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نيجريفان بارزاين ي�ؤدي اليمني الد�ستورية رئي�س ًا لإقليم كرد�ستان

م�سعود بارزاين يدعو لإيجاد حلول
للم�شاكل بني بغداد و�أربيل
الرئا�س��ات الث�لاث ووزي��را خارجي��ة تركي��ا و�أملاني��ا ي�شارك��ون يف مرا�س��م التكلي��ف
 بغداد /المدى
دع ��ا الرئي� ��س م�سعود ب ��ارزاين،
�أم� ��س ،احلكوم ��ة الفيدرالي ��ة
وحكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان لإيج ��اد حل ��ول
لكل امل�ش ��اكل وخا�صة فيم ��ا يخ�ص املناطق
املتن ��ازع عليها ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن خطر داع�ش
مايزال قائم ًا ،لي�س فقط على �إقليم كرد�ستان
بل يف كل املنطقة.
وقال بارزاين يف كلمة له خالل مرا�سم �أداء
رئي� ��س �إقليم كرد�ست ��ان نيجريفان بارزاين
اليمني القانونية �" :أبارك لل�سيد نيجريفان
ب ��ارزاين و�أدعم ��ه ،و�أدع ��و احلكوم ��ة

الفيدرالي ��ة وحكوم ��ة الإقلي ��م اىل �إيج ��اد
احللول ل ��كل امل�شاكل وخا�ص ��ة فيما يخ�ص
املناطق املتن ��ازع عليه ��ا لأن امل�شكلة تتعمق
كل ي ��وم" ،مبين ًا" :قد تك ��ون هناك خطورة
ج ّدي ��ة ب�سبب ه ��ذا الو�ض ��ع ....وعن طريق
التفاه ��م وامل�شاركة م ��ا بني اجلميع ال بد من
�إيجاد احللول مبوجب الد�ستور".
وتاب ��ع ب ��ارزاين �أن "الدواع�ش هم يف طور
االندثار ولكن تهديدهم باق ،وهم ال ي�شكلون
تهدي ��د ًا لأمن االقلي ��م بل ل ��كل املنطقة ،لذلك
يج ��ب �أن نكون حذرين ،وعن طريق تن�سيق
جيد نتابع هذه اخلطورة".
ب ��دوره� ،أك ��د رئي� ��س �إقلي ��م كرد�ست ��ان،

ال�سفري ح�سن اجلنابي يزور "

 بغداد  /املدى
زار �سف�ي�ر الع ��راق ل ��دى تركي ��ا
د .ح�س ��ن اجلناب ��ي ،ي ��وم �أم� ��س
الإثن�ي�ن ،جريدة "امل ��دى ".وق ��ال اجلنابي �إن
زيارته "جاءت لتحي ��ة العاملني يف ال�صحيفة
مبنا�سب ��ة ت�س ّنمه من�صب ��ه اجلديد و�سفره اىل

نيجريف ��ان ب ��ارزاين� ،أن رئا�س ��ة الإقلي ��م
�ستكون مظلة الوح ��دة اجلامعة لكل القوى
والأط ��راف ال�سيا�سية واملكون ��ات يف �إقليم
كرد�ستان على اختالف توجهاتها" ،م�ضيف ًا:
"�سنع� � ّزز عالقات �إقليم كرد�ستان مع بغداد
واخلارج خالل املرحلة املقبلة".
وق ��ال ب ��ارزاين" :ن�شك ��ر كل م ��ن �صوت ��وا
ل�صاحلن ��ا وكذل ��ك الذي ��ن مل ي�صوت ��وا لنا"،
مبين ًا �أن "احلفاظ على العملية الدميقراطية
يف كرد�ستان هو املك�سب الأهم".
و�أ�ض ��اف �أن الرئي�س م�سع ��ود بارزاين �أدى
دور ًا مهم� � ًا و�أ�سا�سي ًا يف مقارعة الإرهابيني
وتبدي ��د حل ��م الظالمي�ي�ن والتخريبي�ي�ن،

و�ش ��ارك باعتب ��اره القائ ��د الع ��ام لق ��وات
الببي�شمرك ��ة ب�ش ��كل مبا�ش ��ر و�شج ��اع يف
الدف ��اع ع ��ن كرد�ست ��ان" ،م�ؤك ��د ًا" :ن�سع ��ى
لتقوية قوات البي�شمركة".
و�أو�ض ��ح �أن "دفاعنا عن الع ��راق كان دفاع ًا
ع ��ن الإن�ساني ��ة ،و�أن الإره ��اب ال يزال يهدد
الع ��راق والع ��امل" ،مبين� � ًا" :احل ��رب تدم ��ر
حياة واقت�صاد الدول".
وم�ض ��ى بالق ��ول�" :سنع ��زز العالق ��ات م ��ع
بغداد واخلارج يف املرحلة املقبلة و�سنبني
عالقات جيدة مع دول اجلوار".
 التفا�صيل �ص3

العراقيون يتذكرون وعد املالكي بتحرير املدينة خالل � 24ساعة !

الذكرى اخلام�سة ل�سقوط املو�صل:
الف�ساد وانتهاكات حقوق الإن�سان
واخلروق الأمنية ّ
تهدد بتكرار الكارثة
 بغداد /وائل نعمة
ّ
ظل العراقيون يتندرون،
خلم� ��س �سن ��وات ،عل ��ى
خرب انت�شر على املواقع الإخبارية
ومن�ص ��ات التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
ّ
يف  10حزي ��ران  ،2014ع�ب�ر وعد
رئي� ��س ال ��وزراء الأ�سب ��ق ن ��وري
املالكي بتحري ��ر املو�صل خالل 24
�ساعة!
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن التحري ��ر مل
ي� ��أت �إال بع ��د �أك�ث�ر م ��ن � 3سنوات
على ذل ��ك الوع ��د� ،إال �أن العراقيني
مازال ��وا ي�ستعي ��دون �سنوي� � ًا يف
هذا اليوم (�أم�س) �شريط الأحداث
ويتحدث ��ون فيما لو كان ��ت �أ�سباب

�سق ��وط املو�ص ��ل ق ��د عوجل ��ت �أم
مازالت م�ستمرة.
كان ��ت كلفة انهيار  4فرق ع�سكرية،
�أم ��ام  2000م�سل ��ح يف ليل ��ة 10
عل ��ى  11حزي ��ران ،بح�سب بع�ض
التقدي ��رات ،كب�ي�رة ج ��د ًا ،حي ��ث
و�ص ��ل ع ��دد القتل ��ى ب�ي�ن املدنيني
والع�سكريني اىل � 300ألف ،ربعهم
على الأقل يف نينوى لوحدها.
�أدى االنهيار الأمني يف نينوى اىل
�سق ��وط مدن ع ��دة يف  5حمافظات
م ��ن بينه ��ا �أط ��راف العا�صم ��ة،
فيم ��ا هج ��ر نحو  6مالي�ي�ن عراقي
منازله ��م ومناطقهم ،ومازال ،حتى
الآن ،نحو ملي ��ون ون�صف املليون
منهم بحكم النازحني.

ودم ��رت احل ��رب بع ��د ذل ��ك نح ��و
� 150أل ��ف وحدة �سكني ��ة ،بح�سب
احلكوم ��ة العراقية ،يف  48مدينة،
فيما و�صلت فاتورة �إعادة الإعمار
اىل قراب ��ة ال� �ـ 200ملي ��ار دوالر،
يعج ��ز الع ��راق حت ��ى الآن عن دفع
 %1منه ��ا ب�سبب الأزمة املالية التي
رافق ��ت �سن ��وات �سق ��وط املو�صل
والنفقات الت�شغيلية العالية.
وتبدو تلك اخل�سائر هيّنة مقابل �أن
تكون احلكومة والقوى ال�سيا�سية
ق ��د ا�ستوعب ��ت الدر� ��س و�أخ ��ذت
بالعالجات ملنع تكرار الكارثة مرة
�أخرى.
 التفا�صيل �ص2

"

�أنق ��ره ...وعلى هام�ش الزي ��ارة ،قال اجلنابي
يف ت�صري ��ح لــ(املدى) � :س�أقوم جمدد ًا بتمثيل
بل ��دي به ��ذه امله ّم ��ة امل�ش ِّرف ��ة و�س�أ�سع ��ى اىل
متثيل م�صال ��ح وطني ب�أح�سن و�أبهى �صورة،
وكعادت ��ي �س�أحر� ��ص عل ��ى بق ��اء ب ��اب مكتبي
مفتوح� � ًا للجمي ��ع و�أك ��ون خري ع ��ون للجالية
العراقية يف تركيا.

جلنتان برملانيتان تتفقان على توحيد مقرتح حكومي وم�سوّدة برملانية

خالف بني مكوّنات كركوك ّ
يهدد بت�أجيل
�إقرار قانون انتخابات املحافظات
 بغداد  /حممد �صباح
اجتم ��اع مرتق ��ب لق ��ادة الكت ��ل
ال�سيا�سي ��ة م ��ع ممثل ��ي مكون ��ات
حمافظة كرك ��وك خالل الأي ��ام القليلة املقبلة
لت ��دارك اخلالف ��ات التي ب ��د�أت ته ��دد مترير
م�شروع قانون انتخابات جمال�س املحافظات
خالل جل�سات الربملان املقبلة.
تق ��ول مق ��ررة جمل� ��س الن ��واب خديجة علي
يف حدي ��ث لـ(امل ��دى) �إن "اخلالف ��ات الدائرة
ب�ي�ن مكون ��ات كركوك على حتدي ��د ح�ص�صها
يف املواقع واملنا�صب ق ��د تهدد مترير قانون
انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظ ��ات يف جل�سات
الربملان املقبلة".
وح�س ��م قانون انتخابات جمال�س املحافظات
رق ��م  12ل�سن ��ة  2018اجل ��دل القائ ��م ب�ي�ن
مكونات كركوك بعدما �ألزم بتوزيع املنا�صب
مببد�أ التوازن القائم على تقا�سم ال�سلطة بني
الع ��رب والرتكم ��ان والكرد بواق ��ع  %32لكل
للمكون امل�سيحي.
منهم ،مقابل %4
ّ
وت�ضي ��ف عل ��ي �أن "هذه اخلالف ��ات جتددت
�أثن ��اء ط ��رح قان ��ون جمال� ��س املحافظ ��ات
للتعدي ��ل داخل اللجن ��ة القانونية يف جمل�س
النواب" ،متوقعة �أن "تت�سبب هذه اخلالفات
والتقاطع ��ات بني مكون ��ات كرك ��وك بت�أجيل
قانون االنتخابات املحلية".
ويتك ��ون جمل� ��س حمافظة كرك ��وك ،الذي مت

انتخابه ع ��ام  ،2005من  41ع�ض ��و ًا ،بواقع
 26لقائم ��ة الت�آخ ��ي الكردي ��ة ،و 9للرتكم ��ان
و 6للعرب .ومل ت�شهد املحافظة طيلة الأعوام
الالحق ��ة انتخاب ��ات عل ��ى م�ست ��وى جمال�س
املحافظ ��ات ،نظ ��ر ًا للخالف ��ات عل ��ى حتدي ��د
ن�سب متثي ��ل املكونات ،والتع�ّث�رّ يف تطبيق
املادة  140من الد�ستور.
وتتاب ��ع النائب ��ة ع ��ن حمافظ ��ة كرك ��وك �إن
املكون ��ات الأخرى
"املك � ّ�ون الكردي طال ��ب ّ
(الع ��رب والرتكم ��ان وامل�سيحي�ي�ن) �أثن ��اء
املفاو�ض ��ات �أن تك ��ون ح�صت ��ه م ��ن املنا�صب
يف املحافظ ��ة بـ %50الأمر ال ��ذي القى رف�ض ًا
من العرب والرتكم ��ان اللذين اقرتحا توزيع
املنا�صب وفق نظام التوزان بني املكونات".
وتلفت �إىل �أن "الأمم املتحدة مازالت توا�صل
لقاءاته ��ا مع جميع الأطراف لكنها مل تتو�صل
اىل حلول حل�سم هذه اخلالفات بني مكونات
كركوك".
م ��ن جانب ��ه ،يق ّل ��ل ع�ض ��و جلن ��ة الأقالي ��م
واملحافظ ��ات الربملانية �ش�ي�روان دوبرداين
من �إمكانية �أن "ت�ؤدي هذه اخلالفات القائمة
ب�ي�ن مكون ��ات حمافظ ��ة كرك ��وك �إىل ت�أجيل
قان ��ون انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظ ��ات"،
م�ؤك ��د ًا �أن اللج ��ان الربملاني ��ة املعن ّية ما�ضية
يف تعديالتها على قانون االنتخابات".
 التفا�صيل �ص2

جدارية فائق ح�سن هي اول عمل جداري فني بهذا احلجم يقام يف �ساحة عامة ببغداد  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

االت�صاالت :تقن ّية الـ"واي فاي" تتح ّمل
م�س�ؤولية �ضعف الإنرتنيت
 بغداد /املدى
�أ�ص ��درت وزارة االت�صاالت ،يوم �أم�س
االثن�ي�ن ،تو�ضيح� � ًا ب�ش� ��أن ت�صني ��ف
الإنرتن ��ت يف البالد باال�س ��و�أ عاملي� � ًا ،فيما �أكدت
قيامه ��ا بحم�ل�ات كب�ي�رة للق�ض ��اء عل ��ى عملي ��ات
التهريب ل�سعات الإنرتنت.
وذك ��رت ال ��وزارة يف بيان �أن ��ه "فيم ��ا يخ�ص ما
تداولت ��ه بع� ��ض مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
ب�ش� ��أن ت�صنيف خدم ��ة الإنرتنت بالأ�س ��و�أ عاملي ًا
ب�ي�ن البلدان الأخرى ،هو عدم امتالك بنى حتتية
خا�صة بعد تعر� ��ض الكثري منها اىل التدمري على
ي ��د اجلماع ��ات الإرهابية يف ال�سن ��وات املا�ضية،
�إ�ضاف ��ة اىل تهري ��ب �سع ��ات الإنرتن ��ت و�إدخ ��ال
�سع ��ات مه ّرب ��ة غ�ي�ر موثوق ��ة �أدت اىل تده ��ور
اخلدمة الوا�صلة للمواطن".

و�أ�ضافت �أن "ا�ستخدام تقنيات قدمية مثل الواي
ف ��اي لإي�ص ��ال اخلدم ��ة للمواطن�ي�ن ه ��و ال�سب ��ب
الآخر يف �ضعف الإنرتنت ،وتتم حالي ًا معاجلتها
بتوج ��ه ال ��وزارة اجلدي ��د نح ��و تفعي ��ل و�إدخال
تقنيات حديث ��ة مث ��ل  FTTHو LETالتي مل
يتم العمل بها �سابق ًا بجدية".
و�أو�ضحت ال ��وزارة �أنها "قام ��ت بحمالت كبرية
بالتع ��اون م ��ع جه ��ات ع ��دة مث ��ل هيئ ��ة الإع�ل�ام
واالت�صاالت وجهاز الأمن الوطني� ،إذ حققت هذه
احلمالت الق�ضاء على الكثري من عمليات التهريب
و�صادرت الكثري من الأجهزة واملعدّات والكابالت
التي كانت ت�ستخدم يف هذه العمليات".
و�أ�ش ��ارت �إىل "�أنه ��ا ت�سع ��ى لتحقي ��ق الربنام ��ج
احلكومي اخلا�ص بها" ،م�ؤك ��دة "�سعيها لإجناز
طف ��رة نوعية يف جمال االت�ص ��االت وتكنولوجيا
املعلومات يف الأيام املقبلة".

