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جريدة سياسية يومية

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

زعماء �شيعة ومعار�ضون لوا�شنطن ا�ستنكروا الهجوم

القوى ال�سيا�سية تتفق على طرح و�ساطة عراقية بني �إيران ووا�شنطن

جمموعة غري معروفة تعلن م�س�ؤوليتها
ً
انتقاما من ترامب
عن ق�صف "اخل�ضراء"

حترك �سيا�سي يف الب�صرة يربك اجتماع
الرئا�سات الثالث مع الكتل
 بغداد /محمد �صباح
تناول اجتم ��اع الرئا�سات الثالث
م ��ع الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة ال ��ذي عقد
م�س ��اء الأح ��د (�أول م ��ن �أم� ��س) معلوم ��ات
ا�ستخباراتي ��ة حتدث ��ت ع ��ن ح ��راك جلهات
�سيا�سي ��ة داخ ��ل حمافظ ��ة الب�ص ��رة ت�سع ��ى
لالحتج ��اج والتظاه ��ر بع ��د عطل ��ة العي ��د
لإ�سقاط حكومة عادل عبد املهدي.
كما ناق� ��ش املجتمعون التوترات املت�صاعدة
يف املنطق ��ة ،واتفق ��وا عل ��ى تخوي ��ل رئي�س
اجلمهوري ��ة بره ��م �صال ��ح لط ��رح و�ساط ��ة
حلل الأزمة بني الواليات املتحدة الأمريكية
و�إيران.
ووف ��ق ه ��ذا التخوي ��ل� ،سيق ��وم رئي� ��س

اجلمهوري ��ة بجول ��ة خليجي ��ة خ�ل�ال الأيام
القليلة املقبلة يبد�أها من ال�سعودية من �أجل
ط ��رح و�ساط ��ة الع ��راق لتف ��ادي احلرب يف
املنطقة.
وتق ��ول م�ص ��ادر عليم ��ة �إن "املجتمع�ي�ن
ا�ستمعوا اىل التهديدات يف الب�صرة وقرروا
دع ��م احلكوم ��ة والتم�س ��ك بها ،ودع ��وا اىل
ال�سيط ��رة عل ��ى الو�ضع الأمن ��ي" ،مو�ضحة
�أن "اجله ��ة ال�سيا�سي ��ة تري ��د ا�ستغ�ل�ال
مو�ض ��وع �أزم ��ة الكهرب ��اء لتحري ��ك ال�شارع
�ضد احلكومة".
ورف�ض ��ت امل�ص ��ادر الك�شف ع ��ن ا�سم اجلهة
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي تري ��د حتري ��ك ال�ش ��ارع
الب�ص ��ري ،قائلة �إنه رمبا تكون هذه اجلهات
�أو الأط ��راف داخلي ��ة �أو خارجي ��ة ،كذل ��ك

حتاول (اجله ��ة ال�سيا�سية ذاته ��ا) ا�ستغالل
التهدي ��دات الأمريكي ��ة لإي ��ران يف �إث ��ارة
امل�شاكل داخلي ًا".
و�أو�ضح ��ت امل�ص ��ادر الربملاني ��ة املطلع ��ة
لـ(امل ��دى) �أن "االجتم ��اع بحث �ست ��ة ملفات
م ��ن بينه ��ا دع ��م حكومة ع ��ادل عب ��د املهدي،
وح�صر ال�سالح بيد الدولة ،والأمن الداخلي
وع ��دم االجن ��رار يف التهدي ��دات القائم ��ة
بني الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة و�إيران،
وتنظيم تواج ��د القوات الأجنبي ��ة ،والنظر
يف تهدي ��دات ال�شرك ��ات النفطي ��ة الأجنبي ��ة
العاملة يف الب�صرة".
وتو�ض ��ح امل�صادر الربملاني ��ة �أن "االجتماع
ال ��ذي �شارك ��ت في ��ه قي ��ادات ال�ص ��ف الأول
يف حتالف ��ي الإ�ص�ل�اح والبن ��اء واحلزب�ي�ن

 بغداد /المدى

الكرديني (االحت ��اد الوطن ��ي والدميقراطي
الكرد�ستاين) �سي�ؤ�س�س �إىل عقد اجتماعات
�أخرى".
و�أخل ��ت �شرك ��ة النف ��ط الأمريكي ��ة �أك�س ��ون
موبي ��ل  30مهند�س� � ًا من مكاتبه ��ا يف مدينة
الب�صرة  ،ونقلتهم �إىل مدينة دبي الإماراتية
كـ "�إج ��راء اح�ت�رازي م�ؤق ��ت" ،وت�أتي هذه
اخلط ��وة م ��ن ال�شرك ��ة الأمريكي ��ة يف ظ ��ل
الت�صعيد بني �إيران و�أمريكا يف املنطقة.
وت�ؤك ��د امل�ص ��ادر الربملاني ��ة �أن "املجتمعني
فتح ��وا مل ��ف التهدي ��دات الأمريكي ��ة لإيران
م ��ن �أج ��ل التو�ص ��ل �إىل موقف موح ��د �إزاء
تداعي ��ات الأزمة الراهنة الت ��ي تهدد العراق
واملنطقة".
 التفا�صيل �ص2

�أعلنت جمموعة م�سلحة
غري معروفة� ،أنها بد�أت
عمليات ث�أر �ضد القوات الأمريكية
ب�سب ��ب �إفراج الرئي� ��س الأمريكي
دونال ��د ترام ��ب ع ��ن جن ��دي قت ��ل
معتق ًال عراقي ًا ب� �ـ "العمد" قبل 11
عام ًا.
املجموع ��ة الت ��ي �أطلق ��ت عل ��ى
نف�سه ��ا ا�س ��م "وح ��دات ال�شهي ��د
عل ��ي من�صور حمم ��د اجلبوري"،
�أعلن ��ت ي ��وم �أم� ��س ،عل ��ى مواقع
�إلكرتوني ��ة ،م�س�ؤوليته ��ا ع ��ن
الهج ��وم ال�صاروخ ��ي ال ��ذي
ا�ستهدف املنطقة اخل�ضراء و�سط
بغداد.
ادع ��ت املجموع ��ة �أن الهج ��وم

ج ��اء كرد فع ��ل على قي ��ام الرئي�س
الأمريك ��ي دونالد ترام ��ب بالعفو
عن اجلندي الأمريكي املتهم بقتل
املعتقل العراقي علي اجلبوري.
اجلب ��وري ،ك ��ان قد �ألق ��ي القب�ض
علي ��ه يف  21ني�س ��ان  2008يف
العراق ،لال�شتباه بعالقته بتنظيم
القاع ��دة� ،أثن ��اء حادث ��ة الهج ��وم
بقنبلة مزروعة على الطريق قتلت
اثنني من �أفراد مفرزة �أمريكية.
وق ��ال مايك ��ل بيهين ��ا ،وه ��و قائد
مف ��رزة يف الفرق ��ة  101املحمولة
 �أثن ��اء حماكمت ��ه ع ��ام 2009 �إن اجلب ��وري ح ��اول انت ��زاع�سالحه �أثناء التحقيق و�إنه �أطلق
الر�صا�ص عليه دفاع ًا عن النف�س.
و�أدي ��ن بيهين ��ا ،ال ��ذي عف ��ا عن ��ه
ترامب م�ؤخ ��ر ًا ،بالقتل غري العمد

�أ�سو�شييتدبر�س :وا�شنطن
ً
"�ضمنيا" �أذرع �إيران
تتهم
يف العراق بق�صف �سفارتها

وحك ��م علي ��ه بال�سج ��ن  25عام ًا،
وخف� ��ض احلك ��م بعد ذل ��ك اىل 15
عام ًا قبل �أن يتم �إطالق �سراحه يف
 2014وو�ضعه حتت املراقبة.
وقال ��ت املجموع ��ة امل�سلح ��ة ،يف
بيان ��ات عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي� ،إن ��ه "�ضم ��ن حمل ��ة
�صول ��ة الن�ي�ران ل�شه ��ر رم�ض ��ان،
قامت مف ��رزة (�شهب احلق) برجم
مق ��ر الإدارة الإقليمي ��ة الأمريكية
يف املنطق ��ة اخل�ض ��راء ب�صاروخ
كاتيو�ش ��ا �ضم ��ن عملي ��ات ال ��رد
على ق ��رار ترامب احلاق ��د ب�إعفاء
اجلن ��دي مايك ��ل بيهين ��ا وانتقام ًا
من احلكومة العراقية التي �سكتت
عل ��ى ذل ��ك ومل تب ��دِ �أي ر ّد فع � ٍ�ل
يذكر".
 التفا�صيل �ص3

عبد املهدي �إىل قطر
والكويت لبحث
الأزمة بني وا�شنطن
وطهران
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ترجمة /حامد �أحمد

�صرف  400مليار
دينار لإن�شاء بنى
حتتية يف م�شروع
الفاو الكبري

ح ��ذر الرئي� ��س الأمريك ��ي دونال ��د ترامب
�إي ��ران ،يف تغري ��دة ل ��ه ،عق ��ب �سق ��وط
�صاروخ ق ��رب ال�سف ��ارة الأمريكية م ��ن مغبّة تهديد
الواليات املتحدة و�إال �ستواجه نهاية ر�سمية.
وقال ترام ��ب يف تغريدة له يوم �أم� ��س�" :إذا �أرادت
�إي ��ران احل ��رب ف� ��إن ذلك �سيك ��ون النهاي ��ة الر�سمية
لإيران ،ال تهددوا الواليات املتحدة مرة �أخرى".
ترامب مل يذكر تفا�صيل �أخرى وكذلك البيت االبي�ض.
مع ذلك ف�إن تغريدته جاءت بعد �سقوط �صاروخ على
بعد �أقل من ميل ع ��ن مبنى �سفارة الواليات املتحدة
يف املنطقة اخل�ضراء م�ساء الأحد.
ج ��اء ه ��ذا الهج ��وم و�س ��ط توت ��رات مت�صاع ��دة يف
منطق ��ة اخلليج بعد �أن �أمر البي ��ت الأبي�ض ب�إر�سال
�سف ��ن حربية وقا�صفات اىل املنطق ��ة ملواجهة تهديد
مزع ��وم غ�ي�ر وا�ض ��ح م ��ن قب ��ل �إي ��ران .ووجه ��ت
الوالي ��ات املتح ��دة �أي�ض� � ًا مبغ ��ادرة جمي ��ع كادرها
الدبلوما�سي غري الأ�سا�سي العراق.
وتب ّنت جمموعة غري معروفة الهجوم الذي وقع بعد
غ ��روب ال�شم�س يف بغداد ،الأحد الفائت ،عندما كان
جمي ��ع الأهايل داخل بيوته ��م لتناول وجبة الإفطار
خالل �شهر رم�ضان.
الناطق با�سم اجلي�ش العراقي ،العميد يحيى ر�سول،
قال يف حدي ��ث للأ�سو�شييتدبر�س� ،إن �صاروخ ًا من
نوع كاتيو�شا �سقط قرب ن�صب اجلندي املجهول.
 التفا�صيل �ص3

بغداد /املدى

بائع متجول يعر�ض ب�ضاعته بطريقة مبتكرة يف �أحد �شوارع بغداد  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

مقتل  3دواع�ش خالل تفتي�ش جزيرة �صالح الدين

القب�ض على م�س�ؤول ال�سبايا خالل عملية �أمنية يف �أي�سر املو�صل
بغداد /املدى
�ألق ��ت الأجه ��زة الأمني ��ة ،ي ��وم �أم� ��س الإثن�ي�ن،
القب� ��ض على �أحد �أخطر ق ��ادة تنظيم داع�ش كان
م�س�ؤو ًال عن "ال�سباي ��ا" الإيزيديات ،وبث جرائم التنظيم،
يف املو�صل.
و�أعلنت خلي ��ة الإعالم الأمني ،يف بي ��ان تلقته (املدى)� ،أن

�شرط ��ة نينوى ،وبن ��اء على معلوم ��ات ا�ستخبارية متكنت
م ��ن �إلقاء القب�ض عل ��ى �أحد عنا�صر داع� ��ش الإرهابي ،كان
ي�شغل من�صب ما ي�سمى م�س�ؤول "ال�سبايا" ،خالل �سيطرة
الع�صابات الإجرامية على املو�صل.
ونوّ ه ��ت خلية الإعالم الأمن ��ي �إىل �أن الإرهابي ينحدر من
عائل ��ة "داع�شية" معروفة ،وق ��د مت القب�ض عليه يف منطقة
حي ال�سماح يف اجلانب الأي�سر ملدينة املو�صل.

و�أ�ضافت اخللية �أن الإرهابي عمل �أي�ضا يف �إعالم "داع�ش"
والن�ش ��ر يف وكال ��ة "�أعماق" التي ي�ستخدمه ��ا التنظيم يف
بث ون�شر جرائمه بحق املواطنني الأبرياء.
يذكر �أنه يف الثالث من �آب عام  ،2014اجتاح تنظيم داع�ش
الإرهاب ��ي ،ق�ضاء �سنج ��ار ،والنواحي والق ��رى التابعة له
ونفذ �إبادة وجرائم �شنيعة بحق املكون الإيزيدي.
 التفا�صيل �ص3

جلنة الثقافة تطعن ب�شرعية جمل�س الأمناء يف �شبكة الإعالم العراقي
بغداد /املدى
طعن ��ت جلنة الثقاف ��ة والإعالم
النيابي ��ة ،ي ��وم �أم� ��س االثنني،
ب�شرعية جمل�س الأمناء يف �شبكة الإعالم
العراق ��ي ،الفت ��ة اىل �أن املجل� ��س �شك ��ل
جلن ��ة ر�أي ل�شرعنة قرارات ب�ش�أن رواتب
وامتيازات �أع�ضائ ��ه يف خمالفة �صريحة
لقانون ال�شبكة ،و�صرفوا رواتبهم طوال
ف�ت�رة �إقالته ��م م ��ن قب ��ل رئي�س ال ��وزراء
ال�سابق.
وقال ��ت اللجن ��ة ،يف بي ��ان تلق ��ت (املدى)

ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن "جلنة الثقاف ��ة والإعالم
وال�سياح ��ة والآث ��ار يف جمل� ��س الن ��واب
ناق�ش ��ت ع ��دد ًا م ��ن املخالف ��ات القانوني ��ة
ملجل� ��س �أمن ��اء �شبك ��ة الإع�ل�ام العراق ��ي
وعدد م ��ن الق�ضاي ��ا املدرجة عل ��ى جدول
الأعم ��ال" ،مبين ��ة �أنها "طعن ��ت ب�شرعية
جمل�س الأمناء يف ال�شبكة".
و�أ�ضاف ��ت �أن "االجتم ��اع ناق� ��ش املخالفة
القانوني ��ة الت ��ي ارتكبه ��ا جمل� ��س �أمن ��اء
�شبك ��ة الإع�ل�ام العراق ��ي بت�شكي ��ل جلنة
الق ��رار الت ��ي �أخ ��ذت متار� ��س �صالحيات
جمل�س الأمناء واتخ ��اذ القرارات و�إلزام

تنفيذه ��ا ،وقد �أ�شرت اللجنة ذلك فاجتهت
اىل اتخ ��اذ الإج ��راءات القانوني ��ة بح ��ق
جمل� ��س الأمن ��اء بعد ال ��رد عل ��ى ال�س�ؤال
النياب ��ي ال ��ذي وجِّ ��ه اىل رئي�س ��ه بكتاب
ر�سم ��ي ،ومت ��ت مناق�شة ق�ضي ��ة ا�سرتداد
الأموال التي خ�ص�صها املجل�س لأع�ضائه
كرواتب باهظة يف وق ��ت �سابق مبخالفة
�صريح ��ة للقانون ،و�ستعم ��ل اللجنة على
مفاحت ��ة اجله ��ات املعني ��ة ال�سرتداده ��ا
با�سرع وقت ممكن".
وا�ش ��ارت اىل �أن "جمل� ��س �أمن ��اء �شبك ��ة
الإع�ل�ام العراقي الذي يفتقر اىل الن�صاب

القان ��وين ،وبغي ��ة االلتف ��اف عل ��ى نق�ص
الن�صاب الذي يعيق عمله ويهدد �شرعيته،
ق ��ام بت�شكي ��ل جلن ��ة ال ��ر�أي م ��ن رئي�س ��ه
رومي ��ل مو�ش ��ي وع�ض ��و املجل� ��س عل ��ي
ال�ش�ل�اه ورئي� ��س ال�شبكة ف�ض ��ل فرج الله
من �أج ��ل �شرعنة الق ��رارات التي يتخذها
املجل�س و�إ�ضف ��اء ال�شرعية على الرواتب
واالمتيازات التي يتقا�ضونها يف خمالفة
�صريح ��ة لقان ��ون ال�شبك ��ة بع ��د �أن قاموا
ب�ص ��رف روات ��ب وم�ستحقات له ��م طوال
ف�ت�رة �إقالته ��م م ��ن قب ��ل رئي�س ال ��وزراء
ال�سابق ب�سبب انتهاء مدتهم القانونية".

نازحون يف القيّارة يحيون رم�ضان
داخل "خيام حارقة"
بغداد /املدى
رغ ��م الظ ��روف املعي�شية
ال�صعب ��ة ،يح ��اول �سكان
خميم (اجلدع ��ة) يف القيارة جنوب
املو�ص ��ل اال�ستمت ��اع ب�أج ��واء �شهر
رم�ضان.
�إذ يبذل �سكان املخيم ق�صارى جهدهم
لإعادة تهيئ ��ة الأج ��واء الرم�ضانية
التي عرفوه ��ا يف ال�سابق واملتمثلة
يف �إعداد وجبة الإفطار.
�شه ��ر رم�ض ��ان احل ��ايل ه ��و الثالث
له�ؤالء النازحني بعيد ًا عن منازلهم.
وغالبي ��ة الرجال والن�ساء والأطفال
الذين يقيمون يف املخيم نزحوا من
البعاج و�سنجار وبادو�ش ومناطق
وبلدات �أخرى.

وال ي�ستطي ��ع البع� ��ض الع ��ودة �إىل
دياره ��م ب�سب ��ب ه ��دم منازله ��م،
بينم ��ا ال ي�ستطي ��ع �آخ ��رون العودة
ب�سب ��ب نق�ص اخلدم ��ات الأ�سا�سية،
واملخ ��اوف املتعلق ��ة بال�سالم ��ة.
ويعي� ��ش النازح ��ون يف خي ��ام
بال�ستيكية ترتفع فيها درجة احلرارة
وتفتق ��ر �إىل �أب�س ��ط ال�ضروري ��ات،
واحلياة خمتلف ��ة للغاية مقارنة مبا
اعتاد �سكان املخيم عليه.
يقول خريو �أبو عبد الرحمن ،نازح
من �سنج ��ار� ،إنهم "يعان ��ون من قلة
الإم ��دادات الغذائي ��ة بع ��د مغ ��ادرة
العديد من منظمات الإغاثة الدولية،
ويب ��دي �أ�سفه عل ��ى الأو�ضاع داخل
املخيم".
 التفا�صيل �ص2

�أعلنت وزارة التخطيط ،يوم
�أم� ��س الإثن�ي�ن� ،ص ��رف مبلغ
 400ملي ��ار دينار لتنفيذ البنى التحتية
يف م�ش ��روع ميناء الفاو الكبري .وقالت
ال ��وزارة ،يف بيان تلقت (املدى) ن�سخة
منه� ،إن "الوزير نوري �صباح الدليمي،
�ص ��ادق عل ��ى �إطالق �ص ��رف  400مليار
دينار لتنفيذ البنى التحتية يف م�شروع
ميناء الفاو الكبري ،وذلك �ضمن م�ساعي
ال ��وزارة لتح�س�ي�ن الواق ��ع االقت�صادي
يف حمافظ ��ة الب�صرة خا�ص ��ة والعراق
بنحو عام".
و�أو�ضح ��ت ال ��وزارة �أن ��ه "يف �إط ��ار
اخت�صار الروتني وتنفيذ البنى التحتية
يف م�ش ��روع مين ��اء الف ��او الكب�ي�ر يف
�أق�ص ��ر فرتة زمنية ممكن ��ة ،خوّ ل وزير
التخطي ��ط اجله ��ات املعني ��ة يف وزارة
النق ��ل ب�صالحي ��ات التنفي ��ذ وال�صرف
م ��ع مراع ��اة االلت ��زام بالتعليم ��ات
وال�صالحي ��ات اخلا�صة بتنفيذ املوازنة
اال�ستثمارية لعام ".2019
و�أو�ض ��ح الدليم ��ي �أن "مبل ��غ ال� �ـ 400
ملي ��ار دينار مت ��ت امل�صادقة عليه �ضمن
جداول املوازن ��ة اال�ستثماري ��ة لوزارة
النقل لعام  ،2019عدا املبالغ امل�ستحقة
للمقاولني".
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حترك �سيا�سي فـي الب�صرة يربك اجتماع الرئا�سات
الثالث مع الكتل

 بغداد /حممد �صباح
تن ��اول اجتم ��اع الرئا�س ��ات الث�ل�اث مع
الكت ��ل ال�سيا�سية الذي عق ��د م�ساء الأحد
(�أول م ��ن �أم�س) معلومات ا�ستخباراتية
حتدثت عن حراك جلهات �سيا�سية داخل
حمافظ ��ة الب�ص ��رة ت�سع ��ى لالحتج ��اج
والتظاه ��ر بع ��د عطل ��ة العي ��د لإ�سق ��اط
حكومة عادل عبد املهدي.
كم ��ا ناق� ��ش املجتمع ��ون التوت ��رات
املت�صاع ��دة يف املنطق ��ة ،واتفق ��وا عل ��ى
تخويل رئي� ��س اجلمهورية برهم �صالح
لط ��رح و�ساطة حلل الأزمة بني الواليات
املتحدة الأمريكية و�إيران.
ووف ��ق ه ��ذا التخوي ��ل� ،سيق ��وم رئي�س
اجلمهورية بجولة خليجية خالل الأيام
القليل ��ة املقبل ��ة يبد�أه ��ا م ��ن ال�سعودي ��ة
من �أج ��ل ط ��رح و�ساطة الع ��راق لتفادي
احلرب يف املنطقة.
وتق ��ول م�ص ��ادر عليم ��ة �إن "املجتمعني
ا�ستمع ��وا اىل التهدي ��دات يف الب�ص ��رة
وق ��رروا دعم احلكوم ��ة والتم�س ��ك بها،
ودع ��وا اىل ال�سيط ��رة عل ��ى الو�ض ��ع
الأمني" ،مو�ضحة �أن "اجلهة ال�سيا�سية
تري ��د ا�ستغالل مو�ضوع �أزم ��ة الكهرباء
لتحريك ال�شارع �ضد احلكومة".
ورف�ضت امل�صادر الك�شف عن ا�سم اجلهة
ال�سيا�سي ��ة الت ��ي تري ��د حتري ��ك ال�شارع
الب�ص ��ري ،قائل ��ة �إن ��ه رمب ��ا تك ��ون هذه
اجلهات �أو الأطراف داخلية �أو خارجية،
كذلك حت ��اول (اجلهة ال�سيا�سي ��ة ذاتها)
ا�ستغ�ل�ال التهدي ��دات الأمريكي ��ة لإيران
يف �إثارة امل�شاكل داخلي ًا".
و�أو�ضح ��ت امل�ص ��ادر الربملاني ��ة املطلعة
لـ(املدى) �أن "االجتماع بحث �ستة ملفات
من بينها دع ��م حكومة عادل عبد املهدي،

تظاهرة يف
الب�صرة تطالب
باالقليم..
ار�شيف
وح�ص ��ر ال�س�ل�اح بي ��د الدول ��ة ،والأم ��ن
الداخلي وعدم االجن ��رار يف التهديدات
القائمة ب�ي�ن الواليات املتحدة الأمريكية
و�إي ��ران ،وتنظي ��م تواج ��د الق ��وات
الأجنبية ،والنظر يف تهديدات ال�شركات
النفطية الأجنبية العاملة يف الب�صرة".
وتو�ض ��ح امل�ص ��ادر الربملاني ��ة �أن
"االجتم ��اع ال ��ذي �شاركت في ��ه قيادات
ال�ص ��ف الأول يف حتالف ��ي الإ�ص�ل�اح
والبن ��اء واحلزب�ي�ن الكردي�ي�ن (االحتاد

نازحون يف الق ّيارة يحيون
رم�ضان داخل "خيام حارقة"
 بغداد /املدى

رغم الظروف املعي�شية
ال�صعبة ،يحاول �سكان
خميم (اجلدعة) يف
القيارة جنوب املو�صل
اال�ستمتاع ب�أجواء �شهر
رم�ضان.
�إذ يبذل �سكان املخيم
ق�صارى جهدهم لإعادة
تهيئة الأجواء الرم�ضانية
التي عرفوها يف ال�سابق
واملتمثلة يف �إعداد وجبة
الإفطار.
�شه ��ر رم�ض ��ان احل ��ايل ه ��و الثال ��ث
له�ؤالء النازحني بعي ��د ًا عن منازلهم.
وغالبي ��ة الرجال والن�س ��اء والأطفال
الذي ��ن يقيم ��ون يف املخيم نزحوا من
البع ��اج و�سنج ��ار وبادو�ش ومناطق
وبلدات �أخرى.
وال ي�ستطي ��ع البع� ��ض الع ��ودة �إىل
دياره ��م ب�سبب هدم منازلهم ،بينما ال
ي�ستطيع �آخرون العودة ب�سبب نق�ص
اخلدم ��ات الأ�سا�سي ��ة ،واملخ ��اوف
املتعلقة بال�سالمة.
ويعي� ��ش النازح ��ون يف خي ��ام
بال�ستيكية ترتفع فيها درجة احلرارة
وتفتق ��ر �إىل �أب�س ��ط ال�ضروري ��ات،
واحلي ��اة خمتلف ��ة للغاي ��ة مقارنة مبا
اعتاد �سكان املخيم عليه .يقول خريو
�أب ��و عبد الرحمن ،ن ��ازح من �سنجار،
�إنه ��م "يعان ��ون م ��ن قل ��ة الإم ��دادات
الغذائي ��ة بع ��د مغ ��ادرة العدي ��د م ��ن
منظم ��ات الإغاث ��ة الدولي ��ة ،ويب ��دي
�أ�سفه على الأو�ضاع داخل املخيم".
وي�ضي ��ف�" :إذا ذهب ��ت يف نزه ��ة يف

خيم ��ة مل ��دة ثالث ��ة �أو �أربع ��ة �أي ��ام،
ف�س ��وف ت�شع ��ر باملل ��ل م ��ن ذل ��ك .لذا
تخي ��ل موقفنا ،حيث نعي� ��ش هنا منذ
ث�ل�اث �سن ��وات تقريب� � ًا ،امل ��كان غ�ي�ر
مالئم للنوم� ،إذ �أنه لي�س مثل املنزل".
يبذل �سكان املخيم خالل �شهر رم�ضان
ق�صارى جهده ��م للت�أقلم على الو�ضع
والت�أ�س ��ف عل ��ى رغ ��د احلي ��اة الت ��ي
اعتادوا عليها.
وخالل النهار ،تغادر الن�ساء خيامهن
ل�شراء الأرز واخل�ضراوات ،املكونات
الرئي�سة لوجبات الإفطار .يف �إحدى
اخلي ��ام ،جتمع نورا حمم ��د ،وهي �أم
ل�سبع ��ة �أطفال م ��ن �سنج ��ار� ،أ�سرتها
مل�ساعدته ��ا يف �إعداد طع ��ام الإفطار.
تق ��ول �إن "الأج ��واء الرم�ضانية التي
عا�شته ��ا من قبل لي�س ��ت موجودة يف
املخيم".
�أ�ضاف ��ت ن ��ورا" :كن ��ا يف منزلن ��ا
مرتاح�ي�ن عندما نك ��ون �صائمني ،كنا
ن�ستطي ��ع ت�شغي ��ل امل�ب�ردات ،بينم ��ا
اخليم ��ة هنا �ساخنة .لي� ��س الأمر كما
لو كنت تعي�ش يف منزلك ،نود العودة
�إىل منازلنا وال�صوم هناك".
وا�ش ��ارت" :اعتدنا �سابق� � ًا على طهو
الأرز واحل�س ��اء ،ومبج ��رد االنتهاء،
كان اجل�ي�ران يح�ض ��رون الطع ��ام،
والآن يف املخي ��م كل �شخ� ��ص يطب ��خ
لعائلت ��ه فق ��ط ،وم ��ن ال�صع ��ب عل ��ى
النا�س الطهو والتوزيع".
عند املغ ��رب جتل� ��س العائل ��ة لتناول
طعام الإفطار داخل اخليمة وت�ستمتع
بوجبات خمتلفة تذكرها بالديار .لكن
هذه الأطباق التي تبدو �شهية �أبعد ما
تكون عن الط ��اوالت املكتظة بالطعام
التي اعتادوا تناولها قبل النزوح.
ي�ش ��ار �إىل �أن احلكوم ��ة العراقي ��ة
�أ�س�س ��ت خمي ��م اجلدع ��ة للنازح�ي�ن
يف القي ��ارة ع ��ام  ،2016ال�ستقب ��ال
النازح�ي�ن يف �أعقاب عمليات اجلي�ش
لتحري ��ر مدين ��ة املو�ص ��ل م ��ن تنظيم
داع�ش.

