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اتفاق بني رئي�س احلكومة والكتل على �إنهاء ملف الوكاالت �سريع ًا

الإ�صالح والبناء يف ّو�ضان عبد املهدي ت�سمية مر�شحي
هيئة النزاهة والبنك املركزي وديوان الرقابة
 بغداد  /محمد �صباح

من ت�سمي ��ة وزراء الدف ��اع والداخلي ��ة والعدل
والرتيبة.
مب ��وازاة ذل ��ك� ،ش� � ّكل رئي� ��س احلكوم ��ة جلنة
تقييمية من جمل�س الوزراء ومن مكتبه ملراجعة
�أداء املدراء العامني ووكالء الوزارات.
يقول مقرر اللجنة القانونية يف جمل�س النواب
يحي ��ى املحمدي لـ(امل ��دى) �إن "الكتل الربملانية
�شكلت منذ بداية �شهر �أيار اجلاري جلان ًا كلفت
بالتفاو�ض م ��ع رئي�س جمل�س ال ��وزراء حل�سم
ملف املنا�صب واملواقع التي تدار بالوكالة".
و أ�ق ��ر جمل�س الن ��واب ،يف �شه ��ر كانون الثاين
املا�ض ��ي ،قان ��ون املوازن ��ة االحتادي ��ة لع ��ام
 2019والت ��ي �ألزمت حكوم ��ة عادل عبد املهدي

منح حتالفا الإ�صالح والبناء رئي�س
احلكومة عادل عب ��د املهدي تفوي�ض ًا
لت�سمي ��ة ر�ؤ�س ��اء ج ��دد لهيئ ��ة النزاه ��ة والبنك
املركزي وديوان الرقابة املالية.
جاء هذا التخويل بعدما قطع التحالفان �شوط ًا
كب�ي�ر ًا يف مفاو�ضاتهما ب�ش�أن ح�سم ملف �إدارة
املنا�صب بالوكالة.
وق ��ادت التفاهم ��ات الت ��ي انطلق ��ت قب ��ل �شه ��ر
تقريبا بني رئي� ��س احلكومة والكتل ال�سيا�سية
�إىل الرتي ��ث يف �إر�سال �أ�سماء املر�شحني اجلدد
من الهيئات امل�ستقلة اىل الربملان حتى االنتهاء

ب�إنه ��اء �إدارة م�ؤ�س�س ��ات الدول ��ة بالوكالة عدا
الأجه ��زة الأمني ��ة الع�سكرية يف موع ��د �أق�صاه
.2019/6/30
واعترب قانون املوازن ��ة العامة يف مادته ()58
�أن �أي �إج ��راء بعد هذا التاري ��خ يعد باط ًال ،وال
يرتت ��ب علي ��ه �أي أ�ث ��ر قان ��وين ،عل ��ى �أن تقوم
الدائ ��رة املعني ��ة ب�إيق ��اف جمي ��ع املخ�ص�صات
املالي ��ة وال�صالحي ��ات الإداري ��ة يف ح ��ال
ا�ستمراره.
ومي�ض ��ي املحم ��دي بالق ��ول �إن "احل ��راك ب�ي�ن
الكت ��ل الربملانية ورئي�س جمل� ��س الوزراء بلغ
ذروت ��ه خ�ل�ال الأي ��ام احلالي ��ة بعدم ��ا اقرتبت
املواعي ��د املح ��ددة لإنه ��اء مل ��ف ال ��وكاالت"،

داع�ش يتبنى "�إ�ضرام النريان" يف العراق و�سوريا

وزارة الزراعة :احلرائق التهمت 500
دومن من الأرا�ضي خالل �أ�سابيع
 ترجمة  /حامد احمد
تبن ��ى تنظي ��م داع� ��ش عملي ��ات �إ�ضرام
الن�ي�ران يف املئ ��ات م ��ن هكت ��ارات
الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة يف الع ��راق و�سوري ��ا ،وذلك
ع�ب�ر منفذه الإعالمي "�صحيفة النب� ��أ" الداع�شية،
م�شجع ًا �أتباع ��ه على اال�ستمرار يف �إحلاق ال�ضرر
باملزارع خالل مو�سم احل�صاد.
ففي بيان ن�شره يف �صحيفته حتت عنوان "�شدّوا
�سواعدك ��م وابد�أوا احل�صاد" ،ق ��ال تنظيم داع�ش
�إن احلرائ ��ق املفتعلة كانت انتقام ًا ملا فعله ال�شيعة
ببي ��وت �أهل ال�س ّن ��ة ومزارعه ��م يف املناطق التي
كانت حتت �سيطرة التنظيم .
وق ��ال داع� ��ش يف طبع ��ة ي ��وم اخلمي� ��س املا�ضي
ملوقع �صحيفته على الإنرتنيت" :يبدو �أن ال�صيف
�سيكون ملتهب ًا هذا الع ��ام ب�إحراق قلوب وجيوب
املرتدي ��ن الذين كان ��وا يحرقون بي ��وت امل�سلمني
ومزارعهم خالل ال�سنوات املا�ضية ".
وتبنى داع�ش ،ع�ب�ر نافذته الإعالمية ،م�س�ؤوليته
عن حرائق مزارع احلنط ��ة يف حمافظات كركوك

مو�ضح� � ًا �أن "املفاو�ضات الدائرة تبحث و�ضع
معايري الختي ��ار ال�شخ�صي ��ات املنا�سبة لإدارة
هذه املواقع واملنا�صب وفق ًا ملبد أ� التوازن".
ويلف ��ت مق ��رر اللجن ��ة القانوني ��ة يف جمل� ��س
الن ��واب �إىل �أن "املحادثات القائمة بني اللجان
ورئي� ��س احلكوم ��ة تدور على ح�س ��م الدرجات
اخلا�ص ��ة كالهيئ ��ات امل�ستقل ��ة وال�سف ��راء
وامل�ست�شاري ��ن وامل ��دراء العام�ي�ن ووكالء
ال ��وزارات" ،مبين ًا �أن "هناك ت�سارع ًا يف عملية
املفاو�ض ��ات بني هذه الأط ��راف من �أجل جتنب
الدخول يف املحظور".
 التفا�صيل �ص2
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ف�شل يف "العودة الناعمة" �إىل الأنبار

داع�ش ّ
ي�شن هجمات يف دياىل
و�شرق تكريت البتزاز املدنيني
 بغداد /وائل نعمة
�ش ��نّ تنظي ��م داع� ��ش،
الأ�سب ��وع املا�ض ��ي،
املوج ��ة الثاني ��ة م ��ن �سل�سل ��ة
هجمات ��ه يف رم�ض ��ان ،طال ��ت
املناطق التي كانت ي�سيطر عليها
قبل � 4سنوات.
يف الأ�شه ��ر الثالث ��ة املا�ضي ��ة،
يغي يف
ب ��د�أ التنظي ��م امله ��زوم رّ
�أ�سل ��وب الهجم ��ات� ،إذ بد أ� ينال
من املدني�ي�ن ويتجنب ا�ستهداف
القوات الأمنية.
وبح�سب م�صادر (املدى) الأمنية،

ف�إن فل ��ول "داع� ��ش" حتاول من
خ�ل�ال تل ��ك الهجم ��ات �أن حتقق
عدة أ�ه ��داف ،منها مالية (ابتزاز
جماع ��ات م ��ن �أج ��ل احل�ص ��ول
عل ��ى التمويل) ،و أ�خ ��رى تتعلق
بتخوي ��ف ال�س ��كان ومنعه ��م من
العودة لبع�ض املناطق.
وب ��د أ� التنظيم ،قبل ع ��دة �أ�شهر،
با�سته ��داف مناط ��ق نائي ��ة،
ليتدرج يف عملياته امل�سلحة اىل
مناف ��ذ املدن الرئي�سة ،كما ح�صل
قبل �أ�سبوعني ح�ي�ن �أحرق قرية
قريبة من املو�صل.
كم ��ا حدثت هجم ��ات على �إحدى

 التفا�صيل �ص3

عد�سة :حممود ر�ؤوف

ً
حتديا يف العودة �إىل العراق
مدنيون يعي�شون يف خميّم الهول يواجهون

العراق ي�سجل
ً
ً
قيا�سيا يف
رقما
�إيرادات النفط

 التفا�صيل �ص3

ودي ��اىل ونين ��وى و�ص�ل�اح الدي ��ن ،وكذل ��ك يف
حمافظ ��ة احل�سك ��ة ال�سوري ��ة ،وادع ��ى �أن ه ��ذه
احلرائ ��ق هي جمرد بداية و�أنها قد ت�سببت بحرق
مئات الهكتارات من حقول احلنطة وال�شعري.
وق ��ال داع� ��ش لأتباعه �إن مو�س ��م احل�صاد ما يزال
طوي�ل ً�ا و�إن أ�م ��ام عنا�ص ��ره ماليني م ��ن هكتارات
احلق ��ول املزروع ��ة باحلنط ��ة وال�شع�ي�ر� ،أمامكم
حقولهم املزروع ��ة وبيوتهم وم�صادر اقت�صادهم،
ولهذا �شمّروا عن �سواعدكم للبدء "باحل�صاد".
وكان مزارع ��ون يف كل من الع ��راق و�شمال �شرق
�سوري ��ا ق ��د خرج ��وا يف احتجاج ��ات لتعر� ��ض
حقوله ��م الزراعي ��ة خ�ل�ال الأ�سابي ��ع الأخ�ي�رة
حلرائق غام�ضة .
يف الع ��راق ،قال �ضباط من ق ��وات البي�شمركة يف
حديث ملوق ��ع  VOAالأمريكي �أن م�سلحني من
داع�ش طالبوا مزارع�ي�ن يف مناطق متنازع عليها
يف كرك ��وك ودياىل ب�أن يدفع ��وا زكاة حما�صيلهم
الزراعية و�إال ف�إنها �ستتعر�ض للدمار .
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يقول املزارع �شاكر �صالح �إنه كان
ي�شعر باخل ��وف من تنظيم داع�ش
لك ��ن خوفه م ��ن هزميته كان �أعظ ��م .وتتمثل
م�شكلت ��ه يف �إقناع النا�س ب�أن ��ه مل يكن ي�ؤيد
املتطرفني.
فعندم ��ا �أخرجت الق ��وات العراقي ��ة التنظيم
من مدينت ��ه مبحافظة �ص�ل�اح الدين الواقعة
�شم ��ايل بغ ��داد رح ��ل �صال ��ح م ��ع التنظي ��م
املتط ��رف .وبقي قدر ما ا�ستط ��اع يف "دولة
اخلالفة" الت ��ي �أعلنها التنظيم وهي تتقل�ص

البل ��دات القريب ��ة م ��ن مرك ��ز
حمافظ ��ة دي ��اىل قب ��ل يوم�ي�ن،
يعتق ��د �أنه ��ا من تنفي ��ذ التنظيم،
م ��ع جه ��ود �إع ��ادة �آالف ال�سكان
النازحني هناك.
و�سقط ��ت  15قذيف ��ة هاون ،يوم
الأربع ��اء املا�ض ��ي ،عل ��ى ناحية
كنع ��ان الواقعة �شرق ��ي بعقوبة،
يف وقت يقود فيه رئي�س جمل�س
حمافظ ��ة دي ��اىل حمم ��د الدايني
م�ساعي ��ه لإع ��ادة �ألف ��ي عائل ��ة
نازحة.

تظاهرات م�سائية ترف�ض �إدخال العراق يف ال�صراع الإيراين ــ الأمريكي 2

�أثري ناظم اجلا�سور يكتب :من يفكر
يف الواليات املتحدة

 بغداد /رويرتز

�ستار كاوو�ش يكتب:
الكلمة التي ت�ساوي
�ألف �صورة
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004
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رويد ًا رويد ًا.
قال �صالح ( 49عام ًا)" :اعتقدنا �أن الف�صائل
امل�سلح ��ة الت ��ي قاتلت م ��ع اجلي� ��ش �ستقتلنا
لأنن ��ا كن ��ا نعي�ش حت ��ت حكم داع� ��ش ،ولذلك
هربنا".
و�أ�ضاف" :هذا هو ال�سبب الذي دعانا للبقاء
مع داع� ��ش ،فقد تعوّ دنا عليهم وكنا نعرف ما
علينا �أن نفعله للبقاء على قيد احلياة".
ويعي�ش �صالح الآن يف خميم الهول املرتامي
الأط ��راف واخلا�ض ��ع للحرا�سة على اجلانب
ال�سوري من احلدود حيث يعي�ش الألوف من
�أن�صار تنظيم داع�ش املتم�سكني ب�أفكاره بني
 بغداد � /أ ف ب
�سجل العراق يف �شهر ني�سان
املا�ض ��ي رقم� � ًا قيا�سي� � ًا يف
معدل �إي ��رادات النفط اخلام
�إث ��ر ارتفاع الأ�سعار عل ��ى خلفية ت�صاعد
الأزمة ب�ي�ن طه ��ران ووا�شنطن ،بح�سب
بيان ر�سمي لوزارة النفط.
وبلغ ��ت كمي ��ة ال�ص ��ادرات م ��ن النف ��ط
اخلام م ��ا يقرب م ��ن  104ماليني برميل

� 70ألف ًا من العراقيني وال�سوريني وغريهم.
ويرك ��ب بع�ضه ��م �سيارت ��ه الت ��ي ي�ستعمله ��ا
ك�سي ��ارة �أج ��رة لك�س ��ب رزق ��ه �إذ يتقا�ض ��ى
دوالر ًا عن كل رحلة.
وي�ستع ��د العراق لإع ��ادة مواطنيه من خميم
اله ��ول الذين يتج ��اوز عدده ��م � 30ألف ًا ،لكنه
يواج ��ه مع�ضلة يف تقري ��ر م�صريهم وكيفية
التع ��رف عل ��ى م ��ن كان ��ت تربطه ��م �ص�ل�ات
حقيقي ��ة بتنظيم داع�ش ومن وجدوا �أنف�سهم
عالقني يف دولة اخلالفة.
وتعني �صعوب ��ة التمييز بني هذين الفريقني
اللذين ينتم ��ي �أفرادهما يف بع� ��ض الأحيان
ب�إيرادات بلغت  7,02مليار دوالر .
وق ��ال املتح ��دث با�س ��م ال ��وزارة عا�ص ��م
جهاد �إن معدل �سعر الربميل بلغ 67,51
دوالر ًا.
و�أ�ش ��ار اىل �أن الكمي ��ات امل�ص ��درة مت
حتميلها من قبل � 37شركة عاملية خمتلفة
اجلن�سي ��ات ،من موان ��ئ الب�صرة وخور
العمية والعوامات الأحادية على اخلليج
وميناء جيهان الرتكي.
وحق ��ق الع ��راق يف �آذار عائ ��دات بلغ ��ت

لع�ش�ي�رة واح ��دة يف اله ��ول� ،أن كثريين من
�أمث ��ال �صال ��ح يواجه ��ون البق ��اء حمتجزين
لف�ت�رة طويلة مبقت�ضى اخلط ��ط التي تعكف
احلكومة على درا�ستها.
ويق ��ول حقوقيون وجماعات �إغاثة �إن بغداد
تخ ّل ��ت يف الآون ��ة الأخ�ي�رة ع ��ن فك ��رة بناء
خمي ��م منف�صل الحتج ��از القادمني من خميم
اله ��ول في ��ه وذل ��ك بع ��د �أن اعرت�ض ��ت عليها
وكاالت الإغاث ��ة التي تعتم ��د عليها بغداد يف
�إعالة مئات الآالف من النازحني.
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 6,7مليار دوالر بنف� ��س معدل الت�صدير
ل�شهر ني�سان.
وارتفع ��ت �أ�سع ��ار النف ��ط يف الف�ت�رة
الأخ�ي�رة �إث ��ر ت�صاعد التوتر ب�ي�ن �إيران
والواليات امل ّتحدة منذ ت�شديد وا�شنطن
العقوب ��ات النفط ّي ��ة عل ��ى طه ��ران بداية
�أيّار احل ��ايل ،ث ��م �إع�ل�ان �إدارة الرئي�س
الأمريك ��ي دونالد ترام ��ب �إر�سال حاملة
طائ ��رات اىل اخللي ��ج ملواجه ��ة أ� ّي ��ة
تهديدات �إيرانيّة.

متنبئ ج ّوي :احلرارة �ستتغري ..والدفاع املدين ي�صدر الئحة توجيهات

لهيب ال�صيف يهاجم عدة دول عربية
من بينها العراق
 متابعة  /املدى
يتع ّر� ��ض الع ��راق �إىل جان ��ب �سوري ��ا
وفل�سط�ي�ن والأردن ولبن ��ان و�شم ��ايل
م�صر ملوجة حارة ا�ستثنائية ،حيث تخطت درجات
احل ��رارة يف كثري من ال ��دول العربية املعدالت ملثل
ه ��ذه الف�ت�رة بف ��ارق كب�ي�ر ،و�ص ��ل �أحيان� � ًا �إىل 15
درج ��ة مئوي ��ة ف ��وق املع ��دالت الطبيعي ��ة .وح ّذرت
تقاري ��ر حتدثت ع ��ن الطق�س يف الع ��راق من موجة
�شديدة احلرارة ،ابت ��داء من يوم اجلمعة امل�صادف
 2019/5/24حيث �ستكون الأجواء خالل الأ�سبوع
املقب ��ل �شدي ��دة احل ��رارة يف الو�س ��ط واجلن ��وب،
وحارة غربي البالد و�شمالها خالل النهار.
رجحت هيئ ��ة الأنواء اجلوي ��ة ،و�صول درجة
وقد ّ
احل ��رارة نقط ��ة الـ  45درج ��ة مئوي ��ة يف العا�صمة
بغ ��داد نتيج ��ة موج ��ة احل ��ر احلالية الت ��ي جتتاج
البالد.
وقال املتنبئ اجلوي الأقدم �صادق عطية ،اخلمي�س،

�إن الع ��راق خ ��ارج ت�صنيف ال ��دول الأعل ��ى حرارة
عاملي ًا فيما ت�أتي م�صر يف املرتبة الأوىل.
وذكر عطية يف ح�سابه على (في�سبوك) �إن "العراق
خارج ت�صنيف ال ��دول الأعلى ح ��رارة عاملي ًا والتي
تت�صدرها م�صر (الواحات البحرية)".
وكان عطي ��ة ق ��د ذك ��ر ،يف وق ��ت �ساب ��ق� ،أن ف�ص ��ل
ال�صيف املقبل يف الع ��راق �سيبد أ� اعتبار ًا من الأول
من �شهر حزيران املقبل ،ترافقه التغيريات املناخية
حيث �ست�شهد درجات احلرارة تغري ًا.
من جانبها� ،أ�صدرت مديري ��ة الدفاع املدين العامة،
اجلمع ��ة ،حتذي ��رات و�إر�ش ��ادات ب�سب ��ب ازدي ��اد
درجات احلرارة خالل الأيام املقبلة.
وذك ��رت املديري ��ة يف بي ��ان له ��ا� ،أم�س� ،أن ��ه "يجب
�إخ�ل�اء ال�سي ��ارات م ��ن امل ��واد الغازي ��ة القابل ��ة
لالنفج ��ار ،والقداحات ب�أنواعه ��ا املختلفة ،وقناين
امل�شروبات الغازي ��ة ،والعطور وبطاريات الأجهزة
ب�شكل عام".
 التفا�صيل �ص4
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الإ�صالح والبناء يف ّو�ضان عبد املهدي بت�سمية مر�شحي
هيئة النزاهة والبنك املركزي وديوان الرقابة

منح حتالفا الإ�صالح والبناء رئي�س احلكومة عادل عبد املهدي تفوي�ض ًا لت�سمية ر�ؤ�ساء جدد لهيئة النزاهة والبنك املركزي
وديوان الرقابة املالية .جاء هذا التخويل بعدما قطع التحالفان �شوط ًا كبرياً يف مفاو�ضاتهما ب�ش�أن ح�سم ملف �إدارة املنا�صب
بالوكالة .وقادت التفاهمات ،التي انطلقت قبل �شهر تقريب ًا بني رئي�س احلكومة والكتل ال�سيا�سية� ،إىل الرتيث يف �إر�سال
�أ�سماء املر�شحني اجلدد من الهيئات امل�ستقلة اىل الربملان حتى االنتهاء من ت�سمية وزراء الدفاع والداخلية والعدل والرتيبة.
 بغداد  /حممد �صباح
مبوازاة ذلك� ،ش ّكل رئي�س احلكومة جلنة
تقييمية من جمل�س ال ��وزراء ومن مكتبه
ملراجع ��ة �أداء امل ��دراء العام�ي�ن ووكالء
الوزارات .ويقول مقرر اللجنة القانونية
يف جمل� ��س الن ��واب يحي ��ى املحم ��دي
لـ(امل ��دى) �إن "الكت ��ل الربملاني ��ة �شكل ��ت
منذ بداية �شه ��ر �أيار اجلاري جلان ًا كلفت
بالتفاو� ��ض م ��ع رئي�س جمل� ��س الوزراء
حل�سم مل ��ف املنا�صب واملواقع التي تدار
بالوكال ��ة ".و�أقر جمل�س النواب يف �شهر
كان ��ون الث ��اين املا�ض ��ي قان ��ون املوازنة
االحتادي ��ة لع ��ام  ،2019والت ��ي �ألزم ��ت
حكوم ��ة ع ��ادل عبد امله ��دي ب�إنه ��اء �إدارة
م�ؤ�س�س ��ات الدولة بالوكال ��ة عدا الأجهزة
الأمني ��ة والع�سكري ��ة يف موع ��د �أق�ص ��اه
.2019/6/30
واعترب قانون املوازن ��ة العامة يف مادته
(� )58أن �أي �إج ��راء بعد هذا التاريخ يعد
باط�ل ً�ا ،وال يرتتب علي ��ه �أي �أثر قانوين،
عل ��ى �أن تق ��وم الدائ ��رة املعني ��ة ب�إيق ��اف
جميع املخ�ص�ص ��ات املالية وال�صالحيات
الإدارية يف حال ا�ستمراره.
ومي�ض ��ي املحم ��دي بالق ��ول �إن "احلراك
ب�ي�ن الكت ��ل الربملاني ��ة ورئي� ��س جمل� ��س
ال ��وزراء بلغ ذروته خ�ل�ال الأيام احلالية
بعدم ��ا اقرتب ��ت املواعيد املح ��ددة لإنهاء
ملف الوكاالت" ،مو�ضح ًا �أن "املفاو�ضات
الدائ ��رة تبح ��ث و�ض ��ع معاي�ي�ر الختيار
ال�شخ�صيات املنا�سبة لإدارة هذه املواقع
واملنا�صب وفقا ملبد�أ التوازن".
ويلفت مقرر اللجنة القانونية يف جمل�س
الن ��واب �إىل �أن "املحادث ��ات القائم ��ة بني
اللجان ورئي�س احلكومة تدور على ح�سم
الدرج ��ات اخلا�ص ��ة كالهيئ ��ات امل�ستقل ��ة
وال�سف ��راء وامل�ست�شاري ��ن وامل ��دراء
العام�ي�ن ووكالء ال ��وزارات" ،مبين� � ًا �أن
"هناك ت�سارع ًا يف عملية املفاو�ضات بني
ه ��ذه الأطراف م ��ن �أجل جتن ��ب الدخول
يف املحظور".وي�ش�ي�ر �إىل �أن "احل ��د
الأق�ص ��ى لعمل ه ��ذه اللج ��ان التفاو�ضية

جل�سة �سابقة
ملجل�س النواب
�سيك ��ون قب ��ل نهاية �شهر حزي ��ران املقبل
من �أج ��ل ت�سمية الطاقم اجلديد للدرجات
اخلا�ص ��ة" ،حم ��ذر ًا م ��ن �أن "ف�ش ��ل ه ��ذه
املفاو�ض ��ات وع ��دم ح�سم املو�ض ��وع قبل
املواعي ��د املحددة يدخ ��ل الدولة يف فراغ
كامل".
ويتح ��دث النائ ��ب ع ��ن حتال ��ف الق ��وى
العراقي ��ة ع ��ن ن�سب ��ة املك ��ون ال�س ّني من
الدرج ��ات اخلا�صة واملواق ��ع واملنا�صب
قائ�ل ً�ا �إن "املفاو�ض ��ات ح ��ددت ح�ص ��ة
املكون ال�س ّني من هذه الدرجات اخلا�صة
واملواقع واملنا�صب بـ %33من جمموعها
الكلي ،وللمكون الكردي ."%17
وتوجه �أط ��راف �شيعية متعددة انتقادات

م�ؤيدو ال�صدر هتفوا ب�شعارات
مناه�ضة للحرب
 بغداد /املدى

ّ
حث الآالف من �أن�صار
زعيم التيار ال�صدري
مقتدى ال�صدر ،القادة
ال�سيا�سيني ،يوم اجلمعة
الفائت ،على االبتعاد
عن �أي �صراع بني �إيران
والواليات املتحدة.
وهتف حمتجون من
م�ؤيدي ال�صدر ب�شعارات
مناه�ضة للحرب يف و�سط
العا�صمة بغداد ويف مدينة
الب�صرة جنوب البالد.

الذعة �إىل حزب الدعوة بعد �سيطرته على
ع ��دد كبري م ��ن الهيئات امل�ستقل ��ة وتتهمه
بالهيمن ��ة واال�ستح ��واذ عل ��ى الكثري من
الدرج ��ات اخلا�صة واملواق ��ع واملنا�صب
احلكومية و�إدارتها بالوكالة.
وتع ��ود الهيمن ��ة بح�س ��ب ه ��ذه الأطراف
عل ��ى �أهم املواق ��ع واملنا�ص ��ب يف الدولة
العراقية �إىل فرتة حكومة املالكي الأوىل
والثاني ��ة ،وجت ��ددت �أي�ض� � ًا يف حكوم ��ة
حيدر العبادي حيث ا�ستغل حزب الدعوة
التعيني بالوكالة ل�صالح مقربني منه.
بدوره ،يقول القي ��ادي يف حتالف البناء
�سامي امل�سعودي يف ت�صريح لـ(املدى) �إن
"رئي�س جمل�س الوزراء عادل عبد املهدي

تظاهرات م�سائية ترف�ض �إدخال العراق يف ال�صراع الإيراين ــ الأمريكي

ويخ�شى العراقيون م ��ن تورط بالدهم
يف �أي ت�صعي ��د للتوت ��ر ب�ي�ن الوالي ��ات
املتح ��دة و�إي ��ران وال ��ذي احت ��دم ه ��ذا
ال�شه ��ر عندم ��ا قال ��ت �إدارة الرئي� ��س
الأمريك ��ي دونالد ترام ��ب �إنها �سرت�سل
ق ��وات �إ�ضافي ��ة اىل ال�ش ��رق الأو�س ��ط
ملواجهة ما ت�صفه بالتهديدات مل�صاحلها
يف املنطق ��ة م ��ن جان ��ب �أط ��راف بينها
جماع ��ات م�سلح ��ة تدعمه ��ا �إي ��ران يف
الع ��راق .ودع ��ا �سيا�سي ��ون وق ��ادة
جماع ��ات �شيعي ��ة م�سلح ��ة للتحل ��ي
باله ��دوء ،وحاولت احلكوم ��ة العراقية
�أن ت�ض ��ع نف�سها يف موقع الو�سيط بني

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

�ش ��كل جلن ��ة تقييم م ��ن جمل�س ال ��وزراء
ومكتب ��ه لتقيي ��م �أداء امل ��دراء العام�ي�ن
ووكالء ال ��وزراء" ،الفت� � ًا �إىل �أن "ه ��ذه
اللجن ��ة �ستعطي تقييم ًا ل ��كل املوجودين
م ��ن �أج ��ل ح�س ��م �أ�سم ��اء املر�شح�ي�ن قبل
نهاية �شهر حزيران املقبل".
لك ��ن امل�سعودي يق ��ول �إن "اللج ��ان التي
�شكلته ��ا الكت ��ل ال�سيا�سي ��ة مل جتتمع مع
رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ب�سب ��ب ع ��دم
ح�سم ملف الكابينة الوزارية واخلالفات
القائم ��ة عل ��ى مر�شحي ال ��وزارات ،وهو
�أمر ان�سح ��ب على ا�ستكمال ملف الهيئات
امل�ستقل ��ة ".وي�ؤك ��د �أن "تر�شي ��ح �أ�سماء
املدراء العامني ووكالء الوزارات هي من

�صالحية رئي�س جمل�س ال ��وزراء" ،الفت ًا
�إىل �أن اللجن ��ة احلكومي ��ة الفنية �ست�ضع
معي ��ار ًا وفق� � ًا لقانون اخلدم ��ة الوظيفية
لتقيي ��م املوجودي ��ن م ��ن امل ��دراء العامني
ووكالء الوزارات".
ويك�ش ��ف القيادي عن "اتف ��اق ح�صل بني
حتالفي الإ�صالح والبناء قبل �شهر تقريب ًا
خوّ ل رئي�س جمل�س الوزراء حرية اختيار
ر�ؤ�ساء ثالث هيئات م�ستقلة وهي كل من
النزاه ��ة ودي ��وان الرقابة املالي ��ة والبنك
املرك ��زي" ،مو�ضح� � ًا �أن "ه ��ذه الهيئ ��ات
�ستكون خارج التفاهمات ال�سيا�سية على
اعتبار �أنها من �أهم الهيئات".
وي�ش�ي�ر القي ��ادي يف حتالف البن ��اء �إىل

�أن "مل ��ف الهيئات امل�ستقل ��ة ال توجد فيه
م�شكل ��ة كبرية بع ��د ح�صول تق ��ارب على
ح�سم ��ه م ��ن حي ��ث الإط ��ار الع ��ام بعدم ��ا
متكن ��ت املفاو�ض ��ات عل ��ى توزي ��ع ه ��ذه
الهيئ ��ات �إىل فئات (�ألف وب ��اء)" ،م�ؤكد ًا
�أن "املفاو�ض ��ات توقف ��ت حت ��ى ا�ستكمال
امللف الوزاري".
و�أر�سلت الأمانة العام ��ة ملجل�س الوزراء
�إعمام� � ًا لكل ال ��وزارات تطلب فيه �إر�سال
مر�شحيه ��ا �إىل املنا�ص ��ب العلي ��ا متهي ��د ًا
لإنهاء العمل بالتعيني بالوكالة.
ويقول النائب عن حتالف �سائرون حممد
الغزي لـ(امل ��دى) �إن "هذا الإعمام املوجّ ه
م ��ن قبل الأمان ��ة العامة ملجل� ��س الوزراء

ي�شم ��ل كل املواق ��ع واملنا�ص ��ب التي تدار
بالوكال ��ة والت ��ي ت�شمل امل ��دراء العامني
ووكالء ال ��وزارات وحت ��ى الهيئ ��ات
امل�ستقلة".
وكان ��ت رئا�سة جمل�س النواب قد �أر�سلت
يف �شه ��ر كانون الأول املا�ض ��ي كتاب ًا �إىل
احلكوم ��ة تطالبها بالإف�صاح ع ��ن �أ�سماء
املواق ��ع واملنا�ص ��ب احلكومي ��ة والأمنية
التي ت ��دار بالأ�صال ��ة والوكال ��ة من �أجل
�إنهاء ملف الوكاالت بعد ا�ستكمال ت�شكيل
الكابينة احلكومية.
ي�ضي ��ف الغ ��زي �أن "مر�شح ��ي الهيئ ��ات
امل�ستقل ��ة �سيقدم ��ون م ��ن قب ��ل احلكومة
اىل الربمل ��ان للت�صويت عليهم" ،الفت ًا �إىل
�أن "احل ��راك انطلق قب ��ل �شهر �أو �شهرين
ب�ي�ن الق ��وى ال�سيا�سية ورئي� ��س جمل�س
الوزراء حل�سم ملف الهيئات امل�ستقلة".
وي�ش�ت�رط الد�ست ��ور يف مادت ��ه ()61
خام�سا/ب_ج ت�صويت جمل�س النواب
عل ��ى ال�سف ��راء و�أ�صح ��اب الدرج ��ات
اخلا�ص ��ة ورئي� ��س الأركان ومعاوني ��ه،
وم ��ن ه ��م مبن�صب قائ ��د فرقة فم ��ا فوق،
بناء على اقرتاح من جمل�س الوزراء.
وي�ش�ي�ر النائب عن حتال ��ف �سائرون �إىل
�أن "عملي ��ة توزي ��ع الدرج ��ات اخلا�ص ��ة
والهيئ ��ات امل�ستقل ��ة �ستك ��ون خا�ضع ��ة
حلج ��م كل كتل ��ة يف الربمل ��ان وكذلك على
م�ست ��وى املك ��ون" ،الفت� � ًا �إىل �أن "ه ��ذه
املنا�صب اجلاري احلديث عنها ال تتعدى
 2000موق ��ع ومن�ص ��ب" .وي�ضي ��ف �أن
"التغي�ي�ر �سي�شم ��ل الهيئ ��ات امل�ستقل ��ة
وال�سف ��راء وامل�ست�شاري ��ن ووكالء
ال ��وزارات وامل ��دراء العام�ي�ن" ،م ؤ�ك ��د ًا
�أن "التفاهم ��ات واحل ��وارات ب�ي�ن الكتل
ال�سيا�سي ��ة م�ستم ��رة من �أج ��ل ح�سم هذا
امللف قبل نهاية �شهر حزيران املقبل".
وكان قيادي يف حتالف الإ�صالح والإعمار
ك�شف لـ(املدى) يف �شهر �شباط املا�ضي � ّأن
كتلة �سائرون طالبت بـ %18من الدرجات
اخلا�ص ��ة واملواق ��ع الأمني ��ة والع�سكرية
بالتزامن م ��ع بدء حت ��رك �سيا�سي لإنهاء
ملف التعيني بالوكالة.

اجلانبني .وق ��ال �أحد املحتجني ويدعى
(�أب ��و عل ��ي الدراجي) "ما زلن ��ا نتعافى
من داع�ش ،ال يجب �أن ي�ستخدم العراق
قاع ��دة ملحاول ��ة التعدي عل ��ى �أي دولة،
�أمريكا ال تريد اال�ستقرار للعراق".
وث ��ارت تكهن ��ات ب�ش� ��أن ظه ��ور ال�صدر
لإلقاء خطاب يف احل�شود التي جتمعت
يف بغ ��داد لكنه مل يظهر .وح�صلت كتلة
ال�ص ��در على �أعلى ن�سب ��ة من الأ�صوات
يف االنتخاب ��ات الربملاني ��ة يف الع ��ام
املا�ضي.
ورك ��ز ال�ص ��در حملت ��ه االنتخابي ��ة
الع ��ام املا�ضي عل ��ى القومي ��ة العراقية

ومعار�ض ��ة النفوذي ��ن الأمريك ��ي
والإيراين يف البالد على حد �سواء.
وو�س ��ط ت�صاع ��د التوتر ب�ي�ن الواليات
املتح ��دة و�إي ��ران �شه ��دت املنطق ��ة
اخل�ض ��راء �شديدة التح�صني يف بغداد،
والتي ت�ضم مباين حكومية و�سفارات،
�إطالق �صاروخ مطلع الأ�سبوع املا�ضي
لكنه مل يت�سب ��ب يف وقوع خ�سائر .ومل
تعل ��ن �أية جه ��ة م�س�ؤوليته ��ا عن �إطالق
ال�ص ��اروخ لك ��ن م�س�ؤول�ي�ن �أمريكي�ي�ن
قالوا �إنهم ي�شتبهون بقوة يف �أن حلفاء
حمليني لإيران هم من يقفون وراءه.
جاء �إطالق ال�صاروخ بعد �أن حذر وزير

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

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

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

رئي�س التحرير التنفيذي

اخلارجي ��ة الأمريك ��ي ماي ��ك بومبي ��و
القادة العراقيني من �أن وا�شنطن �سرتد
بالق ��وة �إذا �أخفق ��وا يف ال�سيط ��رة على
اجلماعات املدعومة من �إيران.
وقال ��ت م�ص ��ادر �أمني ��ة عراقي ��ة �إن
معلوم ��ات خمابراتي ��ة �أمريكية �أظهرت
�أن جماع ��ات م�سلح ��ة تن�ش ��ر �صواريخ
قرب قواعد فيها قوات �أمريكية.
وق ��ال العراق �إن ��ه �سري�سل وف ��ود ًا �إىل
وا�شنط ��ن وطهران للم�ساعدة يف تهدئة
التوتر.
وتقول �إي ��ران والواليات املتحدة �إنهما
ال تري ��دان احل ��رب ،لك ��ن م�س�ؤول�ي�ن

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

�أمني�ي�ن وحملل�ي�ن يحذرون م ��ن �أن �أي
واقع ��ة ب�سيط ��ة م ��ن �ش�أنه ��ا �أن تطل ��ق
�ش ��رارة دائ ��رة جدي ��دة م ��ن العنف يف
املنطقة امل�ضطربة بالفعل.
يف �سياق �آخر� ،شهدت حمافظة النجف
خ�ل�ال الأي ��ام املا�ضي ��ة تظاه ��رات �ضد
�شخ�صي ��ات �صدري ��ة اتهمه ��ا ال�ص ��در
بالف�ساد ،و�شهدت التظاهرات مواجهات
مبان تعود
ب�ي�ن املتظاهرين وحماي ��ات ٍ
للأ�شخا�ص املتهمني بالف�ساد.
و�أك ��د حمافظ النجف ،ل� ��ؤي اليا�سري،
�أن زعي ��م التي ��ار ال�ص ��دري مقت ��دى
ال�صدر يرف�ض �أي اعتداء على الآخرين
واملظاه ��ر الع�سكرية ،فيما �أ�شار �إىل �أن
�أي مظهر �أمني غري مرخ�ص يف النجف
مرفو�ض.
وقال اليا�سري يف بيان �إنه "منذ ت�س ّنمنا
املن�صب للت�شرف يف خدمة مدينة �أمري
امل�ؤمن�ي�ن علي ��ه ال�س�ل�ام و�أبنائه ��ا ،كان
م ��ن �أولوي ��ات عملن ��ا االهتم ��ام الكبري
باجلان ��ب الأمن ��ي وتطوي ��ر منظومته
الأمني ��ة بكافة �صنوفه ��ا ،بل تعمقنا يف
ذلك وقطعن ��ا �أ�شواط� � ًا متقدمة يف كافة
املج ��االت الأمنية وب�شه ��ادة اجلميع"،
مبين� � ًا" :كن ��ا ن ؤ�ك ��د عل ��ى لغ ��ة القانون
واحل ��وار يف كافة املج ��االت ال غري وال
بديل".
و�أ�ضاف" :يف حال وجود �أي خالف �أو
م�شاكل ن ؤ�ك ��د �أن اخلالفات وامل�شاكل ال
حتل بال�سالح واالعت ��داءات لأنها ّ
تخل
ب أ�م ��ن املدين ��ة و�سلمِ ها وتبع ��د املجتمع
ع ��ن النظام والقان ��ون وم�ؤ�س�ساتهما"،
م�شري ًا اىل "�أننا وخالل الفرتة ال�سابقة

املدير الفني

خالد خ�ضري

كنا عل ��ى ات�ص ��ال مبا�شر بزعي ��م التيار
ال�ص ��دري مقت ��دى ال�ص ��در ،ال ��ذي �أك ��د
لن ��ا �أن ��ه �ض ��د �أي اعتداء ع�سك ��ري على
الآخري ��ن ،و�أن �أية مظاه ��ر ع�سكرية ال
متثله وال متث ��ل التيار ال�صدري وفكره
ومنهجه".
وتابع �أن "حم ��ل ال�سالح مظه ٌر خمالف
للقانون ومرفر�ض من اجلميع ،بل كان
(ال�صدر) ي�ؤكد على ال�سلمية و�أن تكون
النجف مبن�أى خل�صو�صيتها وو�ضعها
الدين ��ي واالجتماعي" ،الفت� � ًا اىل "�أننا
يج ��ب �أن نح ��ل امل�ش ��اكل ب�ش ��كل �سلمي
لك ��ي ال ي�ستغلها �ضعاف النفو�س خللق
امل�ش ��اكل يف املدين ��ة وزرع الف�ت�ن يف
النج ��ف الأ�ش ��رف التي ي�شه ��د القا�صي
وال ��داين ب�سلمها و�أمنه ��ا امل�ستتب منذ
فرتة طويلة".
وتابع �أن "�أي مظهر �أمني غري مرخ�ص
يف النج ��ف الأ�شرف مرفو�ض ،و�أن من
يب ��دو منه ه ��ذا املظهر �سيعر� ��ض نف�سه
لالعتقال الفوري ليحال على امل�ؤ�س�سات
الأمنية والق�ضائية للمحا�سبة والعقاب
وف ��ق النظ ��ام والقان ��ون ،و�أي جت ��اوز
على �أف ��راد املجتم ��ع يُعد خروج� � ًا على
القانون" ،داعي ًا ال�شرطة بكافة �صنوفها
اىل "اتخ ��اذ الإج ��راءات الالزم ��ة فور ًا
بح ��ق املخالف�ي�ن وب ��دون ت ��ردد حلف ��ظ
املجتمع من �أي خطر او عبث".
و�أك ��د" :وم ��ن يح ��اول جع ��ل ال�س�ل�اح
و�سيلة لت�صفية احل�سابات واخلالفات،
�أي� � ًا كان ��ت خلفيت ��ه ال�سيا�سي ��ة �أو
مرجعيت ��ه ،فلن يجد غري ق ��وة القانون
هي الرادع".
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سياسة

داع�ش ّ
ي�شن هجمات يف دياىل و�شرق تكريت البتزاز املدنيني
ويف�شل بـ"العودة الناعمة" �إىل الأنبار

 15قذيفة هاون على
ناحية يف دياىل تهدد
جهود �إعادة  2000عائلة
نازحة

ّ
�شن تنظيم داع�ش ،الأ�سبوع املا�ضي ،املوجة الثانية من �سل�سلة هجماته يف رم�ضان ،طالت املناطق التي
كانت ي�سيطر عليها قبل � 4سنوات .يف الأ�شهر الثالثة املا�ضية ،بد أ� التنظيم املهزوم يغيرّ يف �أ�سلوب
الهجمات� ،إذ بد أ� ينال من املدنيني ويتجنب ا�ستهداف القوات الأمنية.
 بغداد /وائل نعمة
وبح�س ��ب م�ص ��ادر (امل ��دى) الأمني ��ة،
ف� ��إن فلول "داع� ��ش" حت ��اول من خالل
تل ��ك الهجم ��ات �أن حتقق ع ��دة �أهداف،
منه ��ا مالية (ابت ��زاز جماع ��ات من �أجل
احل�ص ��ول عل ��ى التموي ��ل) ،و�أخ ��رى
تتعل ��ق بتخوي ��ف ال�س ��كان ومنعهم من
العودة لبع�ض املناطق.
وب ��د�أ التنظي ��م ،قب ��ل ع ��دة �أ�شه ��ر،
با�سته ��داف مناط ��ق نائي ��ة ،ليت ��درج
يف عمليات ��ه امل�سلح ��ة اىل مناف ��ذ املدن
الرئي�سة ،كما ح�صل قبل �أ�سبوعني حني
�أحرق قرية قريبة من املو�صل.
كم ��ا حدثت هجمات على �إحدى البلدات
القريب ��ة م ��ن مركز حمافظ ��ة دياىل قبل
يوم�ي�ن ،يعتقد �أنها م ��ن تنفيذ التنظيم،
مع جهود �إعادة �آالف ال�سكان النازحني
هناك.
و�سقطت  15قذيفة هاون ،يوم الأربعاء
املا�ض ��ي ،عل ��ى ناحي ��ة كنع ��ان الواقعة
�شرق ��ي بعقوب ��ة ،يف وق ��ت يق ��ود في ��ه
رئي� ��س جمل� ��س حمافظة دي ��اىل حممد
الداين ��ي م�ساعي ��ه لإع ��ادة �ألف ��ي عائل ��ة
نازحة.
ويقول الدايني لـ(امل ��دى) �إن " 14قرية
يف الناحية خالية م ��ن ال�سكان منذ عام
 ،"2014مبين� � ًا �أنه اقرتب من �إعادة 24
عائلة كمرحلة �أوىل.
وال يعرف رئي�س جمل�س املحافظة فيما
�إذا كانت الهجمات الأخرية على الناحية
�ستعرق ��ل خط ��ة �إع ��ادة املدني�ي�ن .لكن ��ه
ي�ضيف قائ�ل ً�ا�" :س�أجتمع غ ��د ًا (اليوم)
مع النازحني و�أحاول طم�أنتهم".
وت ��كاد دياىل حتتل املرتب ��ة الأوىل بني
املحافظ ��ات العراقية التي �سقطت عليها

قوة ع�سكرية
خالل ممار�سة
�أمنية جنوب
بغداد ..ار�شيف
قذائف "هاون" حتى قبل ظهور داع�ش،
فمنطقة املخي�سة مث ًال� ،شمايل بعقوبة،
�سقطت عليها  100قذيفة منذ عام 2013
وحتى مطلع العام احلايل.
وغالب ًا ما كانت عمليات الث�أر الع�شائري
والت�صفيات الطائفية حتدث با�ستخدام
ذل ��ك الن ��وع م ��ن القذائ ��ف .ويق ��ول
الداين ��ي" :دائم ًا تك ��ون التحقيقات يف
تلك الأعمال غري وا�ضحة وال نعرف من
هو امل�س�ؤول".

