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 بغداد  /محمد �صباح
اتخذ زعيم التيار ال�صدري مقتدى
ال�ص ��در خط ��وات ا�ستباقي ��ة ب ��د�أ
بتنفيذه ��ا الأ�سب ��وع املا�ضي حم ��او ًال �إق�صاء
قي ��ادات و�شخ�صيات ب ��ارزة يف تياره متهمة
بالإثراء والف�ساد ،و�ش ��كل جلنة ثالثية كلفت
بالتحقي ��ق مع م ��ا يق ��ارب (� )1000شخ�صية
متورط ��ة بالف�س ��اد ا�ستع ��داد ًا لتجريدهم من
ه ��ذه الأموال و�إبع ��اد امل�سيئني ع ��ن �صفوف
التيار ال�صدري.
ه ��ذه ال�شخ�صيات املتوق ��ع "طردها" من قبل
ال�صدر و�إحالة ملفاته ��م �إىل الق�ضاء العراقي
خالل الأيام املقبلة هم من القيادات الع�سكرية
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داع�ش يحرق قرية على �أطراف
املو�صل �ضمن خمطط القتحام املدينة

جلان التيار ال�صدري تتق�صى �أموال 1000
�شخ�صية �سيا�سية وع�سكرية ودينية
العاملة يف "�سرايا ال�سالم" اجلناح الع�سكري
للتيار وم ��ن ال�سيا�سي�ي�ن و�أي�ض� � ًا رجال دين
متورط�ي�ن بال�سيط ��رة على عق ��ارات ومزارع
ومراك ��ز جتارية (موالت) مهم ��ة وكبرية يف
حمافظات الو�سط واجلنوب.
وتدل هذه امل�ؤ�شرات على ت�سجيل ان�شقاقات
جديدة بني �صفوف التيار ال�صدري من خالل
�إحال ��ة العدي ��د م ��ن القي ��ادات وال�شخ�صيات
�إىل التحقي ��ق يف مقدمته ��م املعاون اجلهادي
�أب ��و دعاء العي�س ��اوي وهو احد ق ��ادة �سرايا
ال�سالم.
وه ��ذه لي�س ��ت امل ��رة الأوىل الت ��ي يق ��وم بها
مقتدى ال�صدر مبالحقة الفا�سدين من �أتباعه
والتي تنتهي بان�شقاقهم عن التيار وت�أ�سي�س
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4

ً
منزال
ال�سكان ينزحون بعد مقتل املختار و�إ�شعال النار يف 20

مقربة من ال�صدر
م�ؤ�شرات عن ان�شقاق املعاون اجلهادي و�شخ�صيات �أخرى ّ

كتل و�أحزاب جديدة تعمل خارج �إطار التيار
ال�صدري.
وكان زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري ق ��د �أعل ��ن ع ��ن
م�شروع ��ه الإ�صالح ��ي يف الع ��ام 2016
وكان يه ��دف اىل حت�س�ي�ن الواق ��ع اخلدم ��ي
والأو�ضاع الأمنية والإ�صالحات ال�سيا�سية،
و�إيق ��اف الف�ساد و�إبعاد احلزبي�ي�ن عن �إدارة
ملف الوزارات.
وعل ��ى �إثر هذا ،تظاه ��ر الع�شرات م ��ن �أتباع
التيار ال�صدري يف حمافظة النجف ،الأ�سبوع
املا�ضي� ،أم ��ام ثالثة من �أهم املراكز التجارية
يف املحافظ ��ة العائدة ملكيتها �إىل �شخ�صيات
وقيادات بارزة يف �صفوف التيار ال�صدري .
ويو�ض ��ح النائب عن حمافظ ��ة النجف ماجد

�أثري ناظم
اجلا�سور يكتب:
متكررة
مواجهة
ّ

طالب عبد العزيز
يكتب :وعي
�سطحي وق�ضايا
ملتب�سة

 بغداد /وائل نعمة

الوائل ��ي �أن "املحتجني تظاه ��روا �أمام ثالثة
مراك ��ز جتارية يف حمافظة النجف تعود �إىل
�شخ�صيات ح�صلت على هذه امل�شاريع ب�سبب
نفوذها".
وتاب ��ع الوائل ��ي يف حدي ��ث م ��ع (امل ��دى) �أن
"اثن�ي�ن م ��ن ه ��ذه الأماك ��ن (جمم ��ع ال�شراء
ومطع ��م خمل� ��ص) تعام�ل�ا م ��ع املتظاهري ��ن
ب�ش ��كل �أدى المت�صا�ص غ�ضب املحتجني عرب
�إفراغهم ��ا وغلقهما" ،م�ست ��درك ًا "لكن امل�شكلة
ه ��ي ما ح ��دث يف جمم ��ع الب�ش�ي�ر بع ��د قيام
حماي ��ات امل ��ول ب�إطالق النار عل ��ى املحتجني
وهو �أم ��ر ت�سبب مبقتل ( )4م ��ن املتظاهرين
وجرح (� )20آخرين".
 التفا�صيل �ص2

ر�سالة خميفة تركه ��ا تنظيم داع�ش ليلة �أول
من �أم� ��س ،حني هاجم قرية تع ��د واحده من
�أهم املنافذ لدخول مدينة املو�صل عرب ال�صحراء.
احلادث الأخري هو الراب ��ع يف غ�ضون �أ�سبوعني الذي
ي�شنه التنظي ��م يف املدينة و�أطرافها ،يف وقت تت�صاعد
فيه التحذيرات من اخرتاق املو�صل جمدد ًا.
ا�ستخ ��دم داع�ش هذه املرة �أ�سلوب� � ًا جديد ًا يف مهاجمة
املناط ��ق النائي ��ة ،و�أقدم عل ��ى �إحراق نح ��و  20منز ًال،
وف ��ق م�صادر �أمنية ،يف قرية ت�سمى "ال�شيخ ابراهيم"
او الإبراهمية يف جنوب غرب املو�صل.
والقري ��ة ذاته ��ا كان قد هاجمه ��ا التنظيم قب ��ل �أكرث من
�أ�سب ��وع ،وقت ��ل املخت ��ار و 6م ��ن �أقارب ��ه يف هجم ��ات
جديدة ت�ستهدف �أطراف املو�صل.
يف الأ�سب ��وع املا�ضي قال زعم ��اء قبليون لـ(املدى)� :إذا

مل ت�س ��رع بغ ��داد يف ت�سلي ��ح ال�سكان يف ق ��رى جنوب
وغرب املو�ص ��ل "�ست�صل بقايا داع� ��ش اىل املدن خالل
�أ�سب ��وع" .وتعتزم احلكومة ت�سليح رجال  50قرية يف
املناط ��ق النائية �ضم ��ن خطة جديدة لت�سلي ��ح الع�شائر
ملواجهة داع�ش.
و�ست ��وزع � 5آالف قطع ��ة �س�ل�اح متو�سط ��ة – على �أقل
تقدير -عل ��ى القرى يف مناطق جنوب وغرب املو�صل،
ل�سد فراغات تتحرك فيها بقايا التنظيم يف نينوى.
وق ��ال م�صدر �أمن ��ي لـ(امل ��دى) ،طلب عدم ن�ش ��ر ا�سمه،
�إن ع ��دد ًا غ�ي�ر مع ��روف م ��ن امل�سلح�ي�ن هاجم ��وا ،يف
العا�ش ��رة من م�س ��اء اجلمعة املا�ض ��ي ،القرية مت�سللني
من ال�صحراء.
وكان ��ت نحو  100عائلة قد ف� � ّرت الأ�سبوع املا�ضي من
القرية� ،إثر الهجوم الذي ا�ستهدف املختار وعائلته.
 التفا�صيل �ص3

الربملان يناق�ش ا�ستهداف الأمريكان لل�شرطة االحتادية يف كركوك

النواب الكرد يطلبون ت�شكيل جلنة
م�ؤقتة بخ�صو�ص املادة 140
 بغداد  /المدى
رف ��ع جمل� ��س الن ��واب
جل�ست ��ه اىل ي ��وم غ ��د
الإثن�ي�ن عن ��د ال�ساع ��ة الواح ��دة
ظهر ًا .و�أثناء اجلل�سة قدمت وثيقة
تت�ضمن طلب ًا تقدم به ر�ؤ�ساء الكتل
الكردية اىل رئا�سة الربملان لت�شكيل
جلن ��ة م�ؤقت ��ة ملراقب ��ة تنفي ��ذ املادة
.١٤٠
وفيما ي�ؤيد الكرد بقوة تنفيذ املادة
140م ��ن الد�ست ��ور ،يب ��دي العرب
والرتكم ��ان يف كرك ��وك ومناط ��ق
�أخ ��رى اعرتا�ض� � ًا عل ��ى تنفيذه ��ا،
خلوفهم من احتم ��ال �ضم املحافظة
الغنية بالنفط اىل �إقليم كرد�ستان.
يف �سياق �آخر ناق�ش جمل�س النواب

يف جل�ست ��ه الثامن ��ة ع�ش ��رة الت ��ي
عق ��دت برئا�سة حمم ��د احللبو�سي،
وبح�ض ��ور  183نائب� � ًا االعتداءات
الأمريكية على الق ��وات الأمنية يف
كركوك.
وق ��ال ع�ض ��و حتالف الفت ��ح حممد
ك ��رمي �إن "فق ��رة االعت ��داءات
الأمريكي ��ة �ض ��د ق ��وات ال�شرط ��ة
االحتادية يف كركوك متت مناق�شتها
ك�أول فق ��رة بع ��د �أن مت ت�أخريه ��ا
من قب ��ل الدائ ��رة الإعالمية ملجل�س
النواب للفقرة الرابع ��ة" ،الفت ًا �إىل
�أن "جمل� ��س الن ��واب �ص ��وت عل ��ى
جمل ��ة م ��ن التو�صي ��ات والقرارات
�أبرزه ��ا ا�ستدع ��اء امل�س�ؤول�ي�ن عن
جه ��از مكافحة الإره ��اب وال�شرطة
االحتادي ��ة وقي ��ادة العملي ��ات

امل�شرتك ��ة ومكت ��ب القائ ��د الع ��ام
للق ��وات امل�سلح ��ة للوق ��وف عل ��ى
�أ�سباب احلادث".
و�أ�ض ��اف �أن ��ه "�سيت ��م البح ��ث م ��ع
اجلهات التي �سيتم ا�ستدعا�ؤها �سبب
وجود القوات الأمريكية بالقرب من
قوات ال�شرطة االحتادية ،ف�ض ًال عن
توجي ��ه �س�ؤال بوج ��ود تن�سيق بني
الق ��وات الأمريكية املنف ��ذة للق�صف
وقوات ال�شرط ��ة االحتادية املا�سكة
للأر� ��ض م ��ن عدم ��ه وم ��ا ه ��و مدى
التن�سي ��ق ب�ي�ن الطرف�ي�ن" ،مبين� � ًا
�أن "جمل� ��س الن ��واب �ص ��وت عل ��ى
تل ��ك التو�صي ��ات والق ��رارات لردع
اال�ستهت ��ار الأمريكي جت ��اه �سيادة
البالد".
 التفا�صيل �ص2

فاينن�شال تاميز :حاجة الب�صرة للكهرباء تلخ�ص
اعتماد العراق على ا�سترياد الطاقة
5
م�س�ؤول ع�سكري رفيع :بغداد اتخذت �إجراءات �أمنية حلماية الأمريكان

م�سـ�ؤولون عراقيــون :الأمـريكــان
طلبوا عدم االنحياز اىل �إيران
 ترجمة  /حامد �أحمد
عندم ��ا جل�س وزي ��ر اخلارجي ��ة الأمريكي مايك
بومبي ��و م ��ع م�س�ؤول�ي�ن عراقي�ي�ن يف بغ ��داد
الأ�سب ��وع املا�ض ��ي يف وق ��ت ت�صاعدت في ��ه التوترات بني
�أم�ي�ركا وايران ،نقل �إليهم ر�سال ��ة ذات معنى دقيق� :إذا مل
تقفوا معنا ،فتنحوا جانب ًا .
الر�سالة التي نقلت اىل �أ�سو�شييتدبر�س من قبل م�س�ؤولني
اثن�ي�ن حكومي�ي�ن ،توكد على م ��دى الو�ضع احل ��رج الذي
يعي�شه العراق ..فحكومته متحالفة مع طهران ووا�شنطن
اللتني تعي�شان مواجهة ندية متزايدة .
وبينم ��ا تت�صاع ��د التوترات ،هناك خماوف م ��ن احتمالية
�أن جُت ��ر بغداد مرة �أخ ��رى يف و�سط الأزم ��ة ،بينما ت�شق
طريقه ��ا الآن نح ��و التع ��ايف .ت�ست�ضي ��ف البالد م ��ا يقرب
م ��ن � 5,000آالف جندي �أمريكي ،وتوج ��د فيها من ناحية

�أخ ��رى ف�صائل م�سلحة قوية مدعومة من �إيران نادى ق�سم
منها بطلب مغادرة القوات الأمريكية البالد .
املحل ��ل ال�سيا�سي العراقي واثق الها�شم ��ي قال" :ال�س�ؤال
الكب�ي�ر هو كي ��ف �سيتعامل ق ��ادة عراقيون م ��ع م�صاحلهم
الوطنية يف بلد منت�شرة فيه الوالءات لقوى خارجية على
ح�س ��اب م�صال ��ح بلده ��م� .إذا مل ت�ستطع الدول ��ة ال�سيطرة
عل ��ى حت ��رك ه ��ذه الف�صائ ��ل امل�سلح ��ة ،فعنده ��ا �سي�صبح
العراق م�سرح ًا لنزاع �أمريكي �إيراين م�سلح ".
رغ ��م �سل�سل ��ة الأن�شط ��ة التحري�ضي ��ة م ��ن قب ��ل الطرفني،
�ص ��رح الرئي�س الأمريكي دونالد ترام ��ب �أنه ال يريد حرب ًا
م ��ع �إيران ،حتى �أنه ق ��ال �إنه منفتح لإج ��راء حوار ،ولكن
التوت ��رات م ��ا ت ��زال عالية وج ��زء من ذل ��ك يع ��ود لتاريخ
املنطقة امل�شحون .
 التفا�صيل �ص3

ّ
تد�شن ملعب اجلنوب املونديايل ومرتو
الدوحة
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"ال�شوربة خانة" مطبخ احل�ضرة القادرية
اعتادت �إطعام الفقراء وغريهم كل يوم
وخ�صو�صا يف �أيام رم�ضان..

عد�سة :حممود ر�ؤوف

نفط الب�صرة تطمئن� :إك�سون نا�شطون و�أكادمييون ي�ؤ�شرون
موظفيها
جتل
مل
موبيل
ِ
ً
�ضعفا يف �أداء النواب

بغداد /المدى

�أعلن مدي ��ر �شركة نفط الب�صرة �إح�س ��ان عبد اجلبار ،يوم
�أم� ��س ال�سب ��ت� ،أن م ��ا قامت به �شرك ��ة "�إك�س ��ون موبيل"
يف حق ��ل "غ ��رب القرنة  "1لي� ��س عملية �إج�ل�اء و�إمنا �إع ��ادة ترتيب
للإدارة.
وكانت "رويرتز" قد ذكرت ،يف وقت �سابق من يوم �أم�س ال�سبت� ،أن
�شرك ��ة النفط الأمريكية "�إك�سون موبي ��ل" بد�أت ب�إجالء موظفيها من
حق ��ل "القرنة" النفط ��ي يف الب�صرة جنوبي الع ��راق ،ولفتت �إىل �أنه
يجري نقلهم �إىل دبي.
وق ��ال عبد اجلب ��ار ،يف ت�صريحات لوكالة (�سبوتني ��ك)� ،إن "ما حدث
ه ��و �إعادة ترتيب الإدارة بنق ��ل موظفيها من موقع غرب القرنة � 1إىل
موقع �شركة �أك�سون موبيل يف دبي مع بقاء كل موظف من موظفيهم
مب�س�ؤوليته املبا�ش ��رة عن �أعماله داخل احلقل عرب مكتب دبي ،وهذه
لي�ست املرة الأوىل ،هم اتخذوا يف مرات عديدة مثل هذا الإجراء".
 التفا�صيل �ص3

 ذي قار  /المدى
ك�شف امل�شاركون يف الندوة احلوارية
الت ��ي ّ
نظمه ��ا مرك ��ز املعلوم ��ة للبح ��ث
والتطوي ��ر ،عن �ضعف �أداء نواب حمافظة ذي قار
خ�ل�ال الف�صل الأول من ال�سنة الت�شريعية الأوىل.
وفيم ��ا ر�ص ��دوا انعدام م�شاركة رب ��ع النواب ب�أي
ن�ش ��اط يف جل�س ��ات الربمل ��ان ،وم�ص ��ادرة ر�أي
النائ ��ب م ��ن قبل ر�ؤ�س ��اء الكتل ،دع ��وا اىل متكني
الن ��واب وتنمي ��ة قدراته ��م عل ��ى الأداء املتميز يف
الأن�شط ��ة الت�شريعية والرقابية ،ال�سيما يف جمال
الق�ضايا االقت�صادية واملالية والأمنية.
وقال من�سق فريق مركز املعلومة للبحث والتطوير
ف�ل�اح نوري ،حول الن ��دوة احلوارية التي �أقيمت
على قاعة جمل�س حمافظة ذي قار ملناق�شة وتقييم
�أداء ن ��واب حمافظ ��ة ذي قار خ�ل�ال الف�صل الأول

م ��ن ال�سن ��ة الت�شريعي ��ة الأوىل و�ش ��ارك فيها عدد
م ��ن النا�شط�ي�ن املدني�ي�ن ومكتب حق ��وق الإن�سان
يف املحافظ ��ة� ،إن "امل�شارك�ي�ن يف الندوة ناق�شوا
بيانات تقرير يتعلق بالأداء الربملاين �أعدّه فريق
ر�صد و�إعداد من مرك ��ز املعلومة بناء على بيانات
ومعلومات املوقع الر�سمي ملجل�س النواب".
و�أ�ض ��اف �أن "التقري ��ر يه ��دف اىل ت�سليط ال�ضوء
عل ��ى �أداء جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي يف الف�ص ��ل
الت�شريع ��ي الأول م ��ن ال�سن ��ة الت�شريعي ��ة الأوىل
لل ��دورة االنتخابي ��ة الرابع ��ة (2022 -2018
) وللأ�شه ��ر ( �أيل ��ول -ت�شري ��ن الأول -ت�شري ��ن
الث ��اين -كان ��ون الأول  2018وكان ��ون الث ��اين
 ,)2019ويتن ��اول بالتحدي ��د �أداء نواب ونائبات
ذي ق ��ار ,وذلك يف م�سعى لتفعي ��ل دورهم النيابي
ب�شقيه الت�شريعي والرقابي".
 التفا�صيل �ص4
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جلان التيار ال�صدري تتق�صى �أموال � 1000شخ�صية
�سيا�سية وع�سكرية ودينية

 بغداد  /حممد �صباح
اتخ ��ذ زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�ص ��در خط ��وات ا�ستباقية ب ��د�أ بتنفيذها
الأ�سب ��وع املا�ضي حم ��او ًال �إق�صاء قيادات
و�شخ�صي ��ات ب ��ارزة يف تي ��اره متهم ��ة
بالإث ��راء والف�س ��اد ،و�ش ��كل جلن ��ة ثالثية
كلف ��ت بالتحقي ��ق مع م ��ا يق ��ارب ()1000
�شخ�صي ��ة متورط ��ة بالف�س ��اد ا�ستع ��داد ًا
لتجريده ��م م ��ن ه ��ذه الأم ��وال و�إبع ��اد
امل�سيئني عن �صفوف التيار ال�صدري.
ه ��ذه ال�شخ�صي ��ات املتوق ��ع "طردها" من
قبل ال�ص ��در و�إحالة ملفاته ��م �إىل الق�ضاء
العراق ��ي خ�ل�ال الأي ��ام املقبل ��ة ه ��م م ��ن
القي ��ادات الع�سكري ��ة العامل ��ة يف "�سرايا
ال�س�ل�ام" اجلن ��اح الع�سكري للتي ��ار ومن
ال�سيا�سي�ي�ن و�أي�ض ًا رج ��ال دين متورطني
بال�سيطرة على عق ��ارات ومزارع ومراكز
جتاري ��ة (م ��والت) مهم ��ة وكب�ي�رة يف
حمافظات الو�سط واجلنوب.
وت ��دل ه ��ذه امل�ؤ�ش ��رات عل ��ى ت�سجي ��ل
ان�شقاق ��ات جدي ��دة ب�ي�ن �صف ��وف التي ��ار
ال�ص ��دري م ��ن خ�ل�ال �إحال ��ة العدي ��د م ��ن
القي ��ادات وال�شخ�صي ��ات �إىل التحقي ��ق
يف مقدمته ��م املع ��اون اجله ��ادي �أبو دعاء
العي�ساوي وه ��و احد قادة �سرايا ال�سالم.
وهذه لي�س ��ت املرة الأوىل الت ��ي يقوم بها
مقت ��دى ال�ص ��در مبالحق ��ة الفا�سدي ��ن من
�أتباعه والتي تنتهي بان�شقاقهم عن التيار
وت�أ�سي� ��س كت ��ل و�أح ��زاب جدي ��دة تعم ��ل
خارج �إطار التيار ال�صدري.
وكان زعي ��م التي ��ار ال�صدري ق ��د �أعلن عن
م�شروع ��ه الإ�صالح ��ي يف الع ��ام 2016
وكان يه ��دف اىل حت�س�ي�ن الواقع اخلدمي
والأو�ض ��اع الأمني ��ة والإ�صالح ��ات
ال�سيا�سي ��ة ،و�إيق ��اف الف�س ��اد و�إبع ��اد
احلزبيني عن �إدارة ملف الوزارات.
وعلى �إثر هذا ،تظاهر الع�شرات من �أتباع
التي ��ار ال�ص ��دري يف حمافظ ��ة النج ��ف،
الأ�سب ��وع املا�ض ��ي� ،أم ��ام ثالث ��ة م ��ن �أهم
املراك ��ز التجاري ��ة يف املحافظ ��ة العائ ��دة
ملكيتها �إىل �شخ�صيات وقيادات بارزة يف
�صفوف التيار ال�صدري .
ويو�ض ��ح النائ ��ب ع ��ن حمافظ ��ة النج ��ف
ماج ��د الوائل ��ي �أن "املحتج�ي�ن تظاه ��روا
�أم ��ام ثالث ��ة مراك ��ز جتاري ��ة يف حمافظة
النج ��ف تعود �إىل �شخ�صيات ح�صلت على
هذه امل�شاريع ب�سبب نفوذها".
وتاب ��ع الوائلي يف حديث م ��ع (املدى) �أن
"اثن�ي�ن من هذه الأماك ��ن (جممع ال�شراء
ومطعم خمل� ��ص) تعامال م ��ع املتظاهرين
ب�ش ��كل �أدى المت�صا�ص غ�ض ��ب املحتجني
ع�ب�ر �إفراغهما وغلقهم ��ا" ،م�ستدرك ًا "لكن
امل�شكل ��ة ه ��و ما ح ��دث يف جمم ��ع الب�شري
بع ��د قيام حمايات املول ب�إطالق النار على
املحتجني وهو �أم ��ر ت�سبب مبقتل ( )4من
املتظاهرين وج ��رح (� )20آخرين ".يتابع
النائ ��ب عن حتال ��ف �سائ ��رون �أن "الهدف

تظاهرة
لل�صدريني �أمام
احد موالت
النجف
الرئي�س من ه ��ذه االحتجاجات هو �إيقاف
جمي ��ع العملي ��ات التجارية الت ��ي يثار من
خلفه ��ا الف�ساد" ،معلق ًا عل ��ى �إمكانية �إبعاد
ه ��ذه ال�شخ�صي ��ات م ��ن التي ��ار قائ�ل ً�ا �إن
"القرار عائ ��د �إىل القيادة وزعامة التيار
يف اتخاذ القرار املنا�سب".
وي�ؤك ��د �أن "حما�سب ��ة ه ��ذه ال�شخ�صي ��ات
�ستك ��ون �شدي ��دة وقوي ��ة م ��ن قب ��ل قيادة
التيار ال�صدري لو ثبت ف�سادهم" ،متوقع ًا
�أن "�أع ��داد ال�شخ�صي ��ات الذي ��ن �ستت ��م
حما�سبته ��م كب�ي�ر وهذا وا�ض ��ح من خالل
التح ��رك الكبري جلم ��ع املعلومات عن هذه
ال�شخ�صي ��ات من قب ��ل اللجن ��ة التحقيقية
داخ ��ل التي ��ار ".و�أعل ��ن م�س�ؤول ��ون يف
م�ست�شف ��ى احلكي ��م يف النج ��ف ح�صيل ��ة
�ضحاي ��ا �أح ��داث املحافظ ��ة ،قائل�ي�ن �إن ��ه
ا�ستقب ��ل م ��ن اال�شتب ��اكات �أم ��ام جمم ��ع
الب�ش�ي�ر ( )١٧جريح� � ًا و( )4وفي ��ات،
م�ضيف�ي�ن �أن ��ه ا�ستنف ��ر كادره بتق ��دمي
العالجات واخلدمات الطبية لهم .
وطالب ��ت كتلة �سائ ��رون النيابي ��ة ،ب�إنزال
عقوب ��ة الإع ��دام بح ��ق قتل ��ة �أربع ��ة م ��ن
املتظاهري ��ن يف حمافظ ��ة النج ��ف ،الفتة
�إىل �أن جلن ��ة حق ��وق الإن�س ��ان النيابي ��ة
زارت موق ��ع التظاه ��رة وثب ��ت لديه ��ا �أن
"التظاه ��رة �سلمي ��ة" .وذكر بي ��ان �صادر
من حتالف �سائ ��رون اطلعت عليه (املدى)
�أن "املتظاهري ��ن يف النج ��ف املطالب�ي�ن
بك�شف الف�ساد وحماربة املف�سدين قوبلوا
بال�س�ل�اح و�سق ��ط عل ��ى �إث ��ر ذل ��ك �أربع ��ة

الربملان يناق�ش ا�ستهداف الأمريكان
لل�شرطة االحتادية يف كركوك
 بغداد /املدى

�شه ��داء و 20جريح ًا" ،مطالب� � ًا الربملان بـ
"�سم ��اع �أ�صوات الأيتام وثكاىل ال�شهداء
و�أ�صوات اجلرحى".
والتق ��ى زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�ص ��در املرج ��ع الديني عل ��ي ال�سي�ستاين
يف النجف حيث بحثا الأو�ضاع ال�سيا�سية
والأمني ��ة والأح ��داث الت ��ي �شهدته ��ا
املحافظ ��ة .بدوره ،دعا رئي� ��س كتلة احلل
النيابي ��ة حممد الكرب ��ويل جمل�س النواب
وهيئ ��ة النزاه ��ة التب ��اع خط ��وات زعي ��م
التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر يف حماربة
الف�س ��اد .وقال الكرب ��ويل يف تغريدة على
ح�ساب ��ه ب� �ـ (توي�ت�ر)" :للت�أري ��خ ..ال�سيد
ال�ص ��در ه ��و �أول من ق� � َر َن الق ��ول بالفعل
يف ق�ضي ��ة ك�شف الفا�سدي ��ن وحما�سبتهم،
م ��ع دعواتنا ال�صادقة للتهدئ ��ة يف �أحداث
النج ��ف" .و�أ�ضاف �أننا "ن ��رى �أن مبادرة
ال�صدر �ستك ��ون نربا�س ًا ليب ��ادر الآخرون
بخط ��وة مماثل ��ة ينتف�ض ��ون فيه ��ا �ض ��د
الفا�سدي ��ن ،وه ��ي دع ��وة ملجل� ��س النواب
وهيئ ��ة النزاهة للمبا�ش ��رة بخطوة عملية
لفتح جميع ملفات الف�ساد امل�ؤجلة".
ويق ��ول النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف �سائ ��رون
حمم ��د الغ ��زي يف ت�صري ��ح لـ (امل ��دى) �إن
"االنتفا�ض ��ة اجلماهريي ��ة الت ��ي حدث ��ت
يف حمافظ ��ة النج ��ف الأ�سب ��وع املا�ض ��ي
ت�أت ��ي ا�ستجاب ��ة من اجلماه�ي�ر للم�شروع
الإ�صالحي الذي �أطلقه مقتدى ال�صدر �ضد
الفا�سدين داخ ��ل التيار ال�صدري" ،م�ؤكد ًا
�أن "هناك �شخ�صيات تابعة للتيار ا�ستغلت

انتماءها لتحقيق مكا�سب �شخ�صية".
ت�أتي ه ��ذه االحتجاجات بع ��د �ساعات من
ن�ش ��ر �صفح ��ة �صالح حمم ��د العراقي على
الفي�سب ��وك (وهي �صفحة يعتقد �أنها متثل
ال�صدر) من�شور ًا دعت فيه علي هادي (�أبو
جمي ��ل) والنائ ��ب ال�سابق ع ��واد العوادي
وعم ��اد (�أب ��و م ��رمي) �إىل ت ��رك العم ��ل
التج ��اري احلكوم ��ي يف م ��دة �أق�صاه ��ا
الن�صف من �شهر رم�ضان.
ي�ضي ��ف الغ ��زي �أن "اللجن ��ة الت ��ي �شكلها
ال�ص ��در �ستق ��وم بالتحقي ��ق م ��ع جمي ��ع
املتهم�ي�ن بالف�س ��اد قبل �إحال ��ة ملفاتهم �إىل
الق�ض ��اء" ،م�ضيف ًا �أن "ال�صولة �ضد ه�ؤالء
الفا�سدي ��ن �ستكون يف جمي ��ع املحافظات
التي يتواجد فيها ال�صدريون".
وك ّل ��ف ال�صدر ك ًال من� :أبو يا�سر ،وعبا�س
الك ��ويف ،وحماف ��ظ بغ ��داد ال�ساب ��ق علي
التميمي ،بجمع معلوم ��ات �شاملة وكاملة
ع ��ن كل م ��ن يعم ��ل مب�شاري ��ع جتاري ��ة
حكومية حال ًال كان ��ت �أم حرام ًا ،م�شروعة
كان ��ت �أم ممنوع ��ة مم ��ن ينتم ��ون للتي ��ار
ال�ص ��دري حالي� � ًا �أو كانوا ينتم ��ون له من
دون ا�ستدعائه ��م ،مهدد ًا املمتنعني �أو ممن
تثب ��ت �إدانتهم ب�إحال ��ة ملفاتهم �إىل حماكم
الدولة املخت�صة.
ويعل ��ق نائ ��ب رئي� ��س اللجن ��ة القانوني ��ة
الربملاني ��ة ع ��ن الأ�سب ��اب الت ��ي �أدت �إىل
جتم ��ع املحتجني �أمام املوالت دون املراكز
التجارية الأخرى قائ�ل ً�ا �إن "هذه الأماكن
ه ��ي الأب ��رز مقارن ��ة بامل ��زارع وحمط ��ات

الوقود التي ميتلكها ه�ؤالء الفا�سدون".
وكان ��ت خلية الإعالم الأمني قد �أعلنت يف
وق ��ت مت�أخ ��ر من م�س ��اء الأربع ��اء الفائت
مقت ��ل �أربعة مواطنني و�إ�صابة � 17آخرين
خالل التظاه ��رات الت ��ي �شهدتها حمافظة
النج ��ف قرب �أحد امل ��والت التجارية الذي
احرتق كلي ًا.
وجاء يف بيان للخلي ��ة �أن القوات الأمنية
متكن ��ت م ��ن �إلق ��اء القب� ��ض عل ��ى خم�س ��ة
م ��ن الذين �أطلق ��وا النار عل ��ى املتظاهرين
وجميعهم من حر�س املول.
وي�ؤك ��د النائب عن مدين ��ة الديوانية "�أنه
ال ميتل ��ك �أي ��ة معلوم ��ات عن �أماك ��ن �إقامة
الأ�سم ��اء املتهم ��ة بالف�س ��اد ،هل ه ��م داخل
�أو خارج الع ��راق؟" ،الفت ًا �إىل �أن "اللجنة
املكلف ��ة بالتحقيق ب ��د�أت بعملها قبل ثالثة
�أيام للبحث عن املعلومات".
وي�ش�ي�ر �إىل �أن "ه ��ذه التحقيق ��ات الت ��ي
جترى داخل التي ��ار ال�صدري �سرتفع �إىل
الق�ض ��اء ليتخذ ق ��راره املنا�س ��ب �ضد هذه
ال�شخ�صي ��ات املتورط ��ة بالف�س ��اد" ،مبين ًا
�أن "�إث ��ارة ه ��ذا املو�ضوع يف ه ��ذا الوقت
حتدي ��د ًا يع ��ود �إىل و�ص ��ول �ش ��كاوى من
قبل مواطنني ت ��دور ب�ش�أن وجود عمليات
ف�ساد قامت بها �شخ�صيات وقيادات داخل
التيار" .و�أم ��ر رئي�س ال ��وزراء عادل عبد
امله ��دي الق ��وات الأمني ��ة ب�إلق ��اء القب� ��ض
عل ��ى املت�سبب�ي�ن يف �أعم ��ال العن ��ف الت ��ي
راح �ضحيته ��ا ع ��دد م ��ن املواطنني وحرق
وتخري ��ب املمتل ��كات يف مدين ��ة النج ��ف،

النواب الكرد يطلبون ت�شكيل جلنة م�ؤقتة بخ�صو�ص املادة 140

يف �سياق �آخر ناق�ش جمل�س النواب
يف جل�ست ��ه الثامن ��ة ع�ش ��رة الت ��ي
عق ��دت برئا�سة حمم ��د احللبو�سي،

وبح�ض ��ور  183نائب� � ًا االعتداءات
االمريكية على الق ��وات الأمنية يف
كركوك.

وق ��ال ع�ض ��و حتالف الفت ��ح حممد
ك ��رمي �إن "فق ��رة االعت ��داءات
الأمريكي ��ة �ض ��د ق ��وات ال�شرط ��ة

االحتادية يف كركوك متت مناق�شتها
ك�أول فق ��رة بع ��د �أن مت ت�أخريه ��ا
من قب ��ل الدائ ��رة الإعالمية ملجل�س

رفع جمل�س النواب جل�سته اىل
يوم غد الإثنني عند ال�ساعة
الواحدة ظهراً .و�أثناء اجلل�سة
قدمت وثيقة تت�ضمن طلب ًا تقدم
به ر�ؤ�ساء الكتل الكردية اىل
رئا�سة الربملان لت�شكيل جلنة
م�ؤقتة ملراقبة تنفيذ املادة .١٤٠
وفيما ي�ؤيد الكرد بقوة تنفيذ
املادة 140من الد�ستور ،يبدي
العرب والرتكمان يف كركوك
ومناطق �أخرى اعرتا�ض ًا على
تنفيذها ،خلوفهم من احتمال
�ضم املحافظة الغنية بالنفط اىل
�إقليم كرد�ستان.

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

مطالب� � ًا بفت ��ح حتقي ��ق يف كيفي ��ة تعام ��ل
الأجهزة الأمنية يف النجف.
وعق ��ب ه ��ذه الأح ��داث ،اتخ ��ذ جمل� ��س
حمافظ ��ة النج ��ف ق ��رارات خ�ل�ال جل�سته
الطارئة التي عقده ��ا على خلفية الأحداث
الأخ�ي�رة يف املحافظة وح ّم ��ل امل�س�ؤولية
الكامل ��ة ملدير �شرطة املحافظة اللواء عالء
غريب والأجهزة الأمنية املعنية.
وي�ستبع ��د النائ ��ب ال�ص ��دري "وج ��ود
ان�شقاق ��ات يف �صف ��وف التي ��ار ال�ص ��دري
ب�سب ��ب ه ��ذه الأح ��داث وحما�سب ��ة بع�ض
الفا�سدي ��ن" ،منوه� � ًا �إىل �أن "الف�ت�رات
ال�سابق ��ة �سجل ��ت ان�شقاق ��ات للكث�ي�ر م ��ن
القي ��ادات لكنه ��ا مل ت�ؤث ��ر يف جمملها على
جماه�ي�ر التي ��ار ال�صدري ب ��ل زادت قوته
ومكانت ��ه ال�سيا�سي ��ة خ�ل�ال ال�سن ��وات
املا�ضية".
وبعد تفاقم الأزمة يف النجف ،امتدت �إىل
حمافظة باب ��ل حيث حا�ص ��رت اجلماهري
منزل النائب ال�سابق عواد العوادي.
ون�شر حممد �صالح العراقي على �صفحته
الف�سيب ��وك من�ش ��ور ًا ق ��ال في ��ه� :أبع ��دوا
احل ّنان ��ة ع ��ن امل�ش ��اكل� ..إن م ��ن بق ��ي مع
�سماحة ال�سيد من املعاونني :هم:
�أ -ال�سيد م�صطفى اليعقوبي.
ب _ ال�شيخ حممود اجليا�شي.
ج _ ال�شيخ ح�سن العذاري.
د_ ال�شيخ وليد الكرمياوي.
ونقل املن�شور عن ال�صدر قوله�" :أنا خيرّ ت
�أخ ��ي كاظم العي�ساوي بيني وبني جتارته

واملهل ��ة لثالثة �أي ��ام" ،مو�ضح ًا �أن "بع�ض
م ��ن ي�سم ��ون باملقرب�ي�ن ميتلك ��ون الكثري
من العق ��ارات والأرا�ضي واملمتلكات فمن
�شاء التوبة عليه بي ��ع بع�ضها ليتم توزيع
�أموالها بني املحتاجني كمقدمة لتوبتهم".
ويبدو �أن هناك بوادر ان�شقاق يف �صفوف
التيار ال�صدري� ،إذ رد على من�شور �صالح
حممد العراقي ،املعاون اجلهادي �أبو دعاء
العي�ساوي قائ ًال ،بح�سب ما ن�شرته مواقع
اتق الله
اخبارية" :طال ��ح ولي�س �صالحِ ..
�أوال يف ه ��ذا ال�شهر الف�ضيل يف حقن دماء
امل�سلم�ي�ن ويف �أعرا�ضه ��م و�أموالهم ف�أنت
من اتك�أت عليهم �سابق ًا وجعلت منهم قادة
فاحفظ له ��م تاريخه ��م لأنك �أن ��ت املري�ض
ولي�س هم ".وي�ضيف البيان املتداول على
�صفحات املواقع التوا�صل االجتماعي "�إذا
كن ��ت �صادق ًا ومهتم� � ًا بالو�ض ��ع الداخلي،
مل ��اذا تن�ش ��ئ اقت�صادية تلو الأخ ��رى �سر ًا
ويف العل ��ن تت�ب�ر�أ منه ��م .الآن تق ��ول ال
يوجد م ��ن ميثلن ��ي فيظهر الطال ��ح ليعني
عب ��د احل�س�ي�ن الكاظم ��ي ومتك�ي�ن عبا�س
الكويف وعل ��ى ر�أ�سهم م�صطفى اليعقوبي
�إمام ًا لالقت�صادية".
وتناول ��ت بع� ��ض مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي �إعالن ناجي املرياين ا�ستقالته
من كاف ��ة مفا�صل التيار ال�ص ��دري ،قائ ًال:
ال �أمثلك ��م يف �أي �ش ��يء وعل ��ى ال�صع ��د
كاف ��ة� ..إن �سب ��ب ا�ستقالتي بعد طردي من
�سراي ��ا ال�سالم وب ��كل فخر هو م ��ا ي�سببه
((الطفك ��ة)) طال ��ح حمم ��د العراق ��ي ف�إن ��ه
(طالح) ولي�س �صالح .
وكان اول املتعاونني مع اللجنة التحقيقية
الت ��ي �شكلها ال�صدر النائ ��ب ال�سابق عواد
العوادي.
يف ه ��ذه الأثناء ك�شف ��ت م�صادر مقربة من
التيار ال�ص ��دري �أن "اال�ستعدادات جارية
لإبع ��اد �أك�ث�ر م ��ن �أل ��ف �شخ�صي ��ة تابع ��ة
للتيار ال�ص ��دري ،بع�ض منها من القيادات
و�أخ ��رى �شخ�صيات �ضم ��ن جمموعة هذه
القي ��ادات" ،م�ضيفة �أن "هذه ال�شخ�صيات
�سيط ��رت عل ��ى عق ��ارات ومراك ��ز جتارية
با�سم �آل ال�صدر".
وتبني امل�صادر ،التي رف�ضت ذكر ا�سمائها،
لـ(املدى) �أن "اللجنة املكلفة �ستقوم بجمع
معلوم ��ات عن ه ��ذه ال�شخ�صي ��ات متهيد ًا
لإبعاده ��ا عن �صف ��وف التي ��ار ال�صدري"،
م�ش�ي�رة اىل �أن "ه� ��ؤالء �سيتم طردهم قبل
�أن يعلنوا ان�شقاقهم عن التيار".
وع ��زل زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�ص ��در ،ال�شي ��خ ح�س�ي�ن علي بج ��اي من
�إمامة اجلمع ��ة يف حمافظة ذي قار ،وذلك
لت�شكيكه ب�صال ��ح حممد العراقي .وذكرت
وثيق ��ة متداولة �صادرة ع ��ن مكتب ال�صدر
�أن �أ�سب ��اب الع ��زل ترج ��ع ب�سب ��ب خرق ��ه
لل�ضواب ��ط املعمول به ��ا ،وت�شكيك ��ه بثقة
حج ��ة الإ�س�ل�ام وامل�سلمني ال�سي ��د مقتدى
ال�صدر دام ع ّزه ،وهو احلاج �صالح حممد
العراقي.
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الن ��واب للفقرة الرابع ��ة" ،الفت ًا �إىل
�أن "جمل� ��س الن ��واب �ص ��وت عل ��ى
جمل ��ة م ��ن التو�صي ��ات والقرارات
�أبرزه ��ا ا�ستدع ��اء امل�س�ؤول�ي�ن ع ��ن
جهاز مكافح ��ة الإره ��اب وال�شرطة
االحتادي ��ة وقي ��ادة العملي ��ات
امل�شرتك ��ة ومكت ��ب القائ ��د الع ��ام
للق ��وات امل�سلح ��ة للوق ��وف عل ��ى
�أ�سباب احلادث".
و�أ�ض ��اف �أن ��ه "�سيت ��م البح ��ث م ��ع
اجله ��ات الت ��ي �سيت ��م ا�ستدعا�ؤه ��ا
�سب ��ب وج ��ود الق ��وات الأمريكي ��ة
بالق ��رب م ��ن ق ��وات ال�شرط ��ة
االحتادي ��ة ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن توجي ��ه
�س�ؤال بوج ��ود تن�سيق بني القوات
الأمريكي ��ة املنف ��ذة للق�صف وقوات
ال�شرطة االحتادية املا�سكة للأر�ض
من عدم ��ه وما ه ��و م ��دى التن�سيق
ب�ي�ن الطرف�ي�ن" ،مبين� � ًا �أن "جمل�س
النواب �صوت على تلك التو�صيات
والق ��رارات ل ��ردع اال�ستهت ��ار
الأمريكي جتاه �سيادة البالد".
وك�شفت النائبة ع ��ن كتلة �صادقون