الوطن ��ي والدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين)
�سي�ؤ�س�س �إىل عقد اجتماعات �أخرى".
و�أخلت �شركة النف ��ط الأمريكية �أك�سون
موبي ��ل  30مهند�س� � ًا م ��ن مكاتبه ��ا يف
مدينة الب�صرة  ،ونقلتهم �إىل مدينة دبي
الإماراتي ��ة كـ "�إجراء احرتازي م�ؤقت"،
وت�أت ��ي ه ��ذه اخلط ��وة م ��ن ال�شرك ��ة
الأمريكي ��ة يف ظ ��ل الت�صعيد ب�ي�ن �إيران
و�أمريكا يف املنطقة.
وت�ؤكد امل�صادر الربملانية �أن "املجتمعني

عبد املهدي �إىل قطر والكويت لبحث الأزمة بني وا�شنطن وطهران
 بغداد � /سبوتنيك
قال م�صدر مقرب م ��ن رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي
�إن رئي� ��س الوزراء �سيزور خالل اليومني املقبلني قطر
والكوي ��ت يف جول ��ة باملنطق ��ة ت�أتي ا�ستكم ��ا ًال لزيارة
ال�سعودي ��ة .و�أف ��اد م�صدر قري ��ب من رئي� ��س الوزراء
لـ(�سبوتني ��ك) ب� ��أن رو�سيا �سوف تتو�س ��ط حلل الأزمة
ب�ي�ن وا�شنطن وطه ��ران ،بالإ�ضافة �إىل قط ��ر والعراق
و�سوي�سرا وعمان واليابان".
و�أو�ض ��ح امل�صدر �أن "رئي�س الوزراء يعمل على تفعيل
هذه الو�ساط ��ة خالل زيارته �إىل قط ��ر والكويت خالل
هذا الأ�سبوع".
و�أ�ش ��ار امل�ص ��در �إىل �أن عب ��د امله ��دي "�سي ��زور خ�ل�ال

جريدة �سيا�سية يومية ت�صدر عن م�ؤ�س�سة
املدى للإعالم والثقافة والفنون

اليوم�ي�ن املقبل�ي�ن قط ��ر والكويت يف جول ��ة باملنطقة،
ت�أتي ا�ستكما ًال لزيارة ال�سعودية".
وبح�س ��ب م�صادر برملانية ،ف�إن اجلانب الكويتي قريب
من وجهة نظر العراق بخ�صو�ص التوتر املت�صاعد بني
وا�شنطن وطهران .يق ��ول �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف
جامع ��ة �ص�ل�اح الدين عب ��د احلكيم خ�س ��رو" :من غري
املمك ��ن احلديث ع ��ن و�ساطة يق ��وم بها الع ��راق ب�ش�أن
نزع فتيل الأزمة بني الواليات املتحدة و�إيران يف هذه
املرحل ��ة ،فالعراق �أ�ضعف من �أن يقوم مبثل هكذا دور،
وامل�س�ألة تع ��د �أكرب من ذلك ،فهي تتعلق ب�سرتاتيجيتي
الوالي ��ات املتحدة و�إيران ،ول ��دى كل طرف �سيا�سيات
يقوم باتباعها ،وه ��و مو�ضوع يتم مبعزل عن العراق،
مع كونه �ساحة للمواجهة منذ العام  2003وحتى الآن،

ف�أية �سيا�سية جديدة للواليات املتحدة جتاه �إيران هي ميك ��ن لهما القيام بدور الو�ساط ��ة والتدخل يف الأزمة
ت�ؤثر على العراق ب�صورة مبا�شرة".
بني طهران ووا�شنطن ،لأن وا�شنطن لديها �أجندة تريد
وتاب ��ع خ�س ��رو" :ر�أين ��ا كي ��ف ت�أث ��ر الو�ض ��ع العراقي تطبيقه ��ا يف املرحلة املقبل ��ة ،والبد من تن ��ازل �إيراين
به ��ذا التوتر احلا�صل ب�ي�ن طهران ووا�شنط ��ن� ،سواء جتاه ح ��ل امل�شكلة ،لك ��ن بالطبع �سيكون له ��ذا التنازل
بح�صار �إيران �أو ال�ضغوطات الأمريكية التي مور�ست ثمن كبري عل ��ى الإيرانيني ونظامهم ال�سيا�سي ،لذا ف�إن
عل ��ى العراق ح ��ول �ضرورة قي ��ام بغ ��داد بتطبيق هذا طه ��ران �أمام م�س�أل ��ة م�صريية ،ف�إما التن ��ازل واحلفاظ
احل�ص ��ار .كذل ��ك يوج ��د م�ؤ�ش ��ر متثل بتغي�ي�ر ال�سفري عل ��ى النظ ��ام ال�سيا�س ��ي �أو اال�ستم ��رار يف املواجه ��ة
الأمريك ��ي يف بغ ��داد ،وه ��ذا ي ��دل عل ��ى �أن الوالي ��ات والت�صعيد".
املتحدة �آخذة بالت�صعي ��د وحتجيم الدور الإيراين يف و�أ�ض ��اف خ�سرو" :يالحظ �أن �إيران ب ��د�أت با�ستخدام
املنطقة ،وهذا ال يتم دون مواجهة و�أخطاء رمبا ت�ؤدي �أدواته ��ا يف اخلليج واليمن و�سوري ��ا والعراق ،وهي
�إىل نتائج كارثية".
جميعه ��ا م�ؤ�ش ��رات �سلبي ��ة على ب ��دء املواجه ��ة ،لذا ال
وع ��ن تع ��اون الع ��راق م ��ع دول �أخ ��رى للقي ��ام ب ��دور ميكن للعراق الذي يعي�ش و�ضع ًا حرج ًا� ،أن يقوم بدور
الو�ساط ��ة ،يق ��ول خ�سرو" :حت ��ى رو�سي ��ا و�أوروبا ال الو�ساطة".

جمل�س النواب ي�ص ّوت على "قانون الغرامات" ويناق�ش �إعادة منت�سبي الدفاع والداخلية
 بغداد /املدى
�صوّ ت جمل�س النواب ،يوم �أم�س الإثنني،
عل ��ى م�ش ��روع قان ��ون تعدي ��ل قان ��ون
الغرام ��ات ال ��واردة بقان ��ون العقوب ��ات،
فيم ��ا �أرج�أ قراءة تقرير ومناق�شة م�شروع
قان ��ون حق ��وق �شه ��داء جرمي ��ة القاع ��دة
اجلوية (�سبايكر).
وقال ��ت الدائ ��رة الإعالمي ��ة ،يف بي ��ان� ،إن
"جمل� ��س الن ��واب �ص ��وّ ت عل ��ى م�شروع
قان ��ون تعديل قان ��ون الغرام ��ات الواردة
بقان ��ون العقوب ��ات رق ��م ( )111ل�سن ��ة
 1969املعدل والقوانني اخلا�صة الأخرى
رق ��م ( )6ل�سنة  2008واملق� �دّم من اللجنة
القانوني ��ة من �أجل تعديل مبالغ الغرامات
املن�صو� ��ص عليه ��ا يف قان ��ون العقوب ��ات
املذك ��ور ول�شمول هذا التعدي ��ل للغرامات
املن�صو� ��ص عليه ��ا يف القوان�ي�ن الأخرى
ولإزال ��ة التفاوت بزي ��ادة مبالغ الغرامات
الواردة فيه ��ا� ".أ�ضافت الدائرة الإعالمية
�أن "رئا�سة جمل�س الن ��واب �أرج�أت قراءة
تقري ��ر ومناق�ش ��ة م�شروع قان ��ون حقوق
�شهداء جرمية القاعدة اجلوية (�سبايكر)،
واملق ��دم من جلنت ��ي ال�شه ��داء وال�ضحايا
وال�سجن ��اء ال�سيا�سيني وحقوق الإن�سان،
اىل يوم غد الأربعاء لغر�ض �إن�ضاجه".
كم ��ا �أنهى املجل�س ق ��راءة تقرير ومناق�شة

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

فخري كرمي

فتحوا ملف التهديدات الأمريكية لإيران
م ��ن �أج ��ل التو�ص ��ل �إىل موق ��ف موح ��د
�إزاء تداعي ��ات الأزم ��ة الراهن ��ة الت ��ي
ته ��دد الع ��راق واملنطق ��ة" ،معتق ��دة �أن
"احتماالت وقوع احلرب باتت قوية يف
ظل ت�سارع وترية الأحداث والتهديدات
بني الطرفني".
يف �سي ��اق �آخ ��ر ،ت�ؤك ��د امل�ص ��ادر �أن
"الت�صعي ��د ب�ي�ن وا�شنطن وطه ��ران له
ارتب ��اط ب ��كل الأح ��داث الت ��ي جت ��ري

و�ستجري يف ال�ساحة العراقية" ،كا�شفة
�اع بريطانية لتقري ��ب وجهات
ع ��ن "م�س � ٍ
النظر ب�ي�ن الواليات املتح ��دة الأمريكية
و�إيران لإبعاد �شبح احلرب عنهما".
وتتح ��دث امل�ص ��ادر ع ��ن ا�ش�ت�راط كل
م ��ن زعيم ائت�ل�اف دولة القان ��ون نوري
املالك ��ي ورئي� ��س حتال ��ف البن ��اء هادي
العام ��ري� ،إبع ��اد رئي� ��س كتل ��ة حتال ��ف
الق ��رار �أ�سام ��ة النجيف ��ي ع ��ن االجتماع
مقابل م�شاركتهما.

وكان رئي� ��س حتال ��ف الق ��رار �أ�سام ��ة
النجيفي قال يف مقابلة متلفزة �إن �إيران
تقود م�شروع� � ًا يف حمافظة نينوى ذات
ال�سني ��ة و�إن ك ًال م ��ن املحاف ��ظ
الغالبي ��ة ُ
اجلدي ��د وامل�ؤيدين له ه ��م من �ضمن هذا
امل�ش ��روع ،م�شدد ًا عل ��ى �أنه �سيم�ضي يف
مواجهة التو�سع الإيراين.
باملقاب ��ل ،ي�ؤك ��د النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف
�سائ ��رون ب ��در الزي ��ادي �أن "االجتم ��اع
ركز عل ��ى ق�ضية مهم ��ة و�أ�سا�سية تتعلق

مبوقف العراق م ��ن تداعيات التهديدات
الأمريكية لإيران" ،كا�شف ًا �أن "الرئا�سات
الثالث والكت ��ل ال�سيا�سية خوّ لت رئي�س
اجلمهوري ��ة بتبن ��ي ط ��رح و�ساط ��ة بني
الواليات املتحدة الأمريكية و�إيران".
وي�ضيف الزي ��ادي يف ت�صريح لـ(املدى)
�أن "رئي�س اجلمهورية �سيقوم بزيارات
لبع�ض ال ��دول اخلليجية لط ��رح مبادرة
الع ��راق لتقري ��ب وجه ��ات النظ ��ر ب�ي�ن
الطرف�ي�ن" ،معت�ب�ر ًا �أن "دول اخلليج لها
دور كبري يف املنطقة لإبعاد احلرب".
وكان رئي�س اجلمهورية ق ��د ت�س ّلم ،يوم
الأربع ��اء املا�ضي ،دعوة من امللك �سلمان
بن عب ��د العزي ��ز حل�ضور م�ؤمت ��ر القمة
الإ�سالم ��ي الذي من امل�ؤم ��ل �أن يعقد يف
مكة املكرمة نهاية ال�شهر احلايل.
بعد ذلك التقى رئي� ��س اجلمهورية ،يوم
ال�سب ��ت املا�ضي ،ال�سف�ي�ر الإيراين لدى
العراق �إيرج م�سجدي ،ومت خالل اللقاء
الت�أكي ��د عل ��ى �ض ��رورة اعتم ��اد احلوار
الإيجابي لتقليل حدة التوتر يف املنطقة
وتثبيت اال�ستقرار فيها.
وب�ّي�نّ النائب ع ��ن حمافظة الب�ص ��رة �أن
"املب ��ادرة �أو الو�ساط ��ة ترك ��ز على حل
امل�ش ��اكل ب�ي�ن وا�شنط ��ن وطه ��ران ع�ب�ر
احل ��وار م ��ع االبتع ��اد ع ��ن الت�صعي ��د"،
م�ضيف� � ًا �أن "العراق خ�ل�ال الأيام املقبلة
�سيطل ��ق مبادرت ��ه اجلدي ��دة الحت ��واء
الأزمة".
ودع ��ا رئي� ��س جلن ��ة الأم ��ن القومي يف
الربمل ��ان الإي ��راين ح�شمت الل ��ه فالحت
بي�ش ��ه ،يوم اجلمع ��ة املا�ضي ،اىل حوار
بني بالده والواليات املتحدة يف العراق
او قط ��ر قائ�ل ً�ا "�أدع ��و حل ��وار �إي ��راين
�أمريك ��ي يف العراق �أو قط ��ر هدفه �إدارة
التوتر املت�صاعد".

مق�ت�رح قان ��ون �إع ��ادة منت�سب ��ي وزارتي
الداخلي ��ة والدف ��اع اىل اخلدم ��ة املق� �دّم
م ��ن جلنة الأم ��ن والدف ��اع ،بح�س ��ب بيان
الدائ ��رة الإعالمي ��ة .بدوره ،ح ��ث رئي�س
جمل� ��س الن ��واب حمم ��د احللبو�س ��ي على
"تعديل قانون قوى الأمن من خالل جعل
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الداخلي ��ة والدف ��اع بقان ��ون العفو خا�صة ب�ش�ي�ر ح� �دّاد ،خ�ل�ال تر�ؤ�س ��ه جانب� � ًا من
�أن عديده ��م يبلغ نحو �ألف عن�صر �أمني" ،اجلل�سة ،عل ��ى "�أهمية الإ�س ��راع بت�شريع
الفتة اىل "�ضرورة حل الق�ضية من جانب مق�ت�رح القان ��ون �ش ��رط �أن ال يت ��م �إعطاء
�إن�س ��اين ".و�أ�ش ��ارت اىل "الأخ ��ذ بنظ ��ر �إق ��رار لعملي ��ة التزوير و�إمن ��ا معاجلة ما
االعتب ��ار مقرتح ��ات و�آراء الن ��واب ".من ورد يف فق ��رات القان ��ون ب�صورة قانونية
جهته� ،ش� �دّد نائب رئي� ��س جمل�س النواب م ��ع االحتف ��اظ بامل�ست ��وى الأكادمي ��ي
ملنت�سبي الداخلية والدفاع".
كما ناق�ش جمل� ��س النواب الو�ضع البيئي
يف حمافظ ��ة الب�صرة .و�أك ��د النائب فالح
اخلزعل ��ي ،وه ��و �صاح ��ب طل ��ب مناق�شة
تل ��وث املاء واله ��واء والرتبة يف حمافظة
الب�صرة" ،وجود  18موقع ًا للمواد امل�شعّة
مل تتم معاجلها حتى الآن ،ف� ً
ضال عن الغاز
امل�صاحب للم�ستك�شف النفطي الذي مل تتم
معاجلته وفق ًا للمح ��ددات البيئية� ،إ�ضافة
اىل وجود خملفات احلروب يف مياه �شط
الع ��رب وتلوث الأنه ��ار يف مركز حمافظة
الب�ص ��رة ".وطال ��ب اخلزعلي ب� �ـ "�إ�صدار
قرار نيابي بتوجيه احلكومة حلل م�شكلة
التل ��وث البيئ ��ي يف الب�صرة وفق� � ًا ل�سقف
زمن ��ي وتخ�صي� ��ص املبال ��غ الالزم ��ة يف
موازنة العام احلايل على �أن تكلف وزارة
الدف ��اع واجله ��ات املعنية الأخ ��رى ب�إزالة
املخلفات احلربية وتوف�ي�ر املبالغ الكافية
للم�صاب�ي�ن بالأمرا� ��ض ال�سرطانية وحث
ال�شركات النفطية على االلتزام باملحددات
جل�سة �سابقة ملجل�س النواب ..ار�شيف من �أجل ال�سالمة البيئية".
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سياسة

جمموعة غري معروفة تعلن م�س�ؤوليتها عن ق�صف
"اخل�ضراء" انتقام ًا من ترامب

 بغداد /المدى

لعمليات تدريب القوات العراقية.

�أعلنت مجموعة م�سلحة غير معروفة،
�أنه ��ا ب ��د�أت عمليات ث� ��أر �ض ��د القوات
الأميركي ��ة ب�سب ��ب �إف ��راج الرئي� ��س
الأميرك ��ي دونال ��د ترامب ع ��ن جندي
قتل معتق ًال عراقي� � ًا بـ "العمد" قبل 11
عام ًا.
المجموع ��ة الت ��ي �أطلقت عل ��ى نف�سها
ا�س ��م "وح ��دات ال�شهيد عل ��ي من�صور
محم ��د الجبوري"� ،أعلن ��ت يوم �أم�س،
على مواقع �إلكترونية ،م�س�ؤوليتها عن
الهج ��وم ال�صاروخ ��ي ال ��ذي ا�ستهدف
المنطقة الخ�ضراء و�سط بغداد.
ادع ��ت المجموع ��ة �أن الهج ��وم ج ��اء
ك ��رد فعل على قي ��ام الرئي�س الأميركي
دونال ��د ترام ��ب بالعف ��و ع ��ن الجندي
الأميرك ��ي المته ��م بقت ��ل المعتق ��ل
العراقي علي الجبوري.
الجب ��وري ،كان قد �ألق ��ي القب�ض عليه
ف ��ي  21ني�س ��ان  2008ف ��ي الع ��راق،
لال�شتب ��اه بعالقت ��ه بتنظي ��م القاع ��دة،
�أثن ��اء حادثة الهج ��وم بقنبلة مزروعة
عل ��ى الطري ��ق قتل ��ت اثنين م ��ن �أفراد
مفرزة �أميركية.
وق ��ال مايكل بيهينا ،وه ��و قائد مفرزة
ف ��ي الفرق ��ة  101المحمول ��ة � -أثن ��اء
محاكمت ��ه ع ��ام � - 2009إن الجب ��وري
حاول انت ��زاع �سالحه �أثن ��اء التحقيق
و�إن ��ه �أطل ��ق الر�صا� ��ص علي ��ه دفاع� � ًا
ع ��ن النف� ��س .و�أدي ��ن بيهين ��ا ،ال ��ذي
عف ��ا عنه ترام ��ب م�ؤخ ��ر ًا ،بالقتل غير
العم ��د وحكم عليه بال�سج ��ن  25عام ًا،
وخف� ��ض الحكم بعد ذلك ال ��ى  15عام ًا
قب ��ل �أن يتم �إط�ل�اق �سراحه في 2014
وو�ضع ��ه تح ��ت المراقب ��ة .وقال ��ت
المجموع ��ة الم�سلحة ،في بيانات على
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي� ،إن ��ه
"�ضم ��ن حمل ��ة �صولة الني ��ران ل�شهر
رم�ض ��ان ،قامت مف ��رزة (�شهب الحق)
برج ��م مقر الإدارة الإقليمية الأميركية
ف ��ي المنطق ��ة الخ�ض ��راء ب�ص ��اروخ
كاتيو�شا �ضمن عمليات الرد على قرار
ترام ��ب الحاقد ب�إعف ��اء الجندي مايكل
بيهينا وانتقام ًا من الحكومة العراقية
الت ��ي �سكتت عل ��ى ذلك ولم تب ��دِ �أي ر ّد
فعلٍ يذكر ".ف ��ي المقابل ،قالت القيادة
المركزي ��ة الأميركية �أن االنفجار الذي
حدث بالق ��رب من ال�سف ��ارة الأميركية
في بغ ��داد ،يوم الأح ��د الفائت ،لم ي�ؤد
�إل ��ى �إ�صاب ��ة �أيّ م ��ن قواته ��ا �أو قوات

مواقف...
ف ��ي المقاب ��ل ،كان الفت� � ًا موقف القوى
ال�سيا�سي ��ة ،خا�ص ��ة تل ��ك المق ّرب ��ة من
الح�شد ال�شعب ��ي والمعروف ��ة بعدائها
للق ��وات الأميركي ��ة ،ف ��ي رف�ض ق�صف
المنطق ��ة الخ�ض ��راء ،ومح ��ذرة م ��ن
�إ�شعال فتيل الحرب.
وق ��ال زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقتدى
�زج الع ��راق
ال�ص ��در �إن �أي ط ��رف ي � ّ
في الح ��رب ويجعل ��ه �ساح ��ة للمعركة
�سيكون عدو ًا لل�شعب العراقي.
و�أ�ض ��اف ال�ص ��در ف ��ي تغري ��دة عل ��ى
تويتر":ل�س ��ت م ��ع الحرب بي ��ن �إيران
زج الع ��راق في
و�أمي ��ركا ،ول�س ��ت مع ّ
ه ��ذه الحرب وجعل ��ه �ساح ��ة لل�صراع
الإيراني الأميركي".
و�أ�ض ��اف" :نح ��ن بحاج ��ة ال ��ى وقف ��ة
ج ��ادة مع كب ��ار الق ��وم لإبع ��اد العراق
ع ��ن الح ��رب ال�ضرو� ��س الت ��ي �ست�أكل
الأخ�ضر والياب�س وتجعله ركام ًا".
ف ��ي جانب �آخر ،دعا �أمي ��ن عام منظمة
ب ��در ورئي� ��س تحال ��ف الفت ��ح ،ه ��ادي
العام ��ري ،العراقيين الى �أن ال يكونوا
نار ًا للحرب بين �إيران و�أميركا.
وق ��ال العام ��ري ،ف ��ي بي ��ان� ،إن
"الم�س�ؤولي ��ة الوطني ��ة والديني ��ة
والتاريخي ��ة تح ّتم عل ��ى الجميع �إبعاد
�شبح الح ��رب عن العراق �أو ًال وعن كل
المنطقة ثاني ًا ،لأن الحرب �إذا ا�شتعلت،
ال �سمح الله� ،سوف تحرق الجميع".
و�أ�ض ��اف �أن "كل م ��ن يح ��اول �إ�شعال
فتي ��ل الحرب انطالق ًا م ��ن العراق فهو
�إما جاهل او مد�سو�س ،لأن ّ
كل �أطراف
الحرب ال تريد الحرب ،فال الجمهورية
الإ�سالمي ��ة تريد الح ��رب وال الواليات
المتحدة تريدها ".
بدوره ،قال زعي ��م حركة ع�صائب �أهل
الح ��ق قي� ��س الخزعل ��ي ف ��ي تغري ��دة
على (تويت ��ر) �إن "الح ��رب المفتر�ضة
لي�س ��ت م ��ن م�صلح ��ة الجمهوري ��ة
الإ�سالمي ��ة الإيراني ��ة وال الوالي ��ات
المتحدة الأميركي ��ة� ،إنما هي م�صلحة
(�إ�سرائيلي ��ة) بامتي ��از ولأ�سب ��اب
عقائدية".
وح ��ذر الخزعلي م ��ن "عملي ��ات خلط
الأوراق الت ��ي يراد منه ��ا �إيجاد ذرائع
للح ��رب ي ��راد منه ��ا الإ�ض ��رار بو�ضع
الع ��راق ال�سيا�س ��ي واالقت�ص ��ادي
والأمني".

قوة امنية
مبدخل
املنطثة
اخل�ضراء
التحالف الدولي.
وج ��اء ف ��ي بي ��ان �صدر ع ��ن القي ��ادة:
"نعرف عن وقوع انفجار في المنطقة
الدولية (المنطقة الخ�ض ��راء) بالقرب
م ��ن مبن ��ى ال�سف ��ارة الأميركي ��ة ف ��ي
بغ ��داد ف ��ي � 19أيار الج ��اري ،ولم ي�ؤد
�إلى وق ��وع �ضحاي ��ا بي ��ن الع�سكريين
الأميركيي ��ن �أو �أفراد ق ��وات التحالف،
وتج ��ري ق ��وات الأم ��ن العراقي ��ة
تحقيقات في مالب�سات الحادث".
وكان �صاروخ ن ��وع كاتيو�شا ،بح�سب
بيان خلية الإعالم الأمني� ،سقط م�ساء
الأح ��د الما�ض ��ي عل ��ى م�ساف ��ة قريب ��ة
م ��ن ال�سف ��ارة الأميركية ف ��ي المنطقة
الخ�ض ��راء التي ت�ضم مق ��رات الرئا�سة
والحكوم ��ة والبرلم ��ان وال�سف ��ارات
الأجنبية.
وجاء الهج ��وم في وق ��ت تت�صاعد فيه
الحرب الكالمية بين وا�شنطن وطهران
�إثر تهديد الأخيرة بغلق م�ضيق هرمز

مقتل  3دواع�ش
خالل تفتي�ش
جزيرة �صالح الدين
 بغداد /المدى
�ألقت الأجه ��زة الأمنية ،يوم �أم�س
الإثني ��ن ،القب�ض عل ��ى �أحد �أخطر
قادة تنظي ��م داع� ��ش كان م�س�ؤو ًال
ع ��ن "ال�سباي ��ا" الإيزيديات ،وبث
جرائم التنظيم ،في المو�صل.
و�أعلن ��ت خلية الإعالم الأمني ،في
بي ��ان تلقت ��ه (الم ��دى)� ،أن �شرطة
نين ��وى ،وبن ��اء عل ��ى معلوم ��ات
ا�ستخباري ��ة تمكن ��ت م ��ن �إلق ��اء
القب� ��ض على �أح ��د عنا�صر داع�ش
الإرهاب ��ي ،كان ي�شغ ��ل من�صب ما
ي�سمى م�س� ��ؤول "ال�سبايا" ،خالل

ف ��ي الخليج الذي يع ��د المنفذ الرئي�س
لعب ��ور النفط من الخليج والعراق الى
دول العالم.
وادع ��ت المجموعة الم�سلح ��ة "قوات
ال�شهي ��د عل ��ي" ب�أنها التمث ��ل �أية جهة
�سواء �إيران او �أية �أطراف �أخرى.
وقال ��ت المجموعة في بيانه ��ا :ت�صلنا
مجموع ��ة م ��ن الأ�سئل ��ة ع ��ن طبيع ��ة
عملها وما ه ��ي ارتباطاته ��ا .و�أ�شارت
�إل ��ى �أن البع�ض ي�ص ّر عل ��ى "ارتباطنا
ب�إي ��ران نظ ��ر ًا لظهورنا عل ��ى ال�ساحة
في ه ��ذا الوق ��ت" .و�أ�ضاف ��ت بالقول:
"�إن ظهورن ��ا هو ب�سبب قرار ترامب،
ولي� ��س لنا ارتب ��اط ب�أية جه ��ة داخلية
وال خارجي ��ة وال دع ��م ".واعتب ��رت
المجموع ��ة �أن �أي ��ة اتهام ��ات م ��ن هذا
القبي ��ل "م�ضحك ��ة وت ��دور �ضم ��ن
ال�صراع الإقليمي والموالون للمحاور
هنا وهناك".
وطوق ��ت الق ��وات الأمني ��ة العراقي ��ة
ّ

مكان الحادث و�أج ��رت حملة للتفتي�ش
ف ��ي المكان المحتمل للإطالق ،وعثرت
بع ��د �أقل من �ساعة عل ��ى من�صة بدائية
ال�صن ��ع لإط�ل�اق ال�صواري ��خ ،خل ��ف
الجامع ��ة التكنولوجي ��ة ف ��ي الك ��رادة
و�سط بغداد.
وكان القائم ب�أعمال ال�سفارة الأميركية
ف ��ي بغداد جوي هود ،قال يوم الأحد-
قب ��ل �ساعات من الحادث� -إن الواليات
المتح ��دة ملتزم ��ة "باتفاقي ��ة الإط ��ار
ال�ستراتيج ��ي ،بم ��ا ف ��ي ذل ��ك حظ ��ر
ا�ستخدام الأرا�ضي العراقية لمهاجمة
�أي بلد �آخر".
وترج ��ح م�ص ��ادر (الم ��دى) الأمني ��ة
ّ
�أن تك ��ون المجموع ��ة الت ��ي �أعلن ��ت
م�س�ؤوليته ��ا عن الحاث "غير حقيقية"
و�أنه ��ا غط ��اء لجهات �أخ ��رى ت�ستهدف
الم�صالح الأميركية في العراق.
وقال ماثي ��و تولر ،ال�سفي ��ر الأميركي
الجدي ��د ف ��ي بغ ��داد ،بع ��د ت�صوي ��ت

مجل� ��س ال�شي ��وخ عل ��ى اختي ��اره يوم
الجمع ��ة الما�ض ��ي� ،إن ��ه "يتعي ��ن �أن
ن�ستم ��ر بعملنا في حماي ��ة العراق من
التدخ�ل�ات الخارجي ��ة وم ��ن تهديدات
�إي ��ران ".و�أ�ض ��اف �أن الع ��راق عل ��ى
مقرب ��ة م ��ن �أن ي�صبح "حط ��ب الحرب
بين �أميركا و�إيران".
وكان �سعي ��د الجيا�ش ��ي ،الذي و�صفته
و�سائ ��ل �إعالم غربية ب�أن ��ه ع�ضو بارز
ف ��ي مجل�س الأم ��ن الوطن ��ي العراقي،
ق ��د قال" :كان ��ت هناك خ�ل�ال اليومين
الما�ضيي ��ن اجتماع ��ات متوا�صل ��ة مع
جمي ��ع الف�صائ ��ل الم�سلح ��ة لننقل لهم
ر�سال ��ة الحكومة العراقي ��ة التي تقول
�إن كل م ��ن يتخذ فع ًال معين� � ًا ف�سيكون
ذلك على م�س�ؤوليت ��ه ولي�س م�س�ؤولية
العراق ".و�أ�ضاف الجيا�شي في قوله:
"الحكوم ��ة العراقي ��ة م�س�ؤول ��ة ع ��ن
حماية الم�صالح الأميركية في العراق،
�سنكون عدو ًا ل ��كل من يفعل �شيئ ًا �ضد

القب�ض على م�س�ؤول ال�سبايا خالل عملية
�أمنية يف �أي�سر املو�صل

�سيط ��رة الع�صاب ��ات الإجرامي ��ة
على المو�صل.
ونوّ ه ��ت خلي ��ة الإع�ل�ام الأمن ��ي
�إل ��ى �أن الإرهاب ��ي ينح ��در م ��ن
عائل ��ة "داع�شي ��ة" معروف ��ة ،وقد
ت ��م القب�ض علي ��ه ف ��ي منطقة حي
ال�سم ��اح ف ��ي الجان ��ب الأي�س ��ر
لمدينة المو�صل.
و�أ�ضاف ��ت الخلي ��ة �أن الإرهاب ��ي
عم ��ل �أي�ض ��ا ف ��ي �إع�ل�ام "داع�ش"
والن�ش ��ر ف ��ي وكال ��ة "�أعم ��اق"
الت ��ي ي�ستخدمه ��ا التنظيم في بث
ون�ش ��ر جرائمه بح ��ق المواطنين
الأبرياء.