البحث عن التمويل
ون�ش ��ط داع�ش يف بداية �شهر رم�ضان
احل ��ايل ،ونفذ  4هجم ��ات يف غ�ضون
�أ�سبوعني يف املو�ص ��ل ،بالإ�ضافة �إىل
اتهامه بالوق ��وف وراء حرائق مزارع
احلنطة يف �ص�ل�اح الدين ودياىل ،يف
حماول ��ة للح�ص ��ول عل ��ى �إت ��اوات من
�أ�صحاب تلك احلقول.
ويوم اخلمي�س املا�ضي ،هاجم التنظيم
حقل علاّ �س �شرقي تكريت ،يف واحدة

م ��ن �أعنف الهجم ��ات منذ ع ��دة ا�شهر.
وبح�س ��ب م�صادر (امل ��دى) يف �صالح
الدين ،ف�إن اال�شتب ��اكات مع امل�سلحني
الذين هاجموا احلقل� ،أجربت �أغلبهم
على الهروب ،فيما قتل عدد منهم.
ويهاجم داع�ش ،ب�شكل م�ستمر ،حقول
النف ��ط يف حماول ��ة لإع ��ادة ال�سيطرة
عل ��ى �أح ��د �أه ��م م ��وارده املالي ��ة التي
فقده ��ا ع ��ام  .2016ويجن ��د التنظيم،
بع ��د هزميت ��ه ،ع ��دد ًا م ��ن املتعاون�ي�ن

املحلي�ي�ن ،وه ��م يقوم ��ون ب ��د ًال عن ��ه
بتهري ��ب النف ��ط .وكان داع� ��ش ،اثناء
ف�ت�رة احتالله للحق ��ل ،ي�ص� �دِّر يومي ًا
م ��ا قيمت ��ه  3مالي�ي�ن دوالر م ��ن تل ��ك
احلقول.
ً
ويفي� ��ض النف ��ط اخل ��ام تلقائي� �ا م ��ن
احلق ��ول ،بح�س ��ب م�س�ؤولوين هناك،
حي ��ث ال يحت ��اج اىل جه ��ود كب�ي�رة
ال�ستخراج ��ه ،وغمر النف ��ط حتى الآن
نحو  1000دومن زراعي قريب منه.

ً
حتديا يف العودة �إىل العراق
مدنيون يعي�شون يف خميم الهول يواجهون
 بغداد /رويرتز
يقول املزارع �شاك ��ر �صالح �إنه كان
ي�شع ��ر باخلوف من تنظي ��م داع�ش
لك ��ن خوفه من هزميت ��ه كان �أعظم.
وتتمث ��ل م�شكلته يف �إقن ��اع النا�س
ب�أنه مل يكن ي�ؤيد املتطرفني.
فعندم ��ا �أخرجت الق ��وات العراقية
التنظي ��م م ��ن مدينت ��ه مبحافظ ��ة
�صالح الدين الواقعة �شمايل بغداد
رحل �صالح م ��ع التنظيم املتطرف.
وبقي ق ��در م ��ا ا�ستط ��اع يف "دولة
اخلالفة" التي �أعلنها التنظيم وهي
تتقل�ص رويد ًا رويد ًا.
ق ��ال �صالح ( 49عام ًا)" :اعتقدنا �أن
الف�صائ ��ل امل�سلحة الت ��ي قاتلت مع
اجلي� ��ش �ستقتلن ��ا لأننا كن ��ا نعي�ش
حتت حكم داع�ش .ولذلك هربنا".
و�أ�ض ��اف" :ه ��ذا هو ال�سب ��ب الذي
دعان ��ا للبقاء مع داع�ش ،فقد تعوّ دنا
عليهم وكنا نعرف ما علينا �أن نفعله
للبقاء على قيد احلياة".
ويعي� ��ش �صال ��ح الآن يف خمي ��م
الهول املرتامي الأطراف واخلا�ضع
للحرا�سة على اجلانب ال�سوري من
احل ��دود حي ��ث يعي�ش الأل ��وف من
�أن�ص ��ار تنظي ��م داع� ��ش املتم�سكني
ب�أفكاره بني � 70ألف� � ًا من العراقيني
وال�سوريني وغريهم.

ويرك ��ب بع�ضه ��م �سيارت ��ه الت ��ي
ي�ستعمله ��ا ك�سي ��ارة �أج ��رة لك�س ��ب
رزق ��ه �إذ يتقا�ض ��ى دوالر ًا ع ��ن كل
رحلة.
وي�ستعد الع ��راق لإع ��ادة مواطنيه
م ��ن خمي ��م اله ��ول الذي ��ن يتجاوز
عددهم � 30ألف ًا ،لكنه يواجه مع�ضلة
يف تقرير م�صريهم وكيفية التعرف
عل ��ى م ��ن كان ��ت تربطه ��م �ص�ل�ات
حقيقية بتنظيم داع�ش ومن وجدوا
�أنف�سهم عالقني يف دولة اخلالفة.
وتعني �صعوب ��ة التمييز بني هذين
الفريق�ي�ن اللذي ��ن ينتم ��ي �أفرادهما
يف بع�ض الأحي ��ان لع�شرية واحدة
يف اله ��ول� ،أن كثريي ��ن م ��ن �أمث ��ال
�صالح يواجه ��ون البقاء حمتجزين
لفرتة طويلة مبقت�ضى اخلطط التي
تعكف احلكومة على درا�ستها.
ويقول حقوقي ��ون وجماعات �إغاثة
�إن بغ ��داد تخ ّلت يف الآونة الأخرية
ع ��ن فك ��رة بن ��اء خمي ��م منف�ص ��ل
الحتج ��از القادمني من خميم الهول
في ��ه وذلك بع ��د �أن اعرت�ض ��ت عليها
وكاالت الإغاث ��ة الت ��ي تعتمد عليها
بغ ��داد يف �إعال ��ة مئ ��ات الآالف من
النازحني.
ويق ��ول م�س�ؤول ��ون وجماع ��ات
الإغاث ��ة واملنظم ��ات احلقوقي ��ة
�إن �أح ��دث اق�ت�راح عراق ��ي يق�ض ��ي

بو�ضعهم يف مبان وهياكل لها �صفة
الدوام يف مناط ��ق معزولة تخ�ضع
حلرا�سة قوات الأمن.
وقال علي البياتي ،ع�ضو مفو�ضية
حقوق االن�سان �إن املخيمات م�ؤقتة
وال ميكن �أن يعي�ش فيها النا�س �إىل
الأبد.
و�أ�ض ��اف �أن احل ��ل الوحي ��د ه ��و
تخ�صي�ص مناطق تخ�ضع للمراقبة
واحلماي ��ة م ��ن جان ��ب الدول ��ة
وتزويدها باخلدم ��ات والعمل على
دمج ه�ؤالء النا�س.
وق ��ال عدد م ��ن العامل�ي�ن يف جمال
امل�ساعدات �إن وكاالت الإغاثة �أكدت
�أنه ��ا لن تق ��دم دعما ملخي ��م احتجاز
جديد �أو ملنطقة اعتقال وذلك ب�سبب
احتمال ح ��دوث انتهاكات حقوقية.
وت�سع ��ى ال ��وكاالت ،وفق� � ًا خلط ��ة
اطلع ��ت عليها روي�ت�رز ،لو�ضع من
يجت ��ازون الفح� ��ص الأمن ��ي يف
خميمات النازحني القائمة.
وامتنعت وزارة الهجرة واملهجرين
العراقي ��ة ورئا�س ��ة ال ��وزراء ع ��ن
التعلي ��ق عل ��ى اخلط ��ط احلالي ��ة
للمحتجزين يف خميم الهول.
لأن �أغل ��ب م ��ن يعي�ش ��ون يف خميم
اله ��ول خرج ��وا من �آخ ��ر قطعة من
الأر�ض كانت حت ��ت �سيطرة داع�ش
يف �ش ��رق �سوريا فلي� ��س من ال�سهل

متييز �أ�صح ��اب الفكر املتطرف عن
غ�ي�ر املتطرف�ي�ن و�ضم ��ان �أال تغ�ي�ر
املجموعة الثانية �آراءها.
وق ��ال م�س�ؤول ��ون غربي ��ون �إن
الأم ��ن العامل ��ي قد يتعر� ��ض للخطر
م ��رة �أخ ��رى �إذا �أخط� ��أت بغداد يف
تقديراتها مثلما حدث عندما �سيطر
تنظيم داع�ش ،الذي خرج من عباءة
تنظيم القاعدة ،عل ��ى مناطق �س ّنية
يف الع ��راق ب�ي�ن جمتمع ��ات كان
�أفرادها ي�شعرون ب�أن احلكومة التي
يهيمن عليها ال�شيعة ت�ضطهدهم.
وق ��د مت اعتق ��ال معظ ��م العراقي�ي�ن
الذي ��ن تربطه ��م �ص�ل�ات وا�ضح ��ة
بالتنظي ��م مث ��ل امل�سلح�ي�ن و�أف ��راد
�أ�سرهم ونقل بع�ضهم �إىل املحاكم.
ويقول كثريون مم ��ن يعي�شون يف
املخي ��م ال ��ذي ت�سيط ��ر علي ��ه قوات
من �أك ��راد �سوريا تدعمهم الواليات
املتح ��دة �إنه ��م ال ي�ؤي ��دون داع� ��ش
لكنه ��م متكن ��وا م ��ن العي� ��ش حتت
حكم ��ه القا�سي بتجنب لفت الأنظار
�إليهم.
ويعي�ش �صال ��ح وعراقيون �آخرون
م ��ن منطقت ��ه يف خي ��ام منف�صل ��ة
عم ��ن ي�شتب ��ه �أنهم م ��ن املقاتلني يف
خمي ��م اله ��ول وي�ص ��ف الأجان ��ب
املحتجزين يف منطقة �أخرى ب�أنهم
"متطرفون".

وتق ��ول احلكوم ��ة �إن �إبعادهم عند
عودته ��م �إىل العراق ع ��ن املخيمات
احلالي ��ة واملناط ��ق ال�سكني ��ة
�سيحميه ��م م ��ن اعت ��داءات املدنيني
الذي ��ن عان ��وا حت ��ت حك ��م داع� ��ش
وي�سه ��م يف جتنب انت�ش ��ار الأفكار
املتطرفة.
وتق ��ول منظم ��ة هيوم ��ن رايت� ��س
ووت� ��ش ،التي تتخذ م ��ن نيويورك
مق ��ر ًا� ،إن م ��ن املمكن نق ��ل املقيمني
يف خمي ��م اله ��ول الذي ��ن يعتربون
م�صدر خطر اىل م�شروعات �سكنية
مهجورة �أو مل يكتمل بنا�ؤها �أو يف
حاوي ��ات يتم حتويله ��ا �إىل م�ساكن
بد ًال من املخيمات.
وقال ��ت بلقي� ��س وي ��ل ،الباحثة يف
املنظم ��ة "م ��ا يفك ��رون في ��ه الآن
�أك�ث�ر ا�ستدام ��ة ،وه ��ذا يعن ��ي �أنهم
يتوقع ��ون احتج ��از النا� ��س هن ��اك
لفرتات �أطول".
و�سب ��ق للمنظم ��ة �أن قال ��ت �إن مثل
هذه اخلطط متث ��ل انتهاك ًا للقانون
ال ��دويل ال ��ذي مين ��ع االحتج ��از
التع�سفي دون حماكمة.
وتري ��د بغ ��داد �أن تتجن ��ب تك ��رار
جتربة مع�سكر بوكا الذي كان مركز
احتج ��از تدي ��ره الوالي ��ات املتحدة
وعم ��ل في ��ه �أب ��و بك ��ر البغ ��دادي
زعيم تنظي ��م داع�ش ال ��ذي ما يزال
مطل ��ق ال�سراح عل ��ى تو�سيع �شبكة
املتطرفني خالل االحتالل الأمريكي
للعراق.
وقال رئي�س الوزراء العراقي عادل
عبد املهدي يف وقت �سابق من العام
اجلاري �إن ثمة فرق ًا بني الأ�سر التي
احتجزه ��ا داع� ��ش رهائ ��ن والأ�سر
التي رافقت الإرهابيني.
و�أ�ض ��اف �أن الع ��راق �سيح�ت�رم
حق ��وق الإن�سان لكن من ال�ضروري
وجود تدابري �أمنية حتى ال يت�سرب
�أن�ص ��ار التنظي ��م �إىل املجتم ��ع مرة
�أخرى.
ويعي� ��ش يف خميم ��ات املهجري ��ن
احلالي ��ة نح ��و � 450أل ��ف عراق ��ي،
وتق ��ول جماعات الإغاث ��ة �إن ه�ؤالء
يحرمون يف ه ��ذه املخيمات �أحيانا
من توثي ��ق �أو�ضاعه ��م ويواجهون
احتمال �أال يعودوا �أبدا �إىل بيوتهم
ب�سب ��ب ارتباط حقيق ��ي �أو مزعوم
بتنظيم داع�ش.

عودة ناعمة
يف املقاب ��ل ،يح ��اول داع� ��ش �أن يعي ��د
�سطوت ��ه ،ب�أ�سل ��وب ناع ��م ،يف بع� ��ض
املناط ��ق التي خ�سرها ،ع�ب�ر �إر�سال عدد
حم ��دود من عائالت ��ه اىل مناط ��ق غربي
الأنبار ،وينتظر ردود الفعل.
ومن ��ذ بداية الع ��ام املا�ضي ،ب ��د�أ رئي�س
ال ��وزراء ال�سابق حيدر العبادي ،وحتت
�ضغ ��ط االنتخاب ��ات ،بخط ��ة لإع ��ادة
النازحني اىل الأنبار ،حتى �إولئك الذين

لديه ��م �أقرب ��اء �أو �أوالد جم ّندي ��ن �ضمن
التنظي ��م .ورغ ��م رف� ��ض زعم ��اء القبائل
وخ�شيته ��م م ��ن ذل ��ك الإج ��راء� ،إال �أن
بع�ض املناطق قبلت على م�ض�ض وجود
تل ��ك العوائل .وبح�سب بع� ��ض امل�صادر
ال�سيا�سي ��ة ،ف�إن احلكوم ��ة احلالية التي
يتزعمه ��ا ع ��ادل عب ��د امله ��دي ،ت�أم ��ل يف
�أن تغل ��ق مل ��ف النازح�ي�ن نهاي ��ة الع ��ام
احلايل .لكن ق�ضاء القائم� ،أق�صى غربي
الأنب ��ار يرف� ��ض حت ��ى الآن ،بح�س ��ب ما
يقوله �أحمد املح�ل�اوي م�س�ؤول الوحدة
الإداري ��ة هن ��اك ،ع ��ودة �أي ��ة عائل ��ة م ��ن
عوائل التنظيم.
وقب ��ل �أ�سابيع قليل ��ة ت�سللت عائلتان من
�أُ�س ��ر التنظي ��م اىل املدين ��ة ،وا�ضط ��رت
ال�سلط ��ات املحلي ��ة هن ��اك اىل طرده ��م
قبل �أن حت ��دث ث ��ورة يف املنطقة ،حيث
خرج بع�ض ال�س ��كان يف القائم غا�ضبني
اىل ال�ش ��ارع معرت�ضني عل ��ى وجود تلك
العوائل .وتعد ناحي ��ة الكرابلة ،التابعة
للقائ ��م ،واح ��دة من تل ��ك البل ��دات التي
ت�ضم ع�ش ��رات العوائل التابعة للتنظيم،
والتي يرف�ض امل�س�ؤولون فيها عودتهم.
ويقول املحالوي لـ(امل ��دى)" :لن ن�سمح
�أن يعي�ش قتل ��ة �إخوتنا و�أقاربنا بالقرب
منا ،ال�سكان يرف�ضون وجودهم ،ونحن
كذل ��ك" .ويف رد عل ��ى م ��ا يب ��دو لذل ��ك
الرف�ض وف�ش ��ل �سيا�سية العودة الناعمة
فجر داع� ��ش اخلمي�س املا�ضي
للتنظي ��مّ ،
�سيارة ملغمة يف "الكرابلة" ،ما �أدى اىل
مقتل �شخ�صني و�إ�صابة �آخر.
يق ��ول املح�ل�اوي �إن "تفخي ��خ ال�سي ��ارة
ج ��رى يف املنطق ��ة ال�صناعي ��ة التي بعد
 2ك ��م فقط على مكان االنفج ��ار" ،م�ؤكد ًا
�أن "خاليا نائمة" تابعة للتنظيم مازالت
موجودة يف الق�ضاء.

التنظيم يتبنى "�إ�ضرام النريان" يف العراق و�سوريا

وزارة الزراعة :احلرائق التهمت 500
دومن من الأرا�ضي خالل �أ�سابيع

 ترجمة  /حامد احمد
تبن ��ى تنظي ��م داع� ��ش عملي ��ات �إ�ضرام الن�ي�ران يف
املئات من هكت ��ارات الأرا�ض ��ي الزراعية يف العراق
و�سوريا ،وذلك عرب منفذه الإعالمي "�صحيفة النب�أ"
الداع�شية ،م�شجع ًا �أتباعه على اال�ستمرار يف �إحلاق
ال�ضرر باملزارع خالل مو�سم احل�صاد .
فف ��ي بيان ن�ش ��ره يف �صحيفته حتت عن ��وان "�شدوا
�سواعدك ��م واب ��د�أوا احل�ص ��اد" ،ق ��ال تنظي ��م داع�ش
�إن احلرائ ��ق املفتعلة كان ��ت انتقام ًا ملا فعل ��ه ال�شيعة
ببيوت �أهل ال�س ّنة ومزارعهم يف املناطق التي كانت
حتت �سيطرة التنظيم .
وقال داع� ��ش يف طبعة يوم اخلمي� ��س املا�ضي ملوقع
�صحيفته على الإنرتنيت" :يبدو �أن ال�صيف �سيكون
ملتهب� � ًا هذا العام ب�إح ��راق قلوب وجي ��وب املرتدين
الذي ��ن كان ��وا يحرقون بي ��وت امل�سلم�ي�ن ومزارعهم
خالل ال�سنوات املا�ضية ".
وتبنى داع�ش ،عرب نافذته الإعالمية ،م�س�ؤوليته عن
حرائق مزارع احلنطة يف حمافظات كركوك ودياىل
ونينوى و�صالح الدين ،وكذلك يف حمافظة احل�سكة
ال�سورية ،وادع ��ى �أن هذه احلرائق هي جمرد بداية
و�أنه ��ا قد ت�سببت بحرق مئ ��ات الهكتارات من حقول
احلنطة وال�شعري.
وق ��ال داع� ��ش لأتباع ��ه �إن مو�س ��م احل�صاد م ��ا يزال
طوي�ل ً�ا و�إن �أم ��ام عنا�ص ��ره مالي�ي�ن م ��ن هكت ��ارات
احلق ��ول املزروع ��ة باحلنط ��ة وال�شع�ي�ر� ،أمامك ��م
حقوله ��م املزروع ��ة وبيوته ��م وم�ص ��ادر اقت�صادهم،
ولهذا �شمّروا عن �سواعدكم للبدء "باحل�صاد".
وكان مزارع ��ون يف كل م ��ن الع ��راق و�شم ��ال �ش ��رق
�سوريا قد خرج ��وا يف احتجاجات لتعر�ض حقولهم

الزراعية خالل الأ�سابيع الأخرية حلرائق غام�ضة .
يف الع ��راق ،ق ��ال �ضباط م ��ن ق ��وات البي�شمركة يف
حدي ��ث ملوق ��ع  VOAالأمريك ��ي �أن م�سلح�ي�ن من
داع� ��ش طالب ��وا مزارع�ي�ن يف مناطق متن ��ازع عليها
يف كرك ��وك ودي ��اىل ب� ��أن يدفع ��وا زكاة حما�صيله ��م
الزراعية و�إال ف�إنها �ستتعر�ض للدمار .
يف الأ�سبوع املا�ضي� ،شيّع مزارعون �أكراد زمي ًال لهم
قتل بعبوة داخ ��ل مزرعته بينما كان يتفقد حم�صول
احلنط ��ة ،وقال ابن املزارع املقتول :ذهب والدي اىل
احلقل وقد قت ��ل بانفجار عبوة ا�سطوانية بينما كان
يتجول يف احلقل ".
يذك ��ر �أن �ست ��ة مزارعني �آخري ��ن قد قتل ��وا �أي�ض ًا يف
دياىل ،الأ�سبوع املا�ض ��ي ،مرجحني �أن يكون داع�ش
وراء مقتلهم  .يقول (ماهر علي) ،وهو مزارع حملي
م ��ن كرك ��وك� ،إن "م�سلح ��ي داع� ��ش يتحرك ��ون ب�ي�ن
احل�ي�ن والآخر يف هذه املنطقة �أثن ��اء الليل ،املنطقة
كلها مهددة ،مل َ
يبق يف املنطقة هنا �أي راعي غنم".
امل ��زارع (�إياد دارا) ،من قرية يو�س ��ف بيك ،يقول �إن
م�سلحي داع�ش ي�أتون لي ًال ويحرقون مزارع النا�س،
م�ش�ي� ً
را اىل �أن الكث�ي�ر من مزارع احلنط ��ة تعر�ضت
حلرائق من قبل م�سلحني جمهولني .
ا�ستنادا لوزارة الزراعة ،ف�إن ما يقرب من  500دومن
م ��ن الأرا�ضي الزراعي ��ة قد تعر�ض ��ت حلرائق خالل
الأ�سابي ��ع الأخ�ي�رة يف كرك ��وك ودي ��اىل وكذلك يف
النجف والديوانية .
ويف �سوريا� ،أورد مر�صد حقوق الإن�سان الربيطاين
تقاري ��ر ع ��ن اندالع حرائ ��ق يف مناطق �شم ��ال �شرق
�سوري ��ا التهم ��ت �آالف الهكت ��ارات م ��ن الأرا�ض ��ي
الزراعي ��ة ،م�ش�ي� ً
را اىل �أن حرائ ��ق �أقل ح ��دة ن�شبت
�أي�ض ًا يف مزارع عند م�شارف دم�شق وحما .
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"�أم اجلنوب" تالة معن اخلليل
"منحن���ا ظفائرن���ا للحمام���ات كي تن�سج له���ا ع�ش ًا دافئ��� ًا" بهذه اجلملة
تختت���م تالة حديثه���ا وهي تتحدث عن م�شروعه���ا يف حماربة ال�سرطان
عند االطف���ال ،حيث ابتد�أت داخل �أروقة م�ست�شف���ى الطفل يف الب�صرة،
�أو وهي تتنقل يف �أروقة �أكادميية املحاربني ،وهذه ت�سمية �أطلقتها على
الأطف���ال ه�ؤالء ،وعرب روح ال تع���رف ال�س�أم وامللل والي�أ�س ،ظلت ترتب
امل���كان وتعد الطعام وتربت على الطفلة هذه ،وتعيد ترتيب جديلة تلك،
وترح���ب بالقادمني اجلدد مع فريق متط���وع ،من ال�شباب(بنات و�أوالد)
كان���وا بح���ق �شموع جم���ال و�أمل قدموا لن���ا �صورة خمتلف���ة �أخرى عن
مدينة ال تريد �أن متوت.
تق���ول تالة�":أ�س�ستُ مدر�س���ة يف امل�ست�شفى ،يكم���ل الأطفال امل�صابون
بال�سرطان درا�ستهم فيها ،بق�سمني علمي وثقايف ،وجئت بنظام درا�سي
�أمريك���ي ملعاجلة الطف���ل املعاق ب�أي �إعاقة كانت ،تعتم���د املوهبة و�إعادة
الثق���ة له ،ويف املدر�سة خمتربات وحا�سبات والكرتونيات وهناك عزف
ومو�سيق���ى وم�س���رح وغناء ومتثي���ل وجنحت االكادميي���ة ،فقد جمعت
املعاق�ي�ن مبختلف الإعاقات فيه���ا ،فر�أيت �إنهم متعاون���ون حيث ي�ساعد
املع���اق مبتالزمة داون زميله ،ي�ش ُّد قيط���ان حذائه �أو ي�ساعده يف تناول
طعام���ه ،والبنت مت�شط �شع���ر �صديقتها التي تختلف عنه���ا يف الإعاقة،
وكن���ت �أق���ول لهم� ":أنت معاق ،ال تي�أ�س .جمعته���م يف االكادميية لكي ال
ي�شعر الواحد منهم ب�إعاقته.
متكن���ت تالة من احل�صول على املبنى اخلا�ص باالكادميية من الدولة،
فقد ا�ستح�صلت املوافقة على ت�أجريه مدة ثالث �سنوات� ،أرادت �أن جتعل
من االكادميية مدر�س���ة ر�سمية ،لكنها ال تريد �أن تخ�ضعها ملناهج وزارة
الرتبي���ة ،وهدفها م���ن ذل���ك ان يعي�ش الطف���ل امل�صاب بال�سرط���ان حياة
�سعيدة ،بغ�ض النظرعن �إامكانية �شفائه ،فهي مرتوكة للرب والطب.
تعط تالة معن اخلليل رقم ًا عن عدد امل�صابني بال�سرطان من الأطفال،
مل ِ
داخ���ل امل�ست�شفى ،فه���و �ش�أن �إدارة امل�ست�شفى ،لكنه���ا تقول بانها خا�صة
مب���دن اجلن���وب( الب�ص���رة والعم���ارة والنا�صري���ة وال�سم���اوة) وه���ي
ت�ستقب���ل ما معدله �أربع حاالت يف الأ�سبوع �أو ع�شرين حالة يف ال�شهر.
لكنن���ي توقفت عند �أح���د املقاطع الفيديوية التي عل���ى اليوتيوب ،حيث
تظه���ر فرقة غنائية م���ن الأطفال امل�صابني بال�سرط���ان عددهم  21طف ًال ،
كان���ت تالة تعمل على حتفيظه���م الن�ص الغنائي ،لكن مل يبق منهم �سوى
�ست���ة فقط ،هم الذين ظلوا ين�شدون� ":سوف نبقى هنا كي يزول االمل \
�سوف نحيا هنا �سوف يحيا النغم" .
تكره تالة ،الطالبة يف كلية ال�صيدلة \مرحلة ثالثة عبارات مثل (خطية،
م�سك�ي�ن ،يعْدي ،الله كرمي  )..الت���ي غالب ًا ما يرددها النا�س حال ر�ؤيتهم
املر�ض���ى ه����ؤالء ،وتق���ول ب�أنه���ا كلمات عاج���زة ،املواجهة ه���ي الطريق
ال�صحي���ح ،وغر�س الأم���ل يف نفو����س املر�ضى م�سع���اي الأول .ال ت�ضع
كمام��� ًا على فمها ،وتعانق الأطفال وتقبلهم وحتت�ضنهم فهم ي�سمونها �أم
اجلنوب� ،أو ماما تالة.
ام���ر�أة م���ن هذا الزمان بحق .لو كانت يف ب�ل�اد غري العراق لأقاموا لها
الن�ص���ب والتماثيل يف حياتها ،ولأخذت املعاه���د والكليات بها منوذج ًا
يف ال�شجاع���ة واملطاول���ة والتح���دي .هي �شعل���ة �أمل و�إ�ص���رار وقوة ال
نظري لها بني الن�ساء العراقيات .لتالة ننحني وننحني طوي ًال .
متكن��ت تال��ة م��ن احل�ص��ول عل��ى املبن��ى اخلا���ص
باالكادميي��ة م��ن الدول��ة ،فق��د ا�ستح�صل��ت املوافقة
عل��ى ت�أجريه مدة ث�لاث �سن��وات� ،أرادت �أن جتعل من
االكادميية مدر�سة ر�سمية ،لكنها ال تريد �أن تخ�ضعها
ملناهج وزارة الرتبية
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متنبىء جوي :احلرارة �ستتغري والدفاع املدين ي�صدر الئحة توجيهات

لهيب ال�صيف "يهاجم عدة دول عربية من بينها العراق
يتعر���ض الع��راق �إىل جان��ب �سوريا وفل�سط�ين والأردن ولبنان و�شمايل م�ص��ر ملوجة ح��ارة ا�ستثنائية ،حيث تخطت
ّ
درجات احلرارة يف كثري من الدول العربية املعدالت ملثل هذه الفرتة بفارق كبري ،و�صل �أحيان ًا �إىل  15درجة مئوية
ّ
وحذرت تقارير حتدثت عن الطق���س يف العراق ،من موجة �شديدة احل��رارة ،اعتبارا من
ف��وق املعدالت الطبيعي��ة،
يوم اجلمعة امل�صادف  ، 24/5/2019حيث �ستكون الأجواء خالل الأ�سبوع املقبل �شديدة احلرارة يف الو�سط واجلنوب،
حارة غربي البالد و�شمالها خالل النهار.

 بغداد  /متابعة املدى
وقد رجحت هيئة االنواء اجلوية،
و�صول درجة احلرارة نقطة الـ 45
درج���ة مئوي���ة يف العا�صمة بغداد
نتيج���ة موجة احل���ر احلالية التي
جتتاج البالد.
فيم���ا ق���ال املتنبئ اجل���وي االقدم
� ،ص���ادق عطي���ة ،اخلمي����س� ،إن
الع���راق خ���ارج ت�صني���ف ال���دول
االعل���ى ح���رارة عاملي��� ًا فيم���ا ت�أتي
م�صر يف املرتبة الأوىل.
وذك���ر عطي���ة يف ح�ساب���ه عل���ى
الـ"في�سب���وك �إن "الع���راق خ���ارج
ت�صني���ف ال���دول الأعل���ى ح���رارة
عاملي��� ًا والت���ي تت�صدره���ا م�ص���ر
(الواحات البحرية)".
وكان عطي���ة ق���د ذك���ر يف وق���ت
�سابق  ،ان ف�صل ال�صيف املقبل يف
العراق �سيب���د�أ اعتب���ارا من الأول
م���ن �شهر حزي���ران املقب���ل ،ترافقه
التغيريات املناخية حيث �ست�شهد
درجات احل���رارة فيه تغري ًا .حيث
يح���دد علم���اء الأر�ص���اد اجلوي���ة
بداي���ة ونهاي���ة ف�ص���ل ال�صي���ف
وجمي���ع ف�ص���ول ال�سنة بن���اء على
الظ���روف املناخي���ة ودرج���ات
احل���رارة ال�سنوي���ة ،كم���ا يت�ضمن
عمله���م مقارن���ة الف�ت�رة الزمني���ة
نف�سها يف �سنوات خمتلفة".
و�أ�ض���اف  " :فلكي��� ًا يب���د�أ ف�ص���ل
ال�صي���ف يوم  21حزي���ران ( نهاية
الربيع وموعد االنقالب ال�صيفي)
وينته���ي يف يوم � 23أيلول (موعد
بداية اخلري���ف وموع���د االعتدال
اخلريف���ي)" ،مبين��� ًا �إن "مو�س���م
الأمطار احلايل �سينتهي يف البالد
خالل منت�صف �شهر �أياراحلايل او
بعده بقليل".
و�أو�ضح عطية� ،أن "موقع العراق
اجلغرايف هو املتحكم يف الطق�س
واملن���اخ ،وحالة الطق����س مرتبطة

بحال���ة الكتل���ة الهوائي���ة امل�ؤث���رة،
فمث ًال ،وخالل ف�صل ال�صيف ،مدن
�شم���ايل الع���راق عموم��� ًا وبع����ض
مناطق الو�س���ط هي الأك�ث�ر ت�أثر ًا
بالكتل���ة معتدل���ة احل���رارة القادمة
م���ن �أوروب���ا والبح���ر املتو�س���ط
ب�ص���ورة �أكرب م���ن م���دن اجلنوب
والف���رات الأو�س���ط الت���ي تت�أث���ر
�صيف��� ًا بالكتلة الهوائي���ة ال�ساخنة
القادم���ة م���ن جن���وب اجلزي���رة
العربي���ة �أو ما ي�سم���ى باملنخف�ض
املو�سمي الهندي ،والطق�س عموما
مرتب���ط ب�أي م���ن الكتلت�ي�ن تتغلب
على الأخرى".
و�أ�ش���ار �إىل �أن "الطق����س يف
الع���راق واملنطق���ة عموم ًا ق���د ت�أثر
كثري ًا بالتغ�ي�رات املناخية العاملية
وبالت���ايل ح���دث تغ�ي�ر يف و�صف
املن���اخ ال���ذي اعتدن���اه ،واجلمل���ة

الت���ي اعتدنا عليه���ا �أن جو العراق
حار جاف �صي ًفا ،بارد ممطر �شتا ًء
البد من �إعادة تغيريها اىل (�شديد
احل���رارة وجاف �صيف��� ًا  ،ومعتدل
متط ّرف االمطار �شت���اء) ،والدليل
ه���و التطرف���ات الت���ي حدث���ت فـي
الطق����س خ�ل�ال ال�سن�ي�ن االخ�ي�رة
منه���ا اختالف يف توقيت���ات بداية
الف�ص���ول يف الع���راق وارتف���اع
درج���ات احل���رارة املت�صاع���د يف
ف�ص���ل ال�شت���اء او ال�صي���ف ا�ضافة
اىل �ش���ذوذ الأمط���ار ب�ي�ن مو�س���م
و�آخ���ر باال�ضاف���ة اىل ال�سي���ول
وظهور �أنواع من ال�سحب رمبا مل
تكن م�ألوفة من قبل".
وختم بالق���ول �إن "احلالة اجلوية
�ستتلخ����ص يف� :صي���ف معت���دل
احل���رارة ( اق���ل من املع���دل للفرتة
من ني�سان لغاي���ة نهاية حزيران)،

فقدان و�صل

فق��د من��ي الوص��ل الص��ادر م��ن
مستش��فى الكن��دي التعليم��ي
املرق��م ( )13767ف��ي 2019/3/31
باس��م املري��ض (ف��راس غ��امن عبد
احلس�ين) ومببل��غ ق��دره (200.000
فق��ط مئت��ان ألف دين��ار ال غيرها)
يرجى ممن يعثر عليه تس��ليمه إلى
جهة االصدار .مع التقدير
جمهورية العراق
وزارة املالية
هي�أة التقاعد الوطنية
ال�ش�ؤون القانونية
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و�صي���ف اعل���ى م���ن املع���دل بقليل
للفرتة من (متوز لغاية نهاية �شهر
�آب)� ،إ�ضاف���ة �إىل موج���ات احل���ر
املتوقعة ولكن لي�ست طويلة الأمد.
من جانبها �أ�صدرت مديرية الدفاع
املدين العام���ة ،اجلمعة ،حتذيرات
وار�شادات ب�سب���ب ازدياد درجات
احلرارة خالل الأيام املقبلة.
وذكرت املديرية يف بيان لها �أم�س،
�إن���ه "يجب اخ�ل�اء ال�سي���ارات من
امل���واد الغازي���ة القابل���ة لالنفجار،
والقداح���ات ب�أنواعه���ا املختلف���ة،
وقن���اين امل�شروب���ات الغازي���ة،
والعط���ور وبطاري���ات الأجه���زة
ب�شكل ع���ام" .و�أ�ض���اف البيان انه
"يجب فتح نوافذ ال�سيارة ب�شكل
ب�سي���ط (تن�سي���م) ،وع���دم م���لء
خ���زان وق���ود ال�سي���ارة بالكام���ل،
وتعبئة وقود ال�سي���ارة يف الفرتة

امل�سائي���ة �أن �أمك���ن ذل���ك ،وع���دم
ال�سف���ر بال�سي���ارة يف �أوقات ذروة
احل���رارة العالي���ة ،وع���دم تعبئ���ة
�إطارات ال�سيارات �أكرث من الالزم
وخ�صو�ص ًا يف ال�سفر".
ودعا البيان �إىل �ضرورة "االنتباه
م���ن العق���ارب والثعاب�ي�ن ف�س���وف
تخرج من جحورها ب�شكل ملحوظ
وقد تدخل املزارع والبيوت للبحث
عن الأماكن الباردة".
و�أو�ص���ى البي���ان ،املواطن�ي�ن
بـ"الأكثار من �شرب املاء وال�سوائل
املختلف���ة ال �سيما خ�ل�ال التعر�ض
لأ�شع���ة ال�شم����س ،واحلر����ص على
ع���دم ت�شغي���ل �سخان���ات امل���اء،
واحلر����ص عل���ى ع���دم و�ض���ع
ا�سطوان���ات الغ���از يف الأماك���ن
امل�شم�س���ة ،والت�أكد م���ن عدم زيادة
الأحم���ال عل���ى مفاتي���ح الكهرب���اء

وع���دم ت�شغي���ل املكيف���ات �أال يف
�أماكن تواجد العائل���ة وخ�صو�صا
يف �أوقات ذروة احلرارة".
وتاب���ع كذل���ك "جتن���ب ا�ستخ���دام
االجه���زة الكهربائي���ة ذات املن�ش أ����
ال���رديء وكذلك االنتباه من �أجهزة
احلماي���ة امل�ستخدم���ة يف �أجه���زة
التكييف وغريها من الأجهزة".
و�أردف البي���ان "جتن���ب التعر�ض
لأ�شع���ة ال�شم����س مبا�ش���رة
وخ�صو�ص��� ًا خ�ل�ال الف�ت�رة م���ن
ال�ساعة � 10صباحا وحتى ال�ساعة
 3ظهر ًا" .
و�أو�ضح �إن على املواطنني "و�ضع
علب ماء يف ال�شبابيك والأحوا�ش
والأ�س���وار وامل���زارع والبلكونات
وذل���ك ل���ري عـ ـ ــط����ش الطي���ور
والقطط وغريها من احليوانات".
ولف���ت �إىل ان���ه "جتن���ب ال�سباحة
يف الأنه���ر و�أن كان ال ب���د فاختيار
الأماك���ن الأمن���ة والت���ي �سبق و�أن
مت ال�سب���ح به���ا ،و توف�ي�ر كاف���ة
م�ستلزم���ات ال�سالم���ة يف امل�سابح
و�إر�ش���اد رواد امل�ساب���ح بتعليمات
و�أعماق امل�سبح".
و�أو�صى البيان املواطنني بـ"و�ضع
غط���اء عل���ى الر�أ����س خ�ل�ال ال�سري
حتت �أ�شعة ال�شم�س ب�شكل مبا�شر
�أو حمل املظالت ال�شم�سية الواقية
وهذا الإجراء الأ�صح".
وزاد "حماول���ة �سق���ي احلدائ���ق
والأ�شج���ار للحف���اظ عليه���ا ف�ضال
ع���ن حت�س�ي�ن االج���واء املحيط���ة
باحلدائق".
ودع���ا البي���ان �إىل "ت�شغي���ل
الناف���ورات املائي���ة والأكث���ار منها
يف خمتل���ف ال�ساح���ات العام���ة
واحلدائق لتـ ـ ــح�سني الأج ـ ـ ـ ـ ــواء
احلارة ،والأكثار من زرع الأ�شجار
الدائم���ة اخل�ض���رة لتوفريها الظل
املنا�سب ف�ضال عن تلطيف الأجواء
ومـ ـ ــده باالوك�سجني".