املدير الفني

خالد خ�ضري

اكتف ��اء احل�سناوي ،يف وقت �سابق
م ��ن ي ��وم �أم� ��س ال�سب ��ت ،ع ��ن قيام
رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب بت�أخ�ي�ر
فقرة االعتداءات الأمريكية املدرجة
على جدول �أعمال اجلل�سة ،م�شرية
�إىل �أن الرئا�س ��ة تالعب ��ت مبفردات
الفق ��رة .وكان ��ت و�سائ ��ل �إع�ل�ام قد
نقلت �أواخر ال�شه ��ر املا�ضي ،خرب ًا
ع ��ن ا�سته ��داف طائ ��رة �أمريكي ��ة
�سيط ��رة لل�شرط ��ة االحتادي ��ة يف
ناحي ��ة الريا�ض جن ��وب كركوك ما
ت�سب ��ب با�ست�شهاد �سج ��اد ال�شمري
املنت�سب يف ال�شرطة بالفوج الأول
ل ��واء  ،11و�إ�صاب ��ة  2م ��ن زمالئ ��ه
وج ��ه النائ ��ب الأول
بج ��روح .كما ّ
لرئي� ��س جمل� ��س الن ��واب ح�س ��ن
الكعبي با�ست�ضافة وزراء التجارة
واملالي ��ة ملناق�ش ��ة حت�س�ي�ن مفردات
البطاق ��ة التمويني ��ة ،والت�أكي ��د
عل ��ى �ض ��رورة �إل ��زام احلكوم ��ة
بتح�س�ي�ن املفردات م ��ن خالل زيادة
التخ�صي�ص ��ات املالي ��ة م ��ن الوفرة
املالية وموازنة الطوارئ.
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سياسة

داع�ش يحرق قرية على �أطراف املو�صل �ضمن
خمطط القتحام املدينة

 بغداد /وائل نعمة
ر�سال ��ة خميفة تركها تنظي ��م داع�ش ليلة
�أول م ��ن �أم� ��س ،ح�ي�ن هاج ��م قري ��ة تعد
واح ��ده م ��ن �أهم املناف ��ذ لدخ ��ول مدينة
املو�صل عرب ال�صحراء.
احلادث الأخ�ي�ر هو الراب ��ع يف غ�ضون
�أ�سبوع�ي�ن ال ��ذي ي�شن ��ه التنظي ��م يف
املدين ��ة و�أطرافها ،يف وقت تت�صاعد فيه
التحذيرات من اخرتاق املو�صل جمدد ًا.
ا�ستخ ��دم داع� ��ش ه ��ذه امل ��رة �أ�سلوب� � ًا
جدي ��د ًا يف مهاجم ��ة املناط ��ق النائي ��ة،
و�أقدم عل ��ى �إحراق نحو  20منز ًال ،وفق
م�صادر �أمنية ،يف قري ��ة ت�سمى "ال�شيخ
ابراهي ��م" او الإبراهمي ��ة يف جن ��وب
غرب املو�صل.
والقرية ذاته ��ا كان قد هاجمه ��ا التنظيم
قب ��ل �أكرث من �أ�سب ��وع ،وقتل املختار و6
من �أقارب ��ه يف هجمات جديدة ت�ستهدف
�أطراف املو�صل.
يف الأ�سب ��وع املا�ضي قال زعماء قبليون
لـ(املدى)� :إذا مل ت�سرع بغداد يف ت�سليح
ال�سكان يف ق ��رى جنوب وغرب املو�صل
"�ست�ص ��ل بقايا داع� ��ش اىل املدن خالل
�أ�سبوع".
وتعتزم احلكومة ت�سليح رجال  50قرية
يف املناط ��ق النائية �ضم ��ن خطة جديدة
لت�سليح الع�شائر ملواجهة داع�ش.
و�ست ��وزع � 5آالف قطعة �سالح متو�سطة
– عل ��ى �أق ��ل تقدي ��ر -عل ��ى الق ��رى يف
مناط ��ق جن ��وب وغ ��رب املو�ص ��ل ،ل�سد
فراغات تتح ��رك فيها بقاي ��ا التنظيم يف
نينوى.
وق ��ال م�صدر امني لـ(امل ��دى) ،طلب عدم
ن�ش ��ر ا�سم ��ه� ،إن ع ��دد ًا غري مع ��روف من
امل�سلح�ي�ن هاجم ��وا ،يف العا�ش ��رة م ��ن
م�ساء اجلمعة املا�ض ��ي ،القرية مت�سللني
من ال�صحراء.
وكانت نحو  100عائلة قد ف ّرت الأ�سبوع
املا�ضي م ��ن القري ��ة� ،إثر الهج ��وم الذي
ا�ستهدف املختار وعائلته.
وخ�ل�ال ع ��ام تقريب� � ًا تراج ��ع الآالف من

املجموع ��ة الثقافي ��ة (ال�ساح ��ل الأي�سر)
لتنفج ��ر بعد ذلك ،فيم ��ا ت�ضاربت الأنباء
عن عدد ال�ضحايا.
يف يوم اخلمي�س املا�ضي� ،أعلنت مديرية
ا�ساي� ��ش �أربيل �أنها اعتقلت (حمد حممد
مهدي �صالح) ،وبعد �إج ��راء التحقيقات
معه اع�ت�رف بقيامه بتفج�ي�ر دراجة يف
املو�صل.

قوة ع�سكرية
غرب املو�صل ..
ار�شيف
�سكان  30قرية غرب املو�صل اىل الوراء
عدة كليومرتات ،جتنب ًا ملنطقة اجلزيرة
ومناط ��ق �أخرى ،والتي يعتقد �أنها ت�ضم
عدة جماميع متفرقة تابعة لداع�ش.
ويعتق ��د امل�ص ��در �أن �أنفاق� � ًا ت�صل القرية
الت ��ي هاجمه ��ا "داع�ش" ومناط ��ق نائية
�أخ ��رى يف ال�صح ��راء ،ي�ستخدمه ��ا
التنظيم ملهاجمة ال�سكان.
وقال �إن تلك املناطق املحطية بال�صحراء
كانت ت�ستخدم يف فرتة �سيطرة التنظيم
عل ��ى نين ��وى ،كمحط ��ات "ترانزي ��ت"
لنق ��ل امل�سلحني اىل تركي ��ا مقابل 2000
دوالر لل�شخ� ��ص الواح ��د ..الرحل ��ة اىل
م ��دن تركي ��ا وخا�ص ��ة "غ ��ازي عنت ��اب"

م�س�ؤول ع�سكري رفيع :بغداد
اتخذت �إجراءات �أمنية
حلماية الأمريكان

الت�ستغرق �أكرث من � 9ساعات.
وف ��ق م�س�ؤول�ي�ن هن ��اك نح ��و  50فرق ��ة
�صغ�ي�رة (الفرق ��ة الواح ��دة تتك ��ون من
 2اىل  10م�سلح�ي�ن) تابع ��ة لـ"داع� ��ش"
تختب ��ئ يف ال�صحراء ،وتهاجم بني حني
و�آخ ��ر القرويني لـ"ت�صفي ��ة احل�سابات"
مع بع�ض الع�شائر �أو لغر�ض ال�سطو.
ويتمتع املهاجم ��ون ب�إمكانات كبرية يف
التحرك ،لوجود ف ��راغ �أمني يف مناطق
�شا�سع ��ة .كم ��ا يتغلغ ��ل امل�سلح ��ون يف
بع�ض الدوائ ��ر الأمني ��ة احل�سا�سة التي
توفر لهم الغطاء كتنظيم هويات مزيفة.
وكان الربملان قد ك�شف ،قبل �شهرين ،عن
�إف ��ادات �صادمة لـ  30م�س� ��ؤو ًال �أمني ًا يف

نين ��وى� ،ضمن تقرير تق�ص ��ي احلقائق.
و�أو�ض ��ح التقري ��ر ،الذي منع ��ت �أطراف
�سيا�سي ��ة يف الربمل ��ان قراءت ��ه ب�ش ��كل
علن ��ي ،وج ��ود  1600ك ��م يف نين ��وى ال
توجد فيها قطعات ع�سكرية.
مناطق فارغة �أمني ًا!
يقول زهري اجلبوري ،وهو م�س�ؤول يف
ق�ض ��اء املو�صل لـ(املدى) �إن "الإجراءات
احلكومي ��ة �ضعيف ��ة يف حماي ��ة املناطق
النائي ��ة ،كم ��ا اليوج ��د ح�ش ��د يف تل ��ك
املناطق".
وتبع ��د �أق ��رب نقط ��ة ع�سكرية ع ��ن قرية
"ال�شيخ ابراهيم"  5كم ،فيما كان هناك

ح�شد م ��ن �أهايل القرية مت ح ّله قبل �أكرث
من عام.
من جهته ،يقول ح�سن ال�سبعاوي ،ع�ضو
يف جمل�س حمافظة نينوى ،يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �إن "ع�ش�ي�رة الب ��دران ،وه ��ي
واح ��دة م ��ن �أك�ب�ر الع�شائر الت ��ي تقطن
مناطق جنوب غرب املو�صل ،كانت متلك
 300مقاتل ولكن مل يتم �ضمهم اىل هيئة
احل�شد".
ويعتق ��د ال�سبع ��اوي �أن ع ��دم وج ��ود
نائ ��ب او م�س� ��ؤول يف احلكوم ��ة م ��ن
تل ��ك الع�ش�ي�رة ،ه ��و ال�سب ��ب وراء عدم
تخ�صي�ص ح�شد حلماية مناطقهم.
وتتواج ��د يف نينوى  3فرق ��ة ع�سكرية،

و�أخ ��رى تابع ��ة لل�شرط ��ة االحتادي ��ة،
بالإ�ضاف ��ة اىل � 16أل ��ف �شرط ��ي حمل ��ي
(مازال �ضعفهم مف�صو ًال حتى الآن) ،اىل
جان ��ب نح ��و  40ف�صيل ح�ش ��د ع�شائري
و�شعبي ،وق ��وة تابعة ملكافحة الإرهاب،
فيم ��ا يق ��ول م�س� ��ؤول �إن هن ��اك توزيع ًا
�سيئ ًا لتلك القوات.
وانفج ��رت ي ��وم �أم�س دراج ��ة نارية يف
�ساح ��ل املو�ص ��ل الأمي ��ن م ��ا �أدى اىل
�إ�صابة �شخ�ص�ي�ن ،بح�سب خلية الإعالم
الأمني التابعة للحكومة.
واالنفج ��ار الأخري هو الث ��اين من نوعه
ال ��ذي ينفذ بنف� ��س الطريق ��ة ،حيث ترك
مراه ��ق قب ��ل �أ�سبوع�ي�ن دراجت ��ه ق ��رب

م�س�ؤولون عراقيون :الأمريكان طلبوا عدم
االنحياز اىل �إيران

عندم��ا جل�س وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو مع م�س�ؤولني عراقيني يف بغداد الأ�سبوع املا�ضي يف
وق��ت ت�صاع��دت فيه التوترات بني �أمريكا وايران ،نقل �إليهم ر�سال��ة ذات معنى دقيق� :إذا مل تقفوا معنا،
فتنح��وا جانب�� ًا  .الر�سالة التي نقل��ت اىل �أ�سو�شييتدبر�س من قبل م�س�ؤولني اثن�ين حكوميني ،ن�ؤكد مدى
الو�ض��ع احلرج الذي يعي�ش��ه العراق ..فحكومته متحالف��ة مع طهران ووا�شنطن اللت�ين تعي�شان مواجهة
ندية متزايدة .
 ترجمة/حامد �أحمد
وبينم ��ا تت�صاع ��د التوت ��رات،
هناك خماوف م ��ن احتمالية �أن
جُتر بغداد مرة �أخرى يف و�سط
الأزمة ،بينما ت�شق طريقها الآن
نحو التعايف .ت�ست�ضيف البالد
ما يقرب من � 5,000آالف جندي
�أمريكي ،وتوجد فيها من ناحية
�أخ ��رى ف�صائ ��ل م�سلح ��ة قوي ��ة
مدعوم ��ة م ��ن �إيران ن ��ادى ق�سم
منه ��ا بطل ��ب مغ ��ادرة الق ��وات
الأمريكية البالد .
املحل ��ل ال�سيا�س ��ي العراق ��ي
واث ��ق الها�شمي ق ��ال" :ال�س�ؤال
الكب�ي�ر هو كي ��ف �سيتعامل قادة
عراقيون مع م�صاحلهم الوطنية
يف بل ��د منت�ش ��رة في ��ه الوالءات
لق ��وى خارجي ��ة عل ��ى ح�س ��اب
م�صال ��ح بلده ��م� .إذا مل ت�ستطع
الدول ��ة ال�سيط ��رة عل ��ى حت ��رك
ه ��ذه الف�صائل امل�سلحة ،فعندها
�سي�صبح الع ��راق م�سرح ًا لنزاع
�أمريكي �إيراين م�سلح ".
رغ ��م �سل�سل ��ة الأن�شط ��ة
التحري�ضي ��ة من قب ��ل الطرفني،
�صرح الرئي�س الأمريكي دونالد
ترام ��ب �أن ��ه ال يري ��د حرب� � ًا م ��ع
�إيران ،حتى �أنه ق ��ال �إنه منفتح
لإجراء ح ��وار ،ولكن التوترات
م ��ا ت ��زال عالي ��ة وجزء م ��ن ذلك
يعود لتاريخ املنطقة امل�شحون.
يف وق ��ت �سابق من ه ��ذا العام،
�أث ��ار الرئي�س الأمريك ��ي غ�ضب ًا
يف بغ ��داد عندم ��ا قال �إن ��ه يريد
م ��ن القوات الأمريكي ��ة �أن تبقى
يف الع ��راق لتت�سن ��ى لها مراقبة
�إي ��ران ،مقرتح� � ًا بذل ��ك مهم ��ة
جديدة للقوات الأمريكية هناك.

يف � 8أي ��ار احل ��ايل ق ��ام وزي ��ر
اخلارجي ��ة بومبي ��و بزي ��ارة
خاطف ��ة اىل بغ ��داد مل يعل ��ن
عنه ��ا بع ��د �إلغائ ��ه رحل ��ة كان
خمطط� � ًا له ��ا اىل �أملاني ��ا وذل ��ك
حل�ص ��ول الواليات املتحدة على
معلوم ��ات ا�ستخباري ��ة تفيد �أن
�إي ��ران ته ��دد م�صال ��ح �أمريكي ��ة
يف ال�ش ��رق الأو�سط .م�س�ؤوالن
عراقي ��ان ذك ��را �أن بومبي ��و نقل
معلوم ��ات ا�ستخباري ��ة ح�صلت
عليه ��ا الوالي ��ات املتح ��دة تفي ��د
�أن هناك تهدي ��د ًا موجه ًا للقوات

الأمريكي ��ة يف الع ��راق ،لكن ��ه
�أبق ��ى املو�ضوع غام�ض� � ًا .وقاال
�إن ��ه مل يح ��دد طبيع ��ة التهدي ��د.
و�أ�ض ��اف امل�س� ��ؤوالن ،الل ��ذان
رف�ضا ذك ��ر ا�سميهم ��ا لتحدثهما
ب�أم ��ور �سري ��ة� ،أن بومبي ��و
�أخ�ب�ر العراقي�ي�ن �أن �أم�ي�ركا ال
تتوق ��ع منه ��م �أن يكون ��وا يف
جان ��ب الواليات املتحدة يف �أية
مواجه ��ة مع ايران ،ولكن عليهم
�أن ال ينح ��ازوا اىل اجلان ��ب
الآخر �ض ��د �أم�ي�ركا� .أي مبعنى
�آخر ،تنحوا جانب ًا .

بع ��د �أيام قليلة م ��ن ذلك ،وبينما
تت�صاعد التوت ��رات الأمريكية ــ
الإيراني ��ة� ،أ�ص ��درت اخلارجية
الأمريكي ��ة �أوام� � َر جلمي ��ع
موظفيه ��ا غ�ي�ر الأ�سا�سي�ي�ن يف
�سفارتها ببغداد وقن�صليتها يف
اربيل مبغادرة البالد .
م�س�ؤول ��ون �أم�ي�ركان قال ��وا �إن
بومبي ��و �أخ�ب�ر العراقي�ي�ن �أن
ل ��دى الوالي ��ات املتح ��دة "حق� � ًا
مت�أ�ص�ل ً�ا بالدفاع ع ��ن النف�س"،
و�ستلج�أ اىل ذل ��ك اذا ما تعر�ض
منت�سبوه ��ا او من�ش�آته ��ا او

م�صاحله ��ا اىل هج ��وم م ��ن قبل
اي ��ران �أو وكالئها يف العراق �أو
يف �أي مكان �آخر .
امل�س�ؤول ��ون الأم�ي�ركان الثالثة
الذين حتدثوا ،دون �أن يك�شفوا
عن �أ�سمائهم ،قال ��وا �إن بومبيو
مل يك ��ن يوح ��ي ب�أي ��ة �ضرب ��ة
ا�ستباقي ��ة متوقع ��ة عل ��ى �إيران
�أو �أن ي�ستخ ��دم �أرا�ضي عراقية
ل�ش ��ن عملي ��ات ع�سكري ��ة �ض ��د
�إي ��ران .وق ��ال امل�س�ؤول ��ون �إن
ر�سال ��ة بومبي ��و كان ��ت تفيد �أن
الوالي ��ات املتحدة تري ��د تفادي

�أي ��ة معرك ��ة ولكنه ��ا �س�ت�رد �أو
تداف ��ع ع ��ن نف�سه ��ا اذا اقت�ض ��ت
ال�ضرورة .
ل ��واء يف وزارة الدف ��اع
العراقي ��ة ق ��ال �إن الع ��راق يقوم
حالي� � ًا باتخ ��اذ �إج ��راءات �أمنية
احرتازية يف �ض ��وء املعلومات
اال�ستخباري ��ة ع ��ن وج ��ود
تهديدات �ض ��د م�صالح �أمريكية،
رغم �أن هذه الإجراءات مل ت�صل
اىل م�ستوياتها العليا .
وق ��ال امل�س� ��ؤول الع�سك ��ري
العراق ��ي ،ال ��ذي رف� ��ض الك�شف
ع ��ن ا�سم ��ه" :الق ��وات العراقية
قلق ��ة م ��ن �أن يت ��م ا�سته ��داف
الق ��وات الأمريكي ��ة م ��ن قب ��ل
ف�صائل م�سلحة موالية لإيران"،
م�ؤك ��د ًا �أن �أي هجوم على قوات
�أمريكية قد ي�أتي نتيجة ردة فعل
حال قيام الواليات املتحدة ب�شن
هجوم ع�سكري �ضد �إيران .
بع� ��ض م ��ن الذي ��ن ا�س ُتطلع ��ت
�آرا�ؤه ��م يف �ش ��وارع بغ ��داد مل
عب
يبالوا للأمر كثري ًا ،يف حني رّ
�آخرون عن قلقه ��م من ا�ستدراج
البالد حلرب �أخرى .
ً
عل ��ي الربيع ��ي ( 38عام� �ا)،
�صاح ��ب حم ��ل لبي ��ع عطور يف
منطق ��ة الك ��رادة ببغ ��داد ،ق ��ال
�إنه يخ�شى م ��ن �أن يتحول بلده
الع ��راق اىل م�س ��رح لت�سوي ��ة
ح�سابات ب�ي�ن الواليات املتحدة
و�إي ��ران  .و�أ�ض ��اف بقوله" :لقد
�سئ ��م العراقيون م ��ن احلروب.
ال نريد للعراق �أن ي�صبح ميدان
ح ��رب ب�ي�ن الوالي ��ات املتح ��دة
و�إيران ".
 عن :ا�سو�شييتدبر�س

ت�أزمي ال�شارع
وح ّم ��ل ح�س ��ن ال�سبعاوي ،م ��ن �أ�سماهم
بـ"اخلا�سري ��ن" م ��ن اختي ��ار من�ص ��ور
املرعي ��د حمافظ� � ًا لنين ��وى ،م�س�ؤولي ��ة
ت�أجي ��ج ال�ش ��ارع ،وا�ستغ�ل�ال "داع� ��ش"
الفر�صة لتنفيذ هجمات.
وق ��ال امل�س� ��ؤول املحل ��ي �إن نواب� � ًا
معرت�ض�ي�ن عل ��ى املرعي ��د "دفع ��وا
ب�شخ�صي ��ات م�شبوه ��ة كان ��ت �ضم ��ن
�ساح ��ات االعت�صام قب ��ل  2013للتظاهر
يف املو�صل �ضد املحافظ اجلديد".
ب ��دوره ،قال عل ��ي خ�ضري ،وه ��و ع�ضو
�آخ ��ر يف جمل�س نين ��وى ،يف ات�صال مع
(امل ��دى) �إن "خلي ��ة الأزمة (وه ��ي �إدارة
م�ؤقت ��ه �شكلته ��ا بغ ��داد قب ��ل �شهري ��ن)
ت�سبب ��ت بان�شغ ��ال القي ��ادات الأمني ��ة
بال�سيا�س ��ة واخلالف ��ات عل ��ى ح�س ��اب
االمن".
وي�شغ ��ل الل ��واء جن ��م اجلب ��وري ،قائد
عملي ��ات نين ��وى ،موق ��ع الرج ��ل الثاين
يف اخللي ��ة التي �شكلت عق ��ب �أزمة غرق
الع ّب ��ارة يف اجلزي ��رة ال�سياحي ��ة يف
املو�صل.
�إ�ضاف ��ة اىل ذل ��ك ،ال ي�ستبع ��د م�س� ��ؤول
حملي ،طلب عدم ذكر ا�سمه لـ(املدى)� ،أن
تكون بع�ض احلوادث يف املو�صل يقوم
بها �أ�شخا�ص "نيابة عن داع�ش" لأ�سباب
تتعلق بالث�أر.
وق ��ال �إن بع�ض حوادث القت ��ل الأخرية
نفذت م ��ن قب ��ل �أقرب ��اء للم�سلحني ،مثل
مقتل �شخ�ص يف القيارة جنوب املو�صل
على ي ��د �شقيق لعن�صر من داع�ش ب�سبب
�شهادة املجني عليه على �شقيقه.

نفط الب�صرة تطمئن:
جتل
�إك�سون موبيل مل ِ
موظفيها

 بغداد /املدى
�أعلن مدي ��ر �شركة نفط الب�صرة �إح�سان عبد اجلبار ،يوم �أم�س ال�سبت� ،أن
م ��ا قامت به �شركة "�إك�سون موبيل" يف حقل "غرب القرنة  "1لي�س عملية
�إجالء و�إمنا �إعادة ترتيب للإدارة.
وكان ��ت "روي�ت�رز" قد ذك ��رت ،يف وقت �سابق م ��ن يوم �أم� ��س ال�سبت� ،أن
�شرك ��ة النفط الأمريكية "�إك�سون موبي ��ل" بد�أت ب�إجالء موظفيها من حقل
"القرنة" النفطي يف الب�صرة جنوبي العراق ،ولفتت �إىل �أنه يجري نقلهم
�إىل دبي.
وق ��ال عبد اجلب ��ار ،يف ت�صريحات لوكال ��ة (�سبوتني ��ك)� ،إن "ما حدث هو
�إع ��ادة ترتي ��ب الإدارة بنقل موظفيها م ��ن موقع غرب القرن ��ة � 1إىل موقع
�شركة �أك�سون موبيل يف دبي مع بقاء كل موظف من موظفيهم مب�س�ؤوليته
املبا�شرة عن �أعماله داخل احلقل عرب مكتب دبي ،وهذه لي�ست املرة الأوىل،
هم اتخذوا يف مرات عديدة مثل هذا الإجراء".
و�أ�ض ��اف �أن "�شرك ��ة �أك�س ��ون موبي ��ل بعث ��ت لن ��ا بر�سال ��ة تفيد ب� ��أن كادر
ال�شرك ��ة وه ��م  30يوم �أم� ��س و 30اليوم �سيدي ��رون �أعمالهم من دبي دون
�أن تق ��دم لن ��ا م�ب�ررات ،بالن�سبة لن ��ا الو�ضع طبيع ��ي جد ًا ،ولك ��ن �سيا�سة
العم ��ل يف �أك�سون موبيل �أحيانا تتغري من �آن �إىل �آخر ورمبا لديهم بع�ض
الإجراءات االحرتازية ال �أكرث وال �أقل" ،الفت ًا �إىل �أن "�شركة نفط الب�صرة
بعث ��ت بر�سالة ر�سمية ملعرفة مربرات هذا الإجراء والفرتة التي �سيغيبون
فيه ��ا عن احلقل ،ونتوقع �أن ت�صل الإجابة يوم ��ي الأحد �أو الإثنني (اليوم
وغد ًا)".
وتاب ��ع عبد اجلب ��ار �أن "الإنت ��اج يف حقل غ ��رب القرنة  1مل يت�أث ��ر �إطالق ًا
وكذل ��ك امل�شاري ��ع ،و�أن هن ��اك  1700موظ ��ف يف احلق ��ل م ��ن خمتل ��ف
اجلن�سي ��ات ،الع ��دد الأك�ب�ر منه ��م عراقيون ،واحلق ��ل يعمل بكام ��ل طاقته
الإنتاجي ��ة والو�ضع طبيعي واملنطق ��ة م�ؤمنة وال توجد �أية مربرات �أمنية
تدعو �إىل القلق".
و�أكد عبد اجلبار �أنه "ال يتوقع �أبدا �أن تتخذ �شركات �أخرى نف�س الإجراء،
و�أنه ال يوجد مربر لذلك".
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وعي �سطحي وق�ضايا ملتب�سة
م ��ع الزيادة الوا�ضحة يف الأن�شطة املدنية العراقي ��ة ،الثقافية ح�صر ًا ،وت�ضاعفها
يف �شهر رم�ضان ،يف م�سعى من لدن بع�ض امل�ؤ�س�سات� ،شبه الر�سمية ومي�سوري
احل ��ال والبيوتات العريقة ،وم ��ا ي�شكله احلراك هذا من معافاة ظاهرة ،ت�صب يف
�صال ��ح املجتم ��ع� ،إال � َّأن �أي قراءة مت�أنية ال تخرج بنتائ ��ج من �ش�أنها انتقال احلال
اىل ح ��ال �آخ ��ر ،فه ��ي ب�سيط ��ة وواهنة وحم ��ددة� ،إزاء م ��ا يعتمل داخ ��ل امل�ساجد
واحل�سيني ��ات ،وم�ضاي ��ف القبائل من �أن�شط ��ة ،بعلم �أ�صحابها �أو ب ��دون علمهم،
عملت وتعمل على تقوي�ض الن�شاط املدين وحتجيمه يف �أ�صغر نقطة ممكنة.
ممنهج لأن�شط ��ة الطرفنيَّ ،
لكن الوقائع م ��ا زالت ت�ؤ�شر
ال ن ّدع ��ي بوج ��ود تقاطع
ٍ
الغلبة ل�صالح الطرف الثاين ،من حيث العدد والنتائج ،وما زال �أتباع رجال الدين
واحل ��زب الديني وزعامات القبائل مي�سكون بزمام املبادرة ،يف التح�شيد والفعل
قت�صر على النخب يف
والنتائ ��ج ،متى �شا�ؤوا ،فيما ال جند �إال الفعل املح ��دود واملُ ِ
امل�ؤ�س�س ��ات الثقافية ،وداخ ��ل البيوتات� ،أو يف �أروقة �ضيق ��ة .الأمر ،الذي ي�شكل
خيب ��ة �أم ��ل وا�ضحة يف التغيري ،وما ق ��ام به ال�شباب املتحم�س ،م ��ن �أتباع ال�سيد
مقت ��دى ال�صدر بالنجف ي�ؤ�ش ��ر ما نذهب �إليه ،ومبا ال ميك ��ن ا�ستخال�ص النتائج
ال�صحيح ��ة من ��ه� ،إذ �أن االم ��وال التي (�سرقه ��ا) �أ�صحاب امل ��والت ،والتي �أُحرقت
و ُبع�ث�رت ه ��ي يف احلقيقة �أموال ال�شعب املغل ��وب ،كان الأجدر بهم االحتفاظ بها
و�إعادتها خلزينة الدولة.
يغ�ض ��ب البع�ض من قولن ��اَّ �:إن امل�ؤ�س�سات الدينية ذات ال�سمعة احل�سنة ،ما زالت
تخط ��ط وتعمل لفعل البرِ والإح�سان على وفق �شمعة علي بن ابي طالب �أو �سفرة
عل ��ي ب ��ن احل�سني(ال�سجاد) ،وهذه املمار�س ��ة �أقل ما يقال عنه ��ا بانها نتاج ذهنية
بدوي ��ة �ضيقة ،م ��ا زالت تنظر اىل احلي ��اة مبنطق ال ِقرى وكفال ��ة اليتيم وتزويج
الأرمل ��ة ،على وفق منظومة جتاوزها العقل اليوم ،وهن ��ا نتحدث عن امل�ؤ�س�سات
ذات ال�سمعة احل�سنة� ،أما امل�ؤ�س�سات احلزبية ،التي تتخذ من الدين وعا ًء لأفعالها
فه ��ي خ ��ارج التو�صي ��ف ه ��ذا ،بكل ت�أكي ��د .لننظ ��ر اىل ما ق ��ام به �أح ��د املح�سنني
الإيرانيني ،الذي غر�س �أكرث من � 200.000ألف وردة يف ذكرى وفاة والدته.
يف رم�ض ��ان ،م ��ن كل �سن ��ة ،وقب ��ل �أذان املغ ��رب ،ي�شاه ��د م�ستعمل ��و طريق �أبي
اخل�صي ��ب –الب�صرة طابور ًا من النا� ��س ،حمت�شدين �أمام بي ��ت �أحد (املح�سنني)
يطب ��خ وي ��وزع عليه ��م الطع ��ام يف �صح ��اف م ��ن البال�ستي ��ك ،يف م�شه ��د يذكرنا
بامل�ساك�ي�ن امل�شرفني على اله�ل�اك يف جماهيل �أفريقيا� ،أي ��ام القحط واجلفاف .ال
�أريد �أن �أحتدث عن نية الرجل� ،أو الدافع من ذلك ،رمبا يكون الرجل �صادق النية،
غ�ي�ر م�ستعر�ض لكرمهَّ ،
لكن امل�شهد يوحي بذل ه�ؤالء ،وهم يحملون طعامهم �أمام
امل ��ارة ،الذين يدفعهم ف�ضولهم اىل التف ّر�س يف الوجوه ،ومعرفة الواقفني ،فيما،
يتخفى الرجل� ،صاحب املائدة ،خلف كلمات ال�شكر التي ير�سلها ه�ؤالء� .أمر يخلو
من الفرو�سية والإن�سانية بو�ضوح.
نحن مل نتدرب بع ُد على متكني الوعي يف �أفعال اخلري و�صناعة اجلمال ،فالفعل
ه ��ذا م ��ا زال ملتب�س ًا عند البع�ض ،ل ��ذا ،ومن وجهة نظر عام ��ة ،ال ميكن احلط من
�ش� ��أن �أم�سية خم�ص�صة لل�ت�راث ،على �سبيل املثال ،يتحدث فيها �أحدهم عن �أدوات
احلراثة والزرع وال�سق ��ي �إزاء �أم�سية �أخرى تقام يف م�سجد �أو ح�سينية يتحدث
فيه ��ا �أحده ��م عن ف�ضائل �شهر رم�ضان �أو �شهر املح ��رم ،ذلك ،ل َّأن كل واحدة منهما
�إمن ��ا تر�صد م�شه ��د معين ًا .احلالل واحلرام والقدا�سة و�أفع ��ال البرِ ق�ضايا ن�سبية
يف �أي جمتمع ،للأ�سف ما زالت ملتب�سة عند البع�ض.
يف رم�ض��ان ،من كل �سنة ،وقب��ل �أذان املغرب،
ي�شاه��د م�ستعمل��و طري��ق �أب��ي اخل�صي��ب
–الب�ص��رة طابوراً من النا�س ،حمت�شدين �أمام
بيت �أح��د (املح�سن�ين) يطبخ وي��وزع عليهم
الطعام يف �صحاف من البال�ستيك
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نا�شطون و�أكادمييون ي�ؤ�شرون �ضعف �أداء النواب خالل
الف�صل الت�شريعي الأول
ك�ش��ف امل�شارك��ون يف الندوة احلوارية الت��ي نظمها مركز املعلومة للبح��ث والتطوير  ،عن �ضع��ف �أداء نواب حمافظة
ذي ق��ار خالل الف�ص��ل الأول من ال�سنة الت�شريعية الأوىل  ،وفيما ر�صدوا انع��دام م�شاركة ربع النواب ب�أية ن�شاط يف
جل�س��ات الربملان ،وم�ص��ادرة ر�أي النائب من قبل ر�ؤ�ساء الكتل ،دعوا اىل متكني الن��واب وتنمية قدراتهم على الأداء
املتميز يف الأن�شطة الت�شريعية والرقابية ،ال�سيما يف جمال الق�ضايا االقت�صادية واملالية والأمنية.

 ذي قار /ح�سني العامل
ويف حدي ��ث للمدى ق ��ال من�سق فريق
مرك ��ز املعلوم ��ة للبح ��ث والتطوي ��ر
فالح ن ��وري حول الن ��دوة احلوارية
الت ��ي �أقيم ��ت عل ��ى قاع ��ة جمل� ��س
حمافظة ذي ق ��ار ملناق�شة وتقييم �أداء
ن ��واب حمافظة ذي ق ��ار خالل الف�صل
الأول م ��ن ال�سن ��ة الت�شريعية الأوىل
و�ش ��ارك فيه ��ا ع ��دد م ��ن النا�شط�ي�ن
املدني�ي�ن ومكتب حق ��وق الإن�سان يف
املحافظ ��ة �إن " امل�شارك�ي�ن يف الندوة
ناق�شوا بيانات تقري ��ر يتعلق باالداء
الربمل ��اين �أع ��ده فريق ر�ص ��د و�إعداد
من مرك ��ز املعلومة بن ��اء على بيانات
ومعلوم ��ات املوق ��ع الر�سم ��ي ملجل�س
الن ��واب" ،و�أ�ض ��اف �أن" التقري ��ر
يه ��دف اىل ت�سلي ��ط ال�ض ��وء عل ��ى
�أداء جمل� ��س الن ��واب العراق ��ي يف
الف�ص ��ل الت�شريعي الأول م ��ن ال�سنة
الت�شريعية الأوىل للدورة االنتخابية
الرابع ��ة ( ) 2022 -2018وللأ�شه ��ر
( �أيل ��ول -ت�شري ��ن الأول -ت�شري ��ن
الثاين -كانون الأول  2018وكانون
الث ��اين  ,)2019ويتن ��اول بالتحديد
�أداء نواب ونائبات ذي قار ,وذلك يف
م�سعى لتفعيل دورهم النيابي ب�شقيه
الت�شريعي والرقابي".
و�أ�ض ��اف ن ��وري �أن " التقري ��ر ر�صد
تباي ��ن وا�ض ��ح يف م�شاركة نواب ذي
ق ��ار خ�ل�ال جل�س ��ات جمل� ��س النواب
البالغ ��ة ( )28جل�س ��ة يف الف�ص ��ل
الأول م ��ن ال�سن ��ة الت�شريعية الأوىل،
�إذ مل ي�ش ��ارك خم�سة ن ��واب من �أ�صل
 19نائب� � ًا ميثل ��ون ذي ق ��ار يف �إبداء
املداخ�ل�ات ونق ��اط النظ ��ام يف ح�ي�ن
�ش ��ارك نائب واحد يرت�أ�س �أحد الكتل
 24م� � ّرة خ�ل�ال جل�س ��ات الربمل ��ان"،
منوه� � ًا اىل �أن " البيان ��ات الر�سمي ��ة

�أظه ��رت �إن حتال ��ف الن�ص ��ر /ذي قار
كان هو الأكرث فاعلية �أثناء اجلل�سات
م ��ن بني حتالفات ذي قار ،حيث بلغت
ن�سب ��ة م�شاركت ��ه  85.7باملئ ��ة ،بينما
تي ��ار احلكم ��ة /ذي قار كان ��ت ن�سبته
يف امل�شاركة �صفر باملئة".
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن " ع ��دم م�شاركة بع�ض
الن ��واب يف �أعم ��ال جل�س ��ات الربملان
ال يعن ��ي عدم فاعليته ��م ب�صورة تامة
وذل ��ك لأنه ��م يعمل ��ون �ضم ��ن جل ��ان
برملانية خا�صة حيث يتوزع نواب ذي
قار ونائباته ��ا على ع�شر جلان نيابية
دائم ��ة م ��ن �أ�ص ��ل  27جلن ��ة ي�ضمه ��ا
جمل� ��س الن ��واب" .وم ��ن جانبه ��ا
عزت النا�شط ��ة املدنية �إمي ��ان الأمني
�ضعف اداء جمل�س النواب اىل هيمنة
ر�ؤ�س ��اء الكتل على الق ��رار ال�سيا�سي
و�إىل املحا�ص�صة احلزبية و�أو�ضحت
للمدى �إن " عمل النائب داخل الربملان

يواجه جملة م ��ن التحديات من بينها �أن " الكثري من النواب احلا�ضرين يف
ال�صراعات احلزبي ��ة وهيمنة ر�ؤ�ساء جل�سات الربملان ال زالوا رهينة القرار
الكتل على الق ��رار ال�سيا�سي ووجود ال�سيا�سي وخا�ضعني يف قراراتهم اىل
�إرادات �سيا�سي ��ة لتعطي ��ل ت�شري ��ع توجه ��ات وتوجيه ��ات رئي� ��س الكتلة
القوان�ي�ن التي تتعار�ض مع توجهات الت ��ي يتلقونها عرب جه ��از املوبايل".
بع�ض الأحزاب ناهيك عن املحا�ص�صة و�أو�ضح ��ت �إن " البع� ��ض من النواب
سريا ولي�س خم ً
احلزبية وال�صراع على تقا�سم مغامن بات م� ً
ريا و�إن الكثري
ال�سلطة " ،منوه ��ة اىل �أن " الإرادات منهم يحر�صون على متابعة �شا�شات
احلزبي ��ة ال زالت تعطل قانون حماية هواتفه ��م خ�ل�ال جل�س ��ات الربمل ��ان
الأ�سرة من العنف الأ�سري رغم مرور بانتظ ��ار �آخ ��ر التوجيهات م ��ن كتلهم
ع ��دة �سنوات عل ��ى طرح ��ه كم�شروع ال�سيا�سي ��ة" .وخل� ��ص امل�شارك ��ون
قانون على جمل�س النواب".
بالن ��دوة الت ��ي ح�ضرته ��ا امل ��دى اىل
و�أ�ش ��ارت الأم�ي�ن اىل �أن " امل�شاركني جمل ��ة م ��ن اال�ستنتاج ��ات ح ��ول �أداء
بالن ��دوة ر�ص ��دوا ارتفاع� � ًا يف جمل�س الن ��واب خالل الف�ص ��ل الأول
مع ��دالت الغي ��اب ب�ي�ن الن ��واب خالل م ��ن ال�سن ��ة الت�شريعي ��ة الأوىل م ��ن
الف�ص ��ل االول من ال�سن ��ة الت�شريعية بينه ��ا �إن " الأ�شه ��ر الثالث ��ة الأوىل
الأوىل حي ��ث بلغ ��ت ن�سب ��ة الغي ��اب م ��ن الف�ص ��ل الت�شريع ��ي الأول تخلو
يف اجلل�س ��ات  30.7باملئ ��ة م ��ن عدد م ��ن �أي ��ة حرك ��ة ت�شريعي ��ة للقوان�ي�ن
الن ��واب البال ��غ ( ،")329منوهة اىل و�إن اخلالفات ال�سيا�سية تغلبت على
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وزارة االعمار واال�سكان
والبلديات واال�شغال العامة
دائرة العقود