يذك ��ر �أنه ف ��ي الثالث م ��ن �آب عام
 ،2014اجت ��اح تنظي ��م داع� ��ش
الإرهاب ��ي ،ق�ض ��اء �سنج ��ار،
والنواح ��ي والق ��رى التابع ��ة ل ��ه
ونف ��ذ �إبادة وجرائ ��م �شنيعة بحق
المك ��ون الإيزي ��دي ،بقتل ��ه الآباء
والأبن ��اء والن�ساء من كبار ال�سن،
وال�شب ��اب ،والأطف ��ال بعملي ��ات
�إع ��دام جماعي ��ة م ��ا بي ��ن الذب ��ح،
والرم ��ي بالر�صا� ��ص ،ودفنهم في
مقاب ��ر جماعي ��ة ما زال ��ت تكت�شف
حتى الآن ،واقتاد الن�ساء والفتيات
ك� �ـ "�سباي ��ا" وجاري ��ات لعنا�صره
الذي ��ن ا�ستخدم ��وا �شت ��ى �أن ��واع

العن ��ف والتعذيب ف ��ي اغت�صابهن
دون ا�ستثن ��اء حت ��ى لل�صغي ��رات
ب�أعم ��ار الثامن ��ة والتا�سعة وحتى
ال�سابعة وال�ساد�سة.
ف ��ي �سي ��اق �آخ ��ر� ،أعلن ��ت ق ��وات
الح�ش ��د ال�شعب ��ي� ،أم� ��س ،مقتل 3
من عنا�صر تنظيم "داع�ش" خالل
عملي ��ة تفتي�ش ف ��ي جزيرة �صالح
الدين.
وقالت الق ��وات ،في بي ��ان لها� ،إن
"قوات الح�ش ��د ال�شعبي انطلقت
�صباح ي ��وم االثني ��ن (�أم�س) ،من
خم�س ��ة محاور بم�شارك ��ة القوات
الأمني ��ة لمالحقة فل ��ول داع�ش في

جزيرة �صالح الدي ��ن ما �أ�سفر عن
مقتل  3عنا�صر من داع�ش".
كم ��ا �أ�ش ��ارت �إل ��ى �أن العملي ��ة
"م�ستمرة ب�إ�سناد طيران الجي�ش
لحي ��ن ت�أمي ��ن جمي ��ع الأه ��داف
المر�سومة".
و�سبق �أن �أعلن المتحدث الر�سمي
با�س ��م وزارة الداخلي ��ة الل ��واء
�سع ��د مع ��ن ،في بيان ف ��ي � 12أيار
�أن مف ��ارز ا�ستخب ��ارات ال�شرط ��ة
االتحادي ��ة العامل ��ة �ضم ��ن وكالة
اال�ستخبارات في الوزارة ،وبناء
عل ��ى اعترافات المتهمي ��ن الملقى
القب� ��ض عليه ��م ،تمكنت م ��ن �إلقاء
القب� ��ض على �أح ��د الإرهابيين في
محافظة كرك ��وك� ،شمال العا�صمة
بغداد.
كم ��ا �أعلن ��ت خلية الإع�ل�ام الأمني
ف ��ي � 1أي ��ار ،تنفي ��ذ عملي ��ة نوعية
للق ��وات العراقي ��ة ،ف ��ي مالحق ��ة
فلول الإره ��اب ،بمحافظة كركوك
الت ��ي تعتب ��ر �أغن ��ى م ��دن العراق
نفطي ًا.
و�أو�ضحت الخلية في بيان حينها،
�أنه "وفق معلوم ��ات ا�ستخبارية،
ت ��م تنفي ��ذ عملي ��ة نوعي ��ة لأبطال
قي ��ادة العمليات الخا�ص ��ة الثانية
ف ��وج مكافح ��ة الإره ��اب كركوك،
ب�إلق ��اء القب� ��ض عل ��ى ه ��دف مه ��م
�ضم ��ن �سل�سلة الأه ��داف ال�صادرة
بحقهم مذكرات اعتقال".
و�أعل ��ن الع ��راق تحري ��ر كام ��ل
�أرا�ضيه م ��ن قب�ض ��ة "داع�ش" في
كانون الأول عام  ،2017بعد نحو
� 3سنوات ون�صف من المواجهات
مع التنظي ��م الإرهابي الذي احتل
نح ��و ثل ��ث الب�ل�اد معلن ��ا �إقام ��ة
"خالفة �إ�سالمية".

الم�صالح الأميركية".
وخ�ل�ال الأ�سبوعي ��ن الما�ضيين كانت
�إدارة ترام ��ب ق ��د ذك ��رت ،وب�ش ��كل
متك ��رر وعلن ��ي� ،أن �إي ��ران والف�صائل
المتحالف ��ة معه ��ا يخطط ��ون ل�ض ��رب
الق ��وات الأميركي ��ة في المنطق ��ة و�أن
هذا التهديد قد ازداد حدة م�ؤخر ًا.
ورد ًا عل ��ى ذل ��ك� ،أر�سل ��ت الإدارة
الأميركي ��ة حاملة طائ ��رات وقا�صفات
بعي ��دة الم ��دى م ��ع بطاري ��ة م�ض ��ادة
لل�صواري ��خ ال ��ى منطق ��ة الخلي ��ج مع
خطط محدثة للحرب مع �إيران.
وجهت وزارة
ويوم الأربعاء الما�ضيّ ،
الخارجية الأميركية �أوامر لمنت�سبيها
غي ��ر الأ�سا�سيين في الع ��راق بمغادرة
البالد فور ًا.
وقالت مجموع ��ة "ال�شهيد عل ��ي" �إنها
كان ��ت قد ا�ستهدف ��ت في نهاي ��ة ني�سان
الما�ض ��ي ،مع�سكر التاج ��ي في بغداد،
وت�سبب ��ت ب�إيق ��اف التحال ��ف الدول ��ي

�أ�سو�شييتدبر�س :وا�شنطن تتهم "�ضمني ًا"
�أذرع �إيران يف العراق بق�صف �سفارتها

 ترجمة /حامد �أحمد
حذر الرئي� ��س الأميرك ��ي دونالد ترام ��ب �إيران ،في
تغري ��دة ل ��ه ،عقب �سق ��وط �ص ��اروخ ق ��رب ال�سفارة
الأميركي ��ة من مغ ّب ��ة تهديد الوالي ��ات المتحدة و�إال
�ستواجه نهاية ر�سمية.
وق ��ال ترامب ف ��ي تغريدة له يوم �أم� ��س�" :إذا �أرادت
�إي ��ران الح ��رب ف�إن ذل ��ك �سيك ��ون النهاي ��ة الر�سمية
لإيران ،ال تهددوا الواليات المتحدة مرة �أخرى".
ترامب لم يذكر تفا�صيل �أخرى وكذلك البيت االبي�ض.
مع ذلك ف�إن تغريدته جاءت بعد �سقوط �صاروخ على
بع ��د �أقل من ميل عن مبنى �سفارة الواليات المتحدة
في المنطقة الخ�ضراء م�ساء الأحد.
ج ��اء ه ��ذا الهج ��وم و�س ��ط توت ��رات مت�صاع ��دة في
منطق ��ة الخليج بع ��د �أن �أمر البي ��ت الأبي�ض ب�إر�سال
�سفن حربية وقا�صفات الى المنطقة لمواجهة تهديد
مزعوم غير وا�ضح من قبل �إيران .ووجهت الواليات
المتحدة �أي� ًضا بمغادرة جمي ��ع كادرها الدبلوما�سي
غير الأ�سا�سي العراق.
وتب ّنت مجموعة غير معروفة الهجوم الذي وقع بعد
غروب ال�شم� ��س في بغداد ،الأحد الفائت ،عندما كان
جمي ��ع الأهالي داخل بيوتهم لتن ��اول وجبة الإفطار
خالل �شهر رم�ضان.
الناطق با�سم الجي�ش العراقي ،العميد يحيى ر�سول،
ق ��ال في حديث للأ�سو�شييتدبر� ��س� ،إن �صاروخ ًا من

نوع كاتيو�شا �سقط ق ��رب ن�صب الجندي المجهول،
على بعد �أقل من ميل عن ال�سفارة الأميركية ،م�ضيف ًا
�أن الجي� ��ش كان يحق ��ق ف ��ي ال�سب ��ب ولك ��ن يعتق ��د
�أن ال�ص ��اروخ ق ��د تم �إطالق ��ه من مناطق ف ��ي �شرقي
بغداد.
وا�ستنادا لم�س� ��ؤول �أمني ،رف�ض الك�شف عن ا�سمه،
ف�إن ��ه بعد فترة ق�صيرة من ذلك تم العثور على من�صة
�إطالق ال�صاروخ من قبل قوات �أمنية في منطقة تقع
�شرقي بغداد .و�أ�ضاف الم�س�ؤول �أي� ًضا ب�أنه تم �إغالق
الط ��رق الم�ؤدي ��ة للمنطق ��ة الخ�ضراء ب�ش ��كل م�ؤقت
لأ�سباب �أمنية ثم �أعيد فتحها ب�شكل اعتيادي.
الجي�ش الأميركي �أكد �سقوط ال�صاروخ في المنطقة
الخ�ض ��راء دون �أن يذك ��ر م ��ن كان وراءه ،لكن ��ه قال
�إنه ال توج ��د هناك خ�سائر بين الأميركان او �أع�ضاء
التحالف الآخرين .وقال بل �أوربان ،المتحدث با�سم
القي ��ادة المركزية للجي� ��ش الأميركي لمنطقة ال�شرق
الأو�سط ،في بيان� ،إن القوات الأمنية العراقية تقوم
بالتحقي ��ق الآن ف ��ي الح ��ادث .وق ��ال متح ��دث با�سم
الخارجية الأميركية �إنه "�صاروخ ذو نوعية رديئة".
و�أ�ض ��اف المتح ��دث با�س ��م الخارجي ��ة الأميركية �أن
"مث ��ل هذه الهجمات �سوف ل ��ن يتم الت�ساهل معها
و�سيت ��م الرد عليه ��ا ب�أ�سلوب حا�س ��م ،و�أن الواليات
المتح ��دة �ستح ّمل �إي ��ران الم�س�ؤولية عن �أي هجوم
مماثل ين ّفذ من قبل وكالئها من ملي�شيات م�سلحة �أو
عنا�صر اخرى من هذه القوات".
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و�سط الت�صعيد  ..اجتماع ع�سكري �أمريكي خليجي "رفيع امل�ستوى"

ظريف رد ًا على ترامب" :التبجحات عن �إبادة" �إيران لن تق�ضي عليها

 ل���ن���دن ل����ط����ه����ران :ال ت�������س���ت���ف���زوا ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة و�إال ف�������س�ي�رد ت���رام���ب
 بغداد  /متابعة المدى
ن� �دّد وزي ��ر الخارجي ��ة الإيران ��ي ،محم ��د
جواد ظريف ،بتعليقات الرئي�س الأميركي
دونال ��د ترام ��ب التي اعتبره ��ا "تبجحات
ع ��ن �إبادة" �إيران ،وح� � ّذره من توجيه �أي
تهديد لبالده.
وم ��ع ت�صاعد اال�ضطرابات بي ��ن البلدين،
ن�شر ترامب تغريدة الأحد ،قال فيها�" :إذا
�أرادت �إيران القتال ،ف�ستكون هذه نهايتها
الر�سمي ��ة" .وقال ظري ��ف �إن ترامب عليه
�أن يعي التاري ��خ" ،فالإيرانيون �صامدون
على م ��ر قرون �أم ��ام كل المعتدي ��ن الذين
مروا بها ...جرب �إظهار االحترام ،فهو ما
ينفع" معهم.
وكت ��ب وزير الخارجي ��ة الإيراني تغريدة
�أم� ��س االثني ��ن ،ق ��ال فيه ��ا �إن الرئي� ��س
الأميرك ��ي "منق ��اد لفري ��ق ح ��رف الباء"،
ف ��ي �إ�ش ��ارة �إل ��ى م�ست�شار الأم ��ن القومي
(ج ��ون) بولت ��ون ،ورئي� ��س ال ��وزراء
الإ�سرائيل ��ي بنيامي ��ن (نتنياه ��و) ،وولي
العهد ال�سعودي (محمد) بن �سلمان.
وتاب ��ع في التغريدة" :ترامب ي�أمل في �أن
يحقق ما ف�شل فيه معتدون مثل الإ�سكندر
الأكب ��ر وجنكيز خان .الإيرانيون �صمدوا
عل ��ى م ��دار ق ��رون ف ��ي وج ��ه المعتدي ��ن
الذين م ��روا عليهم .الإره ��اب االقت�صادي
والتلويح بالإبادة لن ي�ضعا نهاية لإيران ".والتلميح ��ات ال�صادرة عن البيت الأبي�ض و�أجل ��ت الوالي ��ات المتح ��دة الموظفي ��ن
وكان ظري ��ف ق ��د �ش� �دّد ال�سب ��ت الما�ضي ب�ش� ��أن التعام ��ل م ��ع �إيران و�س ��ط تقارير غير الأ�سا�سيين م ��ن بعثتها الدبلوما�سية
عل ��ى �أن �إيران ال ترغب ف ��ي دخول حرب .تداولته ��ا و�سائ ��ل الإع�ل�ام الأميركية عن ب�سب ��ب "تهدي ��دات خطيرة" م ��ن القوات
ون�ش ��رت الواليات المتح ��دة �سفن ًا حربية وجود خالفات داخ ��ل �إدارة ترامب ب�ش�أن التي تدعمها �إيران في العراق.
وطائ ��رات في منطق ��ة الخليج ف ��ي الأيام كيفية التعامل مع �إيران.
وت�صاع ��د التوتر بين الوالي ��ات المتحدة
الأخيرة .وتع ��د تغريدة ترامب تحو ًال في �إال �أن الرئي� ��س الأميرك ��ي دونالد ترامب وطه ��ران مم ��ا دف ��ع وا�شنطن �إل ��ى �إر�سال
لهجته تجاه �إيران ،بعد محاوالته م�ؤخر ًا وجّ ه �أم�س االثني ��ن تحذير ًا �شديد اللهجة حاملة طائرات وقطع بحرية وقاذفات من
تج ُنب ال�صراع الع�سك ��ري .وعندما �س�أله �إلى �إي ��ران توعّد في ��ه بتدمير طه ��ران �إذا ط ��راز بي � 52إلى منطقة الخليج للت�صدي
�صحفي ��ون الأ�سب ��وع الما�ض ��ي �إن كان ��ت هدّدت وا�شنطن وم�صالحها.
�إلى "التهديدات الإيرانية".
الواليات المتحدة �ستح ��ارب �إيران ،قال :وق ��ال ترامب في تغري ��دة على تويتر "�إذا كما �أمرت وا�شنط ��ن بمغادرة "الموظفين
"�أتمنى �أال يحدث ذلك".
�أرادت �إي ��ران القت ��ال ف�ستك ��ون النهاي ��ة غي ��ر الأ�سا�سيين" من العراق ،م�شيرة �إلى
كم ��ا ا�ستبع ��دت �إي ��ران عل ��ى ل�س ��ان وزير الر�سمية لها .ال تهددوا الواليات المتحدة تقدي ��رات ا�ستخباراتي ��ة بتهدي ��د محتمل
خارجيتها ج ��واد ظريف احتم ��ال ن�شوب مرة �أخرى �أبد ًا".
للقوات الأميركية من قبل �إيران.
حرب بين بالده والواليات المتحدة.
وت�أت ��ي تهدي ��دات ترام ��ب لإي ��ران بع ��د
لماذا ت�صاعد التوتر؟
وقال ظريف �إن "طه ��ران ال تريد الحرب" �ساعات م ��ن �إطالق �صاروخ ف ��ي المنطقة
ولكنه ح ّذر قائ ًال "ال توجد دولة لديها فكرة الخ�ض ��راء بالعا�صم ��ة العراقي ��ة بغ ��داد ،ت�صاع ��د التوت ��ر بي ��ن �إي ��ران والوالي ��ات
ا�سته ��دف مبنى يبعد ن�ص ��ف كيلومتر عن المتح ��دة من ��ذ �أن ان�سح ��ب ترام ��ب م ��ن
�أو وهم القدرة على مواجهة �إيران".
االتفاق الن ��ووي الذي وقعت ��ه طهران مع
وفي الآونة الأخيرة ،تباينت الت�صريحات ال�سفارة الأميركية.

القوى الكبرى في عام .2015
ون�ص هذا االتف ��اق على خف�ض العقوبات
االقت�صادي ��ة المفرو�ض ��ة عل ��ى طه ��ران،
مقابل وقف جميع �أن�شطتها النووية.
ورد ًا عل ��ى ترام ��ب� ،أعلنت �إي ��ران تعليق
التزاماته ��ا الخا�ص ��ة باالتف ��اق الن ��ووي
وه� �دّدت با�ستئن ��اف �إنت ��اج اليوراني ��وم
المخ�صب بع ��د �أن �أعادت وا�شنطن فر�ض
عقوباتها على طهران.
من جهة �أخرى زار وزير خارجية �سلطنة
عُمان يو�سف بن علوي بن عبد الله طهران
�أم� ��س االثنين تزامنا م ��ع ت�صاعد التوتر
بي ��ن الجمهوري ��ة الإ�سالمي ��ة والوالي ��ات
المتحدة وحلفائها في الخليج.
وكان ��ت ُعم ��ان �ساهم ��ت ف ��ي الما�ضي في
التمهيد لمفاو�ضات بين �إيران والواليات
المتح ��دة .وذك ��رت وكال ��ة الجمهوري ��ة
الإ�سالمي ��ة الإيراني ��ة للأنب ��اء �إن الوزي ��ر

العُماني ناق�ش م�سائل �إقليمية ودولية مع
نظيره محمد جواد ظريف ،دون ذكر مزيد
من التفا�صيل .ولي�س معلوم ًا ما �إذا كانت
هذه الزيارة تهدف �إلى خف�ض التوتر بين
�إيران والواليات المتحدة.
ولعبت عُمان في وقت �سابق دور ًا مهم ًا في
الو�ساطة بين الوالي ��ات المتحدة و�إيران
اللتي ��ن انقطع ��ت العالق ��ات الدبلوما�سية
بينهما في ع ��ام  .1980وعُمان هي �إحدى
دول الخلي ��ج العربي ��ة الت ��ي تحافظ على
عالق ��ات جيدة مع كال البلدين .ووا�شنطن
وطه ��ران على خالف ممت ��د ب�سبب برامج
�إيران النووية وال�صاروخية.
وف ��ي �سياق مت�صل قالت بريطانيا لإيران
�أم� ��س االثنين �إنه يجب �أال ت�ستهين بعزم
الوالي ��ات المتح ��دة ،مح� � ّذرة من �أن ��ه �إذا
تعر�ضت الم�صال ��ح الأميركية لهجوم ف�إن
�إدارة الرئي�س دونالد ترامب �سترد.

الم�ؤي ��دة ل ��ه ،ق ��ال ترام ��ب �إنه يري ��د منع
�إي ��ران من تهديد ب�ل�اده وامت�ل�اك �أ�سلحة
نووية.
و�أ�ض ��اف �إن ��ه ال ي�سع ��ى �إل ��ى الح ��رب مع
�إيران لأ�ضراره ��ا االقت�صادية والب�شرية،
و�إن ��ه �إذا تعي ��ن علي ��ه �أن يغ ��زو �إي ��ران
ف�سيغزوها اقت�صادي ًا.
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى ك�شف ��ت الخارجي ��ة
الأميركي ��ة ع ��ن انعق ��اد اجتم ��اع ع�سكري
�أميركي خليجي "رفيع الم�ستوى" ،و�سط
الت�صعيد الع�سكري �ضد �إيران.
ون�شرت الخارجية الأميركية ،عبر ح�سابها
الر�سم ��ي على موق ��ع "تويت ��ر" ،قولها �إن
اجتماع� � ًا ع�سكري� � ًا "رفي ��ع الم�ست ��وى"
جمع بي ��ن نائب قائد الأ�سط ��ول الخام�س
والق ��وات البحري ��ة الم�شترك ��ة الأدميرال
جي ��م مال ��وي ،مع ق ��ادة الق ��وات البحرية
وق ��ادة كبار �آخري ��ن ف ��ي دول الخليج في
العا�صمة البحرينية المنامة.
و�أو�ضح ��ت الخارجي ��ة الأميركي ��ة �أن
االجتماع ت ّم في مقر قيادة القوات البحرية
المركزية في المنامة ،وت ّم مناق�شة "الأمن
البحري" في منطقة الخليج.
وي�أت ��ي هذا االجتماع في وق ��ت ت�شهد فيه
المنطق ��ة توت ��رات متزاي ��دة بي ��ن �إي ��ران
و�أمي ��ركا ،ما �أث ��ار مخاوف ان ��دالع حرب
�شاملة بين طه ��ران ووا�شنطن في ال�شرق
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي الأو�سط.
هن ��ت لل�صحفيي ��ن عل ��ى هام� ��ش اجتماع وكان ��ت قد تعر�ضت � 4سف ��ن تجارية قرب
لجمعي ��ة ال�صح ��ة العالمي ��ة ف ��ي جني ��ف مين ��اء الفجيرة داخل المي ��اه االقت�صادية
”�أق ��ول للإيرانيي ��ن :ال ت�ستهين ��وا بعزم الإماراتي ��ة لعملي ��ة "تخريبي ��ة" وتجري
الجانب الأميركي.
�أبوظب ��ي تحقيق ��ات مع النروي ��ج للك�شف
”�إنه ��م ال يري ��دون حربا م ��ع �إيران .لكن عن هوية الم�س�ؤول عنها.
�إذا تعر�ض ��ت الم�صال ��ح الأميركية لهجوم وت�شه ��د منطق ��ة الخليج تح ��ركات مثيرة
ف�سي ��ردون .وهذا �أمر يحت ��اج الإيرانيون للقلق� ،إذ �أجرت مقاتالت �أميركية ،االثنين
�إلى التفكير فيه بتمعن �شديد“.
الما�ض ��ي ،طلع ��ات ردع ف ��وق الخلي ��ج،
وكان ترام ��ب قد تح� �دّث �أم�س االثنين عن موجهة �ضد �إيران.
غزو �إيران اقت�صاديا
وازدادت التوت ��رات بي ��ن الجانبي ��ن بعد
حي ��ث �أك ��د �إن ��ه ال يري ��د حرب ًا م ��ع �إيران �إعالن وا�شنطن العام الما�ضي االن�سحاب
ب�سب ��ب �أ�ضرارها الج�سيم ��ة ،وتحدّث عن م ��ن االتف ��اق الدول ��ي للع ��ام  2015حول
"غزوه ��ا اقت�صادي ًا" ،بعدم ��ا ح ّذرها من برنام ��ج �إي ��ران الن ��ووي و�إع ��ادة العم ��ل
�أنها �ستواجه "نهايتها" �إذا �سعت لمواجهة بالعقوب ��ات االقت�صادية عل ��ى الجمهورية
ع�سكرية مع الواليات المتحدة.
الإ�سالمي ��ة ،و�إع�ل�ان الأخي ��رة قب ��ل �أي ��ام
فف ��ي لق ��اء خا� ��ص مع ��ه بثت ��ه فج ��ر �أم�س تخفي� ��ض بع� ��ض م ��ن التزاماته ��ا �ضم ��ن
االثني ��ن �شبكة "فوك�س ني ��وز" الأميركية االتفاق رد ًا على وا�شنطن.

وا�ش��نطن بو�س��ت :ترام��ب ي�ض��ع املنطق��ة عل��ى حاف��ة ال�س��كني
و�صف ��ت �صحيف ��ة "وا�شنط ��ن بو�س ��ت" الأميركي ��ة
تغري ��دة الرئي� ��س دونال ��د ترام ��ب التي توع ��د فيها
�إي ��ران ،ليل ��ة الأح ��د ،ب�إنهائه ��ا �إذا م ��ا فك ��رت ف ��ي
االعت ��داء على الم�صال ��ح الأميركي ��ة ،ب�أنها و�ضعت
ال�شرق الأو�سط على حاف ��ة ال�سكين ،بعد �أن �شهدت
الت�صريح ��ات بي ��ن طه ��ران ووا�شنط ��ن حال ��ة م ��ن
الهدوء الأ�سبوع الما�ضي.

تغري ��دة ترام ��ب �أتت بعد �ساع ��ات قالئل من �سقوط
�صاروخ بالقرب من ال�سفارة الأميركية في المنطقة
الخ�ض ��راء المح�صن ��ة بالعا�صم ��ة العراقي ��ة بغداد،
وهو ما زاد من حدة التوتر ،خا�صة �إن هذا الهجوم
ج ��اء بع ��د �أيام م ��ن الهجم ��ات عل ��ى ناق�ل�ات النفط
والمن�ش�آت النفطية بال�سعودية.
ورغم ذل ��ك ،تقول ال�صحيفة في مق ��ال تحليلي ،ف�إن
الخب ��راء يعتق ��دون �إن كل تل ��ك الح ��وادث ال ت�سوّ غ
الت�صعي ��د الأميركي الذي تم َّثل في �إر�سال الواليات
المتحدة مجموعة من حام�ل�ات الطائرات وقاذفات
جوي ��ة ،في �إطار محاولة وا�شنطن ردع طهران ،كما
ج ��اء ف ��ي الت�صريح ��ات الأميركية .وب ��د ًال من ذلك،
�أث ��ارت �أنباء عملي ��ات االنت�شار ر َّد فع ��ل دبلوما�سي ًا
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عش��ر يوم) وبعكسه سوف ينظر
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اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي
املدير العام  /وكالة

يتق��دم موظف��و مص��رف الرافدي��ن
بالتهنئة إلى مدير عام املصرف الدكتورة
خولة طالب جبار مبناسبة مرور الذكرى
 78لتأس��يس املص��رف  .س��ائلني اهلل
تعالى ان نكون عند حس��ن الظن وقدر
املس��ؤولية في تق��دمي أفضل اخلدمات
املصرفي��ة واجناز املهام املكلفني بها مبا
يتناسب مع س��معة ومكانة مصرفنا
وتذليل كافة العقبات التي من شأنها
عرقلة العمل املصرفي  .كما نعاهدك
بالوق��وف مع��ك الس��تكمال جهودك
املضيئ��ة في اجن��از النظ��ام املصرفي
وتطوير قدراتنا ومهاراتنا مبا يتالئم مع
متطلبات املرحلة املقبلة.