�إعالن مناق�صة

مناق�صة
اىل  /ال�شركات التجارية

تعل��ن اإلغاث��ة اإلس�لامية الع��راق ع��ن مناقص��ة رق��م
(  )IRI2019 - 0016دع��م الفالحني م��ع املدخالت الزراعية في
محافظة نينوى /قضاء تلعفر ،على الراغبني باالشتراك زيارة
املوقع االلكتروني:

www.ncciraq.org

لالستفسار tendering@ir-iraq.org
رقم الهاتف 07518396949

�إعــــــالن

العدد :قانونية 932 /
الرقم التقاعدي
التاريخ2019/5/20 :

م  /مناق�صة �إ�صدار هوية تقاعدية (البايومرتية)
تعل��ن هيأة التقاعد الوطنية عن إجراء مناقصة إلصدار هوي��ة تقاعدية ذات مواصفات أمنية عالية اجلودة
تضمن منع حاالت التزوير وانتحال صفة املتقاعدين تعتمد على البصمة البايومترية لغرض تسليم الرواتب
التقاعدي��ة للمتقاعدي��ن على أن تكون إدارة النظام والبيانات ملك لهي��أة التقاعد الوطنية وتكون عملية
اإلصدار على الش��ركة التي ترس��و عليها املناقصة وأن تقدم الشركة اخلطة الفنية لإلصدار والتفعيل في
بغداد واحملافظات.
فعل��ى الراغبني باالش��تراك في املناقصة مراجع��ة اللجنة الفنية في ديوان الهيأة  /مركز احلاس��بة ونظم
املعلوم��ات لغرض االطالع على ش��روط ومواصفات املناقصة لقاء مبلغ ق��دره ( )50ألف دينار غير قابل للرد
على أن تس��لم العطاءات إلى مقرر جلنة العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم وموقع ومثبت عليه اس��م
املناقصة ورقمها ويرفق مع العطاء مبلغ التأمينات األولية البالغة  %1من مبلغ العطاء مبوجب صك مصدق
ألمر هيأة التقاعد الوطنية وس��وف يهمل العطاء غير املس��توفي للش��روط وان الهيأة غير ملزمة بقبول
أوطأ العطاءات علما آخر موعد لقبول العطاءات هو الس��اعة ( )12:00الثانية عشرة ظهرا ً من يوم األربعاء
املصادف  2019/6/19ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن وكافة الرسوم واملصاريف.
احمد عبد اجلليل ح�سني
مدير عام �صندوق تقاعد موظفي الدولة
رئي�س هي�أة التقاعد الوطنية  /وكالة

جمهورية العراق  /وزارة النفط
�شركة احلفر العراقية
�إىل�( :شركات املقاوالت – الدرجة العا�شرة)

مناق�صة� /2( :أ�شغال  2019 /م�شروع (ت�سميت ودفن اجلفر وتنظيف قواعد عدد 10/
ل�صالح جهازي احلفر ) IDC / 37 – 38
 -1يسر (شركة احلفر العراقية  /شركة عامة) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي
عطاءاتهم للعمل اخلاص (مشروع (تسميت ودفن اجلفر وتنظيف قواعد عدد 10 /لصالح جهازي احلفر
. )IDC / 37 – 38
 -2سيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة
من الدول املؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (اخلاصة
بتعريف الدولة املؤهلة).
 -3على مقدمي العطاء املؤهلني الراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بـ ( شركة احلفر
العراقية  /الهيئة التجارية ( 8( )contracts.south@idc.gov.iqساعات يومياً) وكما موضحة بالتعليمات
ملقدمي العطاءات.
 -4بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة (العربية) بعد تقدمي طلب حتريري إلى
العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( 100.000مائة ألف
دينار عراقي).
 -5يتم تسليم العطاءات إلى العنوان التالي (مقر شركة احلفر العراقية في البصرة  /الزبير  -البرجسية
 مقرر جلنة فتح العطاءات االولى) في املوعد احملدد (يوم اخلميس املوافق  )2019/6/20العطاءات املتأخرةسوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان
التالي (مقر شركة احلفر العراقية في البصرة – الزبير  /البرجسية – جلنة فتح العطاءات األولى) .في الزمان
والتاريخ (يوم اخلميس املوافق  .)2019/6/20كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (خطاب ضمان
مصرفي أو صك مصدق أو سفتجة) ومببلغ ( 7.335.000سبعة ماليني وثالثمائة وخمسة وثالثون ألف دينار
عراقي).
 -6آخر موعد لشراء وثائق املناقصة يوم الثالثاء املصادف .2019/6/18
 -7في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعدا ً للغلق الذي يكون فيه دوام
رسمي ويكون موعد فتح العطاءات بنفس اليوم احملدد لغلق املناقصة.
 -8العناوين املشار إلها آنفا ً هي (العراق  /البصرة –البرجسية  /شركة احلفر العراقية – الهيأة التجارية /
الطابق األول).
 -9الكلفة التخمينية لتنفيذ (تسميت ودفن اجلفر وتنظيف قواعد عدد 10 /لصالح جهازي احلفر
 ) 38 – 37للمدة الكلية ( )365يوم عمل بضمنها اجلمع والعطل الرسمية تبلغ ( ) 244.500.000مئتان
وأربعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي.
 -10في حالة عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد
عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
عـ /املدير العام
رئي�س جمل�س االدارة
مدير الهي�أة التجارية
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ترجمة

خب�ير بريط��اين :العراق م��ن �أكرث مناطق الع��امل تلوث�� ًا بالألغام
يقول خبري املتفجرات فرانك فيليب العامل �ضمن فريق منظمة  ،هالو ترا�ست  ،الدولية لإزالة الألغام �إنه على الرغم
من �أخباره ب�أنه من ال�سهل م�سك عبوة نا�سفة م�صنوعة حملي ًا من قبل تنظيم داع�ش يف العراق  ،ف�إن الأمر مع ذلك يدعو
للقلق ويثري الأع�صاب .بعد عثوره على عبوة م�صنوعة حملي ًا يف �إحدى مناطق الفلوجة وم�سكها بيده قال " قبل �ساعة
ون�صف كانت هذه العبوة مدفونة يف �إحدى �ضواحي مدينة الفلوجة".
 ترجمة حامد �أحمد
كان ��ت م�صنوعة م ��ن قطعتني خ�شبية
مع قط ��ع من خرط ��وم مي ��اه  ،وميتد
خالله ��ا �سلك معدين مي ��ر عرب جردل
بال�ستيكي يحوي مادة متفجرة متثل
عبوة نا�سفة حملية ال�صنع.
يقول فيليب ب ��ان احلقيقة التي يبدو
فيه ��ا �أن كل مكون ��ات العب ��وة ميك ��ن
احل�ص ��ول عليها م ��ن �أي حمل معدات
حملي يجعل الأمر مرعب ًا بحق.
كان ��ت هذه العبوة �ضم ��ن خط طويل
م ��ن العبوات النا�سف ��ة حملية ال�صنع
مت زرعه ��ا خ�ل�ال املعرك ��ة لتحري ��ر
املدينة عام 2016
وكان تنظي ��م داع� ��ش ق ��د �سيط ��ر قبل
عام�ي�ن م ��ن ذل ��ك يف ع ��ام  2014على
م�ساح ��ات وا�سعة م ��ن العراق قبل �أن
يت ��م طرده م ��ن قبل الق ��وات امل�سلحة
العراقية.
م ��دن مث ��ل الفلوج ��ة كان ��ت حماط ��ة
بحواج ��ز م ��ن حق ��ول �ألغ ��ام حملي ��ة
ال�صنع متتد مل�ساف ��ة عدة كيلومرتات
طو ًال.
وي�ش�ي�ر فيلي ��ب اىل �أن الفري ��ق الذي
أ�خ ��رج العب ��وة م ��ن حت ��ت الأر� ��ض
والت ��ي التقطه ��ا بيده ُ ،ي ��دار من قبل
اخلب�ي�ر كري� ��س كوب ��ر م ��ن منظمة ،
هال ��و ترا�س ��ت  ،وه ��ي �أك�ب�ر منظمة
لنزع ورفع الألغام يف العامل.
تعم ��ل منظم ��ة  ،هال ��و  ،ع�ب�ر مكت ��ب
�صغري له ��ا يف مدينة  ،دمفري�س  ،يف
انكل�ت�را حي ��ث مت ت�أ�سي�سه ��ا قبل 30
عام ًا  .الآن تعمل يف �أكرث من  25بلد ًا
ح ��ول الع ��امل ويف مناطق قت ��ال مثل
�أفغان�ست ��ان ولديها �آالف من العاملني
 .ولل�شرك ��ة فريق يعم ��ل على تدريب
عراقيني من ��ذ عام على تقني ��ات �إزالة
االلغام.
يق ��ول كري�س  ،وهو يتنقل يف منطقة
وعرة وا�سعة من مناطق الفلوجة � ،إن
االيام التي كن ��ا ن�ستخدم فيها طريقة
الوخز ق ��د ولت  ،م�ش�ي�ر ًا اىل �إنه يتم
الآن ب�ش ��كل ع ��ام ا�ستخ ��دام �أجه ��زة
ك�شف للحف ��ر يف الأر�ض وا�ستخراج
كل �شيء اىل �سطحها.
وبينم ��ا كان الفري ��ق يقف عن ��د حافة

منطق ��ة مت �إزالة الألغام منه ��ا � ،أ�شار
كري� ��س اىل عب ��وة م�شب ��وه به ��ا على
م�ساف ��ة  20ياردة  ،وكان �سلك مت�صل
به ��ا ممت ��د على الأر� ��ض  .ث ��م تقرب
منها �أكرث و�أ�شار ب�إ�صبعه �إليها.
وقال " اعتقد �إنه هناك واحدة �أخرى
عل ��ى مقرب ��ة منه ��ا هن ��اك  ،وذل ��ك من
خالل تتبع طبيعة الرتبة حول املكان
ال ��ذي تعر� ��ض للحف ��ر لزرعه ��ا � .إنها
الطريق ��ة الت ��ي يتبعوه ��ا يف زراع ��ة
العب ��وات يف املنطق ��ة  ،فهم يزرعوها
عرب خط ��وط متباع ��دة الواح ��دة عن
الأخ ��رى مب�ساف ��ة ثماني ��ة اىل ع�شرة
�أمتار تقريب ًا.
فريق منظمة هالو العامل يف العراق
لإزال ��ة الألغام ُي ��دار من قب ��ل �ضابط
اجلي�ش ال�ساب ��ق  ،فرانك فيليب  ،من

مدين ��ة �أدن�ب�رة يف ا�سكتلن ��دا  .كان
الفريق يتجول �ضمن موكب �سيارات
مدرعة ي�سري ببطء عرب �شوارع �أحياء
مدينة الفلوجة التي تعر�ضت لق�صف.
ميكن مالحظة الدمار وهو منت�شر يف
كل م ��كان من على بع ��د وذلك من بيت
اىل �آخ ��ر ومن �شارع بعد �شارع حيث
�أحياء قد متت ت�سويتها بالأر�ض.
ولكن رغم ذل ��ك ميكن مالحظة مناظر
معين ��ة لعوائ ��ل وهي تع ��ود ملناطقها
الواقعة بني الأنقا�ض.
يق ��ول فران ��ك " الدم ��ار �شام ��ل ولكن
هن ��اك �أنا� ��س ب ��د�أوا يع ��ودون له ��ذه
املنطق ��ة الآن � .إنه ��م يقوم ��ون ببن ��اء
بي ��وت جديدة �أو �إ�ص�ل�اح وترميم ما
هو مت�ضرر  .الأر�ض تعود لهم � ،إنهم
يري ��دون �إع ��ادة �إعماره ��ا ويري ��دون

العودة اىل ديارهم هنا".
يقول فرانك عن معدالت تلوث مناطق
الع ��راق بالألغ ��ام واملتفج ��رات ه ��ي
الأ�سو أ� يف العامل وه ��ذا الأمر يعرقل
�أي عملي ��ة تطوير وتنمية يف املنطقة
و ُي�شكّل عائق ًا �أمام عودة مئات الآالف
من النا�س لبيوتهم.
وم�ضى بقول ��ه " التعامل مع ما ورثه
داع�ش من �ألغام وعبوات �سي�ستغرق
ع ��دة �سن ��وات  .ال ا�ستطي ��ع �أن �أجر ؤ�
و�أ�ضع �إطار ًا زمني ًا حمدد ًا لهذه املهمة
 .ولكنن ��ي �أ�ستطيع �أن �أخمن ب�أنها قد
ت�ستغ ��رق عقد ًا من ال�سن ��وات �آخذين
بنظر االعتبار آ�ث ��ار ما خلفته حروب
�سابقة من متفجرات".
من جانب �آخر جاء يف تقرير برنامج
الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة الألغ ��ام يف

الع ��راق  ،يومنا� ��س � ،إن م�ساح ��ة
بحج ��م والي ��ة نيويورك م ��ن الأر�ض
مت حتريره ��ا م ��ن م�سلح ��ي تنظي ��م
داع�ش ما تزال ملوثة ب�أنواع خمتلفة
م ��ن الألغ ��ام والعب ��وات النا�سفة غري
املنفلقة.
وي�ش�ي�ر التقري ��ر اىل �أن خماط ��ر
ه ��ذه املتفج ��رات منت�ش ��ر يف مناطق
�سكني ��ة مدني ��ة وريفي ��ة ويف من�ش�آت
معاجلة املي ��اه و�آبار مياه ريفية ويف
م�صان ��ع وحق ��ول زراعي ��ة ومدار�س
وم�ست�شفيات وطرق وج�سور  .وحلد
فرتة االنتهاء من تنظيف هذه املناطق
م ��ن خماطر الألغ ��ام و�إزالته ��ا  ،ف�إنها
تعترب الآن مناطق " غري �آمنة".
ويف �إح�صائي ��ة جديدة لالمم املتحدة
ف ��ان برنام ��ج  ،يومنا� ��س  ،لإزال ��ة

الألغ ��ام ا�ستط ��اع خالل الع ��ام 2018
م ��ن �إزالة تهدي ��د � 18,050ألف قطعة
من العبوات والألغام من م�ست�شفيات
ومدار� ��س ومن�ش�آت خدمية عامة عرب
مناط ��ق غ ��رب املو�صل  ،رغ ��م ذلك ما
تزال هن ��اك �آالف �أخرى من العبوات
موجودة.
يف الفلوجة وبعد �شهر من متكن فريق
 ،يومنا�س  ،من �إزالة و�إبطال مفعول
عبوتني نا�سفت�ي�ن مزروعة حتت املاء
عن ��د قاع ��دة اجل�س ��ر احلدي ��دي  ،ف�إن
ه ��ذا اجل�س ��ر مفت ��وح الآن ال�ستخدام
العام ��ة  .فبع ��د �أن كان ��وا يق�ض ��ون

�ساعت�ي�ن م ��ن ال�س�ي�ر للو�ص ��ول اىل
م�ست�شفى الوالدة الوحيدة املوجودة
يف املنطق ��ة عند ال�ضف ��ة الأخرى ف�إنه
بامكانه ��م الآن امل�س�ي�ر لف�ت�رة خم�سة
دقائق فقط للو�صول �إليها.
وا�ستن ��اد ًا لبع� ��ض التخمين ��ات م ��ن
التقدي ��رات امل�ستن ��دة عل ��ى جمريات
جه ��ود عم ��ل �إزال ��ة الألغ ��ام فان ��ه
ق ��د ت�ستغ ��رق عملي ��ة �إزال ��ة الألغ ��ام
والعب ��وات من منطقة غ ��رب املو�صل
والفلوجة واملناطق املحررة الأخرى
بحدود عقد كامل من ال�سنني.
 عن حمطة BBC

رئي�س �أ�ساقفة �أبري�شة الكلدان ّ
يحذر من تناق�ص �أعداد امل�سيحيني يف العراق
 ترجمة  /املدى

نا�شد مطران عراقي
املعونة من كني�سة
بريطانية وقادة
�سيا�سيني لبذل مزيد
من اجلهد لإنقاذ �أبناء
الطائفة امل�سيحية يف
العراق من الزوال  .ويف
خطاب له يف لندن ّ
حذر
رئي�س �أ�ساقفة �أربيل
املطران  ،ب�شار وردة ،
من �أن وجود امل�سيحية
يف العراق يتعر�ض اىل
زوال بعد �أن �شهدت
هذه الطائفة العرقية
تناق�ص ًا حاداً يف �أفرادها
من ما يقارب من 1.5
مليون �شخ�ص قبل الغزو
االمريكي للعراق اىل
� 250ألف م�سيحي فقط
الآن .

وقال املط ��ران وردة يف خطابه "
امل�سيحية يف العراق وهي واحدة
م ��ن �أق ��دم الكنائ� ��س �إن مل تك ��ن
�أقدمها يف العامل تتعر�ض للزوال
عل ��ى نحو خطر � .أم ��ا الذين بقوا
من ��ا ف�إنهم ق ��د يواجه ��ون ظروف
�صعبة و�أو�ضاعهم ب�شكل عام غري
جيدة ".
امل�سيحي ��ة يف الع ��راق موج ��ودة
من ��ذ مئ ��ات ال�سن�ي�ن ولك ��ن بع ��د
جم ��يء تنظيم داع� ��ش عام 2014
واحتالله ملناطق وا�سعة من البالد
ب�ضمنه ��ا املو�ص ��ل ومناطق �سهل
نين ��وى حيث يتمركز امل�سيحيون
 ،تعر� ��ض �أبن ��اء الطائفة حلمالت
قتل واختط ��اف وت�شريد وتدمري
كنائ�س عدي ��دة لهم  .و�أ�شار وردة

اىل �أن م�سلح ��ي داع� ��ش كان ��وا
يرم ��ون م ��ن خالل ه ��ذه احلملة
اىل حم ��و تاري ��خ وم�ستقب ��ل
امل�سيحية يف البلد .
وق ��ال وردة " يف الع ��راق
الآن اليوج ��د تعوي� ��ض مل ��ن فقد
ممتلكات ��ه �أو فق ��د بيت ��ه �أو عمله .
ع�ش ��رات الآالف م ��ن امل�سيحي�ي�ن
لي� ��س لديهم عمل يف مناطق حيث
تعي�ش عوائلهم منذ مئات ال�سنني
".
رغم �أن تنظيم داع�ش قد مت طرده
م ��ن الب�ل�اد ف ��ان كثري ًا م ��ن بيوت
وكنائ� ��س تابع ��ة للم�سيحي�ي�ن قد
ّ
مت تدمريه ��ا  .الآالف م ��ن الذي ��ن
نزحوا يرف�ضون العودة ملناطقهم
وبيوته ��م ب�سب ��ب م�ش ��اكل تتعلق

بالبطال ��ة وفقدانه ��م لأعماله ��م
وع ��دم ا�ستق ��رار الو�ض ��ع ب�ش ��كل
كام ��ل م ��ع نق� ��ص يف اخلدم ��ات
والأ�ض ��رار التي حلق ��ت ببيوتهم
التي ال تعترب �صاحلة لل�سكن .
وانتق ��د اال�سق ��ف زعم ��اء دينيني
يف بريطاني ��ا لع ��دم ا�ستجابته ��م
للأزم ��ة بقوله " ه ��ل �ست�ستمرون
بتغا�ضيك ��م عم ��ا نتعر� ��ض له من
م�ش ��اكل وا�ضطه ��اد ه ��ل ع�ب�رمت
عم ��ا نتعر� ��ض ل ��ه م ��ن رف�ض عرب
مظاه ��رات وحتملون فيها الفتات

تقول ب�أننا جميع ًا م�سيحيون ؟ "
وكان الأ�سق ��ف ق ��د التق ��ى ه ��ذا
اال�سب ��وع بوزي ��ر اخلارجي ��ة
الربيط ��اين  ،جريم ��ي هن ��ت ،
ليوج ��ه من خالل هذا اللقاء دعوة
للحكوم ��ة الربيطاني ��ة ب� ��أن توفر
م�ساع ��دة عاجل ��ة للم�سيحي�ي�ن
يف الع ��راق  .وخ�ل�ال الق ��اء
ح ��ث الأ�سق ��ف وزي ��ر اخلارجي ��ة
ب ��ان ميار� ��س دور ًا دبلوما�سي� � ًا
جت ��اه الع ��راق م ��ن أ�ج ��ل حت�سني
الو�ض ��ع الأمن ��ي للم�سيحيني يف

البل ��د وو�ض ��ع حد مل ��ا يتعر�ض له
امل�سيحيون من م�صاعب .
و�شك ��ر الأ�سق ��ف وردة ما تقدم به
وزي ��ر اخلارجي ��ة الربيطاين من
تعليق على امل�صاعب واال�ضطهاد
الذي يتعر�ض ل ��ه امل�سيحيون يف
الع ��امل بانه يقارب حلال ��ة الإبادة
اجلماعي ��ة حيث �سي�ص ��در تقرير
مف�صل بذلك خالل هذا ال�صيف .
وكانت م�ؤ�س�س ��ة  ،جريج ان نييد
 ،اخلريي ��ة الربيطاني ��ة املعني ��ة
بتق ��دمي امل�ساع ��دات للم�سيحي�ي�ن

يف املناط ��ق املت�ض ��ررة يف العامل
ق ��د هي�أت ه ��ذا اللقاء ب�ي�ن رئي�س
�أ�ساقفة الكلدان يف العراق ووزير
اخلارجي ��ة الربيط ��اين  ،حي ��ث
قام ��ت ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ة اخلريي ��ة
ب�إع ��ادة �إعم ��ار � 2,000ألفي بيت
للم�سيحيني يف �سهل نينوى .
ويف لق ��اء �آخر م ��ع �أع�ضاء برملان
جمل� ��س العم ��وم الربيط ��اين هذا
اال�سب ��وع ق ��ال الأ�سق ��ف وردة �إن
احلكوم ��ة العراقية ق ��د ف�شلت يف
توفري �أي م�ساعدة لأبناء الطائفة

امل�سيحي ��ة  ،م�ش�ي�ر ًا اىل �أن دول ��ة
املج ��ر ه ��ي الوحيدة م ��ن �أوروبا
فقط كانت تق ��رن �أقوالها باالفعال
مل�ساعدة امل�سيحيني يف العراق .
وق ��ال خ�ل�ال خطاب ��ه " �إع ��ادة
�إعم ��ار البنى التحتي ��ة �شيء ملح
ج ��د ًا ملناطقن ��ا ولك ��ن احلكوم ��ة
العراقية تقول بانه التوجد لدينا
أ�م ��وال كافية  .قال ��وا لنا علينا ان
نعتمد عل ��ى ا�صدقائن ��ا  .يف حني
ان ه ��ذا ه ��و م ��ن �صل ��ب واجبات
احلكومة".
وم�ض ��ى بقول ��ه " عندم ��ا هاجمنا
داع� ��ش غ ��ادر ابنا�ؤن ��ا دون �أن
ي�أخ ��ذوا معهم �أي �ش ��يء  ،ولكنهم
ا�ستطاع ��وا بف�ض ��ل الل ��ه البق ��اء
رغ ��م ذل ��ك ويع ��ود الف�ض ��ل �أي�ضا
مل�ساع ��دات م�ؤ�س�س ��ة ج�ي�رج ان
ني ��د اخلريي ��ة  .م�ساع ��دات ه ��ذه
امل�ؤ�س�س ��ة وم�ؤ�س�س ��ات خريي ��ة
أ�خ ��رى تذ ّكرن ��ا ب�أنن ��ا مل نع ��د
من�سي ��ون  .ه ��ذه امل�ساع ��دات لها
وقع كبري علينا ".
وم ��ن جانب ��ه ق ��ال الأ�سق ��ف
الربيطاين  ،فيلي ��ب مون�ستيفن ،
الذي ي�شرف عل ��ى تقرير مراجعة
ا�ستجاب ��ة وزارة اخلارجي ��ة
الربيطاني ��ة مل�ش ��اكل اال�ضطه ��اد
الت ��ي يتعر� ��ض له ��ا امل�سيحي ��ون
يف الع ��امل �إن منا�ش ��دة املط ��ران
وردة للم�ساع ��دة �صحيح ��ة حيث
غي ��اب اال�ستجابة من قب ��ل بلدان
�أوروبي ��ة وغربية مل ��ا يتعر�ض له
امل�سيحون م ��ن م�صاعب وم�شاكل
 .وق ��ال �إنه يج ��ب �أن يكون هناك
اهتم ��ام عامل ��ي للم�سيحي�ي�ن يف
ال�شرق الأو�سط .
عن �صحيفة كر�ستجيان
توداي

رياضة

بروفة الوطني وتون�س توقف مناف�سات كرة الممتاز  11يوم ًا

مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

غرفة طوارئ احلكام
مع قرب اجلول ��ة احلادية ع�شرة يف الثاين من حزيران املقبل ،يكون
دوري الك ��رة املمت ��از ق ��د دخل مرحل ��ة ع�صيبة يف �صراع ف ��رق القمة
لت�أكي ��د جدارة اال�ستئث ��ار باللقب ،وفرق القاع لله ��روب من الرتحيل
اىل م�ست ��وى املظالي ��م يف �سيناري ��و مُريب كبقية املوا�س ��م لن يكون
احل ��كام فيه بعيدين عن دائ ��رة ال�شك واالتهام كلم ��ا احتدّت املناف�سة
وزادت ال�ضغوط وكرثتْ الأخطاء.
و�ستك ��ون جلن ��ة احل ��كام املركزية برئا�س ��ة �صباح قا�س ��م يف ا�صعب
التح ّدي ��ات من ��ذ ت�س ّنمها املهم ��ة يف اخلام�س من �أيل ��ول عام،2018
و�أع�ض ��اء جلنته يدركون ذلك متاهي� � ًا مع التجارب املا�ضية لهم �سواء
يف حقب ��ة الت�سعين ��ات �أم الت ��ي تلتها ما بع ��د ع ��ام  ،2003فغالب ًا ما
توجّ ��ه االنظار �إىل احلكام يف الن�صف الثاين من مرحلة �إياب دوري
الك ��رة لرتجي ��ح ك ّف ��ة ف ��رق والإطاحة بف ��رق أ�خ ��رى وفق ًا كم ��ا يروّ ج
البع� ��ض ح�س ��ب قناعات الرب ��ح واخل�س ��ارة وتباين ثقاف ��ات ر�ؤ�ساء
الأندية ومدربي فرقها والعبيها.
ث ّم ��ة حقيقة البد من التنوي ��ه عنها �أن تقارب ال�صراع بني فرق املقدّمة
خا�ص ��ة ال�شرط ��ة والقوة اجلوي ��ة ونوع ًا م ��ا الكرخ كون ��ه يحتفظ بـ
 53نقطة قابلة للزيادة يف املباريات الع�شر املتبقية� ،سيح ّفز الفرق
الأخ ��رى التي خ�س ��رت حظوظها بفارق النقاط وع ��دد مرات الهزمية
مل�ضاعف ��ة جهودها وامل�شاك�سة من �أجل إ�ث ��ارة وا�ستفزاز فرق املقدمة
وحماولة �إيقاعها يف كمائن حمبط ��ة ومعرقلة مل�شوارها نحو اللقب،
وبالتايل �سيلقي هذا التوجّ ه (املاكر) بظالله على حكم املباراة ليُظهر
مدى متالك ��ه النف�سي بعدم انفعاله �أو اهت ��زازه ،ويفر�ض �شخ�صيته
املحتج�ي�ن والغا�ضبني ويفقد
ال�صارم ��ة �أو ي�س ّل ��م قرارات ��ه مل�صلح ��ة
ّ
�سيطرته متام ًا.
�إزاء ظرف كهذا ،ال نبالغ بو�صفه باخلطري يف ظل الهجمات الإعالمية
واجلماهريي ��ة التي نك�أت ج ��راح الدوري ونزعت الثق ��ة عن حكام ال
ت ��رى يف �إدارته ��م للمباريات �أية عدالة ،ف�إن جلنته ��م مدعوة لت�شكيل
غرف ��ة ط ��وارئ ت�أخذ بنظر احل�سب ��ان كل خم ��اوف املراقبني وحتليل
املتخ�ص�ص�ي�ن وانتق ��ادات الإعالمي�ي�ن املو�ضوعي�ي�ن عل ��ى حمام ��ل
ّ
امل�س�ؤولي ��ة ،وت�ض ��ع ّ
خط ��ة ا�ستثنائي ��ة حت�ص ��ر فيها عوام ��ل �إجناح
الطواق ��م التحكيمي ��ة ملباري ��ات ترى م ��ن الأهمية �أن حتت ��اط لها لئال
تت�سبّب يف انهيار جهود املو�سم.
ال ب أ�� ��س �أن ُتقدِ م جلنة احلكام على دعوة حكام ال�صفوة ممن ح�صلوا
عل ��ى درجات تقيي ��م عالية يف املباريات الثم ��اين والع�شرين ال�سابقة
�إىل اجتم ��اع ت�ش ��اوري ي�ؤهّ ل احلكم مل ��ا تب ّقى من التزام ��ات الدوري
وين ّبه ��ه اىل �ض ��رورات التعام ��ل بح� �دّة م ��ع مث�ي�ري ال�شغ ��ب داخل
امل�ستطي ��ل الأخ�ض ��ر وعلى دكة االحتياط واتخ ��اذ القرارات احلازمة
وعدم التهاون مع �أي ت�ص ّرف مب ّكر يروم ا�ستفزازه وت�أليب اجلمهور
�ضده ،وتزيل ذ ّرة ال�شك يف حياده.
ومع �إمياننا املطلق بنزاهة حكام دوري الكرة العراقي وحر�صهم على
�سمعته ��م و�سعيه ��م لإ�ضافة مزيد من الدرج ��ات اجليدة يف تقاريرهم
املهني ��ة ،ف�إن جلنة احلكام مُطلعة على ظروفه ��م وتبذل جهود ًا كبرية
م ��ن �أجل ت أ�م�ي�ن م�ستحقاتهم املالية ع ��ن الأدوار املا�ضية ،وبرغم ذلك
فاالحرتاز واجب عند تعيني طواقم مباريات الفرق القابعة يف �أواخر
الرتتيب لقطع دابر حماوالت ا�صحاب النفو�س ال�ضعيفة الت�أثري على
احلك ��م �أم ًال ب�إنقاذ فرقها من االنزالق املحتوم اىل دوري املظاليم بعد
�أن تكا�سل ��تْ وجت ّرعتْ م ��رارات الهزائم وا�ستقبل ��ت �شباكها �أكرث من
ّ
ثالثني و�أربعني هدف ًا ومن املتوقع �أن
يتخطى العدد ال�ستني!
وال يُعف ��ى جمل�س �إدارة احتاد كرة القدم م ��ن �أداء واجبه جتاه جلنة
احل ��كام بالتن�سي ��ق م ��ع جلن ��ة امل�سابقات ك ��ون الأمت ��ار الأخرية من
املو�س ��م ت�ستل ��زم م�ضاعفة جه ��ود اجلميع ملراقبة �أية خ ��روق مهملة،
وتدعي ��م مطالب احلكام امل�شروعة ،واال�ستجابة لت�ش ّكي بع�ض الفرق
م ��ن �أخطاء حكم رمبا يحتاج بالفعل اىل تقومي ،ومراعاة عدم ت�أجيل
مباري ��ات ق ��د ت�سبّب �ض ��رر ًا الحق ًا عن ��د ح�سم م�صري ف ��رق يف �أواخر
الرتتي ��ب ،فالتوقيت ��ات تبقى �ساري ��ة على اجلميع ،ونتمن ��ى �أن يفلح
احلكام يف �إنهاء مو�سم  2019-2018بعالمات كاملة تزيد من ثقة
�أ�سرة اللعبة بهم وحت ّفزهم على تطوير م�ستوياتهم لبلوغ البطوالت
الدولي ��ة الكب�ي�رة ،فحكام الع ��امل العُظماء ولِدوا م ��ن �أرحام دوريات
فقرية ومل يي�أ�سوا من الأحالم امل�ستحيلة.
قدم لجنة الحكام
ال ب�أ�س �أن ُت ِ
على دعوة حكام ال�صفوة ممن
ح�صلوا على درجات تقييم عالية
في المباريات الثماني والع�شرين
ال�سابقة �إلى اجتماع ت�شاوري
ي�ؤهّ ل الحكم لما ّ
تبقى من التزامات
الدوري
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قررت لجنة الم�سابقات
المركزية في اتحاد كرة القدم
�إيقاف مناف�سات دوري الكرة
الممتاز للمو�سم 2019-2018
لمدة  11يوم ًا بعد انتهاء
الجولة الحادية ع�شرة من
مرحلة الإياب يوم الثاني من
�شهر حزيران المقبل لل�سماح
لالعبين المحليين االن�ضمام الى
وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم
الذي �سيغادر الى تون�س في اليوم
التالي تح�ضيراً لمواجهة �شقيقه
التون�سي في ال�ساعة التا�سعة من
م�ساء يوم ال�سابع من ال�شهر ذاته
على ملعب الأولمبي براد�س
�ضمن ا�ستعداداته للم�شاركة في
الت�صفيات الآ�سيوية الم�شتركة
الم�ؤهلة لبطولة ك�أ�س العالم
 2022في قطر وبطولة ك�أ�س �آ�سيا
 2023في ال�صين.

وق ��ال م�ص ��در يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم يف
ت�صري ��ح لـ"امل ��دى"� :إن جلن ��ة امل�سابقات
يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم �أ�ص ��درت ج ��دول
مباري ��ات اجلول ��ة العا�ش ��رة م ��ن مرحل ��ة
الإي ��اب من الدوري املمت ��از التي �ستنطلق
يف ال�ساع ��ة الرابع ��ة والن�ص ��ف ع�ص ��ر
الي ��وم الأح ��د ب�إجراء مب ��اراة واحدة على
مالع ��ب العا�صم ��ة بغ ��داد حي ��ث �سيواجه
فري ��ق الكهرباء اخلام�س ع�ش ��ر بالرتتيب
بر�صيد  30نقطة على ملعب نادي التاجي
الريا�ض ��ي �ضيف ��ه فريق املين ��اء الب�صري
�صاح ��ب املركز ال�ساد�س ع�شر بر�صيد 29
نقطة يف مباراة �ستكون نتيجتها يف غاية
الأهمي ��ة لكليهما يف إ�ط ��ار رحلتهما للبقاء
يف املنطق ��ة الدافئ ��ة واالبتعاد ع ��ن الفرق
الت ��ي تت�صارع فيه ��ا بينهما م ��ن �أجل عدم
هبوطه ��ا اىل دوري املظالي ��م يف املو�س ��م
املقبل يف ظل فارق القليل من النقاط التي
تف�صلهما .
ديربي الب�صرة

و�أ�ض ��اف� ،سي�شه ��د يوم غد الإثن�ي�ن �إقامة
ث�ل�اث مواجه ��ات مث�ي�رة كروي ��ة حي ��ث
يحت�ضن ملعب الفيحاء باملدينة الريا�ضية
يف ال�ساعة العا�ش ��رة م�ساء ديربي ًا ب�صري ًا

يتوق ��ع �أن يدر نهائ ��ي دوري �أبط ��ال �أوروبا 2019

م ��ن ال ��وزن الثقي ��ل يح ��ل فيه فري ��ق نفط
اجلن ��وب احلادي ع�شر بر�صي ��د  34نقطة
�ضيف� � ًا ثقي�ل ً�ا عل ��ى غرمي ��ه الل ��دود فري ��ق
البح ��ري القاب ��ع يف م ؤ�خ ��رة الرتتي ��ب
ب ��دوري الك ��رة املمت ��از ول ��ه  17نقط ��ة
فق ��ط حي ��ث ت�ش�ي�ر التوقع ��ات �أن النق ��اط
الثالث �ستك ��ون من ح�ص ��ة الأول اعتماد ًا
عل ��ى النتائ ��ج اجلي ��دة الت ��ي حققها خالل
املباريات الأخرية.
ويلتق ��ي يف التوقي ��ت ذات ��ه فري ��ق نف ��ط
مي�س ��ان ال�ساد� ��س بر�صي ��د  40نقطة على
ملعب مي�س ��ان الدويل يف مدين ��ة العمارة
م ��ع فري ��ق النج ��ف العا�ش ��ر بر�صي ��د34
نقطة ،وتنتظر فريق الكرخ الثالث بر�صيد
53نقطة مباراة �صعبة يف ال�ساعة الرابعة
والن�ص ��ف ع�ص ��ر ًا أ�م ��ام م�ضيف ��ه فري ��ق
ال�صناع ��ات الكهربائي ��ة ال ��ذي ميل ��ك 28
نقطة.
وتابع أ�ن ��ه �ستجري بعد غ ��د �أربع لقاءات
م�صريي ��ة عل ��ى مالع ��ب العا�صم ��ة بغ ��داد
واملحافظ ��ات حي ��ث يلع ��ب يف ال�ساع ��ة
الرابع ��ة والن�ص ��ف ع�ص ��ر ًا فريق احل�سني
�صاح ��ب املرك ��ز التا�سع ع�ش ��ر بر�صيد 21
نقط ��ة على ملعب خم�س ��ة �آالف متفرج يف
مدينة ال�صدر مع فري ��ق ال�شرطة املت�صدر
بر�صي ��د  67نقطة وي�ضيّف فريق احلدود
الثالث ع�شر بر�صي ��د  33نقطة على ملعب
نادي التاج ��ي الريا�ضي فري ��ق الديوانية
الراب ��ع ع�شر بر�صيد  31نقط ��ة و�ستكون
ال�ساعة العا�شرة م�س ��ا ًء موعد ًا للقاء الذي
�سيجم ��ع فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة و�صيف
املت�صدر بر�صيد  61نقطة مع �ضيفه فريق
�أمان ��ة بغ ��داد الذي يحت ��ل املرك ��ز التا�سع
بر�صي ��د 36نقط ��ة ويواج ��ه يف التوقي ��ت
نف�سه فريق نفط الو�سط اخلام�س بر�صيد
 40نقط ��ة عل ��ى ملع ��ب النج ��ف الأوملب ��ي
فري ��ق الطلب ��ة الثام ��ن بر�صي ��د  36نقط ��ة
فيم ��ا �ستختت ��م املناف�س ��ات ي ��وم الأربعاء
املقبل حيث يلع ��ب فريق �أربيل على ملعب
فران�س ��و حري ��ري مع فري ��ق ال�سماوة يف
ال�ساعة الرابع ��ة والن�صف ع�صر ًا يف حني
�سيحت�ضن ملعب نادي ال�صناعة الريا�ضي
قم ��ة كروي ��ة جتمع فري ��ق النف ��ط و�ضيفه
فريق الزوراء.