ّ
يحذرون من ا�ستنزاف
�سكان الأهوار
املوارد الطبيعية

4

وفد �شباب ال�صاالت ينجو من
كارثة يف تربيز
 بغداد  /املدى
ق ��ال املن�س ��ق الإعالم ��ي للجن ��ة
ك ��رة ال�ص ��االت يف احت ��اد ك ��رة
الق ��دم عدي �ص ّب ��ار �إن وف ��د منتخب �شباب
ال�ص ��االت جنا م ��ن كارث ��ة قب ��ل دقائق من
هب ��وط الطائ ��رة الإيرانية الت ��ي �أقلته من
مط ��ار طه ��ران ال ��دويل اىل مطارمدين ��ة
تربي ��ز للم�شارك ��ة يف بطول ��ة ك�أ� ��س �آ�سيا
لك ��رة ال�صاالت  2019حت ��ت  19عام ًا التي
�ستقام خ�ل�ال الفرتة م ��ن  22-14حزيران
اجل ��اري بتواج ��د  12منتخب� � ًا م ��ن غ ��رب
و�شرق القارة.
و�أ�ض ��اف يف ات�ص ��ال هاتف ��ي م ��ع (املدى)
م ��ن مدين ��ة تربي ��ز الإيراني ��ة �أن الطائرة
الإيراني ��ة الت ��ي كان متواج ��د ًا عل ��ى متنها
وف ��د منتخ ��ب �شب ��اب ال�ص ��االت فق ��دت
توازنه ��ا وكادت �أن ت�سقط يف مطار تربيز
لك ��ن عناية الل ��ه �سبحانه وتع ��اىل ونباهة
قائ ��د الطائ ��رة الذي متكن م ��ن �إعادتها اىل
و�ضعه ��ا الطبيع ��ي يف اللحظ ��ات الأخرية

قبل الو�صول اىل املدرج .
وتاب ��ع �أن ع ��دم وجود خط ط�ي�ران مبا�شر
ب�ي�ن العا�صمة بغ ��داد ومدين ��ة تربيز التي
ت�ضي ��ف مناف�س ��ات الن�سخ ��ة الثاني ��ة م ��ن
بطول ��ة ك�أ�س �آ�سي ��ا لكرة ال�ص ��االت 2019
حت ��ت  19عام� � ًا كان ال�سب ��ب الرئي� ��س يف
�سفر الوفد اىل مط ��ار طهران الدويل الذي
مك ��ث فيه �ساع ��ات طويلة قبل �ش� � ّد الرحال
اىل مط ��ار تربيز ب�سبب �ضغط احلجوزات
الداخلية للمطارات الإيرانية .
و�أو�ضح عدي �أن مدرب املنتخب علي طالب
حمم ��د اختار قائمت ��ه النهائي ��ة املكوّ نة من
 14العب� � ًا للدخول يف مناف�س ��ات البطولة،
وه ��م كل م ��ن ح�س�ي�ن عب ��د احلكي ��م وعلي
عب ��د الل ��ه حم�س ��ن وح�س�ي�ن زام ��ل حبيب
ويحيى �أ�سعد عبد الوهاب و�إبراهيم �أحمد
�إبراهي ��م و�سبطني عبا�س حمم ��د وح�سني
حام ��د ح�سني و�صادق با�س ��م علي ويا�سني
ح�سني حم�س ��ن وليث غ�س ��ان ها�شم وعمر
عب ��د الرزاق حمم ��ود و�سج ��اد هيثم جواد
وحيدر رعد ح�سن وعلي موفق جا�سم.
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الذكرى اخلام�سة ل�سقوط املو�صل :الف�ساد وانتهاكات حقوق
الإن�سان واخلروق الأمنية ّ
تهدد بتكرار الكارثة

 بغداد /وائل نعمة
ظ � ّ�ل العراقي ��ون يتن ��درون ،خلم� ��س
�سن ��وات ،عل ��ى خ�ب�ر انت�ش ��ر عل ��ى
ومن�صات التوا�صل
املواق ��ع الإخبارية
ّ
االجتماع ��ي يف  10حزي ��ران ،2014
ع�ب�ر وع ��د رئي� ��س ال ��وزراء الأ�سب ��ق
ن ��وري املالكي بتحري ��ر املو�صل خالل
� 24ساعة!
وعل ��ى الرغم من �أن التحرير مل ي�أت �إال
بعد �أكرث من � 3سنوات على ذلك الوعد،
�إال �أن العراقي�ي�ن مازال ��وا ي�ستعي ��دون
�سنوي� � ًا يف ه ��ذا اليوم (�أم� ��س) �شريط
الأح ��داث ويتحدث ��ون فيم ��ا ل ��و كانت
�أ�سباب �سق ��وط املو�صل قد عوجلت �أم
مازالت م�ستمرة.
كان ��ت كلف ��ة انهي ��ار  4ف ��رق ع�سكرية،
�أمام  2000م�سلح يف ليلة  10على 11
حزي ��ران ،بح�س ��ب بع� ��ض التقديرات،
كبرية ج ��د ًا ،حي ��ث و�صل ع ��دد القتلى
ب�ي�ن املدني�ي�ن والع�سكري�ي�ن اىل 300
�أل ��ف ،ربعه ��م عل ��ى الأق ��ل يف نين ��وى
لوحدها.
�أدى االنهي ��ار الأمن ��ي يف نين ��وى اىل
�سق ��وط م ��دن ع ��دة يف  5حمافظ ��ات
م ��ن بينه ��ا �أط ��راف العا�صم ��ة ،فيم ��ا
هج ��ر نحو  6مالي�ي�ن عراق ��ي منازلهم
ومناطقه ��م ،ومازال ،حت ��ى الآن ،نحو
ملي ��ون ون�ص ��ف امللي ��ون منه ��م بحكم
النازحني.
ودم ��رت احل ��رب بع ��د ذلك نح ��و 150
�أل ��ف وحدة �سكني ��ة ،بح�سب احلكومة
العراقي ��ة ،يف  48مدين ��ة ،فيما و�صلت
فاتورة �إعادة الإعمار اىل قرابة الـ200
ملي ��ار دوالر ،يعجز الع ��راق حتى الآن
ع ��ن دفع  %1منها ب�سب ��ب الأزمة املالية
التي رافق ��ت �سنوات �سق ��وط املو�صل
والنفقات الت�شغيلية العالية.
وتب ��دو تلك اخل�سائ ��ر ه ّين ��ة مقابل �أن
تكون احلكوم ��ة والقوى ال�سيا�سية قد
ا�ستوعب ��ت الدر�س و�أخذت بالعالجات
ملنع تكرار الكارثة مرة �أخرى.
ق�ص ��ي عبا� ��س ال�شبك ��ي ،نائ ��ب ع ��ن
نين ��وى ،يق ��ول �إن الأ�سب ��اب الرئي�سة
الت ��ي كان ��ت وراء �سق ��وط املو�ص ��ل

"مازالت موجودة".
ال�شبك ��ي ي�ؤك ��د لـ(امل ��دى) �أن "بع� ��ض
الأط ��راف ال�سيا�سي ��ة ع ��ادت بع ��د
التحرير لتح ّر�ض على القوات الأمنية
واحل�شد".
وي�شري �إىل �أن ّ
"ال�شحن الطائفي" لدى
بع�ض ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والدينية
ه ��و م ��ا �أح ��دث فج ��وة ب�ي�ن ال�س ��كان
واملدنيني يف املو�ص ��ل قبل � 5سنوات.
كان ��ت يف املو�صل فرقت ��ان ع�سكريتان
و�أخ ��رى تابع ��ة لل�شرط ��ة االحتادي ��ة،
وبح�س ��ب وزي ��ر الدف ��اع ال�سابق خالد
العبي ��دي ،وه ��و نائ ��ب ح ��ايل ع ��ن
نينوى ،ق ��ال �إن "ان�سحاب ًا غري مفهوم
للق ��وات الأمنية ج ��رى يف ليلة �سقوط
املو�صل" .وظ ��ل املالكي ومقربون منه

يف دولة القانون يتحدثون ،ل�سنوات،
عن "م�ؤامرة" وراء ما جرى يف �صيف
 ،2014لك ��ن التقارير الأمنية �أكدت يف
ذل ��ك الوق ��ت �س ��وء �أو�ض ��اع املنظومة
ّ
وتف�شي الف�ساد.
الأمنية
يقول خلف احلدي ��دي ،وهو ع�ضو يف
جمل� ��س حمافظة نين ��وى ،لـ(املدى) �إن
"الف�ساد وال ِّر�ش ��ا يف الأجهزة الأمنية
وابت ��زاز ال�سكان من بع� ��ض �أفراد تلك
القوات مل تتغري طوال ذلك الوقت".
ويف ال�سن ��ة الأوىل لذك ��رى �سق ��وط
املو�ص ��ل ،ك�ش ��ف م�س�ؤول ��ون لـ(املدى)
عن �أن "داع�ش" كان لديه "جوا�سي�س"
يف �أغلب الأجهزة احلكومية يف نينوى
وم ��ن بينها الأمنية ،والت ��ي مهدت بعد
ذلك ل�سقوط املدنية.

جلنتان برملانيتان تتفقان
على توحيد مقرتح حكومي
وم�سودة برملانية
ّ
 بغداد  /حممد �صباح

اجتماع مرتقب لقادة الكتل
ال�سيا�سية مع ممثلي مكونات
حمافظة كركوك خالل الأيام
القليلة املقبلة لتدارك اخلالفات
التي بد�أت تهدد مترير م�شروع
قانون انتخابات جمال�س املحافظات
خالل جل�سات الربملان املقبلة.
تقول مقررة جمل�س النواب
خديجة علي يف حديث لـ(املدى)
�إن "اخلالفات الدائرة بني مكونات
كركوك على حتديد ح�ص�صها يف
املواقع واملنا�صب قد تهدد مترير
قانون انتخابات جمال�س املحافظات
يف جل�سات الربملان املقبلة".

وكان ب�ش ��ار الكيك ��ي ،رئي� ��س جمل� ��س
املحافظ ��ة يف ذلك الوق ��ت ،قال قبل 10
�أيام م ��ن �سقوط املو�ص ��ل لـ(املدى) �إن
�أج ��زا ًء وا�سع ��ة م ��ن ال�ساح ��ل الأمي ��ن
ملدين ��ة املو�ص ��ل تق ��ع حت ��ت �سيط ��رة
امل�سلح�ي�ن لي�ل ً�ا م ��ع ان�سح ��اب ق ��وات
الأمن منها.
امللف الأمني
وجتاهل ��ت بغداد ،بح�س ��ب م�س�ؤولني،
لأ�شه ��ر عدي ��دة ،املعلوم ��ات الأمني ��ة
الت ��ي حتذر م ��ن انهي ��ار الو�ضع هناك،
واملخاط ��ر القادمة من ال�صحراء ،حتى
حدث ��ت الكارثة ووع ��د املالك ��ي حينها
بح ّلها خالل � 24ساعة فقط!
ويق ��ول خل ��ف احلدي ��دي �إن اخلط ��ر

الأمن ��ي م ��ازال موج ��ود ًا" :ال�صحراء
غ�ي�ر م�ؤ َّمن ��ة واحلدود م ��ع �سوريا يف
غرب املو�صل خمرتقة".
وكان التقرير الأخري لتق�صي احلقائق
يف املو�ص ��ل ،الذي ُ�س ّرب ��ت �أجزاء منه
يف �آذار املا�ضي� ،أكد وجود فراغ �أمني
يف نينوى مب�ساحة  1600كم ،كما �أكد
وجود  650م�سلح ًا.
ً
وبد�أ "داع�ش" م�ؤخرا مبهاجمة القرى
والنواح ��ي القريبة م ��ن املدن الكبرية،
كما زاد من هجماته على املخاتري.
وق ��ال عدد من �شهود العيان يف نينوى
لـ(املدى) ،خ�ل�ال العامني املا�ضيني� ،إن
ع ��دد ًا م ��ن عنا�صر"داع�ش" ع ��ادوا اىل
املدينة ،و�إنهم (�شهود العيان) يرتددون
بالإبالغ عنهم خوف ًا من االنتقام.

الد�ستور.
وتتاب ��ع النائبة عن حمافظة كرك ��وك �إن "املكوّ ن
الك ��ردي طال ��ب م ��ن املكوّ ن ��ات الأخ ��رى (العرب
والرتكم ��ان وامل�سيحي�ي�ن) �أثن ��اء املفاو�ضات �أن
تك ��ون ح�صته من املنا�ص ��ب يف املحافظة بـ%50
الأم ��ر ال ��ذي القى رف�ض� � ًا من الع ��رب والرتكمان
اللذي ��ن اقرتح ��ا توزي ��ع املنا�ص ��ب وف ��ق نظ ��ام
التوزان بني املكونات".
وتلف ��ت �إىل �أن "الأمم املتح ��دة مازال ��ت توا�صل
لقاءاته ��ا م ��ع جميع الأط ��راف لكنه ��ا مل تتو�صل

اىل حل ��ول حل�س ��م ه ��ذه اخلالفات ب�ي�ن مكونات
كركوك".
من جانبه ،يق ّلل ع�ضو جلنة الأقاليم واملحافظات
الربملاني ��ة �ش�ي�روان دوب ��رداين م ��ن �إمكانية �أن
"ت� ��ؤدي ه ��ذه اخلالف ��ات القائمة ب�ي�ن مكونات
حمافظ ��ة كرك ��وك �إىل ت�أجي ��ل قان ��ون انتخابات
جمال� ��س املحافظ ��ات" ،م�ؤك ��د ًا �أن اللج ��ان
الربملاني ��ة املعن ّي ��ة ما�ضي ��ة يف تعديالته ��ا عل ��ى
قانون االنتخابات".
وب�ّي�نّ النائب دوبرداين يف ت�صريح لـ(املدى) �أن

وح�س ��م قان ��ون انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظات
رق ��م  12ل�سنة  2018اجل ��دل القائم بني مكونات
كرك ��وك بعدم ��ا �أل ��زم بتوزي ��ع املنا�ص ��ب مبب ��د�أ
الت ��وازن القائ ��م على تقا�سم ال�سلط ��ة بني العرب
والرتكم ��ان والكرد بواقع  %32لكل منهم ،مقابل
 %4للمكوّ ن امل�سيحي.
وت�ضي ��ف علي �أن "هذه اخلالف ��ات جتددت �أثناء
طرح قان ��ون جمال�س املحافظ ��ات للتعديل داخل
اللجن ��ة القانونية يف جمل� ��س النواب" ،متوقعة

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

حقوق الإن�سان واخلدمات
وينتقد خل ��ف احلديدي ا�ستمرار �سوء
اخلدم ��ات يف نينوى وت�صاعد البطالة
والتي يعتقد �أنه ��ا واحدة من الأ�سباب
التي قد تعيد املدينة اىل املربع الأول.
ومازال قل ��ب املو�صل ،املدينة القدمية،
وك�أن ��ه تعر� ��ض اىل زل ��زال ،فيما ي�شك
بوج ��ود مئات اجلث ��ث مازالت مدفونة

خالف بني مك ّونات كركوك ّ
يهدد بت�أجيل �إقرار قانون
انتخابات املحافظات

�أن "تت�سب ��ب ه ��ذه اخلالف ��ات والتقاطع ��ات بني
مكون ��ات كرك ��وك بت�أجي ��ل قان ��ون االنتخاب ��ات
املحلية".
ويتك ��ون جمل� ��س حمافظ ��ة كرك ��وك ،ال ��ذي مت
انتخاب ��ه عام  ،2005م ��ن  41ع�ضو ًا ،بواقع 26
لقائمة الت�آخي الكردية ،و 9للرتكمان و 6للعرب.
ومل ت�شه ��د املحافظ ��ة طيل ��ة الأع ��وام الالحق ��ة
انتخاب ��ات عل ��ى م�ست ��وى جمال� ��س املحافظات،
نظ ��ر ًا للخالف ��ات عل ��ى حتدي ��د ن�س ��ب متثي ��ل
املكون ��ات ،والتع� رّ
ّث� يف تطبي ��ق امل ��ادة  140من

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

و ُك�شفت ،يف الأ�شه ��ر املا�ضية� ،شبكات
ع� �دّة تق ��وم بتزوي ��ر الهوي ��ات اىل
�أ�شخا� ��ص يعمل ��ون م ��ع التنظي ��م ،كما
حاول ��ت بع�ض العوائ ��ل �إدراج �أبنائها
املنتم�ي�ن اىل "داع� ��ش" �ضم ��ن قوائ ��م
املفقودي ��ن يف الع ّب ��ارة التي غرقت يف
�آذار املا�ضي يف املو�صل.