�ض ��د �إدارة ترام ��ب ،حيث �شدد الحلف ��اء في �أوروبا
وال�ش ��رق الأو�س ��ط عل ��ى �ض ��رورة توخ ��ي الح ّذر،
والإ�ص ��رار عل ��ى �أنه ��م ال يري ��دون الح ��رب ،وب ��د ًال
م ��ن تحريك جبه ��ة موحدة لمواجه ��ة دور �إيران في
المنطقة ،بدت الجهود الأميركية ك�أنها عزفت منفردة
وب�شكل ا�ستفزازي .وت�ضي ��ف ال�صحيفة �أن ر�سائل
ترامب من زيادة ال�ضغط على �إيران لم تتحقق ،فقد
بدا �أن هناك تنافر ًا وا�ضح ًا بين �أع�ضاء �إدارته ،بين
م ��ن يري ��د المواجهة مع �إي ��ران وفري ��ق �آخر يرغب
ف ��ي �إبعاد الوالي ��ات المتحدة ع ��ن �صراعات ال�شرق
الأو�س ��ط .وت�شي ��ر �إلى ق ��ول �إليزابي ��ث ديكن�سون،
م ��ن المجموعة الدولي ��ة للأزم ��ات ،ل�صحيفة "وول
�ستري ��ت جورن ��ال"� ،إن هن ��اك مخاوف م ��ن �صراع

م�أ�س ��اوي في ال�شرق الأو�سط ،والمنطقة بدت ك�أنها
على حافة ال�سكين .وترى ال�صحيفة �أن حالة اللعب
به ��ذا ال�شكل ق ��د تلحق ال�ض ��رر بم�صداقي ��ة ترامب
بي ��ن الحلفاء .يقول ج ��ون بي الترم ��ان مدير مركز
الدرا�س ��ات ال�ستراتيجية والدولي ��ة� ،إن الم�صداقية
�أمر م ��ن ال�صعب على الرئي� ��س �أن يحافظ عليه� ،إذا
كن ��ت تتوع ��د بر ِّد فع ��ل على فع ��ل معين ث ��م يح�صل
الفعل وتقرر عدم الرد عليه ،ف�إن م�صداقيتك �ستنتهي
وعليك التوقف عن ال�سير في هذا الم�سار.
وم ��ع ذل ��ك ،تق ��ول ال�صحيف ��ة ،ف�إن ��ه ب�إم ��كان �إدارة
ترام ��ب �أن ت�شي ��ر �إل ��ى بع� ��ض االنت�ص ��ارات ف ��ي
تعامله ��ا مع �إي ��ران ،ولعل من �أبرزه ��ا �أن العقوبات
الأميركية الم�شدّدة التي ُفر�ضت على �صناعة النفط

تهنئة

تتق��دم االدارة العامة ملصرف الرافدين
بأرق التهاني والتبريكات إلى نائب رئيس
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير املالية
الس��يد فؤاد حس�ين احملترم مبناس��بة
مرور الذك��رى  78لتأس��يس املصرف .
وبهذه املناس��بة نعاهدك��م على بذل
املزيد من اجلهود والعطاء وتقدمي أفضل
اخلدم��ات لالرتق��اء بالعم��ل املصرفي
وادخ��ال التقنيات واملعايي��ر احلديثة مبا
يتناس��ب ومواكبة التطور احلاصل في
املؤسسات املالية العاملية.
د .خولة طالب جبار
املدير العام  /وكالة

الإيرانية قد �أ�ضرت بقدرة طهران على تمويل بع�ض
مجموعاتها الفرعية في الخارج ،حيث خ ّف�ض حزب
الله اللبناني ميزانياته و�سط عجز في التمويل ،غير
�أن ذلك يرفع �أي�ض ًا من خطر الت�صعيد الع�سكري.
نع ��م ،ق ��د ال تك ��ون الح ��رب ف ��ي الأف ��ق ،ت�ضي ��ف
"وا�شنط ��ن بو�س ��ت" ،لكن ال�سح ��ب الداكنة تلوح
في الأف ��ق ،و�أكدت الم�شاحنات المحمومة الأ�سبوع
الما�ض ��ي ،الفج ��وة الوا�سع ��ة بين م�س�ؤول ��ي �إدارة
ترام ��ب ونظرائه ��م الأوروبيي ��ن ،الذي ��ن ي ��رون �أن
الأزم ��ة ناتجة ع ��ن قرار ترام ��ب الأح ��ادي الجانب
�إلغ ��اء االلتزامات الأميركية �ضم ��ن االتفاق النووي
الإيراني ،ومن وجهة نظرهم ف�إن الواليات المتحدة
هي التي ت�ؤدي دور المُح ِّر�ض.

م � /إعادة �إعـــــالن

مناق�صة ا�ستريادية
 2019 / 10م /د (جتهي��ز  200ط��ن �سل��ك نحا�س��ي دائ��ري قيا���س )  (2.5 mmذو
الرق��م الرم��زي  R162/Dملحول��ة التوزيع �سع��ة  11 / 400وح�س��ب املوا�صفات
الفنية وقائمة جدول الت�سليم .
تاريخ الغلق ()2019/7/1
(معلنة للمرة الثانية)

يس��ر (وزارة الصناعة واملعادن  /ش��ركة ديالى العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة
لتق��دمي عطاءاته��م مبوجب الوثائق القياس��ية االلزامية وبعكس��ه يهمل العط��اء مع مالحظة ما
يأتي:
 -1عل��ى مقدم��ي العطاء املؤهلني والراغبني ف��ي احلصول على معلومات إضافية االتصال (ش��ركة
ديال��ى العامة) وعبر البري��د االلكترون��ي ( )www.dialacompany.comوكما موضح��ة بالتعليمات
ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي:
أ -املبلغ التخميني االجمالي لكلف التصنيع للمناقصة هو ( )468400دوالر أمريكي (فقط أربعمائة
وثمانية وس��تون ألف واربعمائة دوالر) يضاف إليه سعر  LMEللنحاس الجمالي الكمية في يوم فتح
العطاءات لغرض احتساب السعر االجمالي للعطاء ،واصل  CIPمخازن شركة ديالى العامة.
ب -مق��دار مبل��غ التأمينات األولي��ة للمناقصة هو ( )34680دوالر أمريكي (فق��ط اربعة وثالثون ألف
وستمائة وثمانون دوالر) واملطلوب تقدميها مع العطاء.
ج -ان س��عر بيع مس��تندات للمناقصة ه��و ( )200000دينار عراقي (فقط مائتا أل��ف دينار عراقي ال
غيرها) غير قابل للرد إال في حالة إلغاء املناقصة من قبل ش��ركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون
تعويض ملقدمي العطاءات.
د -على مقدم العطاء ان يس��تخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القس��م الرابع (مناذج العطاء)
ويجب أن يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيير في شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة
جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
* مالحظة :تعفى الش��ركات األجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او متثيل رس��مي او وكيل جتاري
مسجل في العراق من تقدمي وصل شراء مستندات املناقصة.
* في حال كانت طريقة الدفع (نقداً) فيتم الدفع بـ (الدينار العراقي) ومبا يعادل قيمة الدوالر حس��ب
نشرة البنك املركزي العراقي ليوم اطالق املستحقات للمواد اجملهزة.
* تقدمي تعهد خطي في القسم القانوني لشركتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسسات
والشركات التابعة لها.
 -2متطلبات التأهيل املطلوبة ( :كما مبينة في وثائق العطاء).
 -3يت��م تس��ليم العطاءات إلى العنوان اآلتي (ش��ركة ديالى العامة  /طريق بغ��داد بعقوبة اجلديد –
قرب تقاطع القدس) وان آخر موعد لتس��ليم العطاء س��يكون الساعة الثانية ظهرا ً من تاريخ غلق
املناقصة في  2019/7 /1وان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي
العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي (مقر شركتنا  /غرفة جلنة فتح العروض) في
الساعة التاس��عة صباحا ً ليوم  2019/7/2وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم
التالي للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقدمي العطاء ويعتبر موعد الغلق ..مع التقدير .

عبد الر�سول حممد عارف
املدير العام وكالة
ورئي�س جمل�س الإدارة

العدد ( )4434ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -الثالثاء (� )21أيار 2019
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رياضة

بعبارة أخرى
 علي رياح

الفكاهة ..بالتق�سيط املريح!!
�أع ��رف �صديق� � ًا متج ّه ��م الوجه لكنه
يب ��دع النكتة بفطرت ��ه الغامرة  ،وال
يجرتحه ��ا تك ّلف ًا حني يطل ��ق العنان
لكلمات ��ه وتعاب�ي�ره  ..عندم ��ا يلتئم
�شملنا يف منا�سب ��ات متباعدة بحكم
الظ ��روف وامل�س�ؤولي ��ات� ،أده� ��ش
كث�ي�ر ًا لأن يغ ��ادر ه ��ذا ال�صدي ��ق
�أحزان ��ه الت ��ي ت�ش ��وب كل تفا�صي ��ل
حيات ��ه لي�ضعن ��ا يف قل ��ب (الإمت ��اع
وامل�ؤان�سة) !
�أع ��رف هذا الل ��ون من بن ��ي الب�شر،
و�إن كان ن ��ادر ًا يف زمانن ��ا ال�صع ��ب
ه ��ذا ..و�أدرك قيم ��ة العَـط ّي ��ة الت ��ي
وهبها الب ��اري �إياهم وه ��م ميلكون
حُ �س ��ن الدعابة وال�سخري ��ة والته ّكم

حت ��ى يف �أدق امل�شاه ��د �س ��واد ًا ..
ه ��ذا التناق�ض ي�ش� �دّين ،فهو يعك�س
ق ��درة غ�ي�ر عادي ��ة عل ��ى خل ��ق ج ��و
خمتلف .ورمبا هذا ه ��و ال�س ّر الذي
يكم ��ن وراء قراءت ��ي كت ��اب (الكبار
ي�ضحك ��ون �أي�ض ًا) لأني� ��س من�صور
مرت�ي�ن تف�ص ��ل بينهما �سن ��ة واحدة
ال �أكرث!
فه ��ذا الكات ��ب الأدي ��ب ال ��ذي تتع ّلق
موهبته ب�أ�ستار الوجودية و�أ�ستاذه
جان ب ��ول �سارت ��ر ،يتج ّل ��ى يف هذا
�ضحكات و�سرور ًا
الكتاب الذي ي�ش ُّع
ٍ
وظراف ��ة ،وير�ص ُد ف�ص ��و ًال �ضاحكة
غري م�ألوفة عن زعماء مثل جمال عبد
النا�صر وعبد ال�س�ل�ام عارف و�أنور

ال�سادات وح�سني مبارك وم�شاهري
الف ��ن �أمثال حممد عب ��د الوهاب و�أم
كلث ��وم وكتـّاب من ط ��راز طه ح�سني
وتوفي ��ق احلكي ��م وم�صطف ��ى �أمني
ليثب ��ت �إن ��ه يتغل ��ب عل ��ى (حمن ��ة)
اال�ستظ ��راف يف الكتاب ��ة ال�ساخ ��رة
 ..نع ��م  ،فلي�س كل �أدي ��ب �أريب قادر
على �أن يقتحم ه ��ذا امليدان النادر..
ق� � ْل يل ك ��م كاتب� � ًا �ساخ ��ر ًا عربي� � ًا
�شه�ي�ر ًا يف ميدان ��ه تعرف ��ه �أنت على
م ��دى ال�سن ��وات الع�ش ��ر الأخرية..
ف�أن ��ا ال �أكاد �أج ��د �أح ��د ًا ،الحتفظ –
يف خامت ��ة الأم ��ر ب ��والء الق ��راءة
والإعج ��اب ب�إبراهي ��م عب ��د الق ��ادر
امل ��ازين وحممود ال�سع ��دين و�أحمد

رج ��ب وداود الفرح ��ان وعب ��د الل ��ه
ال�شيتي وزكريا تامر وعا�صم حنفي
وقليلني جد ًا غريهم!
والآن � ..إىل بي ��ت الق�صي ��د  ،فف ��ي
الكتابة الريا�ضي ��ة  ،مل �أعرف طوال
عم ��ري املهن ��ي فار�س� � ًا ي�ض ��ارع عبد
الله العجمي يف قدرته على �أن يدبّج
مق ��ا ًال متما�س ��ك ًا بديع� � ًا في ��ه حالوة
الفك ��رة وط�ل�اوة الأ�سل ��وب  ..قل ��م
يبدع النكتة يف �أدب جم ،وينتقد يف
ّ
حت�ض ��ر  ..ي�شهر مدافع ��ه فال تنطلق
منها �إال البهجة حتملها �ألوان الطيف
ال�شم�سي ،فال تدري  -عندها � -أتز ُّم
�شفتي ��ك ل�سخري ��ة الأق ��دار �أم ترخي
العنان ل�ضحكاتك..

قلت له مت�سائ ًال على طريقة ال�شاعرة
�سعاد ال�صباح� ،أيام الراحلة اخلالدة
جملة (ال�صقر) :
من �أين ت�أتي بالف�صاحة كلها ..
و�أنا يتوه على فمي التعبريُ؟!
كان ير ُد بخجل �شدي ��د ،ويقول �إنها
جم ّرد �أوج ��اع قل ��ب وخرب�شات قلم
 ..وال �أراه يفتع ��ل اخلفر �أو احلياء
�أو التوا�ض ��ع  ..فه ��ذا ه ��و القال ��ب
ال ��ذي ن�ش� ��أ في ��ه � ..أراه �صادق ًا جد ًا
يف �إجابته  ،فه ��و مغرق يف هوايته
حتى لو تف� � ّرد لوحده يف هذا اللون
من الكتابة ..
الأم ��ر الوحيد الذي عج ��ز العجمي
�أو �أعج ��زين ع ��ن ال ��رد في ��ه ،ه ��و

جمع ما كت ��ب يف زاويت ��ه ال�شهرية
(كاريكان ��ت) يف كتاب �سيكون قيمة
ال جُت ��ارى وال ُتب ��ارى يف املكتب ��ة
الريا�ضي ��ة العربي ��ة  ..كن ��ت دائم ��ا
�أح ّثه و�أح ّر�ض ��ه على �أن يتح ّرك كي
ال ت�ضي ��ع مقاالت ��ه الن ��ادرة في�ضيع
�أث ��ره من جي ��ل �أو �أجي ��ال �ست�أتي ،
حت ��ى و�ضعن ��ي م�ؤخ ��ر ًا يف ح�ي�رة
من �أم ��ري حني با�ش ��ر كتابة حلقات
ممتعة لذي ��ذة عميقة ع ��ن م�شاويره
ب�ي�ن كربي ��ات ال�صح ��ف الكويتي ��ة
باحث� � ًا ع ��ن م ��كان يف ال�صفح ��ات
الأخ�ي�رة ب�صفت ��ه كاتب� � ًا �ساخ ��ر ًا
ال حم ��رر ًا للتحقيق ��ات ال�صحفي ��ة
املحلية!

زادين م ��ا قر�أت يف احللق ��ة الأوىل
�إ�ص ��رار ًا عل ��ى �أن ي�ؤل ��ف كتاب�ي�ن ال
واح ��د ًا  ،برغم �أنن ��ي �أعي�ش مع �أبي
عائ�ش ��ة مكاب ��دات الأمل واملر� ��ض
وال�شج ��ن يف ال�سنوات املا�ضية من
عم ��ره بعد �أن فقد كث�ي�ر ًا من �أحبائه
و�أح�شائه!
موافق يا �صديقي العجمي �أال تعدنا
ب�ش ��يء غري �أن تبد�أ ،وغري �أن تطلق
العن ��ان لفكرك الريا�ض ��ي ال�ضاحك،
ث ��م مت�شي الهوين ��ا و�أعماقك تـُ�سرع
�ضحك ًا ،فت�صل �إلينا مت�أخر ًا!
رب بوعدك
فق ��ط � ..أنت مطالب ب�أن ت ّ
يل ولكث�ي�ر من الزم�ل�اء الإعالميني
العرب ،ولو بالتق�سيط املريح!

الأمر الوحيد
الذي عجز
العجمي �أو
�أعجزني عن
الرد فيه ،هو
جمع ما كتب في
زاويته ال�شهيرة
(كاريكانت) في
كتاب �سيكون
قيمة ال ُتجارى
وال ُتبارى
في المكتبة
الريا�ضية
العربية ..

الكرخ يحاذر من كمين نفط الجنوب المثابر

 م���وق���ع���ة ال���ن���ج���ف ل���ت����أك���ي���د ال�����ج�����دارة  ..ورب������ع ن���ه���ائ���ي ال���ك����أ����س ف����ي ح���زي���ران
 بغداد /حيدر مدلول
ت�ستكم ��ل يف ال�ساع ��ة العا�ش ��رة م�س ��اء
اليوم الثالثاء مناف�سات اجلولة التا�سعة
م ��ن مرحلة الإي ��اب دوري الك ��رة املمتاز
للمو�سم  2019-2018ب�إجراء مباراتني
ملتهبتني على مالعب املحافظات .
ويحت�ض ��ن ملع ��ب الفيح ��اء باملدين ��ة
الريا�ضي ��ة يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة لق ��اء
فري ��ق الك ��رخ البغ ��دادي ثال ��ث الرتتيب
بر�صي ��د  52نقط ��ة وم�ضيف ��ه فريق نفط
اجلن ��وب احلادي ع�شر بر�صيد  33نقطة
يف اختب ��ار جدي ��د للم ��درب عب ��د الكرمي
�سلم ��ان يخ�ش ��ى في ��ه تع ّر� ��ض فريقه اىل
اخل�س ��ارة م ��ن تالمي ��ذ ع ��ادل نا�ص ��ر يف
ّ
ظل وق ��وف عامل ��ي الأر� ��ض واجلمهور
اىل جانبه ��م ورغبته ��م اجلاحم ��ة يف
تعوي�ض �أث ��ار فقدانهم ثالث نقاط ثمينة
�أث ��ر هزمي ��ة فريقه ��م �أمام اجل ��ار اللدود
فري ��ق املين ��اء يف املب ��اراة الأخرية التي
ج ��رت بينهما �ضم ��ن مناف�س ��ات اجلولة
الثامن ��ة من مرحلة الإي ��اب التي �أ�سهمت
يف مغ ��ادرة دائرة الف ��رق الع�شرة الكبار
باملو�سم الكروي احلايل مبتعدين بفارق
الأهداف عن فرق الطلبة والنجف و�أمانة
بغ ��داد وهو �أمر ال ير�ض ��ي �إدارة النادي
يف ظ ��ل طموحاته ��ا ب� ��أن يك ��ون �ضم ��ن
ف ��رق املربع الذهب ��ي يف نهاي ��ة الدوري
ال�سيم ��ا بع ��د جناحه ��ا يف الق�ض ��اء على
الأزمة املالية وتوزيع مبالغ العقود على
الالعبني وفق العق ��د املربم الذي وقعوه
قبيل �أنطالق املناف�سات .
النجف× الكهرباء
ويحل فريق الكهرباء لكرة القدم اخلام�س
ع�شر بر�صيد  29نقط ��ة �ضيف ًا ثقي ًال على
م�ضيف ��ه فريق النج ��ف التا�س ��ع بر�صيد
 33نقطة يف لق ��اء متكافئ �سيجرى على

غرب القارة حي ��ث �سيواجه يف ال�ساعة
التا�سع ��ة م�س ��اء الي ��وم الثالث ��اء فريق
الو�ص ��ل الإمارات ��ي على ملع ��ب زعبيل
مبدين ��ة دب ��ي �ضم ��ن اجلول ��ة ال�ساد�سة
حل�ساب املجموعة الأوىل التي فقد فيها
فر�ص ��ة الت�أه ��ل اىل الدور ثم ��ن النهائي
من بطولة دوري �أبطال �آ�سيا .2019
ربع نهائي الك�أ�س

ملع ��ب النج ��ف الأوملبي حت ��ت اال�ضواء ُج ��دد لهم الق ��درة على الدفاع ع ��ن �ألوان
الكا�شف ��ة لأول م ��رة خالل �شه ��ر رم�ضان الكرة العراقية خالل الفرتة املقبلة .
املب ��ارك ين�ش ��دان منه ��ا اىل اخلروج يف
الحدود × الح�سين
النهاي ��ة بنتيج ��ة االنت�ص ��ار م ��ن �أج ��ل
موا�صلة رحلة نتائجهما الإيجابية خالل وق� � ّررت جلن ��ة امل�سابق ��ات املركزي ��ة يف
الفرتة الأخرية لزيادة غ ّلتهما من النقاط احت ��اد الك ��رة �أن تكون ال�ساع ��ة الرابعة
للتقدم اىل الأمام بحك ��م �إنهما من الفرق ع�ص ��ر بعد غ ��د اخلمي�س موع ��د ًا جديد ًا
املجتهدة الت ��ي حتاول ايجاد موطئ قدم ملب ��اراة فريق ��ي احل ��دود الثال ��ث ع�ش ��ر
له ��ا �ضمن �أندية املقدم ��ة ورغبة املدربني بر�صيد  32نقطة واحل�سني التا�سع ع�شر
عبا� ��س عطي ��ة وثائ ��ر ج�س ��ام يف و�ضع بر�صيد  20نقطة التي �ستقام على ملعب
ب�صم ��ة لهم ��ا نتيج ��ة للخ�ب�رة املرتاكمة ن ��ادي التاجي الريا�ضي ب ��د ًال من املوعد
التي ميتلكانها من خ�ل�ال �أ�شرافهما على ال�ساب ��ق ال ��ذي كان من املق ��رر �أن جتري
تدري ��ب املنتخب ��ات الوطني ��ة العراقي ��ة غ ��د ًا االربع ��اء حي ��ث �ستك ��ون مواجه ��ة
والف ��رق اجلماهريي ��ة البغدادي ��ة يف حم�سومة تفا�صيله ��ا ل�صالح الأول الذي
املو�س ��م ال�سابقة وحتقي ��ق نتائج رفيعة يرنو اىل الع ��ودة اىل �سكة االنت�صارات
�أمانة بغداد × نفط مي�سان
معها ب�شكل عدهم املحللني ب�أنهما مك�سب يف ظل وجود العب�ي�ن لهم تطلعات جادة
كب�ي�ر ل ��دوري الك ��رة املمت ��از م ��ن خالل يف �أن يك ��ون لفريقهم وج ��ود م�ؤثر على و�ستجري يوم غ ��د االربعاء على مالعب
تخريج العب�ي�ن �شب ��اب �سيكونوا جنوم �صعي ��د خارط ��ة دوري الك ��رة املمت ��از العا�صمة بغداد واملحافظات �أربع لقاءات

حتت قيادة امل ��درب عادل نعمة وتوا�صل
دع ��م جمل� ��س الإدارة ل ��ه رغ ��م امليزاني ��ة
املتوا�ضعة الت ��ي مت تخ�صي�صها من قبل
وزارة الداخلي ��ة مقارنة بالفرق الأخرى
يف م�سابق ��ة ك ��رة الق ��دم املن�ضوية حتت
ل ��واء ال ��وزارة وخا�ص ��ة فري ��ق ال�شرطة
مت�صدّر الرتتيب الذي تتجاوز ميزانيته
 12ملي ��ار دين ��ار ا�سهم ��ت يف دعم ��ه
بالعب�ي�ن يلعب ��ون يف �صف ��وف املنتخب
الوطني لكرة القدم ف�ض ًال عن التعاقد مع
املونتيغ�ي�ري نيبو�ش ��ا يوفوفيت�ش الذي
يعت�ب�ر امل ��درب االجنب ��ي الوحي ��د الذي
يت ��وىل قي ��ادة �أح ��د الف ��رق امل�شاركة يف
دوري الكرة املمتاز باملو�سم احلايل .

حي ��ث يواجه فريق �أمانة بغ ��داد العا�شر
بر�صي ��د  33نقط ��ة يف ال�ساع ��ة الرابع ��ة
ع�ص ��ر ًا عل ��ى ملعب ��ه يف متن ��زه الزوراء
فريق نفط مي�س ��ان اخلام�س بر�صيد 40
نقط ��ة القادم من مدين ��ة العمارة ويلتقي
فري ��ق �أربي ��ل الث ��اين ع�ش ��ر بر�صيد 32
نقط ��ة عل ��ى ملع ��ب الإدارة املحلي ��ة يف
حمافظ ��ة الديواني ��ة م ��ع م�ضيف ��ه فريق
الديواني ��ة الراب ��ع ع�ش ��ر بر�صي ��د 30
نقطة ،فيما �ستجري يف ال�ساعة العا�شرة
م�سا ًء عل ��ى ملعب ال�شعب الدويل مباراة
فريق ��ي الطلبة الثام ��ن بر�صيد  33نقطة
و�ضيف ��ه فريق البح ��ري الب�صري القابع
يف امل�ؤخ ��رة بجدول دوري الكرة املمتاز
بر�صيد  17نقط ��ة ويُ�ضيّف يف التوقيت
ذات ��ه ملع ��ب النج ��ف الأوملب ��ي (ديربي)
وزارة النف ��ط ب�ي�ن فري ��ق نف ��ط الو�سط
ال�ساد� ��س بر�صي ��د  39نقط ��ة وغرمي ��ه

تربير موفق و�إ�صالح مغلق عن �إعالم الوزارة واملز ّورين!
 متابعة� :إياد ال�صاحلي
تبق ��ى معادن �أخ�ل�اق النا�س ر�صين ��ة و�أ�صيلة
لن تت�أث ��ر مبتغيرّات البيئة مهما ازدادت عليها
التحدي ��ات وخ�ضع ��ت حت ��ت �سطوة ق ��رارات
اجتماعية ح ��ادّة �أو وظيفي ��ة تلزمانها التنفيذ
مبا ال تقتنع به ،بالنتيجة تظل قوة ال�شخ�صية
ه ��ي الفي�ص ��ل يف القب ��ول والرف� ��ض ،وتقييم
النفو�س حمكوم بتج ��ارب العمل �أو ال�سفر �أو
املب ��ادرات الطوعية لفرز اخلي ��ط الأبي�ض عن
الأ�سود.
�سنح ��ت لن ��ا دع ��وة اللجن ��ة العلي ��ا ل�ل��إرث
وامل�شاريع القطرية لتد�شني ملعب اجلنوب يف
الوكرة �أحد مالع ��ب املونديال الثمانية للفرتة
من  15اىل � 19أيار احلايل ،فر�صة اللقاء بعديد
الزمالء للت�شاور يف م�سائل مهنية وريا�ضية،
وكان بينهم زميلنا الدكتور موفق عبدالوهاب
مدي ��ر ق�سم الإع�ل�ام واالت�ص ��ال احلكومي يف
وزارة ال�شباب والريا�ضة الذي حظي باهتمام
الزمالء يف اللجنة القائمني على متابعة �إجناز
مل ��ف  2022حيث �أبدوا رغبته ��م يف االنفتاح
على واقع العم ��ل الريا�ضي من خالل الوزارة
يف منا�سب ��ات قادم ��ة تع ّزز العالق ��ات الثنائية
�ضمن جماالت �إن�شاء املالعب و�أ�س�س التنظيم
والتماهي اجلماهريي مع الأحداث ،و�ستكون
بطول ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا التا�سع ��ة الت ��ي ي�ضيفه ��ا
ملعب ��ا كرب�ل�اء و�أربي ��ل يف �آب املقب ��ل باكورة
التع ��اون مثلم ��ا ك�ش ��ف عبدالوه ��اب ع ��ن ذلك
بع ��د اال�ستئنا�س بر�أي الوزي ��ر الدكتور �أحمد
ريا� ��ض ،واحلديث ع ��ن التفا�صي ��ل هنا �سابق
لأوانه.