امل�سابقات على ان ال يتقاطع مع مناف�سات
دوري الكرة املمتاز.
لقاء تون�س

جوالت  1حزيران

و�أو�ض ��ح �أن مباري ��ات اجلول ��ة احلادي ��ة
ع�ش ��رة م ��ن جول ��ة الإي ��اب ل ��دوري الكرة
املمت ��از �ستنطل ��ق يف االول م ��ن حزي ��ران
املقب ��ل باج ��راء خم� ��س مباري ��ات ،اثنتان
منها يف ال�ساع ��ة الرابعة والن�صف ع�صر ًا
حيث ي�ضيّف فريق ال�صناعات الكهربائية
عل ��ى ملع ��ب ن ��ادي التاج ��ي الريا�ض ��ي
فري ��ق البح ��ري الب�ص ��ري ويلتق ��ي فريق
الك ��رخ عل ��ى ملعبه وبني جماه�ي�ره فريق
الكهرب ��اء .و�ستج ��ري املباري ��ات الث�ل�اث
املتبقي ��ة يف ال�ساعة العا�ش ��رة م�سا ًء حيث
يحت�ض ��ن ملع ��ب ال�شع ��ب ال ��دويل مباراة
فريقي ال�شرطة والديوانية ،فيما �سيواجه
فري ��ق امليناءعلى ملعب الفيح ��اء باملدينة
الريا�ضية جاره فريق نفط مي�سان ويلعب
فري ��ق القوة اجلوي ��ة على ملع ��ب النجف
االوملبي مع م�ضيفه فريق النجف.
و�أ�ش ��ار اىل �أن املناف�س ��ات �ستختت ��م يف
اليوم التايل حيث �ست�شهد ال�ساعة الرابعة
والن�صف ع�صر ًا �إقامة ثالث مباريات على
مالعب العا�صمة بغداد واملحافظات حيث

�سيك ��ون ملع ��ب فران�سو حري ��ري م�سرح ًا
ملب ��اراة فري ��ق اربي ��ل و�ضيف ��ه احل ��دود
وتنتظ ��ر فريق النفط مهمة �شاقة مع فريق
ال�سم ��اوة يف املباراة الت ��ي �ستجري على
ملعب االدارة املحلية يف حمافظة ال�سماوة
ويلع ��ب فريق �أمانة بغ ��داد على ملعبه يف
متن ��زه ال ��زوراء م ��ع فريق احل�س�ي�ن فيما
�ستق ��ام املبارات ��ان الأخريت ��ان يف ال�ساعة
العا�ش ��رة م�س ��اء حي ��ث يحت�ض ��ن ملع ��ب
ال�شعب الدويل قمة كروية جماهريية بني
الزوراء وغرميه التقليدي فريق الطلبة يف
حني �سيلتقي فريق نفط اجلنوب مع فريق
نف ��ط الو�س ��ط يف كال�سيك ��و وزارة النفط
على ملع ��ب الفيحاء باملدينة الريا�ضية يف

حمافظة الب�صرة.
�إياب الك�أ�س

وذك ��ر �أن �إلغاء مباراتي �صربيا وليبيا مع
منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة الق ��دم التي كان
م ��ن املق ��رر لهم ��ا �أن جتري ��ا يوم ��ي االول
والعا�شر م ��ن �شهر حزي ��ران املقبل دفعت
جلن ��ة امل�سابقات املركزي ��ة يف احتاد كرة
الق ��دم اىل �إقام ��ة اجلولت�ي�ن العا�ش ��رة
واحلادية ع�شرة من جولة الإياب باملو�سم
الكروي احل ��ايل يف التوقيتني امل�ؤ�شرين
اع�ل�اه اىل جانب حتديد ي ��وم ال�سابع من
ال�شه ��ر ذاته لإجراء مباري ��ات جولة اياب
دور الثماني ��ة م ��ن بطول ��ة ك أ�� ��س العراق

ب ��دال من املوع ��د ال�ساب ��ق ال ��ذي كان يوم
الثال ��ث م ��ن ال�شه ��ر نف�س ��ه حي ��ث �ستقام
�أربع مباريات على مالعب �سيتم حتديدها
يف وق ��ت الح ��ق م ��ن الأ�سب ��وع اجل ��اري
حي ��ث �سيلع ��ب فري ��ق الق ��وة اجلوية مع
فري ��ق النف ��ط وفري ��ق الزوراء م ��ع فريق
�أمان ��ة بغ ��داد وفري ��ق الطلب ��ة م ��ع فري ��ق
نف ��ط مي�س ��ان وفري ��ق احلدود م ��ع فريق
الكهرباء فيما �سيك ��ون يوم احلادي ع�شر
موع ��د ًا لإجراء مبارات ��ي دور الأربعة من
للبطول ��ة ذاته ��ا الت ��ي �ستج ��ري بطريق ��ة
خ ��روج املغلوب من مب ��اراة واحدة حيث
�سيلعب الفائ ��زان يف املباراة النهائية يف
توقي ��ت �سيت ��م الك�شف عنه م ��ن قبل جلنة

 بغداد  /املدى

وتاب ��ع � :أن االحتادات املجتمعة دعمت موقف
رئي� ��س اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة برف� ��ض
ال�ضواب ��ط والآلي ��ات الت ��ي اقرتحته ��ا اللجنة
اخلما�سي ��ة ،والت�أكي ��د عل ��ى ع ��دم ا�ستجاب ��ة
االحت ��ادات للتعام ��ل م ��ع �أي ��ة ق ��رارات ت�صدر
خارج �إطار القوانني واالنظمة املرعية.
و�أو�ضح م�ؤن�س� :أن االحتادات ترى يف مناق�شة
املناهج ال�سنوية من قبل اخلرباء واملخت�صني
مبا يتفق م ��ع �سرتاتيجية احلكوم ��ة العراقية
�أنها حالة �إيجابية و�صحية �ضمن �إطار تنظيم
العمل الريا�ضي ،ويف هذا اخل�صو�ص تفوّ �ض

االحت ��ادات الريا�ضية الوطني ��ة رئي�س اللجنة
الأوملبي ��ة الوطنية بت�سمية اللجن ��ة الفنية من
اخل�ب�راء والأكادميي�ي�ن ذوي االخت�صا� ��ص
بالت�ش ��اور مع اجله ��ة احلكومي ��ة ذات العالقة
عل ��ى �أن متار� ��س �أعماله ��ا ابتداء م ��ن � 30أيار
احلايل يف مق ��ر اللجنة الأوملبي ��ة وبالتن�سيق
م ��ع الأم�ي�ن الع ��ام والأمني املايل وف ��ق جدول
مُعلن تحُ دّد فيه تواريخ مناق�شة كل احتاد.
وا�سرت�س ��ل� :أن االحتادات نا�ش ��دت احلكومة
العراقية ب�إطالق املنحة املالية للجنة الأوملبية
الوطني ��ة �ضم ��ن املوازن ��ة املالي ��ة االحتادي ��ة

ل�سن ��ة  ،2019والنظ ��ر بجدية ل آلث ��ار ال�سلبية
التي رافقت �إيق ��اف ال�صرف بتعطيل الأن�شطة
الريا�ضية داخلي ًا وخارجي ًا ،ومطالبة اجلهات
احلكومي ��ة بالنظ ��ر اىل املعاناة الت ��ي مي ّر بها
العامل ��ون يف اللجن ��ة الأوملبي ��ة واالحت ��ادات
خم�ص�صاتهم املالية
الريا�ضي ��ة نتيجة توق ��ف ّ
منذ �أكرث من �شهرين.
وك�ش ��ف م�ؤن� ��س� :أن املجتمع�ي�ن أ�ق� � ّروا برفع
دعوى ق�ضائية �ضد وزي ��ر ال�شباب والريا�ضة
ّ
لتدخالت ��ه امل�ستم� � ّرة يف ا�ستقاللي ��ة اللجن ��ة
الأوملبية الوطنية ،وتعطيل العمل يف املنظومة

الريا�ضي ��ة ،وخل ��ق حال ��ة م ��ن الفو�ض ��ى غري
امل�ب ّ�ررة ،وعدم ا�ستجابته لأي ��ة حالة تنظيمية
تتوافق مع الأنظمة والقوانني ،م�شري�أً �إىل �أن
االحت ��ادات الريا�ضية ق� � ّررت تفوي�ض املكتب
التنفي ��ذي للجنة الأوملبي ��ة الوطنية مبخاطبة
اجلهات احلكومية واللجن ��ة الأوملبية الدولية
لوقف ّ
التدخالت غ�ي�ر القانونية من قبل وزير
ال�شباب والريا�ضة.
ولف ��ت ع�ضو املكت ��ب الإعالم ��ي �إىل �أن ممثلي
االحت ��ادات ال� �ـ  33أ�ك ��دوا موافقته ��م عل ��ى كل
ال�ضواب ��ط والآلي ��ات الإداري ��ة واملالي ��ة التي

تقرتحه ��ا احلكوم ��ة العراقي ��ة لتنظي ��م العمل
يف امل�ؤ�س�س ��ات الريا�ضي ��ة مب ��ا يتواف ��ق م ��ع
القوان�ي�ن العراقي ��ة واللوائح الدولي ��ة ،و�أهم
الأ�سب ��اب الت ��ي �أدّتْ اىل غيابه ��ا وه ��و ع ��دم
ت�شري ��ع القوانني الريا�ضي ��ة وغياب الربنامج
احلكوم ��ي للقط ��اع الريا�ض ��ي خ�ل�ال ال�سنني
املا�ضية وفقدان التكامل بالعمل الريا�ضي بني
امل�ؤ�س�س ��ات الريا�ضية كاف ��ة ( وزارة و�أوملبية
واحتادات و�أندية).
واختتم م�ؤن�س عبدالل ��ه �أن االحتادات �ش ّددَتْ
يف اجتماعه ��ا الث ��اين عل ��ى �أحقي ��ة احلكومة
العراقي ��ة يف مراقب ��ة املال احلكوم ��ي للحركة
الأوملبية يف العراق ،ومب ��ا يتفق مع القوانني
العراقية بهذا اخل�صو�ص.
وح�ض ��ر االجتم ��اع الت�ش ��اوري ممثل ��و
االحتادات الريا�ضي ��ة لألعاب :كرة القدم ،كرة
الي ��د ،الكرة الطائرة ،رف ��ع الأثقال ،امل�صارعة،
الرماي ��ة ،التجذي ��ف ،الفرو�سي ��ة ،القو� ��س
وال�سهم ،ال�شراع والألع ��اب املائية ،ال�سباحة،
الدراج ��ات ،املالكم ��ة ،التن� ��س ،ك ��رة الطاولة،
البي�سب ��ول ،الكان ��وي ،امل ��واي ت ��اي ،الري�شة
الطائ ��رة ،تن� ��س الق ��دم ،الكيوكو�شن ��كاي،
البلي ��ارد ،اجلوي ،الكي ��ك بوك�سنغ ،الكراتيه،
الكون ��غ ف ��و ،اجلوجيت�س ��و ،اال�سكوا� ��ش،
الق ��وة البدنية ،ال�شط ��رجن ،البولنغ ،الرحالة،
ال�شركات والكرة العابرة.

وك�ش ��ف �أن مواجه ��ة املنتخ ��ب التون�سي
لك ��رة الق ��دم �أ�صبح ��ت يف غاي ��ة الأهمية
ملنتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��ون نقاطه ��ا الثالث
�سرتفع م ��ن ر�صيد نقاطن ��ا يف الت�صنيف
اجلديد ال ��ذي �سي�صدر ي ��وم الرابع ع�شر
من �شه ��ر حزيران املقبل م ��ن قبل االحتاد
ال ��دويل لك ��رة الق ��دم جلمي ��ع املنتخب ��ات
العاملي ��ة املن�ضوي ��ة حت ��ت لوائ ��ه �سعي� � ًا
ليكون �أ�س ��ود الرافدين �ضم ��ن املنتخبات
الثماني ��ة االوىل �ضم ��ن الق ��ارة الآ�سيوية
الت ��ي �سترت�أ� ��س املجامي ��ع الثمانية خالل
حف ��ل مرا�س ��م �سح ��ب قرع ��ة الت�صفي ��ات
امل�شرتكة امل�ؤهل ��ة ملونديال  2022وك�أ�س
�آ�سي ��ا  2023الت ��ي حتت�ضنه ��ا العا�صم ��ة
القطري ��ة الدوحة ي ��وم ال�ساب ��ع ع�شر من
�شه ��ر مت ��وز املقب ��ل مب�شارك ��ة ممثلي 40
منتخب ��ا م ��ن املناط ��ق اخلم�س ��ة حيث من
امل�ؤمل ان تنطلق املناف�سات يوم اخلام�س
م ��ن �شه ��ر �أيل ��ول املقب ��ل الت ��ي �ستج ��ري
بطريق ��ة ال ��دوري م ��ن مرحلت�ي�ن (ذه ��اب
و إ�ي ��اب) حي ��ث يت�أه ��ل �أول املجموع ��ات
الثماين و�أف�ض ��ل اربع منتخبات �صاحبة
املركز الث ��اين اىل الدور الثال ��ث احلا�سم
ال ��ذي �سي�ضم جمموعتني ت�ضم كل واحدة
منه ��ا �ست ��ة منتخب ��ات يت أ�ه ��ل منه ��ا �أول
وث ��اين كل جمموعة مبا�ش ��رة اىل بطولة
ك أ�� ��س الع ��امل  2022فيم ��ا �سيلع ��ب ثالث
املجموع ��ة االوىل م ��ع ثال ��ث املجموع ��ة
الثاني ��ة على بطاقة امللح ��ق حيث �سيلتقي
الفائ ��ز منهم ��ا مع أ�ح ��د منتخب ��ات �أمريكا
اجلنوبية لتحديد هوية الذي �سيلعب يف
املونديال.

الكعود  :عبدالكرمي حميد..
رجل �شهم وريا�ضي مُربٍّ
بغداد  /املدى
ع ّد رئي�س ن ��ادي الطلبة الريا�ضي الأ�سب ��ق عبدال�سالم الكعود
رحيل رئي�س احتاد امل�صارعة ال�سابق عبدالكرمي حميد خ�سارة
كبرية للعبة والريا�ضة العراقية ،ملا ميثله من قيمة كبرية ،قدّم
الكثري من العطاء ،و�أع ّلى راية العراق يف �سماء البطوالت.
وقال الكعود يف ات�صال هاتفي مع (املدى) من الرباط م�ساء �أول
من �أم�س اجلمع ��ة�" :صعقني خرب رحيل عبدالكرمي بغتة ،برغم
مر�ضه املزمن ،ففي كل م ّرة �أزور الوطن البد �أن �أكون �ضيف�أ يف
جمل�س ��ه ،جتذبني أ�ط ��راف احلديث معه ع ��ن الريا�ضة العراقية
و�شجونه ��ا ومواق ��ف املا�ض ��ي وم ��ا اق�ت�رن بها م ��ن جناحات".
و�أ�ضاف ":كان (زعيم) واح ��د ًا من �أكارم �أهل الريا�ضة مل�ساعدة
املحتاج�ي�ن ،ورج ��ل موقف م ��ع كل النا�س ،وحمب� � ًا لعمل اخلري
و�ساعي� � ًا ل ��ه ،و�أتذكر يف زيارة له للمغرب م ��ع املنتخب الوطني
للم�صارع ��ة قبل عدة �أعوام ،كانت من �أجم ��ل الأيام التي ع�شتها
مع ��ه ،حت ��ى �أين ترك ��ت عائلتي ط ��وال أ�ي ��ام وجوده هن ��ا ك�أنه
الب ��در يف �سماء الرباط".وتابع":م ّرة كتبت كلمة ا�ستذكرت فيه
�شهامت ��ه وم�س�ؤوليت ��ه ،وما �أن قر�أتها له حت ��ى ت�ساقطت دموعه
ونه�ض ليح�ضنن ��ي وقال (ال�صادقون وحده ��م يقولون احلق)،
�صراح ��ة �أن العائل ��ة الريا�ضي ��ة فق ��دت جنم� � ًا وا�سم� � ًا ذا تاريخ
بطويل ،وريا�ضي ًا مُربي ًا ق ّل نظ�ي�ره يف زمننا".واختتم الكعود
ت�صريح ��ه�" :أع ّزي نف�سي على فقدي �صديق� � ًا حميم ًا ال يعوّ�ض،
وب ��ادرت ب�إقام ��ة ي ��وم ع ��زاء يف داري دع ��وت له لفيف� � ًا من �أهل
ال�ش�أن الريا�ضي املغربي الكرام وبع�ض ًا من �أبناء بلدي الأعزاء،
فلن ان�سى (زعيم) حتى �آخر يوم من حياتي".

ال ��ذي �سيق ��ام يف ملع ��ب وان ��دا مرتوبوليتانو يف
العا�صمة الإ�سباني ��ة مدريد بني ليفربول وتوتنهام
االنكليزي�ي�ن يف ال�ساع ��ة العا�شرة م ��ن م�ساء الأول
من حزي ��ران املقب ��ل بتوقيت بغ ��داد عائ ��دات مالية
بقيم ��ة  123مليون يورو ،منها  66مليون للعا�صمة
الإ�سبانية.
و�أو�ض ��ح من�سق احتاد الأعم ��ال للرتويج ال�سياحي
يف مدري ��د في�سنتي بيزوكيتا أ�ن ��ه ينتظر و�صول ما
ب�ي�ن � 60أل ��ف و 70أ�ل ��ف م�شجع انكلي ��زي ،ا�شرتى
� 34ألف� � ًا منهم تذاكر دخول م ��ن �أحد الناديني اللذين
�سيخو�ضان النهائي.
و�ضاع ��ف النهائ ��ي ثالث م ��رات �سعر الإقام ��ة لليلة
يف الفن ��ادق ،كما هو املعتاد يف مث ��ل هذا النوع من
املنا�سبات.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن حج ��ز غرفة لليلتني ق ��د يكلف ما بني
� 500إىل أ�ل ��ف ي ��ورو وق ��د ي�ص ��ل �إىل  2000يورو
مل ��ن قاموا باحلج ��ز مت�أخرا حيث يتوق ��ع �أن ت�صل
ن�سب ��ة الإ�شغال الفندقي خالل ي ��وم املباراة بني 95
و 100%يف مدريد .و�ضاعفت النزل �أي�ضا �أ�سعار
الغ ��رف حتى خم�س م ��رات من  50ي ��ورو �إىل 250
ي ��ورو لليلة ،بح�سب بيانات احت ��اد �أعمال الرتويج
ال�سياحي يف مدريد.
و�أعل ��ن موقع ( )Airbnbالإ�سباين عن ا�ست�ضافة
أ�ك�ث�ر م ��ن � 32ألف �ضي ��ف �إنكليزي خ�ل�ال الأ�سبوع
الذي �سيقام فيه النهائي.
م ��ن جانبه ��ا ،ع ��ززت �ش ��ركات الط�ي�ران عرو�ضه ��ا
ملواجهة التدفق الكبري للم�شجعني الإنكليز ،وقررت
�شركة طريان
"ري ��ان اي ��ر" ت�سيري رحلت�ي�ن �إ�ضافيتني من مدينة
ليفرب ��ول وواحدة م ��ن العا�صم ��ة الآيرلندي ��ة دبلن

وث�ل�اث من العا�صم ��ة لندن ،يف ح�ي�ن �أتاحت ايزي
جي ��ت �أماك ��ن �إ�ضافية لأكرث م ��ن  1500راكب خالل
نهاية الأ�سبوع.
م ��ن جهته ��ا� ،أ�ضافت �شركة ط�ي�ران �إيربيا  17رحلة
�إ�ضافي ��ة بينه ��ا �س ��ت رح�ل�ات عار�ض ��ة (�شارت ��ر)
وو�ضع ��ت طائ ��رات �أك�ب�ر حجم� � ًا عل ��ى م�سارته ��ا

تعيين حكام �آ�سيويين في الك�أ�س
الذهبية لكونكاكاف
 بغداد  /املدى
�أعل ��ن احتاد كون ��كاكاف لكرة القدم عن
تعيني طاقم احل ��كام القطري املكون من
عبدالرحم ��ن اجلا�س ��م وم�ساعديه طالب
امل ��ري و�سعود املقلة ،م ��ن �أجل امل�شاركة
يف �إدارة مباري ��ات الك�أ� ��س الذهبي ��ة
� ،2019ضم ��ن مذك ��رة التفاه ��م ب�ي�ن
االحت ��اد الآ�سي ��وي لكرة الق ��دم واحتاد
كونكاكاف.
و�سيك ��ون طاق ��م احل ��كام الآ�سي ��وي
م ��ن �ضم ��ن  48حكم� � ًا وحكم� � ًا م�ساع ��د ًا
�سيقوم ��ون ب� ��إدارة مباري ��ات البطول ��ة
التي تقام بتنظي ��م م�شرتك يف الواليات
املتح ��دة وكو�ستاري ��كا وجامايكا ،خالل
الفرتة من  15حزي ��ران ولغاية  7متوز
املقبلني .
وق ��ال �شم�س ��ول مايدي ��ن مدي ��ر دائ ��رة
احلكام يف االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم:
االحت ��اد الآ�سي ��وي �سعي ��د مبوا�صل ��ة
ال�شراك ��ة ال�سرتاتيجية م ��ع كونكاكاف،
وموا�صل ��ة تعزي ��ز معاي�ي�ر التحكيم يف
كلتا القارتني.
و�أ�ض ��اف  :نهن ��ئ عبدالرحم ��ن اجلا�سم
وطال ��ب امل ��ري و�سع ��ود املقل ��ة عل ��ى
اختياره ��م ،ونتمن ��ى له ��م النج ��اح يف
الك�أ� ��س الذهبي ��ة  2019الت ��ي تعت�ب�ر
بطول ��ة رائع ��ة بالن�سب ��ة له ��م م ��ن �أج ��ل

كلمة صدق
 حممد حمدي

ثالثي جناح الكال�سيكو

 بغداد  /املدى

 34احتاد ًا يقا�ضون الوزير ويحيطون "الأوملبية الدولية" ّ
بتدخالته
عق ��د  34احت ��اد ًا ريا�ضي� � ًا اجتماع� � ًا ت�شاوري ًا
ثاني� � ًا �أول من �أم� ��س اجلمعة للتباحث يف �آخر
م�ستج� �دّات الو�ض ��ع الريا�ض ��ي م ��ع ا�ستمرار
الأزمة بني وزارة ال�شباب والريا�ضة واللجنة
الأوملبي ��ة الوطني ��ة ،و�ص ��درت ع ��ن االجتماع
جمموعة م ��ن التو�صي ��ات ذات العالقة بر�ؤية
االحتادات للموقف النيابي والوزاري و�آليات
اللجن ��ة اخلما�سي ��ة املنف ��ذة للق ��رار احلكومي
.140
وقال ع�ض ��و املكتب الإعالم ��ي للجنة الأوملبية
م�ؤن�س عبدالل ��ه لـ (امل ��دى)� :أن االجتماع ثمّن
جه ��ود هيئ ��ة الرئا�س ��ة يف جمل� ��س الن ��واب
وجلنة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة الربملانية بالعمل
عل ��ى ت�شريع قان ��ون للجنة الأوملبي ��ة الوطنية
واالنتهاء منه ب�أ�سرع وقت ممكن.
و�أ�ض ��اف :دعم ��ت االحت ��ادات موق ��ف جلن ��ة
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة الربملاني ��ة مبطالبته ��ا
احلكوم ��ة العراقية ب�إعادة النظ ��ر بال�ضوابط
والآلي ��ات الت ��ي �أق ّرته ��ا اللجن ��ة اخلما�سي ��ة
اخلا�ص ��ة بتنفيذ القرار رقم  140ل�سنة ،2019
وذل ��ك ّ
لتدخله ��ا يف ا�ستقاللي ��ة عم ��ل اللجن ��ة
الأوملبي ��ة الوطني ��ة ومب ��ا يخال ��ف القوان�ي�ن
العراقي ��ة النافذة وامليث ��اق الأوملبي وقرارات
اللجنة الأوملبية الدولية.

رياضة
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اكت�ساب اخلربة واملعرفة.
و�ضم ��ن مذك ��رة التفاه ��م �أي�ض� � ًا ،كان
طاقم ح ��كام مك�سيكي مكون من ارتورو
رامو� ��س وم�ساعديه ميغي ��ل هرينانديز
والبريت ��و موري ��ن� ،شارك ��وا يف �إدارة
مباري ��ات ك�أ� ��س �آ�سي ��ا  2019يف
الإمارات.
وقبل ذلك  ،كان احلكم الأوزبكي راف�شان
ايرماتوف �أدار مب ��اراة �إياب قبل نهائي
دوري �أبط ��ال كونكاكاف يف ني�سان من
العام املا�ضي.
يف املقابل �أدار مارك غيغر من الواليات
املتحدة مب ��اراة �إياب قب ��ل نهائي دوري
�أبط ��ال �آ�سي ��ا ب�ي�ن �س ��وون بل ��و وينغز
الك ��وري اجلنوب ��ي وكا�شيم ��ا انتل�ي�رز
الياب ��اين عل ��ى ملع ��ب ك�أ� ��س العامل يف
�س ��وون ،خ�ل�ال �شه ��ر ت�شري ��ن الأول
.2018
م ��ن جهته قال برايان ه ��ال مدير احلكام
يف احت ��اد كون ��كاكاف :يف �أعق ��اب
امل�شاركة الناجحة حلكام كونكاكاف يف
ك�أ� ��س �آ�سي ��ا  2019يف الإم ��ارات ،نحن
نفتخ ��ر مبوا�صل ��ة التعاون م ��ع االحتاد
الآ�سي ��وي لك ��رة الق ��دم يف بطوالتن ��ا،
وه ��ذه امل ��رة الأوىل الت ��ي ي�ش ��ارك فيها
طاقم ح ��كام �آ�سي ��وي يف �إدارة مباريات
الك�أ�س الذهبي ��ة� ،ضمن �شراكتنا الهادفة
لالرتقاء مب�ستوى التحكيم.

املنتظم ��ة لت�صل قدرته ��ا �إىل � 15ألف� � ًا و 617راكب ًا،
ت�ض ��اف �إىل ذل ��ك الرح�ل�ات الت ��ي ترب ��ط برمنغهام
ومان�ش�س�ت�ر مبدري ��د ،ما قد يرفع الع ��دد الذي تنقله
�إيربيا �إىل � 16ألف ًا و 697راكب ًا.
يف تطور الحق ،ق ��ررت ال�سكك احلديدية الإ�سبانية
توفري � 300ألف تذكرة �إ�ضافية بقطارات ال�ضواحي،

و�ست�ضاع ��ف ع ��دد القط ��ارات عل ��ى اخلط ��وط التي
ترب ��ط مطار باراخا�س بو�س ��ط مدريد واخلط الذي
يربط ت�شارمني �سول بجنوب العا�صمة ،ويتوقع �أن
ينفق كل م�شج ��ع �إنكليزي م ��ا متو�سطه  300يورو
خ�ل�ال يومني عل ��ى الطع ��ام وال�شراب ،م ��ا قد ميثل
�إيرادات للمطاعم بنحو  18مليون يورو.

الفيفا يعزز ا�ستقرار مونديال  2022بعدم زيادة منتخباته
 متابعة :املدى
ا�ستدرك االحتاد الدويل لكرة القدم
مقرتح ق ��رار زيادة ع ��دد املنتخبات
امل�شارك ��ة يف بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل
 2022باعتماده العدد  32ولي�س 48
للتناف� ��س فيما بينها قبيل ا�سبوعني
م ��ن موعد ح�سم الأمر يف كونغر�س
باري�س  5حزيران املقبل.
ً
و�ألق ��ى ق ��رار الفيف ��ا ارتياح� �ا لدى
الأو�س ��اط املعني ��ة بالبطول ��ة الت ��ي
قطع ��ت �شوط� � ًا طوي�ل ً�ا م ��ن ت�أهي ��ل
البن ��ى التحتي ��ة وجتهي ��ز كل
م�ستلزم ��ات جناح املوندي ��ال قبيل
ث�ل�اث �سن ��وات ون�ص ��ف ال�سنة من
موعد ت�ضييفها للف�ت�رة  21ت�شرين

الثاين �إىل  18كانون الأول .2022
و�أك ��د اعتماد االحتاد ال ��دويل لكرة
القدم العدد � 32شراكة القرار امل�صري
بينه وبني اللجن ��ة العليا للم�شاريع
والإرث القطري ��ة وبحثهم ��ا جدوى
اتخ ��اذ قرار زي ��ادة ع ��دد املنتخبات
بدء ًا من ه ��ذه البطولة وخروجهما
بقناعة م�شرتكة على مبد�أ اال�ستقرار
وعدم تو�سعة العدد يف ظل االتفاق
اال�سا�س ��ي عل ��ى تنظي ��م البطول ��ة
بالعدد  32عقب فوز قطر بامللف يف
 2كانون الأول .2010
وكان الرئي� ��س التنفي ��ذي لبطول ��ة
ك�أ� ��س الع ��امل (فيف ��ا قط ��ر) 2022
القطري نا�ص ��ر اخلاطر قد ملَّح على
هام� ��ش لق ��اء �صحف ��ي م ��ع ممثل ��ي

و�سائ ��ل الإع�ل�ام العربي ��ة ح�ضرته
(امل ��دى) الأ�سب ��وع املا�ض ��ي� ،إىل
�أن موندي ��ال قط ��ر �سيك ��ون ب� �ـ32
منتخب ًا ،و�أن بالده جاهزة للتعامل
م ��ع ق ��رار زي ��ادة ع ��دد املنتخب ��ات
يف ح ��ال مت �إق ��راره يف كونغر� ��س
باري�س ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن ال�سعودية
والإمارات غري م�ؤهلتني للت�ضييف
امل�ش�ت�رك م ��ع قطر ،وكذل ��ك �سلطنة
ُعم ��ان جاه ��رت بع ��دم الق ��درة على
تنظي ��م ع ��دد م ��ن مباري ��ات ك�أ� ��س
العامل مع �أنها داعمة بقوة جلهودنا
على الأر�ض.
وكان ��ت دولة قطر واالحتاد الدويل
لكرة الق ��دم (فيفا) قد �أعلنا عن عدم
تغي�ي�ر نظ ��ام بطول ��ة ك�أ� ��س العامل
لك ��رة الق ��دم قط ��ر  2022م ��ن 32
�إىل  48منتخب� � ًا ،وذل ��ك بع ��د تقييم
نتائ ��ج درا�س ��ة اجل ��دوى الت ��ي قام
به ��ا الطرف ��ان للبح ��ث يف �إمكاني ��ة
زيادة عدد املنتخب ��ات امل�شاركة يف
البطولة.
ووع ��دت قطر بالتزامه ��ا يف تنظيم
ن�سخة مم ّيزة من املونديال احلادي
والع�شري ��ن يف تاري ��خ البطول ��ة
لتعك�س الإمكانيات العربية الكامنة
ل ��دى �شب ��اب املنطق ��ة وفق� � ًا مل ��ا مت
اجنازه من مالعب ثمانية وخدمات
لوج�ستي ��ة ت�سهل ا�ستقب ��ال و�إقامة
ملي ��ون ون�ص ��ف امللي ��ون م�شج ��ع
طوال مدة املناف�سة.

مباراة من العيار الثقيل ،ربمّ ا لن يجو َد بها الزمن �سوى م ّرات نادرة،
اجتمعت فيها مقوّ مات النج ��اح والت�ألق ب�صورة مثالية بق�صد �أو دون
ق�صد ،ونعني هن ��ا كال�سيكو بغداد الذي جمع القوة اجلوية باملت�صدّر
ّ
م�ستحق حم� � َل ا�شارات نادرة
ال�شرط ��ة ،وانتهى بفوز ج ��وّ ي ت�أريخي
كثرية جد ًا يجب التو ّقف عندها للفائدة وت�سجيل كل ما هو �إيجابي.
نعم ،توافرت عنا�ص ��ر النجاح يف هذه املباراة ب�صورة مثالية :امللعب
بحالة جيدة مع اجلمه ��ور الرائع الكبري والتوقيت املنا�سب جد ًا بليلة
رم�ضانية جميلة ،ب ��دا كل �شيء فيها ي�سري نحو �سهرة ريا�ضية كروية
يف غاي ��ة املتع ��ة ،ويقينا لو توافرت مثل هذه الظ ��روف جمتمعة حتى
مل�ؤخ ��رة اندي ��ة الرتتيب يف املمت ��از ل�شاهدن ��ا مباريات كب�ي�رة �أي�ض ًا،
فاجلماه�ي�ر الهائل ��ة وامتالء ملع ��ب ال�شعب به ��ا كانت غاي ��ة الطموح
يف �شح ��ن الأجواء و�إلهاب املناف�سة ب�ي�ن العريقني ال�شرطة واجلوية،
ي�ض ��اف لها النقل التلفازي والتغطيات الإعالمي ��ة التي �سبقت املباراة
ب�أيام ،وكان كل ما يدور يف ال�ساحة يُنبئ بحدث ريا�ضي فريد ،كالذي
�شاهدناه ،وانتهى مثري ًا بفوز اجلوية بثالثة �أهداف مقابل هدفني.
هنا يتوارد اىل الذهن ال�س�ؤال التايل :ترى ملاذا ال تكون جميع مباريات
الدوري العراقي بهذا امل�ستوى والإعداد؟ وملاذا تكون املباراة الكبرية
املكتمل ��ة ن ��ادرة احلدوث اليوم؟ وكيف لنا �أن نهي ��ئ الظروف املنا�سبة
لأجواء مثالية تقام بها مباريات الدوري مبا يوازي ما لدى الآخرين؟
للإجاب ��ة عل ��ى ه ��ذه الأ�سئل ��ة وغريه ��ا الب ��د �أن نق� � ّر ون�ؤك ��د �أو ًال ب�أن
امكاني ��ة االرتق ��اء بالدوري واملباري ��ات ممكنة بدليل مب ��اراة اجلوية
وال�شرط ��ة الأخرية التي و�صفت مبباراة ق ّم ��ة يف كل �شيء ،لأجل ذلك
الب ��د �أن تكون جمي ��ع الظروف جمتمعة مبثاليته ��ا يف جميع مباريات
الدوري الكروي املمتاز بدون ا�ستثناء ،ومبعنى �أ�صح ال يجوز �إجراء
املباري ��ات على مالعب بار�ضي ��ة متعبة جد ًا بدون تواف ��ر �أية ا�ضافات
لوج�ستي ��ة يف هذا املالعب ،فهي كما ه ��و احلال مع ملعب التاجي مث ًال
بدون �أنوار كا�شفة و�أر�ضية منا�سبة ومقاعد جيدة للجمهور �أو �أماكن
مقبول ��ة لتواجد الإعالميني وقد ا�ستعرنا ا�س ��م امللعب للداللة فقط لأن
هناك الكثري دونه بالت�أكيد.
�إن املتت ّب ��ع مل�س�ي�رة حت�ض�ي�ر الأندي ��ة املحلي ��ة امل�شارك ��ة يف ال ��دوري
للمو�س ��م الريا�ض ��ي اجل ��اري  2019-2018ي ��درك متام� � ًا �أن تل ��ك
�ال م ��ن امل�س�ؤولية وتب ��دي اهتمام ًا كب�ي�ر ًا بتنفيذ
قدر ع � ٍ
الأندي ��ة على ٍ
�سرتاتيجي ��ة كرة القدم العراقية ،وطالب ��ت مبجملها �أن تكون الأجواء
مثالي ��ة ل ��دوري ك ��روي متميّز م ��ن ناحية الزم ��ان وامل ��كان والظروف
العام ��ة التي تلي ��ق به ،وت�سعى هي م ��ن جانبها بكل م ��ا متلك من �أجل
تطوي ��ر فرقها الريا�ضية وجعلها �أكرث ق ��وة للم�شاركة يف الدوري هذا
العام ،والعمل على �إعداها ب�صورة مثالية من الناحية الفنية والبدنية
واال�ستعان ��ة مبدربني والعبني �أكفاء ،ولكن ما الذي حدث وا�سهم بهذا
الرتاج ��ع املخي ��ف الذي �صرن ��ا نتمنى �أن جت ��ود ال�صدفة لن ��ا مبباراة
كبرية واحدة.
لق ��د �أعاد احتاد الكرة ا�سطوان ��ة كل مو�سم بدعوى عدم ال�سيطرة على
اكم ��ال املباري ��ات بتوقيتاته ��ا املنا�سب ��ة لظ ��روف خارجة ع ��ن الإرادة
وتت�س ّب ��ب بت�أجيل املباريات و�أهمها م�شارك ��ة املنتخبات الوطنية ،كما
�أن تراخي� ��ص املالعب عانت ق�صور ًا هائ�ل� ًا ِعرب جلنتها غري املن�سجمة
�أ�ص ًال و�أج ��ازت مالعب ال ت�صلح ملباريات الف ��رق ال�شعبية يف الأ�صل،
ان�ضب ��اط اجلمه ��ور مل يك ��ن عن ��د م�ست ��وى الطم ��وح ،وعان ��ت فرقن ��ا
كثري ًا م ��ن بع�ض الت�ص ّرفات ال�شاذة التي �ش ّكل ��ت �صدمة قوية للدوري
مبجمل ��ه ،وبذات ال�صدمة كان التحكيم الكروي دون م�ستوى الطموح
�أي�ض� � ًا وت�س ّب ��ب بنتائ ��ج كارثي ��ة و�أخطاء فادح ��ة ،وكان مي ��زة �سلبية
جلميع الأدوار.
�أم ��ور كثرية ّ
م�شخ�ص ��ة ا�سهمت بطريق ��ة و�أخرى يف ا�ستم ��رار عجلة
ال ��دوري بال�سري البطيء برغم ح ��رارة اجلو الالهب وانتهاء مباريات
ال ��دوري يف دول الع ��امل حولن ��ا ر�سمي� � ًا ،فيم ��ا نحن ّ
نئن حت ��ت وط�أة
املجامل ��ة و�ضعف القرار و�ضغط  20فريق ًا �أثقلوا كاهل الكرة بفرتات
طويلة ال حتتمل �أكرث من  16فريقا على �أبعد تقدير بح�ساب امكانيات
الأندي ��ة امل�شاركة والبن ��ى التحتية وغريها مما ه ��و ّ
م�شخ�ص ومثبّت
ل ��دى جلنة امل�سابقات ،ولن ن�ص ��ل اىل حالة مقبولة ما مل يتم الرت�شيق
ابتداء من املو�سم املقبل.
�إن المتت ّبع لم�سيرة تح�ضير الأندية
المحلية الم�شاركة في الدوري للمو�سم
الريا�ضي الجاري  2018-2019يدرك
عال
قدر ٍ
تمام ًا �أن تلك الأندية على ٍ
من الم�س�ؤولية وتبدي اهتمام ًا كبيراً
بتنفيذ �ستراتيجية كرة القدم
العراقية

تحليل إحصائي

�آل����ي����ة م���ع���اي�ي�ر امل���ف���ا����ض���ل���ة ب��ي�ن م����درب����ي امل���ن���ت���خ���ب���ات ال��وط��ن��ي��ة
 م.ح�سام املعمار*
تت ّم ��ة ملا ن�شرن ��اه يف الأ�سب ��وع املا�ضي
ع ��ن تغي�ي�ر احت ��اد ك ��رة الق ��دم عدي ��د
مدرب ��ي املنتخبات الوطني ��ة وبالأخ�ص
املنتخ ��ب الأول ال ��ذي ق ��اده  16مدرب� � ًا
خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية ،بع�ضهم
ا�ستم� � ّر �شه ��ر ًا واحد ًا فق ��ط! و�أو�ضحنا
�أن ه ��ذا التغي�ي�ر ي�أت ��ي انعكا�س� � ًا لع ��دم
اتخ ��اذ قرار تعيني امل ��درب وفق ًا للأ�س�س
ومعاي�ي�ر املفا�ضل ��ة ال�صحيح ��ة يف
االختي ��ار ورافقت ��ه تبع ��ات فني ��ة �أثرت
عل ��ى نتائج �أ�س ��ود الرافدي ��ن يف الفرتة
املا�ضية.
ل ��ذا نقدم الي ��وم الآلية الواج ��ب اتباعها
ب�ش ��كل كل ��ي �أو جزئ ��ي يف اختي ��ار �أي
م ��درب ،والعملية ت�ستغرق رمب ��ا �أربعة
ا�شهر نو�ضحها لكم يف النقاط التالية:
 .1ب�سب ��ب افتقاد احتاد كرة القدم قاعدة
البيان ��ات �ستك ��ون اخلط ��وة الأوىل
ح�صر وجتميع مدرب ��ي الفئات العمرية
واملنتخب ��ات الوطني ��ة وت�صنيفهم وفق ًا
لأبواب خمتلفة (العمر ،اخلربة ،ال�شهادة

التدريبية ،االجنازات �إن وجدت واللغة
وغريه ��ا من الأمور العام ��ة) �أو مبعنى
�أ�صح معلوم ��ات ال�سرية الذاتية لت�صبح
لدينا قاعدة بيانات بجميع املدربني.
� .2إقامة اجتماع ��ات يومية ملدة ا�سبوع
لتقييم و�ض ��ع املنتخبات املطلوب �إيجاد
مدرب�ي�ن له ��ا ،م ��ع و�ض ��ع نق ��اط الق ��وة
وال�ضع ��ف وحتديد اله ��دف الذي يرغب
االحتاد يف �إي�صال ه ��ذه املنتخبات �إليه
وف ��ق م ��دة زمني ��ة معينة ،حت ��ى تت�ضح
الر�ؤي ��ا للجميع عما مطل ��وب من املدرب
اجلديد.
 .3اجتماع ��ات متوا�صل ��ة مل ��دة �شهر مع
االندي ��ة العراقي ��ة و�أجهزته ��ا الفني ��ة
لتحدي ��د املوا�صفات والق ��درات الفردية
لالعب العراقي ب�شكل عام ودرا�ستها من
النواحي الفنية والنف�سية واالتفاق على
ا�سلوب �أو فل�سف ��ة عامة واجب تطبيقها
من قبل املدرب اجلديد.
 .4اجتماع ��ات ق ��د ت�ستم ��ر مل ��دة ا�سبوع
لالتفاق على امل�ؤهالت الواجب توافرها
يف امل ��درب اجلدي ��د لتك ��ون ه ��ذه ه ��ي
الغربل ��ة الأوىل يف �إق�ص ��اء كل م ��ن ال

تنطب ��ق علي ��ه ه ��ذه امل�ؤه�ل�ات ،وننتهي
بقائمة فيها ع ��دد ال ب�أ�س به ممّن تنطبق
عليهم ال�شروط.