�إعالن مناق�صة رقم ( )2019 /1تقدمي خدمات تنظيف مبنى الوزارة
تعل��ن وزارة االعمار واالس��كان والبلديات واالش��غال العامة عن وج��ود مناقصة لتقدمي
خدم��ات تنظيف بناية ال��وزارة الكائنة في بغداد – الكرخ – الع�لاوي فعلى الراغبني من
املكاتب والش��ركات باالش��تراك في هذه املناقصة من ذوي اخلب��رة واالختصاص مراجعة
مقر الوزارة احلالي الكائن في بغداد – العالوي – مقابل الكراج  /الطابق السابع للحصول
على ش��روط املناقصة لقاء مبلغ ( )25خمس��ة وعشرون ألف دينار غير قابل للرد ويكون
تقدمي جميع املستمس��كات املطلوبة وتوضع العطاءات في صندوق العطاءات في دائرة
العق��ود في مقر الوزارة  /الطابق الس��ابع في موعد أقصاه نهاية الدوام الرس��مي ليوم
(األربعاء) املوافق .2019/5/22
املستمسكات املطلوبة:
 -1تأمينات أولية بنس��بة ( %1واحد باملائة) من قيمة العطاء على ش��كل خطاب ضمان
ص��ادر من مصرف عراقي معتمد أو صك مصدق ألمر وزارة االعمار واالس��كان والبلديات
واالشغال العامة وباسم مقدم العطاء حصرا ً .
 -2السيرة الذاتية ملقدم العطاء.
 -3ش��هادة خبرة أو اجازة تأسيس الش��ركة صادرة عن دائرة تسجيل الشركات في وزارة
التجارة مع هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن.
 -4قائمة باالعمال املماثلة مصدقة من اجلهات املستفيدة.
 -5كت��اب ع��دم ممانعة من الهيئة للضرائب لعام ( )2019ناف��ذ املفعول معنون إلى وزارة
االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة حصراً.
 -6وصل شراء املناقصة (النسخة االصلية).
 -7تعه��د بعدم ادراج��ه بالقائمة الس��وداء أو لديه قضايا موقوفة ل��دى احملاكم تخص
االعمال املنفذة من قبله خالل السنوات الثالثة االخيرة.
 -8تقدمي حسابات ختامية آلخر سنتني مالية له.
 -9الوزارة غير ملزمة بقبول أوطأ عطاءات .
 -10الكلفة التخمينية للعمل ال تتجاوز ( )100مئة مليون دينار.
ر .مهند�سني �أقدم
�صالح جبار عبا�س
مدير دائرة العقود

ال�ض ��رورة ).وامل ��ادة  / 69التي جاء
فيها( :ت�ش ��كل اللجان الدائمة يف �أول
جل�س ��ة يعقده ��ا املجل� ��س بع ��د �أقرار
النظام الداخلي ويراعي يف ت�شكيلها
رغبة الع�ض ��و واخت�صا�صه وخربته)
وامل ��ادة  74التي تن� ��ص( :تنتخب كل
جلنة خ�ل�ال ثالث ��ة �أيام تالي ��ة لبداية
ت�شكيله ��ا م ��ن ب�ي�ن �أع�ضائه ��ا رئي�س� � ًا
ونائب� � ًا للرئي� ��س ومق ��رر ًا ،وذل ��ك
بالأغلبية لع ��دد �أع�ضائها)" ،م�شريين
اىل �أن "اللج ��ان مل تنتخ ��ب الرئي� ��س
والنائب واملقرر من ��ذ الت�صويت على
ت�شكيله ��ا يف اجلل�س ��ة ( )12بتاري ��خ
 2018/11/10وحت ��ى نهاية الف�صل
الت�شريع ��ي الأول .وبقي ��ت برئا�س ��ة
�أكرب الأع�ضاء �سن ًا ".
منوه�ي�ن اىل �أن " جمل� ��س الن ��واب
عق ��د خالل ف�ت�رة التقري ��ر املمتدة من
� 3أيلول  2018اىل  23كانون الثاين
 )28( ،2019جل�س ��ة  ،و�إن �شه ��ر
اال�ستحقاق ��ات الد�ستوري ��ة والنظ ��ام كانون �أول� 2018أكرث الأ�شهر فاعلية
الداخل ��ي للمجل� ��س ،و�إن ت�شكي ��ل بعقد اجلل�س ��ات� ،إذ بلغ ��ت اجلل�سات
احلكوم ��ة الزال يواج ��ه حتدي ��ات املتحقق ��ة في ��ه ( )8جل�س ��ات ،و�شه ��ر
جدية تتمثل بالإخفاق يف ح�سم �أربع �أيل ��ول 2018ه ��و �أقله ��ا فاعلي� � ِة �إذ
وزارات مهمة الزالت تدار بالوكالة" ،عق ��دت فيه ( )3جل�س ��ات" ،الفتني اىل
منوه�ي�ن اىل �أن " الف�صل الت�شريعي �أن " مع ��دل ح�ضور النواب للجل�سات
الأول يخل ��و من �أي جهد رقابي  ،و�إن يرتاجع حتى و�صل معدل ح�ضورهم
القوان�ي�ن ذات الأث ��ر التنم ��وي عل ��ى يف �شه ��ر كان ��ون الث ��اين  2019اىل
احلي ��اة االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة ( )211نائب ًا ونائبة.
بقي ��ت بعي ��دة ع ��ن الت�شري ��ع خ�ل�ال وان املع ��دل الع ��ام للح�ض ��ور ()228
الف�صل الت�شريعي املذكور ".
�أي بن�سبة  69.3باملئة ون�سبة الغياب
و�أ�ضافوا " كما خرق جمل�س النواب  30.7باملئة
نظام ��ه الداخل ��ي يف امل ��ادة( / )18م�شريي ��ن اىل �أن" بع� ��ض الأ�سابي ��ع
�أو ًال الت ��ي تن�ص عل ��ى ن�شر احل�ضور خالل ف�ت�رة التقرير تخلو من عقد �أي
والغياب يف ن�شرة املجل�س االعتيادي ِة جل�س ��ة �إذ بلغ عددها (� )3أ�سابيع ،كما
و�إحدى ال�صحف ،وامل ��ادة  /22ثالث ًا �أن بع� ��ض الأ�سابيع عُقدت فيها جل�سة
التي تن� ��ص( :تنعقد جل�سات املجل�س واح ��دة وكان عدده ��ا (� )6أ�سابي ��ع،
على الأقل يومني يف الأ�سبوع ولهيئة وه ��ذا خ�ل�اف م ��ا ورد يف النظ ��ام
الرئا�سة متديدها �أو حتديدها ح�سب الداخلي".

وزارة املالية  /دائرة عقارات الدولة

�إعـــــالن

تعل��ن وزارة املالي��ة  /دائرة عقارات الدولة عن بيع جزء من القطعة املبينة أوصافه��ا أدناه باملزايدة العلنية ولعموم املواطنني وفق قانون بيع وايجار
ام��وال الدول��ة رقم  21لس��نة ( 2013املعدل) فعل��ى الراغبني بالش��راء مراجعة فرع دائرة عق��ارات الدولة في محافظة (كرك��وك) لالطالع على
التفاصيل مس��تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ( )%20من القيمة املقدرة للبيع وبصك مصدق واملستمس��كات الثبوتية وسيكون
موعد املزايدة في الساعة العاشرة صباحا ً في اليوم التالي للنشر والبالغة ( )15يوما ً تبدأ من اليوم الذي يلي نشر اإلعالن في الصحف واذا صادف
يوم املزايدة عطلة رس��مية أو يوم جمعة فتكون املزايدة في اليوم الذي يليه مباش��رة ويتحمل من ترس��و عليه املزايدة أجور خدمة بنسبة  %2من
بدل البيع ومبا يغطي كافة املصاريف وأجور النشر وبإمكان الراغبني بالدخول للمزايدة االطالع على املوقع االلكتروني (.)www.mof.gov.iq

املدير العام  /وكالة

رقم القطعة
واملقاطعة
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خاصة تيماري

العدد1 :
التاريخ 2019 :

امل�ساحة

 200م2

االو�صاف

عرصة مشيد عليها جتاوزا بناء غير
نظامي يتكون من غرفتني وهول
ومطبخ وحمام ومرافق صحية
البناء غير منظم مبني من البلوك
ومسقف بالكونكريت مساحة
البناء  80م2

موقع العقار

كركوك حي
النصر أقرب
نقطة دالة
مدرسة
الفردوس
االبتدائية

القيمة املقدرة

94400000
اربعة وتسعون
مليون واربعمائة
الف دينار

مكان �إجراء
املزايدة

فرع دائرة
عقارات
الدولة في
محافظة
كركوك

�إعالن مناق�صة تنظيف م�ست�شفى فاطمة الزهراء (ع) لعام ( 2019للمرة الأوىل)
�إىل /ال�شركات التنظيف كافة
م �/إعالن مناق�صة

 -1يسر (مستشفى فاطمة الزهراء (ع) للنسائية واالطفال) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص (تنظيف بناية واقسام املستشفى).
 -2تتوفر لدى (مستشفى فاطمة الزهراء (ع) للنسائية واالطفال ) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االحتادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ اخلدمات (التنظيف املستشفى).
 -3بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في ش��راء وثائق للعطاء باللغات (العربية) بعد تقدمي طلب حتريري إلى (مستش��فى فاطمة الزهراء (ع) للنسائية واالطفال) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق
غير املستردة البالغة ( 50000ألف دينار عراقي)  ،بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات على العنوان املبني في أعاله.
 -4تس��لم العط��اءات إلى العنوان اآلتي (بغداد /مدينة الصدر  /احلبيبية  /قرب س��احة احلمزة) في املوعد احملدد  .وس��وف ترفض العطاءات املتأخرة وس��يتم فت��ح العطاءات بحضور مقدمي
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي (مستشفى فاطمة الزهراء (ع) للنسائية واالطفال) في الزمان والتاريخ  )2019/6/2يجب أن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء (.)%1
 -5مبلغ املناقصة احملدد من قبل املستشفى هو ( 18.414.000ثمانية عشر مليون واربعمائة واربعة عشر ألف دينار.
 -6يت��م تق��دمي العطاءات وفق الش��روط واملواصفات املوجودة في (التندر) عل��ى أن يقدم العرض داخل ظرف مغلق ومختوم مع تثبيت العنوان الكامل عل��ى العطاء علما ً أن آخر موعد لقبول
العطاء هو يوم األحد املصادف  2019/6/2على أن ترفق مع العطاء الشروط والوثائق واملستمسكات التالية:
 هوية تصنيف الشركة أو املكتب نافذة لعام ( 2019اختصاص تنظيف). كافة أوليات تأسيس الشركة. التامينات القانونية املطلوبة بنسبة ( )%1من قيمة العطاء وتكون على شكل صك مصدق . كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ لعام .2019 وصل شراء التندر اخلاص باملناقصة. قائمة باالعمال املماثلة مؤيدة من اجلهات املستفيدة. تقرير الكفاءة املالية من خالل تقدمي احلسابات اخلتامية للسنتني االخيرتني. جلب قرار شمول الشركة بالضمان االجتماعي صادر من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال. تدوين اسعار فقرات جدول كميات العطاء ومبلغه االجمالي رقما ً وكتابة في جدول تفصيلي وواضح ومطبوع مع تثبيت عدد األوراق املكونة منها العطاء . تقدمي كشف حساب مصرفي باسم الشركة من أحد املصارف املعتمدة من قبل البنك املركزي. عنوان ثابت للشركة أو املكتب مع رقم الهاتف. املوقع االلكتروني للشركة في وثائق العطاء والبريد االلكتروني واسم وعنوان الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات التي تخص العطاء. يتم ادخال املعلومات اخلاصة في الشركة في احلقول واجلداول اخملصصة لها في الوثائق القياسية املرفقة مع التندر. تكون مدة العقد لغاية نهاية السنة املالية لعام .2019 املؤسسة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.الطبيب اال�ست�شاري
واالعالن.
 يتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشرد .عبا�س عويد عليوي
تكون مدة نفاذ العطاء ( )90يوم .

مدير امل�ست�شفى

العدد ( )4432ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -الأحد (� )19أيار 2019
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ترجمة

فاينن�شال تاميز  :حاجة الب�صرة للكهرباء تلخ�ص اعتماد العراق على ا�سترياد الطاقة
 ترجمة حامد �أحمد

نادراً ما تجد �شخ�ص ًا
في عا�صمة نفط
العراق  ،الب�صرة  ،من
يتطلع لقدوم موجة
الرطوبة النتنة
لف�صل ال�صيف ،
عندما ترتفع درجات
الحرارة لت�صل الى
ما يقارب  55درجة
مئوية  .ولكن
بالن�سبة للحكومة
العراقية ف�إن الأ�شهر
القادمة �ستكون
مرهقة للأع�صاب لها
خ�صو�ص ًا و�إنها ت�سعى
جاهدة لتالفي تكرار
احتجاجات حول
انقطاعات متكررة في
الطاقة الكهربائية
جعلت الب�صرة تجثو
على ركبتيها العام
الما�ضي  .ولكن
لتحقيق ذلك ف�إنه
يتطلب منها االعتماد
على ما ت�ستورده من
طاقة من الجارة
�إيران.

رئي� ��س وحدة انت ��اج الطاق ��ة الكهربائية
للمنطق ��ة التي تق ��ع الب�صرة م ��ن �ضمنها
ق ��ال ان ��ه لدي ��ه تطمين ��ات م ��ن اجلان ��ب
الإي ��راين ب�أنه ل ��ن تكون هن ��اك عودة ملا
ح�ص ��ل يف الع ��ام  2018عندم ��ا قطع ��ت
طه ��ران �إمداده ��ا للطاق ��ة الكهربائي ��ة
البالغ ��ة  400ميغ ��ا واط ملناطق جنوبي
الع ��راق حيث زادت انقطاع ��ات الكهرباء
�س ��وء ًا والت ��ي �أدت اىل �إ�شع ��ال �ش ��رارة
اال�ضطرابات  .ه ��ذا التطمني  ،م�ضاف ًا له
وحدت ��ي تولي ��د كهرباء جمه ��زة من قبل
�شركة جرنال الكرتيك االمريكية  ،جعلته
متفائ�ل ً�ا م ��ن �أن ه ��ذا ال�صي ��ف �سيك ��ون
�أف�ضل من �سابقه.
اعتم ��اد الب�ص ��رة يف توف�ي�ر حاجتها من
الطاق ��ة الكهربائي ��ة على �إي ��ران يلخ�ص
اعتم ��اد الع ��راق ال�صع ��ب على بل ��د جار
يعاين من م�شاكل.

وكان ��ت العالق ��ات ب�ي�ن الع ��راق و�إيران
قد حت�سن ��ت كثريا بعد الغ ��زو االمريكي
للع ��راق ع ��ام  2003و�سق ��وط النظ ��ام
ال�ساب ��ق ال ��ذي خا� ��ض �ضده ��ا حرب ��ا
امتدت لثماين �سن ��وات  .ولكن م�ضاعفة
العقوب ��ات االقت�صادي ��ة االمريكي ��ة على
�إي ��ران حت ��ت �إدارة الرئي� ��س االمريك ��ي
دونال ��د ترامب ته ��دف اىل �إ�ضعاف هذه
الروابط.
وزير اخلارجية االمريكي  ،مايك بومبيو
 ،ا�ستخ ��دم زي ��ارة خمت�ص ��رة لبغ ��داد
اال�سبوع املا�ض ��ي مل�ضاعفة ال�ضغط على
طه ��ران  .وق ��ال �إن الوالي ��ات املتح ��دة
م�ستع ��دة لال�ستمرار بان ت�ضمن �أن يبقى
العراق بلد ًا ذا �سيادة وا�ستقالل.
�ص ��ادق العل ��ي  ،رج ��ل �أعمال م ��ن �أهايل
الب�صرة  ،اعرب عن �سخط �شعبي منت�شر
�إزاء تدخ ��ل امريكي و�إي ��راين يف البالد

عندم ��ا ق ��ال � " :أن ��ا �أكره كل م ��ن التدخل
االمريك ��ي والإي ��راين لأنهم ��ا ي�سبب ��ان
م�شكلة".
االعتم ��اد عل ��ى الطاق ��ة الكهربائي ��ة
االيرانية هي �إحدى الط ��رق التي يعتمد
فيه ��ا جنوبي العراق عل ��ى البلد املجاور
ل ��ه  .الكث�ي�ر م ��ن �أه ��ايل الب�ص ��رة يرون
بان �إي ��ران م�سيطرة على اقت�صاد املدينة
م ��ن خالل انت�شار ب�ضائعه ��ا الغذائية يف
ال�س ��وق وما ت�صدر له ��م من وقود وطاقة
 .فه ��م يندب ��ون حظه ��م كي ��ف �أن التنمية
االقت�صادية للب�صرة قد تلك�أت رغم ثروة
النفط ال�ضخم ��ة التي ت�ستودعها الأر�ض
حتت �أقدامهم.
خم ��اوف �أه ��ايل الب�ص ��رة تتج ��ذر �أي�ض ًا
من تدخ ��ل �أح ��زاب �سيا�سي ��ة يف املدينة
مبقدراتها االقت�صادية التي باتت ت�سيطر
عل ��ى م�ؤ�س�س ��ات حكومية حملي ��ة تعمل

عل ��ى تقوي� ��ض تطوي ��ر وتنمي ��ة االنتاج
املحل ��ي مقاب ��ل ف�س ��ح املج ��ال للب�ضائ ��ع
امل�ست ��وردة م ��ن م ��واد غذائي ��ة وزراعية
لتغزو ال�سوق.
من جانب �آخر يق ��ول  ،زمكان علي �سليم
 ،وه ��و باح ��ث �أول يف معه ��د الدرا�سات
االقليمي ��ة والدولي ��ة ل ��دى اجلامع ��ة
االمريكية يف العراق � ،إنه دائم ًا ما تكون
�إيران كب�ش فداء ف�شل العراق الذاتي يف
جمال توف�ي�ر خدمات ا�سا�سي ��ة وتطوير
اقت�ص ��اده  .ويق ��ول �إن الالئم ��ة عل ��ى
ه ��ذا الف�ش ��ل تكم ��ن يف الدول ��ة العراقية
والأح ��زاب اال�سالمي ��ة يف الب�صرة التي
تتناف�س فيما بينها على املوارد.
خذ قطاع الكهرباء على �سبيل املثال  .قال
وزير الكهرباء  ،ل�ؤي اخلطيب  ،هذا العام
�إن قط ��اع الكهرباء مل ي�ستطع تلبية طلب
اال�ستهالك رغم امت�صا�ص هذا القطاع ما

يق ��ارب م ��ن  120مليار دوالر من ��ذ العام
 ، 2003م�ؤك ��د ًا ب ��ان �سب ��ب ذل ��ك يع ��ود
للف�ساد و�س ��وء الإدارة وكذل ��ك الأ�ضرار
الت ��ي ت�سببت به ��ا احلرب  .وه ��ذا املبلغ
يعادل  %12من ن�سبة الدخل الوطني.
وقال ��ت وكالة الطاق ��ة الدولي ��ة �إن ن�سبة
الهدر يف �شبك ��ة الكهرباء العراقية فلكية
حي ��ث يتم ه ��در ما يق ��ارب م ��ن  %60من
الكهرباء عرب �شبكة النقل.
وبكون ��ه غ�ي�ر ق ��ادر عل ��ى تولي ��د ونق ��ل
كاف ف�إن العراق
الكهرب ��اء حملي ًا ب�ش ��كل ٍ
بحاجة ملورد حياة لطاقته الكهربائية من
�إي ��ران  .ولك ��ن تعبري ًا ع ��ن غ�ضبها لعدم
قدرة بغداد على ت�سديد ما ترتب عليها من
دي ��ون مرتاكمة �أدى ذلك بان تتخذ �إيران
قرارها ال�صي ��ف املا�ضي بقط ��ع امدادها
للطاق ��ة الكهربائي ��ة ملناط ��ق جنوب ��ي
الع ��راق  .عدم كف ��اءة حمط ��ات الكهرباء

ازدادت �س ��وء ًا وتنام ��ت م ��ن جانب �آخر
االحتجاجات على هذا الف�شل.
الع ��راق البل ��د الغن ��ي بالنف ��ط بحاج ��ة
اىل الغ ��از االي ��راين لت�شغي ��ل حمطات ��ه
الكهربائي ��ة  .ورغ ��م ذلك تري ��د الواليات
املتح ��دة م ��ن بغ ��داد �أن توق ��ف ا�سترياد
مادة الغاز والتي ق ��د تكون مبثابة خرق
ل�ش ��روط جتدي ��د العقوب ��ات االقت�صادية
االمريكية على طه ��ران  .ولكن العراق ال
ميكنه ت�شغيل حمطات ��ه بدون هذا الغاز
الأم ��ر الذي دفع بالوالي ��ات املتحدة منح
العراق ا�ستثناءه ��ا الثالث من العقوبات
ملدة  90يوم ًا.
ق�س ��اوة العقوب ��ات ت�ؤك ��د ب ��ان �إي ��ران
بحاج ��ة للع ��راق ك�س ��وق لب�ضائعها �أكرث
م ��ن �أي وق ��ت �آخر  .الع ��راق يعترب ثاين
�أك�ب�ر م�ستقبل لل�ص ��ادرات الأيرانية غري
النفطي ��ة بعد ال�ص�ي�ن  .وا�ستن ��ادا لغرفة
التجارة الإيرانية العراقية فان من بني ال
 44ملي ��ار دوالر من ال�صادرات الإيرانية
غري النفطية للعامل هناك ب�ضائع بقيمة 9
مليارات دوالر ترتاوح من مواد ان�شائية
اىل عل ��ب �ألبان ق ��د مت ت�صديرها للعراق
خ�ل�ال ال�سن ��ة حلد �شه ��ر �آذار م ��ن ال�سنة
الإيراني ��ة اجلديدة مم ��ا ي�شكل ن�سبة 36
 %من �صادراتها �سنة بعد اخرى .
هب ��وط قيم ��ة الري ��ال االي ��راين بن�سب ��ة
 %60خ�ل�ال العام املا�ض ��ي جعل من هذه
ال�صادرات االيرانية �أكرث رخ�ص ًا .
رف ��وف �أ�سواق الب�ص ��رة التجارية مليء
بالب�ضائع االيرانية ترتواح ما بني حلوم
اىل رز ومنتوجات �ألبان  .وا�ستناد ًا اىل
املجل� ��س الرنويج ��ي لالجئني ف� ��إن %80
م ��ن املنتج ��ات الزراعي ��ة املعرو�ض ��ة يف
�أ�س ��واق الب�صرة هي م�ست ��وردة و�أغلبها
من �إيران.
وي�شك ��و مزارع ��ون عراقي ��ون م ��ن �إنهم
الي�ستطيع ��ون جم ��ارات ومناف�س ��ة م ��ا
معرو� ��ض م ��ن منتجات زراعي ��ة ايرانية
وذل ��ك لرخ� ��ص ثمنه ��ا  .وي�ش�ي�ر �أح ��د
املدر�س�ي�ن يف مدين ��ة الب�ص ��رة اىل �أن
مدينت ��ه معتم ��دة كث�ي�ر ًا عل ��ى املنت ��وج
االي ��راين بحي ��ث �أن ا�سع ��ار حم�ص ��ول
الطماطم ارتف ��ع �ضعفني خالل احتفاالت
�أعي ��اد ن ��وروز لأن �أك�ث�ر املجهزي ��ن
االيرانيني كانوا يف �إجازة العيد .
عن فاينن�شال تاميز
الربيطانية

موقع �إخباري  :هل ميكن للعراق �أن ي�ستعيد مكانته كبلد �سياحي؟
ي�ستعد العراق مرة �أخرى لتخ�صي�ص ع�شرات املاليني من الدوالرات يف حماولة جلذب ال�سواح �إليه من خالل تطوير وت�أهيل مواقع
تاريخية و�سياحية متعددة يف البالد  .خالل �شهر ني�سان من هذا العام خ�ص�صت وزارة الثقافة وال�سياحة والآثار مبلغ  78مليون
دوالر لرتميم مواقع البلد التاريخية وحت�سني ما حولها من البنى التحتية خ�صو�ص َا ما يتعلق مبدينة بابل الأثرية  .وت�أمل الوزارة
من ذلك �أن جتذب مزيداً من ال�سواح لهذه املواقع التاريخية ال�شهرية التي تعترب من مواقع الرتاث العاملي .
 ترجمة  /املدى
وق ��ال �أح ��د امل�س�ؤولني العراقي�ي�ن " طاملا
�إن الو�ض ��ع الأمن ��ي م�ستق ��ر ف ��ان ه ��ذه
التخ�صي�صات �ست�ساهم يف حتقيق زيادة
عدد ال�س ��واح  ،حيث �إن الع ��راق م�صنف
كبلد �سياحي من حيث الطبيعة والتاريخ
والأديان وكثري من الأمور الأخرى ".
ب ��ذل الع ��راق كث�ي�ر م ��ن اجله ��ود خ�ل�ال
العقود االخ�ي�رة لإحياء �صناعة ال�سياحة
لدي ��ه والتمك ��ن م ��ن ا�ستغ�ل�ال الطاق ��ة
الكامن ��ة لدي ��ه ب�ش ��كل كام ��ل  .ال�سيا�سات
وال�صراع ��ات املختلفة �أ�ض ��رت بهذا البلد
التاريخي كثري ًا وحال ��ت دون تنفيذ هذه
امل�شاريع على الأر�ض .
ت�ش�ي�ر املعلوم ��ات التاريخي ��ة اىل �أن
الع ��راق يف الع ��ام  1967الغ ��ى ر�س ��وم
�سم ��ة الدخ ��ول لل�سي ��اح وكذل ��ك و�ض ��ع
خطط� � ًا ال�صدار �سمات دخ ��ول لل�سائحني
عند حدوده للقادم�ي�ن من بلدان لي�س لهم
�سف ��ارات يف بغداد يف م�ؤ�ش ��ر ال�ستقدام
مزي ��د م ��ن ال�سائح�ي�ن  .وا�ستن ��ادا اىل
اح�صائيات يف ذلك الوقت فان العراق قد
زاره � 484,192سائح� � ًا يف العام 1967
زي ��ادة عن الع ��ام الذي قبل ��ه  1965حيث
زاره � 400,164سائح .
خ�ل�ال ف�ت�رة ال�سبعيني ��ات �ش ��رع العراق
مب�شاريع تطوير وحتديث �سريع ملواقعه
التاريخي ��ة ب�سبب انتعا�ش �صناعة النفط
لدي ��ه وازي ��داد م ��وارده املالي ��ة  ،و�ضمن
تل ��ك الف�ت�رة قامت بغ ��داد بجه ��ود كبرية
ال�ستقط ��اب مزي ��د من ال�س ��واح من خالل
ت�شيي ��د بن ��ى حتتي ��ة جدي ��دة لل�سائحني
ا�شتملت على ت�شييد فنادق جديدة .
وج ��اء يف تقري ��ر غربي ن�ش ��ر عام 1978
يف حينه ��ا " ت�شه ��د م�شاري ��ع ال�سياح ��ة
تقدم ًا كبري ًا يف العراق ابتدا ًء من منطقة
جب ��ال كرد�ست ��ان يف �شم ��ايل العراق اىل
جنوب ��ه يف الأهوار حي ��ث حياة الطبيعة

من م�سطح ��ات مائية وق�صب
وبردي ".
كان ذل ��ك ج ��زء ًا م ��ن برنام ��ج كب�ي�ر بعدة
مالي�ي�ن م ��ن ال ��دوالرات و�ضعت ��ه بغ ��داد
ال�ستقطاب � 500,000ألف �سائح بال�سنة

 .وا�ستثم ��رت مبال ��غ يف جم ��ال
درا�سات ال�سياحة ومعاهد التدري�س على
الفندق ��ة ال�سياحية والتي تخللتها �إر�سال
ط�ل�اب اىل دول عربي ��ة و�أوروبي ��ة لتعلم

�صناعة ال�سياحة ومت التخطيط �أي�ض ًا
لإ�صدار  100,000دليل �سياحي مبختلف
اللغات االجنبية كجزء من حملة لت�شجيع
ال�سائحني الأجانب القدوم اىل البلد.

تعر�ض ��ت ال�سياح ��ة يف الع ��راق اىل
تراجع ��ات ع ��دة ع�ب�ر عق ��ود م ��ن الزم ��ن
ب�سبب �أزم ��ات وح ��روب تخللتها احلرب

العراقي ��ة االيراني ��ة يف
حقب ��ة الثمانيني ��ات ث ��م
حرب اخلليج الثانية وفرتة
العقوب ��ات االقت�صادي ��ة
املفرو�ض ��ة م ��ن قب ��ل الأمم
املتح ��دة خ�ل�ال ف�ت�رة
الت�سعيني ��ات وقطع خطوط
النق ��ل اجلوي للبل ��د وانتهت
بفرتة الغزو االمريكي للعراق
ع ��ام  2003وم ��ا خلفت ��ه م ��ن
حروب و�أزمات بقي ��ت �أثارها
حلد الآن .
بينم ��ا كان ��ت هن ��اك احادي ��ث
م�ؤخرا عن ا�ستتباب اال�ستقرار
يف البلد وبذل جهود ال�ستقطاب ال�سواح
يحل ��م  ،احم ��د اجلب ��وري  ،بفت ��ح ب�ل�اده

ابوابه ��ا لل�سياحة من خ�ل�ال اطالق حملة
ت�سوي ��ق بعن ��وان " حي ��ث ب ��دا كل �شيء
" يف م�ؤ�ش ��ر لب�ل�اد وادي الرافدي ��ن يتم
خاللها الرتحيب بالزائرين ملواقع العراق
التاريخية .
و�أ�ض ��اف قائ ًال " ميكن لل�سياحة �أن تكون
نه ��ر ًا من ذه ��ب للع ��راق  ،رمب ��ا �سينتهي
النفط يف ي ��وم ما ولكن ال�سياحة �ستبقى
 ،دائم ��ا �سيك ��ون هناك �س ��واح وزائرون
يري ��دون م�شاه ��دة مواق ��ع الع ��راق
التاريخية ".
بالن�سب ��ة ملنطق ��ة اقلي ��م كرد�ست ��ان ف�إنها
بق ��ت م�ستق ��رة �أمني� � ًا خالل ط ��وال �سني
احلرب التي �شهدتها بقية مناطق العراق
 .وكان الإقليم واجهة ال�ستقطاب ال�سواح
وامل�ستثمرين الأجانب .
خالل فرتة عام  2010وما تلتها من �سنني
حقق ��ت منطق ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان نتائ ��ج
ايجابي ��ة من خ�ل�ال التط ��ور االقت�صادي
والعم ��راين ال�سري ��ع و�أ�صبح ��ت منطقة
مزده ��رة  .ويذك ��ر �أن �سائق ��ي �سي ��ارات
الأج ��رة يف اربي ��ل كانوا يتباه ��ون امام
الزوار بان عا�صمة الإقليم لها فنادق �أكرث
مما متلكه باري�س .
احل ��رب �ضد تنظيم داع�ش كانت قد عملت
على تقوي�ض رغبة ال�سائحني باملجيء اىل
البلد �أي�ض ًا  ،ولكن بعد حترير كل مناطق
الع ��راق من تواج ��د التنظي ��م بنهاية عام
 ، 2017حت ��دث النا�س عن �إمكانية عودة
الع ��راق من جديد اىل مرحل ��ة اال�ستقرار
وا�ستعادة الأو�ضاع لطبيعتها.
�إنه ��ا فر�صة لأن يتمكن العراق يف النهاية
من ا�ستع ��ادة ما ميتلكه البلد من مقومات
�سياحي ��ة يح ��ي به ��ا قط ��اع ال�سياحة من
جديد من خالل تخ�صي�ص ��ات ا�ستثمارية
بع ��دة ماليني م ��ن ال ��دوالرات تنفق على
هذا القطاع .
عن موقع ذي نيور �أراب
الربيطاين
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تد�شن ملعب الجنوب المونديالي ومترو الدوحة

 زه�������ا ح����دي����د ق����م����ر �����س����ه����رة االف������ت������ت������اح ..ودع����������وة ع����راق����ي����ة ل���ت���ن���ا����س���ي الأت����������راح
 ف���رح���ة ال������راوي وح�����س��رة ت�����ش��ايف وم�����ض��ت��ا ن��ه��ائ��ي ال��ك���أ���س  ال�����ص��ح��ف��ي��ون ال���ع���رب ي��ج��م��ع��ون ع��ل��ى �إ����ص�ل�اح ���ش ��ؤون��ه��م
 الدوحة� /إياد ال�صالحي
مل يخل ��د العرب اىل النوم قب ��ل انفالج �صباح
ال�ساد� ��س ع�ش ��ر من �أي ��ار اجلاري حت ��ى ر�أوا
جوه ��رة مالع ��ب الع ��امل ،ملع ��ب (اجلنوب)،
وهو يك�ش ��ف ال�ستار عن �أح ��د �أذهل منجزات
املعماري ��ة العراقي ��ة الربيطاني ��ة الراحلة زها
حدي ��د التي برزت �صورتها م ��ع �إطفاء الإنارة
بالكامل لتبقى م�ضاءة وحدها بوجهها البا�سم
تو�سطت
خم� ��س دقائق ،ك�أنه ��ا قمر ال�سه ��رةّ ،
ملع ��ب مونديال  2022وتل ّقت حتية اجلمهور
بح ��رارة وب ��كل فخ ��ر ب� ��أن الع ��راق م�صن ��ع
للمعج ��زات وي�ستح ��ق �أن يُخل ��د ا�سمها نظري
ت�صميمه ��ا ملع ��ب البطول ��ة ال ��ذي �سيحت�ضن
مباري ��ات ك�أ� ��س الع ��امل بع ��د ث�ل�اث �سن ��وات
ون�ص ��ف ال�سن ��ة والت ��ي تع ��د الأذه ��ل على م ّر
الزمان ،و�ستغدو حكاية كل الع�صور( .املدى)
�شه ��دت احل ��دث بتفا�صيل ��ه ،حلظ ��ة بلحظ ��ة،
وثق ��ت كل م ��ا ج ��ادت ب ��ه عبقري ��ة القائم�ي�ن
عل ��ى اللجن ��ة التنفيذي ��ة ملوندي ��ال  2022من
امل�ل�اكات املحلي ��ة املدعم ��ة بخ�ب�رة اجنبي ��ة
ر�صين ��ة ،وتواجدت بدعوة م ��ن اللجنة العليا
للم�شاريع والإرث القطري ��ة لتكون ال�صحيفة
العراقي ��ة الوحي ��دة الت ��ي تعي� ��ش املنا�سب ��ة
وحتظى باهتمام م�س�ؤويل اللجنة اىل جانب
� 41إعالمي� � ًا ريا�ضي ًا عربي� � ًا واجنبي ًا ميثلون
�صحف� � ًا وتلف ��زة و�إذاع ��ات ك ّر�س ��وا جهودهم
عل ��ى مدى الفرتة من ( � ) 18 - 16أيار احلايل
متفاعل�ي�ن بحر� ��ص م ��ع اللم�س ��ات النوعي ��ة
الفتت ��اح ملعب (اجلنوب) برغ ��م تزامن الأيام
مع �شهر رم�ضان املبارك �إال �أن اجلميع وا�صل
العم ��ل يف تغطية احل ��دث �صباح م�س ��اء لنقل
جمرياته اىل العامل.
 ..وانطلق المترو

فاج� ��أ القطري ��ون �ضي ��وف البطول ��ة و�أبن ��اء
اجلاليات املقيمة على ار�ضهم م�ساء اخلمي�س
يق�صون �شريط انطالق (مرتو
املا�ضي ،وه ��م ّ
الدوح ��ة) لأول مرة يف تاري ��خ بالدهم ،لينقل
امل�شجع�ي�ن اىل ملع ��ب (اجلن ��وب) يف مدين ��ة
الوك ��رة ملتابعة املب ��اراة اخلتامي ��ة على ك�أ�س
الأمري للعام  2019بني فريقي الدحيل وال�سد
والت ��ي انته ��ت مل�صلح ��ة الأول ( ،)1-4وم ��ن
امل�ؤم ��ل �أن ي�سهم امل�ت�رو يف ت�سهيل ان�سيابية
ح�ضور اجلمهور الزائر ملتابعة مباريات ك�أ�س
الع ��امل بي�س ��ر وبزمن قيا�سي ق ��دره  60دقيقة
للو�ص ��ول ب�ي�ن املالع ��ب الثمانية مهم ��ا كانت

وجهة قدوم ��ه من البلدي ��ات القطري ��ة الثمان
(ال�شم ��ال واخل ��ور و�أم �ص�ل�ال وال�ضعاي ��ن
والري ��ان والدوح ��ة والوك ��رة وال�شحاني ��ة)
بح�سب تق�سي ��م عام  2015ومنه ��ا تتفرع �إىل
 98منطقة.

اخلربات الهند�سية ل�صالح م�شروع املونديال
ليكون فريد ًا من نوعه يف املنطقة ،واعتقد �أن
حرج
الدول املنظمة للن�سخ املقبلة �ستكون يف ٍ
�شدي ��د وهي تبحث عن مقارنة تتفوق بها على
من�ش�آت قطر ولن تفل ��ح ،و�أرى �أن بلدي مقبل
عل ��ى حركة عمرانية هائلة لو ا�ستق ّرت ظروفه
ب�شكل �أف�ضل وانتدب خرية املهند�سني البتكار
ت�صامي ��م حديث ��ة تتما�ش ��ى مع معاي�ي�ر الفيفا
ونظام تقييم اال�ستدامة العاملي".
مدي ��ر ق�سم الإع�ل�ام واالت�ص ��ال احلكومي يف
وزارة ال�شباب والريا�ضة د.موفق عبدالوهاب
ُدع ��ي حل�ض ��ور احلف ��ل ومعاي�ش ��ة تفا�صي ��ل
التح�ضري للمونديال ،وقال يف هذه املنا�سبة:
"�إنها بحق ليلة العُمر التي منحت �شهادة مت ّيز
للك ��وادر العامل ��ة واملتعه ��دة بت�سلي ��م مالعب
موندي ��ال  2022قبل املوعد ب�سن ��ة ،و�أنا �أثق
ّ
�سينظم ��ون �إحدى �أقوى
متام� � ًا �أن القطريني
البطوالت ،و�أعتقد �أن الفر�صة مواتية للعراق
للمبا�شرة ب�إجناز املالعب الكبرية بعد ملعبي
الب�صرة وكرب�ل�اء ،وال ��وزارة توا�صل العمل
لإكمال م�شاريعها اجلديدة �ضمن املُدد املقررة
وه ��و ق ��ادر عل ��ى ت�صمي ��م من�ش� ��آت ت�ستويف
معايري الإن�شاء العاملية يف املرحلة املقبلة".