لع ��ل �أبرز املحاور التي �أث�ي�رت خالل �إقامتنا
يف فن ��دق (انرتكونتيننت ��ال الدوح ��ة) �أو
املخ�ص�ص لزي ��ارة املالعب ،وتف ّقد
الربنام ��ج
ّ
�آخر م�ستجدّات م�شروع املونديال ،هي عالقة
وزارة الريا�ضة مع الإعالم الريا�ضي وكيفية
التعام ��ل م ��ع املعلومات امل ��زوّ رة التي تتد ّفق
عن طريق مواقع تويرت وفي�سبوك وتطبيقات
الهوات ��ف الذكي ��ة مث ��ل الوات�س ��اب والفايرب
ت�ش� � ّكل تيار ًا م�ضاد ًا لتوجّ ه ��ات الوزارة التي
مل يكن عملها مثالي ًا هي الأخرى ،وتعاين من
تقاطعات ع� �دّة واقتحامات يف ملفات ت�ضيف
�أعب ��اء فكرية وبدنية عل ��ى الوزير ومالكاتها
القانونية والإدارية والفنية.
تربي ��ر د.موف ��ق كان موفق� � ًا� ،إن ال ��وزارة لن
تهمل �أي نقد مو�ضوعي يخدم عملها ،وهناك
�أف ��كار طرحت يف �صحف ر�صين ��ة مثل املدى
والزمان واملالعب (قبل �أن حتتجب) وغريها

من ال�صح ��ف والقنوات التلفازي ��ة ي�ؤخذ بها
و ُتتاب ��ع ،لك ��ن �أن يُهاجم ال ��وزارة �أنفار ممن
من�صة الإعالم منطلق ًا لبث �سمومهم
ي ّتخذون ّ
وال ُيع ��رف �أي ��ن يكتب ��ون وم ��ا الو�سائ ��ل
الإعالمي ��ة الر�سمي ��ة الت ��ي حتت�ضنهم وتدعم
�إمكانيته ��م �إن كانوا ميتلكونها فع ًال؟! فهذا ما
نرف�ضه وال نكرتث له.
يع�ت�رف عبدالوه ��اب ب�صراح ��ة �أن ال ��وزارة
حتمّلت تركة كبرية من �أعمال وزراء �سابقني
ورمب ��ا الوزير احلايل �أي�ض ًا ل ��ن يُكمل بع�ض
مم ��ا يطم ��ح الي ��ه يف ا�ستع ��ادة الريا�ضي�ي�ن
العراقي�ي�ن حقوقه ��م املادي ��ة واملعنوي ��ة
والتدري ��ب يف �أف�ض ��ل املن�ش� ��آت وجم ��اراة
الف ��رق املتناف�س ��ة عل ��ى �أرا�ضين ��ا ب�أف�ض ��ل
والتو�س ��ع يف العالقات
الأج ��واء التنظيمية
ّ
العراقية العربي ��ة والدولية على �أ�س�س حفظ
امل�صال ��ح املتبادل ��ة وزي ��ادة ثق ��ة اجلماه�ي�ر

بتحقي ��ق �إيجابي ��ات ملمو�س ��ة خ�ل�ال حقب ��ة
د.ريا�ض ،لك ��ن لن ت�ستقيم الأم ��ور كلها دون
تعاون امل�ؤ�س�سات امل�سان ��دة لكل هذه الأفكار
والطموحات.
هن ��ا �أكدت ملدير ق�سم الإع�ل�ام يف الوزارة �أن
الإ�ص�ل�اح اجلدّي يبد�أ م ��ن داخل الوزارة وال
ي�صح �أن يُغلق مبفتاح "املجاملة" ،فال يجوز
ّ
�أن يناق� ��ض م�س� ��ؤول يف ت�صري ��ح ل ��ه موقف
ح�سا�س ��ة ،ومن املنطق �أن
وزارت ��ه عن ق�ضية ّ
لت�صح ��ح م�سارات
�ا
�
ه
أهداف
توحّ ��د ال ��وزارة �
ّ
جمي ��ع امل�ؤ�س�س ��ات املعنية بتوجّ ��ه احلكومة
يف حف ��ظ امل ��ال وتقن�ي�ن نفقات ��ه ومراجع ��ة
الهيكلي ��ات التنظيمية وفق ًا حلاجة املوقع اىل
التخ�ص� ��ص واخل�ب�رة ،وكذلك عل ��ى الوزارة
ّ
من ��ع ازدواجي ��ة عم ��ل موظفيه ��ا و�إلزامه ��م
التق ّي ��د بذل ��ك ليك ّر�سوا جهوده ��م لواجباتها،
ويبق ��ى لق�س ��م الر�ص ��د دوره يف مالحقة �أية
ملحوظ ��ة ت�ستهدف تنبيه الوزي ��ر �أو وكيليه
�أو املدراء العامني عن مو�ضوع ما غفِلوا عنه،
مع �ض ��رورة حتدي ��د موعد �شه ��ري يف الأقل
للقاء ممثلي الإع�ل�ام �صحافة وتلفزة و�إذاعة
ومواق ��ع الكرتوني ��ة معتم ��دة مهني� � ًا لتداول
�أب ��رز الأح ��داث ومعاجلاتها ،و�أخ�ي�ر ًا تعزيز
الثق ��ة يف نفو�س الإعالميني الع ��رب برغبتنا
احلقيقي ��ة يف التع ��اون معه ��م ع�ب�ر دعوته ��م
مل�شاركتنا منا�سبات ريا�ضية يف بطولة غرب
�آ�سيا �أو اختتام مو�سم دوري الكرة �أو افتتاح
تخ�ص�صية لال�ستمزاج
ملعب جديد �أو ن ��دوة ّ
ب�آرائه ��م ،فالتوا�ص ��ل م ��ع الأ�شق ��اء كالنه ��ر
اجلاري يف �أر� ��ض الرافدين املعطاءة ،زرعها
متنوّ ع وح�صادها وفري.

التقلي ��دي فري ��ق النفط ال�ساب ��ع بر�صيد
 38نقط ��ة ،و�سي�شه ��د ملع ��ب ال�شع ��ب
ال ��دويل يف ال�ساعة العا�ش ��رة م�ساء بعد
غد اخلمي� ��س قمة كروي ��ة �ساخنة جتمع
فريق ال�شرطة املت�صدر بر�صيد  67نقطة
وو�صيف ��ه فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة ال ��ذي
ميتل ��ك  58نقط ��ة يف �أم�سي ��ة رم�ضاني ��ة
يتوق ��ع �أن يح�ضره ��ا �أك�ث�ر م ��ن � 26ألف
متفرج من �أن�صارهما .
و�ستج ��ري يف ال�ساع ��ة الرابع ��ة ع�صر
ي ��وم ال�سب ��ت املقب ��ل املب ��اراة الأخرية
�ضمن اجلولة التا�سعة من مرحلة الإياب
التي �ستجري على ملعب الإدارة املحلية
يف حمافظة ال�سماوة بني فريق الزوراء
الرابع بر�صيد  45نقطة وم�ضيفه فريق
ال�سم ��اوة الثامن ع�شر بر�صيد  26نقطة
لك ��ون الأول مرتبط ب�إ�ستحقاق �آ�سيوي
�أخ�ي�ر �ضم ��ن دور املجموع ��ات ملنطق ��ة

من جهة �أخرى ح� �دّدت جلنة امل�سابقات
املركزي ��ة باحت ��اد ك ��رة الق ��دم موع ��د ًا
لإقام ��ة �إي ��اب ال ��دور رب ��ع نهائ ��ي ك�أ�س
العراق باملو�سم .2019-2018
وق ��ال ع�ضو جلن ��ة امل�سابق ��ات املركزية
يف احتاد كرة القدم �صادق عبد احل�سني
يف ت�صري ��ح للم ��دى �إن ��ه �ستق ��ام �أرب ��ع
مباريات �ضمن �إياب الدور ربع النهائي
لبطول ��ة ك�أ� ��س الع ��راق ي ��وم الثالث من
�شه ��ر حزيران املقبل عل ��ى مالعب �سيتم
حتديدها يف وقت الح ��ق حيث �سيلعب
فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة مع فري ��ق النفط
وفريق ال ��زوراء مع فري ��ق �أمانة بغداد
وفري ��ق الطلبة م ��ع فريق نف ��ط مي�سان
وفري ��ق احل ��دود م ��ع فري ��ق الكهرب ��اء،
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن جلنت ��ه ح� �دّدت ي ��وم
ال�ساب ��ع من ال�شه ��ر ذاته موع ��د ًا لإقامة
مبارات ��ي ن�صف النهائ ��ي للبطولة ذاتها
الت ��ي �ستجري بطريقة خ ��روج املغلوب
من مباراة واحدة.
اجلدير بالذكر �أن مباريات ذهاب الدور
رب ��ع النهائي م ��ن بطولة ك�أ� ��س العراق
�أ�سف ��رت عن ف ��وز فري ��ق ال ��زوراء على
فريق �أمانة بغ ��داد بهدف مقابل ال �شيء
وتع ��ادل فريق القوة اجلوي ��ة مع فريق
النف ��ط �سلب� � ًا وفري ��ق الطلبة م ��ع فريق
نف ��ط مي�سان به ��دف لكل منهم ��ا وفريق
احلدود م ��ع فري ��ق الكهرب ��اء بالنتيجة
نف�سها.

� 5أهداف تق ّرب مبابي من جائزة احلذاء الذهبي

 بغداد  /املدى
�أع ��رب الفرن�س ��ي كيلي ��ان مباب ��ي
مهاجم فريق باري�س �سان جريمان
لكرة الق ��دم عن �سعادت ��ه مبناف�سة
الأرجنتين ��ي ليوني ��ل مي�س ��ي قائد
بر�شلون ��ة اال�سب ��اين عل ��ى جائ ��زة
احل ��ذاء الذهب ��ي لأف�ض ��ل ه ��داف
بالدوريات الأوروبية هذا املو�سم.
وو�ص ��ل مبابي �إىل اله ��دف رقم 32
له هذا املو�سم بال ��دوري الفرن�سي،
لي�صب ��ح عل ��ى ُبع ��د � 4أه ��داف م ��ن
جنم بر�شلونة مي�سي �صاحب الـ36
هدف ًا ،مع بقاء مباراة واحدة للأول
م ��ن املقرر �أن يخو�ض باري�س �سان
جريم ��ان مباراته الأخرية بالدوري
الفرن�س ��ي �أم ��ام رمي�س عل ��ى ملعب
�أوغي�ست دولون يف ال�ساعة 10:05
م�ساء يوم اجلمعة املقبل و�ستكون
الفر�صة الأخرية �أمام مبابي ملعادلة
مي�سي �أو تخطيه.
وذك ��رت �صحيف ��ة مون ��دو

ديبورتيف ��و اال�سباني ��ة عن مبابي
قول ��ه :لقد �أخربت نف�سي �أنني حتى
�إذا خ�س ��رت ،ف�إن ذل ��ك �سيكون �أمام
مي�س ��ي �أح ��د �أف�ض ��ل الالعب�ي�ن يف
التاريخ مب�سابقة كرة القدم .
و�أ�ض ��اف :التفك�ي�ر يف �أنه ميكنني
الف ��وز بلقب �أف�ضل ه ��داف �أوروبي
حتى املباراة الأخرية� ،أمر ي�شعرين
بالفخر ،لكن ال�سباق مل ينته".
وو�س ��ع مي�س ��ي الف ��ارق م ��ع مبابي
�إىل � 4أه ��داف ،بعدم ��ا �أحرز هدفني
يف مرم ��ى �إيبار يف ختام مناف�سات
دوري الدرج ��ة الأوىل اال�سب ��اين
لك ��رة القدم الذي توج بط ًال له فريق
بر�شلونة
ويف ال�ش� ��أن ذات ��ه يدع ��م االمل ��اين
توما� ��س توخي ��ل ،م ��درب باري� ��س
�سان جريم ��ان ،العبه ال�شاب كيليان
مباب ��ي ،مهاج ��م الفري ��ق ،النت ��زاع
جائ ��زة احل ��ذاء الذهب ��ي له ��داف
الدوري ��ات الأوروبية ه ��ذا املو�سم،
م ��ن الأرجنتين ��ي ليوني ��ل مي�س ��ي،

جنم بر�شلونة.
وق ��ال توخي ��ل يف ت�صريح ��ات
�أبرزته ��ا �صحيف ��ة ل ��و باريزي ��ان
الفرن�سي ��ة :بالطبع مب ��اراة رمي�س
فر�ص ��ة جيدة ملبابي للف ��وز بجائزة
احل ��ذاء الذهبي ،فهو الع ��ب ي�سعى
دائما لتحقيق �أهدافه".
وغ ��اب كيليان عن �صف ��وف فريقه 3
مباري ��ات للإيق ��اف ،ويت�صدر قائمة
ه ��دايف "اللي ��غ وان" بر�صي ��د 32
هدف� � ًا ،بينم ��ا يعتل ��ي مي�س ��ي قائمة
هدايف الليغا بر�صيد  36هدف ًا ،قبل
اجلولة الأخرية من امل�سابقة.
وب�ي�ن امل ��درب الأمل ��اين �إن الف ��وز
بلق ��ب ال ��دوري الفرن�س ��ي مبثاب ��ة
هدي ��ة عي ��د مي�ل�اده التي ناله ��ا قبل
عدة �أ�سابيع من هذه املنا�سبة.
و�أ�شار توخيل :فزت بلقب الدوري
الأول يف م�سريت ��ي ،لقد حتقق هذا
الإجن ��از يف وقت مت�أخ ��ر ،لكنه مهم
للغاية ،و�أ�سعى دائم� � ًا لتعلم الكثري
يف م�ش ��واري التدريب ��ي وه ��و م ��ا
دفعني للعمل للمرة الأوىل بفرن�سا.
ولف ��ت م ��درب ب ��ي �إ� ��س ج ��ي �إىل
�أن مب ��اراة رمي� ��س فر�ص ��ة جي ��دة
للجماه�ي�ر للح�ض ��ور واال�ستمت ��اع
ب�أج ��واء االحتف ��ال باللق ��ب ،م�شريا
�إىل �أن العم�ل�اق الباري�س ��ي بحاجة
للتط ��ور ذهني� � ًا ونف�سي� � ًا ليك ��ون
جاه ��ز ًا ب�ش ��كل �أف�ض ��ل ملناف�س ��ات
املو�سم اجلديد
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منذ ن�شوء الأحزاب ال�سيا�سية
العراقية في ع�شرينيات القرن
الما�ضي حتى يومنا � ،شهد العراق
�سل�سلة من التغيرات ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية بما في
ذلك �أنظمة الحكم  ،انعك�ست على
واقع وبناء وت�أثير تلك الأحزاب.
والمعروف �إن الحزب ال�سيا�سي
بالمفهوم العلمي يعني  :اتحاد
�أفراد وفق بناء تنظيمي يعبر عن
قوى اجتماعية محددة بهدف
الو�صول الى ال�سلطة ال�سيا�سية
�أو الت�أثير عليها عن طريق
االنتخابات �أو غيرها .

وعن ��د تناول الظاهرة احلزبية يف العراق تربز
جمموع ��ة م ��ن الق�ضاي ��ا اال�شكالية وم ��ن بينها
ال�سمة املمي ��زة للأحزاب العراقي ��ة ( من اليمني
اىل الي�س ��ار  ،الديني منها والعلم ��اين  ،العلني
وال�س ��ري  ،القومي والأمم ��ي ) �أال وهي  :غياب
التقالي ��د الدميقراطية يف حياتها الداخلية ويف
تعاطيها مع املجتمع .

والالف ��ت هن ��ا ان غالبية الأح ��زاب ال�سيا�سية ،
وخا�ص ��ة التقليدية منها  ،ظلت ت ��دور يف حلقة
مفرغة وتبتع ��د تدريجي ًا ع ��ن املجتمع وتتعمق
عزلته ��ا ال�سيا�سي ��ة وتتزاي ��د ازماته ��ا الداخلية
التي باتت تهدد وجودها .
ونعن ��ي بالأزم ��ة هن ��ا  ،حال ��ة انع ��دام اليق�ي�ن
والإخ�ل�ال بالت ��وازن والف�ش ��ل يف اخلروج من
د .مهدي جابر مهدي
امل�أزق الذي وقعت فيه جراء تكرار �إخفاقاتها .
ولع ��ل هذا احلكم الإطالق ��ي بحاجة اىل املزيد
من التعمق  .و�إذا وجدنا بع�ض النماذج املحددة
الت ��ي تتعار�ض مع ما نق ��ول  ،فهي لي�ست �سوى
اال�ستثناء الذي ي�ؤكد القاعدة .
و�إذ تبتك ��ر الأحزاب يف ع ��امل اليوم و�سائل و املجتم ��ع ويفتقده ��ا يف حيات ��ه الداخلي ��ة ؟… يف الن�ض ��االت الوطنية ( معارك بطولية و�آالف
طرق� � ًا تنظيمية وفكرية جدي ��دة  ،من �أجل ح�شد فه ��ل يعود ذلك اىل طبيع ��ة املجتمع وموروثاته ال�شهداء مثل احلزب ال�شيوعي العراقي وحزب
�أو�س ��ع الطاقات عل ��ى طريق حتقي ��ق براجمها االجتماعي ��ة والديني ��ة وخ�صائ� ��ص الأنظم ��ة الدع ��وة واحل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين
وم�شاريعه ��ا ال�سيا�سي ��ة  ،الت ��زال الأح ��زاب ال�سيا�سية املتعاقبة طوال قرن من الزمن  ،والتي واالحت ��اد الوطني الكرد�ستاين ) الأ ان البع�ض
العراقية �أ�سرية الأمن ��اط التقليدية املكلفة دون متي ��زت بالت�سلطي ��ة والقم ��ع � ،أم اىل العوام ��ل منه ��ا  ،تنا�س ��ى تل ��ك الت�ضحي ��ات وحتولت اىل
الأخذ باالعتبار اجل ��ودة واجلدوى  ،بالإ�ضافة املتعلقة بن�شوء تلك الأحزاب � ،أو اىل غياب � ،أو �أحزاب �سلطة.
اىل برام ��ج مثقل ��ة بال�شع ��ارات غ�ي�ر الواقعي ��ة �ضع ��ف  ،الطبق ��ة الو�سطى احلام ��ل االجتماعي  - 2نظري� � ًا ميثل احل ��زب ال�سيا�س ��ي  ،التنظيم
واملتخم ��ة بالوع ��ود املك ��ررة والت ��ي �سرع ��ان لال�ستقرار ال�سيا�سي ؟ هل اال�شكالية املطروحة املمي ��ز لل�سيا�س ��ة الع�صري ��ة وعمل ��ه يرتك ��ز يف
�سو�سيو�سيا�سية �أو تنظيمية �أو ثقافية معرفية تنظي ��م امل�شارك ��ة وجتميع امل�صال ��ح كما ي�شكل
ماتتهاوى �أمام �صدمة الواقع .
رابط ًا ب�ي�ن القوى االجتماعي ��ة واحلكم  ،ولكن
كل ذل ��ك وغ�ي�ره الكث�ي�ر و َّل ��د حال ��ة االحب ��اط �أم جميعها مع ًا ؟
يف املجتم ��ع واملزي ��د م ��ن التباعد م ��ع القواعد �إن ه ��ذه الأ�سئل ��ة اال�شكالي ��ة املعق ��دة وغريها الظاه ��رة احلزبية بع ��د  2003متيزت بتكري�س
االجتماعية  ،و�أكرث من ذلك نلحظ تنامي النفور الكث�ي�ر  ،والتي ت�شغل اهتم ��ام قطاعات وا�سعة دور الزعامات " امللهمة " التي اختزلت احلزب
و�صو ًال اىل الك ��ره لل�سيا�سة و�أحزابها  ،خا�صة من من املجتمع عامة  ،واملنا�ضلني يف الأحزاب ب�شخ�صه ��ا وطبعت العم ��ل ال�سيا�س ��ي بطابعها
يف ظ ��ل تزاي ��د مع ��دالت الف�س ��اد والإخفاق يف خا�صة � ،إ�ضافة اىل الباحثني واملهتمني بال�ش�أن اخلا�ص � .أدى ذلك اىل �إخفاق الأحزاب وقياداتها
حتقي ��ق التنمية واال�ستقرار �إ�ضافة اىل التبعية ال�سيا�س ��ي جدي ��رة بالدرا�س ��ة والغو� ��ص فيه ��ا يف اال�ستجاب ��ة حلاج ��ات املجتم ��ع ومتطلب ��ات
وتق ��دمي اجاب ��ات معللة مبا ي�سه ��م يف االرتقاء الع�صر لأنها ظلت �أ�سرية لتلك الزعامات التي ال
يف املواقف وال�سيا�سات لقوى خارجية .
ول ��و نظرن ��ا اىل العديد من البل ��دان مثل م�صر ب ��دور الأح ��زاب يف املجتم ��ع كونه ��ا �ض ��رورة تك�ت�رث اال ملواقعها وامتيازاته ��ا  ،ويعود وهن
وتركي ��ا ولبن ��ان واجلزائر وغريه ��ا  ،امل�شابهة مو�ضوعي ��ة و �ش ��رط للتعددي ��ة ال�سيا�سي ��ة و احلي ��اة احلزبية يف الع ��راق بدرجة كبرية اىل
الدور ال�سلب ��ي الذي يلعبه قادته ��ا الذين زجوا
ن�سبي� � ًا لأو�ض ��اع الع ��راق  ،لوجدن ��ا خ�صائ�ص مبادئ الدميقراطية .
و�سم ��ات مرتاكم ��ة م ��ن التقالي ��د الدميقراطي ��ة ل ��ذا �سنق ��ف بعجال ��ة عن ��د بع� ��ض اخل�صائ�ص �أحزابهم يف �أزمات داخلية و�صراعات ثانوية .
 - 3تقوم معظم الأحزاب العراقية على الهرمية
 ،رغ ��م م ��ا تت�س ��م ب ��ه من بع� ��ض ح ��االت التعرث املميزة للأحزاب العراقية و دور الزعامات :
 - 1كرثة الأحزاب ال�سيا�سية ( بلغ عدد الأحزاب ال�سيا�سية التي تبد�أ بالزعيم  /القائد نزو ًال اىل
والتلك�ؤ...
ُت ��رى من يتحمل م�س�ؤولية حال ��ة التداعي التي ال�سيا�سي ��ة امل�شاركة يف االنتخاب ��ات الربملانية اىل القيادات  ،و�صو ًال اىل القواعد  .حيث ن�شهد
تتميز بها احلياة احلزبية يف التجربة العراقية يف الع ��ام املا�ض ��ي  205حزب ) وقل ��ة قواعدها ظاه ��رة اخت ��زال احل ��زب يف الزعي ��م واختزال
الراهن ��ة  ،وهل هي نتاج مابعد � 2003أم تعود االجتماعي ��ة  ،حيث ان غالبي ��ة الأحزاب تت�شكل املجتم ��ع باحل ��زب وكالهما يف �شخ� ��ص القائد
اىل ت�أ�سي�س الدولة العراقية ؟
وتختفي خالل فرتة ق�ص�ي�رة  .ورغم ان العديد الفرد الذي يب ��د�أ دميقراطيا وينته ��ي دكتاتور ًا
ويقودنا ذلك اىل �أ�سئلة اخرى منها  :كيف يدعو م ��ن الأح ��زاب التقليدية ق ��د قدم ��ت الت�ضحيات  .وي�ستن ��د تنظي ��م ه ��ذه الهرمية عل ��ى املركزية
احلزب ال�سيا�س ��ي اىل حتقيق الدميقراطية يف اجل�سيمة
املفرطة والت�أليه والتقدي�س والتفرد .

خطر عودة (الدولة) المارقة داع�ش !

 - 4غياب احلد الأدنى من احرتام وقبول الر�أي
االخ ��ر …حيث ي�س ��ود الر�أي الواح ��د واللون
الواح ��د م ��ع مركزي ��ة �صارم ��ة ونظ ��ام للطاعة
يق ��وم على خ�ض ��وع الأدن ��ى للأعل ��ى وال يتقبل
اعمال العق ��ل  .هذه الآلية تقرتن بعملية تدجني
منظم ��ة للقواعد احلزبية  ،ويتهم من يخرج عن
ه ��ذه القواع ��د  .ال�صارمة �أو م ��ن يدعو للتغيري
والتجدي ��د  ،بالتخري ��ب ويدرج حت ��ت بوابة /
ت�صني ��ف  :الأفكار الغريبة واملعادية او الهدّامة
و�سرعان ما تت ��م معاقبته وهنا بالذات تت�صور
القي ��ادات احلزبي ��ة بانه ��ا الأحر� ��ص والأف�ضل
والأقدر على حماي ��ة " املقد�س من املبادئ " مبا
متتلك ��ه من �سلطة حزبي ��ة  ،ويج�سد هذا النهج
الأ�صولية احلزبية ب�أب�شع �صورها .
وكل ه ��ذا يقرتن بانع ��دام ال�شفافي ��ة التي يحل
حمله ��ا التعتي ��م وال�سري ��ة وحت ��رمي و جت ��رمي
اي حماولة لالط�ل�اع على الوقائع التي غالب ًا ما
تبق ��ى حم�صورة يف حلقات �ضيقة جد ًا  ،وتبقى
الغالبي ��ة العظمى من القواع ��د احلزبية حمددة
ب ��دور املتلقي ولي�س امل�شارك يف ر�سم ال�سيا�سة
و�صناعة القرارات .
 - 5الآني ��ة وغي ��اب النظ ��رة اال�سرتاتيجي ��ة ،
حي ��ث ترتاج ��ع الربام ��ج واخلط ��ط املو�ضوعة
ليح ��ل حمله ��ا الله ��اث وراء احل ��دث الآين ،
وبالت ��ايل حت ��ل املواق ��ف املرجتل ��ة وال�سريعة
وغ�ي�ر املدرو�سة وغ�ي�ر املن�سجمة حمل التفكري
العقالين املدرو�س  .وغالب ًا ما تنح�صر املواقف
الر�سمي ��ة مبزاجية وارادوية القي ��ادة وخا�صة
الزعي ��م حت ��ت م�ب�ررات �شت ��ى  ،حي ��ث ي�ص ��اب
املتتبع حل ��ال ال�سيا�س ��ة العراقي ��ة باحلرية من
حالة الإنكار الغريبة واالهمال العجيب لدرو�س
التجارب العملية .
� - 6أبرز مالمح التجربة احلزبية الراهنة تت�ضح
يف حال ��ة االنكفاء التي تتمي ��ز بها وحتولها من
الف�ض ��اء الوطن ��ي الوا�س ��ع اىل الإط ��ار ال�ضيق
( قومي� � ًا و طائفي ��ا ً )  ،وب ��د ًال م ��ن �أن ت�سهم يف
الإدارة ال�سلمي ��ة لل�صراعات املجتمعية و�إ�شاعة
ثقاف ��ة الت�سام ��ح  ،حتول ��ت اىل �أدوات لتكري�س
االنق�سام ��ات االجتماعي ��ة  ،قومي� � ًا وديني� � ًا و
طائفي� � ًا  ،مم ��ا �أدى اىل �إنت ��اج و�إع ��ادة انت ��اج

الأزمات ال�سيا�سية وبالتايل �أ�صبحت الأحزاب
ال�سيا�سية كابحة للتحول الدميقراطي و و�سيلة
لتغذي ��ة النزاع ��ات والكراهي ��ة واال�صطفاف ��ات
ال�ضيقة يف املجتمع .
 - 7تخل ��ف اخلط ��اب ال�سيا�س ��ي و االعالم ��ي
يف التعام ��ل م ��ع الواق ��ع وقدرته عل ��ى جتاوزه
 ،ب ��ل وال�سع ��ي لتكري� ��س الواق ��ع ع�ب�ر التعبئة
العاطفي ��ة ( تعطيل العق ��ل ) وا�ستنفار املجتمع
وزج ��ه يف �صراع ��ات النخب من خ�ل�ال و�سائل
الإع�ل�ام  .وهنا جند ان تنام ��ي م�شاعر االنتماء
الطائفي و القبل ��ي �أدت اىل والدة موجة عارمة
م ��ن ال ��والء والتع�ص ��ب مب�ستويات ��ه املختلف ��ة
وف ظل تنامي
عل ��ى �صعيد الدولة واملجتم ��ع .يِ
ه ��ذه الوالءات  ،يتعر�ض االن�س ��ان لأ�شكال عدة
من اال�ضطه ��اد والتمييز والت�سل ��ط ،يقابل ذلك
تراجع قيم الت�سامح واحلوار التي ترتك مكانها
لقيم التع�صب والتوح�ش ب�أ�شكاله املختلفة ( اىل
درج ��ة القتل والقتال) من خ�ل�ال ثقافة االق�صاء
واال�ستبعاد او على الأق ��ل االحتواء والهيمنة ،
التي ت�سعى الزعامات ال�سيا�سية لتكري�سها من
اجل ا�ستمراريتها.
كل هذه ال�سم ��ات واخل�صائ�ص وغريها الكثري
 ،كر�س ��ت الإقطاعي ��ات ال�سيا�سي ��ة يف الأحزاب
العراقي ��ة التي �أنتجت حالة االن�سداد ال�سيا�سي
وف النظام
لي�س فق ��ط يف املجتمع العراقي بل يِ
ال�سيا�سي ا�ضافة اىل الأحزاب ذاتها .
ويكم ��ن احلل  ،بب�ساط ��ة  ،يف م�أ�س�سة الأحزاب
دميقراطي� � ًا واعتماد امل�شاركة الفاعلة لأع�ضائها
و�إط�ل�اق الطاق ��ات و وق ��ف و�سائ ��ل الكب ��ت
وتكمي ��م الأفواه و�ضمان حرية الر�أي والتعبري
واالعرتاف بالأخطاء ومعاجلتها ونبذ تقدي�س
وت�ألي ��ه الزعم ��اء و�إخ�ض ��اع القي ��ادات احلزبية
للنق ��د واملحا�سب ��ة  ،واالنطالق م ��ن دميقراطية
احلي ��اة احلزبية اىل دمقرطة املجتمع والتعبري
ع ��ن م�صاحله والدفاع عنه ��ا والعمل اجلاد على
حتقيقه ��ا  ،وبعك�س ذلك �سن�شهد ا�ضمحالل دور
الأح ��زاب وتزاي ��د عزلتها وحتوله ��ا اىل هياكل
وتنظيم ��ات حم ��دودة النفوذ والت�أث�ي�ر  ،فا�شلة
�سيا�سي ًا و مرفو�ضة جمتمعي ًا...