 .5ثالث ��ة اجتماع ��ات على االك�ث�ر ،الآن
تب ��د�أ عملي ��ة الغربل ��ة الثاني ��ةَ ،م ��نْ ُه ��م
املوج ��ودون الأق ��رب لتحقي ��ق م ��ا مت

حتديده م ��ن �أهداف يف النقط ��ة الثانية
�أع�ل�اه؟! م ��ع الرتكي ��ز عل ��ى حم ��اور
التدري ��ب الأ�سا�سي ��ة الثالث ��ة� :إدارة

املب ��اراة والتوا�صل التدريب ��ي (�إذا كان
عام ًال مع الفريق الآن) و�إدارة الوحدات
التدريبية.
 .6عن ��د توايل االجتماع ��ات لأ�سبوعني،
حتدث الغربل ��ة الثالثة ،وه ��ي املفا�ضلة
يف املوا�صف ��ات اخلا�صة بامل ��درب التي
تق�س ��م اىل ثالث ��ة حم ��اور :املوا�صف ��ات
ّ
ال�شخ�صي ��ة ونوعية �أدائ ��ه وطريقته يف
الإدارة لتحدي ��د قائم ��ة نهائي ��ة م ��ن 15
اىل � 20شخ�ص� � ًا تقريب ًا وحتديد مواعيد
مقابالت معهم.
 .7مقابلت ��ان يف الي ��وم الواحد ،واحدة
�صباحي ��ة وواح ��دة م�سائي ��ة .وهنا يتم
حت�ض�ي�ر ما يحتاجه االحت ��اد على �شكل
ا�سئل ��ة تطرحه ��ا جلن ��ة املقاب�ل�ات عل ��ى
امل ��درب وت ��دوّ ن الإجاب ��ات لتقييم مدى
جاهزي ��ة وا�ستع ��داد امل ��درب ك ��ي ينف ��ذ
�أه ��داف االحت ��اد يف تطوي ��ر املنتخ ��ب
املعن ��ي .وكذلك �س�ؤال املدرب عن نظرته
ال�شخ�صي ��ة و�أ�سب ��اب اهتمام ��ه به ��ذه
الوظيف ��ة وما اىل ذلك م ��ن �أ�سئلة تعطي
انطباع� � ًا �أو فكرة �أكرث عمق� � ًا .يتم تقييم
كل مقابل ��ة م ��ع كتابة االنطب ��اع النهائي

مبا�ش ��رة بع ��د املقابل ��ة ب�ش ��كل �سري من
دون الإف�ص ��اح عن �أية نتيجة �أو انطباع
تولد لدى اللجنة.
 .8اجتم ��اع واح ��د ،يت ��م اختي ��ار �أف�ضل
ثالث ��ة �أ�سماء ويج ��ب �أن يكون مبوافقة
جماعي ��ة ،ولو كان هن ��اك �شخ�ص واحد
معار�ض يجب الدخ ��ول بنقا�ش معه من
أ�ج ��ل التو�ص ��ل اىل اتف ��اق جماعي على
الأ�سماء الثالثة.
 .9اجلل�س ��ة النهائية م ��ع �أع�ضاء املكتب
التنفي ��ذي وعر� ��ض منه ��اج االختي ��ار
وكيفيته والأ�سماء الثالثة وموا�صفاتهم
التي مت اختياره ��م على �أ�سا�سها .وهنا،
يف ه ��ذه اجلل�س ��ة ،يتم ترتي ��ب اال�سماء
الثالثة بالت�سل�سل وتتم مفاحتتهم ح�سب
الت�سل�سل .واالت�صال يتم هاتفي ًا وخالل
االجتماع وب�شكل �سري .فلو قبل املدرب
فخري على خري ويت ��م الإعالن .ولو كان
قد التزم بعق ��د �آخر خالل املدة الق�صرية
ال�سابق ��ة فيتم االت�صال بامل ��درب الثاين
ح�سب الت�سل�سل وهكذا.
*املحلل الكمي يف كرة القدم

ثقافة
باليت المدى
� ستار كاوو�ش

ق�ضى رو�ضان بهية قرابة خم�سين
عام ًا وهو ير�سم الحروف بطريقة
المحب العارف ،ي�ضعها ب�سحر
وعلى مهل فوق ال�سطوح كما يفر�ش
الب�ستاني زهوره في فناء الحديقة
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الكلمة التي ت�ساوي �ألف �صورة
ذات م ��رة كنتُ �أجتول بني �أروقة وقاعات ق�صر احلمراء ال�ساحرة
يف غرناطة ،وهناك ر�أيتُ كيف تقف �أفواج ال�سائحني مبهابة �أمام
�ش ��كل وفخام ��ة وجم ��ال الكلمات الت ��ي خطها الفن ��ان العربي قبل
ق ��رون بعيدة .يقف ه�ؤالء الأوروبيون منبهرين بجمال احلروف
والتكوين والزخارف امل�صاحبة لها ،رغم �إنهم ال ي�ستطيعون قراءة
(ال غال ��ب � اّإل الله) وال يعرفون معناها ،هي وغريها من الكتابات،
فه ��ي �أقرب اىل مو�سيق ��ى �صوفية يف �سحره ��ا وح�ضورها وقوة
�إبداعه ��ا وال داعي ملن ي�شرح لهم هذه الكلم ��ات القر�آنية والأدعية
والأ�شع ��ار الت ��ي �إمتلأ به ��ا الق�صر العظي ��م ،فلي�س هن ��اك من هو
بحاج ��ة اىل فه ��م ماتقوله الع�صافري ك ��ي ُيط� � َرب ل�سماعها .وهذا
ه ��و ذات الت�أث�ي�ر الذي حتمل ��ه ابداعات اخلط ��اط الكبري رو�ضان
بهي ��ة الذي ت�ستحق �أعماله �أن تو�ضع يف �أرقى املتاحف و�أجملها،
وحتم ًا �سيتفاعل معه ��ا النا�س على �إختالف ثقافاتهم وانتماءاتهم
ولغاته ��م وه ��م ي�ستمتع ��ون بقيم ��ة وجم ��ال و�إن�سيابي ��ة و�سح ��ر
احلرف العربي.
تت�شاب ��ه الأب ��واب يف الع ��امل ،وكلها ت� ��ؤدي الـى �شيء م ��ا خلفها،
لك ��ن هناك �أبواب ت� ��ؤدي اىل نف�سه ��ا ،وقيمته ��ا بوجودها كقطع
نادرة وحتف رفيعة امل�ست ��وى تقف �شاخ�صة مثل الكنوز ،ومنها
الخ ��اذة ،الفنان رو�ضان
الأبواب ال ��ذي �أبدعها وملأها بحروفه أ
بهي ��ة وجعل منها حتف� � ًا �إ�ستق ��رت على �سطوحه ��ا خطوطه التي
حتيطه ��ا الزخارف امللون ��ة ،وي�سبقها موهبته رفيع ��ة امل�ستوى،
ليمنحن ��ا يف النتيج ��ة الكث�ي�ر من اجلمال واملتع ��ة من خالل هذه
القط ��ع العظيم ��ة ،وخا�ص ��ة تلك الت ��ي تتناغم فيه ��ا ن�صو�ص من
الي ��ات القر�آني ��ة .ف�ن�رى كي ��ف متت ��زج موهبت ��ه بالأل ��وان التي
آ
ي�ستخدمه ��ا ،ونتح�س� ��س تناغ ��م �أ�صابع ��ه الفري ��دة م ��ع حرك ��ة
احلروف ،ونرتق ��ب كيف تتحاور عيناه م ��ع ايقاعات الزخارف،
لرتتف ��ع على يديه قيمة احلرف العرب ��ي اىل �أق�صاها ،ونعرف �أن
حروف ��ه �أغلى من الذهب ال ��ذي �إ�ستخدمه يف خطها ،لذلك ال يليق
بها �سوى ن�صو�ص مقد�سة وعظيمة.
ً
ق�ض ��ى رو�ض ��ان بهية قراب ��ة خم�سني عاما وه ��و ير�سم احلروف
بطريقة املحب الع ��ارف ،ي�ضعها ب�سحر وعلى مهل فوق ال�سطوح
كم ��ا يفر� ��ش الب�ستاين زه ��وره يف فن ��اء احلديق ��ة ،لتتحول هذه
االعم ��ال اىل حت ��ف و�إيقونات حتكي م�س�ي�رة م�ضيئة مع احلرف
العرب ��ي وت�شري اىل �إمكانيات ه ��ذا الفنان واخلطوات التي ميكن
ان يجتازها واملناطق التي ميكن ان ت�صلها ري�شته.
جترب ��ة بهي ��ة ومكانت ��ه العالي ��ة ت�ضع ��ه ب ��كل ج ��دارة يف م�صاف
اال�سات ��ذة العظ ��ام �أمثال نظي ��ف وراقم و�أمني وغريه ��م ،لكن مع
ذل ��ك ،ما ب ��رحَ �أ�ستاذ خ ��ط الثلث يتعل ��م منهم ،ويح ��اور حروفهم
ويجاوره ��ا مبحب ��ة العا�ش ��ق وروح املتوا�ضع ،رغم عل ��و مكانته
ك�أ�ست ��اذ �إ�ستثنائي �أ�شرف خالل م�سريته التدري�سية الطويلة على
�أكرث من �أربعني طالب دكتوراه وماج�ستري� ،إ�ضافة الـى ح�ضوره
الكب�ي�ر ودوره امل�ؤثر كمحك ��م يف مهرجانات اخلط العربي داخل
وخ ��ارج الع ��راق ،وكذل ��ك م�شاركات ��ه يف املعار� ��ض والن ��دوات،
وح�صوله على جوائز مهمة تليق مبكانته.
الي ��ام� ،صحبتن ��ي �شارلوت ��ه هاخن� ��س مديرة
يف �صبيح ��ة �أح ��د أ
املتح ��ف العامل ��ي يف روت ��ردام وقت كتابته ��ا مقدمة كتاب ��ي ن�ساء
الرتك ��واز ،لر ؤ�ي ��ة ماي�سم ��ى يف املتح ��ف ب (غرفة الكن ��وز) ،وملا
الحَ َظ ��تْ ده�شت ��ي و�أن ��ا �أتطل ��ع اىل املنمنم ��ات واملخطوط ��ات
العربي ��ة واال�سالمية القدمية بخطوطه ��ا وزخارفها الذهبية التي
ُتذهِ ��بُ العق ��ل وتفنت الروح ،قال ��ت يل (هل تع ��رف يا�ستار ،حتى
اال�شخا� ��ص الذي ��ن ال ي�ستطيع ��ون ق ��راءة حرف� � ًا واح ��د ًا مما هو
مكتوب هنا �سيتفاعل ��ون بنف�س املقدار مع هذه الكنوز لأنها متلك
طاق ��ة داخلي ��ة و�سطوة عجيبة عل ��ى العني) .كم متني ��ت ان تكون
�أعم ��ال ابن بلدي رو�ضان املبدع الباهر هنا يف غرفة الكنوز هذه،
فخطوط ��ه وزخارف ��ه و�أ�شكاله حتمل �أناقته ��ا وقوتها وح�ضورها
الأخاذ ،و�ستكون �أكرث ت�أثري ًا حني حتظى باملكان الذي يليق بها.
هن ��اك مثل �صيني يق ��ول �أن (ال�صورة ت�س ��اوي �ألف كلمة) ولكني
�س�أختار �أن تكون الكلمة ت�ساوي �ألف �صورة� ،شرط �أن تكون هذه
الكلمة من �إبداع رو�ضان بهية.
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يا�سني طه حافظ

يبدو لي �أن االتجاهات
الجديدة في الأدب والفكر
وال�سيا�سة ،كما في القوانين
تظل تفيد من التاريخ .ومن
هنا يبد�أ االهتمام بتاريخ
ال�شعوب قبل ا�ستعمارها �أو
ا�ستثمارها �أو التعاون معها.
ومن هذا التاريخ ي�ضعون
�أ�صابعهم الم�شفقة �أو الدموية
على نقاط الخالف والزعامات
و المطامح للإفادة منها
وتوظيفها.

من ه ��ذه �إنه ��م يعلم ��ون ب� ��أن الدين هو
ال ��ذي �شغل املنطق ��ة من جزي ��رة العرب
اىل باق ��ي ال�شرق الأو�س ��ط .هذه م�س�ألة
الف ��ادة منه ��ا وق ��د عرفن ��ا كي ��ف
ميك ��ن إ
ج ��اءت التظيم ��ات الديني ��ة التكفريي ��ة
وعلى �أي �أ�س�س اعتمدت.
�أم ��ا االهتم ��ام ال�ضمن ��ي ب� �ـ "احل ��ركات
الديني ��ة" مث�ل�ا ،ف ��وراءه م�س�ألت ��ان :
الأوىل ،وهذه حا�ضرة و�إن بدت بعيدة،
�إنه ��م يهج�سون م ��ا راود ما�سنيون حني
ق ��ال الق ��ر�آن ن�سخة م�شوهة م ��ن الكتاب
املقد� ��س �أو الت ��وراة .ولع ��ل ه ��ذا ه ��و

ال�سب ��ب احلقيقي الهتمامات ��ه بالإ�سالم
وال ندري وقد يكون �إميان ًا حقيقي ًا ,وقد
تكون له مهمة �أخرى..
ال�سب ��ب الث ��اين ،الغرب ع ��امل م�سيحي،
�أي ع ��امل دين ��ي .وه ��ذا االهتم ��ام ج ��اء
�ضمن اهتمامات احل ��رب الباردة مقاب ًال
مناه�ض� � ًا لتبني ��ات االحت ��اد ال�سوفيتي
املادي ��ة .ولأنه ��م �أ�صح ��اب جماهريي ��ة
وندا�ؤه ��م الدين ��ي مث�ي�ر وم�ؤث ��ر يف
املجتمع ��ات ال�شرقي ��ة ،فه ��م �إذ ًا ق ��وة
احتياط ،ولكلٍ �أوان ��ه .املهم الآن جتهيز
النا�س و�إعدادهم ملا ي�ساعدهم غد ًا.
و�إذا �صدقن ��ا بع�ض دعواتهم يف �إ�صالح
املجتمع ��ات وحت�س�ي�ن ظروفه ��م �أو
حتريره ��م ،فه ��م يعمل ��ون �ضم ��ن تهيئة
الج ��واء مل ��ا ميكنهم م ��ن الت�آل ��ف من ث َّم
أ
التع ��اون معه ��م يف امل�سع ��ى ،ن�سب ��ة من
ذل ��ك ،وه ��ي م ��ا ت�سم ��ى ب� �ـ "االيجابي ��ة
ال�سالبة" التي يفيدون منها ,كما يفيدون
من النمو املفرط للمدينة ولر�ؤو�س املال

ال��م��و���س��ي��ق��ي ال��ن��ا���ش��ر ال��م��خ��ت��رع

موسيقى األحد
ثائر �صالح

اخرتت هذا الأحد مو�سيقي ًا ي�صعب و�صفه،
فهو من�ساوي املولد فرن�سي التوطني ،ولد
مع نهاي ��ة ع�صر الب ��اروك فعا�صر كال�سيك
في ّن ��ا موت�س ��ارت وهاي ��دن ،وكان تلمي ��ذ ًا
للأخ�ي�ر ،ث ��م عا�ش بداي ��ات التح ��ول نحو
الرومانتيكي ��ة .ا�ستق ��ر يف �سرتا�سب ��وغ
بفرن�سا وه ��و يف ال�ساد�سة والع�شرين من
عمره ،حيث �أ�صب ��ح الحق ًا مدير املو�سيقى
يف كاتدرائي ��ة �سرتا�سب ��ورغ .مع ت�ضييق
الث ��ورة الفرن�سية اخلناق عل ��ى املو�سيقى
الكن�سي ��ة (واحلف�ل�ات املو�سيقي ��ة عموم� � ًا
لف�ت�رة) ،انتق ��ل اىل لن ��دن ليج ��د نف�س ��ه
مناف�س ًا لأ�ستاذه ال�سابق هايدن يف ا�شباع
نه ��م الربجوازي ��ة الإنكليزي ��ة للمو�سيقى،
لكنهم ��ا بقيا �صديق ��ان ،و�أثري ��ا �سوية من
حفالتهما هناك .ع ��اد اىل �سرتا�سبورغ ثم
انتقل اىل باري� ��س يف  1795لي�ؤ�س�س دار

ومعهما �سوء ظروف تهدد �صحة النا�س
والروابط االجتماعية وزعزعة الثوابت
و القناعات املوروث ��ة منها �أو التقدمية!
ال جم ��ال ُي�ت َ
�رك ح ��ر ًا .وخ�ل�ال كل ذل ��ك
تتزاي ��د ال�شكاوى م ��ن املفا�س ��د والعوز
وع ��دم االقتن ��اع بالوج ��وه املتحكمة ..
وه ��ي ح ��ال ن�شهده ��ا الي ��وم ونعي�شه ��ا
بتفا�صيلها.
الإف ��ادة وا�ضحة �أي�ض ًا من فكر ورداءات
التاري ��خ .م ��ن �إث ��ارة التناف� ��س ب�ي�ن
املدائ ��ن املتخا�صم ��ة �أو املراك ��ز ،وك ��ذا
الإف ��راط والت�سارع ملواالة االعداء بغية
االنت�ص ��ار عل ��ى املتناف�س�ي�ن املحلي�ي�ن.
وحتى ن�صل اىل �إفق ��ار فئات من النا�س
كب�ي�رة حل�س ��اب غنى ه ��ذه ولتحكم غري
اجلديرين وفاقدي احلكمة ،مب�صائرهم.
ومن هذه نف ��وذ الكني�سة وامتالكها قوة
التحكم واالرعاب والقهر.
مع ��روف �إن انهي ��ار ح�ض ��ارة الق ��رون
الو�سط ��ى يع ��زى اىل حتك ��م امل�صال ��ح

الذاتي ��ة يف �أرج ��اء املجتمع ��ات .و
نح ��ن الي ��وم نعي� ��ش �أج ��واء الع�ص ��ر
الباروك ��ي ،جي�ش و�س ��وق �أوراق مالية
و بريوقراطي ��ات جاهل ��ة وب�ل�اط علي ��ه
تناف�سات .ي�صح ��ب ذلك هبوط م�ستوى
ال�صح ��ة ورداءة ال�سك ��ن والت�ضحي ��ة
بالطاب ��ع التاريخي و الأر�ض املزروعة،
فقط من �أجل �أن متر العربات ،عرباتهم،
بال عائق له ��م �أو حلماياتهم :فقر �شا�سع
حولهم و�أبهة لهم ..
والتاري ��خ يح�ض ��ر م ��رة �أخ ��رى ،فحني
�س ��اءت ظ ��روف امل ��دن وت ��ردت �صحي� � ًا
وتداخل ��ت وا�شتبك ��ت امل�صال ��ح ،اعتزل
متنف ��ذون� ،سابق� � ًا ,املل ��وك والأباط ��رة
وال ��والة والكن�سي ��ون الكب ��ار واتخذوا
له ��م مقرات بعيدة عن الرداءة والزحام.
كم ��ا �أح ��اط الأثري ��اء الكب ��ار م�ساكنه ��م
مب�ساحات خ�ض ��ر و�أبعدوا النا�س عنهم
�أو �صارت له ��م ق�صور يف ال�ضواحي �أو
يف مناط ��ق معزولة عن النا�س والدخان

والأمرا� ��ض واجلرمي ��ة� ،أي ع ��ن تخلف
املجتم ��ع .وج ��ود اخل�ض ��راء يف بغ ��داد
اليوم لي�س حدث ًا طارئ ًا ،هو مثال حا�ضر
بيننا بني �أمثلة يف التاريخ كثرية.
يب ��دو �إن العق ��ل ال�سيا�س ��ي العامل ��ي
املتواطئ يجد متعة يف تعذيب ال�شعوب
ودمار منازله ��م �أو ت�ساقط النا�س قتلى.
و�إال فهم ي�ستطيعون �أن يحققوا �أهدافهم
بتجنب ذلك �أو بع�ض منه .هم اليوم لهم
�أتباعه ��م والعاملون معه ��م .ه�ؤالء غالب ًا
ي�سهمون يف اختي ��ار القادة املحليني او
ي�ش�ي�رون الختياره ��م .ه ��ذا يعني لي�س
�صعب ًا تنحيتهم من بعد �أو �إرغامهم على
اال�ستجاب ��ة والت�سلي ��م �إن �ش ��ا�ؤا �أم ��ر ًا
"جديد ًا" وتقاع�س ه�ؤالء �أو ر�أوهم غري
جديرين باملهام اجلديدة.
لك ��ن متع ��ة التدم�ي�ر وق�ص ��ف امل ��دن
وتخريب و�إهالك الزرع والب�شر� ،سبيل
ُي َّ
ف�ضل جلملة �أ�سب ��اب منها ك�سر كربياء
النا� ��س وقوتهم الن�ضالي ��ة ومنها �إعادة
ا�ست�ي�راد مواد البن ��اء والإعمار وفر�ض
الهيبة اجلديدة و�إتالف القيم االخالقية
واالجتماعي ��ة مم ��ا تفعل ��ه ظ ��روف مثل
هذه.
يذك ��رين هذا مب ��ا كان يف روم ��ا قبل �أن
تتح ��ول اىل جمهوري ��ة .فق ��د �ص ��ارت
املدينة ميدان ًا كبريا للتعذيب اجلماعي.
وكان ال�س ��ادة يجدون متعة يف م�شاهدة
ان ��زال العق ��اب ب� �ـ "املجرم�ي�ن" .كان
ال�س ��كان يعا َقب ��ون مبثل ه ��ذه الفظائع
يومي ًا .وعندما كان "�ألواندال" يطرقون
�أبواب هيبو – مدينة اوج�ستني -كانت
ت�أوه ��ات املحت�ضرين من املدافعني فوق
الأ�س ��وار تختل ��ط ب�صيح ��ات املتفرجني
يف ال�س ��رك� ..أم ��ا ال�س ��ادة فكان ��وا اكرث
ان�شغ ��ا ًال مبتعه ��م اليومية مم ��ا ب�سالمة
النا�س وعذاب الب�شر.
ولع ��ل دمار نينوى وم ��دن ال�شام وليبيا
مناذج �أخرى من تلك لأيامنا .ممكن جد ًا
تاليف دمارها ل ��و �أرادت القوى الالعبة
يف ال�شرق الأو�سط ،الذي يرونه �شرقهم
َ
طرائق �أخرى إلع ��ادة تنظيم
الأو�س ��ط،
ً
ه ��ذا ال�شرق الذي ُي َد َّم ��ر �أوال لكي ُيعاد "
بنا�ؤه" على وفق خرائط جديدة ..

ن�ش ��ر مو�سيقية �أ�ص ��درت نحو  4000عمل
مو�سيق ��ي لهايدن وبيتهوف ��ن وغريهم .مل
يكت ��ف بذل ��ك ،ب ��ل �أ�س� ��س �شرك ��ة ل�صناعة
البيان ��وات والقيثارات (اله ��ارب) و�أ�سهم
م ��ع ابن ��ه (وكان ع ��ازف بيان ��و ماهر) يف
ادخ ��ال حت�سين ��ات عدي ��دة عل ��ى البيان ��و
مب�ساع ��دة مو�سيقيني وعازف�ي�ن كبار مثل
فريدري ��ك �شوب ��ان� .صنع ��ت ه ��ذه ال�شركة
التي ال تزال تنتج �أفخر �أدوات البيانو اىل
اليوم �أول هارب كروماتيكي (مع دوا�سات
وبداالت) يف �أواخر الق ��رن التا�سع ع�شر،
ثم �أحيت �صناعة الهارب�سيكورد يف القرن
الع�شرين بع ��د �أن انقر�ضت �صناعته متام ًا
مع ظهور البيانو.
كان يع ��د ب�ي�ن املو�سيقي�ي�ن املعروف�ي�ن
وقت ��ه ،وو�صل ��ت �سمعت ��ه حت ��ى الواليات
املتحدة حي ��ث ت�أ�س�ست جمعي ��ة مو�سيقية
با�سم ��ه� .ألف �أك�ث�ر من  800عم ��ل (�أغلبها
ب�ي�ن �سن ��وات � ،1895 – 1885أثناء عمله
يف �سرتا�سب ��ورغ) ،بينه ��ا � 41سيمفوني ��ة
(نف�س عدد �سيمفوني ��ات موت�سارت) و70
رباعية وترية و 15رباعية للنحا�سيات �أو

الهوائيات ،و 48ثالثي للبيانو و 47ثنائي
ل�ل��أدوات الوترية او الهوائية ،وعدد  2من
الأوب ��رات .مو�سيق ��اه جميل ��ة ومتنوع ��ة
وتتمي ��ز بنوعي ��ة عالي ��ة وهارم ��وين ثري
و�أحلان �أ�صيلة وببناء مبتكر.

وحت ��ى ال �أن�س ��ى ،ا�س ��ارع بالق ��ول �أن هذا
املو�سيق ��ي والنا�ش ��ر املو�سيق ��ي و�صان ��ع
الأدوات املو�سيقي ��ة واملخ�ت�رع متع ��دد
املواه ��ب ا�سم ��ه �إكـنا� ��س جوزي ��ف پْـ َلييَل
( .)1831 - 1757م ��ن زار باري� ��س م ��ن

حمب ��ي املو�سيق ��ى ق ��د م ��ر بالت�أكي ��د عل ��ى
حمطة مرتو �صالة پْـ َلييَل ،وقلب برناجمها.
وهي �صال ��ة مو�سيقية مرموقة يف الدائرة
الثامن ��ة ،وكان ��ت القاع ��ة الأ�سا�سي ��ة التي
تقدم فيها اورك�سرتا باري�س واالورك�سرتا
الفيلهارمونية لراديو فرن�سا حفالتها لغاية
 .2015يع ��ود �أ�صل �صال ��ة پْـ َلييَل اىل قاعة
كامي
�أ�صغ ��ر ت�سع ل� �ـ  300كر�سي ��ا �شيدها ّ
پْـ َلييَل اب ��ن املو�سيقار تع ��ود ل�سنة 1839
بع ��د جن ��اح �صال ��ون پْـ َلي َي ��ل (م ��ن )1830
ال ��ذي اجت ��ذب فريدريك �شوب ��ان وفران�س
لي�ست .و�شهدت �صالة پْـ َلييَل العر�ض الأول
للكث�ي�ر من الأعم ��ال املو�سيقي ��ة التي �ألفها
�شوبان و�س�ي�ن – �سان� ��ص ورافيل .جرى
يف  1927بن ��اء قاعة ت�سع ل� �ـ  3000مقعد ًا
لكنها احرتقت بعد عام ،وكانت كلفة اعادة
البناء عالية ففقدت �شركة پْـ َلييَل للبيانوات
ملكيتها ب�سبب عدم متكنها من �سداد قر�ض
�إعادة البناء .فقدت �صال ��ة پْـ َلييَل تدريجي ًا
�أهميتها كمرك ��ز للمو�سيق ��ى الكال�سيكية ،
حتى توقف تقدميها �سنة  2015بعد ان�شاء
قاعدة باري�س الفيلهارمونية.

جدلية فنية بين الت�شكيل و"الفوتو �شوب" �أو التعار�ض والتناق�ض بين الت�صورات الجمالية
�ضحى عبدالر�ؤوف املل

يق ��ود الفنان " �أحم ��د ناباز"( Ahmad
)Nabazالت�ص ��ورات الفل�سفي ��ة ع�ب�ر

فر�ضي ��ات مغاي ��رة فني� � ًا تنتف� ��ض عل ��ى
الأ�صي ��ل  ،وتتالح ��م مع ��ه مبتك ��ر ًا ر�ؤية
ذات جدلي ��ة فنية ب�ي�ن الت�شكيل والفوتو
�ش ��وب او التعار� ��ض والتناق� ��ض ب�ي�ن
الت�ص ��ورات اجلمالية كاف ��ة ،وب�أ�سلوب
ملحمي مييل اىل الفانتازيا او الواقعية
ال�سحري ��ة يف الف ��ن ،وم ��ن منظ ��ور ذي
خ�صائ� ��ص حتريكي ��ة تخ ��دع الب�صر� .إذ
يتالع ��ب بالتعتي ��م والتفتي ��ح والتعديل
الت�صويري ،خللق الوهم احلركي حيث
تتال�شى طبق ��ات الألوان ،وتظهر �أخرى
ب�ضب ��ط ايقاعي للبداي ��ة والنهاية عندما
يتم تقليل الف ��راغ عرب الألوان وطبقاتها
� ،أي التالع ��ب باالمت�ل�اء والف ��راغ ،وما
يتبع ��ه م ��ن ت�ص ��ورات فنتازي ��ة تنتق ��د
املواقف االن�سانية الواقعية ،وبت�أ�صيل
للأ�ش ��كال الغرائبي ��ة حي ��ث ت�صب ��ح

الأحا�سي� ��س متذبذب ��ة ب�ي�ن مفهوم�ي�ن
ومتي ��ل اىل تتب ��ع الظل �أكرث م ��ن ال�شكل
املت�س ��م باملثالي ��ة �أو الت أ�ث ��ر ال�شخ�ص ��ي
باحلكايا اخلرافية الت ��ي تنطبق على ما
ير�سم ��ه ،بتلغي ��ز ي�ش�ي�ر اىل الواقع املر
ال ��ذي يت�آلف مع الواقعي ��ة ال�سحرية يف
لوحاته ذات املنطلق ��ات الفنية املحبوكة
تقني� � ًا م ��ع اال�س� ��س الت�شكيلي ��ة ،حمدد ًا
احلج ��م واالبع ��اد واخللفي ��ة ،بتن�سيق
لتحوي�ل�ات هي �إ�ضاف ��ة فنية �أخرى على
ر�ؤاه الت ��ي تك�ش ��ف ع ��ن �أهمي ��ة الدم ��ج
يف الك�ش ��ف عن �أج ��زاء جمالية مرتبطة
ريا�ضياتي� � ًا مب�ؤ�ش ��رات ذات خ�صائ� ��ص
مرئية تتداخل معها تعديالت يف طبقات
الل ��وان ،ليُظه ��ر ق ��وة طبق ��ات االلوان
أ
يف الق ��درة على تغيري املعايري املرتبطة
بالتعتيم والتفتيح مع االهتمام بالت�أثري
احلركي مثل تغيري لون ال�شكل الأ�سا�س
مع التظليل امل�ؤثر عل ��ى تغيري املحتوى
كام�ل ً�ا .فه ��ل م ��ن ناق�ل�ات للأل ��وان يف
�أ�سلوبه التقني ؟
تتمي ��ز لوح ��ات الفن ��ان "�أحم ��د ناب ��از "
بدينامي ��ة منفتح ��ة جدلي� � ًا عل ��ى نوعني
م ��ن الفن تن�سج ��م كل واح ��دة منهما مع
الخ ��رى مبتع ��د ًا ع ��ن الت�صني ��ف ،وعن
أ

البني ��ة املركب ��ة من�صه ��ر ًا م ��ع املعاي�ي�ر
الت�شكيلي ��ة الت ��ي جتم ��ع ب�ي�ن الت ��ذوق
واالكت�ش ��اف ،والتح ��رر م ��ن الري�ش ��ة
والتم�س ��ك بها وفق منذج ��ة ذات معايري
فانتازي ��ة ملواكب ��ة الواق ��ع بالتخي�ل�ات
( االلتح ��ام مع ��ه ومفارقت ��ه) به ��دف
التعرف عل ��ى مفاهيمه اخلا�صة يف الفن
دون حتدي ��د م�س ��ارات الت�أوي�ل�ات ،ب ��ل

تركه ��ا للمتلقي لفهمه ��ا تلقائي ًا من خالل
اخل�صائ� ��ص املتحررة م ��ن القيود  ،مما
يوفر للمتلفي قوة اخليال امل�شروط بهذا
النوع من الفن وغايته يف اثراء املتخيل.
لتتخذ احلكايا يف �أعماله الفنية نوع ًا من
�صخب �سحري يف�سح املجال لت�شخي�ص
امل�ؤ�ش ��رات االجتماعي ��ة والإن�سانية من
خالل طبيعة الأ�شكال والألوان والتفاعل

بينهما كي نفهم طبيعة العمل الفني الذي
يقدم ��ه لن ��ا ،ويجعن ��ا يف ع ��وامل تهدف
اىل �إع ��ادة امل�سارات وتبلوره ��ا الباعثة

اىل خل ��ق الوع ��ي القائ ��م عل ��ى اال�س� ��س
املرتابطة بني التقنية وامل�ضمون ،وبني
الدواف ��ع النف�سي ��ة له ��ذا الف ��ن .فهل من

معاناة تهيمن على جمالية �أعماله �أم هي
ال�سلوكيات التي تتحكم بالر�ؤى الفنية.
التنف�ص ��ل الطبق ��ات ع ��ن بع�ضه ��ا� ،إال
�إنه ��ا تتال�ش ��ى بني بع�ضه ��ا البع�ض� ،أي
ب�ي�ن ت�صغري وتكب�ي�ر وب�ي�ن متناق�ضات
متع ��ددة ي�ستخدمه ��ا إلث ��ارة الب�ص ��ر
امل�ستند عل ��ى خلفيات وم�ؤثرات يعززها
بطبقات الألوان نف�سه ��ا �أو تدرجاتها �أو
بانتق ��االت تدريجي ��ة بني طبق ��ة وطبقة
معتم ��دا عل ��ى تغي�ي�رات حج ��م الفر�شاة
تفني ��ا .مم ��ا يتي ��ح ان�ش ��اء الظ�ل�ال،
وبديناميكي ��ة حاف ��ظ عليه ��ا لتحري ��ر
الأ�شكال م ��ن الواقع الت�شكيلي وادخالها
الفنتازيا اللونية ب�سال�سة ،خللق ده�شة
عن املتلق ��ي حتقق له اجلدلية الفنية بني
الت�شكي ��ل والفوتو �ش ��وب او التعار�ض
والتناق� ��ض ب�ي�ن الت�ص ��ورات اجلمالي ��ة
القائم ��ة عل ��ى الأ�س�س الت ��ي ذكرتها� .إال
�إنه يجعل م ��ن املنحنيات عاطفة ي�سكبها
يف لوحات تبحث عن الإن�سان اخلرايف
�أو الأ�ساط�ي�ر �أو احلكاي ��ا اخليالية التي
جتم ��ع ب�ي�ن الواقع واحلل ��م .لت�صل اىل
مبتغاه ��ا الإن�ساين من خ�ل�ال الدمج بني
املفاهي ��م اجلمالية يف ال�شكل والأ�سلوب
والتفا�صيل الأخرى.
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ّ
الدوريات الفنية في العراق ..تاريخ طويل ..وم�سيرة متعثرة
ا�ستطالع /عالء املفرجي

-2عانى الم�شهد الفني العراقي في
العقود الأخيرة من القرن الما�ضي
ومطلع القرن الحالي ،من �إنعدام
وندرة المجالت الفنية التي تعنى
بن�شر الثقافة والوعي الفني �إ�سوة
بمعظم البلدان العربية ودول
المنطقة ،التي ربما عا�شت ما ي�شبه
المد والجزر في حركتها الفنية
التي �أف�ضت الى انتاجات فنية
متباينة في ال�شكل والم�ضمون
وفي الفاعلية والح�ضور ،ن�سبة
للأو�ضاع والمتطلبات والم�ستلزمات
الإنتاجية ال�ضخمة والمغايرة
الى حد كبير لالنتاجات الفنية
الدرامية وغير الدرامية الأخرى .

ت�شكيل--الفنان الت�شكيلي د .بال�سم محمد

املج�ل�ات الت�شكيلي ��ة ه ��ي و�سيل ��ة تعن ��ى
مبفا�صل الفن الت�شكيلي يف ثالوثه ..الفنان
وجتارب ��ه و�أ�ساليبه والتعريف به ..ثم حقل
ق ��راءة الف ��ن وه ��و النق ��د  ..والثال ��ث تعنى
مبتابع ��ة التلقي  ..لنق ��ارب هذه املفاهيم يف
جمالتنا ..
لنب ��دا ب�س�ؤال ه ��ل للفن ف�ض ��اء يف ثقافتنا ؟
للكتابة عنه ثم من القارئ ؟
 عا�ش الف ��ن العراقي منذ بداي ��ة الت�أ�سي�سبعد احلرب العاملي ��ة الثانية و ن�شوء الدولة
حمنة وجوده يف مفا�صل املجتمع العراقي،
�س ��واء يف جمال ��ه الع ��ام �أو يف مظاه ��ر
خمرجات ��ه و�أ�ساليب ��ه ،والكيفي ��ات الثقافية
الع ��راف
الت ��ي تنظ ��ر �إىل وج ��وده داخ ��ل أ
واملنظومات االجتماعية .
ف ��اذا كان الف ��ن هك ��ذا كيف ميك ��ن للمجالت
الت�شكيلية �أن جتد مكان ًا لها ؟
 للمج�ل�ات الت�شكيلي ��ة �آلي ��ات عر� ��ض ..فمن ��ذ الثمانيني ��ات ظه ��رت جمل ��ة ا�سمه ��ا
فن ��ون عربية ت�صدر ع ��ن دار وا�سط ..كانت
امنوذج ��ا للدرا�سات واملتابع ��ات �إ�ضافة اىل
�أناق ��ة الطباعة  ..واملو�ضوع ��ات التي كانت
تالم�س �ضمري الق ��ارئ  ..بعدها مل ن�ستطيع
ان�ش ��اء جمل ��ة �إال حت ��ت و�صاي ��ة �سيا�سي ��ة
او م�ؤ�س�ساتي ��ة تعن ��ى بف ��ن �آيديولوج ��ي
تق ��دم نف�سها �إعالنا لأ�سم ��اء ا�صحابها اكرث
م ��ن عنايته ��ا بالف ��ن ..لذلك مت الع ��زوف عن
متابعته ��ا �إ�ضاف ��ة اىل ركاك ��ة يف التحري ��ر
والتكرار الذي اليعني القراء ب�شيء  ..الأمر
الآخ ��ر �إن بع� ��ض املج�ل�ات اخلربي ��ة الزال
يعتقد القائم ��ون عليها �أن لها م�ساحة قراءة
..رغ ��م �أن �آليات االخبار يف ف�ضاء االنرتنت
�أ�صبحت متاحة للجميع وتتبدل كل �ساعة ..

وباخت�صار ت�صبح �أخبارالفن
الت ��ي تن�شره ��ا ه ��ذه املجالت
من املا�ضي ..
مل ت�ستط ��ع هذه املجالت من
تكوي ��ن م�ؤ�س�س ��ات حقيقية
قائم ��ة عل ��ى البح ��ث يف
م�ش ��كالت الف ��ن العراق ��ي
وه ��ي متع ��ددة � -أو�إجراء حتقيقات ميدانية
علمية ت�ش�ي�ر اىل بع�ض
الظواهر املهمة � ..أقول
منذ زمن وهذه املجالت
م�شغول ��ة بظواه ��ر
عادي ��ة �..أي م ��ن
جمالتن ��ا الت�شكيلي ��ة
نزل ��ت لعمل ت�صوير
مي ��داين للن�ص ��ب
والتماثي ��ل امل�شوه ��ة للمدين ��ة وم ��ن ذهب
اىل متابعة حقيقية ل�صيانة الفن  ..والأمثلة
كثرية .
�إن �أح ��د �أه ��م �أ�سب ��اب انح�س ��ار املج�ل�ات
الت�شكيلي ��ة وهو �أمر غاي ��ة يف الأهمية �..إنه
الت�سوي ��ق ..نحن نعي� ��ش يف ع�صر الت�سليع
ف�أي جملة ظهرت تتابع هذا اجلانب وتقرتح
؟ �أو تتخ�ص�ص يف عر�ض الأعمال والرتويج
له ��ا �..إن جمالتن ��ا القيم ��ة حقيقة له ��ا �إن مل
تالم�س ظواهر الفن و�إ�شكالياته  ..لقد تبدل
ث ��وب ال�صحاف ��ة املكتوب ��ة خا�صة يف جمال
الف ��ن و�أ�صبحت �صناعة له ��ا قواعد ت�أثريها
داخ ��ل الف�ض ��اء االثريي ..لذل ��ك علينا �إعادة
النظ ��ر ب�صناعته ��ا �أو الع ��زوف ع ��ن �إ�صدار
جمالت القيمة حقيقية لوجودها .
-الناقد الت�شكيلي �صالح عبا�س:

�شهدت الفنون الت�شكيلية يف العراق ت�أ�سي�س
جمموعة من املجالت الت�شكيلية املتخ�ص�صة
منذ �سنة  ١٩٤٩وحتى الآن ولكن هذه املجالت
مل يكت ��ب له ��ا اال�ستم ��رار والتوا�ص ��ل لي�س
لأنها تتطلب جهود ًا ا�ستثنائية يف اجلوانب
الفني ��ة واملادي ��ة بل ولأنن ��ا يف العراق لي�س
لدين ��ا تقالي ��د عم ��ل ر�صينة بدلي ��ل انقرا�ض
الكثري من الإ�صدارات واملطبوعات الأخرى
ويف �أجنا� ��س �أدبي ��ة وثقافي ��ة خمتلفة حتى
ك�أن اخلط ��اب الفن ��ي والثق ��ايف ولي ��د حقبة
زمني ��ة معينة خ ��ذ مث ًال جري ��دة اجلمهورية
و�أن ��واع م ��ن �سل�س�ل�ات الكت ��ب والدوريات
كله ��ا تولد بحما�س ثم مت ��وت ب�إهمال وعدم
ال�شعور بامل�س�ؤولية.
حتم� � ًا تت�شاب ��ه كل املج�ل�ات الفني ��ة يف
�أهدافه ��ا ويف �سب ��ل �إجنازه ��ا وحتريره ��ا
وطرائ ��ق ت�صميمها و�إخراجه ��ا لأنها تعتمد
عل ��ى اال�شتغ ��ال النوع ��ي يف ه ��ذه املجاالت
والأه ��داف الفني ��ة مث ��ل �أ�سل ��وب التحري ��ر
والت�صمي ��م والطباع ��ة ي�أخذ مديات ��ه الأبعد
يف ه ��ذه املجالت وبذا ف� ��إن احلاجة ملطبوع
فن ��ي يت�س ��م بالأناق ��ة واجلمالي ��ة ه ��و بحد
ذات ��ه غر�ض مه ��م ال ميكن التغاف ��ل عنه على
االطالق.
ال بالعك� ��س �إن وج ��ود الإنرتن ��ت ي�سه ��م يف
تقري ��ب املدي ��ات وتوف�ي�ر �سب ��ل االت�ص ��ال
ال�سريع ��ة والناجح ��ة وثمة وج ��ود فروقات
جم ��ة ب�ي�ن املن�ش ��ورات الورقي ��ة والرقمي ��ة
ومهما بلغت حاالت التطور التقني والرقمي
ف�إن هن ��اك حاجات حقيقي ��ة للثقافة الورقية
ولكنن ��ا يف العراق وللأ�سف ال�شديد ال نويل
�أهمية لي�س للثقافة الورقية فح�سب بل ولكل

�أوجه الثقافة و�أ�شكالها.
 نا�صر عبد اهلل رئي�س تحرير مجلةباليت:

تع�ث�ر املج�ل�ات الت�شكيلي ��ة راج ��ع بالدرج ��ة
الأ�سا� ��س اىل ع ��دم التعام ��ل بجدي ��ة م ��ن قبل
اجله ��ات الفني ��ة العام ��ة واخلا�ص ��ة ب�أهمي ��ة
اال�صدار الورقي كموث ��ق ال غنى عنه لأر�شفة
احلركة الفنية وحف ��ظ التاريخ الت�شكيلي من
ال�ضي ��اع و�سط �صفحات الإنتاج االليكرتوين
املتغرية دوما.
وبالت�أكي ��د مو�ض ��وع العقب ��ات الت ��ي تواج ��ه
املج�ل�ات الت�شكيلي ��ة له ��ا نف� ��س القوا�س ��م
امل�شرتكة من املعاناة بالن�سبة اىل الإ�صدارات
الفنية الأخرى لل�سينما وامل�سرح ..الخ
�إذا �أردنا رب ��ط العزوف و االهتمام املجتمعي
باملطبوع ��ات الورقي ��ة لتط ��ور و�سائ ��ل نق ��ل
املعلوم ��ات عرب �شبكة املعلومات وتوفر املادة
اجلاهزة بكب�سة زر فه ��ذا جانب واحد ولي�س
�أ�سا�سي� � ًا ..املو�ض ��وع ي�شمل �أبع ��اد التغريات
التاريخية الكربى التي �سادت العامل يف القرن
الف ��كار اال�ستهالكي ��ة يف وع ��ي
 21وتغلغ ��ل أ
اجلمهور العادي مبا ال ي�سمح له بالنظر �أكرث
م ��ن حاجته اليومية والت ��ي �أ�صبحت احلاجة
الثقافية واملعرفية �آخر �سلم �أولوياته..
 -الناقد جواد الزيدي:

ب ��دء ًا ال ب ��د �أن نق ��ر مبحدودي ��ة جم�ل�ات
الت�شكي ��ل يف الع ��امل والع ��راق عل ��ى وج ��ه
اخل�صو� ��ص مقارنة باملج�ل�ات الأدبية  ،وهذا
نا�ش ��ئ م ��ن طبيعة اجلن� ��س الفن ��ي و�صعوبة
التعاط ��ي معه عل ��ى م�ستوى الكتاب ��ة النقدية
وموا�صل ��ة املالحق ��ة التحليلي ��ة للظواه ��ر
الت�شكيلي ��ة وللمنج ��زات الفرداني ��ة  ،ف�ض�ل ً�ا
ع ��ن ه ��ذا ف� ��أن تقني ��ات الإ�ص ��دار تختلف عن
املج�ل�ات الأخرى لأنه ��ا ينبغي توف ��ر مطابع
متقدم ��ة لكي يحتف ��ط املنجز ب�ألق ��ه من حيث
اللون واملحافظة على جمال اللوحة �أو العمل
النحت ��ي واخل ��زيف  ،ويق�ت�رن ه ��ذا االجن ��از
بامكانيات مالية و�إدارية ال ي�ستطيع القائمون
على الإ�ص ��دار توفريه ��ا � ،إال بحجم م�ؤ�س�سة
ر�سمية �أو غري ر�سمي ��ة مع توافر ح�سن النية
ورعاية ه ��ذا النوع من الفن ��ون ب�شكل خا�ص
لي�صبح هذا املطبوع (املجلة) وثيقة ت�أريخية
تعنى بر�صد الرتاكمات الكمية ومن ثم �إجراء
فحو�صات نقدية من خ�ل�ال فعالية "الكيف" .