�إرادة الأجداد

مب�سط ًا
حف ��ل افتت ��اح ملع ��ب (اجلن ��وب) كان ّ
وملدة خم�س ع�ش ��رة دقيقة نال تفاعل �أكرث من
� 38أل ��ف متف ��رج ،ا�ستوح ��ى القائم ��ون �أغلب
فقرات ��ه من مهن ��ة ال�صيد يف البح ��ر للتفتي�ش
ع ��ن الل�ؤل� ��ؤ ال ��ذي �ش� � ّكل م�ص ��در ًا ملعي�شته ��م
عل ��ى ال�ساحل ،مع �صوت �شج ��ي المر�أة ّ
حتث
ال�صغ ��ار على التم�سك بتاريخ الآباء والأجداد
وحب اخلري والرغبة يف موا�صلة الطموحات
ُ
مهم ��ا �صعب ��تْ وابتع ��دتْ بفع ��ل الظ ��روف
املحيط ��ة ،فب ��الإرادة يهون كل �ش ��يء من �أجل
امل�ستقب ��ل ،ولعب ��ت ا�ض ��واء اللي ��زر ملخ ��رج
احلف ��ل دور ًا كبري ًا يف �إ�ضف ��اء متعة امل�شاهدة
للملع ��ب اجلميل الذي �صممت ��ه زها حديد من
قطعة فوالذية تزن  378طن ًا بارتفاع  50مرت ًا
ع ��ن الأر�ض وعر� ��ض املن�ش�أة  92م�ت�ر ًا ،ومن
رد مد ّرجاته التي ت�ستوعب 40
املتوقع �أن ت�ب� ّ
�أل ��ف متفرج وفق ًا لنظ ��ام تكييف الهواء بجعل
احل ��رارة ت�ص ��ل نح ��و  18درجة مئوي ��ة �أيام
املونديال للف�ت�رة من  21ت�شرين الثاين لغاية
 18كانون الأول .2022

�إجماع ال�صحافة العربية

�إ�صابة الراوي

�شوهد الالعب ب�سام الراوي يتكئ على ع�صاه
نتيج ��ة تع ّر�ضه اىل الإ�صاب ��ة التي حرمته من
امل�شارك ��ة يف نهائ ��ي الك�أ�س ،لكن ��ه كان فرح ًا
ب�شدّة حلظة �إعالن �صفارة احلكم عبدالرحمن
اجلا�سم تتويج الدحي ��ل بالك�أ�س للعام الثالث
يف �سه ��رة كروي ��ة ال تن�سى من ذاك ��رة القلعة
احلم ��راء� ،إذ كان حليوية �أبن ��اء عفيف "�أكرم
وعل ��ي" وده ��اء الربازيلي �إدمل�س ��ون الف�ضل
الكب�ي�ر يف �إه ��داء الف ��وز اخلالب عل ��ى ال�سد
"زعي ��م بط ��والت الك�أ�س" �ست ع�ش ��رة مرة،
ولع � ّ�ل اخلا�سر الأك�ب�ر جنمه العامل ��ي ت�شايف
الذي مل يختم م�سريته بهدية وداع مفرحة!
�آراء عراقية

ا�ستطلع ��ت امل ��دى �آراء عدي ��د الريا�ضي�ي�ن
العراقي�ي�ن �س ��واء املقيم�ي�ن يف الدوح ��ة �أم
الذي ��ن ج ��اءوا بدع ��وة �شرفية حل�ض ��ور حفل
االفتت ��اح ب�ش� ��أن التط ��وّ ر ال�سري ��ع يف البنية

التحتي ��ة الريا�ضية القطرية ،وم ��دى �إمكانية
التف ��وّ ق العراق ��ي ل ّلح ��اق ب�إعجازه ��ا الكبري،
فتح ��دث الكابنت عدنان حمد املحلل يف قنوات
(ب ��ي �إن �سب ��ورت) �أثناء ح�ض ��وره مع ث ّلة من

جنوم العامل �أمثال فريناندو هريو وروبرتو
كارلو�س و�صامويل ايتو�" :إن ملعب اجلنوب
حتف ��ة �سحرية م ��ن حتف الفنان ��ة العاملية زها
حديد التي عك�ست �ص ��ورة عظيمة يف �أم�سية

قضية األسبوع

الواعدون في دوري الكرة  ..من ين�صفهم؟

حدث م ّر علينا كحلم ع�شناه يف ليلة مونديالية
حقيقية بفعل �ضخامة الإمكانيات املتاحة هنا
لإجن ��از العم ��ل ،وه ��ي فر�صة لتحفي ��ز الدول
العربي ��ة ومنها العراق على ا�ستغالل الطاقات

وما �أكرثها لبناء �صرح كهذا تتغنى به الأجيال
ع�شرات ال�سن�ي�ن وتن�سى الأت ��راح" ،فيما �أكد
الالعب ال�سابق �صادق مو�سى "�إن قمة الإبداع
تكم ��ن يف تطوي ��ع كربيات ال�ش ��ركات العاملية

�ش� � ّكل ح�ض ��ور ممثل ��ي ال�صحاف ��ة الريا�ضي ��ة
العربي ��ة املدعوي ��ن للم�شارك ��ة يف تغطي ��ة
احلدث املونديايل الكب�ي�ر على ار�ض الدوحة
فر�ص ��ة مهم ��ة للإجم ��اع عل ��ى وح ��دة ال�ص � ّ�ف
املهن ��ي للدفاع ع ��ن حقوق الع ��رب �أينما كانت
�س ��واء م ��ا يتعل ��ق بت�ضيي ��ف البط ��والت �أم
حماي ��ة �سلطة ال�صحاف ��ة نف�سها من حماوالت
ا�ضف ��اء ال�شرعية عل ��ى �إجراءات غ�ي�ر �سليمة
يئ ��نّ م ��ن وقعه ��ا الزم�ل�اء الع ��رب دون رادع،
وتع ّه ��د اجلميع على ر�س ��م �سيا�سة جديدة يف
املرحل ��ة املقبل ��ة ت�أخ ��ذ بيد اال�ص�ل�اح لتحقيق
تطلع ��ات ممار�سي املهنة رواد ًا و�شباب ًا بر�ؤية
برام ��ج وفعّالي ��ات ون ��دوات تل� � ّم ال�شم ��ل وال
تنغل ��ق على ُنظم بالية �أو تف ّرقهم عند منعطف
االنتخابات!
وكان ��ت (املدى) قد ّ
غط ��ت افتتاح ملعب خليفة
الدويل �أول مالعب املونديال  2022بن�سخته
اجلدي ��دة يوم التا�س ��ع ع�شر من �أي ��ار ،2017
ومن امل�ؤم ��ل ان يكتمل اجن ��از املالعب ال�ستة
املتبقية يف ال�سنت�ي�ن املقبلتني وهي ( لو�سيل
والبي ��ت والريان والثمامة واملدينة التعليمية
ورا�س ابو عبود).

الغمو�ض يكتنف م�شاركة �شباب ال�صاالت في بطولة �آ�سيا
 بغداد  /املدى
ب ��ات الغمو�ض يكتن ��ف م�شارك ��ة منتخب
ال�شب ��اب لكرة ال�ص ��االت يف بطول ��ة ك�أ�س
�آ�سي ��ا حت ��ت  20عام ��ا الت ��ي �ستج ��ري يف
مدين ��ة تربي ��ز الإيراني ��ة خ�ل�ال الفرتة من
 22-14حزي ��ران املقب ��ل ،ال�سيم ��ا بع ��د �أن
اوقعت ��ه القرعة يف املجموع ��ة الرابعة اىل
جانب منتخبي تايوان و�إندوني�سيا .
وق ��ال املن�س ��ق االعالم ��ي للجن ��ة ال�صاالت
يف جمل�س �إدارة احت ��اد الكرة عدي �صبار
 :طالبن ��ا ونا�شدن ��ا ب�ض ��رورة االهتم ��ام
مبنتخ ��ب ال�شب ��اب و�صي ��ف حام ��ل لق ��ب
الن�سخة املا�ضية الذي تنتظره مهمة قارية
بع ��د �أقل من �شه ��ر ولكن ال �أح ��د ي�ستجيب
حيث �أ�صبحت م�شاركت ��ه يف هذه الن�سخة
من بطولة ك�أ�س �آ�سيا حتت  20عاما مهددة
بالألغاء!.

و�أ�ض ��اف �أن املنتخب مل يدخ ��ل مع�سكرات
تدريبي ��ة ول ��ن يتجم ��ع كما هو احل ��ال مع
مناف�سي ��ه منتخب ��ي �إندوني�سي ��ا وتاي ��وان
حت ��ى �أن ��ه التوج ��د جتهي ��زات ريا�ضي ��ة
خا�ص ��ة بهم حت ��ى �أن ��ه مل ي�س� ��أل عنهم من
قبل اجلهات الراعية لهم ،مت�سائ ًال ماالذنب
ال ��ذي ارتكب ��وه يف حال ��ة ع ��دم امل�شاركة
ومتثيل العراق خارجيا؟
وتاب ��ع  :ما عالقة جمهورنا �أن يحرموا من
م�شاهدة منتخبهم ب�سبب امل�شاكل احلا�صلة
حالي ��ا ب�ي�ن وزارة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة
واللجنة االوملبية الوطنية العراقية؟
ونا�ش ��د املن�سق الإعالم ��ي للجنة ال�صاالت
يف احت ��اد الكرة وزير ال�شب ��اب والريا�ضة
د�.أحم ��د ريا� ��ض بالتدخ ��ل الف ��وري لدع ��م
منتخ ��ب ال�شباب وتوفري �سب ��ل النجاح له
ومبا ي�سه ��م يف تذلي ��ل �صعوب ��ات �إعداده
الت ��ي �ستكون كفيلة بتحقي ��ق �إجناز جديد

عل ��ى �صعي ��د هذه اللعب ��ة التي يحت ��ل فيها
العراق مركزا متقدما على �صعيد اخلارطة
القارية بدليل �إحرازه املركز اخلام�س يف
�أوملبياد ال�شب ��اب الذي احت�ضنته العا�صمة
الأرجنتيني ��ة بوين� ��س �آير� ��س يف �شه ��ر
ت�شرين الأول املا�ضي.
و�أو�ضح �أن منتخب ال�شباب لكرة ال�صاالت
�سيواجه نظريه التايواين ،ح�سب اجلدول
الذي مت ا�ستالمه من قبل االحتاد الآ�سيوي
لكرة القدم ،يف ال�ساعة العا�شرة والن�صف
�صباح يوم الرابع ع�ش ��ر من �شهر حزيران
املقب ��ل بتوقي ��ت بغ ��داد عل ��ى قاع ��ة ب ��ور
�شريف ��ي املغلق ��ة مبدين ��ة تربي ��ز الإيرانية
�ضم ��ن اجلول ��ة االوىل م ��ن ال ��دور الأول
حل�ساب املجموع ��ة الرابعة فيما �سيح�صل
يف الي ��وم الت ��ايل عل ��ى راح ��ة و�سيلع ��ب
مبارات ��ه الثانية �أمام نظ�ي�ره الإندوني�سي
يف ال�ساع ��ة العا�ش ��رة والن�ص ��ف �صب ��اح

ي ��وم ال�ساد� ��س ع�شر م ��ن ال�شه ��ر ذاته على
القاعة نف�سها حيث �سيت�أهل �أول وثاين كل
جمموعة م ��ن املجموع ��ات االربع اىل دور
ن�صف النهائي الذي �سيقام بطريقة خروج
املغل ��وب ويت�أهل الفائ ��زان اىل دور ن�صف
النهائ ��ي واملباراة النهائي ��ة لتحديد البطل
وو�صيفه .
جدي ��ر بالذك ��ر ان قرع ��ة بطول ��ة ك�أ� ��س
�آ�سي ��ا حت ��ت  20عام ��ا لك ��رة ال�ص ��االت قد
ق�سمت املنتخب ��ات  12امل�شارك ��ة اىل �أربع
جمموع ��ات �ضم ��ت الأوىل منتخب ��ات
هونغ كون ��غ و�أفغان�ستان واي ��ران وحلت
منتخب ��ات تايالند ولبن ��ان وقريغيز�ستان
يف املجموع ��ة الثاني ��ة و�أحتوت املجموعة
الثالث ��ة منتخب ��ات الياب ��ان وفيتن ��ام
وطاجيك�ست ��ان وجاءت منتخب ��ات العراق
وتاي ��وان و�إندوني�سي ��ا يف املجموع ��ة
الرابعة.

ريال مدريد ي�سعى �إلى ت�سريح  14العب ًا!
 بغداد  /املدى
 متابعة :رعد العراقي
م ��ن املع ��روف �أن الدوري ��ات املحلي ��ة يف كل دول
الع ��امل ت�أخ ��ذ ح ّي ��ز ًا كب�ي�ر ًا م ��ن االهتمام نظ ��ر ًا ملا
تف ��رزه من معطي ��ات ت�سه ��م يف االرتق ��اء بالواقع
الك ��روي و�إن كان ��ت هن ��اك ا�س� ��س عام ��ة م�شرتكة
توجهات وغايات منظميها!
واخرى تتبع ّ
نرمي هنا اىل وجود اهداف رئي�سة منها امل�ساهمة
يف تطوير الأداء عرب املناف�سة بني الأندية ،وكذلك
اكت�شاف املواه ��ب التي تخدم املنتخبات الوطنية،
ا�ضاف ��ة اىل م ��ا ت�ش ّكل ��ه الدوري ��ات م ��ن ا�سن ��اد
جماهريي ع ��ارم كونها اللعب ��ة الأويل �شعبي ًا على
م�ستوى الع ��امل ،بينم ��ا تطوّ رت الأه ��داف لتدخل
حيّز التج ��ارة وما جتنيه من فوائد اقت�صادية عرب
طرح اال�سه ��م يف اال�سواق املالي ��ة وعمليات البيع
وال�شراء لالعبني واالعالن ��ات والنقل التلفزيوين
وغريها لتتحوّ ل كرة القدم �شيئ ًا ف�شيئ ًا اىل هواية
وجتارة رائجة.

الدوري العراقي يكاد يكون ا�ستثنا ًء غري م�سبوق،
فل ��م نعرف عن ��ه الإث ��ارة �أو التنظيم بع ��د �أن افتقد
ايل ر�ؤي ��ة فنية لالقرار على ع ��دد الأندية امل�شاركة
الت ��ي تتنا�سب وامكانيات الف ��رق وجاهزية بنيتها
التحتي ��ة وقدراته ��ا املالي ��ة ،ا�ضاف ��ة اىل ان الع ��دد
الكب�ي�ر لالندي ��ة امل�شارك ��ة �سب ��ب يف �إطال ��ة عم ��ر
ال ��دوري وتقاطع ��ه م ��ع اال�ستحقاق ��ات اخلارجية
مما ا�ضعف املناف�سة وا�صاب
للمنتخب ��ات الوطنية ّ
اجلماهري بامللل.
وينف ��رد ال ��دوري اي�ض� � ًا بكونه ا�صب ��ح ا�ستهالكيا
وغ�ي�ر منت ��ج وبيئ ��ة للخالف ��ات نتيج ��ة انع ��دام
التخطيط فال عوائد مالية ميكن �أن ت�صيب االندية
من احل�ضور اجلماهريي �أو دخول عامل االحرتاف،
وال بن ��اء ملن�ش�آتها ومالعبه ��ا ،فاملاليني تذهب على
العق ��ود والتنق ��ل والروات ��ب دون �أن يك ��ون هناك
�أي ا�س�ت�رداد لها ،وهو م ��ا ت�سبّب �أي�ض ًا يف عزوف
تل ��ك االندية ع ��ن �صناعة املواه ��ب كم�شروع ميكن
�أن يع� � ّزز م ��ن ق ��وّ ة فرقه ��ا �أو ت�صديره ��ا خارجي� � ًا

�أو داخلي� � ًا مقاب ��ل عوائد مالية كب�ي�رة تنع�ش فيها
خزائنها اخلاوية على الدوام.
وو�سط تلك الفو�ضى ،ف�إن الكرة العراقية ا�صبحت
اخلا�س ��ر الأك�ب�ر ح�ي�ن بات ��ت تفتق ��ر اىل املواه ��ب
احلقيقي ��ة الت ��ي اختف ��ت نتيج ��ة اهم ��ال االندي ��ة
وطبيع ��ة ال ��دوري الذي ب ��ات ي�سلط ال�ض ��وء على
ا�سماء معينة ويهمل الواعدين من الالعبني بعد �أن
ا�صبح ��وا �إما على دكة االحتي ��اط �أو يف ال�صفوف
الثاني ��ة الت ��ي ال جت ��د م ��ن املدرب�ي�ن م ��ن يج ��ازف
با�شراكه ��م فابتعدوا عن اال�ض ��واء وا�سهم الإعالم
وقبله االحتاد يف و�ضعهم يف خانة الن�سيان!
�ألي� ��س من االن�صاف والواج ��ب �أن جنعل الدوري
بيئ ��ة للبح ��ث ع ��ن الواعدي ��ن ك�أب�س ��ط االه ��داف
املرجوّ ة للدوري من خالل و�ضع خطة للك�شف عنهم
وتقدميه ��م للإعالم وتكرميهم كجانب حتفيزي لهم
وو�ضعه ��م �أمام انظار مدرب ��ي املنتخبات الوطنية
الحت�ضانه ��م واال�ستف ��ادة منه ��م� ،أم �سنبقى نطلق
ال�صعد؟!
على دورينا بالفا�شل على كل ُ

ي�سع ��ى ن ��ادي ري ��ال مدري ��د الإ�سب ��اين
�إىل ت�سري ��ح  14العب ��ا �إىل �أندي ��ة جدي ��دة
قب ��ل �إمت ��ام ال�صفق ��ات اجلدي ��دة يف فرتة
االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
وذك ��رت �صحيف ��ة م ��اركا الإ�سباني ��ة على
موقعه ��ا الر�سم ��ي �أن  19العب ��ا فق ��ط ت�أكد
�سفره ��م �إىل الوالي ��ات املتح ��دة االمريكية
يف الثامن من مت ��وز املقبل ،للم�شاركة يف
الك�أ�س الدولية للأبطال.
و�أ�ضافت �أن �إدارة الفريق امللكي توا�صلت
مع  14العبا ،لتطل ��ب منهم بدء البحث عن
فري ��ق جدي ��د يف �أف ��ق االن�ضم ��ام له خالل
االنتقاالت ال�صيفية املقبلة ،بناء على قرار
املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان باالتفاق
مع رئي�س النادي برييز.
وتابع ��ت ان و�ضعي ��ة احلار� ��س كيل ��ور
نافا� ��س واملهاج ��م غاري ��ث بي ��ل معروف ��ة
وحم�سوم ��ة و ثي ��و هرينانديز املع ��ار �إىل
ري ��ال �سو�سي ��داد ق ��د ال يع ��ود �إىل الن ��ادي

امللك ��ي و خي�سو� ��س فاييخ ��و و�سريجي ��و
ريغيل ��ون وداين كيبالو� ��س وماركو� ��س
لورينت ��ي� ،إىل جان ��ب ماتي ��و كوفا�سيت�ش
وجيم� ��س رودريغ ��ز و مارت ��ن �أوديغ ��ارد
و�أو�سكار رودريغز ولوكا�س فا�سكيز.
و�أو�ضحت ان ريال مدريد �سيكون واحدا
م ��ن �أه ��م الأندي ��ة يف �س ��وق االنتق ��االت

ال�صيفي ��ة الق ��ادم ،حي ��ث ترتف ��ع وت�ي�رة
احلدي ��ث ،ع ��ن خطط كب�ي�رة ل ��دى النادي
امللك ��ي يف عق ��د �صفق ��ات �ضخم ��ة لرتمي ��م
�صفوف ��ه والعودة بق ��وة ل�ساح ��ة املناف�سة
حمليا و�أوروبيا يف ظل توجهات الرئي�س
فلورنتينو بريي ��ز  ،الذي يتمهل كثريا قبل
�إبرام �أية �صفقة ،خوفا من اخرتاق تعليمات
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اللع ��ب امل ��ايل النظي ��ف ،وع ��دم الذه ��اب
�ضحي ��ة القوان�ي�ن ال�صارم ��ة الت ��ي تفر�ض
عل ��ى الن ��ادي �ض ��رورة توف�ي�ر ال�ضمانات
الكافية ل�سداد كافة ال�صفقات ،وعدم وجود
ميل يف امليزان ما بني النفقات والإيرادات
فيم ��ا يتعل ��ق به ��ذه ال�صفقات ،وه ��و الأمر
ال ��ذي ع ّر�ض ت�شيل�سي لعقوبة قا�سية مبنع
التعاقدات املو�سم املقبل.
وبين ��ت م ��اركا ان  300ملي ��ون ي ��ورو
�سيك ��ون هو طم ��وح املريينغ ��ي يف ت�أمني
املبال ��غ الالزمة لإب ��رام ال�صفق ��ات الكبرية
املر�شح ��ة للق ��دوم ملدري ��د خ�ل�ال ال�صي ��ف
املقبل ،كما �أن برييز يراهن على قدرته يف
تخفي�ض �أ�سعار بع�ض الالعبني املبالغ فيها،
كذل ��ك عدم الدخول يف مزادات على العبني
�آخري ��ن قد ت�ضاع ��ف �أ�سعاره ��م احلقيقية،
ولكن يف ح ��ال كانت هن ��اك �إمكانية جللب
الع ��ب بحجم و�سعر نيم ��ار ،ف�سيكون على
ريال مدريد ال�سري مع قانون ال�سوق ،ببيع
املزي ��د من الالعبني ،م ��ن �أجل توفري املزيد
من املبالغ لإمتام مثل هذه ال�صفقات.

ق ّمة القيثارة وال�صقور تك�شف هوية بطل الممتاز

كلمة صدق
 حممد حمدي

 رح����ل����ت����ان ����ص���ع���ب���ت���ان ل����ل����ك����رخ وال��������������زوراء اىل اجل����ن����وب

خما�سية الإ�صالح معقدة

 بغداد  /حيدر مدلول
�سيكون ملعب ال�شعب الدويل يف العا�صمة بغداد،
يف ال�ساع ��ة العا�ش ��رة م ��ن م�س ��اء ي ��وم اخلمي�س
املقب ��ل ،موقع ًا للقم ��ة البغدادية الناري ��ة املنتظرة
الت ��ي �ستجم ��ع فريق ال�شرط ��ة مت�ص ��در الرتتيب
بر�صي ��د  67نقطة وغرميه التقلي ��دي فريق القوة
اجلوية �صاحب مركز الو�صافة بر�صيد  58نقطة،
الت ��ي يتوق ��ع لها ان حتظ ��ى بح�ض ��ور جماهريي
كب�ي�ر م ��ن �أن�صارهما يتج ��اوز �أكرث م ��ن � 27ألف
متفرج الطاق ��ة اال�ستعابية ل�شغل جميع املدرجات
�ضم ��ن مناف�س ��ات اجلول ��ة التا�سع ��ة م ��ن مرحل ��ة
االي ��اب لدوري الك ��رة املمت ��از يف املو�سم احلايل
الذي ي�شارك فيه  20فريق ًا.
وينظ ��ر العدي ��د من املتابع�ي�ن واملحلل�ي�ن والنقاد
لدوري الكرة املمتاز له ��ذه املباراة ب�أنها �ستف�صح
اىل ح ��د كبري عن هوية الفريق الذي �سيتوج بط ًال
للمو�سم الكروي احلايل يف ظل فارق النقاط الذي
تقل� ��ص اىل ت�سع ��ة بعد الفوز الثم�ي�ن الذي خطفه
ال�صق ��ور م ��ن �ضيف ��ه فري ��ق احل ��دود يف الدقيقة
الرابع ��ة م ��ن الوق ��ت اال�ض ��ايف عن طري ��ق القائد
�سع ��د ناطق يف اللقاء املثري الذي جرى بينهما يف
ختام اجلولة الثامنة من مرحلة الإياب على ملعب
ال�شعب ال ��دويل .فيما �سقط فريق ال�شرطة يف فخ
التع ��ادل الإيجابي �أمام م�ضيفه فريق نفط مي�سان
يف املباراة الت ��ي جرت على ملعب مي�سان الدويل
يف مدين ��ة العم ��ارة و�شه ��دت ك�س ��ر حاج ��ز الرقم
القيا�س ��ي حلار� ��س املرمى حممد حمي ��د باحلفاظ
عل ��ى نظافة �شباك ��ه يف  18مباراة حي ��ث �ستكون
دقائق ال�شوطني االول والث ��اين من ديربي بغداد
مث�ي�رة بحكم رغبة الالعب�ي�ن يف تقدمي م�ستويات
رفيع ��ة ت�ؤك ��د ا�ستحقاقه ��م بالدف ��اع ع ��ن الفانيلة
الت ��ي يدافعون عنها وتعزي ��ز �أوا�صر املحبة التي
تربطه ��م بجماهريه ��م الغف�ي�رة الت ��ي ت ��رى ب� ��أن
اللق ��ب لن يخ ��رج هذه امل ��رة من خزين ��ة الفريقني
ال ��ذي �سيك ��ون لهما ح�ض ��ور ق ��وي يف البطوالت
اخلارجية التي �سيدافعان فيها عن الكرة العراقية
�سواء على ال�صعيد القاري �أو العربي.
وي�سعى جمل�س ادارة احت ��اد كرة القدم بالتعاون
والتن�سيق مع وزارة ال�شباب والريا�ضة واجلهات
ال�ساندة يف وزارة ال�شباب والريا�ضة اىل خروج
مب ��اراة ال�شرط ��ة والق ��وة اجلوية اىل ب ��ر الأمان
عل ��ى جميع ال�صعد يف اطار حملتهما لرفع احلظر
الكلي عن املالعب العراقية وجناح منقطع النظري
له ��ا باعتبارها �ستك ��ون منقولة على قن ��اة الك�أ�س
وال ��دوري القطري ��ة الريا�ضية الت ��ي �ستخ�ص�ص
�ستودي ��و حتليلي ًا لها ي�ضم ع ��دد ًا من جنوم الكرة
العراقية املقيمني هناك اىل جانب القناة العراقية
الريا�ضي ��ة وع ��دد م ��ن و�سائ ��ل الإع�ل�ام املحلي ��ة
والعربية املقروءة وامل�سموعة واملرئية� ،إذ يتوقع
�أن حتت�ضن قاعة االجتماعات يف مقر احتاد الكرة
امل�ؤمت ��ر ال�صحفي للمدرب�ي�ن املونتغريي نيبو�شا
بوفوفيت� ��ش و�أي ��وب �أودي�شو والعب� � ًا واحد ًا من
كال الفريق�ي�ن ،وكذل ��ك امل�ؤمتر الفني ال ��ذي �سيتم
فيه الك�شف عن القم�صان الر�سمية التي �سريتديها
كل من الالعبني وحرا�س املرمى وكذلك موعد فتح
�أبواب ملعب ال�شعب الدويل لدخول امل�شجعني من
جميع االبواب ح�سب التذك ��رة الر�سمية اخلا�صة
باملتفرج من �أجل �إ�شغال املقعد املخ�ص�ص له.
وتخ�ش ��ى �إدارة نادي ��ي ال�شرطة والق ��وة اجلوية
ان يت ��م تعيني طاقم حتكيم ��ي دويل من قبل جلنة
احل ��كام املركزية يف احت ��اد الكرة يتخ ��ذ قرارات
حتكيمي ��ة م�ؤثرة تغري جمرى املباراة وت�ؤثر على

نتيجته ��ا ب�صورة كب�ي�رة ،الذي �سيك ��ون امتداد ًا
للأخط ��اء الفادحة التي وقع فيها عدد من �أ�صحاب
ال�صف ��ارة الدولي�ي�ن يف اجل ��والت ال�سابق ��ة التي
غ�ي�رت كثري ًا م ��ن نتائ ��ج املباري ��ات و�أدت اىل �أن
يو�صي جمل�س ادارة احتاد كرة القدم مالح مهدي
امل�ش ��رف عل ��ى جلنة احل ��كام بعقد جتم ��اع طارئ
وعاج ��ل يتم في ��ه اتخاذ العديد م ��ن املقررات التي
بلغت �أكرث من � 10سعي ًا المت�صا�ص نقمة و�سخط
العديد م ��ن �إدارات الأندية الت ��ي �أعلنت ب�صراحة
انها لن تق ��ف مكتوفة الأيدي و�ستلج� ��أ اىل القيام
بالعدي ��د م ��ن اخلط ��وات بالت�شاورفيه ��ا بينهم ��ا
م ��ن �أجل ايق ��اف نزيف النقاط الت ��ي فقدتها خالل
م�شواره ��ا ،خا�صة و�أن اجل ��والت املقبلة �ستكون
حا�سم ��ة بالن�سبة للفرق الت ��ي تت�صارع فيما بينها
للبق ��اء يف دوري الأ�ض ��واء وع ��دم الهب ��وط اىل
دوري املظالي ��م يف ظل فارق النقط ��ة القليلة التي
تف�صلها .

مار�سيلو وفيني�سيو�س خارج قائمة
البرازيل في كوبا �أميركا
 بغداد  /المدى
تواج ��د كل م ��ن المهاجمي ��ن نيم ��ار
وفيليبي كوتينيو ف ��ي قائمة الـ 23العب ًا
التي اختارها مدرب المنتخب البرازيلي
لك ��رة القدم تيت ��ي للم�شاركة ف ��ي بطولة
كوبا �أميركا  2019والتي �ست�ست�ضيفها
البرازي ��ل ف ��ي الفت ��رة م ��ن  14حزيران
وحتى  7تموز القادمين .
وخ ��رج م ��ن القائم ��ة الت ��ي اختاره ��ا
�أدين ��ور ليوناردو بات�ش ��ي 'تيتي' كل من
فيني�سيو� ��س جونيور ومار�سيلو -العبا
ريال مدريد.
كم ��ا �أث ��ار وج ��ود كوتيني ��و الكثي ��ر من
ال�شك ��وك ب�سب ��ب تراج ��ع م�ست ��واه م ��ع
بر�شلونة .و�ضمت قائمة ال�سيلي�ساو:
حرا�سة المرمى� :ألي�سون بيكر (ليفربول)
و�إدير�س ��ون (مان�ش�ستر �سيتي) وكا�سيو
رامو�س (كورينثيانز ).
خط الدفاع :دان ��ي �ألفي�ش (باري�س �سان
جيرم ��ان) وفيليب ��ي لوي� ��س (�أتلتيك ��و
مدري ��د) و�أليك�س �سان ��درو (يوفنتو�س)
وميران ��دا (�إنت ��ر ميالن) وتياغ ��و �سيلفا
(باري� ��س �س ��ان جيرم ��ان) وفاغن ��ر
(كورينثيانز) و�إيدي ��ر ميليتاو (بورتو)
وماركينيو�س (باري�س �سان جيرما ن ).
خ ��ط الو�سط :كا�سيمي ��رو (ريال مدريد)
و�آرث ��ر (بر�شلون ��ة) و�أالن ماركي ��ز

وتنتظر فريق الكرخ الثالث بر�صيد  52نقطة بعد
غ ��د الثالث ��اء رحلة �صعب ��ة اىل حمافظ ��ة الب�صرة
ملواجهة فريق نفط اجلنوب احلادي ع�شر بر�صيد
 33نقطة عل ��ى ملعب الفيحاء باملدين ��ة الريا�ضية
يف ظ ��ل رغبة الأخ�ي�ر ب�أن تك ��ون النق ��اط الثالث
خريتعوي� ��ض للخ�سارة الأخرية الت ��ي تلقاها من
ج ��اره املين ��اء والعودة م ��ن جديد لدخ ��ول دائرة
الفرق الع�شرة الكبار يف ظل وقوف عاملي الأر�ض
واجلماه�ي�ر اىل جانبه فيما �سيحل فريق الزوراء
الراب ��ع بر�صي ��د  45نقطة �ضيف ًا ثقي�ل ً�ا على فريق
ال�سماوة الثامن ع�شر بر�صيد  26نقطة يف املباراة
الت ��ي �ستقام يوم ال�سبت املقبل على ملعب االدارة
املحلي ��ة يف حمافظ ��ة ال�سم ��اوة وال ��ذي �سيك ��ون
بع ��د اربعة ايام من اللق ��اء الآ�سيوي الأخري الذي
�ستخو�ضه كتيبة حكيم �شاكر يف ال�ساعة التا�سعة
م ��ن م�ساء الثالثاء املقبل م ��ع �ضيفه فريق الو�صل
االمارات ��ي عل ��ى ملعب زعبيل مبدين ��ة دبي �ضمن
اجلول ��ة ال�ساد�س ��ة م ��ن دور املجموع ��ات مبنطقة
غرب القارة لبطولة دوري �أبطال �آ�سيا . 2019
و�سيق� ��ص فريق املين ��اء الب�ص ��ري ال�ساد�س ع�شر
بر�صيد  28نقط ��ة وفريق ال�صناع ��ات الكهربائية
ال�ساب ��ع ع�شر بر�صيد  27نقط ��ة �شريط مناف�سات
اجلول ��ة التا�سع ��ة من مرحل ��ة االياب عل ��ى ملعب
الفيح ��اء باملدينة الريا�ضي ��ة يف ال�ساعة العا�شرة
م�ساء غد الإثنني يف لقاء متيل كفته ل�صالح االول
الذي يتطلع اىل الفوز م ��ن �أجل التقدم اىل االمام
واال�ستق ��رار يف املنطق ��ة الدافئة الت ��ي ت�ضمن له
البقاء يف الدوري املمتاز ملو�سم اخر ،ال�سيما بعد
جن ��اح �إدارة النادي م ��ع �شركة املوان ��ئ العراقية
الراعي الر�سمي يف التو�صل اىل حلول مر�ضية مع
ال�سوري فجر �إبراهيم املدرب ال�سابق واملحرتف
امل�ص ��ري �أحمد يا�سر ب�ش�أن م�ستحقاقتهما املتبقية
بذم ��ة املين ��اء وغل ��ق ملفهم ��ا يف الفيف ��ا واالحتاد
الآ�سيوي ب�شكل نهائي.
وي�ستقب ��ل فري ��ق الديوانية الرابع ع�ش ��ر بر�صيد
 30نقطة بعد غد الثالث ��اء على ملعبه فريق �أربيل
الثاين ع�ش ��ر بر�صيد  32نقط ��ة يف اختبار يجمع
املدرب رزاق فرحان مع �أ�ستاذه �أكرم �أحمد �سلمان

مبوقع ��ة ملتهبة يرغب كالهما باالنت�صار من �أجل
حت�سني موق ��ع فريقهما بج ��دول الرتتيب وزيادة
غلتهم ��ا من النقاط يف ظ ��ل احل�ضور اجلماهريي
الكبري الذي يتوق ��ع ان ال ي�ستوعبه ملعب االدارة
املحلي ��ة يف الديواني ��ة لالحتف ��ال بقام ��ة عراقي ��ة
كب�ي�رة ا�ستطاعت �أن حتقق �إجنازات خالدة للكرة
العراقية وت�سهم يف تخريج جنوم �ساطعني خالل
ف�ت�رة قيادته للمنتخ ��ب الوطني لك ��رة القدم فيما
يلتقي يف اليوم ذاته عل ��ى ملعب النجف االوملبي
فري ��ق الكهرب ��اء اخلام�س ع�ش ��ر بر�صيد  29نقطة
وم�ضيف ��ه فريق النجف التا�س ��ع بر�صيد  33نقطة
يف مواجه ��ة متكافئة حت�سمه ��ا اللحظات االخرية
رغم ان الأخري �سيكون مدعم ًا ب�أن�صاره .
و�سيكون يوم الأربعاء املقبل موعد ًا الجراء اربع
لقاءات على مالعب العا�صم ��ة بغداد واملحافظات
حي ��ث �سيج ��ري ديربي نفطي خال� ��ص على ملعب
النجف االوملبي ب�ي�ن فريق نفط الو�سط ال�ساد�س
بر�صي ��د  39نقط ��ة و�ضيف ��ه فريق النف ��ط ال�سابع
بر�صي ��د  38نقطة ويواجه فريق احل ��دود الثالث
ع�ش ��ر بر�صيد  32نقطة على ملع ��ب التاجي فريق
احل�س�ي�ن الذي يحتل املرك ��ز التا�سع ع�شر بر�صيد
 20نقط ��ة ويخو�ض فريق الطلب ��ة الثامن بر�صيد
 33نقط ��ة اختب ��ارا �سه�ل�ا م ��ع فري ��ق البح ��ري
الب�صري �صاح ��ب املركز االخري بر�صيد  17نقطة
عل ��ى ملعب ال�شعب الدويل فيما يلعب فريق �أمانة
بغ ��داد العا�ش ��ر بر�صي ��د  33نقطة عل ��ى �أر�ضه مع
فري ��ق نف ��ط مي�س ��ان اخلام� ��س بر�صي ��د  40نقطة
القادم من مدينة العمارة .
جدي ��ر بالذك ��ر �أن مناف�س ��ات اجلول ��ة الثام ��ن من
مرحلة االي ��اب �أ�سفرت عن فوز فري ��ق �أربيل على
فريق احل�سني بنتيجة ( )0-2والكرخ على الطلبة
( )1-2والق ��وة اجلوي ��ة عل ��ى احل ��دود ()1-2
والكهرب ��اء على �أمانة بغ ��داد ( )0-1وامليناء على
نف ��ط اجلن ��وب ( )1-2والديوانية عل ��ى ال�سماوة
( )1-3والنج ��ف عل ��ى ال�صناع ��ات الكهربائي ��ة
( )0-1تع ��ادل نف ��ط مي�سان م ��ع ال�شرط ��ة ()1-1
وال ��زوراء م ��ع نف ��ط الو�س ��ط ( )3-3والنفط مع
البحري (.)2-2

م ��ن امل�شاهد املعت ��ادة يف دوائ ��ر وم�ؤ�س�سات الدول ��ة هي ظهور
ح ��االت غري حم�سوب ��ة يف املعام�ل�ات الإدارية بع�ضه ��ا ي�ستحق
التوق ��ف والآخر يكون التوقف عنده م�ضيع ��ة للوقت �أو البتزاز
املراج ��ع وا�ستن ��زاف طاقته ع ��ن ق�صد .وامل�شكل ��ة الأكرب هي يف
روح ون�ص القانون الذي يجيز التالعب بامل�سمّيات وا�ستحداث
امل�صطلح ��ات ،ول ��و �أردن ��ا اخلو� ��ض يف ه ��ذه ال�سل�سل ��ة املُع ّقدة
ال�ستنزفن ��ا الكثري م ��ن اجلهد والوقت يف �أم ��ور معروفة �صارت
مثار ًا للتندّر وال�سخرية وركيزة لأهم مفا�صل الف�ساد الإداري!
�أردنا فقط �أن نع ّرج من خاللها على ا�صالح ال�ش�أن الريا�ضي الذي
يتع ّل ��ق باللجن ��ة اخلما�سية والآلي ��ة امل ّتبعة ل�ص ��رف م�ستحقات
اللجنة الأوملبية واحتاداتها العاملة وموظفيها.
ولو ناق�شنا �سل�سلة التعليمات املن�شورة من قبل اللجنة اخلما�سية
الت ��ي ح�ضره ��ا الكاب�ت�ن رعد حم ��ودي رئي� ��س اللجن ��ة الأوملبية
بعقالني ��ة وتدقي ��ق لو�صلنا اىل نتيج ��ة واحدة ال تقب ��ل الت�أويل
ه ��ي �أن ه ��ذه اللوائح ال ميكن تطبيقه ��ا بهذه الآلي ��ة املع ّقدة �أبد ًا
وال ميك ��ن القبول بها وجت ّرنا من ك ��ون الأوملبية م� ّؤ�س�سة مدنية
م�ستق ّلة اىل هيكلية وزارية حكومية م�س ّلطة عليها �أعتى درجات
املتابع ��ة والرقاب ��ة الت ��ي تنا�س ��ب امل�ؤ�س�س ��ات الإداري ��ة ب�صميم
عمله ��ا اليوم ��ي املعتاد ،ولي� ��س العم ��ل الريا�ضي امل ��رن بوجود
االحت ��ادات الريا�ضي ��ة وبراجمها الداخلي ��ة واخلارجية املكثفة،
وتكون م�شكل ��ة الت�صادم بالوقت وال�سرعة يف االجناز هي غاية
الطل ��ب على ح�س ��اب العمل والتح�ضري الفني مب ��ا هو م�ضمون.
ولو تتبعنا الفقرة التالية عل ��ى �سبيل املثال (تقوم اللجنة املالية
ب�إجراءات ال�ص ��رف ا�ستناد ًا لتو�صيات جلنة اخلرباء وم�صادقة
اللجن ��ة العليا) فهذه الفقرة على ب�ساطتها تنطوي على اجراءات
يف غاي ��ة التعقي ��د واملماطلة حيث يتوج ��ب ان مير طلب االحتاد
املعن ��ي بلجنة اخل�ب�راء لدرا�سته وتقييمه ومن ث ��م يحال الطلب
اىل اللجن ��ة العليا لغر� ��ض امل�صادقة وبع ��د امل�صادقة يعود لأجل
التدقي ��ق وفق� � ًا لآلية احت�ساب جدي ��دة تعمل به ��ا وزارة ال�شباب
والريا�ض ��ة وت�ستهل ��ك الكثري من الوق ��ت ال يتنا�س ��ب والطريقة
املتبعة ف� ً
ضال عن ان قرار اللجنة العليا �سيكون هو االمر االداري
اخلا�ص بالطلب وبذلك ينتفي وجود عمل اللجنة االوملبية متاماً
وه ��و ما ال ميكن ان ميرر بح�ساب هوي ��ة م�ؤ�س�سة قائمة او ًال او
ان االجراء و�ضع ا� ً
صال لعرقلة تنفيذ الربنامج .
قد يت�صوّ ر البع�ض اننا ن�ستبق الأمور ب�شيء من الريبة واحلذر
وال ن�ؤي ��د االج ��راءات احلكومي ��ة الت ��ي ته ��دف اىل ق ��ف الف�ساد
والت�ص� �دّي للمنتفعني  ،وه ��ذا لي�س باملنطق وامن ��ا على العك�س
متام ��ا ،فكان من املمكن ان ت�شارك اللجنة بالعمل الطبيعي القائم
يف تنفي ��ذ الربامج لالحتادات وتقف عن ��د املفا�صل التي ال ميكن
القب ��ول بها  ،وهناك اي�ضا فق ��رة اخرى تن�ص على (تقوم اللجنة
العلي ��ا بالتعاق ��د م ��ع اخل�ب�راء واملخت�صني-بال ��دوام الكامل �أو
اجلزئي -وح�سب ال�ضواب ��ط والتعليمات املعمول بها) احلقيقة
ان مفه ��وم التعاق ��د مع اخل�ب�راء �سيكون ل � ّ�ب امل�شكلة وجوهرها
فه�ؤالء �سيكونون الآمر الناهي يف التقييم النهائي وهم بطبيعة
احل ��ال م ��ن اهل اللعب ��ة والبد ان يكون ��وا قد عمل ��وا يف االحتاد
بف�ت�رة �سابق ��ة او عل ��ى متا� ��س ب ��ه لذلك �ستك ��ون �سلط ��ة جديدة
تتعاط ��ى بي ��ع ذات املادة ب�ص ��ورة مبا�شرة جدا  ،والب ��د للتما�س
ان ينت ��ج عن �صدامات �سن�سمع �صراخها يف قلب الليل املقبل من
جراء رف�ض هذه امل�شاركة وعدم القبول بتلك البطولة.
اننا نطرح �سيناريو على امللأ �سيح�صل ولي�س مبتوقع احل�صول
نتيجة خربة ومعاي�شة مع الو�سط الريا�ضي و�شخو�صه العاملة
ونتمن ��ى �أن تكون هن ��اك مراجع ��ات حقيقية على �أر� ��ض الواقع
م ��ن وحي م ��ا هو موج ��ود ولي�س مفرت� ��ض الوج ��ود كيما تعود
ريا�ضتن ��ا اىل و�ضعها املقب ��ول على �أقل تقدير بعيدا عن الروتني
ّ
اململ وتداخل ال�صالحيات!
يت�صور البع�ض اننا ن�ستبق
قد
ّ
الأمور ب�شيء من الريبة والحذر
وال ن�ؤيد االجراءات الحكومية
التي تهدف الى قف الف�ساد
والت�صدّ ي للمنتفعين

تحليل إحصائي

خالل � 10سنوات ..ا�ستبدال  16مدرب ًا للمنتخب بال مفا�ضلة
 م.ح�سام املعمار*

(نابولي) وفيليب ��ي كوتينيو (ليفربول)
ولوكا� ��س باكيتا (مي�ل�ان) وفرناندينيو
(مان�ش�ستر �سيتي ).
خ ��ط الهج ��وم :روب ��رت فيرمين ��و
(ليفرب ��ول) وغابريي ��ل جي�سو� ��س
(مان�ش�ستر �سيتي) و�إيفرتون �سواري�س
(غريمي ��و) وريت�شارل�س ��ون (�إيفرت ��ون)
ونيمار (باري�س �س ��ان جيرمان) وديفيد
نيري�س (�أياك�س �أم�ستردام ).
و�ستك ��ون المباراة االفتتاحي ��ة للبطولة
ف ��ي  14حزي ��ران المقبل بي ��ن منتخبي
ال�سلي�س ��او وبوليفي ��ا عل ��ى ملع ��ب
(مورومب ��ي) بمدين ��ة �س ��او باول ��و
حي ��ث يلع ��ب المنتخ ��ب البرازيل ��ي في
المجموع ��ة الأولى ببطول ��ة كوبا �أميركا
 2019بجوار كل م ��ن بوليفيا وفنزويال
وبيرو.