القتل الثقافي بو�صفه ن�ص ًا

د .مهندالرباك

يف وق ��ت تت�صاع ��د فيه حدة اخل�ل�اف الأمريك ��ي ـ الإيراين و
يت�صاعد قلق العراقيني على احتماالت �أن تكون بالدهم �ساحة
لل�ص ��راع بينهم ��ا بح ��رب مدم ��رة جدي ��دة� ،إ�ضاف ��ة اىل �أنواع
املعاناة التي يعي�شها ابنا�ؤها  . . .يالحظ مراقبون حت ّركات
داخلي ��ة متنوعة ت�سري عل ��ى خطى ذلك اخل�ل�اف �أو م�ستفيدة
من ��ه ،يف زمن تتداخ ��ل فيه امل�صال ��ح و يت�س ��ارع االنتقال من
�ص ��ف اىل �صف رغ ��م الربام ��ج و الرايات املرفوع ��ة ،لتحقيق
�أعل ��ى الأرب ��اح االناني ��ة ال�ضيق ��ة ،دون االهتم ��ام مب�صالح و
م�صري البالد.
يف متاه ��ات امل�صال ��ح االناني ��ة ل ��دول و قوى عظم ��ى و لدول
تتفجر كل حني مب�سميات جديدة ،من م�صالح
اجل ��وار و التي ّ
اال�ستح ��واذ �أو ال�سيطرة على ث ��روات البالد اخليالية �أو على
املكام ��ن الهائل ��ة للغ ��از يف �شواطئ البح ��ر املتو�س ��ط ،ت�أمني
طري ��ق اىل البحر املتو�سط ،و اىل اال�ستح ��واذ على البالد او
على �أجزاء منها ،موظِ فة املحا�ص�صة الطائفية و العرقية التي
ابتليت بها البالد لتحقيق ذلك و لو على مراحل.
و فيم ��ا يح ّذر برملانيون و مراقب ��ون م�ستقلون من �أن تدهور
الأو�ض ��اع يف حمافظ ��ة نينوى ب�سبب امل�ساوم ��ات ال�سيا�سية
الت ��ي جرت وجت ��ري لعقد �صفقات م�شبوه ��ة الختيار حمافظ
جدي ��د والهيمن ��ة عل ��ى الق ��رار الإداري واملحل ��ي ،بعي ��د ًا عن
الإرادة احلقيقية لأهلها بالعي�ش ب�سالم و �إعادة بناء املحافظة
التي د ّمرتها داع�ش االرهابية الدموية  . .عرب تغيري جذري و
معاقبة و حما�سبة من مهّدوا الطريق لدولة داع�ش املنهارة.
يح ّذر �آخرون من �أن ما يجري الآن يف نينوى لن يكون تاثريه
منح�صر ًا فيها بل �سيتعداها اىل غريها من حمافظات العراق،
و ي�ؤ ّك ��دون على الإ�سراع يف احلف ��اظ عليها من عودة (دولة)
داع� ��ش الإرهابية مب�سم ��ى جديد لها ،م�ستغلة تل ��ك ال�صفقات
امل�شبوه ��ة التي ُحيك ��ت وتحُ اك يف الظ�ل�ام ،يف وقت كان من
املفرو� ��ض فيه حل جمل� ��س املحافظة من قب ��ل جمل�س النواب
و ايداع ��ه لثقات ميثلون كل �أطياف نينوى ،كحل م�ؤقت حلني
�إج ��راء انتخابات جمال�س املحافظ ��ات القادمة ،لقطع الطريق
على هذه ال�شبهات وال�صفقات الفا�سدة . .
و حت� � ّذر و ت�ش�ي�ر �صح ��ف و وكاالت �أنباء دولي ��ة و اقليمية،
م ��ن ن�ش ��اط متزاي ��د لأثري ��اء ح ��روب و جلهادي�ي�ن �إ�سالميني
مو�صليني مم ��ن مهّدوا الطريق لظهور (دول ��ة داع�ش) ،الذين
ابت ��د�أ ن�شاطهم منذ �سقوط داع�ش م�ؤخر ًا يف الرقة ،لتنظيم و
ترتيب ظهور جديد لها يف املو�صل ،موظفني لذلك كل التباط�ؤ
و اخلالف ��ات و امل�ساومات و الف�س ��اد املهيمن فيها بعد الإعالن
عن �سقوط (دولة داع�ش) ع�سكري ًا.
و ي�ش�ي�رون اىل �أن ن�شاط داع�ش اجلدي ��د ابتد�أ منذ خ�سارات
داع� ��ش يف �سوريا ،يف  :املو�صل ،تلعف ��ر ،خانقني ،تكريت و

الآنب ��ار  . .و يح ّذرون من ظه ��ور ميلي�شيا جديدة يف �أطراف
املو�ص ��ل ب�إ�س ��م (احل�شد ال�سن � ّ�ي) ،التي ه ��ي �أ�ص�ل ً�ا ميلي�شيا
(احل�شد الوطني) التي ان�ش�أها املحافظ ال�سابق لنينوى (اثيل
النجيف ��ي) ل� �ـ (مواجه ��ة داع�ش) ث ��م ب�إ�سم (ح ّرا� ��س املو�صل)
بتموي ��ل احلكومة يف بغداد على ذلك الأ�سا� ��س ،و قد ّ
نظمتها
و د ّربته ��ا وحدات تركي ��ة خا�صة تعود للرئي� ��س �أردوغان يف
بع�شيق ��ة الت ��ي احتلتها القوات الرتكي ��ة  . .حتى �صار عددها
بح ��دود � 10آالف ف ��رد ،و �ص ��ارت ميلي�شي ��ا بقي ��ادة عب ��د الله
النجيف ��ي� ،ساع ��دت على تقدم و اقامة دول ��ة داع�ش االرهابية
يف املو�صل ،بد ًال من مقاومتها .
ّ
ال�سني)
(احل�شد
ل
ك
يت�ش
�اذا
�
مل
و فيم ��ا يت�ساءل كثريون ،من و
ّ
الآن ؟؟ تن�ش ��ر �صح ��ف و مواق ��ع تركية و دولي ��ة� ،إن الرئي�س
�أردوغ ��ان ي�سعى بخط ��ة لإث ��ارة االو�ض ��اع و �إذكاء �صدامات
م�سلح ��ة يف  :املو�صل ،كرك ��وك و �شنكال (باعتبارها جزء من
االمرباطوري ��ة العثمانية التي ورثه ��ا على حد و�صف و�سائل
االع�ل�ام تلك) ،لأج ��ل الهيمن ��ة عليها ب� ��أداة (احل�ش ��د ال�سني)
املدع ��وم منه� ،أو بداع�ش اجلديدة الت ��ي تن�شط جمدد ًا ،بقيام
جمموع ��ات �صغ�ي�رة منه ��ا مبهاجمة ق ��رى و قت ��ل مدنيني يف
مناط ��ق االيزيدي ��ة و يف �أط ��راف كركوك ن ��زو ًال اىل خانقني،
�إ�ضافة لتح�شداتهم يف خممور.
و ت ��رد �أ�سم ��اء لنا�شط�ي�ن يف تل ��ك اخلط ��ة وفق ن�شاط ��ات لهم
من ��ذ مطلع العام احل ��ايل ،كـ  :طارق الها�شم ��ي رئي�س احلزب
اال�سالم ��ي العراقي� ،أثيل النجيف ��ي حمافظ نينوى ال�سابق و
ابنه عبد الله � . .إ�ضافة لعدد من الأع�ضاء يف جمل�س املحافظة
�اع �سريع ��ة ل�ض ��م �أط ��راف (�سنيّة
القائ ��م الآن .و جت ��ري م�س � ٍ
و �شيعي ��ة) �أخ ��رى يف عم ��وم البالد ممن تبحث ع ��ن دعم لها،
و�س ��ط �أجواء ع ��دم اال�ستقرار و التداخ ��ل و االنتقال ال�سريع
يف املواق ��ع للحفاظ عل ��ى امل�صالح ال�ضيق ��ة و لي�س الربامج،
يف اج ��واء ت�صاع ��د التهديدات املتبادلة الأمريكي ��ة ـ الإيرانية
و دخ ��ول اجلانب الرتكي على االو�ضاع و توظيفها ،يف وقت
ق ��د الت�ستطيع احلكوم ��ة العراقية فيه ان حتق ��ق حيادها رغم
دعوتها له.
و ي ��رى خ�ب�راء� ،أن الأم ��ور اجلاري ��ة �أع�ل�اه �إن توا�صل ��ت و
ت�صاع ��دت ،دون الإنتباه لأهمية م�صال ��ح و حقوق اجلماهري
العراقي ��ة ب�أطيافه ��ا باخلب ��ز و احلري ��ة و امل ��اء و الكهرباء و
حقوقه ��م بدولته ��م ،ف�إن البالد ق ��د ُتقبل عل ��ى احتالل امريكي
حتالفي دويل جديد ،وفق االتفاقيات الع�سكرية و الأمنية بني
الوالي ��ات املتح ��دة و التحالف الدويل و الع ��راق ،ا�ضافة اىل
االتفاقيات الدولية يف حماربة الإرهاب ،خا�صة و �إن بالدنا و
بت�ضحيات كبرية جنح ��ت يف تركيع و حتطيم (دولة داع�ش)
املارقة ،ع�سكري ًا . .

علي ح�سن الفواز

م ��ن ال�صع ��ب ج ��د ًا احلدي ��ث عن القت ��ل الثق ��ايف ،يف
تو�صيف ��ه ،ويف قوننته ،ويف التع ّرف على مرجعيته،
فهذا القت ُل جرمية غري معيارية ،و�أنّ ق�صديتها جتعلها
جرمية خماتل ��ة ،وذات ق�صدية معينة ،تتجاوز حدود
الوقت واجل�سد ،والهدف املحدد الرتكابها ،اىل �أهداف
لها �أبعاد فا�ضحة يف رمزيتها ويف خطابيتها ،ويف ما
غمو�ض والتبا� ��س ،ف�أغلب هذه اجلرائم
يكتنفه ��ا من
ٍ
ُتق ّي ��د �ضد جمهول�ي�ن غام�ضني� ،إذ تق ��ف وراءهم قوى
ع�صابية و�سيا�سية و�أيديولوجية �أكرث غمو�ضا..
االغتيال ال�سيا�سي هو الوجه الأكرث فداحة ورعب ًا يف
التعبري عن فك ��رة القتل الثقايف ،ويف �سياق تنفيذه،
مثلم ��ا ه ��و التتويج الذي ينته ��ي �إليه فعل ه ��ذا القتل
الق�صدي ،يف التعبري عن رمزيته ،وعن نزعة مايحمله
م ��ن ق�س ��وة وتوح� ��ش ،وم ��ن كراهي ��ة ،وم ��ن ع�صاب
نف�س ��ي تتعطل في ��ه �إرادة الوعي باحل ��ق وامل�س�ؤولية
الأخالقي ��ة وال�شرعي ��ة ،حيث تتحول نزع ��ة الإق�صاء،
اىل �إيه ��ام بغياب اخل�صم ،واىل متثيل ل�صور الوعي
املزيف وهو ي�صطنع خطاب ًا فائق اخلطورة لل�سيطرة
والهيمنة..
االغتي ��ال الب�ش ��ع الذي ح ��دث للروائ ��ي العراقي عالء
م�ش ��ذوب ي�ضعنا �أمام رهاب هذه اجلرمية ال�سيا�سية،
ويف تنفيذه ��ا ،ويف �أهدافه ��ا ،ويف �سي ��اق الطريق ��ة
التي ّ
مت بها فعل القتل ،على امل�ستوى الرمزي� ،أوعلى
م�ست ��وى طبيعة الر�سالة املُ ��راد �إر�سالها اىل جهات �أو
�أ�شخا�ص يفك ��رون ،ويت�صرف ��ون ،ويتخذون مواقف
خ ��ارج �سياق فع ��ل الهيمنة واملركزة ،وه ��ي جرائم ال
تخلو من الأدجل ��ة ،ومن الق�صد ،ومب ��ا يجعلها ت�شبه
جرائم ثقافية حدثت يف تاريخنا احلديث..
القتل بو�صفه ن�ص ًا
القت ��ل الثقايف جرمية قناع ،حي ��ث يلب�س القاتل قناع
الأيديولوج ��ي �أو الع�صاب ��ي �أو الث ��وري� ،أو حت ��ى
العقائدي ،مثلما هو جرمية ن�ص ،حيث يلب�س القاتل
القناع الن�صو�صي للفقيه ،ويف �سياق التوهّ م بفر�ض
�سلطة الن�ص املُ�ضاد ،عرب تغييب منتج الن�ص االول.
لعب ��ة التغيي ��ب واملح ��و والطرد خ ��ارج ال�سي ��اق هي
املج ��ال التمثيل ��ي املرع ��ب واملتوح� ��ش يف ال�سي ��اق

التعبريي عن فعل القتل الثقايف ،والتي الميكن ف�صله
عن الطاب ��ع التمثيلي للجرمي ��ة ال�سيا�سية� ،إذ يتحول
خطاب ��ه اىل من�ص ��ة للتعب�ي�ر عن الأف ��كار القاتل ��ة� ،أو
عن �شراه ��ة الهوية القاتلة كما ي�سميه ��ا �أمني معلوف
يف ال�سيط ��رة والهيمنة ويف حمو الآخ ��ر وحذفه عن
الوج ��ود وال�سي ��اق ،او حتى يف التعب�ي�ر عن ت�ضخم
النزع ��ة ال�شعبوي ��ة ،الت ��ي حت ��اول فر�ض(توقيعه ��ا)
ك�شفرة رف� ��ض� ،أو لفر�ض نوع م ��ن الن�صو�ص ،حيث
ي�أت ��ي متثي ��ل ه ��ذا الرف� ��ض ع�ب�ر �شخ�صن ��ة االغتيال
بو�صف ��ه �إحالة �سيميائية ل(اغتي ��ال العقل) كما �سماه
بره ��ان غليون ،والتي تعبرّ يف جوهرها عن م�ستوى
معني م ��ن الرثاث ��ة ال�سيا�سية من جان ��ب ،وتعبري عن
اله�شا�ش ��ة الثقافية من جانب �آخر� ،إذ تفتح ّ
كل جرمية
ثقافية �أفقا جلرمية �سيا�سية واجتماعية ،وهو ماحدث
مع اغتيال يو�س ��ف ال�سباعي ،وح�سني مروة ،ومهدي
عامل ،و�صبحي ال�صالح و�شكري بلعيد ،وكامل �شياع
وقا�سم عبد الأمري عجام ،و�أخري ًا عالء م�شذوب..
عالقة عملية االغتيال الثق ��ايف باغتيال الن�ص تك�شف
لنا عن الوه ��م امل�ؤ�س�س لفعل اجلرمية ،وللن�ص حيث
يق ��وم كالهم ��ا عل ��ى فك ��رة املحو ،وعل ��ى �إيج ��اد �سند
تربيري وت�سويق�س ل�س� � ِّد ذرائع التغييب با�ستخالف
ن� ٍ��ص ت�صطنعه القوى املهيمن ��ة ،كنوع من املنا�ص�صة
التعوي�ضي ��ة اال�شباعي ��ة ،وااليهامي ��ة يف الآن مع� � ًا،
والقائم ��ة عل ��ى فك ��رة طرد الآخ ��ر �أو حذف ��ه من خالل
عدو مفرت�ض..
تكفريه �أو زندقته �أو حتويله اىل ٍ
القتل الثقافي وعطالة العقل
العق ��ل ال�شري ��ر ،العق ��ل العاطل ،هما م�ص ��درا �صناعة
اجلرمي ��ة� ،إذ الميك ��ن ل(العق ��ل الف ّع ��ال) بدالالت ��ه
امل�ؤ�س�سي ��ة واحلقوقي ��ة والتعليمي ��ة والإن�ساني ��ة �أنْ
ي�شرع ��ن فع ��ل اجلرمي ��ة� ،أو �أن يربره ��ا تاريخي� � ًا �أو
�أيديولوجي� � ًا ،ومن هنا ندرك خطورة(العقل ال�شرير)
بو�صف ��ه عق ًال ايهامي� � ًا و�صياني ًا ودوغمائي� � ًا� ،إذ ميلك
هذا(العق ��ل) هام�ش� � ًا تدمريي� � ًا ،حي ��ث يتمو�ض ��ع يف
الثابت كما يقول �أدوني�س� ،أو يدور حول ميتافيزيقيا
املثال ،املثال ال ��ذي ت�صنعه الدوغما الأيديولوجية �أو
الدينية الطائفية �أو القومية ،وميا ي�سبغ على اجلرمية

طابعا(قد�سوي� � ًا) تطهريي ًا �إزاء فعل املروق �أو الزندقة
�أو حت ��ى اخلروج من الأم ��ة ،وهي م�صطلحات مل تعد
قيا�سي ��ة ،ال باملعنى القانوين ،وال بال�شرعي ،يف وقت
ت�أ�صلت قيمة املواطنة بو�صفها هوية �أو كينونة لذات
تعي ��د انتاج نف�سها عل ��ى وفق تلك القيم ��ة ،ويف دولة
م�ؤ�س�سي ��ة ،له ��ا جهازها يف احلك ��م ويف الإدارة ويف
العمل ويف احلقوق وامل�ساواة بني اجلميع.
جرمي ��ة اغتي ��ال الكات ��ب والروائ ��ي ع�ل�اء م�ش ��ذوب
وقبل ��ه كامل �شياع و�أحم ��د �آدم و�شهاب التميمي متثل
وجوه� � ًا متع ��ددة لوج ��وه (اغتي ��ال العق ��ل) وتعطيل
مفهوم احلق يف االختالف ،فاخلالف يف الأفكار ويف
ت ��داول الن�صو� ��ص اليعن ��ي تربير فر� ��ض الن�صو�ص
ال�ض ��د بالق ��وة� ،أو تعطيلها يف فعالي ��ة الن�سق ،وهذا
مايُعط ��ي له ��ذه اجلرمي ��ة تو�صيف ��ات تتج ��اوز ماهو
جنائ ��ي اىل ماه ��و حقوق ��ي� ،أو ع�صاب ��ي اىل ماه ��و
�إرهابي ،وباالجتاه الذي يعك�س الت�شوهات ملفهومية
ل(العق ��ل اخلائ ��ف) كنظري �سلب ��ي ل(العق ��ل ال�شرير)
حيث يعي�شان -كالهما -ال�سكنى عند الوعي اجلماعة
ولي� ��س وع ��ي الأم ��ة ،وال وع ��ي الفرق ��ة ولي� ��س وعي
امل�ؤ�س�س ��ة /الدول ��ة ،ويف �سي ��اق حاجاته ��ا للتنظي ��م
والتمكني.
�إن تربير فعل القتل الثقايف العالقة له ب(املاهية) التي
تداف ��ع عنها اجلماعة ،وخوفها م ��ن الن�صو�ص ال�ضد،
ب ��ل بالإ�شهار عن الفكرة املغالية للتن�صيب(الهووي)
حي ��ث حت ��اول فر�ض ��ه تلك اجلماع ��ة كخط ��اب للقوة،
وال�سيط ��رة ،وال ��ذي اليعني �س ��وى املزيد م ��ن �إنتاج
الغلو والعن ��ف والكراهية والتكف�ي�ر ،وت�سويغ فعلها
عرب اال�ستعانة باملرجعية الفقهية �أو باملثال التاريخي،
وهو مثال ذو تو�صيف �أفالطوين كثري ًا ما يقع فري�سة
للمنطق الذي حاول �سقراط �أن يجعله �أقرب للوجود،
والذي راح �ضحيته �أي�ض ًا.
م ��ن هنا كانت جرمي ��ة قتل عالء م�ش ��ذوب هي تتويج
لأف ��كار الت ��رى يف فعل القت ��ل الثق ��ايف غ�ضا�ضة ،وال
�إخ�ل�ال بالنظ ��ام احلقوق ��ي والإن�س ��اين ،مثلم ��ا ه ��ي
تعبري ع ��ن ت�ضخم الرهاب الفكري والن�صو�صي الذي
ت�صنع ��ه اجلماعة ،وعن ال�ضعف الذي تعي�شه الدولة/
الأمة...
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تلويحة المدى
� شاكر لعيبي

ّ
اال�ستعاري
الأفعال اجلوهرية وقدراتها على التح ُّول
يب ��دو �أن ت�أم�ل ً�ا يف املعج ��م
العرب � ّ�ي� ،سي�ش�ي�ر �إىل �أن الأفع ��ال
الكربى ،وما ق ��د ن�سميه "بالأفعال
اجلوهرية" للن�شاط الإن�ساين هي
الأكرث عر�ضة للتح ��والت الداللية،
وبالت ��ايل القابلية على اال�ستخدام
املجازيّ الغادي �أحيان ًا كثرية نوع ًا
�صريح� � ًا من اال�ستخ ��دام ال�شعريّ
اخلال� ��ص ،ه ��ذا �إذا كان مفه ��وم
"ال�شعري ��ة" يف بع� ��ض مناحي ��ه
هو فع�ل ً�ا انحراف ع ��ن اال�ستخدام
احلقيقي للمفردة والفعل.
ّ
�س�أخذ عل ��ى �سبيل املث ��ال ،مبدئي ًا،
الأفعال (�أكل) و(�شرب) .
يق ��ال "�آكلني م ��ا مل �آكل و�أكلنيه"،

كالهم ��ا يعن ��ي ادعاه عل ��ي .ويقال
"�أكلتن ��ي م ��ا مل �آكل" ،بالت�شدي ��د،
و"�آكلتن ��ي م ��ا مل �آكل" �أي�ض ��ا �إذا
ادعيته علي .و�أكل ف�ل�ان عمره �إذا
�أفناه ،والنار ت�أكل احلطب .والأكل
هو الرعي �أي�ض ًا .ويف احلديث عن
عمرو ب ��ن عب�س ��ة "وم�أكول حمري
خ�ي�ر م ��ن �آكله ��ا»; وامل�أك ��ول ه ��م
الرعي ��ة ،والآكل ��ون املل ��وك جعلوا
�أم ��وال الرعي ��ة لهم م�أكل ��ة ،والأكل
ال ��رزق .و�إن ��ه لعظي ��م الأكل يف
الدنيا �أي عظي ��م الرزق ،ومنه قيل
للمي ��ت "انقطع �أكل ��ه" ،والأكل هو
احلظ من الدنيا ك�أنه ي�ؤكل .ورجل
ذو �أكل �أي ر�أي وعق ��ل وح�صاف ��ة.

وث ��وب ذو �أكل ق ��وي �صفي ��ق كثري
الغزل .ويف الأ�شعار
�س�ألتن ��ي عن �أنا� ��س هلكوا �شرب
الدهر عليهم و�أكل
وت� ��أكل ال�سيف ت� ��أكال �إذا ما توهج
م ��ن احل ��دة .ويف �أ�سنان ��ه �أكل �أي
مت�أكلة ،والإكلة والأكال هي احلكة
واجل ��رب �أي ��ا كان ��ت .وق ��د �أكلني
ر�أ�سي .والآكال ه ��م �سادة الأحياء
الذي ��ن ي�أخ ��ذون املرب ��اع وغ�ي�ره.
وامل� ��أكل هو الك�سب .ويف احلديث
"�أمرت بقري ��ة ت�أكل القرى" وهي
املدين ��ة� ،أي يغل ��ب �أهله ��ا وه ��م
الأن�صار بالإ�س�ل�ام على غريها من
الق ��رى ،والأكل ��ة والإكل ��ة ،بال�ضم

والك�سر هي الغيبة .و�إنه لذو �أكلة
للنا� ��س و�إكل ��ة و�أكل ��ة �أي غيبة لهم
يغتابهم.
دون �ش ��ك ال �أثر يف ذل ��ك كله للفعل
احلقيق � ّ�ي لعملي ��ة الأكل ،وفي ��ه
ا�ستخدام بعي ��د� .صحيح �أن عملية
تناول الغذاء وم�ضغه ت�صري خلفية
لال�ستخدام ��ات املجازي ��ة ،لكن من
ال�صحي ��ح �أي�ض� � ًا �أن اال�ستخ ��دام
املج ��ازي يُن�سين ��ا الطع ��ام ب�ش ��كل
�شبه حا�سم.
ثم الفعل (�شرب) وفيه :
� ْأ�ش� � َرب الل ��ون �أي �أ�شبع ��ه ،وكل
لون خال ��ط لونا �آخر فق ��د �أ�شربه.
وال�صب ��غ يت�ش� � ّرب يف الث ��وب،

والث ��وب يت�شرب ��ه �أي يتن�شف ��ه.
و�أ�شرب ف�ل�ان حب فالنة �أي خالط
قلب ��ه .و�أ�شرب قلبه حمب ��ة هذا �أي
حل حم � ّ�ل ال�ش ��راب .ويف التنزيل
العزي ��ز "و�أ�شرب ��وا يف قلوبه ��م
العجل" �أي ح ��ب العجل .وت�شرب
ال�صب ��غ في ��ه �س ��رى .وا�ست�شربت
القو�س حم ��رة �أي ا�شتدت حمرتها
�إذا كان ��ت م ��ن ال�شري ��ان .و�أ�شرب
ال ��زرع جرى في ��ه الدقي ��ق ،وكذلك
�أ�شرب الزرع الدقيق� .شرب الزرع
الدقي ��ق ،وه ��و كناي ��ة ع ��ن ا�شتداد
حب الزرع وق ��رب �إدراكه .و�شرب
القرب ��ة بال�شني املعجم ��ة �إذا كانت
جدي ��دة ،فجع ��ل فيه ��ا طيب ��ا وماء

ليطيب طعمه ��ا .وتقول "�أ�شربتني
م ��ا مل �أ�ش ��رب" �أي ادعي ��ت علي ما
مل �أفع ��ل .وال�شرب ��ة ه ��ي النخل ��ة
الت ��ي تنبت م ��ن الن ��وى ،واجلمع
ال�شربات وال�شرائب وال�شرابيب.
و�أ�ش ��رب البع�ي�ر والداب ��ة احلب ��ل
و�ضع ��ه يف عنقه ��ا .و�أ�شربت �إبلك
�أي جعل ��ت لكل جمل قرينا ،ويقول
�أحده ��م لناقته "لأ�شربن ��ك احلبال
والن�س ��وع" �أي لأقرنن ��ك به ��ا.
وال�ش ��ارب هو ال�ضع ��ف يف جميع
احلي ��وان ،يقال "يف بعريك �شارب
خ ��ور" �أي �ضع ��ف ،و"نع ��م البعري
هذا ل ��وال �أن فيه �ش ��ارب خور" �أي
ع ��رق خ ��ور .ا�شر�أب ارتف ��ع وعال،

وكل راف ��ع ر�أ�س ��ه ه ��و م�شرئ ��ب.
ا�ش ��ر�أب م�أخوذ  ،من امل�شربة وهي
الغرف ��ة ،ه ��ذا �إذا مل نتح ��دث ع ��ن
ال�ش ��وارب ،جم ��ع �ش ��ارب ،النابتة
على طرف �شفاه الرجال.
وه ��ذا الفع ��ل مثل "�شعري ��ة" ذاك.
واملعرت�ض �سيقول �إن لغات �أخرى
ت�ستخ ��دم �أكل و�ش ��رب ب ��دالالت
جمازية مماثلة.
ه ��ذا �صحي ��ح م ��ع ف ��ارق اجل� �دّة
اال�شتقاقي ��ة الن�سبي ��ة يف
اال�ستخدامات املجازية للفعلني يف
الفرن�سية والإنكليزية مث ًال مقارنة
بر�سوخه ��ا ال�ض ��ارب يف القدم يف
لغة العرب ،وهو ما �سنعود �إليه.