او تف�سخت حتت الركام.
باملقابل ،يقول �إن "هناك � 9آالف معتقل
يف نينوى بينهم متهمون ب�سبب ت�شابه
الأ�سماء و�آخرون بتهم كيدية بالإ�ضافة
�إىل �أن الدواع� ��ش مل يح�سم �أمرهم منذ
�سنوات".
قا�ض فقط لـ4
100
نينوى
يف
ويوجد
ٍ
مالي�ي�ن ن�سمة ،وه ��و ما يعط ��ل �إجناز
التحقيقات ب�صورة اعتيادية.
وي�شتك ��ي ال�س ��كان م ��ن تعط ��ل ق�ضية
التعوي�ض ��ات ،كم ��ا اليع ��رف م�ص�ي�ر
� 3500شخ� ��ص ،يق ��ول ذووه ��م �إنه ��م
اعتقلوا �أثناء عمليات التحرير .ويقول
امل�س�ؤول املحلي �إن احلكومة مل تعالج
ق�ضايا املعوقني والأرامل والأيتام ومل
حت�سم و�ضع ذوي تنظيم "داع�ش".

املدير العام
غادة العاملي

عدنان ح�سني

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

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

رئي�س التحرير التنفيذي

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

"ر�ؤ�ساء الكتل ال�سيا�سية �سيجتمعون قريب ًا من
�أج ��ل ح�سم م�شكل ��ة وخالفات مكون ��ات حمافظة
كركوك ب�ش� ��أن انتخاب ��ات املحافظ ��ة" ،الفت ًا �إىل
�أن "م ��ا نري ��ده ع ��ودة جمي ��ع الأح ��زاب الكردية
للمحافظة �أ�سوة بالأحزاب الأخرى".
ويتاب ��ع النائ ��ب عن كتل ��ة احل ��زب الدميقراطي
الكرد�ست ��اين حديثه قائ�ل ً�ا �إن "هناك جلنة ت�ضم
يف ع�ضويته ��ا ممثل�ي�ن ع ��ن املكون ��ات العربي ��ة
والكردي ��ة والرتكماني ��ة وامل�سيحي ��ة والأقليات
الأخ ��رى جتري مفاو�ضاتها ب�ش� ��أن التو�صل �إىل
حلول ب�ش�أن تنظيم االنتخابات يف كركوك".
وي�ضي ��ف �أن "جلنت ��ي املحافظ ��ات والأقالي ��م،
والقانونية النيابيت�ي�ن اجتمعتا قبل عطلة العيد
واتفقت ��ا عل ��ى توحيد مق�ت�رح قان ��ون انتخابات
جمال� ��س املحافظ ��ات م ��ع امل�ش ��روع احلكوم ��ي
املر�س ��ل للربمل ��ان يف بداية �شهر �أي ��ار املا�ضي".
م�ؤك ��دا �أن "االجتم ��اع املقب ��ل ل ّلجنت�ي�ن �سيتف ��ق
على و�ض ��ع �صياغة جديدة للقان ��ون قبل عر�ضه
للقراءة الثانية داخل جمل�س النواب".
وي�ضي ��ف �أن "هن ��اك بع� ��ض التحفظ ��ات عل ��ى
نق ��اط وفقرات م�شروع القان ��ون املر�سل من قبل
احلكومة يتطلب �إجراء تعديالت عليها" ،منوه ًا
�إىل �أن "االنته ��اء من هذه النقا�شات والتعديالت
�سيك ��ون خالل اليومني املقبلني م ��ن �أجل امل�ضي
بالقراءة الثانية للقانون".
وي�ش�ي�ر �إىل �أن "مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات �أر�سلت
تعديالت �أ�ضافية �إىل الربملان من �أجل ت�ضمينها
يف التعدي�ل�ات الت ��ي �ستج ��رى عل ��ى القان ��ون،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن مالحظ ��ات ملنظمات املجتم ��ع املدين
�سيت ��م ت�ضمينه ��ا يف مقرتح قان ��ون االنتخابات
وامل�شروع احلكومي".
بدوره ��ا ،تق ��ول ع�ض ��وة اللجن ��ة القانوني ��ة
يف جمل� ��س الن ��واب به ��ار حمم ��ود يف ت�صريح

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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املدير الفني

خالد خ�ضري

لـ(املدى) �إن جلنتها "�أكملت حت�ضرياتها لعر�ض
م�ش ��روع قان ��ون انتخابات جمال� ��س املحافظات
للقراءة الأوىل".
ونف ��ذت احلكومة تغيريات عل ��ى قانون جمال�س
املحافظ ��ات والأق�ضي ��ة رق ��م  12و�أر�سلت ��ه �إىل
الربمل ��ان مت�ضمن� � ًا من ��ح  % 30م ��ن املقاع ��د �إىل
املر�شح�ي�ن الأعل ��ى �أ�صوات� � ًا و %70م ��ن املقاع ��د
ت ��وزع وفق نظ ��ام �سان ��ت ليغو املع ��دل واملحدد
بـ(.)1.9
وا�ستكمل جمل�س النواب ،يف الثالث والع�شرين
م ��ن �شه ��ر �آذار املا�ض ��ي ،الق ��راءة الأوىل ملقرتح
قانون التعدي ��ل الأول لقانون انتخابات جمال�س
املحافظ ��ات والأق�ضية رق ��م  12ل�سنة  2018قبل
�أن تطل ��ب احلكوم ��ة م ��ن الربمل ��ان الرتي ��ث يف
ت�شريعه.
وت�ضي ��ف �أن "هن ��اك اجتماع ًا �سيك ��ون لأع�ضاء
اللجن ��ة القانوني ��ة يف جمل� ��س الن ��واب قبل عقد
جل�سة اليوم الثالثاء لكتابة تقريرها بخ�صو�ص
دم ��ج امل�ش ��روع احلكوم ��ي باملق�ت�رح" ،مرجحة
"ت�أجيل قراءته �إىل جل�سة اخلمي�س املقبل".
وبح�س ��ب امل ��ادة الأوىل م ��ن م�ش ��روع القان ��ون
اجلديد الذي �أر�سلت ��ه احلكومة اىل الربملان ف�إن
عمر املر�شح لالنتخابات املحلية �سيكون � 25سنة
و�أن يك ��ون عراقي ًا كامل الأهلي ��ة يف حني منعت
املادة ( )2الأح ��زاب والتنظيم ��ات ال�سيا�سية �أن
ت�سحب من املر�شح الفائز املقعد املخ�ص�ص له يف
�أي وقت كان.
وتو�ض ��ح �أن "�أه ��م التعدي�ل�ات الت ��ي جرت على
م�س ��ودة امل�ش ��روع احلكوم ��ي هو حتوي ��ل الع ّد
والف ��رز الي ��دوي �إىل الإلك�ت�روين" ،وا�صف ��ة
التغي�ي�رات الت ��ي حمله ��ا امل�ش ��روع احلكوم ��ي
بـ"الكب�ي�رة التي غريت حتى النظ ��ام االنتخابي
وجعلت القائمة مفتوحة".
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نيجريفان بارزاين ي�ؤدي اليمني الد�ستورية رئي�س ًا لإقليم كرد�ستان
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سياسة
نيجريفان بارزاين:
�سنع ّزز العالقات مع
بغداد ودول اجلوار

م�سعود بارزاين يدعو لإيجاد حلول للم�شاكل بني بغداد و�أربيل

 بغداد /المدى

 بغداد /المدى
دع ��ا الرئي� ��س م�سع ��ود بارزان ��ي� ،أم�س،
الحكوم ��ة الفيدرالي ��ة وحكوم ��ة �إقلي ��م
كرد�ست ��ان لإيج ��اد حل ��ول ل ��كل الم�ش ��اكل
وخا�صة فيم ��ا يخ�ص المناط ��ق المتنازع
عليها ،م�شير ًا �إلى �أن خطر داع�ش ما يزال
قائم� � ًا ،لي�س فقط عل ��ى �إقليم كرد�ستان بل
في كل المنطقة.
وق ��ال بارزان ��ي في كلمة له خ�ل�ال مرا�سم
�أداء رئي� ��س �إقلي ��م كرد�ست ��ان نيجيرف ��ان

بارزان ��ي اليمي ��ن القانوني ��ة " :ن�شك ��ر
الباري تعالى على تنظيم الو�ضع في �إقليم
كرد�ستان وخا�صة بعد �إجراء االنتخابات
ف ��ي � 30أيل ��ول م ��ن ال�سن ��ة المن�صرم ��ة،
ون�شك ��ر �شع ��ب كرد�ست ��ان لن�ضاله ��م ف ��ي
جمي ��ع التحديات ،و�شك ��ر ًا لن�ضال ودماء
�شهدائنا".
و�أ�ض ��اف الرئي� ��س م�سعود بارزان ��ي �إنه
"بموج ��ب انتخاب ��ات � 30أيل ��ول ،وم ��ن
خ�ل�ال �إج ��راء ديمقراط ��ي ،قام ��ت رئا�سة
البرلم ��ان بانتخاب رئي�س �إقليم كرد�ستان

ال ��ذي ت�س ّلم الرئا�سة ،وغ ��د ًا �سوف ن�شرع
بالإجراءات المتعلقة بت�شكيل الكابينة".
و�أ�ض ��اف بارزاني "من هن ��ا �أبارك لل�سيد
نيجيرف ��ان بارزان ��ي و�أدعم ��ه ،و�أدع ��و
الحكوم ��ة الفيدرالي ��ة وحكوم ��ة الإقلي ��م
الى �إيج ��اد الحلول لكل الم�شاكل وخا�صة
فيم ��ا يخ� ��ص المناط ��ق المتن ��ازع عليه ��ا
لأن الم�شكل ��ة تتعم ��ق كل ي ��وم" ،مبين� � ًا:
"ق ��د تكون هن ��اك خط ��ورة جدّية ب�سبب
ه ��ذا الو�ض ��ع ....وع ��ن طري ��ق التفاه ��م
والم�شاركة ما بين الجميع ال بد من �إيجاد

الحلول بموجب الد�ستور".
وتاب ��ع بارزان ��ي �أن "الدواع� ��ش ه ��م في
ط ��ور االندث ��ار ولكن تهديده ��م باق ،وهم
ال ي�شكل ��ون تهدي ��د ًا لأمن االقلي ��م بل لكل
المنطق ��ة ،لذلك يج ��ب �أن نك ��ون حذرين،
وع ��ن طري ��ق تن�سي ��ق جي ��د نتاب ��ع ه ��ذه
الخطورة".
و�أو�ض ��ح" :نحن نح ��اول �أن نتجنب تلك
الك ��وارث الت ��ي ح�صلت ،ونت�أم ��ل ب�إيجاد
الحلول ال�سلمية في ال�شرق الأو�سط ،لأن
الح ��رب لي�ست ف ��ي م�صلحة �أح ��د" ،داعي ًا

"جميع الأحزاب لتبني ح�س الم�س�ؤولية
في �إيجاد الحلول الالزمة".
وف ��ي  2019-5-28انتخ ��ب برلم ��ان
كرد�ست ��ان ،نيجيرف ��ان بارزان ��ي ،رئي�س ًا
لإقلي ��م كرد�ستان ،بع ��د  18عام ًا من �شغله
من�صب رئي�س الوزراء ،و�أدى ،يوم �أم�س
الإثني ��ن  10حزيران ،في قاع ��ة �سعد عبد
الل ��ه ب�أربيل اليمي ��ن الد�ستورية بح�ضور
وا�س ��ع من داخل وخ ��ارج �إقليم كرد�ستان
والع ��راق بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى ممثل ��ي دول
العالم.

�أك ��د رئي�س �إقليم كرد�ستان ،نيجيرفان بارزاني� ،أن رئا�سة الإقليم �ستكون
مظلة الوح ��دة الجامعة لكل القوى والأط ��راف ال�سيا�سية والمكونات في
�إقليم كرد�ستان على اختالف توجهاته ��ا" ،م�ضيف ًا�" :سنع ّزز عالقات �إقليم
كرد�ستان مع بغداد والخارج خالل المرحلة المقبلة".
وق ��ال بارزان ��ي خ�ل�ال مرا�س ��م �أدائ ��ه اليمي ��ن القانوني ��ة بح�ض ��ور مئات
ال�شخ�صي ��ات ف ��ي قاع ��ة �سعد عب ��د الل ��ه ب�أربي ��ل" :ن�شكر كل م ��ن �صوتوا
ل�صالحن ��ا وكذل ��ك الذين لم ي�صوتوا لنا" ،مبين� � ًا �أن "الحفاظ على العملية
الديمقراطية في كرد�ستان هو المك�سب الأهم".
و�أ�ضاف �أن الرئي�س م�سعود بارزاني �أدى دور ًا مهم ًا و�أ�سا�سي ًا في مقارعة
الإرهابيين وتبديد حلم الظالميين والتخريبيين ،و�شارك باعتباره القائد
العام لقوات الببي�شمركة ب�شكل مبا�شر و�شجاع في الدفاع عن كرد�ستان"،
م�ؤكد ًا" :ن�سعى لتقوية قوات البي�شمركة".
و�أو�ض ��ح �أن "دفاعنا ع ��ن العراق كان دفاع ًا عن الإن�سانية ،و�أن الإرهاب ال
يزال يهدد العراق والعالم" ،مبين ًا" :الحرب تدمر حياة واقت�صاد الدول".
وم�ضى بالقول�" :سنعزز العالقات مع بغداد والخارج في المرحلة المقبلة
و�سنبني عالقات جيدة مع دول الجوار".
و�ش� �دّد عل ��ى �أنه "ال بد م ��ن تر�سيخ الم�صالح ��ة في �إقلي ��م كرد�ستان وعدم
�إق�ص ��اء الآخ ��ر" ،الفت� � ًا �إل ��ى �أن اختالفاتن ��ا ل ��ن تقف عائق� � ًا �أم ��ام تحقيق
الم�صلح ��ة العامة و�س�أ�ستخ ��دم كل �صالحياتي من �أج ��ل �إنجاح الحكومة
الجديدة.
وذك ��ر �أن "رئا�س ��ة الإقلي ��م �ستك ��ون مظل ��ة الوح ��دة الجامعة ل ��كل القوى
والأط ��راف ال�سيا�سي ��ة والمكون ��ات ف ��ي �إقلي ��م كرد�ست ��ان عل ��ى اختالف
توجهاتها".

وزيرا خارجية تركيا و�أملانيا و�سفراء ي�شاركون يف مرا�سم التكليف
 بغداد /املدى
�شه ��دت مرا�سم ت�أدي ��ة نيجريفان بارزاين
اليمني القانوني ��ة رئي�س ًا لإقليم كرد�ستان،
ح�ض ��ور ًا وا�سع ًا من داخل وخ ��ارج �إقليم
كرد�ستان والعراق.
وتع ��د املرا�سم الربوتوكولي ��ة التي جرت
يف �أربي ��ل الأك�ب�ر عل ��ى م�ست ��وى �إقلي ��م
كرد�ست ��ان والع ��راق ،حي ��ث مت ��ت دع ��وة
� 1200شخ�صي ��ة عل ��ى م�ست ��وى الع ��امل
حل�ضور املرا�سم.