وهذا ي�ضاف اىل الأ�سباب التي دعت اىل عدم
ظهور جمالت ت�شكيلي ��ة �أو اختفائها بعد مدة
ق�صرية من �إ�صدارها ومثال ذلك جملة (فنون
عربي ��ة) التي �ص ��در منها �سبعة �أع ��داد فقط ،
فيما �أ�ص ��درت (جملة ت�شكيل) �ستة ع�شر عدد ًا
فقط وتوقف ��ت بحجة التمويل امل ��ايل �أي�ض ًا ،
عل ��ى الرغم من �أنها ت�صدر ع ��ن وزارة الثقافة
 ،وكتابه ��ا ال يتقا�ض ��ون �أج ��و ًر ع ��ن مواده ��م
املن�ش ��ورة  ،ومل يتب ��ق غ�ي�ر كلف ��ة املطب ��وع .
واعتق ��د �أن ه ��ذا لي� ��س ال�سبب الرئي� ��س  ،بل
اعتبار ا�صدار م�شروع تنفق عليه هذه املبالغ
مبثاب ��ة ال�ت�رف لع ��دم اهمي ��ة املو�ض ��وع او
االنتم ��اء اىل اجلمال والتفكري الب�صري الذي
ي�شرتط موا�صفات خا�صة �أي�ض ًا .
و�أرى �أن م ��ا تعانيه املج�ل�ات الت�شكيلية عناء
م�ضاع ��ف مقارنة مبج�ل�ات ال�سينما وامل�سرح
 ،لأن الت�شكي ��ل مبجمل ��ه مل يخ ��رج م ��ن دائرة
النخب ��ة حتى ه ��ذه ال�ساع ��ة  ،يف حني حدثت
انزياح ��ات يف الفن ��ون الأخ ��رى وج ��رى
ا�ستقباله ��ا وتلقيه ��ا م ��ن طبق ��ات اجتماعي ��ة
خمتلفة  ،ف�ض ًال ع ��ن املتابعات ال�صحفية التي
تكتب يف تلك املج�ل�ات عن الفنانني والأعمال
الفنية الدرامية املتنوعة التي ت�ستهوي القراء
ومن ثم اقتناء املجلة التي تعود مبردود مايل
عل ��ى �إدارته ��ا  ،يف املقاب ��ل �أن بع�ض املجالت
املعني ��ة بالت�شكي ��ل ت�ستخ ��دم و�سائ ��ل �شت ��ى
للت�سوي ��ق  ،ولكنها يف النهاية تف�شل حتى يف
و�صوله ��ا اىل الق ��راء النخبة  ،وه ��ذه م�شكلة
مركبة �أخرى يجب التعامل معها بجدية  .وال
اعتق ��د �إن للأنرتن ��ت �سبب ًا يف تع�ث�ر اال�صدار
لأنه مرتب ��ط باجلهات القائم ��ة عليها  ،ولي�س
على نوعية القراء �أو املقتنني.
 -الناقد ح�سن عبد الحميد:

لعل املحور الأول يف م�ساعي هذا اال�ستطالع..
�أو التحقيق قد حقق الإم�ساك بر�أ�س الأ�سباب
الواقعي ��ة واجلوهرية...م ��ن حي ��ث ذكاء �أو
�سعة �إطالع م�س�ؤول ال�صحفة ..كيف؟
اجل ��واب..مل يوق ��ف زح ��ف هدفه..نح ��و
الت�شكي ��ل فق ��ط ..بل �أمت ��د نح ��و تخ�ص�صات
�أخ ��رى ه ��ي امل�س ��رح وال�سينما..والأخ�ي�رة
يف ظني ه ��ي الأكرث ت�أث�ي� ً
را وتعميق ًا لنوازع
وان�س ��اق الثقافة..ب�أفاقه ��ا العامة و اجلمعية
لأي �شع ��ب �أو جمتم ��ع يري ��د تعمي ��ق دالالت
وعيه وتعميم تطلعاته للآخر..
ومب ��ا �أنكم ح�ص ��رمت هذا املو�ض ��وع احليوي

واحل�ض ��اري ال�شاخ�ص يف معمار
الت�شكيل والذي ال يقل عن بواقي
�أ�سانيد و�أ�س�س الثقافة�...أهمية
وقوة �أثر وت�أثري
رمب ��ا �سيتوق ��ع البع�ض-مهما
كان ��ت ن�سبته ��م� -أن الدول ��ة
ه ��ي امل�س� ��ؤول الأ�سا� ��س
ع ��ن دع ��م مث ��ل الإجتاهات
والتوجهات  ،ولكي �أكون
دقيق� � ًا ..وج ��اد ًا  -كم ��ا
ينبغ ��ي  -يج ��ب �شط ��ر
اجل ��واب اىل ن�صف�ي�ن
الأول حتمي ��ل الدول ��ة
جانب� � ًا كب�ي� ً
را فيم ��ا
يخ� ��ص تعمي ��م �أث ��ر
الفن ��ون يف احلياة
ا لعا مة  -و هنا ل ��ك
ع ��دة ط ��رق و �أ�ساليب �أظنه ��ا معروفة و
واردة ..حت ��ى يف جم ��ال املناه ��ج الدرا�سي ��ة
والت�شريع ��ات و�س ��ن القوان�ي�ن وغريها،فيما
يحمل ال�شط ��ر الثاين اجلمعي ��ات واملنظمات
ذات العالق ��ة ..واحلدي ��ث �سيط ��ول عن خطل
و �ضع ��ف وقل ��ة تخطي ��ط ور�س ��م �أه ��داف
و�سيا�ساته ��ا التي من �أجلها �أ�س�ست ،و اختزل
�أب�سطها يف تفعيل قوان�ي�ن وتعليمات تخ�ص
تخ�صي�ص ن�سب من ال�ضرائب على امل�ستحقني
دفعه ��ا من قب ��ل القطاع اخلا� ��ص ت�صرف على
مث ��ل ه ��ذه الأن�شط ��ة والتطلع ��ات كم ��ا عملت
وتعم ��ل الكث�ي�ر م ��ن امل�ؤ�س�س�س ��ات يف دول
العامل�..أوروب ��ا وامري ��كا بالتحدي ��د ر�سخت
مث ��ل هذا االج ��راءات ..و�أحيت رف ��ات الكثري
م ��ن الفنان�ي�ن مث ��ل براك..مونيه..بيكا�سو..
غوغان..وف ��ان ك ��وخ وغريها..مث�ل�ا قادحا..
�صادحا يف �أروقة ما يجري يف �أن�ساق حياتنا
الثقافية التي مل تزل معتمة للأ�سف
املح ��ور الث ��اين ال ��ذي يتمرك ��ز ع ��ن �شم ��ول
بقي ��ة املج ��االت كاامل�س ��رح وال�سينم ��ا ..فثمة
�أختالف ��ات طفيفة التتجانب م ��ع عامل و واقع
الت�شكيل يف العراق..ورمب ��ا الوطن العربي
وعم ��وم الدول النامية من تلك التي مل ت�سجل
من ��و ًا مت�سارع� � ًا� ..أو تطلع� � ًا �أخ ��ر يحيي من
وجودها رغم توايل العقود وال�سنوات وهي
مل تزل تغط يف �سبات نوم عميق..
حظ ��ا �أف�ضل يف جممل نتاج ��ات هذا امل�شروع
املحبط..مبجم ��ل تقيي ��م ع ��ام لن�شاطات ��ه
الأخرى
اما م ��ا يتعلق ب�أث ��ر (االنرتن ��ت) رمبا جند له
ظ�ل�ا ًال خفيف ��ة ..و لي�س ��ت كثيف ��ة كم ��ا يوحي
مغزى هذا ال�س�ؤال ..كيف؟
يف ظني تبقى مو�ضوعة �أو ق�ضية االمتالك..
قائمة امت�ل�اك ال�شيء ..بل حت ��ى اال�ستحواذ
ق�ضية تكاد تكون فطرية� ...أن مت�سك جملة..
�أو مطبوع� � ًا ..بيدي ��ك وعقل ��ك وعيونك ..غري
م ��ا تت�صفحها كما �ضوء خاط ��ف ميرق �أمامك
ي�شغل ��ك ،لكن ��ه يقب ��ع يف رف ��وف مكتبت ��ك..
�أج ��دين �أو�ص ��ف ه ��ذه احلال ��ة كم ��ا قبلة من
وراء الزج ��اج� ..أو مث ��ل �سج ��ادة مقلوب ��ة..
الم ��ر نزع ��ة �شعري ��ة ...رومان�سية
رمب ��ا يف أ
رائق ��ة ..ال تروق ملن يع�شق حي ��اة املادة دون
م�س جوهره ��ا ...وما دمن ��ا نحيا..مبا ميكن
�أن ن�سميه...بنهاية ع�ص ��ر املحبة ..بعد �أفول
�أف�ل�ام مث ��ل مرتفع ��ات وذرن ��غ �أو ذه ��ب م ��ع
الري ��ح ..غريها من ع ��وامل ترك ��ت ح�ضورها
فينا ...حتى �سحر هذه اللحظات التي تعي�ش
نقاوته ��ا وجماله ��ا على �شا�ش ��ات الكومبيوتر
والهواتف الذكية

قناديل

 لطفية الدليمي

�سبينوزا و وحدة الوجود
مي ّث ��ل الدين  -واملنظوم ��ة الإعتقادية بعامّة  -حم ��ور ًا مركزي ًا
يتط ّل ��ع معظ ��م الب�ش ��ر مل�ساءلت ��ه وبخا�ص ��ة العلم ��اء املميّزي ��ن
(والفيزيائي�ي�ن عل ��ى وج ��ه التخ�صي� ��ص)  ،وغالب� � ًا ماجت ��ري
الإ�شارة يف هذا ال�ش�أن �إىل (�آين�شتاين) وت�أكيده على �أنه ي�ؤمن
ِبـ (�إله �سبين ��وزا) يف ّ
كل م ّرة كان يُ� أس� ُل فيها عن �إميانه الديني
.
يتمح ��ور أ
المي ��ان باملُ�س ّلم ��ات الديني ��ة عل ��ى ن ��واة �صلب ��ة من
املعتقدات الفقهية التي �إ�ستحالت مع الأيام والتكري�س املتعاظم
له ��ا ر ؤ�ي ��ة ذات ل ��ون واح ��د وقناع ��ة راك ��زة واح ��دة �إختزالية
الطاب ��ع تق ��وم على قطب�ي�ن مت�ضادي ��ن  :الإله اخلال ��ق املتعايل
الكل ��ي القدرة من جانب  ،وخملوقاته يف اجلانب الآخر  ،وثمة
قوان�ي�ن حاكمة م�سطورة يف ثنايا الكتب (املقد�سة) تر ّت ُب �شكل
نْ
الطرفي .
العالقة بني
ً
العل ��م مبح ��ث مع ��ريف يختل ��ف متام� �ا عن ف�ض ��اء الالهوت
(والدي ��ن بعام ��ة)  ،والقطيع ��ة بينهم ��ا ه ��ي قطيع ��ة معرفي ��ة
فح�سب ؛ لك ��نّ هذا الأمر اليعدم �إمكاني ��ة التعاي�ش بينهما متى
ما�ص ��ار الالهوت ن�سق ًا ثقافي ًا مثل �سائر الأن�ساق الثقافية التي
التتح�ص ��ن وراء ج ��دران القدا�سة املفرت�ضة الت ��ي حتميها من
ّ
�إمكانية امل�ساءلة والفح�ص واملراجعة لتكون قادرة على �إ�ضافة
قيمة �إثرائية للحياة .
هن ��اك م� أس�ل ��ة جوهرية تتطل ��ب تو�ضيح ًا يف ه ��ذا ال�سياق ،
وه ��ي مفهوم ( إ
الل ��ه  . )Godالب ّد من القول ب� �� ّأن مفردة (الإله)
جاءت بدي ًال ملفردة (الله) املتداولة يف حماولة لت�أكيد حقيقة � ّأن
( إ
الل ��ه) الذي تتناوله امل�صنف ��ات الفيزيائية والفل�سفية يختلف
تخ�صه
�إختالف� � ًا جوهري ًا ع ��ن (الإله �أو الل ��ه) الالهوتي ال ��ذي ّ
ب�صفات جمعية حمددة معروفة ؛ �أما (الإله)
الأديان التوحيدية
ٍ
الذي يق�صده (�آين�شتاي ��ن) باحلديث فقد تتمايز �صفاته تبع ًا ملا
يبتغيه املرء  ،وه ��و ماي�شري �إليه م�صطلح (�إله �سبينوزا) الذي
ه ��و كناية عن مذه ��ب وحدة الوج ��ود وتوحّ د الإل ��ه بالطبيعة
الت ��ي تعك� ��س �صفات ��ه الالمتناهي ��ة يف هيئات خمتلف ��ة تندرج
يف تو�صيف ��ات اخلري والأناقة والب�ساط ��ة واجلمال  :قد يظهر
الل ��ه) بهيئ ��ة ع ��امل ريا�ضيات كل ��ي العل ��م واملعرف ��ة بالن�سبة
( إ
للريا�ضيات ��ي  ،وقد يظهر بهيئة املُ�صمّم الكوين الأكرب بالن�سبة
لعامل الكو�سمولوجيا  ،وقد يظهر بهيئة (جمموعة تامة و�شاملة
م ��ن املع ��ادالت الت ��ي حتك ��م الك ��ون � ،أو بعبارة �أخ ��رى نظرية
ّ
كل �ش ��يء) بالن�سبة لع ��امل الفيزياء  ،وت�أ�سي�س� � ًا على هذا الفهم
ينبغ ��ي التح ّلي بقدر معقول من (الأريحية الفكرية) عند تناول
مث ��ل هذه املو�ضوعات الإ�شكالية وبخا�صة عندما يكتبها علماء
متمر�س ��ون يف علمهم وقدراتهم الفكرية  ،و�سيكون �أمر ًا مربك ًا
�إذا ماارتكن املرء �إىل قناعاته الدينية الرا�سخة ح�سب  ،ونعلم
�أن الكثري من �أعاظم الفيزيائيني والعلماء يحملون نوع ًا خا�ص ًا
م ��ن العاطف ��ة الدينية العميقة الت ��ي تتطلب امتالكن ��ا للمفاتيح
اخلا�صة القادرة على قراءتها ؛ فلي�س الإميان الديني يف نهاية
املط ��اف وقف ًا ح�صري ًا على جماع ��ة دون �سواها ممّن يرون يف
�أنف�سهم وكالء قيّمني على فهم حمدّد للأفكار الدينية .
�سيندفع الكثريون �إىل املن ��اداة بخطل فكرة القطيعة بني العلم
والاله ��وت  ،ولن تفوته ��م الإ�شارة �إىل جه ��ود متوا�صلة ُتبذل
للت�أكي ��د على وجود تواف ��ق (مهما كان نوع ��ه �أو �شكله) بينهما
 ،و�سيعلو �ص ��وت الفقهاء الذين يتفننون يف ّ
يل عنق الظواهر
العلمية وجعلها تتفق ق�سري ًا مع املوا�ضعات الدينية ..
كم ك ّن ��ا �سنو ّف ُر من الدماء والدموع والفر�ص املهدورة عبث ًا لو
�أ�صغينا لِـ (�إل ��ه �سبينوزا) بقدراته و�صفاتِه الالنهائية املت�سمة
باخل�ي�ر والب�ساط ��ة والأناقة واجلمال والرحمة ب ��دل �إ�صغائنا
ل�صراخ دُعاة تكري�س الأ�صوليات املقيتة .
البدّ من القول ب�أنّ مفردة (الإله) جاءت
ً
بديال لمفردة (اهلل) المتداولة في محاولة
لت�أكيد حقيقة �أنّ (الإله) الذي تتناوله
الم�صنفات الفيزيائية والفل�سفية يختلف
�إختالف ًا جوهري ًا عن (الإله �أو اهلل)
تخ�صه الأديان التوحيدية
الالهوتي الذي
ّ
ب�صفات جمعية محددة معروفة
ٍ
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ك�����ان � ،72أف���ل���ام ه����ا ّم����ة وم���خ���رج���ون ك���ب���ار و ُن��������درة ف����ي ال��ج��م��ه��ور
عرفان ر�شيد
مهرجان (كان) ال�سينمائي الدويل

دورة مهرج ��ان «كان» ال�سينمائي الدويل
التي �سيُ�سدل �ستارها م�ساء اليوم «الأحد»
�شهدت كوكبة من الأفالم الهامة والأ�سماء
الكبرية التي �ستحفل بها �شا�شات ال�سينما
العاملي ��ة لل�شه ��ور املقبل ��ة ،كم ��ا �شه ��دت
ح�ضور عدد كبري م ��ن املخرجني ال�شباب،
و�أ�صح ��اب العم ��ل الأول الذي ��ن �سيحظى
واح� � ٌد منه ��م فق ��ط بجائ ��زة «الكام�ي�را
الذهبية» الت ��ي تمُ نح �إىل املخ ��رج الواعد
الذي اختار املدير الفني للمهرجان تيريي
فرميو عر�ض �شريطه �ضمن برامج املنهاج
الر�سمي للدورة �أو عُر�ض ال�شريط �ضمن
برناجمي «�أ�سب ��وع الن ّقاد» و «ن�صف �شهر
املخرجني».
وم ��ا مل ُيح ��دث رئي� ��س جلن ��ة التحكي ��م
الدولية الأو�سكاري �آليخاندرو �إينيا ّرينو
مفاج� ��أة ما ،ف� ��إن دائ ��رة ّ
املر�شحني حلمل
ال�سعفة الذهبية لهذه ال ��دورة �ضيّقة فعالً
وت�ض ��م �أ�سما ًء مثل الربيط ��اين املخ�ضرم
ك�ي�ن لوت� ��ش الذي ع ��اد ب�شريطه « ُع ��ذر ًا..
جندْك» ،لي�س�ب�ر �أغوار عذابات
جئن ��ا و ْمل ِ

الطبق ��ات امل�سحوقة ،والي ��د العاملة التي
طحنته ��ا الأزمة االقت�صادي ��ة واال�ستغالل
الر�أ�سم ��ايل .ويج ��وب لوت� ��ش يف ه ��ذا
ال�شري ��ط يف تفا�صي ��ل القي ��ود الت ��ي
يجرتحه ��ا امل ��رء لنف�سه ع�ب�ر تقيي ��د ذاته
مبتط ّلبات اال�ستثمار اخلا�ص الذي يُفقده
كرامت ��ه ،ب ��ذات املق ��دار ال ��ذي ميت�ص فيه
اال�ستغالل الر�أ�سمايل من روحيّة وكرامة
الب�شر.
كوريا الجنوبية مناف�س قوي

و�إىل جانب لوت�ش ،ثمة الإ�سباين بيدرو
�آملودوڤ ��ار ال ��ذي ع ��اد ع�ب�ر �شريط ��ه «�أ ٌمل
وزهو» م� � ّرة �أخرى �إىل �أبطال ��ه ّ
املف�ضلني
پينيلوپ ��ي ك ��روز و�آنتوني ��و بانديرا�س،

وثم َة �أي�ض� � ًا الروماين ال�ش ��اب كورنيليو
پورومبي ��و والأمريك ��ي تريين� ��س ماليك
الذي ق� �دّم «احلي ��اة اخلفيّة» ،وال ��ذي ُتع ّد
ممثلت ��ه ال�شا ّب ��ة ڤالريي پا�شن�ي�ر مناف�سة
حقيق ّي ��ة جلائ ��زة �أف�ضل مم ّثل ��ة ،بال�ضبط
كما هو احل ��ال للنجمة الفرن�سي ��ة ال�شابّة
�آديلي هاينيل بطلة فيلم «بورتريت الفتاة
فوق �شعلة نار» للمخرجة الفرن�سية �سيلني
�شامّا؛ �إ ّال � ّأن قناعتي� ،أو بالأحرى �أمنيتي
ال�شخ�صية� ،أن تذهب ال�سعفة الذهبية يف
هذه ال�سنة �أي�ض ًا �إىل جنوب �شرقي �آ�سيا؛
فبع ��د �أن نال ��ه يف الع ��ام املا�ض ��ي املخرج
الياباين املتميّز ك ��وري �إيدا هريكازو عن
�شريط ��ه اجلمي ��ل «�سارقو املتاج ��ر» ،ف�إن
با إلم ��كان �أن تكون ال�سعف ��ة هذا العام من

ن�صيب الكوري اجلنوبي بونغ جونغ هو
عن فيلمه اجلميل «طفيليون».
فل ��و نظرنا اىل ه ��ذا الفيل ��م كمجرد ن�ص
�سينمائ ��ي فهو ي�ستحق جائزة ال�سيناريو
كونه ُكتب ب�إحكام رائع؛
ول ��و قيّمناه من وجه� � ًة النظر الإخراجية
ال�ستحق ال�سعفة الذهبية ك�أف�ضل �إخراج؛
ولو نظرنا �إىل �أداء ممث ّليه ال�ستحق كامل
فري ��ق الفيلم جائزة خا�صة بالأداء ،كونه،
�أي ه ��ذا الفري ��ق� ،أدّى �أدوار الفيلم كفرقة
�سيمفونية لن تن�شز لديها �أية نغمة؛
ولأن الفيل ��م لي� ��س جم ّرد واح� � ٍد من هذه ال�سعف ��ة الذهبي ��ة لأف�ضل فيل ��م معرو�ض
الأ�شياء ،ب ��ل هو ك ٌل متكامل ،ف� �� ّإن �شريط يف امل�سابق ��ة الر�سمي ��ة ،ويُ�شري االنطباع
املخ ��رج الك ��وري اجلنوب ��ي تون ��غ جون ال�سائد ل ��دى غالبية النقاد ال ��ذي �شاهدوا
هو «طفيل ّي ��ون» ي�ستحق ،بجدارة ،جائزة الفيل ��م ،هو �أن ال�سعف ��ة الذهبية قد تذهب

لل�سنة الثانية �إىل جنوب �شرقي �آ�سيا.
وال ين� ��أى «طفيل ّي ��ون» بنف�س ��ه كثري ًا عن
�أجواء الفيل ��م الياباين املذك ��ور� ،إ ْذ تدور
�أحداث كال الفيلمني حول امل�أ�ساة الب�شرية
الت ��ي تعي�شه ��ا جمموع ��ة م ��ن الب�ش ��ر يف
ظل ظ ��روف قا�سية تدفع به ��ا اىل اجرتاح
االحتي ��ال كعن�ص ��ر �أ�سا� ��س للتم ّك ��ن م ��ن
موا�صلة العي�ش و�س� � ّد الرمق ،ويبلغ ذاك
االحتيال اىل حدود ق�صوى ت�سيل ب�سببه
دما ٌء كث�ي�رة ،جاع ًال من الن ��زق والوقاحة
الرباغماتي ��ة عن�صري ��ن ها ّم�ي�ن لتحقي ��ق
الق�صة
االحتي ��ال ،وهما ما يجعالن �أبطال ّ
يظه ��رون وك�أ ّنه ��م مقتنع ��ون �سع ��داء مبا
فعلوا ،ويتم ا�ستيع ��اب النتيجة امل�أ�سوية
كقدر مكتوب
الت ��ي ت�ؤول �إليها الأح ��داثٍ ،

يف �صفح ��ة حيواته ��م ال منا� ��ص من ��ه �أو
حيا ٍد عن ��ه ،و�إن ما ينبغي عليهم مواجهته
�ضي الأمر.
ال ب ّد �أن يحدث ،و ُق َ
وبطبيعة احلال ثمة ثالثة �أفالم �أخرى مل
ُن�شاهدها حتى حلظة كتابة هذه ال�سطور،
ملخرج�ْي ِنْ�ن عرب ّي�ي�ن �صع ��دا
�إثن ��ان منهم ��ا
َ
من�ص ��ات اجلوائ ��ز يف مهرج ��اين
عل ��ى ّ
(تون�سي
كان وفيني�سي ��ا وهما الفرن�س ��ي
ّ
الأ�ص ��ول) عبداللطي ��ف ّ
ك�شي� ��ش ،ال ��ذي
�سيعر�ض �شريطه
« M a k t o u b , M y
واملخ ��رج
،»Love:Intermezzo
الفل�سطين ��ي �إيليا �سليمان ال ��ذي �سيقدّم،
�شريط ��ه «ال ب ّد �أ ّن ��ه الفردو�س» ،وهو عمل
ي�أتي بعد ع�شرة �أعوام من �شريطه الطويل
الثالث «م ��ا تب ّقى من الوقت» .و�إىل جانب
هذي ��ن املخرج�ي�ن العرب ّي�ي�ن ثم ��ة �شريط
املخ ��رج الإيطايل الكبري مارك ��و بي ّلو ّكيو
نادم
«اخلائن» الذي يُتاب ��ع فيه ّ
ق�صة �أكرب ٍ
م ��ن ب�ي�ن ع ّراب ��ي مافي ��ا «ك ��وزا نو�سرتا»
ال�صقل ّي ��ة تو ّم ��ازو ّ
بو�شي ّت ��ا ،ال ��ذي م ّك ��نَ
الدول ��ة والق�ض ��اء الإيطال ّي�ي�ن باعرتافاته
و�إفادات ��ه �أم ��ام املحكمة من ك�ش ��ف خبايا
تنظي ��م «ق ّب ��ة» ك ��وزا نو�س�ت�را .ل ��ن يكون
الفيل ��م توثيق� � ًا حلي ��اة ه ��ذه ال�شخ�صي ��ة
الفريدة ،ب ��ل قراءة للظاه ��رة التي �ش ّكلها
يف تاريخ املجتمع الإيطايل.
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ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة وج������ه �آخ�������ر ...
�إ ّنها ظاهرة عاملية .فقد زاد معدل الطالق عرب العامل ح�سب موقع ( )Unified Lawyersالألكرتوين بن�سبة  %252للفرتة من عام  1960حتى عام .2017
و�سجل املعدل الأعلى للطالق ح�سب نف�س امل�صدر  %87يف لوك�سمربغ �أحد �أ�صغر البلدان الأوروبية التي يتكون حجم ال�سكان فيها من � 500ألف ن�سمة فقط
فيما �سجلت الهند �أوط�أ املعدالت ( )%1فقط بحجم �سكان يزيد على املليار ن�سمة .وجاءت �إيران يف املرتبة الأخرية للبلدان املعروفة مبعدالت طالق واطئة
( )%22بعد ت�شيلي وكولومبيا وكندا وجنوب �أفريقيا وم�صر والربازيل وتركيا بالت�سل�سل الرتاتبي .وبح�سب اخللفية الدينية ،فقد تقدم امل�سيحيون يف العامل
مبعدالت الطالق الأعلى ( ،)%37تالهم البوذيون ( ،)%30فاليهود ( ،)%28فامل�سلمون (.)%20
و�سج ��ل الهندو�س الن�سب ��ة الأقل .%1
وخل�ص املوقع بناء على ما تو�صلت �إليه
 115درا�سة علمية �سابقة �إىل ت�سجيل
�أرب ��ع �أ�سب ��اب رئي�سي ��ة �أعت�ب�رت م ��ن
املربرات الرئي�سي ��ة للمطالبة بالطالق
يق ��ف يف مقدمته ��ا �إنع ��دام التوا�ص ��ل
والإن�سجام ب�ي�ن الزوجني بعد الزواج
الذي ا�ستحوذ على � .%44إذ يحدث �أنْ
ين�شغل الزوجان عن بع�ضهما البع�ض
وال يب ��ذالن جه ��د ًا للع ��ودة والت ��وا�ؤم
وي�سمح ��ا ملختل ��ف العوام ��ل ب�ضمنها
�ضغ ��وط العم ��ل بالتدخ ��ل لت�سل ��ب
نزعتهم ��ا بالل ��وذ ب�أحدهم ��ا الآخ ��ر يف
ال�صغ�ي�رة والكبرية مم ��ا ير�سخ حلمة
البي ��ت الواحد واملت�ضام ��ن ويجلبهما
مع ًا .تلي ذلك عوام ��ل تتعلق باخليانة
الزوجي ��ة وتناول املخ ��درات و�إ�صابة
�أحد الزوجني مبر�ض نف�سي �أو بدين.
عراقي ًا� ،سجلت حاالت الطالق املوثقة
ق�ضائي� � ًا م ��ا يق ��رب م ��ن  %15ح�س ��ب
اح�صائي ��ة �أ�صدره ��ا جمل� ��س الق�ضاء
الأعل ��ى لل�شه ��ر العا�شر من عام 2018
فيم ��ا �سجل ��ت الن�سب ��ة م ��ا يق ��رب م ��ن
 %38حل ��االت الطالق خ ��ارج املحكمة.
بي ��د �أنّ ه ��ذه الأخ�ي�رة ال يع ��ول عليها
كث�ي�ر ًا من حي ��ث �أنّ معظ ��م ال�ضالعني
فيها يع ��ودون �إىل بع�ضهم بعد انطفاء
�سورة الغ�ضب والع�صبية و�سرعان ما
يجدون مربرات �شرعية لذلك.
يالح ��ظ على �أر� ��ض الواقع ومن خالل
ح ��االت حم ��ددة تزاي ��د ع ��دد الن�س ��اء
العراقي ��ات الراغب ��ات بطل ��ب الط�ل�اق
من �أزواجهن وبخا�ص ��ة على م�ستوى
الن�س ��اء احل�ضري ��ات م ��ن املقيمات يف
امل ��دن واملتعلم ��ات تعليم� � ًا ميك ��ن �أنْ

يو�ص ��ف باجليد ويتمتع ��ن بقدر عايل
م ��ن الإ�ستقاللي ��ة االقت�صادي ��ة .ت�شمل
ه ��ذه احل ��االت ن�س ��اء ًا م ��ن خمتل ��ف
الأعمار ،ال�شاب ��ات واملتقدمات بال�سن
�أي�ض� � ًا ممن يحظ�ي�ن �إىل جانب ما ذكر
بدع ��م عائل ��ي كونه ��ن ال ي�شكل ��ن عالة
عل ��ى عوائله ��ن ،ابت ��داء ًا ،بل ق ��د يكنّ
م�ص ��در معون ��ة .وترتف ��ع م�ؤ�ش ��رات
ه ��ذه النزع ��ة للمطالبة بالط�ل�اق التي
ق ��د ت�صب ��ح ملح ��ة ل ��دى بع�ضهن ممن
تعرفن عل ��ى الأيديولوجيات الن�سوية
�أو ت�أث ��رن به ��ا به ��ذه الدرج ��ة �أو تلك.
�أخ ��ذت ه�ؤالء الن�ساء م ��ن هذه املوجة
الن�سوي ��ة التحرري ��ة جانب� � ًا وترك ��ن
�آخر .فالن�سوي ��ة ك�أيديولوجيا وحركة
وتنظي ��م واع ��ي وم�س� ��ؤول ال تق ��ول
حتارب ��وا م ��ن �أج ��ل الف ��وز وحتقي ��ق
الن�صر .فال فوز وال ن�صر على م�ستوى
العالقات الإن�سانية احلميمة وبخا�صة
فيم ��ا ب�ي�ن الأزواج .وال تق ��ول �أدخلن
يف �ش ��رك املناف�س ��ة ال�شر�س ��ة من �أجل
التف ��وق والغلبة .تدع ��و الأديولوجيا
الن�سوي ��ة وبح�س ��ب الفه ��م ال�صحي ��ح
والدقي ��ق لها �إىل التخل� ��ص من النظام
الأب ��وي الذكوري املوغل يف غطر�سته
ومتاهيه يف جتاه ��ل الإ�ساءة والعنف
مل ��ا ينط ��وي عليه م ��ن تع�س ��ف وتعنت
وا�ستب ��داد .بالنتيج ��ة ف�إ ّنه ��ا ت ��رى �أنْ
يحل حم ��ل الأبوية الذكورية ت�شاركية
رفقوي ��ة تنظ ��ر �إىل القري ��ن مبنظ ��ار
�إن�س ��اين و�أخالقي ولي� ��س كما لو كان
خ�صم� � ًا ينبغ ��ي ترقب ��ه واحل ��ذر من ��ه
وحماول ��ة التغلب عليه وقهره .تطالب
�أمثال ه� ��ؤالء الن�ساء ب�صوت �أعلى يف
املن ��زل وح�صة �أوف ��ر يف اتخاذ القرار
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عل ��ى م�ست ��وى ت�صري ��ف ال�ش� ��ؤون
احلياتي ��ة والعائلي ��ة لي� ��س لتحقي ��ق
العدال ��ة والإن�ص ��اف و� مّإن ��ا ل�ضم ��ان
�أنْ يتمتع ��ن بح�صته ��ن يف الت�سل ��ط
والإ�ستب ��داد .ويعربن لذل ��ك عن القلق
م ��ن عج ��ز الرج ��ال م ��ن �شركائهن عن
العمل �أو مر�ضهم �أو ف�شل م�شروعاتهم
االقت�صادي ��ة مم ��ا يوقعه ��ن يف ذات
املنزل ��ق ال ��ذي يعمل ��ن عل ��ى تفادي ��ه.
�إ ّنهن يكتف�ي�ن بالتعبري عن القلق حول
م�ستقبل حياتهن الزوجية واحتماالت
�أنْ يتحمل ��ن قدر ًا �أعلى م ��ن امل�س�ؤولية
يف قادم الأيام وي�ستبقن نتائج من هذا
النوع بطلب الط�ل�اق دون العودة �إىل
ما قام ��ت علي ��ه الرابط ��ة الزوجية من
تعهد على "احللوة واملرة" .هذا تفكري
براغمات ��ي نفعي ي�صل ��ح لإدارة �شركة

جتاري ��ة �أو تنظي ��م عم ��ل من ن ��وع ما
ولكن ��ه ال ي�صلح بالت�أكي ��د لإدارة حياة
عائلي ��ة يكت�سب اجلانب الأخالقي فيها
قدر ًا كبري ًا من الأهمية والأولوية.
ي�ست ��دل م ��ن خ�ل�ال ه ��ذا �أنّ املجتم ��ع
العراقي يواجه حتدي ًا من نوع جديد ال
يتمث ��ل بال�صراع على ال�سلطة العائلية
واملطالبة مبزيد من احلريات كما د�أبنا
يف احلدي ��ث ع ��ن الأمن ��اط التقليدي ��ة
ال�سائ ��دة م ��ن امل�ش ��اكل والإرها�ص ��ات
ب�ي�ن الرج ��ال والن�س ��اء .ه ��ذه و�إنْ
كان ��ت ال ت ��زال قائم ��ة �إال �أنّ للحقيق ��ة
وج ��ه �آخر .يعرب ه ��ذا الوجه عن تنمر
بع�ض الن�ساء على الرجال يف حياتهن
م�ستفيدات م ��ن متتعه ��ن مب�ستلزمات
التح ��رر االقت�ص ��ادي دون الأخ ��ذ
بالإعتبار �أنّ التحرر االقت�صادي ميثل

جانب� � ًا مهم ًا ولك ّنه لي�س بدي ًال للعوامل
الأخرى ذات الدور املهم يف بث املعنى
وال ��روح يف احلياة الزوجية املتكافئة
واملت�ساندة على الدوام .ث ّم �إنّ التحرر
االقت�ص ��ادي �سيبق ��ى منقو�ص� � ًا عندما
ال يك ��ون هن ��اك طرف ي�سن ��ده ويقويه
و�إنْ كان ب�أق ��ل م ��ا يكون مادي� � ًا ولك ّنه
�أعظم ��ه �إن�ساني� � ًا و�أخالقي� � ًا .امل�شكل ��ة
�أنّ مواجه ��ات من ه ��ذا النوع تقود يف
الغال ��ب �إىل تعنت ذكوري حت�ض عليه
وتغذي ��ه عنجهب ��ة �أنثوية .وق ��د يقود
التعنت الذك ��وري �إىل ا�ستخدام �سيئ
و�شر�س ملا تتيح ��ه القوانني الذكورية
ال�سائ ��دة يف املجتم ��ع مما ي� ��ؤدي �إىل
تر�سيخه ��ا ولي� ��س �سح ��ب الب�ساط من
حتته ��ا باحلكم ��ة والت�ص�ب�ر والأن ��اة.
و�سرعان م ��ا تدخل اجلوان ��ب الأدبية

هل العجز يف امليزانية العمومية حتمية اقت�صادية؟!
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 مالحظة  :هذه
الدرا�سة ال تتمكن من تغيري
امليزانية العمومية احلالية
للدولة ( )2019لكنها ممكن �أن
ت�ساهم يف �إعادة نظر الدولة
يف طريقة �إعداد امليزانيات
العامة املقبلة ! (�إن �شاء اهلل)

 تعريف العجز:

هو الر�صيد ال�سالب للميزانية
العامة للدولة ،والناجت
عن كون النفقات تفوق
الإيرادات .وت�ضطر احلكومة
يف هذه احلالة �إىل متويل هذا
العجز من خالل االقرتا�ض،
مما ي�ؤدي �إىل تزايد الدين
العمومي.