قمي�ص الزنجية وتوترات الج�سد
ناجح املعموري

زنجية بادلتك القمي�ص
ال�شر بعينيها
زهرة
ّ
لم يرك الرفقة
الك�أ �س بعينيك
نار،..
والليالي ّ
بهن الراق�صات
م�سحن على الجدران
الذي انتهى
اذ ت�أرجحت المرايا

ينط ��وي ه ��ذا الن� ��ص لل�شاع ��ر ع ��ادل اليا�س ��ري ال ��ذي
ن�شرت ��ه جمل ��ة [تات ��و] الثقافي ��ة يف الع ��دد  104ال�سن ��ة
الثامن ��ة ال�صادر بتاريخ  /10كانون الثاين 2019/على
ح�ض ��ور التن ��وع واملغاي ��رة ،اللونية،وال ��ك ّل يعي�ش ��ون
�ضم ��ن ت�شريعات �ضامنة للحقوق مع� � ًا ومن غري فروق.
�إن ��ه انتق ��ل– ال�شاع ��ر -من جمتم ��ع مزدح ��م باجلماعت
املتعبة ،الفقرية،والتي تتعامل من خال ل �سنن جمتمعية
،موروثة،ت�ؤكدعل ��ى عديد من الف ��روق والتباين.ال�شابة
امللون ��ة امل�شتهية ل ّلون املختلف الذي جتاورمعها،ودنت
اليه كثري ًا،لتعرب عن حلم ال ��ذات بحيازة ال ّلون الأبي�ض
ع�ب�ر عالق ��ة �صداقة،لتتخل�ص من �ضغ ��ط �سوادها عليها
و�سط ح�شود خمتلفني �،ضغط حا�ضرب�أ�ستمرار حتى بني
املتماثلني معها.وهذا الن� ��ص مثري وح�سا�س،كا�شف عن
الأ�شتهاء وفي�ضان الرغبة و�صعود الل ّذة ل ّأن ماهو مرئي
�أكرث �إثارة و�س ��ط الأحت�شاد للجماعات ومتظهر عالقات
احل ��بّ وال�شبق،املع�ّب�ررّ عن ��ه ب�ش ��كل وا�ض ��ح ومك�شوف
�أثن ��اء انتظارالقط ��ار �أو البا� ��ص،كل ما ه ��و مرئي مثري
للتوت ��ر والأ�شته ��اء وهذا م ��ا عبرّ ت عن ��ه الزجنية بنزع
قمي�صها،عالق ��ة �صريح ��ة للأحتي ��اج والهو�س اجلنو ّ
ين
بالآخ ��ر الأبي� ��ض والو�سيم،نزع القمي�ص ن ��داء اجل�سد

بمنا�سبة مرور  120عام ًا
على ميالده
فالح احلمـراين *
يق ��ول فالدمي�ي�ر نابوك ��وف ع ��ن نف�سه �إن ��ه كاتب
�أمريكي ولد يف رو�سيا وتلقي حت�صيله الأكادميي
يف اجنل�ت�را ،حي ��ث در� ��س الأدب الفرن�سي ،و�أقام
يف املاني ��ا علي م ��دي خم�سة ع�شر عام� � ًا .وي�ضيف
"�إن ل�ساين يتحدث االجنليزية وقلبي بالرو�سية،
�أذين ت�سمع الفرن�سية"� .إن مراجعة �أعمال نابكوف
ت�ؤك ��د تعددي ��ة م�ص ��ادر �إبداعات ��ه ،وتن ��وع عوامل
وروايات ��ه الغزي ��رة ،بهذه الكلمات امل�أث ��ورة ،يبد�أ
الناقد واملرتجم الرو�سي "بوري�س نو�سيك" كتابه
"ع ��امل فالدميري نابوك ��وف ،وموهبت ��ه" ال�صادر
عن دار(بيناتي) ،ونال �شه ��رة وا�سعة لكونها �أول
�س�ي�رة حلي ��اة الروائ ��ي وال�شاعر الكب�ي�ر ،ت�صدر
يف ب�ل�اده يف رو�سي ��ا .وظلت �أعمال ��ه منذ �أن غادر
بالده يافع ًا بعد ان ��دالع الثورة البل�شفية ،جمهولة
للق ��ارئ الرو�سي ومل ُيب ��دِ حما�سا لها ،وبدت له فن ًا
غريب ًا ،رغم تقدير النقاد البالغ لها .وتعرف القارئ
العربي يف ال�سنوات الأخرية على �أدب نابوكوف
من خالل ترجمة العديد من �أعماله.
ويجمع النقاد االمريكيون ،على �أن �أعماله جزء من
الأدب االمريك ��ي ،فيما يتلم�س في ��ه الرو�س جذور
عظمائه ��م م ��ن بو�شكني �إىل غوغ ��ول وتول�ستوي،
ويعك ��ف دار�سوه طيلة عق ��ود على حل عقدة رموز
و�أف ��كار �أعماله ال ��ذي احتفلت االو�س ��اط الثقافية
يف رو�سي ��ا والعامل الغربي م�ؤخ ��ر ًا مبرور 120
عام ًا على ميالده .ومار�س نابكوف منذ ظهور �أول
جمموع ��ة �شعرية له ع ��ام  ،1916وعلي مدى ربع
قرن كتاب ��ة الق�ص ��ة وال�شعر ،وامل�سرحي ��ة واملقالة
والنق ��د الأدبي ،باللغت�ي�ن الرو�سي ��ة واالجنليزية
وكت ��ب بالفرن�سي ��ة ،و�أغن ��ى الثقاف ��ة الرو�سية يف
املهج ��ر وت ��رك ب�صم ��ات وا�ضح ��ة عل ��ي الثقاف ��ة
العاملي ��ة يف الق ��رن الع�شري ��ن .وخ ّل ��ف نابك ��وف

العمي ��ق الذي مل تق َو على التكتم علي ��ه بعد فوران ال ّلذة
ومت� � ّرد اجل�س ��د وزوغانه بخل ��ع القمي� ��ص ،للك�شف عن
اجل�س ��د الأ�سود،املث�ي�ر للآخرامل�شب ��ع بثقاف ��ة جمتمعية
بالل ��ون وم ��ا يث�ي�ره م ��ن �شب ��ق جن�سي وتوت ��ر وحتقق
لل�شف ��اء م ��ن عدي ��د م ��ن الأمرا� ��ض الت ��ي ت�صي ��ب عتب ��ة
خري ��ف العم ��ر اخلا� ��ص بالكائ ��ن .ه ��ي مل تكت ��ف بخلع
قمي�صه ��ا ،ب ��ل تبادلت مع ��ه وا�ستلمت ر�سالت ��ه ال�سريعة
وال�صريحة،حلظ ��ة الك�ش ��ف ع ��ن ج�سده،وانك�ش ��اف
اجل�سدي ��ن ت�صريح وك�شف عن فوران الرغبة يف مكامن
كل منهما.انها حالة �أقرب اىل الفعل الأت�صايل الرمزي/
الأ�ستمن ��اء وتب ��ادل القمي� ��ص والر�ض ��ا بذل ��ك دع ��وة
للأدخ ��ال�،أو عل ��ى الأقل مزاولة ل� � ّذة تف�ضي اىل نوع من
نداء اخلال�ص،ل ّأن اجل�سد ا�شتغل بالكامن فيه،ومل يرتك
غ�ي�ر لهيب النار،فالأنثى موقد اليق ��اوم حاجته لأ�شتعال
النار .و�صع ��دت الثقافة ال�شرقي ��ة واملجتمعية املحافظة
الت ��ي اعتادت على التعامل م ��ع ال�شبق اجلن�سي وب�شكل
مك�ش ��وف على �إن ��ه حت ّد لثقافة الأخ�ل�اق واعتربته نوع ًا
م ��ن ال�شر الذي ت�ساكن مع ذاكرته كي تتخذ الزهرة �صفة
وتقود املتلقي اىل �شاعر فرن�سي كبري "بودلري" خمتلف
كلي� � ًا عن رامبو املخنث والذي �صع ��دت الن�سبة الأنثوية
يف ج�س ��ده وذه ��ب �صريح� � ًا ووا�ضح ًا لأختي ��ار ع�شيق
مماثل.
مل تكت ��ف بن ��زع القمي� ��ص ومبادلت ��ه و�إي ��اه ،ب ��ل
التمع ��ت ال�ش ��رور بعينيه ��ا والتقطها ال�شرق � ّ�ي املتجاور
و�إياها.وح ��اول ال�شاع ��ر التحاي ��ل م ��ع جترب ��ة اجل�سد
آدمي يف
و�شبق ��ه اخل ّالق،والذي اليقوى علي ��ه الكائن ال ّ
مقاومت ��ه،ل ّأن يف ذل ��ك حتفيز لي�س للأ�شته ��اء والأ�شباع
ب�أية و�سيلة ،بل الذهاب نحو جنون ل ّذي مل يرو �شفويات
اجل�سد امل�ؤنث واملذكر.
مروي ��ات زاغ ��ت ،ل ّأن ال�شفوية غري قادرة عل ��ى الأ�شباع
وتطمني توت ��رات اجل�سد الأنثوي وغ ��ادرت �شفاهياتها
وراح ��ت نح ��و التدوي ��ن الرم ��زي �أو احلقيق ��ي ،ومث ��ل
ه ��ذه املرتب ��ة يف التحوّ ل،ق ��ادت الأنث ��ى نح ��و نوع من
الت�شوّ �ش والأرتباك،وال�شاب م�أخوذ،را�ضي بكل رف�ضه
اجلماع ��ات التي عا�ش معها عم ��را طويال ون�ضح الك�أ�س
رائح ��ة وطعمها ودنا كث�ي� ً
را اىل الزجنية العارية والتي
ارت�ضت ارتداء قمي�ص الآخر الذي متاثل كليا مع �شباب
مكتظني يف املحطة .ومث ��ل هذا التبادل اعرتاف بحاجة

وت�أكل ال�سيف ت�أكال
�إذا ما توهج من
الحدة .وفي �أ�سنانه
�أكل �أي مت�أكلة،
والإكلة والأكال هي
الحكة والجرب �أيا
كانت .وقد �أكلني
ر�أ�سي .والآكال هم
�سادة الأحياء الذين
ي�أخذون المرباع
وغيره .والم�أكل هو
الك�سب .وفي الحديث
"�أمرت بقرية
ت�أكل القرى" وهي
المدينة،

فوزي كرمي

الواح ��د منهم ��ا للآخر.لأمتالكه والذه ��اب نحو اجلنون
وط ��رد العقل،ل ّآن ج�سد ًا مثل الأنثى التي لعبت به اليرى
عقال،بل يحلم بجن ��ون وهو�س،كي يذهبا معا اىل موقد
نار،ا�شتع ��ل و�شبّ بك ّل ما يو ّفره ات�س ��اع وعمق املوقد/
اجل�س ��د الأنثوي،الذي �صع ��دت �سخونت ��ه عندما فكرت
ن ��زع قمي�صها،و�أح�سّ ��ت ب� �� ّأن الآخ ��ر يغزوه ��ا اقتحام ��ا
وت�ش� � ّع الن ��ار يف مواقده ��ا املك�شوفة حت ��ى ارت�ضت �أن
تكون موقدا �آدميا،له �صفات الكائن،وحتوّ ل موقد ًا،البل
ت ّنور ًا،وعا�ش ��ا مع� � ًا زم ��ن الأحرتاق والتح ��وّ ل اىل رماد
يف رح ��م املوق ��د.مل تتكت ��م على م ��ا ه ��و كائن�،س ّري يف
ج�سدها،ن ��زع القمي� ��ص ع ��ري ح�صل يف حلظ ��ة اخللق
البدئي ��ة ،وه ��ي ت�ستعي ��د �سرديّتها الأ�سطوري ��ة ،وتنتج
منها �أ�سطورة معا�صرة ،تعاي�شت معها كثري من جماعات
ال�شباب.
انك�شاف اجل�سد،نرث يف املكان فريو�سات ال�شبق،وح ّركت
اجلوّ ال�سائد وتبدّت حرارة املكان قليال.
مل ت ��درك الفت ��اة بال ��ذي ذهب ��ت �إلي ��ه وغام ��رت بفعل ��ه
علنا،ه ��ذا م ��ا عا�شت ��ه وعرفته م ��ن قبل،ل ��ذا حتوّ طت له
،لأنه يخونها ويفقدها الت ��وازن واحل�شمة .ل ّأن التو ّرط

بال ّل ّذة الغاء للحي ��اء والأحت�شام ّ
وتك�شفت منافذ اجل�سد
ً
الأنث ��وي ،يندف ��ع كل منها،تقي ��م ات�ص ��اال والعيون ترى
والتراق ��ب،ل ّأن الأنث ��ى غاط�س ��ة بحلمها وهيمن ��ة ليليت
عليها،مثل التي م�ستلقية فوق فرا�شها ،تلوب ،ب�أ�ست�سالم
املفتون ب�شكله واملتباهي بطاقته.
يله ��و به ��ا ويفي�ض عليه ��ا وتتطه ��ر ويعاود،ه ��ي تريد
�أك�ث�رل ّأن ال�شرق � ّ�ي ذك � ّ�ي وه ��و يتو�سّ ��ل ج�س ��د الأنث ��ى
بوا�سط ��ة رموزه الذكري ��ة التي جت ��ذب الأنثى جمنونة
،ترف� ��س ف ��وق فرا� ��ش متخيّل.ان ��ه كتاب مفت ��وح ،مينح
�أ�س ��راره لكل من ميتل ��ك معرفة �أ�سراره،وق ��راءة الآفاق
فيه.ان ��ه مرو ّي ��ات �سحري ��ة .ه ��ذا ج�س ��د الأنث ��ى وجمر
ملته ��ب ،ج�سد املذكر ال�شرق ��ي .ا�ستعادت املخيلة طاقتها
وفا�ض بها احللم و�سيجتها ليليث وارت�ضت العارية من
قمي�صها عبوديتها و�سط موقد الألتهاب.
القمي�ص ال ��ذي نزعته ال�شابة الزجني ��ة ،ارتفعت داللته
اجل�سدية حيث التوتر الداخلي،وحراك املتكتم عليه من
خمفيات ج�س ��د الأنثى.اجل�سد تتفع ��ل وظيفته ال�شبقية
عن ��د حلظ ��ة خل ��ع القمي� ��ص ،واخلل ��ع هو حلظ ��ة معلن
عنها،لكنه ��ا �س ّرية للغاية ،تقود املذك ��ر اىل بطن احلفرة
املوقدية.و�أجد ب� ّأن ج�سد الأنثى يتوتر ويتفعّل،ي�ضربه
ال�شب ��ق حت ��ى وه ��و ي�ض ��ع حجاب ��ا للج�س ��د لكن ��ه يثور
كالربكان،متخلي ��ا ع ��ن رموزه،رم ��ز ًا رمز ًا،ويتحم� ��س
للأع�ل�ان ع ��ن الده�ش ��ة بع ��د خل ��ع القمي� ��ص،ل ّأن ه ��ذا
الفعل،دع ��وة �صريحة و�شجاعة للأت�ص ��ال الأدخايل من
�أجل الغط�س لأ�شباع ال�شبق والتنظف من النجا�سة،التي
ذهب ��ت اليه ِا اك�ث�ر الديانات الالحقة ،الوج ��ود تطهر ل ّأن
خط ��اب الأنثى يف�ضي للماء،وتنتع�ش الأر�ض بالأنبعاث
ال�صاع ��د م ��ن عم ��ق الت ��راه الع�ي�ن .القمي�ص كم ��ا �أعتقد
ع�ب�ر الت�أوي ��ل ميث ��ل �أخطر قط ��ع املالب�س الت ��ي انتقاها
اجل�سد،ليت�س�ت�ر بها،لك ��ن القمي� ��ص �أخطره ��ا و�أكرثها
ق�س ��اوة وتوتر ًا.ق�س ��اوة ا�ستجاب ��ة اجل�س ��د للجن ��ون
.القمي�ص،كما �أرى �أكرث حجابات اجل�سد اثارة مهما كان
لون ��ه ،حتى القمي�ص الأ�سود منت ��ج جلنون ي�أتي للكائن
م ��ن ظلم ��ة اللي ��ل ،التي ه ��ي ظلم ��ة مطبقة قب ��ل الأدخال
،ظالم اخلارج والداخل.مل تتخ� � ّل الزجنية عن قمي�صها
و�س ��ط م ��كان �س ّريّ ،مظلم،بل خارج املتع ��ارف عليه،يف
املحطة،الت ��ي ه ��ي الرمز الذي يقود للم�أل ��وف واملفاهيم
ذات العالقة مع اجل�سد .

مـرثـيــة
ظافر معن*
كم �سيوح�شنا غيابك
و�أنت ُ
متعن يف اغرتابك
ِّ
ؤو�س وطلهاُّ
ُ
�أ َو لمَ ْ تكن كل الك� ِ
وهوى الندامى احلائرين …
دموعُهم
ُت َ
بقيك كي ُتكمل �شرابَك
كم �سيوح�شنا غيابك
ُ
تدندن الآنَ النهاي َة
و�أنت
تقتفي حلن ًا بعيد ًا يف �صدى النايات ..
ين�أى،
ويرتك �آخر ال�ضحكات واحل�سرات� ،أبياتَ الق�صائدِ عند بابك
لنا موع ٌد مازال ينتظ ُر التذاك َر
انفاق لندن
واملطارات ،القطارات البعيدة يف ِ
�أبريل مل يلبث هنا منذ �أ�سبوعني
اللوز مل ينزل عن الأ�شجار اىل ف�ساتني ال�صبايا
وزه ُر ِ
ف�أنتظ ْر،
ً
ُ
لو متهلت قليال … متوز � ٍآت
جدائ ُل �شم�س ع�شتار عند �أبواب احلديقةِ
والنواف ُذ ه ّتكت ا�ستا َرها ،كي جتلو �ضبابك
لك موع ٌد عند �ضفاف دجل َة
يرقبُه الندامى الآن
ق�صيد ًة
ترنيم ًة
ر�سم ًا
ُ
ورمبا حم�ض ابت�سامتك احلبيبة
يف �شبابك …
* معماري عراقي

نابوكوف :الأديب الذي ّ
ظل ا�سمه للأبد على الئحة املر�شحني جلائزة نوبل
ثم ��اين رواي ��ات باللغ ��ة الرو�سية والعدي ��د باللغة
بالإجنليزي ��ة ،حمل ��ت كل جمموع ��ة خ�صائ�صه ��ا،
وربطتها و�شائج خفية ،هي ر�ؤية الكاتب وفل�سفته
يف االدب واحلي ��اة ،ولف نابك ��وف �أدبه بغمو�ض،
ه ��و جزء م ��ن مفهومه للعملي ��ة الإبداعي ��ة ،وظلت
معظ ��م �شخو�ص رواياته و�أعمال ��ه امل�سرحية دون
هوي ��ات ،وعوامل ��ه دون تاري ��خ �أو ن�سي ��ج قوم ��ي
حم ��دد .ويحيلن ��ا �أدب نابوك ��وف �إىل مو�ضوع ��ة،
خط ��ل حماولة ت�أوي ��ل امل�ؤلف الأدب ��ي و�سرب غور
بعده االجتماعي ،واالحرى معاي�شته ،فان خ�ضوع
العم ��ل الأدبي لعملية ت�أوي ��ل ق�سرية و�أ�ضفى عليه
�أكرث م ��ا يتحم ��ل ،وتلخي�صه مبو�ضوع ��ات خارج
عنه ُتع ��د جناية علي فنيته .وبلغت �شهرة نابكوف
ذروته ��ا عل ��ى تخ ��وم ال 60وال  70م ��ن الق ��رن
الع�شري ��ن ،يف الع ��امل الغرب ��ي ،واعت�ب�ره نق ��اده،
�سلي�ل ً�ا مبا�ش ��ر ًا للكب ��ار :جيم�س جوي� ��س وفرانز
كاف ��كا وتوما�س �إلي ��وت ،ومل يكن �أق ��ل �ش�أنا منهم
بقدرات ��ه التعبريية والت�شخي�صي ��ة وقوة اخليال.
ويف حماول ��ة لف ��ك (�أ�س ��رار نابوك ��وف) للق ��راء
العاديني ،قالت االكادميي ��ة الأدبية االمريكية عنه،
ب�أن ��ه كان يعمل على بل ��وغ الكمال املطلق ،واطالق
مكام ��ن ال�شعور ،و�إع ��ادة خلق طوف ��ان نابوكوف
الطرائ ��ق والأ�سالي ��ب اللفظي ��ة ،عل ��ى امل�ضام�ي�ن
الفكرية للعمل الفني.
ول ��د فالدمي�ي�ر نابوك ��وف يف مدين ��ة بطر�سبورغ
يف  23ني�س ��ان 1899وكان وال ��ده �سريج ��ي
نابوكوف حمامي ًا و�شخ�صي ��ة اجتماعية مرموقة،
وباع�ت�راف الكاتب نف�سه ،فان عائلته كانت حتتفل
بعيد ميالده وفق� � ًا للتقومي الرو�سي القدمي �أي يف
العا�ش ��ر من ني�سان ،وهو التاريخ الذي ربطه بعيد
ميالد وليم �شك�سبري .ينحدر والد الكاتب من عائلة
نبالء عريقة الأ�ص ��ول ،وكانت �أمّه ابنة الحد جتار
�صناع ��ة الذهب ،وتلق ��ى الأدي ��ب يف طفولته التي
رافقت ��ه �سعادتها طيلة عم ��ره ،تربية منزلية رفيعة

وتعل ��م اللغة االجنليزية قبل �أن يتحدث الرو�سية،
وح�ص ��ل على تعليم ممت ��از .ون�ش ��ر �أول جمموعة
�شعري ��ة عام  1916قبل �أن يت ��م تعليمه الثانوي.
رغم �أن الكاتب مل ي�سبغ �أهمية على تلك املجموعة.
وانتق ��ل نابوك ��وف وعائلت ��ه بع ��د ان ��دالع الثورة
البل�شفي ��ة واحلرب الأهلي ��ة اىل �شبه جزيرة القرم
على البحر اال�سود ،حي ��ث در�س الأدبني الفرن�سي
والرو�س ��ي .وهن ��اك عك ��ف عل ��ى كتاب ��ة ال�شع ��ر
والق�ص� ��ص الق�ص�ي�رة ،واملق ��االت مب ��ا يف ذلك يف
"علم الفر�شات" الذي ت�ضلع فيه مدى حياته ،وكان
مولع ًا بلعبة ال�شطرجن التي بني العديد من روايته
عل ��ى قواعدها ،وهاوي ًا لكرة التن�س والقدم ..ويف
الوق ��ت نف�س ��ه ن�ش ��ر يف �صحيف ��ة "املق ��ود" با�سم
(فالدمي�ي�ر �سريي ��ن) امل�ستع ��ار .ويف نهاي ��ة �آذار
عام  1922وق ��ع احلدث الذي ه ��ز �أعماق الكاتب
ال�شاب ،وانعك�س علي جممل حياته الالحقة ،حني
اغت ��ال �إرهاب ��ي من �أن�ص ��ار القي�صري ��ة ،والده يف
برل�ي�ن .و�أحي ��ا نابكوف �صورة وال ��ده ومو�ضوع
اخل�س ��ارة عل ��ى �صفحات روايت ��ه "املوهبة  .وعاد

نابكوف بعد انتهائه م ��ن كمربج اىل املانيا ليقطن
فيه ��ا .وكت ��ب كث�ي� ً
را ال ال�شع ��ر وح ��ده ،ب ��ل النرث
وامل�سرحية ،واملقاالت النقدية .والرتجمة ،مل�شاهري
�أدب ��اء االجنليزية والأملانية والفرن�سية ،وتعود له
ترجم ��ات غوت ��ه وروالن روالن ورامب ��و وبودلري
وباي ��رون وكيت� ��س وفال�ي�ري وغريه ��م .وامته ��ن
التدري� ��س .ويف ع ��ام  1925ت ��زوج ،وكت ��ب �أول
رواية كب�ي�رة له (ما�شنكا) .وتلق ��ي النقاد الرواية
بتقدي ��ر عال وتكهن ��ت �أو�س ��اط املهاجرين الرو�س
الأدبي ��ة ،بدخ ��ول �أدي ��ب واع ��د يف الأدب الرو�سي
ال ��ذي ميكن االنتظار الكث�ي�ر منه وقال عنه االديب
الرو�س ��ي احلائ ��ز على جائزة نوب ��ل ايفان بونني،
لق ��د اكت�شف نابوكوف كوكب ًا جدي ��د ًا (يف االدب).
و�أخذت �شهرته باالت�س ��اع و�سط ال�شتات الرو�سي
يف �أوروبا ،بعد ن�شره رواية (دفاع لوجني) ،و�أثر
�صعود النازية اىل �سدة احلكم يف املانيا يف بداية
الثالثينيات غ ��ادر نابك ��وف اىل الواليات املتحدة
ليقط ��ن هناك زهاء  15عام ًا ويبد�أ مرحلة  ،وخ ّلف
بع ��ده تراث� � ًا �أدبي ًا غزي ��ر ًا ،و�أ�سئل ��ة مازالت دائرة
ب�صدد �أدبه وم�صادره وانتماء �أدبه.
تتوزع روايات نابوكوف التي كتبها بالرو�سية بني
جمموعت�ي�ن خمتلف�ي�ن يف املحت ��وى واجلغرافية.
الأوىل ا�ستلهم ��ت مو�ضوعاته ��ا م ��ن حي ��اة املهجر
والغرب ��ة والثاني ��ة والثالث ��ة تناعم ��ت م ��ع الواقع
والتقاليد الأوروبية يف املنحى النف�سي واحلياتي
اليومي ،والبع ��د اجلمايل والفني .وبد�أت املرحلة
الأوىل برواي ��ة (ما�شينكا) وانته ��ت ب (املوهبة).
فال�شخو�ص الرو�سي ��ة القادمة رو�سي ��ا القي�صرية
م ��ن وطرائق تعامله ��ا ،وثقافتها الروحي ��ة ،ور�أت
مهمتها العلي ��ا باملحافظة عليها احلقب ��ة الرو�سية،
انعك�س ��ت من ال�س�ي�رة ال�شخ�صية للكات ��ب نف�سه..
�س ��ادت عوامله ��ا الأج ��واء .ومل تك ��ن الطموح ��ات
بتح�سني الو�ضع االجتماعي واملعي�شي ،والأهواء
اجلن�سي ��ة والرغب ��ة بامت�ل�اك ال�سلط ��ة بغريبة عن