و�ش ��ارك كل من وزي ��ر اخلارجية الرتكي ،نيجريفان بارزاين كل التوفيق وال�سداد ،املزي ��د م ��ن التق ��دم واالزده ��ار لل�شع ��ب
ووزي ��ر اخلارجي ��ة الأمل ��اين والعديد من و�أن يعين ��ه الل ��ه عل ��ى حتم ��ل الأمان ��ة الك ��ردي" .و�أ�ض ��اف�" :أع�ب�ر ع ��ن �أجم ��ل
ال�سفراء وقنا�ص ��ل دول العامل يف العراق واال�ستمرار يف حتقيق الإجنازات لإقليم الته ��اين ،و�أطي ��ب التمني ��ات بالتوفي ��ق
و�إقلي ��م كرد�ست ��ان يف املرا�سم� ،إىل جانب كرد�ستان وحتقيق وحدة العراق".
والنجاح لإقليم كرد�ستان".
م�س� ��ؤويل الأح ��زاب والق ��وى ال�سيا�سية كم ��ا �أك ��د �أم�ي�ن �س ��ر احت ��اد الإع�ل�ام كم ��ا �أكد �أن ��ه "ي�سعدنا وي�شرفن ��ا �أن �أرفع
داخل �إقليم كرد�ستان.
الإلكرتوين الكويتي ،حمم ��د العرادة� ،أن لفخامتك ��م بالأ�صالة عن نف�س ��ي وبالإنابة
وق ��ال حماف ��ظ الفرواني ��ة يف الكوي ��ت تن�صي ��ب نيجريفان بارزاين رئي�س ًا لإقليم عن احت ��اد الإعالم الإلك�ت�روين الكويتي،
ال�شي ��خ في�ص ��ل احلم ��ود�" ،:إنن ��ا نهن ��ئ كرد�ست ��ان ي�شكل عام ًال �إيجابي ًا يف مرحلة خال� ��ص التهنئ ��ة مقرون ��ة ب�أ�سم ��ى �آي ��ات
نيجريفان بارزاين ،مبنا�سبة �أدائه اليمني جديدة للعراق عموم ًا واملنطقة.
الإعزاز مبنا�سبة �أداء اليمني الد�ستورية،
الد�ستورية ،رئي�س ًا لإقليم كرد�ستان".
وق ��ال الع ��رادة �إن "تن�صي ��ب نيجريف ��ان داعي� � ًا الل ��ه �أن يعين ��ك عل ��ى حتم ��ل ه ��ذه
وقال احلمود �إننا "نتمنى لفخامة الرئي�س بارزاين رئي�س ًا لإقلي ��م كرد�ستان �سيحقق الأمانة العظيمة".

احلكيم يدعو اىل
ت�صفري اخلالفات
والعبادي يهنئ

الرئا�سات الثالث تبارك لبارزاين وتدعو لتعزيز التعاون
بني االحتادية والإقليم

 بغداد /المدى
�أكد رئي�س الجمهورية ،برهم �صالح ،ثقته
بق ��درة رئي�س �إقليم كرد�ست ��ان نيجيرفان
بارزان ��ي على تعزيز التع ��اون بين �أربيل
وبغ ��داد .وق ��ال �صال ��ح ف ��ي كلمت ��ه خالل
ح�ض ��ور مرا�س ��م �أداء بارزان ��ي اليمي ��ن
القانوني ��ة" :هذه منا�سب ��ة تاريخية مهمة
�أن نجتم ��ع هنا لن�شارك ف ��ي مرا�سم ت�س ّنم
�أخ ��ي نيجيرفان بارزان ��ي من�صب رئي�س
�إقليم كرد�ستان".
و�أ�ض ��اف" :واج ��ب علين ��ا �أن ن�شي ��د بم ��ا
قدمه م�سعود بارزاني خالل فترة رئا�سته
لإقلي ��م كرد�ست ��ان حي ��ث ق�ض ��ى �أكث ��ر من
ن�ص ��ف ق ��رن ف ��ي �صف ��وف البي�شمرك ��ة
والن�ض ��ال ال�سيا�س ��ي وكان ل ��ه دور كبير
ف ��ي كل الأح ��داث ومنه ��ا كتاب ��ة الد�ستور
ال ��ذي ارت�ضين ��اه لأنف�سن ��ا في�ص�ل ً�ا لح ��ل
م�شاكلنا".
وتابع �أن "كرد�ست ��ان تمثل تجربة مهمة،
ق ��وة كرد�ست ��ان م ��ن ق ��وة الع ��راق وقوة
الب�ص ��رة وبغداد من قوة كرد�ستان ،وهذا
المنط ��ق يج ��ب �أن ن�ستن ��د �إلي ��ه" ،مبين ًا:
"نت�أم ��ل �أن نكون �أمام حقبة من الإعمار
وال�سالم".
وم�ضى بالقول" :نح ��ن نتو�سم في �أخينا
نيجيرف ��ان بارزاني ال ��ذي يملك خبرة في
الحك ��م والعالق ��ات الدبلوما�سي ��ة ،تعزيز
العالقات بين المركز والإقليم".
ب ��دوره� ،أكد حمي ��د الغ ��زي ،الأمين العام
لمجل� ��س ال ��وزراء ممثل رئي� ��س الوزراء
ع ��ادل عب ��د المه ��دي ،ف ��ي مرا�س ��م �أداء
رئي�س �إقلي ��م كرد�ستان اليمين القانونية،
�أن الحكوم ��ة االتحادي ��ة "ت ��درك �ضرورة
االلتزام ��ات المتبادل ��ة وتر�سي ��خ العالقة
الد�ستوري ��ة بي ��ن المرك ��ز والإقلي ��م"،
م�ضيف� � ًا" :نتمن ��ى لل�سي ��د نيجيرف ��ان
بارزان ��ي النج ��اح في �أداء مهام ��ه بتوفير
الخدمة والرفاهية لمواطني الإقليم".
وق ��ال الغ ��زي "�إن م ��ن دواع ��ي ال�س ��رور
�أن نك ��ون الي ��وم بينك ��م بمنا�سب ��ة ت�س ّنم
الأ�ست ��اذ نيجيرف ��ان البارزان ��ي من�ص ��ب
رئي� ��س الإقلي ��م وح�ضورن ��ا ممثلي ��ن عن
دولة رئي�س الوزراء ع ��ادل عبدالمهدي".
و�أ�ض ��اف" :نتق ��دم بخال� ��ص التهنئ ��ة
لمواطن ��ي الإقليم وحكومته ��م والبرلمان

لتم�سكه ��م بالخيار
مثمنين ال ��دور الكبير ّ
الديمقراط ��ي والنهج ال�سليم ف ��ي اختيار
برلم ��ان الإقليم بع ��د �سنوات م ��ن معاناة
اال�ضطهاد والديكتاتورية".
وتابع" :لق ��د �أولت حكومات العراق ،بعد
ني�سان عام  ،2003اهتمام ًا كبير ًا بمفاهيم
الديمقراطية والتقدم لجميع �أبناء ال�شعب
العراق ��ي ،ال �سيما في هذه الحكومة حيث
نعمل عل ��ى تر�سي ��خ العالق ��ة الد�ستورية
بي ��ن المرك ��ز والإقليم واعتب ��ار الد�ستور
الركي ��زة الأ�سا�سية ل�ضمان وحدة العراق
و�سيادته والحفاظ على �أمنه و�سالمته".
وم�ضى بالقول" :لق ��د تج ّلت هذه العالقة
من خالل ّ
ور�ص ال�صفوف
تخطي الأزمات ّ
�أمام التحديات الأمنية ،الأمر الذي ي�ضعنا
�أم ��ام طريق متوا�صل نح ��و تعميق عالقة
التن�سي ��ق بي ��ن بغ ��داد و�أربي ��ل والم�ضي
قدم� � ًا نح ��و مرحل ��ة جدي ��دة م ��ن البن ��اء
والإعمار" .و�أ�شار ممث ��ل رئي�س الوزراء
�إل ��ى �أن ��ه "نحن ف ��ي الحكوم ��ة االتحادية
ن ��درك �ضرورة االلتزام ��ات المتبادلة بين
المرك ��ز والإقلي ��م وح � ّ�ل جمي ��ع الملف ��ات

العالقة وفق الد�ستور ا�ستناد ًا �إلى طاولة
الحوار والتفاه ��م ،وبهذه المنا�سبة ن�ؤكد
�ض ��رورة �إبع ��اد الع ��راق ع ��ن الخالف ��ات
الإقليمية والأزم ��ات الدولية والعمل على
تر�سيخ الحوار والتهدئة و�ضمان ال�سالم
والأمن لجميع دول المنطقة".
ف ��ي �سي ��اق مت�صل� ،أك ��د رئي� ��س البرلمان
محم ��د الحلبو�سي� ،أن انتخاب نيجيرفان
بارزان ��ي رئي�س ًا لإقلي ��م كرد�ستان خطوة
مهم ��ة نحو تعزيز العمل ال�سيا�سي ومثال
حي الحترام الد�ستور.
وق ��ال الحلبو�س ��ي" :نب ��ارك انتخ ��اب
فخام ��ة نيجيرفان بارزان ��ي رئي�س ًا لإقليم
كرد�ست ��ان الع ��راق ،ويعد ه ��ذا االنتخاب
خطوة مهمة نحو تعزيز العمل ال�سيا�سي
ومث ��ا ًال حي� � ًا الحت ��رام الد�ست ��ور و�إرادة
ال�شع ��ب من جه ��ة ،وترجمة ح ّي ��ة لتعزيز
دور الجيل الثاني في العملية ال�سيا�سية،
الذي ��ن اكت�سبوا خب ��رة مهمة طوال عملهم
م ��ع الق ��ادة من الجي ��ل الأول ف ��ي العملية
ال�سيا�سي ��ة بع ��د التغيي ��ر ،حي ��ث تنتظ ��ر
الأخ الرئي� ��س مهم ��ة ا�ستكم ��ال الح ��وار

والتوا�ص ��ل م ��ع بغ ��داد لح�س ��م و�إنج ��از
العال ��ق من الملف ��ات ،وتمكين المواطنين
من الح�صول على حقوقهم".
ال ��ى ذل ��ك ،دع ��ا رئي� ��س تحال ��ف الإ�صالح
والإعم ��ار عمار الحكيم ،الى ت�صفير نقاط
الخالف بين الحكومة االتحادية وحكومة
�إقليم كرد�ستان.
وقال عمار الحكيم في كلمته خالل مرا�سم
التن�صيب" :في البداية نهنئ �أخانا العزيز
نيجيرف ��ان البارزان ��ي بانتخاب ��ه رئي�س� � ًا
لإقلي ��م كرد�ست ��ان العراق ون�شي ��د بالدور
القي ��ادي المتميز ل�ل��أخ الرئي� ��س م�سعود
بارزاني ال ��ذي كان وال ي ��زال يمثل قيادة
وطني ��ة عراقي ��ة وكردي ��ة ترك ��ت ب�صمتها
الوا�ضحة في م�سار الأحداث والتطورات
العراقي ��ة ،ويذكرنا ب�أبي ��ه الراحل الزعيم
الم�ل�ا م�صطف ��ى بارزاني و�أخي ��ه الراحل
الكبير مام جالل الطالباني".
و�أ�ض ��اف" :ف ��ي كل �شبر من ه ��ذا الوطن
هنال ��ك تاري ��خ يمت ��د لآالف ال�سنين ،وفي
كرد�ست ��ان الع ��راق تحديد ًا يوج ��د تاريخ
مع ّب ��د بالت�ضحي ��ات والن�ض ��ال والأل ��م

والأم ��ل" ،مبين� � ًا �أن "عالق ��ة الك ��رد به ��ذا
الوط ��ن ال يمك ��ن النظ ��ر له ��ا م ��ن زاوي ��ة
اتفاقي ��ات �سيفر او ل ��وزان �أو الجزائر �أو
غيره ��ا من االتفاقي ��ات فح�سب ،وال يمكن
النظ ��ر له ��ا م ��ن زاوي ��ة نظ ��ام الحك ��م في
العراق ��ي (ملكي ًا او جمهوري� � ًا ،دكتاتوري ًا
او ديمقراطي� � ًا) ،ب ��ل البد م ��ن النظر �إليها
م ��ن زوايا متعددة وعميق ��ة و�شاملة ت�أخذ
بنظر االعتبار ذلك التاريخ والجغرافيا..
فالعالقة بي ��ن كرد�ستان والعراق �أكبر من
الحكوم ��ات او ال�شخو� ��ص ،فالحكوم ��ات
تتغير وال�شخو�ص يرحلون ولكن الوطن
وال�شعب باقيان".
و�ش ��ارك كل من وزي ��ر الخارجية التركي،
ووزي ��ر الخارجية الألمان ��ي والعديد من
ال�سفراء وقنا�ص ��ل دول العالم في العراق
و�إقلي ��م كرد�ستان في المرا�سم� ،إلى جانب
م�س�ؤول ��ي الأح ��زاب والق ��وى ال�سيا�سية
داخل الإقليم ومنهم وفد رفيع من المكتب
ال�سيا�سي لالتح ��اد الوطني الكرد�ستاني،
والأمين الع ��ام لحركة التغيي ��ر عمر �سيد
عل ��ي ،والأمين الع ��ام لالتح ��اد الإ�سالمي

الكرد�ستان ��ي �ص�ل�اح الدي ��ن به ��اء الدين،
و�سكرتير الحزب اال�شتراكي الديمقراطي
محم ��د حاج ��ي محم ��ود ،وقائ ��د الحرك ��ة
الإ�سالمي ��ة عرفان عبدالعزي ��ز ،و�سكرتير
الحزب ال�شيوعي كاوه محمود.
بدوره ،هن�أ رئي�س الوزراء ال�سابق ،زعيم
ائتالف الن�صر حيدر العبادي ،نيجيرفان
بارزاني بمنا�سبة �أدائه اليمين القانونية.
ون�ش ��ر العب ��ادي تغري ��دة عل ��ى موق ��ع
"تويتر" جاء فيها :اهنئ ال�سيد نيجرفان
بارزاني بمن�صبه الجديد ..،واوظف هذه
المنا�سب ��ة لت�أكيد قيم التعاي� ��ش وال�سالم
بي ��ن جمي ��ع قومي ��ات و�أدي ��ان وطوائ ��ف
العراق".
و�أ�ض ��اف" :ا�ش ��دد عل ��ى م�س�ؤوليات ��ه
الجدي ��دة و�ضرورة االنط�ل�اق بها لتعزيز
وح ��دة العراق و�سيادته والتوزيع العادل
لثرواته.".و�أ�ضاف" :العراق للعراقيين،
وعليهم واجب الوفاء له".
ال ��ى ذل ��ك� ،أك ��د رئي� ��س تحال ��ف المح ��ور
الوطني ،خمي�س الخنجر ،نجاح التجربة
الديمقراطي ��ة ف ��ي �إقليم كرد�ست ��ان والتي

