف�ض�ل ً�ا ع ��ن برامج
املقال ��ب ،الت ��ي تعتمد على �إث ��ارة رعب
ال�ضي ��وف وا�ستفزازه ��م ال�ستخ ��دام
�ألف ��اظ خارجة ،وه ��و ما ُيث�ي�ر ا�ستياء
املواطنني خالل ال�شهر الف�ضيل".

يف رم�ضان؟
 نعم.*م ��ا املوق ��ع الإلك�ت�روين ال ��ذي
تتابعينه؟
 بالدرج ��ة الأوىل الفي�سب ��وك،وقد �أ�صبح ��ت املواق ��ع الإلكرتونية
و�سيلة �سهلة لالت�صال بالأهل ،كذلك

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
اليوم (اخلمي�س) ،الذي �سرتتف ��ع فيه درجات احلرارة عن معدالتها
مع رياح خفيفة

لالطالع على الأخبار ،ال�سيما �أخبار
الوطن لأننا كما تعرف يف هولندا.
*ما ه ��ي الوجب ��ات املف�ضلة لك على
مائدة الإفطار؟
 ال�شورب ��ة والدومل ��ة هم ��ا �سيدت ��امائدة رم�ضان.
*ه ��ل تابعت عم�ل� ًا فني� � ًا �أعجبك يف
رم�ضان؟
 مل ن�شاه ��د عمال ي�شدنا �إليه كثري ًا.ومعظم ما يعر�ض جمرد ح�شو وملء
لل�شا�شة ،وا�ستعجال يف التنفيذ.
*ه ��ل لدي ��ك ممث ��ل مف�ض ��ل تتابعيه
خالل رم�ضان؟
�أح ��ب �أداء الفن ��ان قا�س ��م امل�ل�اكلأن ��ه ميث ��ل الواق ��ع املوج ��ود ،رغم
االعرتا�ض على بع�ض هفوات عمله
كاملبالغة والإيقاع البطيء والت�ص ّنع
عند بع�ض من يعملون معه.

*م ��اذا حتمل�ي�ن لرم�ض ��ان م ��ن
ذكريات؟
 كث�ي�رة ه ��ي الذكري ��ات العالقة يفالذه ��ن ،لأنن ��ا يف هولن ��دا نفتق ��د
الأذان يف اجلوام ��ع ومدفع االفطار
وامل�سحرجي.
*هل ا�ستطاعت الدراما العراقية �أن
تناف�س العربية يف �شهر رم�ضان؟
 للأ�س ��ف ال ،وم ��ا ن�شه ��ده �أعم ��ا ًالمتعجل ��ة وجمرد ح�ش ��و ،وب�صراحة
كان ��ت �أعمالن ��ا يف ال�ساب ��ق �أك�ث�ر
جودة وكانت دول اخلليج ت�شرتيها
وهي يف مرحلة الت�صوير.
*م ��ا ه ��و امل�سل�س ��ل التلفزي ��وين
ال ��ذي عر�ض يف رم�ض ��ان وبقى يف
ذاكرتك؟
 م�سل�س ��ل الذئ ��ب والن�س ��ر وعيوناملدينة.
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العمود
الثامن
 علي ح�سني