�شخو� ��ص نابوكوف ،ولكنها كان ��ت م�شوبة وعلى
الطريق ��ة الرو�سي ��ة مبناح ��ي ذات �أبع ��اد كوني ��ة
وفل�سفي ��ة .ف�شخو� ��ص رواية ما�شين ��كا ،جمموعة
م ��ن الرو�س كان ��وا ن ��زالء "بن�سي ��ون" يف برلني،
جتمعه ��م حمنة الغرب ��ة ،و�ضبابية �أف ��ق امل�ستقبل،
واحلن�ي�ن للوط ��ن الأ ّم واالنتظ ��ار والوق ��وف عند
مف�ت�رق الطري ��ق .وتبل ��غ ذروة احل ��دث حينم ��ا
يرتاج ��ع املهاجر ع ��ن ا�ستقبال خطيبت ��ه املنتظرة
ما�شين ��كا ،امل ��ر�أة الت ��ي ا�ستحوذت عل ��ى كينونته،
وتع ��ذب �شوق� � ًا له ��ا ،فل ��م يعد ثم ��ة �سب ��ب لاللتقاء
به ��ا .واذا كان دار�س ��و �أدب نابوك ��وف الرو�س ��ي،
ير�ص ��دون يف �أدب ه ��ذه املرحلة م�ؤث ��رات وظالل
بو�شك�ي�ن ونيقوالي غوغ ��ول وانطون ت�شخيوف،
عل ��ى �أ�سلوبي ��ة (ما�شين ��كا) والرواي ��ات االخ ��رى
فبط ��ل رواي ��ة" دع ��وة لل�شن ��ق" على غ ��رار (كاف)
بط ��ل �أغلبية رواي ��ات كافكا ،اليفه ��م حيثيات حكم
ال�شن ��ق الت ��ي ت ��درج املرحل ��ة الأوىل ،وال �سب ��ب
احلك ��م ال�ص ��ادر بحق ��ه ،وهو وحي ��د يف �سجن يف
قلعة نائي ��ة ،وتتطور الأح ��داث والأجواء وتنتقل
بني الواق ��ع ،الذي اعتدنا علي ��ه ،وعامل الأ�سطورة
ولل�شخو�ص التي ت�سوغ حكم ال�شنق ؟؟ وامياءات
لب�ش ��ر ا�صطدمنا به ��م يف حياتن ��ا اليومية .ودون
�ش ��ك �إن نابك ��وف برواية "دعوة لل�شن ��ق" للرواية
احلديث ��ة .فه ��ل �أراد نابك ��وف �أن تك ��ون رواي ��ة
اخالقي ��ة تبحث عن ال ��روح الوهاجة الطاحمة اىل
احلرية ،ب� ��أن من �سجن اجل�س ��د ،ولكنها ب�أي حال
ب� ��أن لل�شنق عمل �ساحر ،يخل ��ق الده�شة واالنبهار
لدى قارئه.
الرواي ��ة التي دفعت ب ��ه اىل قمة املج ��د ،و�صدمته
باحتاج ��ات الذوق الع ��ام ،تت�سربل بح ��دث يوحي
باخلالع ��ة اىل ن�شرها يف دار ن�شر غري معروفة يف
باري�س ،ومل ينتبه لها النقد �إال بعد دخول ن�سخ منها
لربيطاني ��ا بيد ال�سواح ،الذين تعاملوا معها كق�صة
خفيف ��ة الم�ضاء الوق ��ت .وجاءت املق ��االت النقدية

عنها لتحدث عا�صفة يف الأجواء الأدبية ،لقد كتبت
منذ ذلك احل�ي�ن �أطنان من الورق ع ��ن لوليتا ،التي
ت�ألق ��ت بفعلها �أي�ض ًا جنومية الكاتب ،وو�ضعته يف
م�صاف كبار �أدباء القرن الع�شرين ،وب�أثرها التفت
اليه النقاد ودار�سو الأدب لي�ستعيدوا قراءة ما كان
ق ��د ن�شر قبل لوليتا ،وتلقفتها دور الن�شر الأجنبية.
وترجم ��ت �إىل كاف ��ة اللغات احلية مب ��ا يف ذلك اىل
العربي ��ة .واذا ما كان تول�ست ��وي قد عُرف باحلرب
وال�سالم وفيكتور هيجو بالبو�ساء ودي�ستويف�سكي
باجلرمي ��ة والعقاب ،فان نابوك ��وف عرف بلوليتا.
وحولتها "هولي ��ود" �إىل فيل ��م �سينمائي ،وخا�ض
النق ��اد يف تف�س�ي�رات لوليتا ،وموقعه ��ا يف الثقافة
العاملي ��ة وتداعيته ��ا الأخالقية والديني ��ة ،و�أ�ضفى
ذل ��ك الكم النقدي على الرواية م�سحة من الغمو�ض
وال�سرية .و�أوحى ب�أنها رواية مبهمة .وككل رواية
رفيع ��ة امل�ستوى ،ف ��ان كل قارئ يج ��د �ضالته فيها،
تبع� � ًا مل�ستوى ح�صيلت ��ه الثقافي ��ة ،و�شفافية ذوقه،
وخربت ��ه احلياتية ،وحتى م ��دى ف�ساده الأخالقي،
والرواية حقا م�شحون ��ة بالإحالة اىل اال�ستعارات
املجازي ��ة والتلمي ��ح الفل�سف ��ي ،وبالإم ��كان ق ��راءة
لوليت ��ا على م�ستوى م�سطح .فمو�ضوع احلب فيها
ي�شغ ��ل ف�ضا ًء �أكرث مما �شغله يف روايات نابوكوف
الأخ ��رى� .إنها رواية ع ��ن االنحطاط الأخالقي ،يف
ح�ضارة مادي ��ة� ،إنها حق ًا ايروت ��كا ،ولكنها مع ذلك
تخي ��ب �أمل ع�شاق الرواي ��ات الفا�ضحة ،لأنها تظل
عم�ل�ا �أدبيا حمت�شم ��ا ،وي�ستطي ��ع الق ��ارئ اللبيب
�إن يقب� ��ض فيه ��ا عل ��ى العدي ��د م ��ن املواق ��ع مرهفة
اجلمال..وال ي�ستبع ��د دار�سو �سرية نابوكوف� ،أن
تك ��ون لوليتا ومالب�ساتها الأخالقية قد وقفت وراء
امتن ��اع االكادميي ��ة ال�سويدية منح ��ه جائزة نوبل
الت ��ي ر�شحه لها الأديب الرو�س ��ي الكبري ،الك�سندر
�سوجلينيت�س�ي�ن ،فظ ��ل �أ�سم ��ه اىل الأب ��د يف قائمة
املر�شحني لها.
* كاتب ومرتجم من العراق يقيم يف مو�سكو
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اقــــرأ
مو�سوليني وهتلر

ع ��ن "دار املدى" �صدر كت ��اب "مو�سولين ��ي وهتلر..ق�صة
ت�شكيل احللف الفا�شي ".الكتاب ي�سلط ال�ضوء على �أوجه
ال�شبه ب�ي�ن الزعيم الفا�شي الإيطايل مو�سوليني والزعيم
الن ��ازي الأمل ��اين هتل ��ر ،فكالهما م ��ن �أ�ص ��ول متوا�ضعة،
وكالهم ��ا �ﺻﻌﺪ اىل اﻟ�ﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎ�ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
اﻟ�ﺴﻴﺎ�س ��ي ،وكان ك ��ل منهم ��ا ﻳﺮﻛﺰ ﺑﺎ�ﺳﺘﻤﺮار على �ﺻﻔﺎﺗﻪ
اﻟﺮﺟﻮﻟﻴﺔ وﻧﺰﻋﺘﻪ اﻟﻌ�ﺴﻜﺮﻳﺔ .وكالهم ��ا وﻋﺪ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ
اجلماه�ي�ر ﻣﻦ خلفهما ،كالهما ك ��ان قا�سي ًا ،وكالهما ﺗﺒﻨﻰ
�ﺳﻴﺎ�ﺳﺎت داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ احل ��رب ،ﺗﻈﺎﻫﺮ
ﻣﻮ�ﺳﻮﻟﻴﻨﻲ ﺑ�ﺄﻧﻪ رب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﰲ �إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﰲ ح�ي�ن �أن ﻫﺘﻠﺮ
�ﺻﻮر ﻧﻔ�ﺴﻪ �ﺷﺨ� ًﺼﺎ �ﺷﺪﻳﺪ ا�ﻹﺧﻼ�ص ﻟ�ﻸﻣﺔ الأملانية.

رمضانيات

"كان" يتجاهل ق�ص�ص "الن�ساء" ..ويكرم �آالن ديلون
ت�سلم املمثل الفرن�سي �آالن ديلون ،الأحد الفائت،
جائزة ال�سعفة الذهبية الفخرية تقدير ًا مل�سريته
الفنية ال�ت��ي ام�ت��دت ل��ـ 60ع��ام � ًا ،يف مهرجان
كان ال�سينمائي ال��دويل ،بعد جتاهل انتقادات
جنمت عن �آرائه يف املر�أة واملثليني.
و�أدت و��س��ام��ة دي �ل��ون و�أدواره يف الأف�ل�ام
الرئي�سية يف ال�سينما ط��ول ف�ترة ال�ستينات
وال�سبعينات �إىل جعله رم��ز ًا يف فرن�سا ،وقد
ا�ستقبل بحفاوة كبرية من قبل اجلمهور �أثناء

احتفال خا�ص يف مهرجان كان.
و أ�ث ��ار ق��رار ت�ك��رمي دي�ل��ون ( 83ع��ام � ًا) ج��د ًال،
ال�سيما خ ��ارج فرن�سا ،و ُن���ش��ر التما�س على
الإنرتنت يف الواليات املتحدة جمع أ�ك�ثر من
 25500توقيع.
وقال ديلون يف كلمة �أمام املهرجان�" :إذا كان
هناك �شيء واح��د �أن��ا فخور به ب�شكل حقيقي
فهذا ال�شيء الوحيد هو م�سريتي املهنية".
وتابع" :هذه ال�سعفة الذهبية منحت يل من �أجل

نادين ن�سيب جنيم
ت�ؤدي �شخ�صية الأمرية
ديانا يف "خم�سة ون�ص"
ك�شفت املمثلة اللبناني ��ة نادين ن�سيب جنيم عن �أنها
ت� ��ؤدي �شخ�صية الأمرية ديان ��ا يف م�سل�سل "خم�سة
ون� ��ص" ،وذلك من خالل ردّها عل ��ى التعليقات التي
تتلقاه ��ا عرب ح�سابها اخلا�ص على �أحد مواقع
التوا�صل الإجتماعي.
وكتب ��ت �إح ��دى املتابعات �أنه ��ا الحظت �أن
�شخ�صي ��ة (بي ��ان) يف امل�سل�سل ت�شبه اىل
ح ��د بعيد ق�صة حياة الأم�ي�رة ديانا التي
كان ��ت حتب م�ساع ��دة النا� ��س .بدورها
ردت نادي ��ن جنيم عل ��ى التعليق قائلة:
"هيدا ك ��ان املق�صود م ��ن دوري ب�س
م ��ا حبين ��ا نحكي قب ��ل م ��ا النا�س هي
تو�صل لهل النتيجة".
يذك ��ر �أن املمثلة نادي ��ن ن�سيب جنيم
تخو� ��ض ال�سب ��اق الرم�ض ��اين م ��ن
خالل م�سل�سل "خم�سة ون�ص" اىل
جان ��ب املمثل�ي�ن ال�سوري�ي�ن ق�صي
خويل ومعت�صم النهار.

م�سريتي ولي�س ل�شيء �آخ��ر ،وه��ذا هو �سبب
�سعادتي و�سروري ور�ضاي".
و�شغل ديلون ال��ر�أي العام على مدى م�سريته
مثلما ح��دث عندما �أع�ل��ن �صداقته لل�سيا�سي
الفرن�سي اليميني املتطرف ،جان ماري لوبان،
واعرتف ب�صفعه ن�ساء.
ومت �� �س��ك دي��ل��ون ب�ب�ع����ض �آرائ� � ��ه يف مقابلة

م� ��ع � �ص �ح �ي �ف��ة "لو
جورنال دودميان�ش" ،الأح��د ،وق��ال �إن بع�ض
الت�صريحات التي ن�سبت له ُحرفت.
وقال" :هل قلت �إين �صفعت امر�أة؟ نعم ..لكن
كان علي �أن �أ�ضيف �أنني تلقيت �صفعات �أكرث
مما �أعطيت بكثري .مل �أحتر�ش ب�أية ام��ر�أة يف
حياتي� .أما هن فقد حتر�شن بي كثريا".

حال �شيحة :م�سل�سل "زلزال" بداية جديدة لعودتى �إىل الفن مرة �أخرى
أ�ع� ��رب� ��ت ال �ن �ج �م��ة ح�ل�ا � �ش �ي �ح��ة ع��ن
�سعادتها ب��ردود الأف�ع��ال التي تلقتها
على �شخ�صية (�صافية) التي قدمتها
�ضمن �أح��داث م�سل�سل "زلزال" الذي
ي�شاركها فيه النجم حممد رم�ضان .
ح�لا ق��ال��ت �إن امل�سل�سل ك��ان مبثابة
بداية جديدة لعودتها �إىل الفن مرة
�أخ ��رى بعد ف�ترة ا�ستمرت نحو 11
�سنة م��ن ال�غ�ي��اب ،م�شرية �إىل �أن ما
ت��راه على م��واق��ع ال�سو�شيال ميديا

يومي ًا من ردود �أفعال جعلها على يقني
�أن �ه��ا ت�ط��ور �أداءه� ��ا على نحو كبري.
م�سل�سل "زلزال" ت�أليف عبد الرحيم
كمال ،و�إخراج �إبراهيم فخر ،وبطولة
حممد رم�ضان وح�لا �شيحة وماجد
امل���ص��ري ون�سرين �أم�ي�ن وم�ن��ى عبد
الغني وه�ن��ادى مهنى وح�سام داغ��ر
وم�صطفى من�صور ويو�سف عثمان،
وعدد كبري من النجوم .تدور �أحداث
امل�سل�سل ح��ول رج��ل ي�شرتي منز ًال

ب�أق�ساط حمددة املدة والقيمة ،وحني
ي ��أت��ي م��وع��د � �س��داد الق�سط الأخ�ي�ر،
يطالب �صاحب املنزل بت�سجيل البيت
با�سمه وال�ت�ن��ازل ع��ن ملكيته� ،إال �أن
ال�ب��ائ��ع يمُ ��اط��ل �إىل �أن ي�ق��ع "زلزال
 "1992الذى يلقى فيه ال�شاري حتفه
وينهار املنزل �إث��ر ال��زل��زال وتبعاته،
ويتبقى من �أوالده حممد حربي كرامة
ال��ذي يحمل ا�سم "زلزال" ،ويواجه
احلياة وحيد ًا.

م�سل�سل "�صراع العرو�ش" ي�سدل ال�ستار ب�أحداث �صادمة
بعد ثمانية موا�سم و 73حلقة ،بلغ م�سل�سل"�صراع
العرو�ش" (غيم �أوف ث��رون��ز) ال��ذي تبثه �شبكة
( إ�ت����ش.ب��ي�.أو) نهايته بوفاة �أخ��رى غري متوقعة
واعتالء �شخ�صية مل تكن مرجحة العر�ش.
ا�ستمرت احللقة الأخ�ي�رة م��ن م�سل�سل الع�صور
الو�سطى اخليايل نحو �ساعة و 20دقيقة و�أنهت
م�ساء �أول م��ن �أم����س الأح��د حكاية �أك�ثر م��ن 12
�شخ�صية وحبكة �شائكة .وامل�سل�سل مقتب�س عن
روايات جورج �آر�.آر .مارتن.

وانتهت املناف�سة ال�شر�سة يف امل�سل�سل على العر�ش مثرية لل�ضيق .وك��ان �أب��رز انتقاد م��ن املعجبني
احلديدي امل�صنوع من مئات ال�سيوف بوفاة �أو ًال ثم للتحول ال�شرير ل�شخ�صية دنري�س تارغارين (ملكة
باختيار غري متوقع ملن �سيحكم مملكة وي�ستريو�س التنانني) ،التي تلعب دورها املمثلة �إميليا كالرك،
اخليالية .وب��ذل��ك ي�صل امل�سل�سل ،ال��ذي �أ�صبح �إذ ا�ستخدمت تنينها لتدمري عا�صمة اململكة بعد
حجر الأ��س��ا���س يف ع��رو���ض ف�ترة ال ��ذروة ل�شبكة ا�ست�سالم �أعدائها .وتطور امل�سل�سل من بداياته
(�إت����ش.ب��ي�.أو)� ،إىل اخلتام .لكن مو�سمه الأخري غري املتقنة �إىل �أن �أ�صبح ظاهرة ثقافية .ومنت
كان �أي�ض ًا الأك�ثر �إث��ارة لالنق�سام� ،إذ وجد كل من ميزانيته لت�صل تكلفة �إنتاج احللقة الواحدة يف
املعجبني وال�ن�ق��اد ت �ط��ورات معينة يف احلبكة ،املو�سم الأخ�ير �إىل  15مليون دوالر ،وفقا ملجلة
خا�صة تلك املتعلقة ب�إحدى ال�شخ�صيات الرئي�سة ،فارايتي.

جن���وم غ��اب��وا ع��ن درام����ا رم�����ض��ان  2019وظ��ه��روا يف الإع�لان��ات

قبل موعد اإلفطار

�شه ��د �سباق رم�ض ��ان  2019غياب عدد من
الفنان�ي�ن ،الذي ��ن حر�ص ��وا ل�سن ��وات على
الظهور يف ال�شا�شة ال�صغرية خالل ال�شهر
الك ��رمي ،لكنهم رغ ��م االختف ��اء ظهروا يف
بع� ��ض الإعالنات ،منها ما ه ��و جتاري �أو
خريي.
ي�سرا
رغ ��م ت�أكيد �شركة الإنت ��اج م�شاركة الفنانة
ي�س ��را يف �سب ��اق رم�ض ��ان  ،2019لكنه ��ا
�أعلن ��ت خ ��روج م�سل�سله ��ا م ��ن املو�س ��م
الرم�ض ��اين الذي كان يحم ��ل ا�سم ًا مبدئي ًا
"بي ��ت عيل ��ة" دون � ّأن تو�ض ��ح �أ�سب ��اب

التوق ��ف ،كم ��ا �أعرب ��ت ع ��ن �سعادته ��ا
حل�صوله ��ا عل ��ى ع ��ام إ�ج ��ازة� ،إذ كان ��ت
حري�ص ��ة على امل�شارك ��ة يف دراما رم�ضان
من ��ذ �سن ��وات لي�س ��ت قليل ��ة .ورغ ��م ع ��دم
م�شاركتها يف �سباق رم�ضان � ،2019أط ّلت
ي�سرا على جمهوره ��ا يف �إعالن مل�ست�شفى
 500500لدع ��م وعالج �أطف ��ال ال�سرطان،
�إىل جانب الفنان حممد حماقي وجمموعة
من النجوم.
غادة عادل
مرت الفنانة غادة عادل خالل العام املا�ضي
بع ��دد م ��ن امل�شك�ل�ات الأ�سري ��ة والعائلية،

وخرج ��ت م ��ن �سب ��اق رم�ض ��ان � ،2019إذ
ك ��ان آ�خ ��ر �أعماله ��ا يف رم�ض ��ان "عفاريت
ع ��ديل ع�ّل�اّ م" ،لكنه ��ا ظه ��رت يف رم�ضان
 2019ب�إع�ل�ان لإحدى �شركات االت�صاالت
اخلا�ص ��ة� ،إىل جانب الفن ��ان عمرو دياب،
ف�ضال عن �إعالن �آخر لإحدى �شركات املياه
الغازية.
ح�سني فهمي
للعام اخلام�س عل ��ى التوايل يبتعد الفنان
ح�س�ي�ن فهم ��ي ع ��ن امل�شارك ��ة يف ال�سباق
الرم�ض ��اين ،لكنه �ش ��ارك يف �إعالن ل�شركة
مياه غازي ��ة ،ا�ستعر�ض ذكريات امل�صريني

م ��ع امل�سل�س�ل�ات القدمي ��ة ،واعتم ��د عل ��ى
ت�ت�ر م�سل�سل "امل ��ال والبن ��ون" مع تغيري
الكلمات ،و�أدى خالل الإعالن دور �صاحب
�أول �إفطار يف رم�ضان.
م ّنة �شلبي
للع ��ام الثاين على الت ��وايل تختفي الفنانة
م ّن ��ة �شلب ��ي ع ��ن �سب ��اق رم�ض ��ان ،رغ ��م
انت�ش ��ار �أخبار تفي ��د بتعاقدها على بطولة
م�سل�سل ،قبل الإعالن الحق ًا �أ ّنها ان�سحبت
من امل�سل�سل ،ورغ ��م ذلك ظهرت يف �إعالن
ل�صال ��ح �إح ��دى �شرك ��ات االت�ص ��االت� ،إىل
جانب الفنان عمرو دياب.

جمال عبد جا�سم� :أعمالنا حتاول مناف�سة الأعمال العربية

املخرج جمال عبد جا�سم ّ
�شكل منذ
�سنوات عديدة ثنائي ًا مع الفنان قا�سم
املالك� ،إذ قدّ ما جمموعة من الأعمال
الفنية يف �شهور رم�ضان ال�سابقة ،منها
"احلب واحلرب" و"املجنون ".واليوم
يلتقيان جمدداً يف "العر�ضحاجلي"،
امل�سل�سل الذي يبحث يف �أخالقيات
النا�س و�سلوكهم .جمال كان �ضيف ًا
على زاويتنا الرم�ضانية "قبل موعد
الإفطار" ،قلنا له:

الطقس

 ال�شوربة والتمر. هل تت�صف ��ح املواق ��ع الإلكرتونية تتابعه؟
حممد جا�سم
يف رم�ضان؟
 ه ��ل تابع ��ت عم ًال فني� � ًا �أعجبك يف
 ان�ستكرام والفي�سبوك. م ��ا هي الوجب ��ات املف�ضلة لك على رم�ضان؟
 ه ��ل ميك ��ن �أن تخت�ص ��ر لن ��ا �شه ��ر  -كثري ًا.
 م ��ا املوق ��ع الإلك�ت�روين ال ��ذي مائدة الإفطار؟
رم�ضان بكلمة واحدة؟
 م�سل�سل "الفندق". طاعة و�إميان. هل لديك ممثل مف�ضل تتابعه خالل
رم�ضان؟
 ما ال ��ذي يجب �أن نتع ّلمه من �شهر
رم�ضان؟
 الفنان قا�سم املالك. ال�صرب. ماذا حتمل لرم�ضان من ذكريات؟
 الإفطار و لعبة املحيب�س. ما الربامج التي ت�ص ّرعلى متابعتها
بعد الإفطار ؟
 هل ا�ستطاعت الدراما العراقية �أن
تناف�س العربية يف �شهر رم�ضان؟
 برنامج "بني �أهلنا". نعم ..و�ستنجح. ه ��ل يرتبط عن ��دك رم�ضان مبدفع
الإفطار ؟
 ما هو امل�سل�س ��ل التلفزيوين الذي
عر�ض يف رم�ضان وبقى يف ذاكرتك؟
 �إنه ميثل �إ�شارة رم�ضان. عربي ��ا (�أوالد الغالب ��ه) ،عراقي� � ًا ( كيف تق�ضي يومك يف رم�ضان؟
 عمل وعبادة ونوم.العر�ضحاجلي).

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
اليوم (الثالثاء) ،حيث �ستنخف�ض فيه درجات احلرارة عن معدالتها
مع رياح خفيفة
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العمود
الثامن
 علي ح�سني

ن�صائح "العم هو"
لأ�صحاب املوالت!
نظارتان ،ت�شبهان ّ
ّ
نظارات
املتقاعدين ،و�ساعة جيب قدمية،
وجمموعة كتب .كانت تلك هي
مقتنيات هو�شي منه ،الثائر والزعيم
ال�سيا�سي الذي �أ�س�س فيتنام
احلديثة� .ساعة قدمية ّ
ونظارتان
هي كل ما ميلك ،فقد كان يقول
ً
�ضاحكا للذين ي�س�ألونه عن حالة
التق�شف التي يحيط بها نف�سه ،حتى
بعد �أن وقفت احلرب و�أ�صبح ً
زعيما
للبالد" :الزعامة لي�ست يف حاجة
اىل املال� ،إنها بحاجة �أكرث اىل عقل
يفكر ً
جيدا".
و�أرجوك �أال تقارن بني ما قاله هذا
الرجل النحيل ،الذي ترك ً
بلدا يتقدم
بقوة اىل عامل الرفاهية ،وبني ما
نهَبه اليوم رجال الزعامة و " اجلهاد
" يف العراق� ،إذ دخل النهب للمال
العام يف �أب�شع �أ�شكاله يف العراق،
وهو جرمية ال ا�ستثناء فيها لأحد" :
املجاهدين "  ،ودعاة الدولة املدنية،
والتكنوقراطيني ،وجميع من
جل�سوا على كر�سي الوزارة او حتت
ً
عجيبا
قبّة الربملان .ولهذا مل يكن
وال ً
غريبا �أن نعرف � ّأن معظم الذين
يرتزقون من ال�سيا�سة يف العراق
هوايتهم احل�صول على "مول" ،يف
الوقت الذي اليك ّفون يف احلديث
عن خمافة الله وبناء الدولة
وحماربة ال�سرّاق.
خا�ضت فيتنام ً
حربا �شر�سة �ضد
الأمريكان راح �ضحيتها ع�شرات
الآالف ،وماتزال �صور امل�آ�سي
حتتفظ بها هانوي يف متاحف
خا�صة ،فيما تعجّ العا�صمة
الفيتنامية اليوم بال�سيّاح
الأمريكيني واال�ستثمارات الأجنبية،
وعادت �سايغون مدينة تفتح
ذراعيها للجميع ،لكنها التن�سى �أن
حتتفل بذكرى �أبطالها الذين �صنعوا
لها امل�ستقبل.
يخربنا كاتب �سرية هو�شي منه �أن
الزعيم الفيتنامي كان ين�صح وزير
دفاعه اجلرنال جياب  ،بعد معركة
ديان بيان فو ،التي ل ّقن فيها جياب
القوات الفرن�سية �أق�سى درو�س
الهزمية ،عندما انتبه "العم هو" اىل
�أن قائده الع�سكري �أخذ يكيل املديح
للمقاتلني ،فنبهه اىل �أن "حترير
البالد لي�س م ّنة يتحملها ال�شعب� ،إنه
واجب علينا �أن نقدمه بال ُخطب،
فالتاريخ الي�صنعه �شخ�ص واحد".
التاريخ بالت�أكيد ال ي�صنعه �شخ�ص
واحد ،وهذه اجلملة �أمتنى �أن
يتعلمها جميع الذين يقفون على
من�صات اخلطابة هذه الأيام،
يتحدثون عن النزاهة وبناء الدولة،
وعن الفر�ص ال�ضائعة ،وك�أن النا�س
هي التي �ضيعت هذه الفر�ص ،وهي
التي تقا�سمت الكعكة ،وهي التي
ت�صر على ا�ستخدام "الكاتيو�شا"
يف كل �أزمة متر بها �إيران.
يف كتاب" ق�صة موجزة عن
امل�ستقبل يروي لنا املفكر الفرن�سي
"جاك اتايل" ،الذ حكايات ال�سنني
املقبلة ،وامل�ستقبل الذي ينتظر
ً
بلدانا مثل ال�صني والهند والربازيل
وكوريا اجلنوبية ،ومل ين�س �أن
ي�ضع معها �سنغافورة وفيتنام.
يقول �أتايل" :هناك دول اختارت
�أن حتجز لها ً
مكانا يف ال�صفوف
الأوىل من عربة امل�ستقبل "...فيما
نحن اخرتنا ان نتحول اىل بالد لـ
" املوالت "

 جبار جودي
نقيب الفناني ��ن العراقيين ،عقد
اجتماع� � ًا ت�شاوري� � ًا �ض ��م عدد ًا
م ��ن الم�سرحيي ��ن والأكاديمين
لمناق�ش ��ة مهرج ��ان الع ��راق
الوطن ��ي للم�سرح ال ��ذي تنظمه
الهيئة العربية للم�سرح ونقابة
الفناني ��ن العراقيي ��ن بدع ��م من
وزارة الثقافة العراقية ،وقد تم
االتف ��اق على �إط�ل�اق المهرجان
خ�ل�ال ه ��ذا ال�شه ��ر و إ�ط�ل�اق
ا�ستم ��ارة الم�شارك ��ة لجمي ��ع
 محمد ح�سن
الفرق الم�سرحية العراقية.
عالوي
 ح�سين العكيلي
المترجم� ،ص ��درت له ،عن دار
المخ ��رج ال�سينمائ ��ي ،انتهى الم أ�م ��ون ،الترجم ��ة العربي ��ة
م ��ن ت�صوي ��ر �آخ ��ر م�شه ��د في لكت ��اب "اكت�شاف ��ات نين ��وى
فيلم ��ه ال�سينمائ ��ي الق�صي ��ر وباب ��ل" ،ت�ألي ��ف عال ��م الآثار
"ناف ��ذة حم ��راء ".يتن ��اول البريطان ��ي ال�شهي ��ر �أو�ست ��ن
الفيل ��م حكاية قنا� ��ص داع�شي هن ��ري اليارد ،الكت ��اب ي�سلط
في المو�صل ،وي�سلط ال�ضوء ال�ضوء عل ��ى عمليات التنقيب
على بطوالت الجي�ش العراقي الت ��ي ج ��رت خ�ل�ال ال�سنوات
ويق ��دم لمح ��ات مخت�صرة لما الما�ضي ��ة في نين ��وى وبابل،
ح�ص ��ل ف ��ي المو�ص ��ل اثن ��اء وم ��ا �أ�سف ��رت عنه ��ا م ��ن
الحرب على ع�صابات داع�ش .اكت�شافات �أثرية مهمة.