تكلل ��ت بتن�صي ��ب نيجيرف ��ان بارزان ��ي
رئي�س ًا.
وفي كلم ��ة وجهها الخنجر خ�ل�ال مرا�سم
تن�صي ��ب بارزان ��ي ق ��ال� :أب ��ارك لأهل ��ي
ف ��ي كرد�ست ��ان الع ��راق نج ��اح نموذجهم
الديمقراط ��ي ف ��ي الحك ��م والإدارة".
م�ضيف� � ًا" :جئت مهنئ� � ًا الرم ��ز الت�أريخي
وال ��ذي ل ��ن ن�ستغن ��ي يوم� � ًا ع ��ن تجربته
وحكمت ��ه ون�صائح ��ه الأخ الرئي� ��س
م�سع ��ود بارزاني ،وهو �صاحب المواقف
الإن�ساني ��ة الكبي ��رة ،وجئت مب ��ارك ًا للأخ
والرئي� ��س الجدي ��د نيجيرف ��ان بارزان ��ي
فوزه بح ��ب �شع ��ب كرد�ست ��ان وح�صوله
عل ��ى �أ�ص ��وات برلم ��ان الإقلي ��م متمني ًا له
التوفيق ف ��ي مهمته وه ��و يوا�صل طريق
المال م�صطفى بارزاني ف ��ي قيادة الإقليم
بالنجاح والبناء".
و�أ�ض ��اف" :كم ��ا �أق ��دم خال� ��ص التهان ��ي
�إل ��ى الأخ م�س ��رور البارزان ��ي وكل �شعب
كرد�ستان العزيز".
كما �أكد الخنجر" :يقف العراق اليوم �أمام
تحدي ��ات كبي ��رة تنتظ ��ر جهودن ��ا جميع ًا
لحلحل ��ة هذه الم�شاكل ،كم ��ا �أن كل مدينة
عراقية تتطلع الينا للعبور نحو ا�ستقرار
�أكبر ".و�شدّد على "�أن م�س�ؤوليتنا كبيرة
�أمام ال�شعب والتاري ��خ و�أن نعمل كفريق
واح ��د و�أن نتطلع �إل ��ى الم�ستقبل بالآمال
العري�ضة".
ف ��ي �سي ��اق مت�ص ��ل� ،أع ��رب القي ��ادي في
ح ��زب الدع ��وة الإ�سالمية ،عل ��ي الأديب،
ع ��ن تطلعات ��ه ب� ��أن ت�شه ��د العالق ��ة بي ��ن
بغداد و�أربي ��ل �أوج قوته ��ا عقب تن�صيب
نيجيرف ��ان بارزان ��ي رئي�س� � ًا لإقلي ��م
كرد�ستان.
وق ��ال الأدي ��ب :نرح ��ب بتن�صي ��ب ال�شاب
نيجيرف ��ان بارزان ��ي رئي�س� � ًا لإقلي ��م
كرد�ست ��ان ،وكم ��ا يمك ��ن االعتم ��اد عل ��ى
�أفكاره وتطلعاته باعتباره رج ًال مرن ًا وله
عالقات اجتماعية جيدة".
و�أ�ضاف�" :أعتقد في عهده ممكن �أن ت�شهد
الب�ل�اد الحلول لجمي ��ع الم�ش ��اكل العالقة
بين بغداد و�أربيل و�أن ت�شهد العالقة �أوج
قوته ��ا" .وختم حديثه بالقول :نحن نقدم
التهان ��ي والتبري ��كات لل�سي ��د نيجيرف ��ان
بارزان ��ي ونب ��ارك ل ��ه ح�صول ��ه عل ��ى ثقة
ال�شعب الكردي.
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الأحزاب الوديعة
يف لق ��اء معه ��ا  ،قالت نائبة م�شه ��ورة بت�صريحاتها النارية ب�أن
كتل ��ة دول ��ة القانون تتعاط ��ى بوداعة م ��ع الأح ��داث ال�سيا�سية
والتعم ��د اىل �صناعة الأزم ��ات التي يتقنها بع� ��ض امل�ستفيدين
م ��ن ت�أثرياته ��ا عل ��ى ال�ش ��ارع العراق ��ي املحتقن دوم� � ًا بواحدة
من الأزمات الت ��ي تتنوع مابني �سيا�سي ��ة واقت�صادية وداخلية
وخارجي ��ة فاملهم �أن يظ ��ل العراق مرتنح ًا حت ��ت ت�أثري �أزمة ما
 ،و�أ�ضافت النائب ��ة يف حديثها عن زعيم كتلة القانون �إنه ينهى
�أع�ضاء كتلته عن ال�شخ�صنة و�أال يهاجموا �أ�شخا�ص ًا بعينهم بل
ظاه ��رة ت�ستحق االنتقاد يف معر�ض حديثه ��ا عن التوتر مابني
كتلة القان ��ون وال�صدريني  ،لكن الواقع يقول �إن �سا�سة العراق
وزعماء الكتل مل يتوقفوا عن �صناعة الأزمات ومهاجمة بع�ضهم
البع� ��ض �سواء ب�ش ��كل فردي �أو جمعي يف الوق ��ت الذي تتفاقم
في ��ه نتائج الأزم ��ات من ك�شف ملفات ف�ساد وك ��وارث اقت�صادية
و�صدام ��ات �سيا�سية وتزوي ��ر انتخابي واليب ��دو �أن هنالك �أي
�ض ��وء يف نهاي ��ة النف ��ق لأن االزم ��ات متوا�صل ��ة وت�صريحات
ال�سا�سة تر�سم عامل ًا وردي ًا العالقة له بالواقع �إذ تبني �أن بع�ضهم
يتعامل بوداعة مع الآخرين والبع�ض الآخر يترب�أ ممن يدعون
اىل الطائفي ��ة يف مدين ��ة فق ��دت �أغل ��ب �سكانها ب�سب ��ب ال�ضغط
الطائف ��ي من دون �أن يتدخل ق ��ادة الأحزاب حلماية ال�سكان من
عنا�صره ��م ( املارقة) وحما�سبتهم عل ��ى �سلوكياتهم ( الفردية )
كما ت�شري �إليه ت�صريحاتهم ..
رمب ��ا نك ��ون ق ��د اعتدنا عل ��ى الأزم ��ات ال�سيا�سية الت ��ي تعك�س
م ��دى التنافر بني �أطراف لعبة احلك ��م يف العراق لدرجة اال يتم
ا�ستكم ��ال الت�شكيل ��ة احلكومية حتى ه ��ذه اللحظة ويظل ح�سم
اختي ��ار مر�شحي ال ��وزارات املتبقية حلم ًا بعيد املن ��ال �إذ اتفق
�سيا�سي ��و العراق على �أال يتفقوا واىل �إ�شعار �آخر  ،لكننا ن�شعر
بال�صدمة ونحن نواجه �أزمات من نوع جديد فمن �شح مياه كان
ميكن �أن تودي ببالد النهرين العظيمني اىل اجلفاف اىل �سيول
وفي�ضان ��ات كان ميك ��ن �أن تطم�س معامل مدنه  ،وم ��ن �إ�صابات
�سمكي ��ة ن ��ادرة اىل حرائق غريب ��ة يف حقول احلنط ��ة �أدت اىل
خ�سائر فادحة وك ��وارث اقت�صادية ا�صابت املواطنني قبل البلد
لأن املواط ��ن ال ��ذي يخ�سر حم�صوله �أو �أ�سماك ��ه اليح�صل على
تعوي� ��ض خل�سارت ��ه بينما ميكن للبلد ال ��ذي يعي�ش بني جريان
يتحين ��ون الفر� ��ص لتحويل ��ه اىل �سوق لب�ضائعه ��م �أن يوا�صل
�سا�سته اال�سترياد – وهم ممنونني -متجاهلني حقيقة ان ثرواته
الطبيعية كان ميكن ان ترفعه اىل درجة الرخاء االقت�صادي فيما
لو مت ا�ستغالله ��ا  ،لكن مايحدث هو العك�س متاما فكل الأزمات
والك ��وارث الت ��ي تتالحق على بلدنا املغلوب عل ��ى �أمره مفتعلة
يف الغال ��ب ومهما حاول امل�س�ؤولون �إيج ��اد �أ�سباب طبيعية لها
فالميكن لنا ان ن�صدق كل هذا الكم من الأزمات وان ن�سلم ب�أنها
عفوية وحت�صل م�صادفة وفوق كل ذلك �أن نتعامل معها بوداعة
�إ�سوة برجال الدولة ( الوديعني)...
رمبا نكون قد اعتدنا على الأزمات
ال�سيا�سية التي تعك�س مدى التنافر
ب�ين �أطراف لعبة احلكم يف العراق
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�سكان الأهوار ّ
يحذرون من ا�ستنزاف املوارد الطبيعية يف مناطقهم
 ذي قار  /ح�سين العامل

و�صف �سكان مناطق �أهوار
النا�صرية وعود �إنعا�ش
وتطوير الأهوار التي �أطلقها
الم�س�ؤولون �إبان الترويج
الن�ضمامها لالئحة التراث
العالمي بالكذبة الكبيرة ،
وفيما �أ�شاروا الى �أن الموازنات
التي �أعلن عنها لإنعا�ش
الأهوار بعد ان�ضمامها لالئحة
المذكورة ال تعدو كونها
موازنات على الورق وال �أثر لها
على �أر�ض الواقع � ،أكدوا �إن
مناطق الأهوار الزالت تفتقر
الى م�شاريع حقيقية للنهو�ض
بواقع خدماتها وتح�سين
�أو�ضاعها االقت�صادية
والمعي�شية رغم مرور نحو
ثالث �سنوات على ان�ضمام
الأهوار لالئحة التراث
العالمي .
وق ��ال رئي�س منظمة الجباي�ش لل�سياحة
البيئي ��ة رع ��د حبيب اال�س ��دي للمدى �إن
" مناط ��ق �أه ��وار النا�صري ��ة ل ��م ت�شهد
�أي تغيي ��ر يذك ��ر بع ��د ان�ضمامه ��ا ال ��ى
لالئح ��ة التراث العالم ��ي  ،فالحكومة لم
تق ��دم حت ��ى الآن �أي برنامج �أو م�شروع
للنهو� ��ض بواق ��ع الأه ��وار وتح�سي ��ن
الأو�ض ��اع االقت�صادي ��ة والمعي�شي ��ة
لل�سكان المحليين"  ،و�أردف �إن " كل ما
تم تقديمه ل�سكان الأهوار هو عبارة عن
وعود غير حقيقية ".
و�أو�ض ��ح اال�س ��دي �إن " الموازن ��ات
الت ��ي �أعلن عنه ��ا لأنعا�ش الأه ��وار بعد
ان�ضمامه ��ا لالئح ��ة الت ��راث العالم ��ي ال
تع ��دو كونه ��ا موازنات عل ��ى الورق وال
�أث ��ر له ��ا عل ��ى �أر� ��ض الواق ��ع" ،م�ؤك ��د ًا
�إن " مناط ��ق الأه ��وار تفتق ��ر حالي ًا الى
الكثير من المتطلبات الحياتية وال�سيما
الخدم ��ات الأ�سا�سي ��ة والط ��رق المعبدة
والمدار� ��س والم�ؤ�س�س ��ات ال�صحي ��ة
ناهي ��ك ع ��ن افتقاره ��ا لمقوم ��ات دع ��م
القطاع ال�سياحي ".
و�أو�ض ��ح رئي� ��س منظم ��ة الجباي� ��ش
لل�سياح ��ة البيئي ��ة �إن " القاع ��دة
الأ�سا�سي ��ة للنهو� ��ض ب� ��أي منطق ��ة هو
االهتم ��ام بالم�ستوى المعي�شي ل�سكانها
و�إن مناط ��ق الأه ��وار غني ��ة بموارده ��ا

الطبيعية  ،لكن للأ�سف لم يجر توظيفها
بال�صورة الأف�ضل"،
مبين� � ًا �إن " �إنعا� ��ش مناط ��ق الأه ��وار
يتطلب دعم القط ��اع اال�ستثماري ف�ض ًال
عن الدع ��م الحكوم ��ي" ،منوه� � ًا الى �أن
" مناط ��ق الأه ��وار ال زال ��ت تفتقر الى
الن�شاط ��ات ال�صناعي ��ة والتنموية التي
توف ��ر فر�ص العم ��ل لل�س ��كان المحليين
وه ��ذا م ��ا �أخ ��ذ ي�ستن ��زف الم ��وارد
الطبيعية في مناط ��ق الأهوار من خالل
اعتماد ال�سكان على ال�صناعات الحرفية
و�صيد الأ�سم ��اك فقط وبا�ستخدام طرق
بدائي ��ة وو�سائل �صيد جائ ��رة كال�صعق
بالكهرب ��اء وال�سم ��وم وا�ستخدام �شباك
ال�صي ��د غي ��ر القانوني ��ة ذات الفتح ��ات
ال�صغيرة ".
و�أ�ض ��اف اال�س ��دي �إن " مناطق الأهوار
بحاج ��ة الى م�صان ��ع للحلي ��ب والألبان
و�أخ ��رى لالع�ل�اف وتعلي ��ب الأغذي ��ة
و�صناع ��ة ال ��ورق  ،منوه� � ًا ال ��ى �أن "
مناط ��ق الأه ��وار تتوفر فيه ��ا الثروتين
ال�سمكي ��ة والحيوانية متمثل ��ة بقطعان
الجامو� ��س ف�ض�ل ً�ا ع ��ن توف ��ر الم ��واد
الطبيعية ل�صناعة الورق والأعالف".
وعن طبيعة الم�شاري ��ع الحكومية التي
جرى تنفيذها خالل الأعوام المن�صرمة
في مناط ��ق الأهوار ق ��ال رئي�س منظمة

الجباي� ��ش �إن" غي ��اب التخطيط و�سوء
الإدارة والف�ساد �أدت الى ظهور م�شاريع
وهمي ��ة وم�شاريع غير جي ��دة " ،منوه ًا
ال ��ى �أن " معظ ��م �س ��كان الأه ��وار غي ��ر
را�ضي ��ن ع ��ن تنفي ��ذ �أغل ��ب الم�شاري ��ع
الت ��ي �أن�شئت ف ��ي مناطقهم وم ��ن بينها
ن�ص ��ب �شهيد الأهوار ال ��ذي انفقت عليه
الحكوم ��ة االتحادية �أكث ��ر من  20مليار
دينار و�شيدته في منطقة تفتقر لأب�سط
الخدم ��ات الأ�سا�سي ��ة الت ��ي يحتاجه ��ا
�سكان الأهوار".
ودع ��ا الأ�س ��دي الى �أن " تك ��ون الأموال
المخ�ص�ص ��ة لمناط ��ق الأه ��وار ب�أيادي
�أمين ��ة و�أن تنف ��ق بم�شاري ��ع حقيقي ��ة
يحتاجه ��ا �س ��كان الأهوار فعلي� � ًا و�أن ال
تخ�ص� ��ص موازنات على الورق وتذهب
ال ��ى جي ��وب ال�س ��راق والفا�سدي ��ن"،
منوه� � ًا الى �أن " مناطق الأهوار ال زالت
تفتق ��ر ال ��ى �أب�سط المقوم ��ات المطلوب
�أن توفره ��ا الحكوم ��ة لدع ��م القط ��اع
ال�سياحي" مبين� � ًا �إن " جميع الفعاليات
ال�سياحي ��ة ف ��ي مناطق الأه ��وار تجري
حالي� � ًا بجه ��ود فردي ��ة من قب ��ل ال�سكان
المحليي ��ن وال يوج ��د �أي دور للجه ��ات
الوزارية في هذا المجال".
الفت� � ًا ال ��ى �أن " منظم ��ة الجباي� ��ش
لل�سياح ��ة البيئية وه ��ي منظمة مجتمع

مدني تمكن ��ت وبجهوده ��ا الخا�صة من
�إن�شاء متحف فولكلوري يمثل جزء ًا من
التاري ��خ الح�ضاري والطبيع ��ي ل�سكان
الأه ��وار بمبل ��غ  60ملي ��ون دين ��ار ولو
ت ��م ت�سليم الأم ��وال الحكومي ��ة التي تم
تخ�صي�صها في ال�سابق لمناطق الأهوار
ال ��ى �أي ��ا ٍد نزيه ��ة وكف ��وءة ل ��كان و�ضع
الأهوار �أف�ضل بكثير".
وكان رئي� ��س اللجنة الفني ��ة في مجل�س
محافظ ��ة ذي قار ونائ ��ب رئي�س اللجنة
التنفيذي ��ة العليا لمل ��ف الأهوار والآثار
المهند� ��س ح�س ��ن اال�س ��دي ق ��د ذكر في
(مطلع �شباط � ) 2019إن مناطق الأهوار
لم تذكر نهائي ًا في موازنة  2019والزال
ملف �إدراج مناطق الأهوار والآثار على
الئحة التراث العالمي مهدد جد ًا ب�إزالته
من تل ��ك الالئح ��ة وذل ��ك لع ��دم االلتزام
بت�أهيل البنى التحتية المطلوب توفرها
�ضمن �ش ��روط االن�ضمام لالئحة التراث
العالمي " ،م�ؤك ��د ًا �إن " حرمان الأهوار
من التخ�صي�ص ��ات المالية ي�شكل خطر ًا
مبا�شر ًا عل ��ى ملف �إدراجها �ضمن الئحة
التراث العالمي كون الحكومة المركزية
لم تدعم ملف الأهوار ب�صورة مطلقة ولم
تخ�ص�ص له �أية �أموال لت�أمين متطلباته
وتلبي ��ة �ش ��روط منظم ��ة اليون�سك ��و
الخا�صة ب� ��إدراج الأه ��وار �ضمن الئحة