ه ��ل ت�صدق عزيزي الق ��ارئ �أن االحتاد العراقي
لك ��رة القدم قام بتغيري  16مدرب� � ًا ما بني حملي
وجن�سي ��ات خمتلف ��ة خالل عقد م ��ن الزمن؟ ومل
يتمك ��ن �أحدهم م ��ن اال�ستم ��رار يف من�صبه ملدة
طويل ��ة لتطبي ��ق خطته لتطوير واق ��ع اللعبة او
و�ض ��ع �سرتاتيجي ��ة خا�صة يف العم ��ل ،بخالف
نظ�ي�ره الأملاين ال ��ذي ا�ستعان بع�ش ��رة مدربني
فق ��ط من ��ذ ت�أ�سي�س ��ه يف الع ��ام  ،1923ت�سع ��ة
منه ��م حملي ��ون ،فيم ��ا كان ريبي ��ك وكلينزم ��ان
الأق�ص ��ر ومل تتخ ��ط حقبتيهم ��ا ال�سنتني والتي
تع ��د الأطول بالن�سبة لأي م ��درب عمل مع �أ�سود
الرافدين خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية!
م ��ن خ�ل�ال النقا�شات الت ��ي جتمعن ��ا بني احلني
والآخر م ��ع بع�ض اع�ضاء االحت ��اد وبعد تبادل
الآراء يف ق�ضاي ��ا عديدة ويف خمتلف املجاالت،
ات�ض ��ح لنا جلي ��ا ب�أن هناك خل ًال كب�ي�ر ًا يف �آلية
االختيار و�صناعة القرار ،لي�س فقط يف االحتاد
احل ��ايل ،بل وحتى يف االحت ��ادات التي �سبقته،
وقد جنم ع ��ن هذا اخللل اجل�سيم �أن يكون قرار
تعيني مدربي املنتخبات الوطنية قرار ًا �سطحي ًا
غ�ي�ر مبن ��ي عل ��ى ا�س� ��س وقناع ��ات ر�صينة من
�ش�أنه ��ا تعزيز الثق ��ة يف اجلهاز الفن ��ي وبر�ؤية
ارجتالي ��ة ،وم ��ع اق ��رب اخفاقة جت ��د ان �صوت
الإقالة هو الذي يعلو حلظ ��ة التقييم واملراجعة

 ،ف� ً
ضال ع ��ن امل�ش ��اكل امل�صاحبة لتل ��ك القرارات
امل�ستعجل ��ة الت ��ي تتعل ��ق باجلوان ��ب املالي ��ة
وق�ضاي ��ا ال�شروط اجلزائي ��ة واجلهل القانوين
يف اغلب بنود العقود.
الطام ��ة الك�ب�رى ان اع�ض ��اء جلن ��ة املنتخب ��ات
واع�ض ��اء احتاد ال يف ّرقون ب�ي�ن امل�ؤهالت وبني
معاي�ي�ر املفا�ضلة يف اختي ��ار املدرب ،ناهيك عن
اعتمادهم لواحدة من �أ�ضعف الطرق الإدارية يف
اتخاذ القرار �أال وهو نظ ��ام التنقيط ال�شخ�صي
او الت�صوي ��ت عل ��ى ثالث ��ة ا�سم ��اء!! فامل�ؤهالت

ه ��ي ال�ش ��روط الدني ��ا الواج ��ب توافره ��ا يف
امل ��درب اجلديد مثل اللغ ��ة االنكليزية وال�شهادة
التدريبي ��ة وعدد �سن ��وات اخل�ب�رة وغريها من
االم ��ور العام ��ة التي جنده ��ا تنطب ��ق على عدد
كبري جدا م ��ن املدربني لكنها ال ت�سهم يف تكوين
القناع ��ات الكافية من اجل اتخاذ القرار احلا�سم
وباالعتم ��اد عليه ��ا فق ��ط م ��ن دون اخلو� ��ض
يف تفا�صي ��ل �أخ ��رى عل ��ى غ ��رار �أداء ه� ��ؤالء
املدرب�ي�ن يف عملهم وا�سالي ��ب تدريبهم وحتليل
�شخ�صياتهم وغريها من الأمور املرافقة لتحقق

االهداف التي ي�صبو االحتاد يف الو�صول اليها
والتي تعرف بـ "معايري املفا�ضلة".
م ��ن دون ه ��ذه املعاي�ي�ر التناف�سي ��ة الفنية التي
ترج ��ح كفة �أحدهم على الآخ ��ر �سيكون �أي قرار
�سطحي ًا وعدم الفائدة ومن دون معرفة الحتياج
الك ��رة العراقية لتلك القدرات خالل هذه املرحلة
�إ�ضاف ��ة اىل عدم املحافظة على نقاط القوة بغية
تطويرها.
وه ��و م ��ا يف�س ��ر االحتجاج ��ات الكب�ي�رة الت ��ي
تواج ��ه االحتاد بع ��د اية ت�سمي ��ة لأي جهاز فني
يعم ��ل مع �أحد املنتخب ��ات �س ��واء كان وطنيا �أم
فئ ��ات عمري ��ة ،ب ��ل ان اغل ��ب تل ��ك الت�سميات مل
تكن مقنع ��ة للجمهور والإعالم وال حتى للفنيني
�أنف�سه ��م ،عندها ي�صبح اع�ض ��اء االحتاد عر�ضة
للم�ساءل ��ة يف الربام ��ج الريا�ضية م ��ا ي�ضطرهم
للدف ��اع ع ��ن �أنف�سهم بطريق ��ة �ضعيف ��ة وبائ�سة
اي�ضا لأنها تكون خالية من اال�سباب الفنية التي
تنم عن دراية �صاحب القرار دون غريه من عامة
النا�س.
يف الوقف ��ة املقبل ��ة� ،سن�ش ��رح بالتف�صي ��ل الآلية
الت ��ي امتنى على االحتاد اتباعها وكيفية حتديد
املعايري وحتديد موا�صفات املدرب املطلوب كي
يتخل� ��ص من �آفة التغيري ه ��ذه التي �أعدها �سبب ًا
رئي�سي ًا من ا�سب ��اب تراجعنا على م�ستوى قارة
�آ�سيا.
*املحلل الكمي يف كرة القدم
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نزهة في الربع الخالي

قامة �أدبية �أخرى ترجلت عن �صهوة الإبداع� ،صوت �شعري متفرد ،في ال�شعر العربي ،وطاقة معرفية
كبيرة ،ا�ستطاع خالل خم�سة عقود من الزمن وهي �سنوات م�سيرته الإبداعية منذ منت�صف ال�ستينيات� ،أن
ي�شغل موقع ًا متميزاً في الم�شهد العراقي� ..إنه ال�شاعر فوزي كريم المولود في منطقة العبا�سية في بغداد
عام  ،1945وهو �أحد الأ�صوات البارزة في جيل ال�ستينيات  ،الجيل الذي �أحدث منجزه انعطافة كبيرة في
الأدب العراقي..
تكر�س �صفحاتها الثقافية ،والتي كان الراحل �أحد الم�ساهمين من خالل عموده (البرج العاجي)..
المدى ّ
لت�أبين ال�شاعر فوزي كريم ب�أقالم عدد من الأدباء
الثقافية

يا�سني طه حافظ
فوزي كريم
َّ
حط على ت ّل ٍة غريبة
عزا�ؤه البحر والهواء المغت�سل بالموج
يوم ًا فيوم ًا �أَ ِل َ
الطيور هناك و� ِأل َف ْت ُه.
ف
َ
ُ
�سافرت اليه
حين
تحو َل طائراً بحري ًا.
ر�أي ُت ُه قد
ّ
ُ
ا�ستطعت �أن �أم ّي َز ُه
خوفه القديم
�شة
ِ
من ِر ْع ِ
ومن طريقته في الغناء.

برحيلك يا فوزي َّ
توط َن ُي ْتمنا
�شاكر لعيبي

برحي ��ل ف ��وزي ك ��رمي يغ ��ادر �ص ��وت م ��ن الأ�صوات
َّ
املعا�صرة.ليتوط ��ن
الكب�ي�رة يف الثقاف ��ة العراقي ��ة
ُي ْتمه ��ا ،ويت�ضح امل�أزق احلقيق ��ي الذي وجدت نف�سها
في ��ه ي ��وم غاب ه ��و عنه ��ا و�أ�ش ��اح بع�ضهم عن ��ه ،هو
والأ�سماء اجلوهري ��ة الأخرى التي رحلت بداية هذا
القرن.
مل يك ��ن فوزي �شاعر ًا حقيقي� � ًا فقط ،كان مثقف ًا كبري ًا،
يف توازن خ�ّل�اّ ق بني احل�سّ ا�سي ��ة ال�شعرية واحل�س
النق ��ديّ  ،وه ��و �أمر نادر ًا م ��ا توفر يف ثقاف ��ة العراق
الت ��ي تتك ��ئ غالب� � ًا عل ��ى واحدي� � ٍة و�أحادي� � ٍة يف ك ّل
ممار�س ��ة ،ومل يكن �أم ��ر هذا الت ��وا ُزن اخلالق ممكن ًا
م ��ن دون ف ��وزي ك ��رمي الإن�س ��ان املره ��ف.مل يفتن ��ي
تقريب� � ًا جمي ��ع ما كتبه ف ��وزي ،نقدي� � ًا يف الأقل ،رغم
الطبيعي مع بع�ض وجهات
عدم التطابُق واالختالف
ّ
الداخلي �أن ما ي�صدر عنه �إمنا
نظ ��ره ،ب�سبب �إمياين
ّ
ه ��و �صادر ع ��ن �شاع ��ر ومثق ��ف و�إن�س ��ان� .صفات ال
جتتمع دوم ًا يف كائن واحد.
من ��ذ ال�سيتيني ��ات مل يتوق ��ف ف ��وزي ق ��ط عن ��د يقني
�شع ��ريّ �أو نقديّ ثابت ،كان يف خ�ضم م�ساءلة دائمة،
واندها� ��ش يج� �دّد دوري� � ًا ن�سغ ��ه� .إن طروحات ��ه عن
جي ��ل ال�ستينيات هي مثال على ه ��ذا "االن�شقاق" عن
البداهات املك ��رورة ،اليقينية عن جيله ،وهي برهان
على وع ��ي مغاير ذهب بعيد ًا ،ورمبا �أبعد من النقطة
ّ
الت ��ي و�ص ��ل �إليه ��ا الوع ��ي
املت�ضخ ��م (غ�ي�ر النقديّ
�أحيان� � ًا) له ��ذا اجلي ��ل ع ��ن نف�س ��ه وعن الع ��امل وعن
الأجيال الأخ ��رى ،ومبنا�سبة الأجي ��ال الأخرى مثلاً
مل يتوق ��ف فوزي حتى �آخر �أيام ��ه عن تقدمي قراءات

لها .نحن نتذكر قراءاته لعدة جماميع �أ�صدرها بع�ض
�شع ��راء ما �سُ مّى بال�سبعيني ��ات يف جملة "�ألف باء"،
ولعلن ��ا نذك ��ر بع� ��ض ق ��راءات املت�أخ ��رة يف "املدى"
ع ��ن �أجيال الحقة .هذا بره ��ان �إ�ضايف على احليوية
الفكرية لفوزي ،ف�إن الأمر يتعلق يف جوهره بحيوية
وطاقة ذاتية يف ر�ؤية احليوية والطاقة التي ال يكف
العامل عن �إنتاجها.
عندم ��ا نتح ��دث عن ف ��وزي املثق ��ف ،ف�إنن ��ا ال نق�صد
دون �شك ،ذاك ال�شخ� ��ص العارف غائم املالمح املزود
بثقاف ��ة عام ��ة جيدة .كان ف ��وزي مثقف� � ًا ر�صين ًا ،يزن
كلمات ��ه وم�صطلحات ��ه ،وق ��د ع ��رف ال�ت�راث العربي
واملو�سيق ��ى العاملية مثل حمرتف .قد ال نتفق ،ثانية،
العربي (ويف �شجون
ب�ش�أن قراءاته للرتاث ال�شعريّ
ّ
�أخ ��رى) ولكننا ال منلك �سوى الوقوف باحرتام كبري
�أمام ر�صانة وجهات نظره.
رحي ��ل ف ��وزي ك ��رمي ،خ�س ��ارة �شخ�صية م�ؤمل ��ة جد ًا
معلمي الأوائل� ،إن�ساني ًا
بالن�سبة يل ،ف�أنا �أعتربه من
َّ
و�شعري� � ًا وتراثي� � ًا .يف حقب ��ة �أق ��ام عالق ��ات �صداقة
مع �أبن ��اء جيلي ،وكان يت�سكع وي�ش ��رب معه ويرتاد
الأماك ��ن الت ��ي كان يرتادها �شب ��ان يف عمرنا .و�أذكر
مرة ب�أنه ج ��اء لينام يف بيتنا ،كان معنا ها�شم �شفيق
يف الغال ��ب �أي�ض� � ًا .ومل يكن يرتدّد يف نق ��د �أو مديح
م ��ا نكتب من �شعر .للتو ُ
ذكرت م ��ا كتبه يف ال�صحافة
العراقي ��ة ع ��ن جمامي ��ع �أبناء جيل ��ي ،و�أ�ضي ��ف ب�أن
جمموعتي الأوىل التي �أهديته �إليه "�أ�صابع احلجر"
قد وجده ��ا زعيم الن�صار يف �س ��وق الكتب م�شحونة
مبالحظاته ،وهي بحوزته اليوم.
خ�س ��ارة �شخ�صية ال تقلل من فح ��وى املالحظة التي
�أو ّد قوله ��ا هن ��ا ،وه ��ي �أن رحيله هو خ�س ��ارة كبرية
لثقافة طردت وطاردت �أبناءه ��ا ب�شهية ت�شابه �شهوة
القتل .هل يف ذلك بع�ض الق�سوة؟ الظلم؟ ر�ؤية جانب
واحد من احلقيقة؟ �سنعرف يوم ًا من الأيام.

�شاعر �سرقته اخليول
ٌ
�شعر  :خزعل املاجدي
�إىل فوزي كرمي
ملاذا تُراين �أح ّدقُ فيك؟
رفيف �أغانيك
و�أن�سى َ
�أن�سى النجو َم التي تت�ساقط
تئن
حني تغني ..وحني ُّ
وحني ت�ش ُري �إىل جهةِ الروح
�أن�سى..
أجتمع يف نقطةٍ و�أُناديك
ومن ٍ
رهق � ُ
�أن�سى..
فاتن
و�أن�سى الطيو َر التي ه�شّ ها
الغو�ص يف جوهر ٍ
ُ
وعميق
حائط وتق ّد ُم ك�أ�س ًا �إ ّيل
تخرج من ٍ
يدكَ الآن ُ
حائط وتُخيط رمادي
تخرج من ٍ
يدكَ الآن ُ
يدكَ الآن تُ�شعل �شمع ًا ملائدتي �آخر الليل
بعد �أن غادر الأ�صدقاء
�أن�سى..
و�أن�سى ب�أنكَ ُ
تخلط خمري مباءِ املطر
ولكنني �أتذك ُر..
كانت �أغانيكَ حتت نخلةِ (الإحتاد) الطويلة
تعلو بعيد ًا ..وتعلو
فين�شق فج ٌر
ُّ
ؤذن
وت�ضحكُ بغدا ُد من طفلها كيف �صار ي� ُ
� ُ
أعلن الفجر ..فوزي
أجمل من � َ
ُ
و�أجمل من �صاغَ وردت ُه
� ُ
ظبي حبا نحو منبعِ هِ
أجمل ٍ
وا�ستح َم به وتع ّمد.
ال�صبح ُ
والليل مزدح َمني
لنا
ُ
والفج ُر لك
املباهج تعلو ُ
وتهبط
لنا كلُّ هذي
ُ
وال�سك ُر لك
� ُ
أجمل َمن َح ّم َ�س النا َر ..فوزي
فا�ض يف راحتيه
و�أجمل من َ
تعب ما كان يهذيه ك ُّفكَ
و�أذك ُر من ٍ
ق�صب
ما كان يبعثه من ٍ
دفوف ومن ٍ
أخ�شاب طرفاء منقوعةٍ يف املياه.
و� ِ
ملاذا تُراين �أُح ّدق فيك؟
الباب
و�أهوى ب�أن �أفتح َ
أتل�ص َ�ص ..كيف تط ُري
�أهوى ب�أن � ّ
وكيف تطر ُز �شا ًال من النور
كيف تذوب .
ولكن باب ًا من املاءِ �أغلقت ُه وم�ضيت
ّ
وتر مه َدكَ ح َني �شتائي؟
ملاذا �أه ّز على ٍ
و�أنت العليل الذي ج ّره النو ُم
كوكب
أفتح عيني على م�شهدٍ �أبع ُد الآن من ٍ
� ُ

حيثُ تغفو
تطلب ك�أ�س ًا ..وال م ّز ًة
وال ُ
اجلحيم به
وال قارب ًا تعرب نه َر
ِ
ماذا دهاك؟
وتر مه َد يومي وليلي وح َني �شتائي
تهز على ٍ
وملاذا ُّ
جت تاج ًا من ال�شوكِ � ،سكران� ،أرفع ُه �أو �أكاد
ف�أبقى �أر ُ
على ر�أ�سكَ
ال�صلب
حتى يقودك فجر ًا يهوذا �إىل ِ
�أو تتهاوى بعيد ًا �إىل البحر
يدي
َ
دون يديكَ  ..ودون ّْ
كالم يب ّد ُد هذا الظالم
ودون ٍ
ملاذا تُراين �أُح ّدقُ فيكَ ؟
ويف �شارعني يطوفان � ،آخر َة الليلِ  ،بغداد
�أو بروك�سل �أو باري�س �أو لندن ..ال فرق
ف�ص َل ثوب ًا جمي ًال كثوبكَ ؟
ومن �أين يل �أن �أُ ّ
 �أبي�ض ف�ضفا�ض ًا –بار
كي �أرتخي عند ٍ
وخمر
ثلج ٍ
�أح ّدقُ يف ِ
قاع ك� ٍأ�س وذُبالةِ ٍ
و�أم�ضغُ تبغ ًا رخي�ص ًا
و�أحكي عن الروح
تاريخها
والتفاتاتها ومالكني متَّ�سخني
�ساطهما الربقُ
بعد الفجر �سقط مالكان من ال�سماء مقو�صا
الأجنحة تر�ش دما�ؤها اللي َل
والبارات والقباب فتلقط من ال�سماء حباً
ِ
طرق
وحنطة ،كم بكينا على ِ
َ
ووجهك هذا املط ُر ،كم بكينا
الليل ،ر�ش وجهي
وعرقان
جمال
فرط ٍ
ٍ
�صاع ٍد من املياه ..املالكان مُي�سحان دموعنا.
رم به عتم َة �أيامنا الزائفة؟
� َأين فجري �أُ مّ ُ
� َأين جوالتنا يف اجلحيم والفردو�س ن�ستعيدها من
دانتي؟
� َأين عكازتي �أقوم بها و�أتو�ض�أُ ..و�أعطيها لرامبو
أحالم م�سحوقةٍ )) كما تقول..
((مالكا � ٍ
�إبنا لو�سيفر �إله ال�ضوء (احلرية وال�شعر) ،دموزي
وننكرثزيدا� ،إدري�س واخل�ضر،
ُطردا من اجلنة لأن الك�ؤو�س التي مل�ؤوها كانت مرتعة
متام ًا.
ً
ق�صوا �أجنحتهم عقابا على كل هذه الب�صرية ال�شاملة.
ّ
***
أرم ك�أ�سي الذي ك�سروه ؟
� َأين فوزي ل مّ َ
َ
اخليوط الرفيع َة كي نهاتف
� َأين فوزي لي�ش َّد معي
ال�سماء ؟
النبات يعلو �سيقانه ون�سميه
� َأين فوزي لرناقب ن�سغَ ِ
(دامو)؟
�أين فوزي َ
لننب�ش يف �سرية (جوزيف كن�شت )عن ما
هي�سه ؟
ن�ساه هرمان ّ

ن�سل املا�ضي
�أين نحن؟ هل نعي�ش زماننا ونلتقي ُ�ص َد َف ُه و�أحداثه �أم نحن من ْ
وورثته ،نح� ��س بغربة يف زماننا فنلوذ بنق ��اط نتذكرها ون�شحنها مبباهج
و�أمنيات لتكون هي حمطاتنا الوهمية يف الع�صر �أو يف "مرابعنا"؟ .
ق ��د تكون ح ��ا ًال م�شرتك ًة ب�ي�ن ال�شع ��راء الع ��رب ،العراقيني بخا�ص ��ة� ،أعني
ا�ستحث ��اث الذك ��رى �أو �صناعتها لتكون عو�ض ًا �أو لتك ��ون م�سرتاح ًا .ورمبا
لنعو� ��ض به ��ا �إخفاقن ��ا يف م�صاحل ��ة احلياة وتق ّب ��ل وجودن ��ا الهام�شي يف
�صخبها.
�إن الغرب ��ة يف احلياة جتتذب وتغ ��ذي ال�شعور باخل�سارة �أو االن�سحاب من
الواق ��ع احلي ف�ش ًال �أو اكتئاب ًا .هي جتعل ما ورثنا وما �شهدنا بدي ًال .ونحن
الذين مندّه بجمال �أو م�س ّرة �أو هناء .وهكذا هي ال�صناعة ال�شعرية.

متى ي�صل مغني القيثارة �إىل م�سرحه ؟
كاظم الوا�سطي

كعادت ��ه  ،يف كتابات �سابق ��ة  ،ي�صر ال�شاعر
فوزي كرمي  ،على م ��د ج�سوره ا ّ
حلية � ،إىل
�أر�ض ��ه الأوىل� ..إىل ع ��راق  ،بقي هو الآخر
ح ّي� � ًا يف ذاكرت ��ه  ،و�ضم�ي�ره  .مل ي�ستطع ،

خ�ل�ال عقدين ون�ص ��ف � ،أن يتجاوزه �إىل "
الزمان الإنكلي ��زي" �أو " احلياة الإنكليزية
"  ،حيث يعي�ش ،الآن ،هناك  " ،لقد �أودعت
الزمان واحلي ��اة بني دفتي دجلة والفرات "
� .أودعه ��ا يف رائحة الأ�سماك  ،والغوايات ،
والو�ساو�س التي حتيط ر�ؤو�س �أ�صدقائه ،
كهالةٍ يف زمن الفجيعة ذاك .
�اب جديد ،
�
ت
بك
وه ��ذه امل� � ّرة  ،يع ��ود �إلين ��ا
ٍ
ا�ستم ��د عنوان ��ه وم�ضام�ي�ن ف�صول ��ه  ،م ��ن
كابو� � ٍ�س مقي ��ت ّ ،
خ�ض ��ب حياتن ��ا  ،لأك�ث�ر
م ��ن ثالثة عقود  ،بال ��دم والإذالل " يوميات
نهاي ��ة الكابو� ��س – دار امل ��دى " ، "2005
يومي ��ات تت�أم ��ل داخ ��ل امل�ساح ��ة الزمني ��ة

ُ
عرفت �أن
قبل  27عام ًا � ،أي في عام ، 1992
ال�شاعر فوزي كريم قد دخل الم�ست�شفى
في لندن  ،وكان قد �أ�صيب بنوبة قلبية
حادة � ،أعلن في حينها �إنها �سوف ت�ؤدي
بحياته  ،بل �أن بع�ض ال�صحف ن�شرت
لنكتب على طولِ بغداد الفت ًة تقول:
َ
اين فوزي َ
املُلكُ �أ�سا�س العدل ؟
� َأين فوزي لنُعي َد �إخراج فيلم (رفائيل الفا�سق)؟
ثقب
لنتل�ص َ�ص على هرني باربو�س من ِ
� َأين فوزي ّ
املفتاح؟
� َأين فوزي لنكتب �سري َة ب�شار و�أبي ن�ؤا�س بري�شة
مغم�سةٍ
بالدموع واخلمر ؟
�أين فوزي لنُ�شعل ،ثانيةً� ،شعل َة ال ُدورة ونُ�ضيء دجلة
ونرق�ص رق�صة العبيد ؟
وندور حولها
َ
�أين فوزي لن�شهد فج َر بغداد جمروحةٍ ونغني :
مدن بال فجر تنام ) ؟
( ٌ
�أين فوزي ليعيد يل خامتي /فتختي ف�أزهو بها طافح ًا
إناث ير�شقُ �أ�صابعي وعيوين ؟
بطلع ال ِ
ِ
لي�شطب بب�سالةٍ �أ�سما َء ال�شعراءِ الكتَبةِ ؟
� َأين فوزي
َ
� َأين فوزي يع ّد ُل �ضفاف النهر ُ
ويزيل عنها الأ�سوار
الغليظة؟
� َأين فوزي يدور يف �آخر الليل على عجلةٍ  ،وهو
�سكران،
ُ
يت�ساقط الور ُد من حقيبته على ال�شوارع ؟
ير�ش علينا اخلمو َر كلما �صحونا ؟
�أين فوزي ُّ
� َأين طا�سته� ..أين قندي ُه� ..أين منديل ُهَ � ..أين �سكندولت ُه ؟
� َأين هالل ُه� ..أين �إيقونته ..و�أين مداه ؟
�أين قافلته وهي ترمي علينا الذهب ؟
راح فوزي ،فغنيت له:
َ
رقت
على جواد احللم ال ِ
أ�شهب�ُ ..س َ
ُ
�سرقتكَ
�شم�س من
اخليول �إىل حيث ُ
تخرج ٌ
تغط�س يف البحر
البحر �أو حيث ُ
ال فرق
غابت �أغانيكَ يا �سيدي و�صديقي .
***
َ
ت�ساقط
أعرتف الآن �أن ح�شد ًا من املالئكةِ
كيف � ُ
�أثناء رمي الر�صا�ص �إىل الأعايل؟
َ
أو�ض َح �أننا قد �صنعنا � َألف ليلةٍ وليلةٍ
كيف ميكن �أن � ّ
جديدة وفقدناها يف الوقت نف�سه؟
كيف ميكن �أن �أحلَّ معادلة :الروح مقابل الغذاء؟
ُ
يت�ساقط من قبة �إنليل �أو من
كيف ميكن �أن �أتّـقي بر�ص ًا
�سالحف �أبنائِه يف اجلحيم؟
ِ
أعرتف الآن �أن �أ�سماك ًا َ
يوم
كيف � ُ
مثل رامبو تطلع كلّ ٍ
تلبطُ ..
على �ضفاف دجلة والفرات ،و�أنها ُ
تلبط
ثم متوت؟
كيف �أعرتف الآن ملن (يهرم وي�شيخ ويف راحتيه زهر ُة
حبه ال تذبل)
�أن راحاتنا عاطل ٌة وال مت�سك بها �شيئ ًا
�سوى الهواء ؟
اعرتف �أن قافل َة ال�شعراء امل�صعوقةِ بالربوق
كيف ُ
حمطم ٌة
يف مقاهي بغداد وحتت طاوالت طويلة من الرماد.
أحمل �أ�صابعي ..وماذا � ُ
كيف � ُ
أفعل بها؟
ُ
كيف � ُ
أحمل ل�ساين ..وماذا �أفعل به؟

املتبقي ��ة للدكتات ��ور "  .ولك ��ن ال�شاع ��ر ال
ي�ستطي ��ع �إال �أن يع ��ود  ،بقل � ٍ�ب مم ��رور
� ،إىل امل�ساح ��ات الأك�ث�ر عمق� � ًا يف حياتنا .
حي ��ث �أه ��واء املثقفني الالعقالني ��ة ،وثقافة
الإعالم البعثي  ،والعربي ،ورايات العقائد
العمي ��اء  ،ه ��ي املقدم ��ات الت ��ي �أنتج ��ت ،
و�سبب ��ت لن ��ا  ،كعراقيني  ،كل ه ��ذا العذاب ،
والأمل  ،واخلراب  ،ولوعة املنايف .
ف�أه ��واء املثق ��ف  ،وحلول ��ه املعتم ��دة عل ��ى
حتولت �إىل
الكلم ��ة الوافدة عل ��ى ال ��ورق ّ ،
يوتوبيا مثقل ��ة بوهم التطبيق على الأر�ض
 .و�أت�سع هذا الوهم يف �أذهان النا�س  ،وقاد
 ،فيم ��ا بعد � ،إىل �صع ��ود دكتاتور ،مل يعرف

نب�أ وفاته  ،كنت يومها في العراق وكان
من الم�ستحيل ن�شر �شيء عن فوزي
كريم في ال�صحافة العراقية  ،فكتبت
هذه الق�صيدة عنه  ،م�ستثمراً عنوان
ق�صيدة معروفة له  ،وقر�أتها في �أم�سية

كيف �ألهو برندي؟
كيف �ألهو بيومي؟
مل �أعد �أتذكر �شيئ ًا �سوى متى �أقول :ال
ومتى �أقول :نعم
***
ُ
�سرقتكَ
اخليول �إذن
زوادة ،ال ك�أ�س
ال �سرج ،ال ّ
ُ
اخليول الهاربة
�أفقٌ ت�س ُّد منافذه
�أفقٌ غبا ٌر ال رنني به �سوى بقايا �صوتك املطعون
يقر�أ �آخ َر الليل الق�صائ َد
�شاحب ّ
ومقط ٌع÷،
ٌ
طائرات قربنا
ود ٌم على موائدنا� ..سخا ٌم ..ثمة
ٌ
وممزقون
(وت�أخذين من يدي)
�آخذكَ من يدكَ و�أ�صرخ للبحر للبحر.
ولكن � َأين ي ُدك التي ّلوحت عالي ًا ثم طاحت �إىل الأر�ض
ت�سحبها ُ
خامت ومن لطخةِ
اخليل منزوع ٌة من نداءٍ ومن ٍ
ً
خمر كانت تث ُري املالئكة غيظا و�شهو ًة ؟
ٍ
�إذن � َأين �أنت الآن لآخذكَ �إىل بحرِ موتى وخردةٍ
وخراب
ٍ
ونار من النا�س موقدةٍ ال تنام ؟
ٍ
زمان وال �شاف ُه
�إذن � َأين � َأنت الآن
لت�سمع ما مل يقله ٌ
َ
ب�ش ٌر
�صانع �أ�سطورةٍ �أو خرافة ؟
وال كتبه ُ
العنف منفجر ًا يف
كنت ترى (الفخ َذ حمروقةً) وترى َ
َ
ننت لت�صف (قارة �أوبئةً)
وج َ
مطوحةٍ بالهتافُ ،
ح�شودٍ َّ
يا �صديقي ..يا �صديقي
ل�صمت
لو �أنكَ ر� َأيت �أوبئ َة قارتنا الآن َّ
طرف �سبابةٍ ت�شري �إىل ال�شرق
قلت �شيئ ًا �سوى ِ
وما َ
تلعنُه ...ثم تبكي عليه.
يجف
ودمع ال ُّ
ماذا �سوى ُج ٍثث ٍ
جنون ) ي�صيح
(حجر من ٍ
ماذا �سوى ٍ
أبي�ض ر ّمدت ُه ُ�أتونها
يلوح � َ
ماذا �سوى فكِ احلمارِ ُ
ماذا �سوى الأغ�صان ت�شهق  :ال �أحد.
راح يلوي ذي َله
كلب هزيلٌ َ
ٌ
للموت
كلب هزيلٌ � ..آخ ُر �صورةٍ ِ
ٌ
ُ
ينب�ش قل َبـنا ور�ؤو�سنا
تنحب �أو ت�شيخ
يجر خراف ًة �سوداء ُ
ٌ
كلب ُّ
عرباتّها مت�ضي بنا تعوي
فنودع ما �أ ّدخرنا من جمالٍ يف ال�سواقي
ُ
ن�صمت ناطرين..
ث َّم
ُ
�سكبت على �صين ّي ٍة �شعر ًا طوي ًال
وال�شموعُ تلطخت
ح ّنا ُء �إ�صبعها ودمع ُة كخلِها
كرخ ٌ
ٌ
عتيق ُكلُه يبكي توابيت ًا على �ضفةِ املياه
أمواج دجلة
�سكبت على �صينية تطفو على � ِ
�آخر ما تبقى من �ساللتها
ُكلهم ماتوا
قبور
من كان يعل ُم �أن طريقنا يف �آخر الليل �إدل َّهم �إىل ٍ

التاريخ مثي ًال لدمويته .
ويعود ال�شاع ��ر� ،إىل جتربة ال�ستينيات يف
الع ��راق ،ي ��وم هيمن ��ت العقائ ��د  ،ومفاهيم
الأحزاب  ،على الثقاف ��ة  ،و�أذهان املثقفني .
وحت� �دّد موقف املثقف بدرجة انتمائه  ،لتلك
العقي ��دة � ،أو ذاك احل ��زب .وارت ��دى معظم
املثقف�ي�ن " عد�س ��ة بلون واح ��د " ال ترى �إال
حتول ��ت ،يف ظله
مفهوم� � ًا يقيني� � ًا مطلق� � ًا ّ ،
 ،الأف ��كار  ،والكلم ��ات  ،والكتاب ��ات � ،إىل "
�سكاكني " و" م�شانق" ،ودكتاتور " من بني
تفجر نهر الدم ��اء "  .وب�أ�صابعه
�أ�صابع ��ه ّ ،
� ،أي�ض� � ًا  ،تهدم ��ت امل�ؤ�س�س ��ة ،والدول ��ة ،
والإن�سان .

في منتدى الم�سرح  ،كانت مخ�ص�صة لي
قدمني فيها ال�شاعر عادل عبد اهلل .
ثم ن�شرتها في مجلة العرب اللندنية في
نهاية عام .1992

�أو
�سوادٍ �أو خراب ،كنا ندغدغُ هذه الطرقات بال�ضحك
الربيء
ومتتمات ال�شعرِ والأرواح
كنّا نغ ُّذ اخلط َو نحو الوهم �أو من�شي �إليه
كما الع�ساكر يقرعون َ
�سماع �شيء
الطبل دون َ
كنّا نع ّد النج َم يف ع ّز الظهريةِ
لكنَّه يف الظهرية كان ي�سك ُر يف خلوةٍ
لريطب حنجرة ياب�سة
ّ
يا لكاردنيا� ..أحبت زمر ًة من ناف�ضي الأوهام� ،أحبت
وجنون
�شك َله وطرا َز خمرتهِ ون�شو َة ُظهرهِ وم�سائهِ
َ
ليلته
كف احل�صريي
التي ما زال مينع فج َرها ُّ
�إذ ي�صول على املوائد:
َ
بجيبك؟
 عبد الأمري ..ماذا منٌّ و�سلوىت�شب
نار ُّ
يالعا�صفة الغبار ووردنا املنهوب يف ٍ
وتنطفي يف املاء
َ
بجيبك يا زمان
 ماذا غي ٌم و�أ�سلحةعبد الأمري يقول� :إذن وداع ًا ..لن �أُ�ؤجّ َل �سكرتي
ذهبوا �إىل ليل
وخلونا �إىل ليل
و�صار الليل �أطول ما يكون
***
قرب رفيف �أجنحةِ القُبرّات
َ
بال�شم�س
قرب ب�ستانها املغ ّل ِـف
ِ
َ
قرب منهلٍ من مناهلها
َ
َ
جداول ال تنتهي
وقرب
َ
انت�صب ُ
متثال فوزي �شارد ًا بني ح�شدٍ من ذوي
َ
الر�ؤو�س ال�سود
يفي�ض من
�سومري له ..وللماء ُ
يلهجون بدعاءٍ
ّ
حليتهِ  ..ومن كتفيه (مثل �إنكي)
تلعب يف عيونِه ويف حقيبتِ هِ ويديه
وكانت الأ�سماكُ ُ
الأ�سماكُ تقف ُز من ح�ضنِ ه نحو رقبته
وال �شيء �سوى ابت�سامتهِ ال�ساخرة
بلغات
كانوا ي�ص ّعدون ن�شي َدهم له وابتهاالتهم فيه ٍ
عديدة
يهم�س لهم دون �أن ي�سمعوه:
وكان ُ
يعرف النا�س)
بات ُ
(قلبي الذي َ
�أخ َذ � ُ
ق�صر،
أهل الكرادة متثا َلـه وو�ضعوه يف ٍ
ً
ً
و�أوقفوا حر�سا خا�صا �أمامه ي�ؤدي طقو�س املجيء
والذهاب
مثل رقّا�ص �ساعةٍ
ماذا ُ
يفعل متثال فوزي بكل هذه التحايا املخزيةِ (كما
ي�سميها)،
َ
ينب�ض بني يديه،
نزل عن قاعدة متثاله ،وقلبه ُ
أخرج من ُدرج املو�سيقا (فانتازيا �شومان)  ،الت�شيلو
و� َ
والبيانو فقط ،

وانحدر مع ال�ضوء �إىل �آخر �آباره.
يذهب ويجيء
ك�أ�سه مع ّلقٌ يف الربوق (كان
احلر�س ُ
ُ
كما
رقا�ص ال�ساعة) وكان هو يرت ُّب عنا�صر الطبيعة مع
(مندليف)
ثم يعود �إىل قاعدة متثاله وهو ي�شهقُ من ح�سرةٍ
احلر�س ويعانقه ويقول له  :يا حبيبي..
�أو لذةٍ  ،ويوقف
َ
�صنعت بنف�سك.
ما الذي قد
َ
***
ما الذي �أوه َم فوزي �أن نا َر اخلمرِ �أعلى؟
ما الذي �أوه َمه �أن الفرا�شات ،التي طارت �إىل �إ�صبعه
 ،نا ٌر..
ال�شم�س نع ًال ؟
و�أن
َ
ما الذي رت ََّب يف قامتهِ ن�س ًال من الزهر
حوله� ..صيرّ من خطوته الأنها َر بع ًال ؟
ومن ّ
للنبع خملوط ًا ؟
من تُرى �أر�شده ِ
ف�صفّاه و�صار ال�شع ُر وع ًال
قاده لي ًال �إلينا..
ف�صرخنا وانت�شينا و�ضحكنا وبكينا
ثم �صار ال�شع ُر بغال
قد ركّبناه و�سقناه وح ّملناه ق�ش ًا
ورثيناه �إذا ما انتح َر َ
البغل �صبور ًا
ثم ع�شنا يف تبات ونبات
***
وقلب من
هكذا � ،أيها
الهرم�س ال�ضعيف ،هيكلٌ ٌّ
ُ
ه�ش ٌ
ق�صب
ما الذي َ
رفعت
جعل كلّ هذه الغيوم ترتبكُ عندما َ
ع�صاك.
كبري  ..متى تتعلم �أيها املعلّم؟
وهم ٍ
كان قل ُبـك َ
ينبوع ٍ
كبري ..متى تتعلم؟
وكان قلبكَ مطي َّة ه ّم ٍ
وكيف تُراك �ستدرك �أن بالد ًا من املاء جفّت
و�أن ال�صروح هوت �صامت ًة
و�أن الزمان انحنى على ُجرحهِ
وجت ّمع يف دمعةِ طفلٍ
متى تتعلم �أيها املعلّم الكبري ؟
ببوق لكي
كان ميكن �أن �أ�سلخَ حنجرتي وا�ستبدلها ٍ
ال �أجوع،
أدون النها َر والليل
لكني � ُ
أختفيت ورا َء حنجرتي � ّ
وهما يتالحقان مثل ٍقط وف� ٍأر
يوم من التدوين
ُ
وتعبت ذات ٍ
�أين حنجرتي؟
�سرقوها �إذن !
ح�سن ًا� ..أين نوتاتي ومدوناتي؟
أكتب مباءٍ .
أكتب ٍ
بحربُ ،
كنت � ُ
يا �إلهي ..مل �أكن � ُ
ببوق لكي يبقى الن�شي ُد
هل ال ب ّد من ا�ستبدال احلنجرةِ ٍ
عالي ًا
هذه مهن ٌة ُمرهق ٌة
وداع ًا �أيتها املهن ُة املرهق ُة
وداع ًا �أيها ال�شعر.
1992
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ثقافة