غربة عبد الرزاق
ال�صايف

ظ ّل عبد الرزاق ال�صايف ،على مدى
ت�سعني عام ًا� ،صورة عن العراق
الذي �أحبّه وع�شقه ،ال الطائفية
�أغرته ،وال املحا�ص�صة اقرتبت من
بابه ،كان مثل العراق الذي حلم به،
هادئ ًا� ،أنيق ًا ،طافح ًا بالأمل .ومل
يكن يدري � ّأن بغداد �ستدير ظهرها
له يف �أواخر حياته ،ليعي�ش ما
تبقى له من العمر غريب ًا ومري�ض ًا،
يف الوقت الذي جند خيل ال�سيا�سة
يرتاف�سون فيما بينهم من �أجل
كرا�سي املحافظات.
بالأم�س ،كانت �صورة عبد الرزاق
ال�صايف م�ؤملة وهو يودع الوطن
الذي نا�ضل و�سجن وتغرب من
�أجله ،ويف النهاية �أدار ظهره له،
فلم يك ّلف رئي�س اجلمهورية
نف�سه� ،أو رئي�س الوزراء� ،أو
رئي�س الربملان �أن يبعث بربقية
تعزية لعائلة منا�ضل و�سيا�سي
�ضحّ ى ب�سنوات عمره من �أجل
العراق .ففي هذه البالد فقط ،تقر�أ
�أخبار معارك حممد احللبو�سي،
وت�شاهد فديوات حنان الفتالوي
تعلن �إنها ثورية ،وتنتظر ما يقوله
الإ�صالحي بهاء الأعرجي ،وكلها
�أخبار ت�صلح عنوان ًا للمرحلة التي
ع�شنا فيها �أحداث م�سرحية ال�ضحك
على القانون.
اليوم يحاول البع�ض القيام
ب�أمكر عمليّة لإنقاذ �سا�سة ظ ّنت
النا�س �أنهم �سيندثرون ،من خالل
ا�ستخدام ال�شعارات الرباقة
وحتذير النا�س من انهيار البالد،
لنجد من يطالب العراقيني جميع ًا
بالدفاع عن الد�ستور الذي �س ُتنتهك
"ع ّفته" لوغاب حممد احللبو�سي
عن �صدارة امل�شهد ،وليط ّل نواب
املحور بوجوههم من جديد وهم
ي�صرخون ان هذه الكرا�سي من
ح�صتنا  ..كيف وملاذا؟ اليهم،
لي�س �أمامك �أيها العراقي �سوى �أن
ت�صدق بيان الكرابلة الذي يقول
� ّإن من�صب رئي�س جمل�س النواب
�سيعود لهم قريبا ،هذه ح ّزورة
جديدة .اليهمّ ،يف كل الأحوال
احلمد لله على نعمته �أن نكون
ونظ ّل عراقيني على طريقة "عبد
الرزاق ال�صايف" ،ال على طريقة
جمال الكربويل.
عا�ش عبد الرزاق ال�صايف �سنواته
الت�سعني م�ؤمن ًا ب�أن هذا الوطن
املثري للده�شة لن يكف عن �صوغ
نف�سه كل يوم ،يختلف �أبنا�ؤه
على �أ�شياء كثرية ،لكنهم يتفقون
جميع ًا على �شغف حب هذه البالد
والدفاع عن حريات النا�س و�آمالهم
وم�ستقبلهم ..والأهم �أن يتعلموا
اجلر�أة التي ميلكونها ،وال�شجاعة
التي يجب �أن ترافقهم ،والإقدام
والت�ضحية التي يجب �أن تكون
�شعار ًا لهم.
اليوم تبدو حياة وكتابات عبد
الرزاق ال�صايف يف ا�ستعادتها
ك�أنها ن�شيد واحد ذو الزمات واحدة
تتكرر :ال�سجن ،الن�ضال ،حب
النا�س والدفاع عن حقهم يف حياة
كرمية ،وهي كتابات التختلف عن
ما قدمه عبد اجلبار وهبي الذي
ق�ضى حياته حتت تعذيب وح�شي
 ،وتتماهى مع �شمران اليا�سري "
ابو كاطع " الذي مات منفي ًا مطارد ًا
يف دروب الغربة ،حياة تع ِّلمنا
�أن نبقى داخل نب�ض الوطن ،يف
ذاته ،ويف وجدانه و�أن ال نن�صت
للهتافات الفارغة التي يطلقها "
�صبيان ال�سيا�سة "  ،لأنها تريد �أن
تزور حقائق التاريخ.

� شكيب كاظم
الأديب والناقد� ،صدر له عن
(دار �أمل اجلديدة) يف دم�شق
كتاب عنوانه ( قد كان ماكان.
يف النقا�ش والر�أي) ويقع يف
� ٢٤٧صفحة.احتوى ع��ددا
من املقاالت التي ن�شرها يف
ال�صحف واملجالت العراقية،
ومنها �صحيفة (املدى) ،وهو
كتابه ال�سابع ع�شر .
 جمال �أمني
املخرج واملمثل ،ي ��ؤدي دور
البطولة يف الفيلم ال�سينمائي
"وراء الباب" الذي يخرجه
ع ��دي م��ان��ع ،ال�ف�ي�ل��م ي��روي
حكاية مهاجر ع��راق��ي اثناء
ف�ترة الثمانينات ،يتعر�ض
مل�صاعب وم�ضايقات ،ويل�سط
ال�ضوء على �أحوال املهجرين
الذين تركوا العراق ب�سبب
الظروف ال�سيا�سية.

تعر�ضه لأزمة �صحية .الراحل
ق ��دم ال �ع��دي��د م��ن الأغ �ن �ي��ات
ل �ن �ج��وم ال� �غ� �ن ��اء ال �ع��راق��ي
�أبرزهم يا�س خ�ضر� ،سعدون
جابر� ،سعدي احللي ،ماجد
امل �ه �ن��د���س ،ح ��امت ال �ع��راق��ي،
قا�سم ال�سلطان .تخرج يف
كلية الفنون اجلميلة ،ق�سم
ال��درا��س��ات املو�سيقة ،وكان
 ح�سن فالح
يجيد العزف على العديد من
امللحن والعازف ،تويف بعد الآالت املو�سيقية.