التراث العالمي".
و�أ�ش ��ار الأ�س ��دي ال ��ى �أن تخ�صي�ص ��ات
الأه ��وار م ��ا ه ��ي �إال مج ��رد ت�صريحات
و�أخب ��ار تتداوله ��ا و�سائ ��ل الإع�ل�ام
ول ��م تتل ��ق مناطق الأه ��وار �أي ��ة �أموال
لإنعا�شها وتلبية متطلباتها الأ�سا�سية.
وكان ��ت منظمة الأمم المتح ��دة للتربية
والثقافة والعل ��وم (اليون�سكو) ،وافقت
يوم الأحد (الـ 17من تموز  ،)2016على
�ضم الأه ��وار والمناط ��ق الآثارية فيها،
�إلى الئحة التراث العالمي بعد ت�صويت
جميع الأع�ض ��اء بالموافق ��ة .وبموجب
ق ��رار منظم ��ة اليون�سك ��و ف ��ان الأهوار
والمواق ��ع الآثاري ��ة الت ��ي �أدرجت على
الئحة الت ��راث العالمي هي �أور و�أريدو
وه ��و الحم ��ار والحوي ��زة والأه ��وار
الو�سطى ف ��ي ذي قار ومي�سان ،الوركاء
ف ��ي المثنى ،وهور الحم ��ار ال�شرقي في
الب�صرة.
وكان وزي ��ر الدول ��ة ل�ش� ��ؤون الأه ��وار
ح�س ��ن ال�س ��اري افتت ��ح ي ��وم ال�سب ��ت (
 14اكتوب ��ر  ، ) 2012م�ش ��روع ن�ص ��ب
ال�شهداء في ق�ض ��اء الجباي�ش بكلفة 23
مليار دينار وهو ما �أثار في حينها تذ ّمر
ال�سكان المحليين الذين تفتقر مناطقهم
لأب�س ��ط الخدم ��ات الأ�سا�سي ��ة وال�سيما
الماء ال�صالح لل�شرب.

جنرال كندي  :داع�ش ما يزال ي�ش ّكل تهديد ًا وعلى حكومة العراق �أن تركزعلى توفير الخدمات
 ترجمة حامد �أحمد
يقول القائد ال�سابق للقوات الكندية في العراق
�إن تنظي ��م داع�ش قد يكون �ألحق ��ت الهزيمة به
عل ��ى �أر�ض المعركة ولكن ��ه كمجموعة م�سلحة
�اق ون�شط ف ��ي تنفي ��ذ �أعمال
فان ��ه م ��ا ي ��زال ب � ٍ
ارهابي ��ة و�إنه قد يكون ق ��ادر ًا على ب�سط نفوذ
له في المنطقة .
وكان الجن ��رال  ،كولن كيف ��ر  ،قد �شغل من�صب
قائ ��د ق ��وات ال ��رد ال�سري ��ع الم�شترك ��ة للفترة
م ��ن حزيران  2018ال ��ى �أيار ال�شه ��ر الما�ضي
ع ��ام  ، 2019الم�س�ؤول ��ة ع ��ن مهم ��ة الق ��وات
الم�سلحة الكندية �ضد داع�ش في منطقة ال�شرق
الأو�س ��ط .وق ��ال الجنرال  ،كيف ��ر  ،في لقاء مع
ال�صحاف ��ة الكندية " تنظي ��م داع�ش في العراق
�أو ف ��ي �سوريا قد ت ّم الحاق الهزيمة به وانتهت
دول ��ة الخالف ��ة المزعومة التي ين ��ادي بها ولم
تع ��د له ��م �أي قطعة �أر� ��ض ي�سيط ��رون عليها .
ولكن م�سلح ��ي التنظيم مايزال ��ون موجودين
ومتوارين في مخابئ له ��م ".وم�ضي الجنرال

الكندي ف ��ي تعليقه قائ�ل ً�ا " �إن م�سلحي داع�ش
ي�سع ��ون لتو�سيع نفوذه ��م لأ�ضعاف حكومات
العراق ودول �أخرى ".
و�أ�ش ��ار  ،كيفر  ،الى نمو فكر داع�ش في مناطق
المحي ��ط اله ��ادي ف ��ي اندنو�سي ��ا  ،وق ��ال �إنهم
لي�سوا من الأفراد الذين فروا من العراق .
و�أك ��د قائ�ل ً�ا " �إن ه ��ذه االيديولوجي ��ة تتلق ��ى
تجواب� � ًا من قب ��ل ا�شخا�ص معيني ��ن وال�سباب
معين ��ة وانه ��م ينغم�س ��ون به ��ا وي�ستخدموها
كو�سيل ��ة للدف ��ع باجندتهم وتنفيذه ��م للأفعال
االرهابي ��ة التي يقوم ��ون بها  .فك ��ر داع�ش لم
ينته ب�أي �شكل من الأ�شكال  ،وما يزال الطريق
طوي ًال عن الح ��اق الهزيمة الكاملة بالتنظيمات
المتط ّرف ��ة ف ��ي العال ��م ".وكان ��ت الحكوم ��ة
العراقية قد تعر�ضت النتقادات لف�شلها بتوفير
خدم ��ات �أ�سا�سية لمواطنيها مثل الماء ال�صالح
لل�ش ��رب وكهرب ��اء  ،وع ��دم اتخ ��اذ �أي اج ��راء
للحد من الف�س ��اد الم�ست�شري واالنتهاكات �ضد
�أقلي ��ات عرقي ��ة معينة  .ه ��ذه العوامل كانت قد
اعتبرت الم�سبب ��ات الرئي�سة لن�شوء داع�ش في
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فقدان وثيقة
فقدت من��ي الوثيق��ة الصادرة
م��ن تربي��ة االنب��ار باس��م
(ام��ال حامت عبيد) املهنة طالبة
يرجى ممن يعثر عليها تسليمها
إلى جهة االصدار ...مع التقدير

الع ��راق ع ��ام  . 2014التنظي ��م ا�ستغ ��ل مظالم
النا�س لال�ستحاوذ على ت�أييدهم له وال�سيطرة
على مناطق وا�سعة من الأرا�ضي في البلد .
وق ��ال الجن ��رال  ،كيف ��ر � ،إن الع ��راق ق ��د حقق
تقدم ًا لمرحل ��ة تح�سن فيها الأم ��ن ب�شكل كافي
بحيث يمكن الحكوم ��ة من البدء بالتركيز على
تح�سي ��ن �أدائه ��ا بتوفي ��ر الخدم ��ات الأ�سا�سية
للمواطنين .
ولكن ��ه �أ�ش ��ار الى �أن �صب ��ر العراقيين لن يدوم
طوي�ل ً�ا  ،م�ؤك ��دا بقول ��ه " هن ��اك فت ��رة زمنية
متاح ��ة لهم لتقديم خدمات ف ��ي مناطق �أخرى ،
الأمر ملقى على الحكوم ��ة العراقية بان تجمع
�شمله ��ا بال�سل ��م الآن وتب ��د�أ بالعم ��ل لتحقي ��ق
م ��ا وعدت به م ��ن خدمات كما كان ��ت قد وعدت
بالح ��اق الهزيم ��ة بداع� ��ش ف ��ي ع ��ام ". 2014
وم�ض ��ى بقول ��ه " هذا ال�صيف �سيك ��ون بمثابة
اختب ��ار له ��م  ..كي ��ف �سيك ��ون موق ��ف حكومة
الع ��راق �أزاء االحتجاج ��ات �إذا تك ��ررت م ��رة
�أخ ��رى؟ " وت�ضم ق ��وات الرد ال�سري ��ع الكندية
 850جندي ًا منت�شرين عبر المنطقة في ال�شرق

الأو�س ��ط وت�شتم ��ل في الع ��راق عل ��ى مدربين
ع�سكريين ومنت�سبي قوات خا�صة وكادر طبي
 ،ولديه ��ا مدربون ف ��ي الأردن ولبنان وطواقم
طائرات نقل في الكويت .
الحكومة الفدرالية الكندية مدّدت م�ؤخر ًا فترة
بقاء مهمتها ف ��ي المنطقة لحد �شهر �آذار 2021
 .وق ��ال كيفر �إنه لي�س لدي ��ه فكرة كيف �سيكون
علي ��ه دور كندا في م�ستقب ًال  ،ولكنه يتوقع بان
الع ��راق �سيتطلب ا�ستمرار بق ��اء الدعم الدولي
له على مدى الم�ستقبل المنظور .
و�أ�ض ��اف الجنرال قائ ًال " من الم�سلم به القول
ب�أنه �ستكون هن ��اك مطالب م�ستمرة للم�ساعدة
ف ��ي الع ��راق وحتى ف ��ي مناط ��ق لم نفك ��ر فيها
بع ��د ".وف ��ي رده عل ��ى ا�ستف�س ��ار ع ��ن موع ��د
مغادرة القوات الكندي ��ة العراق  ،قال الجنرال
" ال �أعرف متى �سنغادر العراق  ،كل ما �أعرفه
ه ��و ان الحكومة العراقية طلبت منا الم�ساعدة
ونحن لبينا هذا الطلب ".
عن موقع غلوبال نيوز الكندي

جمهورية العراق
وزارة التجارة
دائرة ت�سجيل ال�شركات
ق�سم ال�شركات املحدودة واال�شخا�ص

قرار ت�صفية �شركة حمدودة

بن��اء على م��ا جاء بقرار مالك األس��هم لش��ركة (الزمردة للس�لامة املهنية
واخلدمات العامة محدودة املسؤولية) املتخذ بتاريخ  2019/3/5واملتضمن وضع
الش��ركة حتت التصفية وتعيني احملاميني الس��يدين س��رمد الدين ضياء عبد
احلسني واميان صاحب محمد مصفيان لها .
أني مس��جل الش��ركات صادقت على القرار املذكور أعاله على أن يتم نش��ره
طبقا ً ألحكام املادة ( )160من قانون الشركات رقم  21لسنة  1997املعدل.
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لسنة  1440هـ .
املوافق لليوم الثالث من شهر حزيران لسنة  2019م.
فريال �أكرم عبد اهلل
م�سجل ال�شركات وكالة

مدير عام دائرة عقارات الدولة
اال�ستاذ �أحمد ح�سن عبد اهلل
يهنئ ال�سيد رئي�س اجلمهورية برهم �صالح
وال�سيد رئي�س جمل�س الوزراء عادل عبد املهدي
وال�سيد رئي�س الربملان حممد احللبو�سي
وال�سيد وزير املالية ف�ؤاد ح�سني وال�شعب العراقي
كافة باخل�صو�ص منت�سبي دائرة عقارات الدولة..
مبنا�سبة حلول عيد الفطر املبارك �أعاده اهلل تعاىل
على اجلميع باخلري والربكة والتقدم .
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رياضة

الكهرباء ّ
يح�ضر "�صعقة" النهائي ..وكال�سيكو اجلماهري "م�صريي"!
 م�������س���اب���ق���ات ال����ك����رة حت�����دد م���وع���د �إن�����ط��ل��اق اجل����ول����ة ال���ث���ان���ي���ة ع�����ش��رة
بغداد  /حيدر مدلول
تدخ ��ل اليوم الثالث ��اء مناف�س ��ات م�سابقة
ك�أ� ��س الع ��راق للمو�س ��م الك ��روي احلايل
مرحلة احل�س ��م ب�إقامة مواجهتني مثريتني
عل ��ى مالعب العا�صمة بغ ��داد �ضمن الدور
ن�صف النهائي لتحدي ��د الفريقني املت�أهلني
اىل املب ��اراة النهائية ملعرف ��ة هوية البطل
ال ��ذي �سي�شارك يف امللحق الت�أهيلي �ضمن
منطق ��ة غرب الق ��ارة بالن�سخ ��ة املقبلة من
دوري �أبطال �آ�سيا وكذلك و�صيفه.
ويحت�ض ��ن يف ال�ساعة الرابع ��ة والن�صف
ع�ص ��ر اليوم الثالثاء ملعب نادي ال�صناعة
الريا�ض ��ي لق ��اء م ��ن العيار الثقي ��ل يجمع
فري ��ق الطلب ��ة وغرمي ��ه الل ��دود فري ��ق
الكهرباء يف افتتاح ال ��دور ن�صف النهائي
مل�سابق ��ة ك�أ� ��س الع ��راق ي�أمل في ��ه الأخري
حتت قيادة امل ��درب املجته ��د عبا�س عطية
يف �إ�ضاف ��ة الأني ��ق اىل قائمة �ضحاياه من
الفرق الذي واجهها خالل الأدوار املا�ضية
و�أ�ستط ��اع التغ ّل ��ب عليه ��ا ،ويق ��ف يف
مقدمته ��ا نادي ال�شرطة ال ��ذي كان املر�شح
ال�ساخ ��ن الأول يف نيل لق ��ب هذه الن�سخة
بزعامته على �ص ��دارة دوري الكرة املمتاز
وتواج ��د عدد كب�ي�ر من جن ��وم املنتخبات
الوطنية يف �صفوفه خالل املو�سم اجلاري
حي ��ث باتت خط ��وة واح ��دة فق ��ط تف�صل
العب ��ي الكهرباء عن بلوغ املباراة النهائية
واملناف�س ��ة بق ��وة عل ��ى �إح ��راز الك�أ� ��س
لأول م ��رة يف تاري ��خ م�شارك ��ة ناديهم يف
البطوالت املحلية يف ظ ��ل رعاية واهتمام
جمل�س الإدارة برئا�سة علي الأ�سدي برغم
خ�ص�صت للنادي
امليزانية املتوا�ضعة التي ّ
من قب ��ل وزارة الكهرب ��اء الراعي الر�سمي
والت ��ي كانت وراء ع ��دم �إبرام عقود د�سمة
خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية وال�شتوية
�سواء بتعزيز ال�صف ��وف بالعبني حمليني
�أم �أجانب.
يف املقاب ��ل تراه ��ن �إدارة ن ��ادي الطلب ��ة
الريا�ض ��ي عل ��ى اخل�ب�رة الكب�ي�رة الت ��ي
ميتلكها عدد كب�ي�ر من العبي الفريق الأول
لكرة القدم ويقف يف مقدمتهم القائد �سالم
�شاك ��ر واملهاج ��م القنا� ��ص م ��روان ح�سني
و�صي ��ف ه ��دايف دوري الك ��رة املمت ��از يف
�أن يكون ��ا من �أب ��رز الأوراق الرابحة التي
�سي�ستخدمه ��ا امل ��درب ثائ ��ر �أحم ��د (�أب ��و
العقل) يف ه ��ذه املباراة امل�صريية من �أجل
ك�سبه ��ا يف النهاي ��ة وبلوغ نهائ ��ي م�سابقة
ك�أ� ��س العراق يف ظل وقوف اجلماهري اىل
جانبه ��م للظفر باللق ��ب يف املو�سم الكروي
احل ��ايل بعد �أن تال�شت الآمال يف �أن يكون
الأني ��ق �ضم ��ن الف ��رق اجلماهريي ��ة الت ��ي
تت�ص ��ارع عل ��ى درع دوري الك ��رة املمت ��از
متجاوزي ��ن الأزم ��ة احلالية الت ��ي مير بها
الن ��ادي الت ��ي �أجربت ��ه على توجي ��ه كتاب
ر�سمي اىل االحت ��اد اال�سيوي لك ��رة القدم
يطلب فيه منح ��ه  20يوم ًا اعتبارا من يوم
ال�ساب ��ع م ��ن �شه ��ر حزيران اجل ��اري حلل
�أزم ��ة الدي ��ون امل�ستحق ��ة بذمته لع ��دد من
الالعبني املحليني وامل ��درب الروماين تيتا
والت ��ي باتت ته ��دد م�ص�ي�ره يف البقاء يف
دوري الأ�ضواء ملو�سم جديد.