العجز يف امليزانية العمومية
لي� ��س بال�ض ��رورة �أن يك ��ون العجز املايل يف
امليزاني ��ة العام ��ة للدولة م�ؤ�ش ��ر ًا �س ��لبي ًا عن
�سوء الإدارة املالية وقد تلج�أ الدولة �إىل زيادة
الإنفاق لتغطية خط ��ة �إقت�صادية (�إ�ستثمارية
�أكرب م ��ن ما تتيحه امل ��وارد احلالية) كتحفيز
القطاع ال�صناعي �أو الإنتاجي �أو الزراعي �أو
ال�سياح ��ي �أو التجاري الع ��ام واخلا�ص على
�أمل زي ��ادة امل ��وارد يف امليزاني ��ات ال�سنوية
القادمة طاملا كان هذا (العجز طارئ ًا) ومربر ًا
وحم�سوب� � ًا (خمطط ًا ل ��ه بدراي ��ة �إقت�صادية)
وكجزء من ال�سيا�سة الإقت�صادية للدولة.
وق ��د تك ��ون هن ��اك م�ب�ررات �أخ ��رى غ�ي�ر
�إقت�صادية تفر�ض على الدولة هذا العجز مثل
(تاليف ك ��وارث طبيعي ��ة حمتمل ��ة �أو �أخطار
تهدد ال�سل ��م الأهلي والأم ��ن القومي . ).وقد
يكون له مربراته الإجتماعية كزيادة البطالة
وحاجة طبقات �إجتماعية فقرية (حمددة) �إىل
الدعم �أو �إىل زيادة الدعم امل�شروط واملقنن .
حي ��ث �أن الأ�صل يف جممل الإنفاق احلكومي
�أن يك ��ون من�ضبط� � ًا وحم�ص ��ور ًا بالغر� ��ض
ال ��ذي ح ��دد له (القي ��د املحا�سب ��ي) وال يخرج
عن ��ه ومبوج ��ب (�إمكانيات الدول ��ة) ويوافق
م�ست ��وى الدخ ��ل الع ��ام وال تلج� ��أ الدول ��ة
يف ميزانيته ��ا العام ��ة �إىل (العج ��ز) �إال عن ��د

 حممد حميد ر�شيد

امللجئ ��ة له ��ذا اخلي ��ار وال يوج ��د
ال�ض ��رورة ِ
�سبي ًال غريه وبحدود ال�ضرورة فقط .
وجمي ��ع امل�صاري ��ف الكمالي ��ة والرتفيهي ��ة
وغ�ي�ر ال�ضرورية ال ميكن متويلها عن طريق
العج ��ز يف امليزاني ��ة وبعب ��ارة �أك�ث�ر دق ��ة ال
ميك ��ن اللجوء �إىل العجز يف امليزانية العامة
�إال بع ��د ح ��ذف �أو تقلي� ��ص امل�صاري ��ف غ�ي�ر
ال�ضروري ��ة الت ��ي تظهر يف امليزاني ��ة العامة
فمن غري املقبول �أن تلج�أ احلكومة �إىل العجز
يف حال ��ة وج ��ود �إنفاق ��ات ميك ��ن الإ�ستغناء
عنه ��ا �أو تقلي�صه ��ا كالروات ��ب واملخ�ص�صات
الإ�ستثنائي ��ة العالية (خيالي ��ة وب�شكل يجعل
فارق� � ًا طبقي� � ًا عالي ًا جد ًا قيا�س� � ًا لبقية موظفي
الدول ��ة) و كرواتب وخم�ص�صات وم�صاريف
احلمايات املبالغ يف �أعدادها وغري املحكومة
بقان ��ون ينظمه ��ا وكذلك �صالحي ��ات ال�صرف
غري املح ��ددة واملطلقة لكبار م�س�ؤويل الدولة
�إ�ضاف ��ة �إىل ال�سي ��ارات واملع ��دات الفاره ��ة
والطائرات اخلا�ص ��ة عالية الكلفة والرحالت
اخلا�ص ��ة وكاف ��ة امل�صاري ��ف الأخ ��رى الت ��ي
ميك ��ن تقلي�صه ��ا �أو �إلغائها م ��ن تخ�صي�صات
الرئا�س ��ات وم ��ا يتبعه ��ا من كب ��ار امل�س�ؤولني
والقادة يف الدولة بل ين�سحب هذا التقلي�ص
وال�ضب ��ط �إىل كاف ��ة �صفق ��ات جتهي ��ز الدولة

(مبا فيه ��ا التجهي ��زات الع�سكري ��ة و�صفقات
الت�سليح) �إال مبا ال ميكن الإ�ستغناء عنه ؛
والبد �أي�ض ًا مراجعة (�سيا�سة الدعم) مبوجب
م ��ا ه ��و متاح م ��ن م ��وارد للدول ��ة وتوجيهها
ب�ش ��كل علم ��ي مدرو� ��س وع ��دم �إطالقه ��ا بال
�ضواب ��ط حاكمة تتالءم م ��ع الأو�ضاع املالية
للدول ��ة (و�سنف�ص ��ل ل�سيا�س ��ة الدع ��م درا�سة
خا�صة مف�صلة الحق ًا �إن �شاء الله)
وبع ��د �إ�ستنف ��اد كل ه ��ذه الإج ��راءات يت ��م
بعده ��ا حتدي ��د قيم ��ة العج ��ز يف امليزاني ��ة
(عل ��ى �إفرتا� ��ض �إن امليزاني ��ة العامة و�ضعت
مبوجب ت�ص ��ور مايل دقيق للموارد املتوقعة
و�سيا�سة �إقت�صادية مر�سومة مبوجب مذهب
�إقت�ص ��ادي للدول ��ة) .ال �أن تو�ض ��ع امليزاني ��ة
و�إحت�ساب العجز احلا�صل يف نهايتها وك�أنه
�أم ��ر طبيعي مفروغ من ��ه! خ�صو�ص ًا �أن هناك
ديون� � ًا عالية وكب�ي�رة وعج ��ز يف امليزانيات
العمومي ��ة ال�سابق ��ة و�إن خزين ��ة الدول ��ة
مرهقة �أ�ص�ل ً�ا وقبل �إع ��داد امليزانية بالديون
وفوائده ��ا و�إ�ستحقاقاته ��ا املالية لذا البد من
التفك�ي�ر اجل ��دي والعمل ��ي بتقلي� ��ص العجز
وع ��دم اللجوء �إلي ��ه �إال ب�أدنى احل ��دود وبعد
�إ�ستنف ��اد كاف ��ة الط ��رق املالي ��ة والإقت�صادية
لتاليف العجز �أو تقلي�صه .

بعد �إ�ستنفاد كل هذه الإجراءات يتم بعدها حتديد قيمة العجز يف
امليزانية (على �إفرتا�ض �إن امليزانية العامة و�ضعت مبوجب ت�صور مايل
دقيق للموارد املتوقعة و�سيا�سة �إقت�صادية مر�سومة مبوجب مذهب
�إقت�صادي للدولة).

وم ��ن امله ��م �أن يك ��ون الإنف ��اق (منتج� � ًا) �أو
حمف ��ز ًا عل ��ى الإنت ��اج (�إنف ��اق ظ ��ريف) مربر
ولي�س �إنف ��اق �إ�ستهالكي ع ��دمي اجلدوى وال
ميك ��ن �إعتب ��اره كرك ��ن م ��ن �أركان امليزاني ��ة
(هيكلي) يفر�ض عل ��ى امليزانية كجزء �أ�صيل
فيه ��ا فذل ��ك كارث ��ة ؛ وال �أن تك ��ون القرو� ��ض
وتبعاته ��ا من فوائ ��د و�إ�ستحقاقات هي مورد
�أ�سا�س من موارد امليزانية !.
وال يتنا�س ��ب الإنف ��اق الت�شغيل ��ي (املرف ��ه
واملفت ��وح) م ��ع وج ��ود العج ��ز يف امليزانية
وبه ��ذه احلالة ي�صبح العجز حالة �سلبية غري
مربرة متام ًا لأن مثل هذه النفقات ت�ساهم يف
�صناع ��ة وتو�سي ��ع ن�سبة العج ��ز غري املربر .
ومن الطبيعي �أن تكون الرفاهية وامل�صاريف
الكمالية والتخ�صي�ص ��ات الوا�سعة م�صاحبة
لوجود فائ�ض م ��ايل وتتنا�سب مع حجم هذا
الفائ�ض!
ومن ال�ضروري �أخذ بنظر الإعتباراملديونية
العمومي ��ة ال�سابق ��ة واحلالي ��ة والعج ��ز
العموم ��ي �إ�ضاف ��ة �إىل عج ��ز امليزانية  ،حتى
و�إن كان العج ��ز يرتج ��م بال�ض ��رورة كدي ��ن
�إ�ض ��ايف� .إذ �أن العج ��ز عب ��ارة ع ��ن تدف ��ق
( )Flowم ��ن حي ��ث �إن ��ه ح�صيل ��ة ميزاني ��ة
�سنة مالي ��ة واحدة� ،أما الدي ��ن العمومي فهو
عبارة عن خمزون (� )Stockأي تراكم لعدة
�سن ��وات من العج ��ز .وهذا يفاق ��م من ظاهرة
العج ��ز ال�سنوي م ��ا مل تفكر الدول ��ة ب�صورة
جدي ��ة وعلمي ��ة ومبوج ��ب تخطي ��ط علم ��ي
مدرو�س لإيقاف العج ��ز و�سد كل املديونيات
املرتتبة عل ��ى الكاهل الإقت�صادي للدولة  .لذا
من ال�ضروري التنبي ��ه �إىل �أن عجز امليزانية
وقرو�ض �سد العجز وفوائدها لي�س هو الدين
الوحيد الذي يجب �أخ ��ذه بنظرالإعتبار عند
اللج ��وء �إىل الإقرتا�ض يف معاجلة العجز �أو
يف النظرة للعجز امل ��ايل يف امليزانية بل هو
م�ؤ�شر �سلبي وخطري الب ��د من التوقف عنده
كثري ًا والتعامل الظريف معه مبنتهى احلذر.
والب ��د م ��ن مقارن ��ة الدي ��ون وفوائده ��ا التي
يت ��م �سداده ��ا من خ�ل�ال امليزانية م ��ع العجز
املتحقق ف� ��إذا كان املُ َ�سدد �أكرث من العجز ف�إن
ذل ��ك ي�شكل حال ��ة �إيجابية حت�س ��ب لوا�ضعي
امليزاني ��ة كون ت�سدي ��د القرو� ��ض وفوائدها
من �أهم الإنفاق ��ات التي البد من �أخذها بنظر
الإعتبار عند و�ضع امليزانية.
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن �ض ��رورة التح�س ��ب ب� ��أن (العجز
احلقيق ��ي) الن ��اجت ع ��ن تنفي ��ذ امليزاني ��ة يف
نهاي ��ة ال�سن ��ة املالي ��ة ق ��د يتج ��اوز (عج ��ز
امليزاني ��ة املتوق ��ع) وم ��ن اخلط ��ورة �إهم ��ال
مث ��ل ه ��ذا الإحتم ��ال (الغيبي) فق ��د ينخف�ض
عج ��ز امليزاني ��ة يف نهاي ��ة ال�سن ��ة وق ��د يزيد
لك ��ن الب ��د لوا�ضع ��ي امليزانية م ��ن الإحتياط
لكل الإحتماالت املتوقعة والتح�سب لذلك مبا
ي�ؤم ��ن عدم زيادته �إن مل يكن تخفي�ض العجز
وو�ضع ال�سبل ال�ضابطة لذلك.

على خ ��ط الت�صادمات لت�صبح الكرامة
وال�شع ��ور باملهان ��ة والإذالل �سبب ًا يف
تدمري ما بد�أ جمي�ل ً�ا وممتع ًا وواعد ًا.
�سيك ��ون التمك ��ن االقت�ص ��ادي خط� ��أ
فادح� � ًا لتربير التب ��ادل ال�سيئ للأدوار
بل وو�سيلة لدعوة كدر ال مدعاة �إليه.
مل ي ��در بخل ��د الرائ ��دات الن�سوي ��ات
املنتجات للمعرفة حول طبيعة العالقة
بني اجلن�س�ي�ن �أنْ ي�ستب ��دل الإ�ستبداد
والتحك ��م والتع�س ��ف الذك ��وري ب�آخر
ي�أخ ��ذ م ��ن الأموم ��ة والأنوث ��ة لبا�س� � ًا
ويتحول فيه ال�شريك �إىل قا�صر ينبغي
التدخ ��ل ملراقبت ��ه وتوجيه ��ه و�إ�صدار
الأوام ��ر �إلي ��ه .فالذكوري ��ة كنظ ��ام
قيم ��ي وبني ��وي اجتماعي� � ًا وثقافي� � ًا
�سيئ ��ة ولك ��نّ ا�ستبدالها ببدي ��ل مقابل
خمتلف ا�سمي� � ًا ومتطاب ��ق جوهري ًا ال
يقل �س ��وء ًا .ال متثل احلي ��اة الزوجية
�ساحة للعمل الر�سمي �أو �شبه الر�سمي
بل هي واح ��ة �أمان وم�ل�اذ يتبادل فيه
امل�شارك ��ون الأدوار ب�شفافي ��ة وحمبة
ووفاء للقاعدة التي تقوم عليها والتي
تتمثل به ��دف املحافظة عليه ��ا و�إدامة
�أودها.
وهناك جان ��ب يف غاية الأهمية يتمثل
يف �أنّ انف ��راط عق ��د الرابطة الزوجية
نتيجة ال�صراعات التناف�سية ال ي�ضمن
�إحتم ��ال �أنْ يح�صل الف ��رد على جتربة
ثاني ��ة �أو ثالث ��ة �أف�ض ��ل .فالإختناقات
الت ��ي ت�س ��ود يف التجرب ��ة الأوىل ال
ي�ستبعد ظهوره ��ا يف التجربة الثانية
م ��ن حي ��ث �إنّ م�سبباته ��ا القائم ��ة على
�أ�سا� ��س التفك�ي�ر الأح ��ادي تتك ��رر بال
حتف ��ظ .تب�ي�ن درا�سة علمي ��ة على هذا
ال�صعي ��د �أنّ ن�سبة الط�ل�اق يف الزواج

الث ��اين ترتفع ب� �ـ  %19عم ��ا ح�صل يف
الزيج ��ة الأوىل .بلغ ��ت ن�سب ��ة الطالق
مل ��ن ت ��زوج م ��رة ثاني ��ة  %60باملقارنة
مع ن�سبة  %41مل ��ن انتهى بالطالق يف
الزيجة الأوىل .وارتفع معدل املطالبة
بالط�ل�اق �إىل  %73بالن�سب ��ة ملن تزوج
للمرة الثالثة.
عموم� � ًا ،مل ت�ت�رك ه ��ذه بل ��دان الع ��امل
مواطنيه ��ا ب ��دون عناي ��ة� .سرع ��ان
م ��ا �أفتتح ��ت املكات ��ب الإ�ست�شاري ��ة
قانوني� � ًا واجتماعي� � ًا و�أ�ستخدم ��ت
املواق ��ع الألكرتونية لإجتذاب الزبائن
وتق ��دمي املعون ��ة له ��م مما وف ��ر فر�ص
عم ��ل للم�شتغل�ي�ن فيه ��ا و�ساع ��د عل ��ى
التدخل مهني� � ًا يف حماولة لإ�صالح ما
ميك ��ن �إ�صالح ��ة وم�ساع ��دة الزوجني
للع ��ودة �إىل ب ��ر الأم ��ان .لدين ��ا يف
الع ��راق جي� ��ش م ��ن خريج ��ي العلوم
االجتماعية وب�ضمنه ��م املخت�صني يف
جم ��ال اخلدمة االجتماعي ��ة �إىل جانب
احلا�صلني على ت�أهيل علمي يف جمال
القان ��ون ممن يواجهون ظروف ًا �صعبة
لـت�أم�ي�ن فر� ��ص عم ��ل له ��م .ي�ستطي ��ع
ه� ��ؤالء التعاون فيم ��ا بينه ��م ليقدموا
خدم ��ات هي �أحوج ما يك ��ون �إليها يف
جمتم ��ع مل يعد الأفراد في ��ه يجدون ما
يكفي من الدعم عل ��ى ال�صعيد القرابي
والعائلي وال�شخ�صي .ين�شغل النا�س
على نح ��و متزايد مبا يهمهم يف خ�ضم
احلي ��اة اليومي ��ة املتخم ��ة بالكثري من
الإلتزامات مما يجع ��ل من الإ�ست�شارة
املهني ��ة طرف ًا حيادي� � ًا م�ؤث ��ر ًا ومفيد ًا.
وت�صب ��ح مث ��ل ه ��ذه املكات ��ب املهني ��ة
مهمة يف �ضوء �إدراك حقيقة �أنّ بع�ض
الأخطاء ي�صعب ت�صحيحها.

منيفكريفالوالياتاملتحدة

 د� .أثري ناظم اجلا�سور

لقد كتبنا �سابق ًا عن مراكز التفكري والآليات التي
يت ��م اتباعه ��ا فيها ويف �صياغ ��ة الأهداف وو�ضع
ال�سرتاتيجي ��ات بالن�سب ��ة ل�صان ��ع الق ��رار بع ��د
درا�س ��ة حالة معنية ب�ص ��ورة م�ستفي�ض ��ة وبدقة
عالي ��ة ،وقد نق ��ف عند جمموعة م ��ن الأفكار التي
مت طرحها م ��ن قبل عقول الباحث�ي�ن واملخت�صني
يف ه ��ذه املراك ��ز عل ��ى م ��دار �سنوات ط ��وال منذ
ت�أ�سي�سه ��ا ولغاية اليوم �إىل جان ��ب مدى تعاطي
�صن ��اع القرار يف الواليات املتحدة االمريكية مع
الدرا�سات املنجزة فيها وم ��دى �أهميتها بالن�سبة
مل�ستقبل قوة وعظمة الواليات املتحدة االمريكية،
و�سنجد جملة م ��ن امل�ست�شارين واملفكرين الذين
ي�صاحب ��ون الرئي� ��س ال ��ذي يعدهم م ��ن اخلرباء
العامل�ي�ن يف مراك ��ز التفك�ي�ر �أو كم ��ا يطلق عليه
بالإنكليزي ��ة  ،)) Think Tanksخ�صو�ص� � ًا
و�إن هذه املراكز على ق ��در انت�شارها حتوي على
املئ ��ات م ��ن الباحث�ي�ن واملخت�ص�ي�ن ذوي اخلربة
والكف ��اءة الذي ��ن قد يكون ��وا فيما بع ��د خمططي
لل�سيا�ستني الداخلية واخلارجية االمريكية ،لكن
ه ��ذا ال يلغي عامل اخل�ب�رة والتجرب ��ة والدراية
بالن�سبة ل�صانع القرار االمريكي التي بنيت وفق ًا
للظ ��روف الت ��ي م ��ر بها وعم ��ل م ��ع جمموعة من
�صناع القرار الذين ميتلكون من اخلربة والقدرة
يف ممار�س ��ة العمل ال�سيا�سي مم ��ا اعطته القدرة
على �صياغ ��ة وبلورة االف ��كار والطروحات التي
ت�سعفه يف �أزماته و�إن�شاء فرق متخ�ص�صة داخل
البي ��ت الأبي� ��ض كل فري ��ق معن ��ي بدرا�س ��ة حال
دولة من الدول وخمت� ��ص ب�ش�أن او ق�ضية معينة
�سواء كان ��ت �سيا�سية �أو اقت�صادي ��ة �أو ع�سكرية
�أو اجتماعي ��ة ،ويذك ��ر كل م ��ن ( �ستيف ��ن بو�شيه
ومارت�ي�ن رويو) يف كتابهم ( مراكز الفكر� :أدمغة
حرب االف ��كار) جملة من الوقائ ��ع واالمثلة حول
عمل ه ��ذه املراك ��ز وطريق ��ة عملها والدع ��م التي
ت�ستح�ص ��ل عليه مث ًال يتم احلدي ��ث حول مركز "
م�شروع الق ��رن الأمريكي اجلدي ��د" ) PNAC
( ال ��ذي ت�أ�س� ��س ع ��ام  1997م ��ن قب ��ل جمموع ��ة
م ��ن املحافظ�ي�ن اجل ��دد �إن احل ��رب عل ��ى العراق

مت التخطي ��ط له ��ا يف هذا املركز بع ��د �أن خرجت
الأف ��كار من عقول جمموعة م ��ن املخت�صني الذين
ميتلك ��ون عالقات متينة مع البي ��ت الأبي�ض� ،إىل
جان ��ب قي ��ام هذا املرك ��ز بطرح أ�ف ��كار مبنية على
ت�صورات جدي ��دة لقيادة الواليات املتحدة للعامل
من خالل جتنب ظهور مناف�س جديد لها يف العامل
�س ��واء �أراد ه ��ذا املناف�س �أن ميلي مكان� � ًا اقليمي ًا
�أو دولي� � ًا لأن ��ه يف كل الأح ��وال �سيه ��دد الزعامة
االمريكي ��ة يف الع ��امل وم�صاحله ��ا ،بالت ��ايل فان
�أي توجه خارج نطاق الهيمنة االمريكية �ستعمل
الأخرية على الإجه ��از عليه يف الوقت الذي تراه
هي منا�سب ًا.
�أي�ض� � ًا هن ��اك جمموع ��ة م ��ن املراك ��ز املهم ��ة يف
الواليات املتحدة مثل م�ؤ�س�سة هندر�سون ومركز
ال�سيا�سة الأمنية املرتبط ب�صناعة اال�سلحة الذي
يرتب ��ط ب�شكل مبا�ش ��ر بكل م ��ن " ريت�شارد بريل
ودونال ��د رام�سفيل ��د ،وهناك امل�ؤ�س�س ��ة الوطنية
لل�سيا�س ��ة العامة التي اقرتحت يف تقاريرها على
ا�ستخدام او�س ��ع للرت�سانة النووي ��ة ،وم�ؤ�س�سة
هرييتي ��ج وم�ؤ�س�سة كات ��و التي متتل ��ك ميزانية
�سنوي ��ة تقدر ب� �ـ (  )14ملي ��ون دوالر ،وم�ؤ�س�سة
مِ لكن وهي املعنية بتقييم االرهاب هذا �إىل جانب
م�ؤ�س�س ��ة كارنيج ��ي الت ��ي ت�أ�س�س ��ت ع ��ام 1910
وراند التي متول م ��ن قبل �سالح اجلو االمريكي
وجمموعة اخرى من امل�ؤ�س�سات ومراكز التفكري
الت ��ي ت�سه ��م يف بل ��ورة �سيا�س ��ة عام ��ة و�صياغة
�سيا�ست�ي�ن داخلي ��ة وخارجية للوالي ��ات املتحدة
االمريكي ��ة ،لك ��ن هذا ال يعن ��ي ان كل هذه املراكز
ترتبط بالبيت االبي�ض او بالأ�شخا�ص املتنفذين
يف ال�سيا�س ��ة االمريكي ��ة ال ب ��ل هن ��اك املراك ��ز
اجلامعية والتعلمية واملراكز امل�ستقلة التي تعمل
على و�ضع عالجات للأو�ضاع الداخلية.
على الرغم من �أن القرار الذي ي�صاغ داخل البيت
االبي�ض مي ��ر مبجموعة م ��ن "الفالت ��ر" �إن �صح
التعب�ي�ر ،باملح�صلة فان مراك ��ز الأدمغة هذه هي
واح ��د من �أهم "الفالتر" التي تزود �صانع القرار
باملعلوم ��ة وال�س�ؤال واجل ��واب ،ومن املعلوم �إن
�صناع الق ��رار يف البيت الأبي� ��ض يعتمدون على
ه�ؤالء اخلرباء والباحث�ي�ن يف هذه املراكز حتى
�إنه ��م ي�ساع ��دون يف توظيف �أعداد كب�ي�رة منهم
يف البيت الأبي� ��ض كم�ست�شارين والإ�ستفادة من
خرباته ��م البحثي ��ة والتحليلي ��ة ،باملح�صل ��ة فان
الق ��رار املتخ ��ذ يف الواليات املتح ��دة على الرغم
م ��ن �إن ��ه ي�أخ ��ذ جان ��ب الدرا�س ��ة والتحلي ��ل قبل
�إ�ص ��داره �أو العمل به لكن بالت�أكيد اجلانب الآخر
من ��ه هو حتقيق امل�صلحة الت ��ي يعدها االمريكان
م�صلحة قومية وت�أخذ يف احل�سبان �إنها يجب �أن
تتحقق بغ�ض النظر عن من يت�سلم ال�سلطة �سواء
كان جمهوري� � ًا �أم دميقراطي� � ًا ،باملح�صل ��ة ف�إن ما
يح ��دث ب�ي�ن ه ��ذه املراك ��ز وامل�ؤ�س�س ��ات و�صانع
القرار عبارة ع ��ن توظيف للمعرف ��ة واال�ستنتاج
والتحلي ��ل يف خدمة امل�صلحة الك�ب�رى للواليات
املتحدة االمريكية.
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سيرة وكتاب

ايتها الأفواه � ،إن الإن�سان يبحث عن لغة جديدة
| احللقة الثانية |

 علــي ح�ســـني

النحت��اج �إىل االنتم��اء �إىل �أج��داد فيم��ا
التمر د
يخ�ص باب
ّ
�أندريه بروتون
يف تل ��ك ال�سنوات واحل ��رب العاملي ��ة الأوىل م�شتعلة
تغ�ي�ر املفه ��وم العام ع ��ن الإن�سان  ،حي ��ث �أعلن فرويد
�إن الإن�س ��ان الواع ��ي اليعدو ظ ًال باهت� � ًا لقوى تتخفى
يف الالوع ��ي  ،وتعلن عن نف�سها يف مظاهر ملتوية من
الأحالم والعقد و�أمرا�ض الع�صاب  ،ولكي نغو�ص �إىل
هذه الظلمات حيث يكمن اجلوهري وتختبئ حقيقتنا
ينبغي �أن نلج�أ اىل التحليل النف�سي .
عا� ��ش اندريه بروتون �سبعني عام� � ًا  ،ا ّت�سعت ،لأفكار
ومدار� ��س غيرّ ت من طبيعة الآداب والفنون ومار�ست
ت�أثريه ��ا عليها حت ��ى اليوم  ،ول ��د يف الثامن ع�شر من
�شب ��اط ع ��ام  1896يف �شم ��ايل فرن�س ��ا  ،قبل ��ه ب�ست ��ة
و�ستون يوم ًا بال�ضبط ولد طفل يف ال�ضاحية ال�شمالية
م ��ن باري�س ا�سمه يوجني �إميل بول �سي�سمى فيما بعد
" ب ��ول �إيلوار "  ،وبع ��ده بع�شرين �شهر ًا �سيولد يف
باري� ��س طفل ا�سمه لوي�س �أراغ ��ون  ،و�سي�شكل ه�ؤالء
الثالث ��ة فيم ��ا بعد الأ�سا� ��س الذي انبثق ��ت منه احلركة
ال�سرييالي ��ة  ،و�سي�صب ��ح بروتون فيم ��ا بعد مكت�شف
ال�سوريالية ومنظره ��ا الأبرز الذي ن�شر البيان الأول
حلركت ��ه ع ��ام  ، 1924التي ت�ألفت م ��ن �أراغون وبول
�إيل ��وار و�سلف ��ادور دايل و رينيه ماغري ��ت و وماك�س
�إرن�ست و�أنطونني �أرتو.
ير�س ��م لن ��ا �أراغ ��ون يف روايت ��ه " �أوريلي ��ان" �صوره
لأندري ��ه بروتون الذي كان ي�صف ��ه ب�أنه العبقري الذي
يدي ��ر الأح ��داث  ":لقد كن ��ا �أف�ضل �صديق�ي�ن يف الدنيا
 ،ويج ��ب لأدراك حقيق ��ة هام ��ة ب�شكل جي ��د  ،وهي �إن
الأ�سا� ��س بيننا مل يك ��ن قط �أدبي ًا وكان ��ت �أمور حياتنا
تختل ��ط ح�س ��ب �أذواقنا و�أفكارنا  ،كان ��ت لنا حما�ستنا
 ،كم ��ا قمنا ببع�ض االكت�شافات  ،لقد كانت حياتنا حياة
اكت�شافات " �.أما بروتون ف�إنه يتحدث عن �أراغون يف
ر�سائله � ":إنه ودود اىل �أق�صى احلدود  ،يهب ذاته يف
ال�صداق ��ة دون حتفظ  ،واخلطر الوحيد الذي يتعر�ض
�إلي ��ه هو رومان�سيته الزائدة "  ،عا�ش طفولته مع جده
لأ ّم ��ه  ،ومنه �أخذ لقب بروتون  ،فاجلد ولد يف مقاطعة
" بريت ��اين " التي تقع �شمال غربي فرن�سا،كان اجلد
راوي حكاي ��ات م ��ن ط ��راز نادر كم ��ا و�صف ��ه بروتون
فيم ��ا بع ��د  ،وه ��ذه احلكايات جعل ��ت طفولت ��ه �سعيدة
ويتذكره ��ا با�ستمرار  ":الميك ��ن للمرء �إال �أن يرتد �إىل
طفولت ��ه التي مهما ن ّكل به ��ا امل ّرو�ضون تبدو له مفعمة
باملفات ��ن "  ،ولهذا جنده يركز على �أن الطفولة وحدها
التي  ":تق�ت�رب �أكرث من غريها من احلياة احلقيقية "
 ،تل ّقى رعاية مبالغة فيها من �أمّه التي كانت تتمنى �أن
ت�صب ��ح حمامية فحاولت �أن ت ��و ّرث �أحالمها اىل ابنها
 ،فيم ��ا �أورثه جده حب الق ��راءة واالن�صات للحكايات
الغربي ��ة  ،ن�ش�أ و�س ��ط عائلة متو�سطة احلال  ،وتفوّ ق
يف الدرا�س ��ة مع اهتمامه ال�شره ب ��الأدب اهتم بدرا�سة
الط ��ب العقلي  .يف ال�سابعة ع�ش ��رة من عمره  ،يجرب
كتاب ��ة ال�شع ��ر  ،كان ق ��د تع� � ّرف عل ��ى �أ�شع ��ار بودل�ي�ر
وماالرمي ��ه  ،يف التا�سعة ع�شرة م ��ن عمره وجد نف�سه
مبال بدرا�سة الطب ،
غ�ي�ر ميال لدرا�سة الأدب  ،وغ�ي�ر ٍ
لكنه �أذع ��ن لرغبة والدته التي ف�شلت يف �أن جتعل منه
حمامي� � ًا  ،فق ��ررت �أن يدر� ��س الط ��ب  ،يف العام 1914
�سين�ش ��ر �أوىل ق�صائده التي �أهداه ��ا اىل ال�شاعر بول
فالريي ل�ش ��دة �إعجابه به  ،بعد �أ�شه ��ر �ستندلع احلرب
العاملية الأوىل و�سيجد بروتون نف�سه داخل " بالوعة
الدم واجلنون والوحل "  ،هكذا �سيلتحق باجلي�ش يف
الأ�شهر الأوىل من عام  ،1915وقد كان �شعوره بالغربة
كبري ًا وهو يجد نف�سه وقد ا�ضطر �أن يرتك وراء ظهره
�أحالم ��ه و�أ�صدقاءه واحلياة التي �أراد �أن يعي�شها على
طريقت ��ه � ،إال �أن احل ��رب �أي�ض ًا لعب ��ت دور ًا حا�سم ًا يف
تغي�ي�ر م�سار حيات ��ه اىل درجة اعترب انه ��ا خلقته من
جدي ��د  ":كانت احلرب حا�سمة نح ��و �إر�ساء طروحات
ال�سرييالي ��ة " ّ ،
ف�ضل �أن يك ��ون نفر ًا يف امل�شاة بدل �أن
يجل� ��س �ضاب ��ط خمابرات خل ��ف مكتب �أثن ��اء احلرب
يتع ��رف على �شعر �أبولونري ال ��ذي �سيلعب دور ًا كبري ًا
يف تغي�ي�ر م�ساراته الأدبي ��ة  ،وقد قرر �أن يزوره �أثناء
الإج ��ازة  ،يف امل�ست�شف ��ى الذي نقل �إلي ��ه �أثناء خدمته
الع�سكري ��ة �سيلتقي بجاك فا�شيه ال ��ذي كان قد �أ�صيب
يف �ساق ��ه وجن ��ا من امل ��وت ب�إعجوب ��ة  ،وق ��د �أده�شته
�شخ�صي ��ة فا�شي ��ة الالمبالية  ،قال له �أن ��ا �أحب املوت ،
لكن ��ي �أرف�ض �أن �أم ��وت ب�سبب احل ��رب  ،والغريب �إن
فا�شي ��ه �سينتحر بعد توقف احل ��رب  ،لأنه كما كتب يف
و�صيت ��ه �أراد �أن يك ��ون موت ��ه ب�إرادت ��ه و�سيكتب عنه
بروت ��ون قائ ًال  ":رحل عنا ب�ص ��ورة غام�ضة �شاب يف
الثالث ��ة والع�شرين م ��ن عمره كان ميتل ��ك �أجمل نظرة
�صائب ��ة ع ��ن الكون  ،لق ��د تعلق ��ت يف الأدب ب�أبولونري
ولوتريام ��ون � ،إال اين �أدين جلاك فا�شيه �أكرث مما لأي
منه ��م  ،فق ��د كنت �أ�شب ��ه بامل�سحور و أ�ن ��ا �أحتدث معه ،
ولن �أتعلق ب�أحد من النا�س مبثل هذا اال�ست�سالم " .
يف الع ��ام  1917يت ��م تعيين ��ه يف مركز للط ��ب العقلي
تاب ��ع للجي�ش  ،هن ��اك �سيجد الفر�ص ��ة منا�سبة لقراءة
نظري ��ات كت ��ب فرويد الت ��ي �سيتعل ��ق به ��ا  ،يف العام
� 1921سيزور فرويد يف بيته بفينا ليتحدث معه حول
الأحالم و�ض ��رورة التعامل معها م ��ن حيث هي تعبري
عن جانب �أ�سا�س يف حياة الإن�سان .
�إ�ضاف ��ة اىل فرويد تع ��رف بروتون �آن ��ذاك على اعمال
ال�شاعر الفرن�سي لوتريام ��ون الذي تعر�ض يف حياته
الق�صرية �إىل التجاهل  ،والبع�ض كان ي�صفه باملجنون
 ،يف املكتب ��ة الوطنية الت ��ي كان يرتدّد عليها  ،بروتون

م�صحة للطب النف�سي تابع��ة للجي�ش  ،هناك �سيتفرغ لم�شاهدة المر�ضى العقليين  ،و�سينهمك
ف��ي الع�شرين من عمره يعين في
ّ
ّ
يحدث �أ�صدقاءه عن عالم النف�س النم�ساوي وكيف يمكن لأبحاثه
بقراءة كتاب فرويد ال�شهير "تف�سير الأحالم"  ،في الإجازة
�أن تط ّب��ق عل��ى الأدب وال�شعر وال�سلوك� ،سيكت��ب في دفتر يومياته  ":كنت ف��ي الع�شرين من عمري حي��ن تحدثت مع �أبولونير
و�أندري��ه جي��د وبول فاليري ع��ن قدرة فرويد على �أن يقل��ب العالم الذهني ر�أ�س�� ًا على عقب  ،كنت �آنذاك ف��ي حالة عالية من
مهت��م  ،ربما  ،ب�أن �أ�شرك ب�آرائي �أولئك الذين كانوا يثي��رون اهتمامي "  ،و�سيذهب بعيداً حين يعتبر التحليل النف�سي
الحما���س ،
ٌ
�أثمن الك�شوف التي �شاء ح�سن الطالع �أن يتعرف عليها  ":فمثل هذا الك�شف المثير الي�أتي العمر مرتين "

اندريه بروتون
�سيع�ث�ر على الن�سخة الوحيدة من " �أنا�شيد مالدورور
" ف ��كان يق�ض ��ي الوق ��ت يف ا�ست�ساخها  ،ويف امل�ساء
يقر أ�ه ��ا ب�صوت عال مع �آراغون و�سيكتب بروتون يف
البي ��ان ال�سريايل الث ��اين �إن  ":اال�س ��م الوحيد امللقى
ع�ب�ر الع�ص ��ور  ،ال ��ذي �ش ��كل حتدي ًا ل ��كل ما ه ��و �آبله
وحقري ومقزز �إمنا هو لوتريامون " .
و�سيلع ��ب �أرث ��ر رامب ��و ال ��دور نف�س ��ه ال ��ذي لعب ��ه
لوتريام ��ون يف حي ��اة بروت ��ون  ،ولع ��ل م ��ن الغريب
�إن هذي ��ن ال�شاعري ��ن ختما جتربتهم ��ا ال�شعرية وهما
يف الع�شري ��ن م ��ن العمر  ،تويف رامب ��و وهو ال�سابعة
والثالثني م ��ن عمره وكان خالل اخلم� ��س ع�شرة �سنة
الأخ�ي�رة م ��ن حيات ��ه توقف ع ��ن كتاب ��ة ال�شع ��ر  ،فيما
توف ��ى لوتريامون يف الرابع ��ة والع�شرين من عمره ،
والإثنان برغم ق�صر جتربتهما ال�شعرية �إال �إنهما تركا
�أعم ��ق الأثر يف جيل ال�شباب م ��ن ال�شعراء الذين اتوا
بعدهما  ،و�سنجد ت�أثريهم املبا�شر يف �ألبري كامو وهو
ي�سطر �صفحات كتابه " الإن�سان املتمرد " .
********
الميك��ن لأح��د �أن يفه��م ال�سرييالي��ة دون �أن
ي�ضعها يف �إطار ع�صرها "
لوي�س �آراغون

يف العام � 1922سيكتب �أندريه بروتون �إن " الدادائية
" مل تكن �سوى حالة فكرية بالن�سبة لهم  ،ولهذا قطع
بروت ��ون و�أرغ ��ون و�إيل ��وار عالقته ��م بالدادائي ��ة ،
وا�صبح هذا االنقطاع حمتم� � ًا نتيجة تباين اهتمامات
بروتون وتزارا .
كان تري�ستان ت ��زارا ي�صغر بروتون ب�سبعة وخم�سني
يوم� � ًا  ،ولد يف ال�ساد� ��س ع�شر من �آذار عام  1896يف
روماني ��ا � ،أ�س� ��س احلرك ��ة الدادائي ��ة الت ��ي ولدت يف
ال�ساع ��ة ال�ساد�سة م�ساء من يوم الثامن من �شباط عام
 1916مبقه ��ى يف زيورخ و�سيكت ��ب النحات وال�شاعر
هان�س �آرب عن هذه احلركة التي كان هو �أحد �صناعها
 ":مل ��ا �شعرنا باال�شمئزاز من وح�شي ��ة احلرب العاملية
الت ��ي اندلع ��ت ع ��ام ّ 1914كر�سنا �أنف�سن ��ا يف زيورخ
للفن ��ون  ،وبينما كان ��ت �أ�صوات املداف ��ع تدوي بعيدة
 ،طفقن ��ا نن�ش ��د ونر�س ��م ون�صنع لوحات م ��ن الكوالج
ونكت ��ب ال�شعر بكل ما �أوتينا م ��ن قوة  ،كنا نبحث عن
ف ��ن ي�ستند اىل الأ�س�س لنداوي به جنون هذا الع�صر ،
كن ��ا نبحث ع ��ن نظام جديد للأ�شياء م ��ن �ش�أنه �أن يعيد
لن ��ا التوازن ما ب�ي�ن اجلنة والن ��ار "  ،ويقال �إن كلمة
" دادا " اخت�ي�رت بع ��د ان مت مترير مقطع من ورقة
بال�صدفة يف �صفح ��ات قامو�س  .وقد مت�سك تري�ستان
به ��ذه الكلمة لأنها ح�سب قوله  ":منعدمة املعنى ب�شكل
كام ��ل  ،وكان ��ت بيان ًا يف ح ��د ذاتها " � ،أما مل ��اذا ولدت
ه ��ذه احلركة يكتب تري�ستان ت ��زارا  ":لقد ولدت دادا
م ��ن تط ّلب �أخالق ��ي  ،م ��ن �إرادة �صارمة لبل ��وغ مطلق
�أخالق ��ي  ،من �شع ��ور عميق ب�أن الإن�س ��ان ي�ؤكد تفوقه
 ،و�س ��ط كل �إبداع ��ات ال ��روح  ،على املفاهي ��م املفتقرة
باملاهي ��ة الب�شري ��ة "  ،لع ��ب الف ��ن احلدي ��ث يف �أوائل
الق ��رن الع�شرين دور ًا كبري ًا يف ظه ��ور الدادائية ومن
بعده ��ا ال�سرييالي ��ة  ،فتكعيبي ��ة بيكا�سو وب ��راك كانتا
مبثاب ��ة خروج على التقاليد الفني ��ة التقليدية  ،وكانت
لوح ��ة بيكا�س ��و " �آن�س ��ات �أفينون " ع ��ام  1907متثل
منعطف� � ًا يف تاري ��خ الفن مثله ��ا مثل �أعم ��ال امل�سرحي
ال�سوي ��دي �أوغ�ست �سرتندبرغ الت ��ي �أ�س�ست ملا �سمي
فيما بعد باملدر�سة التعبريية  ،و�سنجد تري�ستان تزارا
مغرم� � ًا ب�سرتندبرغ الذي تويف قبل ت�أ�سي�س الدادائية
ب�أربع ��ة �أعوام – ولد عام  1849وتويف عام – 1912
وق ��د و�صف ب�أن ��ه �أكرث من �أي كات ��ب م�سرحي يكتب "
نف�س ��ه " والنف� ��س التي يك�شفه ��ا با�ستم ��رار هي نف�س
�إن�س ��ان ع�صري غريب عن بيئته  ":يزحف بني ال�سماء
والأر� ��ض  ،يح ��اول يائ�س� � ًا �أن يقتلع بع� ��ض املطلقات
م ��ن كون منب ��وذ " � ،شب ��ه الدادئي ��ون �سرتندبرغ ب"
بروميثو� ��س " الذي يرف ��ع لواء املعار�ض ��ة لكل مطلق
وق ��د و�ص ��ف �سرتن�ب�رغ نف�سه بان ��ه  ":رج ��ل منبوذ ،
طري ��د الفردو�س  ،على جبينه عالم ��ة االبن املتمرد " .