فوزي كرمي :برزخ العزلة
مقابل (ال�شيوعي الأخري) و (البعثي الأخري)� ،ستبقى (�آخر الغجر)
ح�سن ناظم
وداع ًا فوزي كرمي ( ،)2019 1945-يوم �أم�س
�أيّار  ،2019ك ّلمني وع ّزاين بك علي حاكم �صالح .كنتُ
�أته ّي�أ ل�سفر طويل ،حينما كنتَ تته ّي�أ ل�سفر �أطول.
علي التعازي لت�ؤكد انت�سابنا مع ًا �إىل
بعدها انهالت ّ
أفق واحد� ،أفق الأن�سنة.
� ٍ
ُ
أحت�ضن �آخ َر وقف ٍة
يف الثالث من ني�سان املا�ضي ،كنتُ �
لك يف بيتك اللندين مع زهري اجلزائري .هج�ستُ �أنه
لقا�ؤنا الأخري؛ فالتقطنا �صور ًا و�سجلتُ �صوتك يف
َ
أ�ستفي�ض يف تو ّقدِ ذهنك.
نقا�ش بيننا .ولن �
آخر ٍ
� ِ
كنتَ مع ّلم ًا يف كتاب احلوار بيننا (�إ�ضاءة التوت
وعتمة الدفلى) ،ولمَ تكن يف كتابي الآخر (�أن�سنة
�شاعر م ّثل الفراد َة يف املوقف ال�ستيني
ال�شعر) �سوى ٍ
من ال�شعر ،املوقف الذي حكمته الأيديولوجيا
والتيارات الفكرية ال�سائدة يف حقبته ،تنعاه يف
كتابك (ثياب الإمرباطور) ،تنعى العقائد التي قادت
ال�شعراء �إىل املهالك ،واملناهج التي قادت النقا َد �إىل
17

الإبهام ،واحلداثة التي وفدت بال تبيئة.
كنتَ موجود ًا يف اخل�ض ّم ويف العزلة عنه ،لأنك �أردت
حماولة الوجود فيهما مع ًا ،مع ال�ستينيني يف حقبتهم
و�ضدّهم يف االجتاه ،كانوا على الأغلب م�ؤدجلني بني
القومية وال�شيوعية ،وكنتَ ال تعرف معنى النتماء
ال�شاعر ،وكانوا ثوريني وكنتَ جتفل من لغتهم،
فما بالك بالأفعال .لكني لن �أزعم براءتك من املزاج
ال�ستيني ،فكنت منافح ًا مثلهم عن عقائدك "امل�ستقلة"،
وكنتَ
مت�س حافة العبث بو�صفك (�آخر العبث)
ّ
فتل�سعك� .أمل تقل يل يف �صباح �أردين من العام 2001
�إنك خرجتَ يوم ًا يف �صباح بغدادي م ّتجه ًا �إىل عملك
مد ّر�س ًا يف املحمودية ،حام ًال زوّ ادتك ال�صغرية ،ث ّم
فج�أة توقفت و�سط ال�شارع ،وخاطبتَ نف�سك� :إىل
�أين �أنا ذاهب؟ وماذا �س�أفعل؟ وقفلتَ راجع ًا وتركتَ
الوظيفة ترك ًا مربم ًا� .أمل تغمغم يف خطوات ماطرة
ذات �صباح لند ّ
ين من العام  ،2006ونحن نهبط
ه�ضبة بيتك يف كرين فوردّ � ،أن ال�ستينيات متهافتة
وتنتظر من يعيد التفكري يف جعجعتها .فكنتَ �أنت
َ
املنتظر ،فكتبت (تهافت ال�ستينيني�:أهواء
املنتظِ ر
املثقف وخماطر الفعل ال�سيا�سي) .كانوا ينعون عليك

ا�ستقالليتك وي�سمونها ٍّ
تخل عن واجب املثقف ،وكنتَ
تراهم متورطني يف م�آ�سينا و�إخفاقات حياتنا .كنتَ
تنزل يف قبو الروح مراكم ًا خربتك الروحية ،وكانوا
يتظاهرون على ال�سطح ،ي�صخبون ويظنون �أنهم
يغريون العامل ،وقد �شهدتَ م�آالت تلك الأهواء على
ال�شيوعيني �أو ًال ومنذ ال�ستينيات ،ث ّم على البعثيني
طيلة حقبة منفاك املمتدة منذ العام  ،1969حتى
�سحقهم يف العام .2003
�أما عن احلقبة التي وجّ هتها الديكتاتورية البعثية،
ف َلم تكن حتمل غري الإدانة الن�شغاالت جيلي الفكرية
والنقدية ،لأننا ك ّنا نقدّم النظرية واملنهج احلديث من
�أجل كتابة نقدية من�ضبطة ،و�آمنة من �سطوة البعث،
فنلهج بالبنيوية وال�سيميائية والتفكيكية .وكنتَ
ترى �أن هذا النمط من الكتابة يحيّد الفكر ويمُ يت
فاعليته ،وهو مطلب ال�سلطة ،فكيف ي�سعى الكاتب
من دون دراية �إىل معا�ضدة ال�سلطة بهذا النمط من
الكتابة .وال تخلو �أيُّ كتابة لفوزي من عبارة (اخلربة
الروحية) ومن كلمة (الوجدان) .يف �آخر لقاء يف
لندن ني�سان املا�ضي ،قال" :الوجدان يُخيف ل ّأن
انعكا�ساته تقع داخل الروح" ،كنتُ �أحدثه عن موقفه

من كتابي (البنى الأ�سلوبية) عن ال�شاعر بدر �شاكر
ال�سياب  ،وهو موقف �إدانة لنمط كتابته ومنهجيته،
ولمَ يكن يلتفت �إىل �أنني �سكبتُ روحي يف هذا
الكتاب حني جعلت حياة ال�سياب ووجدانه وم�أ�ساته
يف �صلب التحليل املنهجي لأ�شعاره .كان فوزي كائن ًا
ُمو َْ�س ِو�س ًا ،وكانت و�سو�س ُت ُه تتعاظ ُم �ض ّد ّ
كل ما ينتج
من نقد يف العامل العربي ،وهنا يظهر فوزي �ستينياً
مت�ص ّلب ًا ،و�إذا كان م�ستق ًال �أيديولوجي ًا ف�إن و�سو�سته
ترتف ُع عقيد ًة ينظر بها للآخر ال�شاعر والناقد.
لقد ملأ فوزي مرمي ال َ
أفق كتاب ًة غزير ًة يف ال�شعر
والنقد والت�شكيل واملو�سيقى .وحدها مطول ُت ُه
ن�صيها العربي وترجمتها �إىل
(قارات الأوبئة) ،بكال ّ
الإجنليزية التي نه�ض بها عبا�س كاظم� ،ستقف �شاهد ًا
مطلق ًا على ما حدث من كارثة على العراق ،و�ستبقى
�أبد ًا ت�شري �إىل الفكرة املدمرة ،يف ثقافتنا.
�أراك الآن حل َم يقظة كاحلياة نف�سها ،جتل�س �أمامنا،
زهري اجلزائري و�أنا ،يف بيتك احلميم ،بخلفية
�شاحب ،تقول لنا �آخر الكلمات،
مو�سيقية ،و�أنت
ٌ
وتنعى نف�سك وتقول" :من يتخطى ال�سبعني �أخذ ح ّقه
من احلياة".

�شاعر المتاهة العميقة يغادر الم�سرح
�شاكر الأنباري

"المعاني ال�سود" هي الأكثر ن�شاط ًا يا فوزي
تلك اللحظة التي �صاغها ال�شاعر والنقاد فوزي كرمي
علي عبد الأمري عجام
وت�ضمنها ديوانه ال�صادر عام " 1983عرثات طائر"،
تبدو اليوم لفرط نباهتها و�صدقها ،ر�ؤيا عابرة
للوقت واحلدث ،بل هي ر�ؤيا للعراق ما انفكت تعمل
بقوة وتتحقق كوقائع كابو�سية ،ح�ضرت يف ديوانه
الأخري "الربع اخلايل" ال�صادر عن "املدى" ، 2014
وفيه جتوال هو عي�ش باهظ الكلفة ،حد �أنه يجعل
ال�شاعر متوزع ًا ما بني هنا (املنفى)« :و�إن �سكنت ّ
يف
�إغفاءة /وح ّلق من ع�شها طائر احللم» وما هو حقيقي
�شراع ْ
هناك (البالد)�« :أرى وطني يت�ضور جوع ًا /وكل
ُّ
إليك يا
"كل
خمافر احلدودْ
مل يعدْ � ِ
َ
ٍ
لقاح احلقول فقاقيع يف الريح� ،سرعان ما تتفجر،
ً
�سدى ،عن املعنى
ال باحث ًا،
كل النخيل� /شواهد موتى �أقاموا ،واخرى �شواهد
ْ
ولكن هرب ًا من املعاين ال�سودْ
للنازحني� /أراه هياكل عظمية تت�أرجح فوق حبال
فه َو �شراعي".
الغ�سيل».
برحيله اجلمعة� ،ضمن م�شهد عبثي �سوداوي
كان هذا �أبلغ ت�صوير �شعري عن حال العراق وهو ا�سمه رحيل �أجمل �أبناء العراق يف براري غربتهم
مي�ضي يف دروب االنهيارات واملنايف واخلراب املوح�شة ،ي�ؤكد لنا �صاحب ديوان "�أرفع يدي
املادي واملعنوي كبالد وب�شر ،فيما �أجمل �أبنائه احتجاج ًا" �أن املعاين ال�سود هي احلقيقة الأكرث قوة
يطوفون حيارى من غربة �إىل �أخرى.
يف العراق.

مل ي�صنف فوزي كرمي �ضم ��ن تيار بعينه ،كما
د�أب ��ت ال�ساح ��ة الثقافي ��ة على ذلك خ�ل�ال عقد
ال�سبعيني ��ات م ��ن القرن املا�ض ��ي .كان �صديقا
لل�شيوعي�ي�ن ،وميتل ��ك ه ��وى نح ��و الي�س ��ار،
وميق ��ت الظلم والع�س ��ف والتنكي ��ل ،وهذا ما
و�ضع ��ه يف حيز �آخر م ��ن الثقافة ،حيز الثقافة
اجلادة غري امل�ؤدجلة ،الباحثة عن ال�ضوء مهما
تراكم الظالم .وبلحيت ��ه ،ومالب�سه الب�سيطة،
وبع ��ده عن الت�صنيف ال�سيا�سي ،يو�سم بع�ض
الأحي ��ان بال�شاع ��ر العبث ��ي ،كون ��ه ينطلق من
حري ��ة فردية وا�سعة� ،ضمن جو خانق ي�صنف
الأدب ��اء ح�س ��ب انتماءاته ��م الآيديولوجي ��ة.
فوزي كرمي من ن ��وادر الثقافة العراقية ،جمع

ب�ي�ن ال�شع ��ر واملو�سيق ��ى والت�شكي ��ل والنقد،
وهو احلق ��ل الأهم ال ��ذي ا�شتغ ��ل عليه فوزي
بع ��د ال�شعر .ويعترب كتابه ثي ��اب الإمرباطور
عالم ��ة فارق ��ة يف نق ��د ال�شع ��ر العرب ��ي ،حيث
�صنف ��ه �إىل �صنفني� :شع ��ر الراي ��ة� ،أي ال�شعر
امل�شغول باللغ ��ة واالن�شاء ،و�شعر املتاهة� ،أو
ال�شع ��ر املرتبط بالتجربة واملعان ��اة والت�أمل،
وق ��د ق ��ر�أ ال�شع ��ر العربي من ��ذ ن�ش�أت ��ه وحتى
الي ��وم على �ضوء هذين املفهومني ،وهي ر�ؤية
جلب ��ت عليه �سخ ��ط وامتعا�ض ع ��دد هائل من
ال�شعراء والنقاد.
ف ��وزي ك ��رمي �شاع ��ر متمكن م ��ن فن ��ه ،يحمل
حل ��د ما �سم ��ة حمافظة� ،إذ نادرا م ��ا كان يكتب
ق�صيدة النرث ،ود�أب على املحافظة على الوزن
يف معظ ��م نتاج ��ه .ولأنه ناقد ناف ��ذ الب�صرية،
زاوج يف ثقافته بني الرتاث واحلداثة ،الثقافة
الغربي ��ة والعربي ��ة ،وميتل ��ك ف�ض�ل�ا ع ��ن ذلك
ذائقة مو�سيقية عميقة ،هو القادم من �شواطئ
دجلة ،وعا�صر حتوالت املجتمع البغدادي منذ
عق ��د ال�ستينيات حت ��ى خروجه من العراق يف
نهاية ال�سبعينيات.
كان فوزي من الفئة القليلة بني املثقفني العرب
م ��ن �أجنز كتاب� � ًا ممتع ًا ،ومتخ�ص�ص� � ًا يف الآن
ذات ��ه ،عن عالقة ال�شع ��ر باملو�سيقى ،هو املهتم
مبو�سيق ��ى ال�شع ��ر ،و�أوزان ��ه� ،إ�ضاف ��ة �إىل
املو�سيقى بلغتها التجريدية وقد و�صلت �إليها
عرب ال�ت�راث ال�سامفوين الغربي .والالفت يف
�شخ�صية فوزي جديت ��ه ال�صارمة يف التعامل
م ��ع الأدب ،ومع ال ��ر�أي الآخ ��ر ،يناق�ش بدقة،
وت�ستوقف ��ه امل�صطلح ��ات احلديث ��ة املدخل ��ة

ع ّرفني على المبدعين العراقيين
ه�شام ملحم

×

منذ �أن قر�أت خرب رحيل فوزي كرمي ،وخالل
قراءتي لهذه املقابلة الرائعة التي �أجراها معه
علي عبد الأمري ،و�أنا ا�س ��تعيد ذكرياتي معه
يف بريوت بحزن وحنني ودمعة وابت�سامة.
فوزي كرمي كان من �أطيب و�أجمل العراقيني
الذي ��ن التقيته ��م يف حيات ��ي ،و�أن ��ا التقي ��ت
بالكثريي ��ن منه ��م يف ب�ي�روت ووا�ش ��نطن،
م ��ن ك ّت ��اب و�ش ��عراء وفنان�ي�ن و�سيا�س ��يني
وم�شردي ��ن و�صعالي ��ك ال ت�ستطي ��ع ن�سيانهم
حتى ول ��و �أردت .وال يكاد مي ��ر �أ�سبوع دون
�أن �أ�ستعيد هذه الأبيات لفوزي :
"يا بالد الظما،
وال�شجريات خلف الظما ت�سرتيح،

مل �أعد �سلما،
حا�صرتن ��ي العي ��ون و�أوجاعه ��ا والزم ��ان
اجلريح".
ف ��وزي ك ��رمي ،ككل عراق ��ي خ�ل� ّاق كان دائماً
يتح ��دث ع ��ن "الزم ��ان اجلري ��ح" ال ��ذي كان
يعانيه الع ��راق ،عندما التقيته يف �أول منفاه
الطوع ��ي ،بريوت ،قبل منف ��اه الأخري لندن،
ح�ي�ن كان يتح ��دث بحرق ��ة ع ��ن ال�سلط ��ات
القمعي ��ة الت ��ي تري ��د دفع ��ه م ��ع غ�ي�ره م ��ن
العراقيني اىل الكفر بوطن ال ميكن الكفر به.
تعرفت عليه يف ب�ي�روت بني  1971و1972
قب ��ل �أن �أغادره ��ا اىل الوالي ��ات املتح ��دة يف
 ، 1972وه ��ي ال�سن ��ة التي ت ��رك فيها فوزي
ب�ي�روت عائ ��د ًا اىل بغ ��داد .العراقيون ،رمبا
كان ��وا العرب الأك�ث�ر ولع ًا بب�ي�روت .فوزي
كرمي عا�ش ��ق العراق ،وجد يف بريوت واحة
منفاه احلر وهي �أقرب للوطن من �أي منفى.
كنا من بني حمبي �أدوني�س وجملة "مواقف"
والتقينا خالل �إح ��دى الأم�سيات اال�سبوعية
الت ��ي كان يعقده ��ا ادوني� ��س يف �ش ��ارع
احلم ��راء يف ب�ي�روت ملناق�شة ق�ضاي ��ا �أدبية
وفني ��ة واالجتماع بالكت ��اب والفنانني الذين
كان ��وا يزورون بريوت .دخ ��ول �أي كاتب �أو
فنان عربي يج ��د نف�سه يف بريوت خالل تلك

ق�س ��ر ًا على الثقافة العربي ��ة .و�أتذكر حواراته
معنا يف مقهى الرو�ضة الدم�شقي عند زياراته
املتك ��ررة ل�سوري ��ا ،يف ت�سعيني ��ات الق ��رن
املن�صرم ،وكيف كان يدقق يف البديهيات التي
كن ��ا ن�ستخدمه ��ا ،ويك�شف لنا ،بخ�ب�رة املعلم،
�إنها لي�ست بديهيات �إمنا �أفكار �شائعة ال متتلك
م�صداقيتها بع�ض الأحيان.
ظ ��ل يكره امل�سلمات يف النقد ،والفكر ،ويعري
الن�صو� ��ص من لغتها ال�شكلي ��ة ليك�شف الفراغ
الكام ��ن وراء احل�ش ��و اللغ ��وي ،والأف ��كار
اجلاه ��زة ،وال�ص ��ور ال�شعري ��ة امل�ستهلك ��ة
املت�ضخم ��ة .وف ��وق كل ذل ��ك فف ��وزي �إن�س ��ان
ب�سي ��ط ،غري ا�ستعرا�ض ��ي� ،شفاف مثل ن�سمة،
يغني ال�شع ��ر وي�ستمتع ب�صوته الرخيم ونقل
الأذن �إىل حقيقة الرتابط بني ال�شعر والغناء.
ط ��وال معرفت ��ي به وق ��د امتدت �أك�ث�ر من ربع
ق ��رن ،مل �أره يوم� � ًا غا�ضب� � ًا ،بل يدخ ��ل الروح
ب�سال�س ��ة ،ويحن ��و عل ��ى املبتدئ�ي�ن بالكتاب ��ة
بعمق املعلم املتوا�ضع ،والرفيق احلميم .حني
يحادثه املرء يلم�س رهافة روحه ،وب�ساطتها،
مثلما يلم�س �أثر ثقافته املو�سوعية يف روحه،
و�أخالقه ،ومرح ��ه الدائم .مل �أجل�س مع فوزي
م ��رة �إال و�شع ��رت ب ��ه �صديق ًا قدمي� � ًا ،وحمدث ًا
بارع� � ًا ،خفيف الروح حتى وه ��و يناق�ش �أكرث
املوا�ضي ��ع تعقي ��د ًا ،وهي مرحل ��ة ال ي�صلها �إال
املبدعون الكبار ،ومت�صوف ��ة الفكر ،ووا�سعو
ال�صدر والتجربة يف معرفة النا�س.
وكان ف ��وزي م�ست�شرف� � ًا حلرك ��ة ع�ص ��ره،
متفهما ملا يدور يف مي ��دان الأدب ،وال�سيا�سة،
واملجتم ��ع� ،س ��واء يف الع ��راق �أو املنطق ��ة،

الفرتة ،اىل فل ��ك �أدوني�س كان طق�س� � ًا ثقافي ًا
ال ميك ��ن تفادي ��ه .تلك كانت �أجم ��ل �أيامي يف
ب�ي�روت ،حي ��ث م ��ا �أزال �أذك ��ر تل ��ك اللحظة
ال�سحري ��ة الت ��ي ق ��ر�أت فيها ا�سم ��ي مطبوع ًا
للمرة الأوىل فوق عدد من الق�صائد الق�صرية
يف جمل ��ة "مواق ��ف" اختاره ��ا �أدوني�س من
جمموع ��ة �أعطيت ��ه �إياه ��ا ليختار م ��ا يرت�أيه
�صاحلا للن�شر.
جمعنا حبنا اجلامح لل�شعر وولعنا ال�صاخب
باملو�سيق ��ي ،و�أي�ض ��ا حبنا للخم ��رة ،وميلنا
لل�سكر الذي كان يحررنا من الأعراف ويعطينا
حرية الغناء ب�صوت ع ��ال يف �ساعات الفجر
يف �ش ��وارع بريوت القدمية حيث كان فوزي
يقيم يف �شقة �صغرية وفقرية� .آنذاك ع ّرفني
ف ��وزي على الغن ��اء العراق ��ي ال�شعبي ،حيث
تعلقت باغني ��ة "�شيخ ا�سم الله ترللال" ،التي
كن ��ت �أغنيها حتى �أكاد �أ�شق حلقي ،على وقع
قهقه ��ة فوزي وهو يرتنح على الر�صيف .كنا
�أي�ض ًا "نرتل" تنغيم ��ات لبع�ض �سيمفونيات
م ��وزارت وبيتهوف ��ن ،ونردّد بع� ��ض ق�صائد
ق�صائد �أدوني� ��س ،وبدر �شاكر ال�سياب ،وكنا
ننتق ��ل بوترية �سريعة ب�ي�ن الأغاين وال�شعر
وال�شتائ ��م �ض ��د احل ��كام الع ��رب وطغيانه ��م
وقهر التقاليد االجتماعية الرجعية.

وكث�ي�را ما كان ينظ ��ر �إىل املوا�ضيع املطروقة
م ��ن زاوية غ�ي�ر مفك ��ر به ��ا ،وك�أن امل ��رء �أمام
�شخ� ��ص فكر ب ��كل �شي ��ئ ،وناق� ��ش كل �أمر مع
نف�س ��ه على مدار ال�سن�ي�ن .تو�صل �إىل قناعات
�صارمة حول ر�ؤيته للثقافة العربية يف ال�شعر
والدي ��ن وال�سيا�سة ،لذل ��ك ي�صعب احلوار مع
فوزي بوا�سطة املنظومات الفكرية ال�سائدة.
وه ��و مت�ص ��وف ال يطل ��ب م ��ن احلي ��اة �سوى
كف ��اف العي� ��ش ،وف�سح ��ة ملمار�س ��ة طقو�س ��ه
يف الق ��راءة ،والكتاب ��ة ،و�سم ��اع املو�سيق ��ى
الكال�سيكي ��ة وكان مهوو�س� � ًا به ��ا .منح ��اه
الت�صويف بلغه م ��ن خالل املعاناة ،والتجربة،
والت�أمل ،والق ��راءة العميقة ،والبحث عما هو
جوه ��ري ،ال يف احلي ��اة فق ��ط ،ب ��ل يف الروح
الب�شري ��ة ذاتها ،وهي �صفة ال تتوف ��ر �إال للقلة
من الب�ش ��ر .يف ال�سنوات الأخ�ي�رة من حياته
ف�ض ��ل فوزي العزل ��ة عن الآخري ��ن ،وتكري�س
حيات ��ه للكتاب ��ة ،و�أدار ظه ��ره للمهرجان ��ات،
والإحتفاءات ،و�أعرا� ��س التطبيل التي �سادت
يف حياتن ��ا الثقافية ،يف زمن راح يحتفي بكل
ما ه ��و �سطحي ومبت ��ذل ،و�س ��اع �إىل ال�شهرة
والبهرجة .وكان يدرك �أن الزمن مل يعد زمنه،
مل يع ��د زمن الثقافة اجلادة ،املعرفية ،الناقدة،
احلاملة لر�سالة ال�ضوء يف عتمة احلياة.
�شراع ْمل يع ْد �إليكِ يا خماف َر احلدودْ،
ك ُّل ٍ
ال باحث ًا� ،سدىً  ،عن املعنى
ولكنْ هرب ًا من املعاين ال�سو ْد
فه َو �شراعي.
وداع ��ا ف ��وزي ك ��رمي� .أيه ��ا ال�شاع ��ر اجلمي ��ل
والنبيل.

ع ّرفني ف ��وزي ك ��رمي على بع� ��ض العراقيني
يحج ��ون اىل بريوت
املبدع�ي�ن الذي ��ن كانوا ّ
لأداء منا�س ��ك احلرية يف �شوارعها ونواديها
ومكتباته ��ا وم�سارحه ��ا ،و�أذك ��ر بالأخ� ��ص
ع�ش ��اء (كان منا�سب ��ة الحت�س ��اء اخلمر� ،أكرث
من ��ه ع�شاء باملعني التقليدي) جمعنا بح�سني
مردان ال�شاع ��ر ال�صعل ��وك ،املده�ش ب�شعره
املعرب ��د  ،وحيات ��ه الغريبة ،ال ��ذي التقيت به
م ��رة ثانية فقط ،وما �أزال �أذكره بحنني حتى
اليوم.
افرتقن ��ا يف  ، 1972ومل يكن �أي منا يت�صور
�أن يق�ض ��ي بقية حياته بعي ��د ًا عن بريوت �أو
بغ ��داد .وج ��د ف ��وزي يف لندن ،كم ��ا وجدت
�أن ��ا يف �أمريكا ذلك الن ��وع من احلرية التي ال
يعرفه ��ا �إال املنفيون ،حري ��ة املنفى املمزوجة
بحن�ي�ن عمي ��ق وحت ��ى ميتافيزيق ��ي لوط ��ن
متخيل ومل يعد موجود ًا كما كان يف الأ�صل،
ب ��ل وطنا متغري ًا ،ن�ستعي ��ده ونعيد �صياغته
 ،ونعي ��د ت�شكيل ��ه يف الذاك ��رة م ��ع كل ي ��وم
يف رحلتن ��ا الطويل ��ة ب�ي�ن "الغرب ��ة ووع ��ي
الغربة".
وداع ًا
*�صحايف وكاتب لبناين
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"ب��������������������رم��������������������ودا"...
مل تتدخل �شرطة حمافظة النجف لوقف الت�صادمات بني جمهور غا�ضب من املتظاهرين �ضد الف�ساد قبل يومني على مراكز ت�سويقية وحمال جتارية مما يقع حتت م�س�ؤوليتها املبا�شرة
مما �أثار �ضجة ال تزال قائمة حتى اللحظة .بيد � ّأن �شرطة حمافظة كركوك �أعطت كوادرها منذ بداية ال�شهر الكرمي �صالحية اعتقال ال�شباب الذين يرتدون �سراويل ق�صرية ت�صل
حد الركبة وتدعى "برمودا" ،و� ْإن كان بدوافع ذاتية جمردة لي�س فيها �ضرر على �أحد �أو طرف .و�سرعان ما نقلت قنوات و�صحف عربية وغري عربية اخلرب كما جاء يف �أحد عناوين
�صحيفة اجلمهورية امل�صرية :عا�صمة عربية تعتقل ال�شباب ب�سبب �إرتدائهم "ال�شورت" .يالحظ � ّأن حاالت الإعتقال هذه ح�صلت يف �أكثـر من حمافظة �إىل جانب كركوك وهي بغداد
والنجف والفلوجة والأنبار .وح�صلت حاالت تنمر من قبل رجال �شرطة على �شباب يرتدون مثل هذه املالب�س �أو يق�صون �شعرهم بطريقة خا�صة يف الب�صرة ومناطق �أخرى.

معل ��وم �أنّ املجتمع ��ات الإن�ساني ��ة
احلديث ��ة تهت ��م بخف� ��ض ن�سب ��ة تدخ ��ل
احلكوم ��ات و�أدواتها م ��ن �أجهزة �أمنية
و�شرط ��ة وجي� ��ش وما يرتب ��ط بهما من
قوى يف احلياة ال�شخ�صية للأفراد ،قدر
الإمكان .وي�أتي ه ��ذا �إنطالق ًا من تقدير
حقيق ��ة �أنّ م ��ا ينتظره ��ا عل ��ى م�ستوى
حتقي ��ق الأم ��ن الداخل ��ي واخلارج ��ي
كب�ي�ر وينطوي عل ��ى حتدي ��ات عظيمة
تتطل ��ب تعبئ ��ة �إمكاناتها بدق ��ة وتقنية
و�إنتظ ��ام دائ ��م بعيد ًا ع ��ن الإنهماك مبا
ه ��و جانبي وال يخ�ص عمله ��ا� ،إبتداء ًا.
ترك ��ز احلكوم ��ات على و�ض ��ع الربامج
وال�سيا�س ��ات امل�صمم ��ة لت�سهي ��ل حياة
الأف ��راد ومتكينه ��م ليق ��ودوا حياته ��م
ب�أنف�سهم ومبح�ض �إراداتهم ال�شخ�صية
م ��ا �أمكن ذلك م ��ن خ�ل�ال املحافظة على
الأم ��ن والأم ��ان وتر�سيخ ��ه وامل�ساعدة
على توفري امل�ستلزم ��ات املادية الالزمة
ل ��ه .ويعن ��ي ه ��ذا التح ��رر م ��ن �إم�ل�اء
التعليم ��ات والتوجيه ��ات ب�ش� ��أن م ��ا
يلب�س ��ون وي�أكل ��ون وكي ��ف يعي�ش ��ون
ويتفاعل ��ون م ��ع بع�ضه ��م البع�ض على
�صعيد احلي ��اة اخلا�صة� .أ�ضف �إىل ذلك
�أنّ تدخالت من هذا النوع مت�س جوهر
مفه ��وم احلرية ال�شخ�صي ��ة التي ين�ص
عليها الد�ستور ووثيقة حقوق الإن�سان
الت ��ي يلتزم العراق به ��ا والتي يفرت�ض
�أنْ تداف ��ع عنه ��ا الهيئ ��ات الوطني ��ة
امل�ستقلة واللج ��ان املتخ�ص�صة مبراقبة
تطبيقاته ��ا واحليلول ��ة دون انتهاكه ��ا
على م�ستوى جمال�س املحافظات.
خ�ب�ر املجتمع العراق ��ي �أنظمة �سيا�سية
تتدخل بكل هذه اجلوان ��ب بلغ بع�ضها
�أنْ فر� ��ض عل ��ى �شرائ ��ح معين ��ة م ��ن
ال�سكان "�أخ ��ذ املوافقة عل ��ى الزواج"،

بالن�سب ��ة �إىل �ضباط اجلي�ش ومنت�سبي
احل ��زب احلاك ��م قب ��ل  2003تعب�ي�ر ًا
ع ��ن الطبيعي ��ة التوتاليتاري ��ة للنظ ��ام
و�إحكام� � ًا لل�سيط ��رة علي ��ه .ومور�س ��ت
بداية ال�سبعينيات �سيا�سات وتطبيقات
ا�ستهدف ��ت من ��ع الفتي ��ات والن�س ��اء من
�إرت ��داء املالب�س الق�ص�ي�رة التي �شاعت
حينها كمو�ضة عاملية .وظهرت بعد ذلك
بني ف�ت�رة و�أخرى تعليمات وتوجيهات
�إىل قط ��اع املعلمات واملدر�سات لإرتداء
ال ��زي املوح ��د ال ��ذي طب ��ق عل ��ى طلبة
اجلامع ��ات لف�ت�رات طويل ��ة امت ��دت
حت ��ى اليوم بدرج ��ات متفاوتة من قوة
التطبي ��ق والإل ��زام .ومل جت ��د وزارة
امل ��ر�أة الت ��ي �شكلت لف�ت�رة ق�صرية بعد
� 2003إال �أنْ تنح ��و بنف� ��س الإجت ��اه
عندم ��ا �أ�ص ��درت تعليم ��ات �ضم ��ن م ��ا
�أ�سمت ��ه "تو�صي ��ات اللجن ��ة الوطني ��ة
العلي ��ا للنهو�ض باملر�أة" ،دعت فيها �إىل
منع ارتداء البدالت ال�ضيقة والتنورات
الق�ص�ي�رة والبنطلون ��ات والف�سات�ي�ن
وا�ضح ��ة املع ��امل وحت ��ى من ��ع ارت ��داء
القم�صان املبهرجة الألوان واللماعة.
تقليدي� � ًا ،يربط الدار�س ��ون بني الأزياء
واملجتمع عل ��ى وجه العموم .فقد كانت
الأزي ��اء منذ بدء املجتمع ��ات الإن�سانية
بالدخ ��ول يف م�ضم ��ار احل�ض ��ارة
والتط ��ور تتماي ��ز فيما بينه ��ا على هذا
ال�صعي ��د .ولطامل ��ا �أ�ستخدم ال ��رداء �أو
�أجزاء منه كو�سيلة من و�سائل التفريق
ب�ي�ن اجلماع ��ات الديني ��ة والع�شائري ��ة
والطبقي ��ة .ي ��زدان متح ��ف �أربي ��ل يف
القلعة مث ًال بلوح ��ة حتمل �صور ًا لأكرث
من خم�سني قبعة ر�أ�س متنوعة الأ�شكال
والأل ��وان حتم ��ل كل منه ��ا ا�سم ع�شرية
م ��ن ع�شائ ��ر الأقليم متيزه ��ا عن غريها

 د .الهاي عبد الح�سين

وت�ؤرخ لها .ه ��ذا يف الأعم الأغلب .بيد
�أنّ العلم ��اء املحدث�ي�ن لفت ��وا النظر �إىل
م ��ا للأزي ��اء من �صل ��ة باحلداث ��ة مهدت
مل ��ا يع ��رف الي ��وم بالعوملة الت ��ي ت�شهد
على تب ��ادل وتفاعل وا�س ��ع على �صعيد
ال�سلوكي ��ات و�أمن ��اط احلي ��اة مب ��ا يف
ذل ��ك ال ��رداء املنا�سب واملرغ ��وب به من
قبل الأفراد .وربط علماء متعددين بني
الأزياء والطبيعة االجتماعية والثقافية
للمجتمع حتى جاء �صانع علم االقت�صاد
احلديث �آدم �سمث �صاحب كتاب "ثروة
الأمم" ،ليلف ��ت النظ ��ر �إىل ثنائي ��ة
االجتماع ��ي واالقت�صادي كما يعرب عنه
فيما يرتدي ��ه الفرد من �ألب�س ��ة .فالرداء
بنظ ��ره جزء حيوي من طريقة الإن�سان
للإندم ��اج باجلماعة و�إنْ ح�صل ذلك من
خالل التقليد بحث ًا عن الأمان واملقبولية
مم ��ا يرتت ��ب علي ��ه نتائ ��ج اقت�صادي ��ة
ت�أخ ��ذ بالإعتب ��ار احلاج ��ات والأذواق
وامل�ستويات الطبقية .و�أ�ضيفت عوامل

م������راك������ز ال���ت���ف���ك�ي�ر

 د� .أثري ناظم اجلا�سور

تهديد.
ل�سنوات طوال منذ الث ��ورة الإ�سالمية يف �إيران 1979
والعالقة بني الواليات املتحدة و�إيران تقف على م�سافة
التهديد والوعيد وفق خط بياين �صعود ًا كان �أم هبوط ًا
ير�سمه بني احلني والآخ ��ر مزاج �صانع القرار وعقائده
وتبنياته ووفق الن�سق العقدي الذي ت�سري عليه الوحدة
القرارية بهما ،وبني فرتة و�أخرى ال �سيما و�أن الق�ضايا
التي تربك املنطقة كث�ي�رة فان هذه العالقة تتحدد �أي�ض ًا
به ��ا باملح�صل ��ة جن ��د �إن التهدي ��د باحل ��رب ه ��و اخليار
املطروح ،بالرغم من �أن الطرفني على دراية كاملة بقدرة
الآخر وامكانياته الع�سكرية وال�سيا�سية والدبلوما�سية
خ�صو�ص� � ًا و�إن املحور الذي تدور حوله هذه التهديدات
بالأ�سا� ��س هو �سالح �إيران الن ��ووي �أو الذي تعمل على
امتالكه فهو م ��ن حيث التفك�ي�ر ال�سرتاتيجي الأمريكي
ُيع ��د تهدي ��د ًا لها ،لك ��ن بالرغم م ��ن �أن التهدي ��دات ت�صل
ملرحلة من �أن يجر العامل �إىل فكرة احلرب �إال �أن العالقة
باحلقيق ��ة هي عالقة تخادم حتى و�إن كانت بطريقة غري
مبا�ش ��رة ،فالطرف ��ان م�ستفي ��دان من توجه ��ات وطريقة
تفك�ي�ر الآخر و�إدارتهما للأزم ��ة يعتمد على مدى متادي
الآخ ��ر مما ي�سه ��ل عليهم التح ��رك وفق م ��ا متليه عليهم
م�صاحلهم ،بالتايل ف�إن التهديدات التي يطلقها الطرفان
ه ��م على عل ��م مب�ست ��وى ت�أثرياتها حتدي ��د ًا فيما يخ�ص
الق ��وة التدمريية لهما التي ت�ساعدهم ��ا على جر املنطقة
وان�صياعها لهما.
م�صالح.
ق ��د نركز عل ��ى ق�ضية اال�ستف ��ادة بني الطرف�ي�ن واملنفعة
التي يجنيه ��ا كل منهما على ح�ساب �أخط ��اء الآخر ،وما
يخ� ��ص عالقة التخ ��ادم فيما بينهم ،ف�إي ��ران ترى �أن من
م�صلحته ��ا امتالك كل مقومات الق ��وة فهي ما�ضية لبناء
تر�سان ��ة ع�سكري ��ة ونووية ت�ساعدها عل ��ى حماية �أمنها
القومي ،من جانب �آخر هي حتاول من خالل الإعالن عن
توجهاتها اي�صال ر�سائل وا�ضحة لدول جوارها وللعامل
�إنها متتلك الق ��درة على الرد والتهديد ولها القدرة �أي�ض ًا
على �إثبات وجودها يف العديد من الدول حتى تلك التي
تختلف معها �أيديولوجي� � ًا وعقائدي ًا ،فهي بكل الأحوال
تعمل على �سالم ��ة �أرا�ضيها و�سالم ��ة نظامها ال�سيا�سي
بغ� ��ض النظر ع ��ن توجهاتها اخلارجية وم ��دى ت�أثريها
عل ��ى الآخرين� ،أما الواليات املتح ��دة فهي جتد �إن دولة
مثل �إي ��ران تهدد م�صاحله ��ا يف املنطق ��ة خ�صو�ص ًا و�إن
الأخرية بنظامها ذي التوجه ��ات اال�سالمية الراديكالية

قد ي�سبب لها م�شاكل كبرية ،واخلوف الأكرب من امتالك
�إيران ال�سالح النووي الذي يجعل من املعادلة الإقليمية
والدولي ��ة م�س�ألة يف غاية التعقيد والت�شابك ،فالواليات
املتح ��دة تلعب عل ��ى وجود دولة مثل �إي ��ران يف املنطقة
بجانبني الأول هو تخويف ال�شركاء من توجهات �إيران
ال�سيا�سي ��ة والعقائدي ��ة والثاين هو دف ��ع املواجهة قدر
امل�ستطاع نح ��و املفاو�ضات وفر� ��ض العقوبات ،لأن من
م�صلحة الواليات املتحدة ان تكون هنالك قوة ت�ستطيع
م ��ن خاللها �أن تبتز �ش ��ركاء املال وهذا ما ح�صل بالفعل،
والق�ضي ��ة الثانية �إنها ال ت�سمح ب� ��أن يعلو �ش�أن قوة يف
�أي منطق ��ة من العامل وتك ��ون ند ًا لها� ،إ�ضافة �إىل ذلك �أن
الواليات املتحدة تعم ��ل بكل ما لها من قدرة على حماية
�أم ��ن �إ�سرائي ��ل من منو �أي ق ��وة يف املنطقة �سواء كانت
تقليدية الت�سليح �أم نووية.
احلرب.
تك�ش ��ف التقارير �أن �إيران كان ��ت قد و�ضعت على جدول
التغي�ي�ر قب ��ل الع ��راق لك ��ن م ��ن املع ��روف يف ال�سيا�سة
الدولي ��ة واخلارجي ��ة وال�سرتاتيجي ��ة م�س�أل ��ة تب ��دل
الأهداف وفق� � ًا ملا تتطلبه املرحل ��ة الدولية وما تت�ضمنه
م ��ن معطي ��ات جتع ��ل م ��ن اله ��دف �صع ��ب التحقيق يف
مرحل ��ة م ��ا ،ق�ضية ا�سته ��داف �إي ��ران و�إ�سق ��اط نظامها
مل يك ��ن ولي ��د ر�س ��م خارط ��ة له ��ذه الإدارة الأمريكية �أو
تل ��ك �سواء كان ��ت جمهورية �أو دميقراطي ��ة ،اليوم جتد
الوالي ��ات املتحدة �إن الداخ ��ل االيراين بد�أ يحدد م�صري
الدولة وهن ��ا الق�صد اجتماعي� � ًا و�سيا�سي� � ًا واقت�صادي ًا،
ف�إي ��ران تعتم ��د عل ��ى حلفائه ��ا يف متوي ��ل نف�سه ��ا على
الأق ��ل مالي� � ًا ون�سب الفقر وع ��دم الر�ضى ل ��دى املجتمع
باتت تزيد لدرجات عالي ��ة ،وهذا قد يعطي للمتابع ذات
ال�صي ��غ التي مت اتباعه ��ا مع العراق وكيفي ��ة تفتيته من
الداخ ��ل قبل اتخ ��اذ قرار احلرب علي ��ه ،الق�ضية التي قد
ت�ؤخر احل ��رب هي امل�س�أل ��ة العقائدية وارتب ��اط العديد
من اجلماعات الب�شري ��ة عقائدي ًا ب�إيران وانت�شارهم يف
دول خمتلف ��ة م ��ن الإقليم ودول جواره ��ا مما جتعل من
احل ��رب الربية �أك�ث�ر ا�ستنزاف ًا على الوالي ��ات املتحدة،
ف� ��أدوات �إيران �أكرث م ��ن �أدوات الأنظم ��ة التي �ساهمت
الوالي ��ات املتح ��دة يف �إ�سقاطه ��ا عل ��ى اعتب ��ار �أن ه ��ذه
اجلماعات وغالبيتها م�سلح ��ة مرتبطة عقائدي ًا وروحي ًا
ب�إيران مما جتعل املهمة �أكرث �صعوبة ،الق�ضية الأخرى
ه ��و الدع ��م ال ��دويل املتمثل برو�سي ��ا وال�ص�ي�ن وكوريا
ال�شمالي ��ة وبع�ض الدول الأوروبية قد ت�ضرب الواليات
املتح ��دة كل ذلك بعر� ��ض احلائط �إال �أن هذا ال يعني �إنها
قد تت�أثر من اتخاذ �أي خطوات غري مدرو�سة ت�ساهم يف
�أن تكون هي هدف هذه الق ��وى ،التي بالت�أكيد �ست�ساند
�إي ��ران ،باملح�صلة درا�سة توجيه �ضربة ع�سكرية لإيران
بحاج ��ة �إىل تقلي ��م �أظاف ��ر الأخ�ي�رة خارجي� � ًا وهذا هو
الأ�سا� ��س ،بالت ��ايل �ستح ��اول الواليات املتح ��دة من �أن
ت�سح ��ب �إيران بع ��د ال�ضغ ��ط املتوا�ص ��ل �إىل �أن جتل�س
معه ��ا مرغمة عل ��ى طاولة احل ��وار والتفاو�ض من خالل
حتديد نقاط �أ�سا�سية قد ت�شمل عدم التدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلي ��ة و�إنهاء ملف اجلماع ��ات امل�سلحة املدعومة من
قب ��ل �إي ��ران ،باملقاب ��ل �أن تعطي له ��ا حري ��ة العمل وفق
�ضوابط �أمريكية يف املنطقة ودون تهديد �أو متدد.

�أخرى �إىل هذه كاجلندر وطبيعة ميدان
العم ��ل و�أوقاته واملنا�سب ��ات املتنوعة.
فل ��كل من ه ��ذه �أردية و�ألب�س ��ة خمتلفة.
ب ��ل �إنّ اللبا� ��س ي�ستح ��وذ عل ��ى اهتمام
ا�ستثنائ ��ي يف ميادين الفن واملو�سيقى
وامل�س ��رح والنح ��ت كم ��ا ذه ��ب �إىل ذلك
هرب ��رت بلوم ��ر من ��ذ �ستيني ��ات القرن
املا�ض ��ي �ضم ��ن م ��ا �أطل ��ق علي ��ه عل ��م
اجتم ��اع املو�ض ��ة " Sociology of
."Fashion
عراقي� � ًا ،تط ��رق الدكتور عل ��ي الوردي
�إىل مث ��ل ه ��ذه الظاه ��رة قب ��ل �أكرث من
مائ ��ة ع ��ام بخ�صو� ��ص ب ��دالت الرجال
احلديثة "الأفندي" ،التي القت ما القت
م ��ن الإ�ستهجان والنقد والتقريع عندما
قدم ��ت �إبتداء ًا ب�سب ��ب النزعة املحافظة
والتقليدي ��ة للمجتم ��ع العراق ��ي يف
مقاومة اجلديد واملختلف حتى �أ�ستقرت
فيم ��ا بع ��د لت�صب ��ح �سائ ��دة ومقبول ��ة.
وخ�ص�ص الدكتور ح ��امت الكعبي كتاب ًا

�أ�سم ��اه "ح ��ركات امل ��ودة" (،)1971
للتعري ��ف باجلوان ��ب االجتماعي ��ة
والثقافي ��ة للبا� ��س يف الزم ��ن املعا�صر
م�ؤك ��د ًا �أنّ املجتمع العراق ��ي ال يختلف
ع ��ن غ�ي�ره م ��ن املجتمع ��ات الإن�ساني ��ة
بق ��در تعل ��ق الأم ��ر بالإهتم ��ام بال ��رداء
والظهور به .نظ ��ر الكعبي �إىل املو�ضة
عل ��ى �أ ّنها �ش ��كل م ��ن �أ�ش ��كال احلركات
االجتماعية ب�سبب �شيوعها وانت�شارها
ب�ي�ن �أعداد كبرية من النا�س مما يوجب
احل ��ذر يف التعام ��ل معه ��ا .فق ��د �أثب ��ت
ا�ستخ ��دام الط ��رق الق�سري ��ة والعمدية
من خ�ل�ال تكليف ق ��وى �أمني ��ة للتعامل
معها ف�شل ��ه يف حتقيق الهدف بل و�أدى
�إىل نتائ ��ج �أخ ��رى غري متوقع ��ة يتمثل
�أكرثه ��ا خط ��ورة يف انهي ��ار الثقة بني
الطرف�ي�ن ،الأف ��راد يف املجتمع من جهة
والقوى الأمني ��ة املكلفة بالعمل فيه من
جه ��ة �أخرى .وميكن �أنْ ي�ضاف �إىل ذلك
تنامي م�شاعر ال�سخط والإنقبا�ض لدى

ال�شب ��اب مما يدفع �إىل مزي ��د من الك�آبة
وال�سوداوي ��ة م ��ن حي ��ث �أنّ طريقة كل
واحد منهم بالتعبري عن نف�سه ك�شخ�ص
تتمثل فيما يختاره ويود الظهور به.
ت�ب�رز خط ��ورة املعاجل ��ات االجتماعية
م ��ن خالل مالحظة تع ��دد الأطراف ذات
ال�صل ��ة .ال وج ��ود لقوة واح ��دة م�ؤثرة
يف املجتم ��ع ب ��ل هن ��اك عل ��ى ال ��دوام
منظومة م ��ن القوى الت ��ي يتطلب منها
التن�سي ��ق واملوائم ��ة فيم ��ا بينه ��ا لي�س
للتحاي ��ل وت�ضلي ��ل الو�س ��ط امل�ستهدف
و�إنمّ ��ا �إىل تفه ��م م�شاع ��ره وتوجهاته.
وق ��د يك ��ون يف غ� ��ض النظ ��ر وجتاهل
�أم ��ور ال ت�شكل خط ��ورة عل ��ى الفرد �أو
اجلماع ��ة ح�ل ً�ا منا�سب ًا يتمي ��ز باحلكمة
حت ��ى يطور ه� ��ؤالء مفهومه ��م لذواتهم
عرب م�س�ي�رة حياته ��م وي�ستق ��روا على
النمط الذي يودون تق ��دمي �أنف�سهم من
خالله .مل يثبت الق�سر والإجبار فعاليته
�إال يف ح ��االت ا�ستثنائي ��ة يتعر�ض فيها
املجتمع �إىل خماط ��ر حمدقة قد تتطلب
ن ��وع م ��ن �أن ��واع م ��ا ميك ��ن �أنْ ي�سم ��ى
"التدخ ��ل اجلراحي" ،ال ��ذي ال يخلو
م ��ن نتائ ��ج جانبي ��ة .فكي ��ف ي ��راد م ��ن
ال�شباب الكف عن ارتداء هذا النوع من
اللبا� ��س يف وقت تقدم فيه هذه املو�ضة
و�صفة منا�سبة مادية ومنع�شة ملواجهة
ارتفاع درجات احلرارة وتظهرهم على
متا� ��س باملو�ض ��ة ومقايي�سه ��ا ال�شائعة
عاملي� � ًا� .أ�ض ��ف �إىل ذلك ال�ضغ ��وط التي
يتعر�ض ��ون له ��ا من خ�ل�ال تلقيه ��م هذا
الك ��م الهائل م ��ن الدعاي ��ة والإعالن من
قبل الأ�سواق الت ��ي تروج لها من قبيل:
�أ�شي ��ك برم ��ودات تركي ��ة ،برم ��ودات
للرج ��ال والن�س ��اء والبن ��ات وحت ��ى
العرائ� ��س وبرم ��ودات حديث ��ة للحي ��اة

الزوجية� ،إلخ.
تت�أث ��ر املو�ض ��ة �أي�ض� � ًا ب ��دورة حي ��اة
الإن�س ��ان الف ��رد حي ��ث يتزي ��ا الأطف ��ال
بطريق ��ة خمتلف ��ة ع ��ن الكب ��ار وك ��ذا
احل ��ال فيما يتعل ��ق بالرج ��ال والن�ساء
وال�شب ��اب وال�شابات� ،إلخ .تظهر نتائج
العل ��وم الرتبوية ما حلرية الإن�سان يف
التعبري عن رغباته بالطريقة التي يقدم
نف�س ��ه فيها �إىل اجلماع ��ة ويف مقدمتها
الزي �أهمية كبرية عل ��ى �صعيد الن�ضج
والإ�ستق ��رار النف�س ��ي واالجتماع ��ي.
وت�ؤك ��د ه ��ذه الدرا�س ��ات �أي�ض� � ًا �أنّ
املحروم�ي�ن من ذل ��ك قد يخزن ��ون عقداً
ورغبات تظهر فيما بعد يف �سن متقدمة
يو�صف فيها الفرد بـ "الت�صابي" ،وهي
احلال ��ة الت ��ي يت�ص ��رف فيه ��ا بطريق ��ة
مغايرة عما يتنا�سب مع العمر الإعتيادي
له �أو لها .م�شكلة نف�سية ميكن �أنْ تتطور
�إىل م�شكلة اجتماعية ت�ساهم يف تكدير
حياته داخ ��ل اجلماعة .هذه واحدة من
املالحظات التي �أطلقه ��ا امل�شتغلون يف
جم ��ال الرتبي ��ة واخلدم ��ة االجتماعي ��ة
ب�ش�أن الت�أث�ي�رات ال�سلبية لفر�ض الزي
املوحد عل ��ى الطلبة م ��ن ال�شباب .يرى
ه� ��ؤالء �أنّ فرتات ال�صبا وال�شباب متثل
مراح ��ل مهم ��ة عل ��ى التدري ��ب لتنمي ��ة
مفهوم الذات وتطويره ��ا والتي تعترب
حرية اللبا� ��س والإختي ��ار املنا�سب مع
قدر م ��ن التوجي ��ه والتدخ ��ل املت�شارك
ولي� ��س الق�سري �إىل �إنت ��اج �شخ�صيات
م�ؤهل ��ة للنج ��اح يف املجتم ��ع تخلو من
عقب ��ات نف�سية تقف عائق� � ًا دون تقدمهم
هن ��ا �أو هن ��اك .يتعل ��م الع ��امل من خالل
الإ�ستف ��ادة م ��ن املخت�ص�ي�ن يف ه ��ذا
املج ��ال ولي�س من خالل �إ�صدار الأوامر
وتطبيق التعليمات كيفما �أتفق.

مظاهر تخ ّلف التعليم يف العراق؟ وهل ميكن تخطي هذه املظاهر لنتقدم به؟
واح ��دة م ��ن الق�ض ��ايا الرئي�س ��ة الت ��ي �أث ��ارت
االهتم ��ام يف الآون ��ة الأخ�ي�رة ،ه ��ي مو�ض ��وعة
�ان متث ��ل التخ ّلف
التخ ّل ��ف وم ��ا حتمل ��ه م ��ن مع � ٍ
ّ
االجتماع ��ي ،والتخ ّل ��ف التنم ��وي ،والتخل ��ف
التعليم ��ي الذي ب ��دوره يقود الأفراد �إىل و�ض ��ع
التهمي� ��ش يف جم ��االت احلي ��اة الأخرى� ،س ��واء
كانت اقت�صادية �أو �سيا�سي ��ة .ي�ؤثر التعليم على
املجتم ��ع ،واملجتمع ب ��دوره ي�ؤثر عل ��ى التعليم،
حي ��ث �إنهم ��ا يعتم ��دان عل ��ى بع�ضهم ��ا البع� ��ض
لكونهم ��ا مرتابطان ،ال ميك ��ن الف�صل بينهما ،فال
ميك ��ن لأي جمتم ��ع حدي ��ث �أن يتط ��ور ويتحدث
او حت ��ى جمرد املحافظة عل ��ى مكانته� ،إذا مل يكن
عل ��ى قدم امل�س ��اواة م ��ع املجتمع ��ات الأخرى يف
التعلي ��م .فالتعلي ��م يلع ��ب دور ًا مهم� � ًا يف ت�سهيل
التق ��دم االجتماع ��ي ،واالقت�ص ��ادي م ��ن ناحي ��ة،
ونق ��ل املعرف ��ة وحتديثه ��ا وتطويره ��ا م ��ن جيل
�إىل �آخر من ناحية �أخ ��رى .وبالتايل ،ي�صبح من
الأهمية مبكان �أن يتعلم الأفراد ويتح�سن �أدا�ؤهم
خ�صو�صا يف بيئة اليوم ،التي تتغري فيها املعرفة
العلمية والتكنولوجية ب�سرعة.
ال �ش ��ك �إن التعلي ��م يف الع ��راق يع ��اين م ��ن �أزمة
تخل ��ف مزمن ��ة ،ورمب ��ا ميك ��ن الق ��ول �إنه ��ا �أزمة
م�ستع�صي ��ة على الع�ل�اج ،ب�سبب ك�ث�رة العوامل
والأ�سباب الكامنة وراء هذه الأزمة .وقبل النظر
يف �أ�سب ��اب ومظاهر التخل ��ف التعليمي للعراق،
يُن�ص ��ح بالع ��ودة �إىل التاري ��خ القري ��ب ،ومعرفة
م ��ا كان علي ��ه و�ضع العراقيني بع ��د ن�شوء الدولة
العراقية احلديثة يف جمال التعليم.
يف ذل ��ك الوق ��ت ،ب ��د�أ العراقيون يتط ��ورون يف
جمي ��ع جماالت احلياة تقريب ًا� ،سواء كان ذلك يف
التعلي ��م� ،أو االقت�ص ��اد� ،أو يف املجال االجتماعي
وال�سيا�سي ،لأنه ��م �أعطوا �أهمية للتطور الفكري
و�أولوي ��ات البحث ع ��ن املعرفة .وب ��د�أ اهتمامهم
بالدرا�س ��ة والتعل ��م يف الوالي ��ات املتح ��دة،
وبريطانيا ويف �أنحاء خمتلفة من العامل.
وكان للتغ�ي�ر االجتماع ��ي ال ��ذي �أحدث ��ه رواد
العلم ،والثقافة ت�أث�ي�ر هائل على كل من الرتكيب
اجلزئ ��ي والبنية الكلية للمجتمع العراقي �آنذاك.
كان ��ت الرتبية والتعليم �آن ��ذاك ،فعالة يف �إحداث
التغي�ي�ر االجتماع ��ي ،وكان العراقيون يتقدمون
يف جمي ��ع املجاالت على �شع ��وب املنطقة .ومنت
الدول ��ة العراقي ��ة باطراد يف تلك الف�ت�رة اعتماد ًا
عل ��ى املتعلم�ي�ن خ�صو�ص ��ا الدار�س�ي�ن منه ��م يف
خ ��ارج الع ��راق ،م ��ن حي ��ث الإدارة ،واخلدم ��ات
التعليمية وال�صحية ،بل جتاوزت ذلك اىل ميدان
الإنتاج امل ��ادي (كمثال بناء ال�صناع ��ات ،والبنى
التحتية ...الخ).
وكمث ��ال على م�ست ��وى التعليم �آن ��ذاك ما يتداول
ع�ب�ر �صفح ��ات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي لورق ��ة
امتحاني ��ة مل ��ادة اجلغرافي ��ا لل�ساد� ��س االبتدائي
ع ��ام  1926والتي قورنت م�ست ��وى الأ�سئلة فيها
بامل�ست ��وى الإع ��دادي �أو اجلامع ��ي يف يومن ��ا
هذا ،وما رافق ذل ��ك من مالحظات مليئة بالآهات
واحل�سرات على ما و�صل اليه التعليم من تدين.

ل�سرق ��ة امل ��ال الع ��ام وع ��دم ت�شجي ��ع ال�صناع ��ة
الوطنية".

� أ.د .حممد الربيعي

مظاهر �أزمة تخلف قطاع التعليم
يف العراق
التعلي ��م يف الع ��راق مو�ض ��وع مث�ي�ر للج ��دل
خ�صو�ص� � ًا مل ��ا بع ��د  ،2003بحي ��ث �أ�صب ��ح
وا�ضح� � ًا �إنه يف �أزمة يف ظل املناق�شات احلادة،
واالحتجاجات والنزاعات ،ورف�ض الر�أي العام
ال�شعب ��ي لل�سيا�س ��ات احلكومي ��ة واملمار�س ��ات
املدر�سي ��ة له ��ا .تتمثل �أزمة التعلي ��م يف العراق
بعدة مظاهر منها:
 -1ا�صبح ��ت املدر�س ��ة حم ��ور ًا للنزاع ��ات
االجتماعي ��ة والطائفي ��ة وال�سيا�سي ��ة ،و�أ�صبح
التعلي ��م يف الع ��راق يواج ��ه حتدي ��ات م ��ن قبل
�سيط ��رة �أح ��زاب ديني ��ة متنف ��ذة عل ��ى بع� ��ض
املدار� ��س ،وهيمنة التعليم الدين ��ي على املناهج
الدرا�سي ��ة ،وتر�سيخ الهوي ��ة الطائفية من خالل
�أ�سالي ��ب عدي ��دة منها �إن�ش ��اء مدار� ��س للوقفني
ال�شيع ��ي وال�س ّن ��ي وو�ضع مناهج وفق� � ًا لطائفة
املدر�سة.
 -2م�ستوى التعليم يف العراق متخلف باملقارنة
بال ��دول الأخ ��رى يف الع ��امل .وبالرغ ��م من عدم
وجود ت�صني ��ف دويل ي�ضم العراق ملمانعته يف
توف�ي�ر معلومات ع ��ن اقت�ص ��اده� ،إال �أن الدالئل
ت�ؤك ��د على ذل ��ك م ��ن خ�ل�ال م�ؤ�ش ��رات تعليمية
كن�سب ��ة ع ��دد املعلم�ي�ن �إىل ع ��دد الطلب ��ة ،وعدد
�ساع ��ات التدري� ��س يف ال�سن ��ة ون�سب ��ة الأ ّمي ��ة،
ون�سب ��ة اله ��در التدري�س ��ي ،وحال ��ة املدار� ��س،
ومعدل عدد الط�ل�اب يف ال�صف وكفاءة املد ّر�س
والتدري�س.
� -3ضع ��ف املناه ��ج وطرق التدري� ��س من تعليم
الطف ��ل و�ص ��و ًال �إىل امل�ست ��وى اجلامع ��ي وعدم
مواكبتها التطور الرتبوي يف العامل.
 -4ات�س ��اع ظاه ��رة الأمّية ( %18م ��ن املواطنني
العراقيني ال يجيدون القراءة والكتابة).
 -5ك�ث�رة املدار� ��س الطيني ��ة (�أك�ث�ر م ��ن 2000
مدر�س ��ة تق ��ع معظمه ��ا يف حمافظ ��ات ذي ق ��ار
والب�ص ��رة والعم ��ارة واملثن ��ى والقاد�سي ��ة
والنج ��ف) واملدار�س الآيلة لل�سق ��وط (�أكرث من
 400مدر�س ��ة) واملدار� ��س املزدوج ��ة والثالثية
ال ��دوام ،بالإ�ضاف ��ة اىل اكتظ ��اظ ال�صف ��وف يف

ه ��ذه املدار�س .وبح�س ��ب وزارة الرتبية يحتاج
الع ��راق لنح ��و  9000مدر�سة جدي ��دة يف عموم
البلد عدا �إقليم كورد�ستان.
 -6قل ��ة كفاءة املعلم/املدر�س :م ��ن بني �أكرث من
� 394أل ��ف مدر� ��س يف العراق ،هن ��اك  %74فقط
م�ؤهل ��ون �أكادميي� � ًا ،بينم ��ا يوجد ح ��وايل 100
�ألف مدر�س لديهم معرفة قدمية ويحتاجون �إىل
�إعادة تدريب و�إعادة ت�أهيل.
 -7قل ��ة معدل عدد �أي ��ام الدرا�سة يف ال�سنة :تعد
ال�سن ��ة الدرا�سي ��ة العراقي ��ة واح ��دة م ��ن �أق�صر
ال�سن ��وات يف العامل حي ��ث يق�ضي الطالب 151
يوم� � ًا فقط يف املدر�سة كل ع ��ام � -أي �أقل بن�سبة
 29يوم� � ًا من الط�ل�اب يف دول منظم ��ة التعاون
االقت�ص ��ادي ،والت ��ي ت�ص ��ل �إىل  180يوم� � ًا يف
ال�سن ��ة بينم ��ا يق�ضي الطال ��ب  210و 220يوم ًا
يف اليابان وكوريا اجلنوبية ،على التوايل.
 -8الن�س ��ب العالي ��ة لله ��در املدر�س ��ي ،فوف ��ق
تقدي ��رات الأمم املتح ��دة يرت ��اد �أكرث م ��ن ثالثة
مالي�ي�ن طفل عراق ��ي املدار� ��س بانتظ ��ام ،بينما
هن ��اك مليون و� 200ألف طفل هم خارج املدر�سة
متام ًا ،وهو ما ميثل انعكا�س ًا لهدر ب�شري كارثي
ي�صي ��ب الطفول ��ة العراقي ��ة كم ��ا ي�صف ��ه الكاتب
همام طه.
ُ -9يج�ب�ر نظام التعلي ��م يف املدار� ��س العراقية
الط�ل�اب للح�ص ��ول على مقعد يف كلي ��ة مف�ضلة،
حلف ��ظ كتبهم املدر�سي ��ة بالكامل .لق ��د حقق هذا
النظ ��ام نتائج �سيئ ��ة للغاية .عل ��ى �سبيل املثال،
يف عام  ،2016كان ع ��دد الطالب الذين ح�صلوا
على عالمات  ٪100يف اختباراتهم للدور االول
 ،1158يف ح�ي�ن بلغ عدد الطالب الذين ح�صلوا
عل ��ى عالم ��ات م ��ا ب�ي�ن  95و ٪100م�ساوي ًا اىل
 .11327ر�س ��خ هذا النظ ��ام الأ�سلوب البائد يف
االعتم ��اد عل ��ى احلفظ من �أج ��ل حتقيق عالمات
كاملة.
 -10الف�س ��اد امل ��ايل :تعت�ب�ر م�شكل ��ة املدار� ��س
الطيني ��ة من �أبرز ملفات الف�س ��اد ،بالإ�ضافة اىل
الف�س ��اد املرتبط بطباعة الكت ��ب املدر�سية خارج
الع ��راق والذي كما �أ�شار الي ��ه �أحد النواب دليل
وا�ض ��ح عل ��ى "رغب ��ة امل�س�ؤولني ب�إيج ��اد فر�ص

هل ميكن اخلال�ص من هذا
التخلف؟
�أدت �أزم ��ة التعلي ��م الت ��ي ابت ��د�أت من ��ذ نهاي ��ة
ال�ستينيات يف القرن املا�ض ��ي اىل نتائج مدمّرة
من جهل وع ��ادات بالية وتقاليد ،وثقافة مغايرة
ب ��د�أت تغزو املجتمع العراق ��ي .ومل تعد احللول
الرتقيعي ��ة �أو الإج ��راءات اجلزئية �أو القرارات
االعتباطية ،وغ�ي�ر املدرو�سة تنفع يف النهو�ض
ب�أو�ض ��اع املدر�س ��ة ك ��ي ت�ضطل ��ع ب�أدواره ��ا
الرتبوي ��ة والتعليمي ��ة لبناء الإن�س ��ان العراقي.
ولن ت�ستطيع من �أذابة اجلمود الرتبوي و�إزالة
�أ�سوار احل�صار الداخل ��ي والق�ضاء على الف�ساد
م ��ن دون توف ��ر ر�ؤي ��ة �سرتاتيجي ��ة للإ�ص�ل�اح،
وتكوين مدر�سة مهارات وجودة و�أخالق ،وهذا
يتطل ��ب قي ��ادات نزيهة متن ��ع املتاج ��رة بالنفوذ
و�إ�ساءة ا�ستغ�ل�ال املن�صب واختال�س املمتلكات
�أو تبديده ��ا وحتافظ على امل ��ال العام ،ويتطلب
قي ��ادات معرفي ��ة تعتن ��ق التغي�ي�ر ،والإ�ص�ل�اح
وت�ستم ��ع للرتبوي�ي�ن والعلم ��اء وتتفه ��م �أهمية
العقل واالنفتاح على الثقافات العاملية.
هل هذا حلم م�ستحيل التحقيق يف عراق اليوم؟
لرمب ��ا يك ��ون �ضرب� � ًا من �ض ��روب اخلي ��ال ما مل
يت ��م الق�ضاء على الف�س ��اد امل�ستفحل يف مفا�صل
التعليم .لذا الب ��د �أو ًال من التخل�ص من العوامل
الت ��ي تعم ��ل علي تغذي ��ة الف�س ��اد ومنه ��ا تركيز
ال�سلط ��ة الرتبوية بيد �صن ��اع القرار وهم عملي ًا
غ�ي�ر م�س�ؤول�ي�ن �أم ��ام املعلمني والطلب ��ة وعامة
ال�شع ��ب ،وال�ص ��راع الداخل ��ي عل ��ى ال�سلط ��ة،
وعدم وج ��ود نظام فعال للم�ساءل ��ة واملحا�سبة،
واحتقار حرية ال ��ر�أي وال ��ر�أي الآخر ،والعجز
املعلومات ��ي املتمث ��ل يف انع ��دام ال�شفافي ��ة يف
امل�ؤ�س�سات الرتبوية ،وخ�صخ�صة قطاع التعليم
ب�صورة غري معلن ��ة والإلغاء التدريجي ملجانية
التعلي ��م يف الع ��راق ،ف�ض�ل ً�ا عن ع ��دم ا�ستخدام
معاي�ي�ر الكفاءة واجلودة يف تعيني امل�س�ؤولني،
وا�ستخدام املحاب ��اة واملحا�ص�صة بد ًال من ذلك،
وانخفا�ض رواتب املدر�س�ي�ن ،والكلف الباهظة
للمدار� ��س الأهلي ��ة ،وازدياد مع ��دالت الدرو�س
اخل�صو�صي ��ة ،وعدم مالئمة املراف ��ق التعليمية
وكفايته ��ا ،واكتظ ��اظ ال�صف ��وف ،والتغ�ي�رات
املزاجي ��ة والأيديولوجية يف املناه ��ج وانعدام
الرتابط بني حمتوياتها ،وبيع الكتب املدر�سية،
بالإ�ضاف ��ة اىل غي ��اب الرقاب ��ة الكافي ��ة للحد من
الر�ش ��وة يف م�ؤ�س�سات التعلي ��م .من هذا يت�ضح
�إن احلل الوحيد والعملي هو �إعادة بناء التعليم
م ��رة �أخرى من خالل الق�ضاء عل ��ى الف�ساد �أو ًال،
وتعزي ��ز اال�ستق ��رار و�إبعاد العنا�ص ��ر الطفيلية
واالعتم ��اد عل ��ى اخلرباء ،وه ��ذا طبع� � ًا يتطلب
�أو ًال الإ�س ��راع بت�سمي ��ة وزي ��ر للرتبي ��ة يتمت ��ع
بامل�ؤه�ل�ات العلمي ��ة واملهنية والنزاه ��ة وبعيد ًا
عن املحا�ص�صة ال�سيا�سية.
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سيرة وكتاب

ما الإن�سان املتمرد ؟ � ..إنه �إن�سان يقول  :ال
| احللقة الأوىل |

" �أنت��م يام��ن ت�شع��رون بالوح��دة � ،أنت��م
�أيه��ا املن�شق��ون  ،يوما م��ا �ستكون��ون �شعب ًا ،
من بينك��م �أنت��م الذين اخ�ترمت �أنف�سكم
�شعب خمتار "
�سينه�ض
ٌ
فريدريك نيت�شه
يف منت�صف عام  1955ن�شرت �أحد الفرق امل�سرحية
�إعالن ًا تطلب فيه ن�صو�ص ًا م�سرحية ِل ُكتاب جُ دد  ،وما
هي �إال �أ�شهر حتى �أمتالت غرفة مدير امل�سرح مبئات
الن�صو� ��ص  ،غ�ي�ر �أن معظم تل ��ك امل�سرحيات مل تكن
�سوى " كالم فارغ " ح�سب تعبري مدير امل�سرح الذي
وج ��د نف�سه يق�ض ��ي �أيام ًا وهو حمبو� ��س يف غرفته
مل ��ة "  ،وبعد ما
 ":يج�ت�ر حوار ًا تافه� � ًا وحكايات مُ ِ
�شع ��ر بالي�أ�س  ،عرث ذات يوم ب�ي�ن �أكوام الن�صو�ص
عل ��ى م�سرحية مل يكتبها �صاحبها عل ��ى الآلة الكاتبة
 ،و�إمن ��ا �أر�سلها خمطوطة يف دف�ت�ر مدر�سي �صغري
وبخ ��ط �أنيق جد ًا  ،قرر �أن يقر�أه ��ا ومنذ ال�صفحات
الأوىل وجد نف�سه م�شدود ًا لفكرة وحوار امل�سرحية
 ،طل ��ب اجتم ��اع عاج ��ل لأع�ض ��اء الهيئ ��ة الإداري ��ة ،
وو�ضع �أمامه ��م دفرت مدر�سي مكتوب على ال�صفحة
الأوىل من ��ه بخط جميل " انظ ��ر اىل الوراء بغ�ضب
" ت�أليف جون �أوزبورن  ،مع عبارة حتت العنوان
تقول  ":ما الإن�سان املتمرد ؟ � ..إنه �إن�سان يقول  :ال
"  ..مل يكن امل�ؤلف غريب ًا عن امل�سرح فقد كان امل�ؤلف
يعمل كومبار�س ًا بني احلني والآخر .
يف تل ��ك الأيام كان �صاحب �إحدى دور الن�شر ين�صح
ال�شاب كول ��ن ول�سون ب�أن يخت�ص ��ر كتاب " الغريب
" – ترجمه اىل العربية �شاب عراقي متمرد �أي�ض ًا
ا�سمه �أني�س زكي ح�سن وو�ضع له عنوان الالمنتمي
 �إىل ثلثمائ ��ة �صفحة  ،فمن لدي ��ه الوقت ليقر�أ كتاب ًابخم�سمائ ��ة �صفحة لكاتب جمه ��ول  .كان الكتاب قد
ُكتب يف �إحدى قاعات املطالعة باملتحف الربيطاين،
م�ؤلف ��ه ابن لعام ��ل يف �أحد امل�صان ��ع ال�صغرية ،ترك
درا�ست ��ه يف ال�ساد�س ��ة ع�شرة،وجنح يف الته ّرب من
اخلدمة الع�سكرية بحيلة �صغرية .مار�س يف �شبابه
مهن� � ًا غريبة ليتفرغ لق ��راءة كل ما كان ين�شر يف ذلك
الوقت ،ويوا�صل ت�سجيل مالحظاته يف �سجل كبري
ا�ستدان ثمنه من �أحد الأ�صدقاء.
يف الثام ��ن م ��ن �آيار من ع ��ام  1956قدمت م�سرحية
انظ ��ر اىل الوراء بغ�ضب  ،وق ��د ا�شرتط �أوزبورون
عل ��ى �إدارة امل�سرح �أن تق ��دم امل�سرحية بهذا التاريخ
 ،لأن ��ه يتفائل بي ��وم الثامن م ��ن �آذار  ،فهو يوم عيد
مي�ل�اد وال ��ده  .ويب ��دو �إن تفا�ؤل ��ه حتق ��ق  ،حي ��ث
حتوّ لت امل�سرحية منذ العر�ض الأول �إىل رمز جليل
جدي ��د �سم ��ي " اجلي ��ل الغا�ض ��ب "  ،وحت ��وّ ل معها
�أوزب ��ورون اىل مله ��م جليل كامل م ��ن ك ّتاب امل�سرح
�أبرزه ��م يوجني يون�سك ��و و �إدوارد �ألب ��ي وهارولد
بن�ت�ر و�أرب ��ال  ،ولينتقل من الفقر اىل ع ��امل ال�شهرة
وامل ��ال  ،بع ��د �أن عا� ��ش حي ��اة �صعب ��ة  ،والده تويف
بال�سل عندما كان يف العا�شرة من عمره  ،ليجد نف�سه
مع �أم ع�صبية املزاج  ،جعلته يرتك املدر�سة وهو يف
اخلام�سة ع�شرة من عمره  ،ليعمل بائع ًا متجو ًال  ،ثم
�صحفي� � ًا على القطعة وبعدها ممث ��ل لأدوار �صغرية
يف العديد من امل�سارح ..
يف م�سرحي ��ة انظر اىل الوراء بغ�ضب  ،جند �أنف�سنا
يف مواجهة �شخ�صية ال�شاب جيمي بورتر ،ال�ساخط
عل ��ى ظلم املجتمع له  ،فهو يعلن يف بداية امل�سرحية
�إنه  " :مل تع ��د لديه �أية ق�ضايا جادة وحقيقية يدافع
عنه ��ا " فه ��و يعي�ش يف ع ��امل " مل تعد تب ��دو فيه �أية
ف�سح ��ة لأمل "  ،وله ��ذا البد من �أن يرميه وراء ظهره
ويذهب باجتاه عامل جديد .
وامل�سرحية تر�سم لن ��ا من خالل بطلها جيمي بورتر
ف�ص ��و ًال من حياة م�ؤلفها " ج ��ون اوزبورون " الذي
عا�ش حياته غا�ضب ًا عل ��ى موت �أبيه املفاجئ  ،وعلى
املعامل ��ة ال�سيئة الت ��ي كانت �أمّه تعامل ��ه بها  ،وعلى
الفق ��ر  ،واحلرم ��ان وغي ��اب الع ��دل  ،وعل ��ى الف�ساد
ال�سيا�س ��ي ال ��ذي ينت�ش ��ر يف املجتم ��ع  ،ومثلما كان
�أوزب ��ورون متم ��رد ًا  ،دائ ��م ال�شكوى م ��ن الظروف
الت ��ي حتا�صره  ،جند بطل امل�سرحية غا�ضب ًا  ،ي�ؤمن
خاو  ،جمتمع اليحمل ق�ضية ،
�إنه يعي�ش يف جمتمع ٍ
ال�شيء فيه يتبدل  ،ولهذا جند �أوزبورون يُ�صر على
و�ضع بالده انكلرتا على خ�شبة امل�سرح  ،ليتناول كل
ما هو ممنوع عر�ضه على النا�س  ،اجلن�س  ،الدين ،
ال�سيا�س ��ة  ،ال�صحاف ��ة  ،والدولة التي تختنق بثقافة
�سيا�سي ��ة م ��ن املا�ض ��ي  ،وو�سط هذا الع ��امل اخلامل
امل ��راوغ  ،يعر�ض لن ��ا �أوزبورون �أزمة بني زوجني ،
يعك�س من خاللهم ��ا ال�صراع االجتماعي بني الطبقة
العاملة وبني الطبق ��ة الرثيّة  ،فالزوج جيمي بورتر
 ،مواطن م ��ن الطبقة الو�سطى يجد �أن المكان له يف
املجتم ��ع � ،أما زوجته �آلي�سون فهي ابنة جرنال كبري
م ��ن �أ�س ��رة عائلة غنية  ،وق ��د تبدو امل�سرحي ��ة �أ�شبه
بحكاية عالقة عاطفية  ،تتخللها خيانة زوجية  ،لكن
اجلمه ��ور والنق ��ادر ر�أوا فيها ع�ص ��ر �أفول املجتمع
الإنكلي ��زي الق ��دمي  ،وتف�سخ احلي ��اة االجتماعية ،
الأمر الذي يدف ��ع جيمي لي�صرخ على خ�شبة امل�سرح
فلتن�صب اللعنة عليكم جميع ًا "  ،وهو بثورته على
":
ْ
زوجت ��ه – ممثلة الطبقة الغني ��ة – �إمنا يثور لينتقم
لطبقته التي اليريد لها �أحد �أن ت�أخذ مكانها احلقيقي
يف املجتمع  ،ونراه ُيعبرّ على خ�شبة امل�سرح عن �أمله
وغ�ضبه عندما كان يراقب والده يذبل وميوت ،دون
أح�س ب�أنه
�أن ي�ستطي ��ع م�ساعدته  ،منذ تلك اللحظة � ّ
"غا�ضب وعاجز".

 علــي ح�ســـني
أحول ه��ذا الكتاب �إلى
ق��ال ل�صديق��ه الممثل المغمور وه��و يلوح بن�سخة من كتاب �ألبي��ر كامو " الإن�سان المتم��رد "  :ما ر�أيك �س� ّ
م�سرحي��ة  .كان ج��ون �أوزبورون عام  1954ف��ي الخام�سة والع�شرين من عم��ره يعي�ش في قارب قديم على �ضف��اف �أحد الأنهر ،
عندم��ا كت��ب العب��ارة التالية في دفت��ر يومياته  ":ما من �أح��د يفكر ! ما من �أحد يهت��م  ،المعتقدات  ،وال ُم ُث��ل وال حما�س "  ،في
تل��ك الأي��ام كان هناك �شاب بريطاني �آخر  ،ي�ستخ��دم كي�س ًا للنوم في �إحدى الحدائق القريبة م��ن مكتبة المتحف البريطاني ،
الت��ي يذهب �إليها �صباح ًا وال يخ��رج منها �إال بعد �أن ينبهه الحار�س �أن الأبواب �س ُتغلق  ،كتب ذات يوم ر�سالة الى الكاتب الفرن�سي
ال�شهي��ر �ألبي��ر كام��و يخبره فيها �إنه ب�ص��دد ت�أليف كتاب عن �أزم��ة الإن�سان �شبيهة بروايت��ه " الغري��ب " ..كان كولن ول�سون في
الثانية والع�شرين من عمره عندما كتب �إن " الغريب يقف في وجه الب�ؤ�س المادي الذي ي�سود العالم المعا�صر " .