بعد �سبع �سنوات على ت�أ�سي�س الدادائية �سيجد �أندريه
بروتون �إن احلياة بحاجة اىل هزة عنيفة  ،فقد �شهدت
ال�سن ��وات الأخرية م ��ن احلرب العاملي ��ة الأوىل فرتة
تغ�ي�ر عنيف  ،اذ اندلعت الثورة الرو�سية بقيادة لينني
وتروت�سكي  ،و�أثرت اكت�شافات اين�شتاين على الوعي
الي�ش ��ري ب�ش ��كل عمي ��ق  ،و�سجل ��ت رواي ��ات جيم� ��س
جوي�س ومار�سي ��ل برو�ست وفرجينيا وولف و�أ�شعار
�إلي ��وت وبالتحديد رواي ��ة عولي�س الت ��ي �صدرت عام
 ،1922وملحم ��ة مار�سيل برو�س ��ت البحث عن الزمن
ال�ضائ ��ع التي مت ن�شر �أجزائه ��ا املتبقية بعد وفاته عام
 ، 1922وق�صي ��دة �إليوت الأر�ض اخلراب التي ن�شرت
ع ��ام  ، 1922والق�ص� ��ص الأوىل لفرجيني ��ا ولف التي
�ص ��درت �أي�ض� � ًا ع ��ام � ، 1922أمناط� � ًا حداثي ��ة جديدة
ب�شكل مميز لل�شعور والإدراك  ،الذي يعك�س الظروف
امل�ضطرب ��ة للحي ��اة آ�ن ��ذاك  ،لقد و�ضعت ه ��ذه الأعمال
مهم ��ة جديدة للكات ��ب والفنان وه ��ي �أن يجعل املتلقي
ينظر اىل املنجز الأدبي والفني ب�شكل خمتلف .
يكت ��ب الب�ي�ر كام ��و �إن ال�سرييالي ��ة يف بدايته ��ا كانت
حماكمة لكل �شيء  ..التكاد تنتهي حتى تبد�أ من جديد
"  ،فيم ��ا يكت ��ب �أندريه بروتون � ":أمتنى �أن التكون
ال�سرييالية قد قامت ب�أي حماولة �أف�ضل من حماولتها
توج ��د خيط ًا يربط بني ما تف� � ّرق من عوامل اليقظة
ان ِ
والن ��وم  ،والواق ��ع اخلارج ��ي والداخل ��ي  ،والعق ��ل
واجلن ��ون  ،وهدوء املعرفة واحل ��ب  ،واحلياة للحياة
والث ��ورة "  ،كان ��ت القطيعة بني بروت ��ون والدادائية
حازم ��ة  ،وله ��ذا يكتب يف �إحدى ق�صائ ��ده  ":دعوا كل
�شيء
دعوا دادا
تخلوا عن �آمالكم وخماوفكم
�إزرعوا �أوالدكم يف زاوية غابة
دعوا الفري�سة للظل
تخلوا عن احلاجة عن حياة رخية
�أم�ضوا يف كل �سبيل " .
�ست�ش ��كل �أول جمموع ��ة �سرييالية ع ��ام  1923وكانت
ت�ض ��م �آراغ ��ون  ،وماك� ��س �أرن�س ��ت  ،وفلي ��ب �سوب ��و
،وروج ��ر في�ت�راك  ،ث ��م ان�ض ��م �إليه ��م �سلف ��ادور دايل
 ،وهان� ��س �آرب  ،و�أنطوي ��ن �أرت ��و  ،وخ ��وان م�ي�رو
وع�ش ��رات غريه ��م ويق ��ال �إن كلمة �سرييالي ��ة ابتدعها
ال�شاعر غيوم �أبولينري الذي تويف قبل �صدور البيان
الأول بخم�سة �أعوام  ،والذي كان قد ابتدع الكلمة من
خ�ل�ال ر�سالة �أر�سلها اىل الفنان الفرن�سي بول ديرميه
يخ�ب�ره فيها  ":اعتقد حق ًا بعد البح ��ث والتدقيق � ،إنه
م ��ن الأف�ض ��ل �أن اتبن ��ى لفظ ��ة �سرييالية ب ��د ًال من فو
طبيعي ��ة الت ��ي �سب ��ق ان ا�ستعملته ��ا  ،ف( �سرييالية )
ال توج ��د بعد يف املعاجم  :وق ��د ت�سهل معاجلتها اكرث
م ��ن فو طبيعي ��ة التي ا�ستعمله ��ا ال�س ��ادة الفال�سفة " ،
ويف البي ��ان الأول للحركة ي�ش�ي�ر �أندريه بروتون اىل
الت�سمي ��ة بو�صفها تكرمي ًا لذك ��رى �أبولونري � ":أطلقنا
ا�سم ال�سرييالية على ه ��ذا النمط من التعبري ال�صرف

ال ��ذي تو�صلنا �إليه والذي �أردنا �أن ُنفيد منه �أ�صدقاءنا
 ،و�أح�س ��ب �إن ��ه مل يعد هناك اليوم جم ��ال للرجوع عن
ه ��ذه الت�سمي ��ة بع ��د �أن طغ ��ي مفهومن ��ا عل ��ى املفهوم
الأبولون�ي�ري "  .ويع ��رف بروت ��ون ال�سرييالية ب�أنها
 ":عب ��ارة نف�سية �صرفة تدل عربها � ،إما لفظ ًا �أو كتابة
� ،أو ب� ��أي طريقة �أخرى على الن�ش ��اط احلقيقي للفكرة
يف غي ��اب �أي رقابة ميار�سها العقل  ،خارج �أي اهتمام
جمايل �أو �أخالقي " .
بع ��د فرتة ق�ص�ي�رة �سيظه ��ر البي ��ان الأول لل�سرييالية
ال ��ذي �أكد على ثالثة ثوابت " اخليال  ،احلرية  ،احللم
" وقد جاء يف البيان  ":ت�ستند ال�سرييالية اىل االعتقاد
باحلقيقة العلي ��ا لبع�ض �أ�ش ��كال التداعي املهملة حلني
ظهوره ��ا  ،بالق ��درة الكلي ��ة للحل ��م  ،باللعب ��ة املتجردة
للفك ��ر  .متي ��ل اىل �أن تد ّم ��ر نهائي� � ًا الآلي ��ات النف�سي ��ة
الأخ ��رى  ،وان حتل حمله ��ا يف حل امل�شكالت الرئي�سة
للحياة " وي�ضيف البيان � ":إن كلمة ال�سرييالية  ،تعرب
يف ر�أينا عن الرغبة يف تعميق �أ�س�س الواقع  ،والرغبة
يف الو�صول اىل وعي باحلياة �أكرث و�ضوح ًا من قبل ،
اىل وعي بها �أعن ��ف عاطفة و�أ�شد �شعور ًا  .لقد حاولنا
�أن ن�ص ��ف احلقيق ��ة الداخلي ��ة واحلقيق ��ة اخلارجي ��ة
كعن�صرين هما يف طريقهما اىل االندماج كيما ي�صبحا
يف النهاي ��ة حقيقة واحدة " ..هكذا �أ�ص ّرت ال�سرييالية
�أن مت ��زج بني احلقيقة الداخلية واحلقيقة اخلارجية ،
وقد كان ال�سرييالي ��ون الفرن�سيون مغرمني بنظريات
فروي ��د ع ��ن الالوعي  ،فيم ��ا كان ال�سرييالي ��ون الأملان

تروت�سكي

فرويد

غيوم �أبولينري

تري�ستان

والذي ��ن كان اكرثه ��م م ��ن جماع ��ة الدادائي ��ة مييلون
اىل امل ��زج ب�ي�ن منطق هيغ ��ل ومارك� ��س  ،بحيث كانت
النتيج ��ة �أن ا�صبح ��ت ال�سرييالي ��ة مزيج ًا م ��ن فرويد
ومارك� ��س  .بع ��د ن�ش ��ر البي ��ان الأول ق ��رر بروتون �أن
تك ��ون للحرك ��ة جمل ��ة خا�ص ��ة به ��ا ا�سماه ��ا " الثورة
ال�سرييالية " والتي �صدر العدد الأول يف كانون الأول
م ��ن ع ��ام  ، 1924وكان ��ت الت�سمي ��ة الت ��ي اطلقت على
املجل ��ة تعك�س ر�ؤي ��ة بروتون لأهمي ��ة �أن تندلع ثورة
كب�ي�رة يف الفن ��ون واالداب �،أ�شب ��ه بالث ��ورة العلمي ��ة
الت ��ي يقوده ��ا �أين�شتاي ��ن يف �أحد �أع ��داد املجلة يكتب
بروت ��ون  ":يف الو�ضع احل ��ايل للمجتمع الأوروبي ،
نح ��ن مع مبد�أ كل عمل ث ��وري  ،لو كانت نقطة انطالقه
م ��ن ن�ضال طبقي � ،شريطة �أن يذهب بعيد ًا "  ،و�سنجد
ال�سرييالي�ي�ن يغرم ��ون ب�أف ��كار مارك� ��س و�أف ��كاره يف
الث ��ورة االجتماعي ��ة ؟ ،وجن ��د بروت ��ون ي�ؤم ��ن ب� ��أن
الث ��ورة يف الفن يجب �أن ترافقه ��ا ثورة اجتماعية من
�أج ��ل النا� ��س و�سيكت ��ب  ":لقد رف ��ع مارك� ��س �شعار "
حتويل العامل "  ،ورامبو �شعار " تغيري احلياة  ،هذان
ال�شعاران ك ٌّل واح ��د بالن�سبة �إلينا "  ،يف العام 1925
�سيق ��ر�أ بروت ��ون �سرية لين�ي�ن التي كتبه ��ا تروت�سكي
 ،و�سيج ��د نف�س ��ه منجذب� � ًا اىل �شخ�صية الث ��وري فيه
والإن�س ��ان  ":عل ��ى ال�صعي ��د الأخالق ��ي ال ��ذي قررن ��ا
�أن نق ��ف عن ��ده  ،يب ��دو �أن لينني منيع الين ��ال " .ورغم
�أن كت ��اب تروت�سك ��ي �أعط ��اه �صورة حقيق ��ة عن ثورة
اكتوب ��ر وقائدها � ،إال �إنه عم ��ق العالقة بني تروت�سكي
وبروتون ال ��ذي كان ي�ؤيد قناعات تروت�سكي جتاه ما
كان يجري يف رو�سيا �،ضرورة تدمري يف عهد �ستالني

 ،كان تروت�سك ��ي قد �أعلن �ض ��رورة تدمري قيم املا�ضي
الثقافي ��ة وخلق قي ��م جديدة �أجمل بكث�ي�ر حتل حملها
 ،وه ��و بال�ضبط م ��ا كان يعلن عن بروت ��ون يف البيان
ال�سرييايل " الثورة �ضد قيم املا�ضي يف الفن والثقافة
واملجتم ��ع "  ..و�سيكت ��ب بروت ��ون مق ��ا ًال بعن ��وان "
لي ��ون تروت�سكي  ،لينني " ي�شري فيه اىل �أن الكثري من
الأف ��كار التي يطرحها تروت�سك ��ي ي�شعر ال�سريياليون
نحوها باملودة واالجنذاب .
*****
�سيك��ون م��ن ال�صع��ب ان يتوا�ص��ل تنظي��ف
الغ�سيل الو�سخ  ،م��دة �أطول  ،من خلف ال�شعب
 ،وقربيا ينبغي ان تتم هذه العملية امامه ويف
و�ضح النهار
تروت�سكي

يف ال�ساد� ��س والع�شري ��ن م ��ن ت�شري ��ن الأول ع ��ام
 ،1879ول ��د فيه الطفل والذي �سيطلق عليه ا�سم ليون
تروت�سك ��ي ، ،يف ال�سابعة م ��ن عمره ير�سله والده اىل
مدر�سة يهودية ،ليدر�س فيها التوراة وكانت الدرو�س
تت�ضم ��ن �أي�ض ًا قواعد اللغ ��ة الرو�سي ��ة والريا�ضيات،
�إال �أن �إقامت ��ه يف املدر�س ��ة مل تكن طويل ��ة ،فبعد �أ�شهر
قليل ��ة ا�ضط ��ر وال ��ده �أن يعي ��ده اىل البي ��ت� ،إذ كان ��ت
تب ��دو على ال�صبي مالمح التعا�سة يف املدر�سة ،وهكذا
ودّع الدرا�س ��ة الدينية ،و�أخ ��ذ يتابع أ�مّه وهي تقر أ� يف
كت ��ب الأدب ،وبع ��د �أكرث من عام يقرر أ�ح ��د �أخواله �أن
ي�صطحب ��ه معه ،وخ�ل�ال ال�سبع �سن ��وات التي ق�ضاها
م ��ع ه ��ذا اخل ��ال �أتق ��ن اللغ ��ة الرو�سي ��ة ،وكان اخلال
متحم�س� � ًا لتحويل ال�صبي اىل تلميذ متميز ففي امل�ساء
كان يلق ��ي عليه ق�صائد ال�شعراء الكال�سيكيني بو�شكني
ولريمونت ��وف ونيكرا�س ��وف �شاعره ��م املف�ضل الذي
كان ��ت ق�صائده �صيحة احتجاج �ض ��د الظلم ،وقد �سمع
للم ��رة الأوىل برواي ��ة �أوليف ��ر توي�س ��ت ،وق ��ر أ� خفية
كت ��اب البعث لتول�ستوي ،ويف املدر�سة تعلم اليونانية
والالتيني ��ة وق ��ر أ� العل ��وم والريا�ضي ��ات و�سرعان ما
�أ�صب ��ح الأول يف �صف ��ه"،مل يك ��ن من حاج ��ة لأحد كي
يحث ��ه على العم ��ل �أو القل ��ق ب�صدد درو�س ��ه ،فهو كان
يعمل �أكرث مما هو مطلوب منه".
كان ��ت �ص ��ورة الفت ��ى تروت�سك ��ي تت�شكل ،فه ��و �صبي
جمي ��ل ،بعين�ي�ن حادتني خل ��ف النظارتني ،أ�م ��ا �شعره
ف ��كان غزي ��ر ًا فاح ��م ال�س ��واد ،يرت ��دي ثياب� � ًا �أنيق ��ة،
بحي ��ث يظهر"كربج ��وازي حقيق ��ي"كان زم�ل�ا�ؤه يف
املدر�س ��ة يعرتف ��ون بتفوق ��ه ،بع ��د �سن ��وات �ستغ ��دو
غرفت ��ه ممتلئ ��ة بالكت ��ب� ،إن ر�ؤي ��ة الكت ��ب وه ��ي على
الأر�ض �أوعل ��ى الرفوف �أو فوق املكت ��ب تثريه ،وكان
ي�ستن�ش ��ق با�ستمت ��اع رائح ��ة ال ��ورق املطب ��وع ،تل ��ك
الرائح ��ة الت ��ي احتف ��ظ مبيل �شدي ��د �إليه ��ا حتى خالل
م�شاركت ��ه بالث ��ورة ،يف تل ��ك ال�سن ��وات �سم ��ع للم ��رة
الأوىل ب�شك�سبري ":ع�شق ��ت كلماته ع�شق ًا عنيف ًا"وكان
م�شغو ًال بامل�سرح ":تعلق ��ت بالأوبرا الإيطالية ،وكنت
�أعط ��ي درو�س ًا لأك�سب بع� ��ض املال يخولني دفع تذاكر
امل�س ��رح" ،عندما يعود اىل البي ��ت يطلب منه والده �أن
ي�شرف على عم ��ل املزرعة ،مي�سك ال�سجالت ويحا�سب
العمال ،وكان الوالد العجوز يت�شاجر مع ابنه ،ال�سيما
ح�ي�ن يج ��د الأب �أن ح�ساب ��ات ول ��ده تراع ��ي العم ��ال
كث�ي�ر ًا ،وكان ��ت ه ��ذه امل�شاج ��رات تغ ��ذي روح التمرد
داخله ،يف تل ��ك الفرتة �سين�ضم اىل �إحدى املجموعات
الثورية ال�سري ��ة ،يف �سن الثامنة ع�ش ��رة ،بد�أ ي�شارك
يف اللقاءات ال�سيا�سية ،ويدعو �إىل الإ�ضرابات ،حتى
ُقب�ض علي ��ه يف كانون الث ��اين  ،1898و�أودع ال�سجن
مل ��دة ثالث�ي�ن �شهر ًا بتهم ��ة التحري�ض عل ��ى الثورة ،ثم
�أُبعد بع ��د خروجه �إىل �سيبرييا ،لكن ��ه هرب من منفاه
بجواز �سفر مزوَّر �أعدّه بنف�سه با�سم تروت�سكي ،وهو
ا�سم ال�سجان الذي كان يتوىل �أمره يف ال�سجن،فالزمه
هذا اال�سم طوال حياته.
�ساف ��ر �إىل فيين ��ا ،ومنه ��ا �إىل زي ��ورخ ث ��م اىل لن ��دن،
حي ��ث تقاب ��ل مع لينني ع ��ام  ،1902يف كان ��ون الثاين
ع ��ام  1905ق ��رر الع ��ودة �إىل رو�سي ��ا ،ف�ش ��ارك يف
اال�ضطرابات والإ�ضرابات التي اندلعت هناك ،و ُقب�ض
عليه يف �أيلول من العام نف�سه ،و�أودع ال�سجن ثم نفي
�إىل �سيبريي ��ا جمدد ًا ،لكنه متكن من الهرب �إىل فنلندا،
وهن ��اك قاب ��ل لين�ي�ن ثانية ،ث ��م غادره ��ا �إىل �أملانيا يف
هجرة طويلة امتدت ع�شر �سنوات.
يف ت�شري ��ن الأول ع ��ام � 1908أدار تروت�سك ��ي
�صحيفة"برافدا"وتعن ��ي احلقيق ��ة� ،أن�ش أ�ه ��ا ملخاطب ��ة
جماه�ي�ر العمال ،وكان ��ت ُته� � َّرب �إىل رو�سيا ،ودعوته
الأ�سا�سي ��ة فيه ��ا كانت �ض ��رورة القيام بث ��ورة رو�سية
�شامل ��ة للق�ضاء نهائي ًا عل ��ى الر�أ�سمالية و�إقامة النظام
اال�شرتاكي يف �أنحاء العامل كله.
االع ��وام بني  1932اىل � 1937شت�شكل هذه ال�سنوات
اخلم�س االنعطاف ��ة يف فكر اندريه بروتون الذي قطع
عالقت ��ه يف تلك ال�سنوات مع اراغون واعلن ا�صطفاقه
م ��ع املعار�ض ��ة الي�ساري ��ة ذات االجت ��اه الرتوت�سك ��ي
 ،و�سين ��دد مبحاكم ��ات مو�سك ��و الت ��ي ج ��رت ع ��ام
1936و�سيكت ��ب عن �ستالني :ط ان الف ��رد الذي و�صل
اىل تلك النقط ��ة هو اجلاحد االكرب والع ��دو الرئي�سي
للثورة الربوليتارية  .علينا مقاتلته بكل قواتنا  ،علينا
ان نرى فيه املزور الرئي�سي يف ايامنا " .
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اقــــرأ
ط�������ف�������ول�������ة

�ص ��درت ع ��ن "دار امل ��دى" الطبع ��ة اجلديدة م ��ن كتاب
الروائي ��ة الفرن�سية ناتايل �ساروت "طفولة" ،التي تعد
�صاحبته ��ا من جي ��ل الرواية اجلدي ��دة .يف هذا الكتاب
ت�س ��رد الروائي ��ة �سريته ��ا الذاتي ��ة م�ستن ��دة �إىل �صور
تنبعث م ��ن الذاكرة التي تتفاعل مع املا�ضي .فقد تكون
ق�ص�ص املا�ض ��ي التي ت�سكن خيال الكاتب ��ة م�شوّ هة �أو
منقو�ص ��ة �أو جم ��ز�أة .فالن�سيان يلع ��ب دور ًا هام ًا على
ه ��ذا امل�ستوى ،ما ي� ��ؤدي �إىل ظهور �ص ��ور املا�ضي يف
املخيل ��ة ب�شكل غري َّ
منظ ��م .ن�شرت �س ��اروت الكثري من
الروايات وامل�سرحيات والدرا�سات التي �أ�س�ست ملفهوم
الرواية اجلديدة.

رمضانيات

ً
عاما و"تغيري وحيد"
"�سباي�س غريلز" ..عودة بعد 20
ح�صل املعجبون بفرقة �سباي�س غريلز
ال�شهرية على م��راده��م ،م�ساء اجلمعة
الفائت ،عندما عادت فتيات الت�سعينات،
وافتتحن �أول جولة مو�سيقية لفرقتهن،
ع �ق��ب مل ال �� �ش �م��ل يف دب��ل��ن ب �ع��د ط��ول
ان �ت �ظ��ار .ف �ق��د �أع �ل �ن��ت ف��رق��ة مو�سيقى
ال �ب��وب الربيطانية مل ال�شمل و�إط�ل�اق
جولة مو�سيقية العام املا�ضي ،وحظيت
الفرقة ب�شهرة عاملية مع �أغنية (وانابي)

ع ��ام  .1996وق��ال��ت �إري �ك��ا
روزاريو ( 32عام ًا) من تورونتو ،وهي
ت��رت��دي مالب�س حت��اك��ي �شخ�صيات من
ال �ف��رق��ة" :نحن م��ن امل�ع�ج�ب�ين بالفرقة
منذ  20ع��ام� ًا على الأق� ��ل ..لكننا مل نر
�إال مقلدات لهن .تلك �أول م��رة لنا نرى
�سباي�س غريلز ب�شخ�صهن يف حفل...
ه��ل ن�ح��ن متحم�سون؟ ب��ال �ط �ب��ع ...مبا
يفوق اخليال" .ت�شمل اجلولة املو�سيقية

ريهام عبد الغفور عن ليوناردو دي
كابريو وبراد بيت" :فتنة حقيقية"

ً
يوما يف رم�ضان مع
كندة علو�ش تق�ضي
�أطفال �سوريا

عربت املمثلة امل�صرية ريهام عبد الغفور عن �إعجابها ال�شديد بالنجمني
العامليني ليوناردو دي كابريو وبراد بيت .ون�شرت ريهام �صورة لهما
عرب ح�سابها اخلا�ص على �أحد مواقع التوا�صل االجتماعي ،وع ّلقت
عليها قائلة" :فتنة حقيقية" .وتل ّقت ريهام عدد ًا كبري ًا من التعليقات،
والأبرز كان للممثلة مي ك�ساب التي ع ّلقت ب�شكل طريف قائلة" :اللهم
�إين متجوزة م�ش حلوين خال�ص على فكرة" .اجلدير ذكره �أن ريهام
عبد الغفور �ستظهر ك�ضيفة �شرف خالل �أحداث فيلم "�أعز الولد" مع
املمثلتني م�يرف��ت أ�م�ي�ن ودالل عبد العزيز وال ��ذي مت االن�ت�ه��اء من
ت�صويره م�ؤخر ًا ا�ستعداد ًا لعر�ضه قريب ًا.

حر�صت الفنانة كندة علو�ش على
ق�ضاء يوم خالل �شهر رم�ضان مع
�أطفال �سوريني .وعلقت "كندة"،
على �صورة ن�شرتها عرب ح�سابها
على "تويرت" مع الأطفال قائلة:
"يوم رائ ��ع ق�ضيناه م��ع والد
بلدي بالبقاع ،ع�شنا مع الأ�سر
والأط �ف��ال يلي ع��م يلعبوا رغم
كل �شيء عم ي�ضحكوا من قلنب
كلن طاقة وكلن أ�م��ل ايل �صار
ماك�سرن ،اليوم برم�ضان خلونا
نكون �أقرب لهم خلونا نتذكرهم
ب��زك��ات�ن��ا ب�صالتنا بوقتنا".
يذكر �أن الفنانة ال�سورية كندة
ع�ل��و���ش غ��اب��ت ع��ن امل���ش��ارك��ة
وال�ظ�ه��ور يف درام ��ا رم�ضان
هذا العام.

ل��ل��ف��رق��ة ،ال� �ت ��ي ت���ض��م
ميالين ب��راون (�سكريي
� �س �ب��اي ����س) وج �ي��ري ه ��ورن ��ر (ج�ن�ج��ر
�سباي�س) وميالين �شيزومل (�سبورتي
�سباي�س) و�إميا بانتون (بيبي �سباي�س)،
 13حف ًال على مدى الأ�سابيع القليلة املقبلة
بدءا من دبلن ،اجلمعة ،قبل �إقامة حفالت
يف مدن ب�أنحاء بريطانيا� .أما خام�ستهن

ن��ان�����س��ي ع��ج��رم:
�أحب نادين جنيم و�سريين
عبد النور والخالف مع �أ�صالة
�أ�ش ��ارت نان�س ��ي عجرم يف برنام ��ج تلفزيوين عر�ض خالل
�شه ��ر رم�ض ��ان �إىل �أنه ��ا يف عم ��ر � 8سن ��وات اكت�شفت �أن
�صوته ��ا جمي ��ل ،وتط َّر َق ��تْ لأغني ��ة "م�ستني ��اك" ،التي
�أطرب ��ت به ��ا نان�س ��ي امل�ستمعني م ��ن �أعم ��ال زمن الفن
اجلميل ،و�أ�شارت �إىل �أنها قدمت الأغاين الطربية يف
بداياتها ،وما زالت تقدِّمها باحلفالت ،و ّغ َّنتْ بامل�صري
اً
م�ستقبل
واللبن ��اين واخلليج ��ي ،وقالت� :س�أغن ��ي
لعزي ��زة جالل ،و�ستكون "مفاج�أة" ..ودائم ًا �أغني
لأم كلث ��وم يف احلف�ل�ات ،وفريوز ،ولك ��ن مل �أفكر
يف �أن �أعي ��د �أغانيهما جمدَّد ًا .وقال ��ت نان�سي� :أنا
مثلي مثل بقية النا�س �سمعت �أن �أ�صالة لها خالف
مع ��ي ،و�أنا ال توج ��د لديَّ خالف ��ات مع �أحد،
وال عن ��دي �سبب للخالف ،التقيتُ بها �آخر
م ��رة يف املغرب عندما كنا متوجهني �إىل
مهرج ��ان موازي ��ن ،وحتدَّثنا ع ��ن الفن
وغ�ي�ره ،ومل يح ��دث �أي �ش ��يء بعده ��ا
حتى يكون هن ��اك خالف ،وهناك �أغاين
لأ�صالة �أ�سمعها و�أحبها.
ويف �س� ��ؤال ع ��ن مكانته ��ا ب�ي�ن الفنان ��ات
اللبناني ��ات ،قال ��ت :ال ميك ��ن �أن �أق ��ول
�أي ��ن مكاين ،فامل�س�أل ��ة ن�سبة وتنا�سب
و�أذواق ،وهن ��اك �أنا� ��س حتبن ��ي
و�آخ ��رون يحبون غ�ي�ري ،متاما مثل
مل ��كات اجلم ��ال ،فاجلم ��ال ن�سب ��ي
عن ��د النا�س و�أذواق .وح ��ول التطرق
ملو�ض ��وع جترب ��ة دخ ��ول الفنان ��ات
اللبناني ��ات �إىل التمثي ��ل� ،أك ��دت نان�س ��ي
�أنه ��ا جترب ��ة ناجحة وحل ��وة ،وهن ��اك وجوه يف
ال�سن ��وات الأخ�ي�رة قدم ��ت �أدا ًء ناجح� � ًا وثر ّي� � ًا،
وذك ��رت �أنه ��ا حت ��ب نادي ��ن جني ��م و�سريي ��ن عبد
الن ��ور ،ونادين جنحت يف كل �ش ��يء قدمته ،و�سريين
غابت فرت ًة لظروف معينة ،وعودتها جميلة.

"�صراع العرو�ش" :الرجال يتحدثون ثالثة �أ�ضعاف الن�ساء
يتحدث املمثل ��ون الرجال امل�شاركون
يف م�سل�س ��ل "�ص ��راع العرو� ��ش"
ال�شه�ي�ر �أكرث بث�ل�اث م ��رات مقارنة
باملمثالت امل�ش ��اركات فيه ،وهيمنوا
عل ��ى املو�س ��م الأخ�ي�ر ،وف ًق ��ا لتقرير
�ص ��ادر عن فري ��ق عم ��ل "�سرييتي"،
وهو جمموعة �سويدي ��ة متخ�ص�صة
يف برجم ��ة الآالت لتحلي ��ل م ��دى
التن ��وع يف الثقاف ��ة ال�شعبي ��ة
ال�سائدة.
وقال ��ت ماتيل ��دا كون ��غ ،الرئي�س ��ة الن�س ��اء عل ��ى �أنه ��ن قوي ��ات �أو �أنهن
التنفيذي ��ة يف �شرك ��ة  Ceretaiيتمتعن بال�سلطة :ما يفكرون به وما
ومقره ��ا �أملاني ��ا ،ل� �ـ "روي�ت�رز" :يقولون ��ه ال ي ��زال غري مه ��م" .ورغم
"النتائ ��ج كان ��ت يف الواق ��ع �أ�س ��و�أ انتهاء املو�سم الثام ��ن من امل�سل�سل،
مما توقعنا" ،م�ضيفة�" :إنها تخربنا الذي حظي مبتابعة منقطعة النظري
أ�ن ��ه ال يه ��م حق� � ًا كي ��ف يت ��م ت�صوير عاملي ًا ،ال يزال مو�ضوع متثيل املر�أة

قبل موعد اإلفطار

فيه حمل جدل .ووفق بيانات جديدة
ح�ص ��ل عليها فريق " 100امر�أة" يف
القن ��اة الربيطاني ��ة "بي ب ��ي �سي"،
ف�إن الأج ��زاء الثمانية م ��ن امل�سل�سل
طغ ��ى عليه ��ا كالم الرج ��ال ،حي ��ث
و�صل ��ت ن�سبة ذل ��ك �إىل  75يف املائة

ف� � � � �ك � � � ��ان � � � ��ت
فيكتوريا بيكهام ،التي كانت تعرف با�سم
(ب��و���ش �سباي�س) وه��ي حالي ًا م�صممة
�أزي��اء ناجحة وج��زء من عالمة جتارية
عاملية مع زوجها العب كرة القدم ال�شهري
ديفيد بيكهام ،لكنها مل تن�ضم لهن ،ومتنت
"حظ ًا طيب ًا للفتيات" على �إن�ستغرام.

من زم ��ن امل�سل�سل .وو�صل ��ت ن�سبة
احل ��وار ال ��وارد على ل�س ��ان الن�ساء
�إىل نح ��و الرب ��ع يف اجلزء الأول،
لرتتف ��ع �إىل الثل ��ث يف اجل ��زء
ال�سابع� .أما اجلزء الأخري فكان
واح ��د ًا من �أ�س ��و أ� الأجزاء يف
م ��ا يتعلق بالزم ��ن املخ�ص�ص
ل ��كالم الن�س ��اء .وبُرجم ��ت
اخلوارزمي ��ات املعتم ��دة
ل ��دى املجموع ��ة ال�سويدي ��ة
لتميز الفروقات بني �أ�صوات
الإناث والذكور يف الفيديو،
ولتعطي مدة الكالم بالثواين
والن�سبة املئوية .وت�صل دقة
ه ��ذه اخلوارزميات �إىل نحو
 85يف املائة.

احلجار� :أتابع الربامج العلمية والوثائقية لأن ن�سبة الكذب فيها معدومة!
�ضياء
ّ
 حممد جا�سم

يعد الفنان ور�سام الكاريكتري
املعروف"�ضياء احلجار" واحداً من
�أهم رموز فن الكاريكتري يف العراق.
وي�شكل مع جمموعة جيدة مثل
علي املندالوي وخ�ضري احلمريي
وعبدالرحيم يا�سر تياراً جمدداً يف
ر�سم الكاريكتري� ،إذ ا�ستطاعوا خالل
ربع القرن املن�صرم �أن يرتكوا ب�صمة
مهمة يف تاريخ هذا الفن ال�ساخر.
احلجار كان �ضيف ًا على زاويتنا
ّ
الرم�ضانية "قبل موعد الإفطار"
فقلنا له-:

الطقس

 هل ميكن �أن تخت�صر لنا �شهر رم�ضان
بكلمة واحدة؟
 فر�صة للعبد لتجديد عهد طاعاتهلر ّبه.
 ما ال��ذي يجب �أن نتعلمه م��ن �شهر
رم�ضان؟
 رم�ضان يعلم النا�س ال�صرب. ما الربامج التي ت�صر على متابعتها
بعد الإفطار؟
 ب�صراحة ال �أتابع �أي عمل حمدد. ه��ل ي��رت�ب��ط رم���ض��ان ع �ن��دك مبدفع
الإفطار؟
 أ�ن ��ا م��ن اجل �ي��ل ال ��ذي ي��رب��ط �ساعةالإفطار ب�أذان املغرب ..ولوال �شا�شات
ال �ت �ل �ف��از مل��ا خ �ط��ر ب �ب��ايل ذل���ك امل��دف��ع

العتيد.
 كيف تق�ضي يومك يف رم�ضان؟

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
الي ��وم (الأحد )� ،إذ �سوف ترتف ��ع درجات احلرارة عن معدالتها مع
رياح خفيفة

 بتكثيف الطاعات لله ما يف الو�سع..ثم الر�سم وق�ضاء ال�ش�ؤون البيتية..
واالع� �ت� �ن ��اء ب��احل��دي �ق��ة وال��ل��ع��ب مع
حفيدتي التو�أمني.
ّ
*هل تت�صفح املواقع الإلكرتونية يف
رم�ضان؟
 نعم ما املوقع الإلكرتوين الذي تتابعه؟
 أ�ت �� �ص �ف��ح و�أت���وا�� �ص���ل م ��ع الأه� ��لوالأ� �ص��دق��اء على الفي�سبوك ..وبعد
الإفطار �أتابع ن�شرات الأخبار يف �أكرث
من موقع.
 ما الوجبات املف�ضلة لك على مائدة
الإفطار؟
ل�ي���س��ت ه �ن��اك اك �ل��ة م�ع�ي�ن��ة ،وك ��ل مايو�ضع �أمامي �أتناوله.
 ه��ل ت��اب�ع��ت ع�م� ً
لا ف�ن�ي� ًا أ�ع�ج�ب��ك يف

رم�ضان؟
 �أف�ضل م�شاهدة ال�برام��ج والأف�ل�امالعلمية والوثائقية ،لأن ن�سبة الكذب
فيها معدومة اونادرة.
 هل لديك ممثل مف�ضل تتابعه خالل
رم�ضان؟
 ال �أعرف �أ�سماء الفنانني من الأجيالاحلالية ال من العراقيني وال من العرب.
 ماذا حتمل لرم�ضان من ذكريات؟
 ذك��ري��ات كثرية أ�ع�بر عنها بالر�سم،وهذا مثال عنها.
 م��ا ه��و امل�سل�سل التلفزيوين ال��ذي
عر�ض يف رم�ضان وبقى يف ذاكرتك؟
 ال أ�ج ��د نف�سى مهتم ًا بامل�سل�سالت�إطالق ًا ال املحلية وال العربية  ...فقدت
�شهيتي تدريجي ًا يف متابعة الربامج
التلفازية الأخرى.
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� سعد هادي
ال �ق��ا���ص وال� ��روائ� ��ي� � ،ص��درت
ل��ه م � ؤ�خ��ر ًا جمموعة ق�ص�صية
بعنوان "�سواد" التي �ضمت
ثماين ق�ص�ص اختارها من بني
ما ن�شره يف ال�صحف واملجالت
ال �ع��راق �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة .ت ��دور
أ�ح� ��داث الق�ص�ص يف أ�ج ��واء
غ��رائ �ب �ي��ة مت���زج ب�ي�ن ال��واق��ع
واخل�ي��ال ،كما حت��اول التوغل
يف النوازع والهواج�س اخلفية
للذات الإن�سانية.
 عبد الأمري احلمداين
وزي� � ��ر ال� �ث� �ق ��اف ��ة ،ك �� �ش��ف ع��ن
ع��زم��ه ع��ر���ض م �� �ش��روع على
رئا�سة ال ��وزراء ل�شراء �شركة
ب ��اب ��ل ل�ل� إ�ن� �ت ��اج ال���س�ي�ن�م��ائ��ي
وال�ت�ل�ف��زي��وين .وق ��ال ال��وزي��ر
�إن "قرار ت �� �ص �ف �ي��ة � �ش��رك��ة
ب ��اب ��ل ل�ل� إ�ن� �ت ��اج ال���س�ي�ن�م��ائ��ي
والتلفزيوين ال��ذي ج��رى عام
 2014يعترب خ�سارة ،ال�سيما
و�أن ال ��وزارة كانت لها ح�صة
جيدة فيها بلغت  ،"%17مو�ضح ًا
�أنه ب�صدد عر�ض م�شروع على
رئا�سة ال ��وزراء لإع ��ادة �شراء
ال �� �ش��رك��ة ب�ت�خ���ص�ي����ص م��ايل

العمود
الثامن
 علي ح�سني

ترييزاّ ..
حدثيهم
عن الوطنية
تنقل لنا الأخبار ،بني احلني
والآخر ،عدد ًا من الب�شارات �أبرزها
و�أهمها بالن�سبة لهذا ال�شعب الذي
الينام دون �أن ي�ضع �صور زعمائه
"ال اّ
أجلء" حتت املخدةّ � ،أن قادة
الن�صر ودولة القانون �سيت�صاحلان
بعد خ�صام "مرير" ،و�سيلتقطان
قريب ًا �صورة فوتوغرافيّة
تت�صدر الف�ضائيات ،يف الوقت
الذي ي�سخر فيه املواطن العراقي
من الإمرباطورية الربيطانية
اال�ستعمارية ،لأن م�صريها �سي�صبح
مثل م�صري ال�صومال ب�سبب
"هواية" اال�ستقالة التي يتباهى بها
ر�ؤ�ساء الوزراء الربيطانيون .فقبل
ثالثة �أعوام ا�ستقال ديفيد كامريون
لأن ال�شعب يريد اخلروج من االحتاد
الأوروبي .ويوم �أم�س خرجت علينا
رئي�سة الوزراء ،ترييزا ماي ،دامعة
العينني لتقدم ا�ستقالتها من من�صبها
واعتزالها ال�سيا�سة ،ولتخربنا
�أن م�صلحة بالدها تقت�ضي وجود
رئي�س وزراء جديد ،وانها برغم
ا�ستقالتها ت�شعر بالفخر لكونها
حازت على فر�صة خدمة البلد الذي
حتبه.
تخيلوا امر�أة تبكي وتقدم ا�ستقالتها
يف وقت "ع�صيب" ،يحتاج منها �أن
مُت�سك بالكر�سي بيديها وقدميها،
لكنها يا�سادة " ِق ّلة" خربة ،و�ضعف
يف "الإميان" ب�أن ال�شعب اليطاع له
�أم ُر ،وغياب ملبد أ� "ما ننطيها ".
خا�ض زعما�ؤنا "امللهمون" حروبهم
الطائفية من ك ّل نوع ولون ،ويف ك ّل
اجتاه� ،س ّلموا املدن لداع�ش ،احتلوا
امل�ؤ�س�سات احلكوميّة� ،أبادوا مدنيّة
الدولة ،طاردوا الكفاءات ،و�ضعونا
على �س ّلم الب�ؤ�س� ،أدخلونا مو�سوعة
غيني�س يف عدد ال�شهداء واملهجّ رين.
وبعد كل موجة خراب جندهم
يجل�سون ويت�ضاحكون ويقررون
التقاط �صورة فوتوغرافية ،لكي
يطمئن ال�شعب � ْأن ال�سبيل �أمامه
�سوى الإذعان ل�صوت "الزعماء
امللهمني" ،ويف ك ّل مرة كانت النا�س
تبت�سم ب�سعادة وتذهب اىل �صناديق
االقرتاع لتنتخب "جماعتها".
بالأم�س خرجت علينا �صفحات
الفي�سبوك ومعها حتليالت
"اخلرباء" لتقارن بني ال�سيدة
الباكية ترييزا ماي ،ورجال
"النه�ضة" العراقية ،وكيف �أن
رئي�سة وزراء بريطانيا مل تنتظر
�شماتة اخل�صوم بها ،فقررت �أن تقدّم
ون�سي،
ا�ستقالتها وتعتزل ال�سيا�سة،
َ
�أو تنا�سى ،حم ّللونا الأفا�ضل
� ّأن ترييزا ماي موظفة ولي�ست
جماهدة ،وهي تنتمي اىل م�ؤ�س�سات
دميقراطية  ،ولي�ست اقطاعيات
يف�صلها ر�ؤ�ساء االحزاب على
مقا�ساتهم  ،وانها حالها حال ماليني
الذين يحالون على التقاعد  ،بينما
�سا�ستنا " االفا�ضل " مك ّلفون �شرعي ًا
باحلكم مثلما �أخربنا ذات يوم
خ�ضري اخلزاعي .ال�شعب الربيطاين
الذي جعل ترييزا ماي �أم�س تذرف
دموعها �أمام الف�ضائيات� ،سبق �أن
�أ�سقط بالقا�ضية مارغريت ثات�شر
�أقوى رئي�سة وزراء يف تاريخ
بريطانيا  ،برغم انت�صارها املدوّ ي
يف جمال االقت�صاد واالزدهار .
ما يهمني يف اخلرب الربيطاين
لي�ست الدموع التي ذرفتها تريزا
ماي  ،وامنا ا�صرار �سا�ستنا ان
الكر�سي اهم و�أبقى من الوطن .
ال�سيدة تريزا ماي� ،أرجوك �أن
حتدِّثي زعماءنا امللهمني عن الوطنية
 ،ذ ِّكريهم باللوطنية  ،ع�سى �أن
يعرفوا �أن املن�صب وظيفة  ،ولي�س
هبة من ال�سماء .

م��ن م��وازن��ة ال �ط��وارئ ،لتعود
ال�شركة ملكية خال�صة لدائرة
ال�سينما وامل�سرح.
 حممود ابو العبا�س
امل �م �ث��ل وامل� �خ ��رج امل���س��رح��ي،
�أع� � ��ادت ج�م�ع�ي��ة امل���س��رح�ي�ين
الإماراتيني يف ال�شارقة� ،ضمن
م �ن �ه��اج �ه��ا يف � �ش �ه��ر رم �� �ض��ان
ع ��ر� ��ض م �� �س��رح �ي �ت��ه "�شراع
ال�سموم" عرب �شا�شة فيديو،
وكانت امل�سرحية التي �أخرجها
حممود ابو العبا�س قد �شاركت
قبل ع�شرين ع��ام� ًا يف ال��دورة
ال�ت��ا��س�ع��ة م��ن �أي� ��ام ال���ش��ارق��ة
امل���س��رح�ي��ة ال �ت��ي ن�ظ�م��ت �سنة
.1999