كان غا�ضب ��ا عل ��ى احلكوم ��ة وامللك ��ة  ،وج ��ون وين
كان غا�ضب ��ا على الرتكيب االجتماع ��ي الربيطاين ،
لكن ��ي مل اك ��ن غا�ضبا على �شيء حم ��دد  ..لقد اجرت
معنا جملة بريطانية مقاب�ل�ات نحن الكتاب ال�شباي
الغا�ضب�ي�ن  ،وحينم ��ا وج ��ه يل ال�س�ؤال الت ��ايل  :ما
ال ��ذي يغ�ضبك  ،اجبت  :قد دفعتم يل مئة جنيه وكان
هذا مثار غ�ضبي "
بع ��د عام على �صدور رواية �ألبري كامو "الغريب" –
�صدرت ع ��ام  1942يكتب جان بول �سارتر ":لي�ست
اجلرمي ��ة احلقيقية هي ما يُحاك ��م مري�سو عليه  ،بل
ه ��ي جرمية �أخ ��رى �سيفهمها فهم ًا تام� � ًا يف النهاية،
عندما ي ��درك م�ستوى جديد ًا م ��ن الوعي � ،إن رواية
الغري ��ب عم ��ل كال�سيك ��ي منهجي م�ؤلف ع ��ن العبث
و�ضد العبث " .
يف دفرتيوميات ��ه يكتب كولن ول�س ��ون" :الب�شر يف
قارب واحد ،واملهم هو ما يفعلونه بحياتهم".
*****
عندما حللت م�شاعر العابث يف �أ�سطورة
�سيزيف  ،كنت �أبحث عن و�سيلة ال عن
عقي��دة  .كن��ت �أمار���س يوم��ذاك �شك ًا
منهجي�� ًا  ،كنت �أحاول �إقامة ذلك املدى
النظيف اخل��ايل  ،ال��ذي ي�سبق اجلهد
الإن�شائي "
�ألبري كامو

كولن ول�سون

جون اوزبورن

كامو

جون وين
�شعر اجلمهور الذي ح�ضر العر�ض الأول للم�سرحية
� ،إنهم �أمام عمل فني جديد  ،يف اليوم التايل هاجمه
بع� ��ض النقاد وو�صفوه ب� �ـ " الفا�ش ��ل "  ،فيما كتبت
املحرر الفن ��ي للغارديان " كان عر�ض ًا مثري ًا ال�شفقة
"  ،لك ��ن الناق ��د ال�شهري كينيث تين ��ان �سيكتب يف
الأوبزرف ��ر  :ال �أ�ستطي ��ع �أن �أحب �شخ�ص� � ًا اليتمنى
ر�ؤية انظر اىل املا�ضي بغ�ضب " وو�صف امل�سرحية
باملعج ��زة "  :كل اجل ��ودة بها  ،اجلودة التي يئ�سنا
م ��ن ر�ؤيتها عل ��ى خ�شب ��ة امل�سرح ،االجن ��راف نحو
الفو�ض ��ى ،الرف� ��ض التلقائ ��ي للمواق ��ف الر�سمي ��ة،
احل�س ال�سريايل للنكتة  ،ال�شعور بعدم وجود حرب
�صليبية ت�ستحق القت ��ال من �أجلها" وحتمية ب�أنه ال
�أحد ينبغي �أن ميوت بدون نعي.
فيما اعتربه ��ا املمثل ال�شهري لورن� ��س �أوليفيه ب�أنها
" �أ�سو�أ مهزلة �شهدتها �إنكلرتا "  ،لكنه يف العر�ض
الث ��اين ال ��ذي ح�ض ��ره مع مارل�ي�ن مون ��رو وزوجها
الكاتب امل�سرحي �أرثر ميل ��ر � ،أ�ص ّر �أن يذهب ملقابلة
�أوزب ��ورون وي�س�أل ��ه ع ��ن م�سرحيته القادم ��ة  ،فيما
كتب �أرثر ميلر معلن ًا �أن جي ًال جديد ًا بد�أ يولد
****
كل �إن�سان يف احلياة غا�ضب بطريقة ما
 ،وب�سبب �شيء ما
جون وين
يف العا�ش ��ر من �آي ��ار �أ�صدرت مطبع ��ة �صغرية كتاب ًا
بعنوان " الغريب " �سرع ��ان ما نفذت طبعته الأوىل
ليطب ��ع ثالث ع�شرة م ّرة ،يف الأ�شهر ال�سبعة املتبقية
من عام . 1956
بعد �أ�شهر �سيكتب �أوزبورون اىل �ألبري كامو ر�سالة

يدعوه فيه ��ا حل�ضور عر�ض م�سرحيت ��ه  ،و�سيطلب
كام ��و م ��ن �صاح ��ب انظ ��ر اىل ال ��وراء بغ�ض ��ب � ،أن
يُر�سل له ن�سخة مكتوبة بالآلة الكاتبة من م�سرحيته
 ،ليقدمه ��ا اىل �صديقه �صاح ��ب دار غاليمار ال�شهرية
من �أج ��ل ترجمتها �إىل الفرن�سي ��ة  ،ويف نف�س العام
يقنع كام ��و �صاحب دار الن�شر برتجم ��ة كتاب كولن
ول�س ��ون  ،و�سيخربنا ول�سون بعد ذلك �إنه �سافر �إىل
باري� ��س ع ��ام  1958ليلتق ��ي بكامو ويطل ��ب منه �أن
يكتب مقدم ��ة الن�سخة الفرن�سية م ��ن كتابه الثاين "
الدين والتمرد " .
يعرتف ول�س ��ون �إن عددا من الك ّتاب كان لهم الت�أثري
الكبري يف حياته  ،لكن �أبرزهم الفيل�سوف الدمناركي
�سورين كريكجارد والآخر البري كامو فهو يكتب يف
" الالمنتمي " �إن كريكجارد وكامو ظلاّ يبحثان عن
م�ص ��در �أزمة الإن�سان  ،هل هي يف عبثية وجوده �أم
يف البحث عن اخلال�ص "  ،كان كريكيجارد يريد �أن
يح � ّ�ل الوج ��ود الإن�ساين ب � ّ
�كل ما يحيط ب ��ه من قلق
و�ص ��راع وتوتر وي�أ�س و�إمي ��ان وخطيئة ومعاناة ،
حمل الوج ��ود العقلي الذي ح ��وّ ل الواقع الإن�ساين
اىل جمموع ��ة هائلة م ��ن الت�صورات العقلي ��ة � ":أية
فائ ��دة ميك ��ن �أن ترجت ��ى �إذا در�ست جمي ��ع املذاهب
الفل�سفي ��ة و�أظه ��رت م ��ا يف كل ه ��ذه املذاه ��ب م ��ن
علي ل ��و �إنني ا�ستطعت
تناق�ض ��ات � ،أية فائدة تعود َّ
تطوير نظري ��ة يف الدولة ورتبّت جميع التف�صيالت
يف ّ
كل واح ��د  ،وبني ��ت به ��ذا ال�شكل عامل� � ًا لن �أعي�ش
فيه � ،إن م ��ا ينق�صني يف احلقيقة هو �أن �أرى نف�سي
بو�ض ��وح � ،أن �أع ��رف ما يجب عل ��ي �أن �أعمله  ،ال ما
ينبغ ��ي علي �أن �أعرف ��ه �إال مبقدار م ��ا ت�سبق املعرفة
العمل بال�ض ��رورة � ،إن املهم �أن �أفهم مهمتي يف هذه
الدنيا " .
يف الف�ص ��ل ال ��ذي يخ�ص�صه كول ��ن ويل�سون لرواية
�ألب�ي�ر كام ��و " الغريب" ي�ؤك ��د �أن المنتمي كامو هو
�أك�ث�ر جتريبي ��ة م ��ن المنتم ��ي باربو� ��س – م�ؤل ��ف
الرواي ��ة ال�شهرية "اجلحي ��م"  ، -بل �إن ��ه ليفكر �أقل
من ��ه  ،ولي�س لديه نبوغ  ،وال م�شاع ��ر غري اعتيادية
ليمنحها  ،بل �إنه ال ميلك �شيئ ًا من امل�شاعر ..ويذهب
ول�س ��ون اىل القول �إن بطل كام ��و " مري�سو " ي�شعر
ب�ل�ا حقيقيت ��ه  ،فهو ظل يعي�ش حيات ��ه بنف�س املعنى
ال ��ذي عا�ش به " روكانتان " – بط ��ل رواية الغثيان
ل�سارت ��ر – كل م ��ا حوله غ�ي�ر حقيقي ..يل ��وّ ح كامو
دائم� � ًا به ��ذه ال�س� ��ؤال �:إذا كن ��ت تعتق ��د ب� ��أن احلياة
حقيقية � ،ص ّرح بحريتك �أو ًال .
يف الراب ��ع م ��ن كانون الث ��اين ع ��ام  1960يتعر�ض
كام ��و اىل ح ��ادث �سري حي ��ث ترتطم ال�سي ��ارة التي
تقله مع �صديق ��ه �صاحب دار الن�شر غاليمار ب�شجرة
 ،فيم ��وت يف احل ��ال � ،صب ��اح الي ��وم الت ��ايل كان ��ت
ال�صح ��ف االنكليزي ��ة تن�ش ��ر على �صفحاته ��ا الأوىل
خرب رحيل �صاحب الغري ��ب والإن�سان املتمرد  ،بعد
ب�ضع ��ة �أيام يكتب جون اوزب ��ورون مقا ًال يرثي فيه
الرج ��ل ال ��ذي كان ل ��ه الف�ض ��ل يف ما و�ص ��ل �إليه من
�شه ��رة وجمد وث ��روة  " :مل يفعل �ألب�ي�ر كامو �شيئ ًا
�س ��وى �إن ��ه و�ض ��ع �أمامن ��ا �أف ��كار ًا كان ��ت هائمة يف
الطرقات  ،لكن ��ه �أ�ستطاع بعبقريتيه �أن يجعلها �أكرث
�صفاء و�أ�صالة وخا�ض من خاللها حرب ًا على �أحداث
الزمن الذي نعي�ش فيه " .
يف م�س ��اء الرابع من كانون الثاين ع ��ام ّ ،1960
رن
جر� ��س الهات ��ف يف من ��زل كولن ول�س ��ون  ،كان على
اخل ��ط رج ��ل يتحدث بلكن ��ة فرن�سية  ،وه ��و يقول :

ال�سي ��د كولن ول�سون هنا الوكال ��ة الوطنية للأخبار
 ،هل تعرف �إن �ألبري كامو قتل هذا اليوم "
يجي ��ب كولن ول�سون بكل برود � :إنني �سعيد لأ�سمع
ذلك .
بع ��د �أيام �سيكتب ول�سون مقا ًال ع ��ن كامو و�سيتذكر
املكاملة  ":مل �أكن قا�سي ًا يف جوابي  ،ف�أحد الأ�صدقاء
دائم� � ًا م ��ا ميازحن ��ي وهو يتح ��دث بلكن ��ة �أملانية �أو
فرن�سي ��ة  ،وافرت�ضت �إن ��ه كان املتحدّث  ،الذي دائم ًا
ما كان يحاول اقناعي �إن مناف�س ًا يل قد انطف�أ "
وي�ضي ��ف ول�سون يف املق ��ال  ":كان كامو واحد ًا من
الكت ��اب الأ�ص�ل�اء يف زمانن ��ا  ،وبدا موت ��ه �سخيف ًا ،
فلماذا يتوجب على �إن�سان يف مثل �شاكلته �أن ميوت
� .إن موت ��ه كان عبثي� � ًا مثل فل�سفت ��ه يف احلياة � ..إن
ر�ؤي ��ا كام ��و للحي ��اة ه ��ي ر�ؤية �ش ��اب غا�ض ��ب  ،بد�أ
نيت�ش ��ه �أدبه بالطريقة نف�سها  ،ب� ��أن ابتلع �شوبنهور
مب�ضغ ��ة واحدة كبرية  ،بعدها خل ��ق زراد�شت  ،يف
ح�ي�ن �أيقن كامو �إن العبثية و الغثيان هما ر�ؤياه عن
احلقيقة الأ�سا�سية " .
ت ��ويف امل�سرح ��ي الربيط ��اين جون �أوزب ��ورون يف
الرابع والع�شرين من �شهر كانون الثاين عام 1994
ع ��ن  65عام� � ًا  ،فقري ًا بع ��د �أن �أدار النج ��اح ال�سريع
ر�أ�س ��ه وجعله يق ��رر االنتق ��ام من الن�س ��اء ب�سبب ما
عاناه يف طفولته من ت�سلط �أمّه  ،تزوج خم�س ن�ساء
�ص ��رف عليه ��ن كل ثروت ��ه  .كت ��ب ول�س ��ون يف رثاء
�أوزب ��ورون � ":إن �سق ��وط جون �أوزب ��ورون املهني
الأك�ث�ر دراماتيكي ��ة يف تاريخ امل�س ��رح الربيطاين.
�أدم ��ن الكح ��ول والن�س ��اء والغ�ض ��ب وحت ��ول م ��ن
مليونري اىل معوز يائ�س يبيع خمطوطة"انظر خلفك
بغ�ضب"ليدفع ق�سم ًا من ال�ضرائب املرتاكمة ،ويتلقى
معون ��ة من ال�صندوق الأدبي امللكي .فقد �أوزبورون
اجتاهه ككات ��ب وت ��رك امل�شاعر ال�سلبي ��ة تعتم عقله
كغيمة عا�صفة ماردة فوق م�شهد طبيعي".
يف اخلام� ��س م ��ن كانون الث ��اين ع ��ام  2013تن�شر
�صحيف ��ة الغاردي ��ان خ�ب�ر رحي ��ل �صاح ��ب كت ��اب "
الالمنتم ��ي "  ،وا�صفة كولن ول�سون بانه "العبقرية
الأدبية الرئي�سة يف قرننا" .
ق ��ال ول�س ��ون ذات يوم �إن ��ه �أ�صدر كتاب ��ه الالمنتمي
لأن حياتن ��ا يف املجتم ��ع احلديث هي تك ��رار مل�شكلة
بط ��ل رواية الغري ��ب لكامو  " :الن�ض ��ال اليومي من
�أج ��ل احلقيق ��ة التي تختف ��ي بني ع�شي ��ة و�ضحاها ،
والتي تقو�ضه ��ا التفاهات الب�شرية والتفاهة التي ال
نهاي ��ة لها. " .ثم ي�ضيف ":حني ظه ��ر كتابي الأول "
 ،طفا على ال�سط ��ح مبا�شرة يف بريطانيا والواليات
املتحدة ككتاب غريب  ،لكن ال�صدف هي التي �أبرزت
هذا الكتاب  ،فقد �صدر يف نف�س الوقت الذي عر�ضت
فيه م�سرحية لكاتب بريطاين �أوزبورون ( انظر اىل
املا�ض ��ي بغ�ض ��ب ) ويف نف�س الوقت ظه ��رت رواية
( غرف ��ة يف ال�سف ��ن ) للروائي جون وي ��ن  -ولد يف
�آذار ع ��ام  1925وتويف ع ��ام  ، 1994ن�شر روايته
( غرف ��ة يف ال�سفن عام  ) 1953وه ��ي تروي حكاية
�ش ��اب جامع ��ي يرف�ض معاي�ي�ر املجتم ��ع التقليدي ،
وق ��د اعت�ب�رت �أوىل الأعم ��ال الأدبي ��ة الت ��ي ّ
ب�شرت
بحرك ��ة جيل الغ�ض ��ب  ، ،وهو م�صطل ��ح �أطلق على
كت ��اب اخلم�سيني ��ات ال�شباب  ،بو�صفه ��م متمردين ،
يعار�ضون امل�ؤ�س�سة الربيطانية الر�سمية والتقاليد
املحافظة يف املجتمع يف ذلك الوقت -ووجد االدباء
يف ه ��ذه اال�سماء الثالثة بدء تي ��ار جديد  ،واطلقوا
علين ��ا ا�سم الكتاب الغا�ضبني  ،ويبدو ان اوزبورون

يف فرن�س ��ا وبع ��د احل ��رب العاملية الثاني ��ة وهزمية
النازي ��ة  ،مل تعد اخليارات ال�سيا�سية القدمية قادرة
عل ��ى تق ��دمي �أية حل ��ول يف نظ ��ر املثقف�ي�ن والك ّتاب
والفنانني و�سيكت ��ب �ألبري كامو  ":املا�ضي مات من
�أول طلقة يف احل ��رب العظمى "  ،كان اجلميع يرفع
�شع ��ار  :الو�سيل ��ة الوحيدة حلب فرن�س ��ا هذه الأيام
ه ��و �أن نكرهه ��ا يف �شكلها احل ��ايل "  ،يف هذا اجلو
�سيظه ��ر كتاب �ألبري كامو " الإن�س ��ان املتمرد " الذي
ن�شر عام  1951واعترب ح�ي�ن ظهوره �إ�سهام ًا بارز ًا
يف النظرة املتم ��ردة اىل احلياة  ،واعتربه �آخرون
فهم� � ًا جدي ��د ًا للفكر الفل�سفي الذي يج ��ب �أن يت�صف
باحليوية والنق ��اء  ،وكان من �أهمية هذا الكتاب �إنه
�أثار هجوم ًا عنيف ًا من قبل جملة "الأزمنة احلديثة"،
و�أ�صبح �سبب ًا يف القطيعة ال�شهرية مع �سارتر .
كان اخل�ل�اف ب�ي�ن املعل ��م والتلميذ حدي ��ث باري�س ،
فق ��د ندد كام ��و يف املتم ��رد باال�ستب ��داد ال�ستاليني ،
وهاج ��م �سارتر على نحو خف ��ي لتعاطفه مع احلملة
ال�ستاليني ��ة  ،وكم ��ا ر�أى كامو ف� ��إن املتمرد لديه عقل
م�ستق ��ل يف ح�ي�ن �أن الث ��وري هو �شخ� ��ص ت�سلطي
يعقل ��ن القت ��ل دائم ًا  ،وقد حاول كام ��و �أن يربهن �إن
العنف دائم ًا غري مربر حتى �إذا كان و�سيلة لغاية .
يف اجتماع ��ات هيئ ��ة حتري ��ر "الأزمن ��ة احلديث ��ة"
جت ��ري مناق�ش ��ات حامي ��ة ح ��ول املتمرد  ،م ��ن منهم
�سيكت ��ب نق ��د ًا عن ��ه ؟ �أخ�ي�ر ًا وق ��ع االختي ��ار عل ��ى
فران�سي� ��س جان�سون الذي كتب مقال ��ة نقدية قا�سية
�أك�ث�ر مما طلب من ��ه �سارتر �أن تك ��ون  ،لكنه كرئي�س
حترير للمجلة م ّررها دون �أية �إ�ضافات �أو تعديل .
�شع ��ر كامو باخليانة ويف الرد الذي بعثه اىل املجلة
يعرب ع ��ن غ�ضب ��ه �إزاء ما اعت�ب�ره ت�شويه� � ًا فا�ضح ًا
ومنافي� � ًا لل ��ذوق ل ��كل ماج ��اء يف كتاب ��ه "الإن�س ��ان
املتمرد"  ،ورغم �أن �سارتر مل يكتب �شيئ ًا �ضد الكتاب
� ،إال �أن كام ��و ظل يعتق ��د �إن حمرر املجلة كتب املقال
بوحي من �سارتر�" :أخ�ي�ر ًا ال �أحد �سوى �صحيفتكم
�س�ي�راوده التفك�ي�ر يف الطعن يف الدع ��وى ب�أنه اذا
كان ثم ��ة تط ��ور ق ��د ح ��دث م ��ن رواي ��ة الغريب اىل
الطاعون  ،ف�إن هذا التطور م�ضى يف طريق الإن�سان
املتم ��رد  ،لكنكم تري ��دون �أن تثبتوا للأ�سف �إنني يف
ه ��ذا الكتاب منف�صل عن الواقع والتاريخ "  .واملقال
ال ��ذي ن�ش ��ر يف � 17صفح ��ة يغمز فيه كام ��و من قناة
�سارت ��ر ويح ��اول �أن ي�ص ��ور للق ��ارئ �إن كاتب مقال
الهجوم على "الإن�سان املتمرد" هو �سارتر الغريه .
مل ي�سك ��ت �سارتر �أم ��ام هذا الهج ��وم ال�شديد  ،ف�أراد
�أن يق ��دم در�س� � ًا قا�سي� � ًا لتلميذه فيكتب مق ��ا ًال مطو ًال
يف الأزمن ��ة احلديث ��ة ":م ��ن امل�ؤ�س ��ف �أن ت�ضعن ��ي
ع ��ن عمد �أمام حمكمة ومبثل ه ��ذه اللهجة القبيحة ،
بحي ��ث �أ�صبحت عاجز ًا عن الت ��زام ال�صمت من دون
�أن �أفق ��د م ��اء وجهي  ،لذل ��ك �سوف �أجيب ��ك من دون
غ�ضب  ،ولك ��ن يف �إ�سهاب الول مرة منذ عرفتك � .إن
جمع ��ك بني ت�صورات كئيبة وموقف ه�ش حال دائم ًا
بينك وب�ي�ن النا�س  ،و�إطالعك على احلقيقة من دون
جتميل �أو موارب ��ة  ،والنتيجة �إنك ا�صبحت �ضحية
زهو �أخ ��رق  ،يخف ��ي م�شكالتك التي ينط ��وي عليها
�ص ��درك  ..عاج�ل ً�ا �أم �آج�ل ً�ا �سيخربك �أحده ��م بهذا ،
ورمبا من الأف�ضل �أن �أكون �أنا ".
كان ��ت ر�سالة كامو حادة  ،فج ��اء رد �سارتر موجعا ً.
تتذكر �سيمون دي بوف ��وار �إن انقطاع العالقات بني
�سارت ��ر وكام ��و كان �أ�شب ��ه بنهاية ق�ص ��ة حب  ،وهي
تع�ت�رف �إنها انحازت اىل �سارت ��ر و�ستكتب يف قوة
الأ�شي ��اء  " :كام ��و ال ��ذي كان عزيزا عل � ّ�ي مل يعد له
وجود بالن�سبة يل" .
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يف بيئة ريفية مبحافظة وا�سط ق�ضاء احلي ولد �شمران
يو�س ��ف اليا�س ��ري يف نهاي ��ة ع�شرينات الق ��رن املا�ضي.
انتقل �شمران اليا�سري اىل العا�صمة وبد�أ يكتب يف عدة
�صح ��ف ،انت�س ��ب اىل نقابة ال�صحفي�ي�ن واحتاد الأدباء
و�أ�صب ��ح لدي ��ه عم ��ود يومي يكتب ��ه يف جري ��دة (طريق
ال�شع ��ب) .كان الغال ��ب عل ��ى نتاجاته الهم ��وم الفالحية
وم�شكالت الريف ،و�أم ��ا رباعيته ال�شهرية والتي ت�صدر
بطبع ��ة جديدة م ��ن "املدى" حتت عن ��وان "الزناد" فقد
كان ��ت فتح ًا جديد ًا يف جمال الرواية العراقية ،بل ميكن
و�صفه ��ا ب�أنه ��ا عمل ري ��ادي يف جمال الرواي ��ة الريفية،
فهي ناقدة �ساخرة تك�شف واقع الريف واملدينة.

"غوغل"
يحتفي بذكرى
ميالد عمر
اخل ّيام!

رمضانيات
يف بادرة عرفان ،قام حمرك البحث "غوغل"،
ي��وم �أم�س ال�سبت ،بتخليد ذك��رى عيد ميالد
عمر اخل� ّي��ام ال�ـ  ،971من خ�لال و�ضع �صورة
لل�شاعر ال�شهري على ال�صفحة الرئي�سة.
وعمر اخل ّيام فيل�سوف و�شاعر م�سلم ،ولد يف
مدينة ني�سابور ،خرا�سان� ،أي يف �إي ��ران ،ما
بني  1038و 1048للميالد ،وتويف فيها ما بني
 1123و.1124

وتخ�ص�ص اخليام يف الريا�ضيات،
والفلك ،واللغة ،والفقه ،والتاريخ،
وه��و ��ص��اح��ب ال��رب��اع �ي��ات امل �� �ش �ه��ورة ،ومت��ت
ترجمة �أ�شعاره �إىل العديد من اللغات العاملية.
ويعد اخل � ّي��ام �أول م��ن اخ�ترع طريقة ح�ساب
املثلثات واملعادالت اجلربية من الدرجة الثالثة

مو�ضة ا�ستعرا�ض الع�ضالت ت�سيطر على النجوم يف رم�ضان 2019
ك�شف عدد من جنوم درام��ا رم�ضان
 ،2019ع��ن "اللوك" املبدئي ال��ذي
� �س �ي �ط � ّل��ون ب ��ه ع �ل��ى ج �م �ه��وره��م،
وذل � ��ك م ��ن خ �ل�ال جم �م��وع��ة ��ص��ور
�أك ��دت ا ّتباعهم مو�ضة ا�ستعرا�ض
الع�ضالت ،من �أجل �إبهار اجلمهور،
ل� ��ذا ع� �م ��دوا اىل ت �غ �ي�ير م�ظ�ه��ره��م
اخلارجي ،لت�صبح �أج�سادهم �أقرب
�إىل أ�ج �� �س��اد امل �� �ص��ارع�ين والع �ب��ي
املالكمة .يط ّل النجم حممد �إمام يف
م�سل�سله اجلديد "هوجان" ،ب�شكل
خمتلف متام ًا عمّا اعتاده اجلمهور،
وه��و ل��ذل��ك خ�ضع ل�ت�م��اري��ن مك ّثفة
ب�إ�شراف مد ّرب خا�ص ،ليظهر بج�سد
ريا�ضي �ضخم ،مفتول الع�ضالت ،مبا
يتنا�سب مع ال�شخ�صية التي يقدّمها
يف العمل ،وهي لبطل �شعبي ،يقوم
ب� أ�ف�ع��ال خ��ارق��ةُ ،تبهر أ�ه ��ايل احل� ّ�ي
ال ��ذي يقطنه ،فيعتمدون عليه يف
الأزمات �أو امل�شكالت التي يتعر�ضون حممود عبدالعزيز وعبري �صربي.
لها ،ويت�صدى لأي �شخ�ص يحاول يج�سد م�صطفى �شعبان يف م�سل�سله
�إيذاءهم ،وامل�سل�سل من بطولة كرمي اجلديد "�أبو جبل" �شخ�صية مالكم،

ما ا�ضطره لتم�ضية �أوقات طويلة يف
�أح��د ن��وادي التدريب على املالكمة،
كي يتع ّلم �أ�صول املالكمة ،ويتع ّرف
على التدريبات اخلا�صة باملالكمني
وتفا�صيل حياتهم ،وليظهر بال�شكل
ال��ذي يتنا�سب مع ال�شخ�صية التي
يقدّمها يف العمل ،وهي ل�شاب يدعى
"�شعبان" وي �خ��و���ض ال �ك �ث�ير من
التحديات يف املالكمة ،كما يتحمّل
م�س�ؤولية عائلته ،ويتعر�ض للكثري
من امل�شاكل والأزم��ات ،والتي كادت
ت��ودي بحياته ،وامل�سل�سل ي�شارك
يف بطولته جنالء بدر ،وعائ�شة بن

أ�ح �م��د ،و أ�ي�ت�ن ع��ام��ر .ي� ��ؤدي يا�سر
ج�ل�ال يف م�سل�سله اجل��دي��د "مل�س
�أكتاف" ،دور م�صارع ي �ت��و ّرط يف
العديد من الأعمال الإجرامية ،لكن
حني يُقرر الإق�ل�اع عن ه��ذه الأفعال
امل�شينة والعودة �إىل طريق ال�صواب،
ي��واج��ه الكثري م��ن امل�شاكل ،والتي
ال ي�ستطيع اخل��روج منها .ولإج��ادة
الدور ،واحل�صول بالتايل على �شكل
امل �� �ص��ارع ،ت ��د ّرب ي��ا��س��ر ع�ل��ى يد
امل���ص��ارع امل�صري ك��رم جابر،
والذي م ّثل معه يف امل�سل�سل،
كي ي�ضفي نوع ًا من ال�صدقية

على أ�ح��داث��ه ،وامل�سل�سل من بطولة
فتحي عبدالوهاب ،وحنان مطاوع.
للعام الثالث على التوايل ،يُقدّم �أمري
ك��رارة �شخ�صية �سليم الأن���ص��اري،
�ضابط ال�شرطة يف م�سل�سل "كلب�ش"،
وهي ال�شخ�صية التي تتطلب ت�أديتها
لياقة بدنية عالية والظهور ب�شكل
يليق مب�ستوى �ضبّاط ال�شرطة ،ما
ا�ضطره للخ�ضوع لتمارين يومية
ب�إ�شراف مدربه اخلا�ص .وي�شارك
يف ب�ط��ول��ة امل���س�ل���س��ل روج�ي�ن��ا،
وي �� �س��را ال �ل��وزي التي
ان � �� � �ض � �م� ��ت اىل
جن��وم اجل��زء
الثالث.

�أبرز �أخطاء م�سل�سل "�صراع العرو�ش" ...يد تنمو وكوب �ستاربك�س
ن�شر �أحد املواقع قائمة ب�أبرز الأخطاء التي رافقت
م�سل�سل "�صراع العرو�ش" منذ مو�سمه الأول حتى
احللقة ما قبل الأخرية� .آخر �أخطاء امل�سل�سل حتى
ح ��دود كتابة هذه ال�سطور ،وقع خالل امل�شهد الذي
جم ��ع بني احلبيبني/الأخوي ��ن� ،سري�سي وجاميي
الني�س�ت�ر ،حيث ظهرت جلاميي ي ��د طبيعية بقدرة
ق ��ادر ،بالرغم م ��ن �أن أ�ح ��داث امل�سل�سل تق ��ول ب�أن
يده قد تع ّر�ضت للب�ت�ر ومت تعوي�ضها بيد معدنية.
�أ�شهر خط� ��أ يف امل�سل�سل يع ��ود للحلقة الرابعة من
املو�س ��م الأخري ،عندما �شاه ��د العامل ما ي�شبه كوب
"�ستاربك�س" على طاولة يف �أحد م�شاهد االحتفال
بن�صر الأحياء على الأموات ،يف معركة وينرتفيل.
ردت "�ستاربك�س" و�شبك ��ة "�إت�ش بي �أو" بطريقة
�ساخرة عل ��ى االنتقادات ،بينم ��ا �أك�سب هذا اخلط�أ
�سل�سلة املقاهي �أكرث م ��ن ملياري دوالر .يف م�شهد

وف ��اة �ستاني� ��س باراتي ��ون ،يالح ��ظ امل�شاهد �سلك
كهرب ��اء حا�س ��وب بج ��وار �ساق ��ه اليمن ��ى .ورغ ��م
حماول ��ة �إخف ��اء اجله ��از الإلك�ت�روين يف امل�شه ��د،
كان ال ي ��زال بالإم ��كان ر�ؤية الكابل ال ��ذي ّ
يطل من
�أ�سفل �ساقه امل�صابة� .أثناء �إعالن احللقة اخلام�سة
م ��ن املو�سم الأخري ،ظهر ظ ��ل تنينني يف ال�سماء ال
واح ��د ًا فقط ،بالرغ ��م م ��ن �أن �أم التنانني بقي معها
تنني واحد فقط .بع�ض امل�شاهدين توقعوا �أن يكون
تن�ي�ن قد عاد �إىل احلياة ،لك ��ن بعد م�شاهدة احللقة
ت�أكد �أن هذا كان خط�أً �آخر .يف م�شهد اختطاف ابنة
�سري�س ��ي الني�س�ت�ر ،تظهر املحارب ��ة نيمرييا وهي
حتمل �سوط ًا وتتجه نحو الفتاة ،يف اللقطة التالية
وم ��ن دون مقدمات يتحول ال�سوط �إىل خنجر .من
املفرت�ض �أن يغ ��ادر جون �سنو م�سرع ًا ومعه �سيفه
القوي امل�صنوع من املعدن ،الغريب �أن ال�سيف بدا

لين� � ًا جد ًا ك�أنه م�صنوع من البال�ستيك .يف
املوا�سم ال�سابق ��ة ،اعتاد اجلمهور �أن يرى
عا�صم ��ة املمالك حماطة بالبح ��ر والغابات،
لكنهما اختفي ��ا يف م�شاهد احللقتني الرابعة
واخلام�سة من دون تف�سري.

ع� � ��ن ط � ��ري � ��ق ق �ط��ع
املخروط.
وحتول اخل ّيام �إىل �شخ�صية �شهرية يف الأدب
املعا�صر ،وكتب ال��روائ��ي الفرن�سي اللبناين،
�أمني معلوف ،روايته "�سمرقند" عن ال�شاعر.

يا�سمني عبد العزيز:
«لآخر نف�س»
جعلني كثرية
البكاء
حتدثت يا�سمني عبد العزيز عن تفا�صيل
عملها الدرامي ،قالت �":شعرت ب�أين منذ
فرتة طويلة مل �أقدم م�سل�سالت
تراجيدية ودرامية؛ �إذ كنت
دائم ًا �أقوم بت�صوير �أعمال
كوميدية ،فكان اال�ستديو
ال��ذي ن�صور فيه الب��د �أن
ي��وج��د ف�ي��ه ��ض�ح��ك ،و�أن
يكون «املود» اخلا�ص بي
مهي�أً لذلك ،لكن يف هذا
ال�ع�م��ل �أول م�شهد فيه
�أبكي ،و�أنا من طبيعتي
أ�ب �ك��ي ب�ســـــهولة وال
�أحتاج �إىل مدر للدموع،
ف� �ع� �ن ��دم ��ا ب� �ك� �ي ��ت يف
امل�شاهد الأوىل �شعرت
ب � ��الإره � ��اق ال��داخ �ل��ي
ل�� �ك�ث��رة االن � �ف � �ع� ��االت
و أ�� � �ص � �ب � �ح� ��ت ك� �ث�ي�رة
البكاء ،حاولت �أن �أخلع
ال�شخ�صية بعد ت�صوير
امل �� �ش��اه��د ع �ن��د ع��ودت��ي
للبيت ،لأع���ود يا�سمني
ال �ت��ي ت���ض�ح��ك وت�صنع
ال �ك��وم �ي��دي��ا م ��رة أ�خ ��رى
الل �ت �ق��اط الأن� �ف ��ا� ��س ،فهو
م�سل�سل تراجيدي ال توجد
فيه �أي كوميديا ،فاالبت�سامة
فيه غري م��وج��ودة ،وه��ذا لون
جديد �أظهر به هذا العام".

العمود
الثامن
 علي ح�سني

نكتفي بهذا القدر
من امل�ست�شارين
يف حماولة لتعليم نف�سي وتدريبها
على املو�ضوعية ،وحتى ال يقال
�إنني �أت�صيد �أخطاء ال�سيا�سيني،
و�أ�سعى لت�ضخيم هفواتهم
الب�سيطة ،و�إن تقلبات الزعيمة
حنان الفتالوي بني اخلنجر والال
خنجر ،و�ضعت على عيني غ�شاوة
جعلتني �أرى كل �شيء �أ�سود يف
�أ�سود ،بينما الواقع يقول عك�س
ذلك .فالبالد تعي�ش �أزهى ع�صورها،
وقادتنا ا�ستطاعوا ،بف�ضل
�إخال�صهم وخربات م�ست�شاريهم،
�أن ينقلوا العراق الذي كان يعي�ش
على هام�ش التاريخ  ،لي�صبح اليوم
واحد ًا من �أف�ضل البلدان .فامل�ؤرخ
املن�صف �سيكتب حتم ًا �أن هذه البالد
مل تكن فيها �سوى امل�ستنقعات
والفقر ،ولكن حكامها املخل�صني
ا�ستطاعوا ،ويف وقت ال يتجاوز
اخلم�سة ع�شر عام ًا من العمل
املخل�ص الد�ؤوب� ،أن يبنوا بلد ًا
للنا�س ،ولي�س لأقاربهم ومق ّربيهم،
وحني واتتهم الفر�صة بنوا املعامل
واملدار�س وطلبوا من النا�س �أن
تعمل وتدر�س ،ال �أن تهتف لهم
بطول البقاء على الكر�سي .
من هذا البلد املفرط يف الأمل
وال�سعادة ،كنت قد وجهت التحية
�إىل النائب ح�سن ال�سنيد ،الذي قرر
قبل �ستة �أعوام اعتزال ال�سيا�سة
والتفرغ مل�شروعه ال�شعري،
يف وقتها قال لنا ال�سنيد" :لقد
�أرهقتني ال�سيا�سة وتداعياتها ".
يف ذلك الوقت طرت من الفرح،
ف�أن يقول نائب ومقرب من رئي�س
الوزراء �آنذاك "يا جماعة تعبت
�أريد ارتاح" ،فعلينا ان ن�صفق له.
وكنت �أمتنى ،والتمني ب�ضاعة
املفل�سني من �أمثايل� ،أن يبادر
جميع �سا�ستنا الأفا�ضل ويعلنوا
اال�سرتاحة لرتتاح النا�س من
معاركهم وخطبهم وافتعالهم
أم�س احلاجة
للأزمات ،فالنا�س ب� ّ
اللتقاط الأنفا�س ،بعيد ًا عن
ال�صراعات التي حتولت �إىل ف�صول
كوميدية ال يريد لها البع�ض �أن
تنتهي.
لكن ماذا نفعل مع الدولة التي
أم�س احلاجة اىل خربات
هي يف � ّ
ال�سيد ح�سن ال�سنيد �صاحب
نظرية" :املواطن هو ال�سبب يف
الف�شل الأمني" ،والتي زاد عليها
"حفظه الله" مفهوم ًا �سرتاتيجي ًا
خال�صته�" :أن على املواطن �أن
يحافظ على نف�سه بنف�سه" ،كان
الرجل �آنذاك يريد �أن يطبق نظرية
"اخدم نف�سك بنف�سك"على الو�ضع
الأمني يف العراق .ولهذا جاء
الوقت الذي علينا جميع ًا �أن نقدّم
ظلم مار�سناه �ضد
االعتذار عن ٍ
ح�سن ال�سنيد ،وكان البد �أن ي�صدر
قرار جمهوري بتعيينه م�ست�شار ًا
لرئي�س اجلمهورية  ،وممث ًال
لرئا�سة اجلمهورية حتت قبة
الربملان العتيد.
يف بلدان "الكفار" ي�ؤدي
امل�ست�شارون �أدوار ًا �أ�سا�سية
يف حتديد �سيا�سة الدولة،
فالرئي�س ومعه رئي�سا الوزراء
والربملان والوزراء ي�صغون اىل
م�ست�شاريهم ،حتى �أن اخلطط
وال�سيا�سات ترتبط با�سماء
امل�ست�شارين من �أمثال ريجي�س
دوبريه ،وهرني ك�سينجر ،وجاك
اتايل ،وفوكوياما ،الذين يقدمون
خرباتهم خلدمة الدولة ،وكان
ديغول ي�ست�شري �أندريه مالرو
وفران�سو مورياك وبول فالريي،
ولهذا �أنا �أ�شعر باخليبة كلما دخل
م�ست�شار من عينة ح�سن ال�سنيد
اىل ق�صر ال�سالم يف بغداد ! .

قبل موعد اإلفطار

�أ�سيل عادل� :أعمالنا العراقية ارتقت اىل م�ستوى الأعمال العربية
حممد جا�سم

الفنانة الرقيقة �أ�سيل
عادل ،التي تتحفنا دائم ًا
ب�شخ�صيات الفتاة امل�ؤدبة
والطيبة ،التي حتظى
باحرتام اجلمهور ،قد
غابت هذه املرة عن
ال�شا�شة� .أ�سيل كانت �ضيفة
زاويتنا الرم�ضانية "قبل
موعد االفطار" ،قلت لها-:

الطقس

*هل ميك ��ن �أن تخت�صري لنا �شهر
رم�ضان بكلمة واحدة؟
 �شهر الطاعة والغفران.*م ��ا ال ��ذي يج ��ب �أن نتعلم ��ه م ��ن
�شهر رم�ضان؟
 ال�ص�ب�ر والإح�سا� ��س ب� ��آالماالخرين.
*م ��ا الربام ��ج الت ��ي ت�ص ّرين على
متابعتها بعد االفطار؟
 � ّأف�ض ��ل الربام ��ج الديني ��ة
والرتفيهية.
*هل يرتبط رم�ضان عندك مبدفع
الإفطار؟
 مدف ��ع الإفط ��ار هو رم ��ز حللول�شه ��ر رم�ضان ..وبع ��ده يبد�أ دعاء

الفطور..الله ��م ل ��ك �صمن ��ا وعلى � -أق�ضي وقتي يف البيت و�أحيان ًا الإلكرتونية يف رم�ضان؟
رزقك �أفطرنا ..ذهب الظم أ� وابتلت يف العمل� ..إ�ضافة اىل حت�ضريات  -نعم ،يف وقت الفراغ.
العروق وثبت الأجر ان �شاء الله .املائدة ا�ستعداد ًا للفطور.
*م ��ا املوق ��ع الإلك�ت�روين ال ��ذي
*كيف تق�ضني يومك يف رم�ضان؟ *ه ��ل تت�صفح�ي�ن املواق ��ع تتابعينه؟
 لي�س هناك موقع معني.*م ��ا الوجب ��ات املف�ضل ��ة ل ��ك على
مائدة الإفطار؟
الإفطار يب ��د�أ بالتمر واللنب ومنثم ال�س ��وب يلي ��ه الطع ��ام� .أف�ضل
دائم� � ًا الطعام املتن ��وع و�أبتعد عن
اللحوم.

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
الي ��وم (الأحد) ،الذي �ستحافظ فيه درجات احلرارة على معدالتها
مع رياح خفيفة

*هل تابعت عم�ل� ًا فني ًا �أعجبك يف
رم�ضان؟
 هوى بغداد.*م ��اذا حتمل�ي�ن لرم�ض ��ان م ��ن
ذكريات؟

 �أتذك ��ريف الطفولةعندم ��ا كن ��اجنتم ��ع عل ��ى املائ ��دة ونتح ��اور،
وبع ��د الإفط ��ار نله ��و ومن ��رح يف
�أح�ضان الأهل.
*هل ا�ستطاع ��ت الدراما العراقية
�أن تناف� ��س العربي ��ة يف �شه ��ر
رم�ضان؟
 �أعتق ��د الي ��وم �أ�صبح ��ت �أعمالناترتق ��ي للأعمال العربي ��ة ،بالرغم
من الظروف ال�صعبة التي تعانيها
هذه الأعمال من تق�شف.
*م ��ا امل�سل�س ��ل التلفزي ��وين الذي
عر� ��ض يف رم�ض ��ان وبق ��ى يف
ذاكرتك؟
 اح ��ب م�سل�سل "بي ��ت الطني"..فه ��و م�سل�س ��ل ن ��ال �إعج ��اب
اجلمهور.
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 ع���ب���ا����س ح�����س��ن
الغالبي
الإعالمي والأكادميي� ،صدر
له حديث ًا كتاب نقدي بعنوان
(ال �ت �م �ظ �ه��رات ال �� �ص��وري��ة
لل�شعر ال�ستيني العراقي)،
يتناول فيه �أب��رز الأ�صوات
ال�شعرية ال�ستينية وت�أثريها
على حركة ال�شعر العربي.
 هيثم عبد الرزاق
املخرج امل�سرحي ،عر�ضت له
على �أحد امل�سارح الفرن�سية
م�سرحية "مر�ض ال�شرق
الدميقراطي" ،ال �ت��ي �أدى
�أدواره � ��ا ع��دد م��ن املمثلني
ال���ش�ب��اب .وت�ع��د امل�سرحية
� �ض �م��ن جت � ��ارب م���س��رح�ي��ة
عراقية فرن�سية م�شرتكة،
�إذ �سبق �أن قدمت م�سرحية
ل �ل �ك��ات��ب
"الأور�ستيا"
الإغ���ري� �ق���ي أ�� �س �خ �ي �ل��و���س
واملخرجة الفرن�سية �سيلي
بوت ،باال�شرتاك مع املخرج
هيثم عبد الرزاق.

 حيدر منعثـر
املمثل واملخرج ،ا�ست�ضافه
البيت الثقايف البابلي يف
ج �ل �� �س��ة م �� �س��رح �ي��ة حت��دث
فيها ع��ن م�ن�ج��زات��ه الفنية
وجت� � ��ارب� � ��ه يف إ�خ � � � ��راج
امل�سرحية ال�سيا�سية ،معرب ًا
ع��ن ��س�ع��ادت��ه ب��اف�ت�ت��اح دار
ال�سينما بعد اف�ت�ت��اح بيت
ال�ف�ي�ل��م م��ن ق�ب��ل ب�ي��ت بابل
الثقايف.