احلايل بني فريق القوة اجلوية حامل لقب
بطولة ك�أ�س االحت ��اد الآ�سيوي لكرة القدم
 2018ومناف�س ��ه التقلي ��دي فريق الزوراء
بطل دوري الكرة املمت ��از للمو�سم املا�ضي
ال ��ذي �سيجري على ملع ��ب ال�شعب الدويل
بالعا�صمة بغداد يف ختام مناف�سات الدور
ن�صف النهائي لك�شف هوية الفريق الثاين
ال ��ذي �سيحز مكان ًا له يف املب ��اراة النهائية
حيث يتوقع �أن ي�شه ��د ح�ضور ًا جماهريي ًا
م ��ن قب ��ل �أن�صارهم ��ا ل�شغ ��ل املدرج ��ات
املخ�ص�ص ��ة لهم ��ا قب ��ل �ساع ��ات قليل ��ة م ��ن
ّ
�أنطالقه ��ا اىل جان ��ب التغطي ��ة الإعالمي ��ة
املكثفة م ��ن قبل قن ��اة العراقي ��ة الريا�ضية
وقنوات الك�أ�س وال ��دوري القطرية اللتني
ح�صلتا على حقوق البث املبا�شر من �شركة
ع�شت ��ار لالنت ��اج التلف ��ازي وال�سينمائ ��ي
الراعي الر�سمي.
ويطم ��ح املدرب �أي ��وب �أودي�شو من العبيه
الذي ��ن �سيختاره ��م يف القائم ��ة اال�سا�سية
الذي ��ن �سيلعب ��ون من ��ذ البداي ��ة تطبي ��ق
اخلطة التكتيكية الت ��ي و�ضعها على �ضوء
معرفت ��ه الكامل ��ة بنق ��اط ال�ضع ��ف واخللل
والق ��وة املوج ��ودة ل ��دى النوار� ��س بحكم
�أ�شراف ��ه عل ��ى قيادت ��ه ملدة مو�س ��م ون�صف
املو�سم حيث �سرتتكز على ا�ستثمار منطقة
الو�سط التي يتواجد فيها جنوم ميتازون
بال�سرع ��ة وامله ��ارة يف اخ�ت�راق دفاع ��ات
اخل�ص ��وم وتزوي ��د القائ ��د حم ��ادي �أحمد
بالكرات اخلطرة لرتجمتها اىل �أهداف بعد
عودته اىل ممار�سة هوايته املف�ضلة يف هز
�شباك اخل�صوم التي كانت ال�سبب الرئي�س
يف �إحل ��اق �أول هزمي ��ة بفري ��ق ال�شرط ��ة
�صاح ��ب املركز الأول يف الدوري برغم انه
�سيخ�ضع اىل رقابة ل�صيقة من قبل مدافعي
املناف�س للحد م ��ن حتركاته وخا�صة زميله
ال�سابق �سامال �سعيد حيث �أن فوز ال�صقور
يف هذه املواجه ��ة ال�ساخنة �ستعطيه دفعة
معنوي ��ة كبرية يف اال�ستم ��رار يف حتقيق
قمة ال�صقور والنوار�س
النتائ ��ج الإيجابية باملباري ��ات املقبلة التي
من جهة �أخ ��رى �ستكون ال�ساع ��ة ال�سابعة تنتظ ��ره يف اجل ��والت الت�س ��ع املتبقية من
من م�ساء الي ��وم الثالثاء موعد ًا لكال�سيكو مرحل ��ة الإياب للبق ��اء يف حظوظه بخطف
اجلماهري الأول للكرة العراقية يف املو�سم درع الدوري.

حت�سن ول�ست
رونالدو :م�ستواي ّ
مهوو�س ًا باجلوائز!
بغداد  /املدى

دافع الربتغايل كري�ستيانو رونالدو مهاجم
فري ��ق يوفنتو�س االيطايل لك ��رة القدم عن
نف�س ��ه �أمام االنتقادات الت ��ي تع ّر�ض لها يف
الف�ت�رة االخ�ي�رة بع ��د مغادرته فري ��ق ريال
مدريد اال�سباين.
وقال رونالدو يف ت�صريح تلفازي بعد يوم
واح ��د م ��ن تتوي ��ج الربتغ ��ال بقل ��ب دوري
الأمم الأوروبية �أن ��ه مل ي�سبق له على مدار
ح�سن
م�سريت ��ه �أن انخف�ض م�ست ��واه حيث ّ
مو�سم ��ه احلايل ب�شكل كبري بع ��د امل�ساهمة
يف ثاين �ألقابه الدولية برفقة منتخب بالده
عل ��ى �أثر �إحرازه (هاتري ��ك) ن�صف النهائي تو�ضح كل �شيء".
مبرمى �سوي�سرا.
وتاب ��ع قائ ��د منتخ ��ب الربتغ ��ال حديثه عن
و�أ�ض ��اف " قدم ��ت مو�سم� � ًا جي ��د ًا م ��ع اجلوائ ��ز الفردية بقول ��ه " كل �شيء ي�ساعد
يوفنتو�س والربتغ ��ال وحققت ثالثة �ألقاب ولكنني ل�س ��ت مهوو�س� � ًا باجلوائز ،الأمور
جماعي ��ة ،الأم ��ر ال ��ذي يخولن ��ي للمناف�سة حت ��دث ب�ش ��كل طبيعي ،م ��ن الوا�ضح �أنني
على جائزة الك ��رة الذهبية ه ��ذا العام ،ف�أنا �أح ّبه ��م ،لن �أك ��ذب ولقد فزت بثالث ��ة �ألقاب
م ��ن حمبي الف ��وز باجلوائ ��ز الفردية برغم يف جائزة الكرة الذهبية وكنت بحالة جيدة
عدم �سعي ��ي وراء ذلك ومل يك ��ن هناك وقت م ��اذا �أفع ��ل �أك�ث�ر من ذل ��ك؟ ال �أعل ��م �إن كنت
لعب ��ت فيه ب�شكل �سي ��ئ منذ  16عام ًا كانت �أ�ستحق اجلائزة م ��رة �أخرى للعام اجلاري
الأرق ��ام ه ��ي م ��ن تتحدث ع ��ن نف�سه ��ا ،لقد �أم ال؟ �س�أترك الأمر لكم يف احلكم و�أنتم من
�أظه ��رتُ ذلك طوال م�سريتي االحرتافية وال يجب عليكم تقييم اجلمي ��ع لن �أقوم بتقييم
�أهتم م ��ا تتحدث به النا� ��س �أحيان ًا فالأرقام نف�سي".

وم ��ن جهته ��م يراه ��ن العب ��و ال ��زوراء مرحلة الذهاب التي كان من املقرر �إقامتها
لك ��رة القدم كث�ي�ر ًا على التواج ��د الكثيف يوم احلادي ع�شر من �شهر �شباط املا�ضي
جلمهوره ��م م ��ن عل ��ى مدرج ��ات ملع ��ب على ملعب ال�شعب الدويل.
ال�شع ��ب ال ��دويل ليك ��ون حاف ��ز ًا له ��م يف
مباريات الجولة الثانية ع�شرة
تقدمي م�ستوي ��ات رفيعة طيل ��ة ال�شوطني
الأول والثاين م�ستثمرين الروح املعنوية من جه ��ة �أخرى ح� �دّدت جلن ��ة امل�سابقات
العالية التي يتحلون بها بعد الفوز الكبري املركزي ��ة يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم بع ��د غد
الذي حققوه عل ��ى فريق الطلبة بخما�سية اخلمي�س موعد ًا النط�ل�اق اجلولة الثانية
نظيف ��ة يف اجلول ��ة احلادي ��ة ع�ش ��رة م ��ن ع�شرة م ��ن مرحل ��ة الإياب ب�إقام ��ة مباراة
جول ��ة الإي ��اب و�أ�صراره ��م الكب�ي�ر عل ��ى واح ��دة يف ال�ساعة اخلام�س ��ة ع�صر ًا بني
ترجمة تعليمات امل ��درب حكيم �شاكر على فريق �أمانة بغداد الثامن بر�صيد  40نقطة
امل�ستطي ��ل االخ�ضر �أم�ل� ًا يف �أن يكون لهم وم�ضيف ��ه فريق الديواني ��ة ال�ساد�س ع�شر
االنت�ص ��ار يف النهاي ��ة بحك ��م �أن املب ��اراة �صاحب املرك ��ز ال�ساد�س ع�شر بر�صيد 32
�ستك ��ون م�صريية ولهم الثق ��ة املفرطة يف التي �ستجري على ملع ��ب الإدارة املحلية
�أن يتواج ��د فريقه ��م يف نهائ ��ي م�سابق ��ة يف حمافظة الديوانية.
الك�أ� ��س للظف ��ر به م ��رة ثاني ��ة يف غ�ضون وت�ستكم ��ل املناف�س ��ات يف الي ��وم الت ��ايل
ثالث ��ة موا�س ��م بحك ��م �إنه ��م كان ��وا �أبطال ب�إج ��راء خم�س ��ة لق ��اءات عل ��ى مالع ��ب
ل ��ه يف مو�س ��م  2017-2016م ��ع امل ��درب العا�صمة بغ ��داد واملحافظات حيث يلتقي
فري ��ق احل ��دود الثال ��ث ع�ش ��ر بر�صيد 34
ال�شاب ع�صام حمد.
و�سيلتق ��ي فري ��ق الزوراء راب ��ع الرتتيب نقطة عل ��ى ملعب نادي التاج ��ي مع فريق
بر�صي ��د  50نقط ��ة م�س ��اء ي ��وم الثال ��ث ال�سم ��اوة الثام ��ن ع�شر بر�صي ��د  27نقطة
والع�شرين من �شه ��ر حزيران اجلاري مع ويحل فريق النج ��ف الثاين ع�شر بر�صيد
فريق القوة اجلوية الو�صيف بر�صيد  34 65نقطة �ضيف ًا ثقي�ل� ًا على فريق احل�سني
نقطة يف كال�سيك ��و جديد يجمعهما �ضمن ال ��ذي يحتل املرك ��ز التا�سع ع�ش ��ر بر�صيد
مناف�سات دوري الك ��رة املمتاز يف مباراة  21نقطة على ملعب اخلم�سة �آالف متفرج
م�ؤجل ��ة من اجلول ��ة ال�ساد�س ��ة ع�شرة من يف مدينة ال�صدر فيما تنتظر فريق الكرخ

الثال ��ث بر�صيد  55نقط ��ة مواجهة �صعبة
�أمام م�ضيفه فريق نف ��ط مي�سان اخلام�س
بر�صي ��د  44نقط ��ة عل ��ى ملع ��ب مي�س ��ان
الدويل يف مدين ��ة العمارة ويواجه فريق
ال�شرط ��ة املت�صدر بر�صي ��د  73نقطة على
ملعب ال�شعب الدويل فريق �أربيل العا�شر
بر�صيد  39نقطة القادم من �أقليم كرد�ستان
ويلعب فريق نفط الو�سط ال�سابع بر�صيد
 41نقطة م ��ع فريق ال�صناعات الكهربائية
اخلام� ��س ع�ش ��ر بر�صي ��د  32نقط ��ة عل ��ى
ملعب النجف الأوملبي.
و�سي�شه ��د ي ��وم ال�سب ��ت املقب ��ل �إقام ��ة
ث�ل�اث مباريات حي ��ث يلتقي فري ��ق القوة
اجلوي ��ة الو�صي ��ف بر�صي ��د  65نقط ��ة
عل ��ى ملع ��ب ال�شع ��ب ال ��دويل يف ال�ساعة
اخلام�سةع�صر ًا مع فريق امليناء الب�صري
ال�سابع ع�شر بر�صيد  32نقطة تعقبها يف
ال�ساع ��ة الثامن ��ة والن�صف م�س ��ا ًء مباراة
فريق ��ي الزوراء الراب ��ع بر�صيد  50نقطة
و�ضيف ��ه فري ��ق نف ��ط اجلن ��وب التا�س ��ع
بر�صي ��د  40نقط ��ة فيم ��ا ي�ضي ��ف فري ��ق
الكهرب ��اء الراب ��ع ع�شر بر�صي ��د  32نقطة
على ملعب نادي التاج ��ي الريا�ضي فريق
البحري �صاحب املركز الأخري بر�صيد 71
نقط ��ة و�سيحت�ضن ملع ��ب ال�شعب الدويل
يف ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة والرب ��ع م�ساء يوم
االح ��د القادم لق ��اء فريق الطلب ��ة احلادي
ع�ش ��ر بر�صي ��د  37نقط ��ة وفري ��ق النف ��ط
ال�ساد� ��س بر�صي ��د  43نقط ��ة يف خت ��ام
مناف�سات اجلولة الثانية ع�شرة من جولة
الإياب .
وكان ��ت مناف�سات اجلول ��ة احلادية ع�شرة
م ��ن جول ��ة الإي ��اب ق ��د �أ�سف ��رت ع ��ن فوز
القوة اجلوية على النجف بنتيجة ()0-1
وال�شرطة عل ��ى الديوانية ونفط اجلنوب
على نف ��ط الو�سط والنفط عل ��ى ال�سماوة
ب ��ذات النتيج ��ة وال ��زوراء عل ��ى الطلب ��ة
( )0-5و�أمانة بغداد على احل�سني ()2-4
و�أربيل على احل ��دود ( )0-3وال�صناعات
الكهربائي ��ة على البح ��ري ( )2-3وتعادل
الك ��رخ م ��ع الكهرب ��اء ( )2-2واملين ��اء مع
نفط مي�سان (. )1-1

بإختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

"كروبات" الأزمات
كنا وما نزال ن�ؤكد �أن ال�صحافة الريا�ضية العراقية مُذ �أن �أب�صرت
النور متثل �سراج ًا متوهّ ج ًا يُ�ضيء دروب ال�ساحة الريا�ضية من
مت�سكها بقواعد و�أخالقيات املهنة ،فهي ّ
ت�شخ�ص ال�سلبيات
خالل ّ
وتط ��رح احلل ��ول ،وتبح ��ث يف �سب ��ل �إنه ��اء الأزم ��ات بحرفن ��ة
وحيادي ��ة مم ��ا جعله ��ا منذ �سن ��وات طويل ��ة ترتقي �س ّل ��م التفوّ ق
والري ��ادة عرب ت�صدّرها الأر�شيف الذهب ��ي ك�أبرز �صحافة م�ؤثرة
مقارنة مبثيالتها على امل�ستوى العربي.
مع ثورة عامل االت�صاالت والتوا�صل خرجت ال�صحافة الريا�ضية
التخ�ص�ص والتقيّد يوم كانت حتكمها جماالت الكتابة
من مفهوم
ّ
والقن ��وات الإعالمي ��ة الأخرى لتتح ��وّ ل بف�ضل تلل ��ك الثورة �إىل
�ساح ��ة م�شرع ��ة الأب ��واب يف ا�ستيع ��اب �أ�صحاب املهن ��ة ومن هم
خارجها لت�شكل خليط ًا متناق�ض ًا بني من مي�سك بالأ�س�س والثوابت
املهني ��ة يف الطرح واحلديث وبني من مينح نف�سه جواز الدخول
يف ع ��امل ال�صحافة بعد �أن اخت�ص ��ر املهنة باجلر�أة �أو القدرة على
تتبّع االخبار والأ�سرار و�إثارة املوا�ضيع.
رمبا من يق ��ول �أن عامل ال�صحافة وبف�ضل االنفتاح وحرية الر�أي
�أ�صب ��ح متاح� � ًا للجمي ��ع وال ميك ��ن �أن تفر�ض عليه �أح ��كام عملية
الن�ش ��ر ع�ب�ر مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي واملج ��االت الأخرى
املتاح ��ة ..وهن ��ا الب ��د �أن ن�ض ��ع خط ��وط حم ��راء �أم ��ام توجهات
البع� ��ض ممن ت�شابكت عندهم الر�ؤي ��ا بالف�صل بني حرية التعبري
التخ�ص�ص املهني كمجال
الت ��ي تكون غري ملزمة الأخذ بها وب�ي�ن
ّ
ينظ ��ر اليه كطروحات موثوق بها وخا�ضعة للمحا�سبة القانونية
كموظف خدمة عامة ا�ضافة اىل ما متثله من قيمة �أخالقية ت�ضاف
لل�سجل ال�شخ�صي لل�صحفي.
يف الآون ��ة االخ�ي�رة ب ��د�أت تنت�ش ��ر ظاه ��رة �إن�ش ��اء "كروب ��ات"
خا�ص ��ة برجال ال�صحاف ��ة �أو هكذا كان عنوان و�أه ��داف �إن�شائها
جتم ��ع العديد م ��ن �أ�صحاب املهنة وق ��د كانت الغاي ��ة من ذلك هي
�إيج ��اد جتمع للح ��وار واملناق�شة والتداول ب ��كل الأمور اخلا�صة
بال�صحاف ��ة الريا�ضي ��ة �إال �أن تل ��ك الكروب ��ات ب ��د�أت ت�أخذ منحى
�آخ ��ر وحتوّ لت �شيئ ًا ف�شيئ ًا اىل جتمّعات (عامة) تثار بها الأزمات
وتف�ض ��ح بها الأ�سرار وتت�صاعد م ��ن خاللها اخلالفات وهناك من
�أتخ ��ذ تلك "الكروب ��ات" ك�ساحة �صراع وتخن ��دق لأطراف معينة
�س ّبب ��ت يف زيادة فج ��وة اخلالفات وت�صبح عبئ� � ًا ي�ضاف لأزمات
الريا�ضة العراقية بد ًال من �أن تكون منفذ ًا للحلول.
ن�سجل اعرتا�ضنا عل ��ى �إن�شاء تلك
ع ��ذر ًا �أيه ��ا الزمالء  ..نح ��ن ال ّ
"الكروبات" �إن كانت �ستمثل بيت ًا يجمع �أ�صحاب املهنة ح�صر ًا
وتط ��رح ب ��ه الآراء والأفكار ب�ش ��كل ح�ضاري ين ُّم ع ��ن ُرقي رجال
ال�صحاف ��ة ويخ�ضع ل�ضواب ��ط �إدارته� ،إال �أن ال�سم ��اح يف �إ�ضافة
ا�سم ��اء ريا�ضية و�إداري ��ة و�شخ�صيات عامة لي� ��س انتقا�ص ًا منهم
بق ��در ما هو �إج ��راء �سبّب يف حت ��وّ ل تلك التج ّمع ��ات اىل مواقع
ا�صطف ��اف ودعاي ��ة وجماهرة وك�شف �أ�س ��رار لأغرا�ض الت�سقيط
ب ��د ًال من �أن يك ��ون ميدان ًا للمحب ��ة والوئام واملب ��ادرات والأفكار
التي من �ش�أنها تطوير الريا�ضة العراقية.
الأم ��ر الأخط ��ر ال ��ذي رمب ��ا غ ��اب ع ��ن �أذه ��ان الزم�ل�اء  ..ان تلك
"الكروب ��ات" ا�صبحت متثل م�صدر تتناقله وت�ستند �إليه بع�ض
ال�صحف واملواقع وحتى يف ا�ستخدامه كدليل يف �إقامة الدعاوي
�أم ��ام املحاك ��م ،وتل ��ك امل�س�أل ��ة باتت متث ��ل ثلمة بح ��ق ال�صحافة
الريا�ضي ��ة و�شخو�صه ��ا ح�ي�ن تتح ��وّ ل ايل و�سائ ��ل تهديد ورمبا
ابتزاز ولي�س �سالم ووئام.
نق ��ول  ..نت�أم ��ل �أن يعي ��د بع� ��ض الزمالء النظ ��ر ب�أه ��داف �إن�شاء
تل ��ك "الكروب ��ات" وو�ض ��ع معايري وا�ضح ��ة لإدارتها وف ��ق مبد�أ
التخ�ص� ��ص املهن ��ي وحتديد ما يت ��م تداول ��ه دون الإجنرار وراء
ّ
البهرج ��ة واالنفت ��اح غ�ي�ر امل�سيطر علي ��ه ،و�أن ي ��درك اجلميع �أنَّ
لل�صحف ��ي قلبني �أحدهما �شخ�صي والآخ ��ر مهني ،وحني تت�شابك
الر�ؤي ��ا لدي ��ه يف �إب ��داء طروحات ��ه دون حتدي ��د الوق ��ت واملكان
ال�صحي ��ح ف�إن ��ه رمب ��ا ي�سق ��ط يف الف � ّ�خ وتتح ��وّ ل �صورت ��ه م ��ن
�صحفي حمايد ،اىل م�شوّ هة ت�ؤثر يف مكانته بني �أ�سرة ال�صحافة
الريا�ضية ،وهو ما ال نتمناه!
ربما من يقول �أن عالم ال�صحافة
وبف�ضل االنفتاح وحرية الر�أي
�أ�صبح متاح ًا للجميع وال يمكن �أن
تفر�ض عليه �أحكام عملية الن�شر
عبر مواقع التوا�صل االجتماعي
والمجاالت الأخرى المتاحة

"فيتو" وزير الريا�ضة يغربل ُمنحة ال�صحفيني الرواد
متابعة� :إياد ال�صاحلي
بالرغ ��م م ��ن الت�صريح الر�سم ��ي الأول
لوزي ��ر ال�شب ��اب والريا�ض ��ة د�.أحم ��د
ريا� ��ض بخ�صو�ص �سع ��ي وزارته �إىل
�ض� � ّم ال�صحفي�ي�ن الريا�ضي�ي�ن لقان ��ون
ُمن ��ح الريا�ضيني الأبط ��ال والرواد ذي
الرق ��م (  ) 6ل�سن ��ة  2013يف التعدي ��ل
املقب ��ل وفق� � ًا ل�ش ��روط معين ��ة� ،إال �أننا
ال نعل ��م �إن كان القائم ��ون على �ش�ؤون
ال�صحفيني قد تفاعلوا مع الت�صريح �أو
اتخذوا �إجرا ًء يعا�ضده طاملا �أن متاهي
امل�س�ؤول مع الق�ضية يعد مك�سب ًا لها.
�إن موج ��ب ت�صري ��ح الوزي ��ر ريا� ��ض خُمل�ص� � ًا لتثبي ��ت حقوق زم�ل�اء املهنة،
تزام ��ن مع دعوته لع ��دد من ال�صحفيني ويوا�ص ��ل اللق ��اءات وامل�ش ��اورات مع
الريا�ضي�ي�ن ي ��وم � 28أي ��ار املا�ض ��ي �أطراف حكومية وبرملانية و َعدَتْ خري ًا
للتباح ��ث يف �ش� ��ؤون الريا�ض ��ة ب�إجن ��از التعديل يف قانون الريا�ضيني
وال�صحافة ،عطف� � ًا على ت�سا�ؤل الزميل الأبط ��ال وال ��رواد و�ض� � ّم ال�صحفي�ي�ن
الدكتور عمار طاه ��ر عن م�صري تعديل الريا�ضي�ي�ن �إىل جان ��ب الإداري�ي�ن
قانون منحة ال�صحفيني الرواد ،م�ؤكد ًا والعامل�ي�ن يف حق ��ل الط ��ب الريا�ضي،
�إن "�ض ّم �أي فئ ��ة جديدة للقانون يجب ف� ��إن ت�صري ��ح الوزي ��ر مبثاب ��ة " فيتو
�أن يك ��ون وفق� � ًا ملعايري حم� �دّدة بحيث " مُ�سب ��ق �أم ��ام �أي �إ�ضاف ��ة ل�شريح ��ة
ال تفتح الب ��اب على م�صراعيه ،وت�شمل ال�صحفي�ي�ن الريا�ضي�ي�ن ال ت�ست ��ويف
فقط املعنيني باملو�ضوع ،فال�صحفيون املعاي�ي�ر املطلوب ��ة ويف مقدمتها العمر
الريا�ضي ��ون م�صطل ��ح ي�شم ��ل جمي ��ع و�سن ��وات اخلدم ��ة مب ��ا يحف ��ظ للرائد
العاملني يف حقل ال�صحافة والإعالم"� .صفته االعتبارية قبل املادية.
مع �إمياننا الرا�سخ �أن هناك من ي�سعى الوزير ريا� ��ض �أكد �أي�ض ًا للزميل طاهر

" �إن الوزارة تعكف حالي ًا على �إجراء
مراجع ��ة للأ�سم ��اء امل�شمول ��ة بقان ��ون
ال ��رواد والأبطال ،ال�سيم ��ا يف الأعوام
الأخ�ي�رة بعد �أن تب�ّي�ننّ وجود حاالت ال
ت�ستحق �أن تكون �ضمن هذه ال�شريحة
املهم ��ة " م ��ا يعن ��ي وج ��ود ا�ست�سه ��ال
وحماب ��اة وقف ��ز فوق حق ��وق الآخرين
ورمب ��ا تالعب يف معلومات اال�ستمارة
اخلا�ص ��ة بالرائد طمع� � ًا باملنحة ،وهو
حتذي ��ر �ش ّفاف مِ ن امل�س� ��ؤول الأول عن
حماي ��ة القوان�ي�ن الريا�ضي ��ة وب�س ��ط
العدال ��ة وحما�سبة املنحرفني عن طرق
العمل ال�شرعية.
�إن �أي قانون مُ�ش ّرع هو بطبيعة احلال

يحم ��ي م�صال ��ح ال�شريح ��ة املعنية به،
ويف الوق ��ت نف�س ��ه ال ف�ض ��ل لف ��رد �أو
جمموع ��ة يف من ��ح ال�شريح ��ة حقوقها
املكفول ��ة قانون ًا ،بل هُ م �أدوات لت�سهيل
�إ�ص ��داره بحك ��م م�س�ؤولياته ��م ،وهن ��ا
م ��ا �أنف ��ك ال�صحفي ��ون الريا�ضي ��ون
م ��ن ط ��رح ت�سا�ؤله ��م :ه ��ل ّ
مت �إحاط ��ة
الهيئ ��ة العام ��ة لل�صحاف ��ة الريا�ضي ��ة
بتل ��ك املعاي�ي�ر قبي ��ل �إج ��راء اللقاءات
الر�سمي ��ة والودي ��ة م ��ع جه ��ات معنية
بتعديل القانون؟ �سلف� � ًا ،يح�ضر حُ �سن
الني ��ة يف طرح هك ��ذا ت�س ��ا�ؤل طاملا �أن
امل�شمولني به هم �أمتداد لأجيال �سابقة
وكذلك َمن ي�ستويف املعايري بعد �سنني

طويلة� ،أي �إنه ��ا �أمانة حلقوق املا�ضي
واحلا�ض ��ر وامل�ستقب ��ل ،و�أي �أجته ��اد
�شخ�صي يف ت�ضمني معايري ت�ؤدي �إىل
حجب احلقوق عن م�ستحقيها �ستخلق
فتن ��ة و�إرباك و�شو�ش ��رة مثلما يح�صل
يف الو�س ��ط الريا�ضي برغم مرور �ست
�سنوات على �صدور القانون ،ويتط ّلب
الأم ��ر درا�س ��ة املعاي�ي�ر بجدي ��ة دون
ت�س ّرع.
ال�ش ��ك �أن ُمع� �دّي التعدي ��ل و�إنتق ��اء
املعاي�ي�ر املنا�سب ��ة واملحبك ��ة ه ��م م ��ن
�أبناء املهن ��ة ويتح ّلون بالثقة واخلربة
واملمار�س ��ة لف ��رز امل�شمول�ي�ن بقان ��ون
مُنح االبطال والرواد الذي ي�ضم �أعداد ًا
لي�ست كبرية ،يدركون �أن "قانون منح
ال ��رواد قان ��ون عراق ��ي ُ�ش� � ّرع لي�شم ��ل
العراقيني من َحملة جن�سيته وال يجوز
�أو ميكن �أن ت�سري احكامه و�إجراءاته
على كل من تخ ّلى عنها طوع ًا و�أكت�سب
جن�سي ��ة البلد املقيم في ��ه" ح�سبما جاء
يف بيان �سابق لل ��وزارة ،ويف جمتمع
ال�صحاف ��ة الريا�ضية م ��ن ي�شملهم هذا
الأمر ،والبد من تهيئة الوثائق النافذة
مب ّك ��ر ًا م ��ع ح�صر الأع ��داد تفادي� � ًا لأية
معرقالت حت ��ول دون ان�سيابية �إجناز
القوائ ��م لرفعه ��ا اىل اللجن ��ة الوزارية
املتخ�ص�صة.
ّ

آراء وأفكار

العدد ( )4446ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -الثالثاء ( )11حزيران 2019

http://www.almadapaper.net Email: info@almadapaper.net

�ستراتيجية تقلي�ص الفقر في العراق  :2022 - 2018بين �آالمال والتداعيات ال�ستراتيجية

د�.أحمد عبد الرزاق �شكارة

منذ �إنطالق ال�سرتاتيجية االوىل لتقلي�ص الفقر علما ب� ��إن قيمة ما مت انفاقه ب�إجتاه �سرتاتيجية
 First Reduction Poverty Strategyالتي
تبنتها وزارة التخطيط بالتعاون مع م�ؤ�س�سات
دولي ��ة ر�صين ��ة يف ع ��ام  ، 2010خ�ب�ر الع ��راق النفق ��ات ت�أثرت �سلب� � ًا نتيجة لتداعي ��ات الأزمة
مرحلة عدم ا�ستقرار �سيا�سي � ،إقت�صادي و�أمني املالي ��ة العاملي ��ة للع ��ام  2009-2008حي ��ث
تفاقم ��ت حدتها مع احتالل داع�ش ملا يقارب ثلث انخف�ض ��ت قيمته ��ا �إىل الرب ��ع يف ع ��ام 2016
�أو �أك�ث�ر من �أرا�ضي الع ��راق يف  2014-2013عن القيم ��ة احلقيقية للم�ست ��وى الأ�سا�س للعام
�أزم ��ة ت�صاعدت وتريتها مع ت�صاعد حدة الأزمة  .2012الأك�ث�ر ت�أث�ي�ر ًا يف الإط ��ار ال�سلبي جاء
املالية العاملية الت ��ي �أنعك�ست �سلب ًا على العراق عقب االحتالل ال�صادم لداع�ش مل�ساحات وا�سعة
ب�صورة وا�ضحة من ��ذ  . 2008ترتيب ًا على ذلك م ��ن �أرا�ض ��ي الع ��راق يف ع ��ام ( 2014خا�ص ��ة
كان الب ��د �أن تتج ��ه الدول ��ة لتعبئة كاف ��ة قواها عق ��ب �إحت�ل�ال املو�ص ��ل ث ��اين �أك�ب�ر حمافظ ��ة
الب�شري ��ة ب�ص ��ورة مل ت�سبق من قب ��ل بالتوازي عراقية �سكان ًا �إ�ضاف ��ة ملحافظات ذات م�ساحات
م ��ع عملي ��ة ت�صاع ��د �إنف ��اق الدول ��ة عل ��ى �إعادة جغرافية وا�سعة مثل "االنبار و�صالح الدين")
بناء القوات امل�سلح ��ة العراقية  ،قوات مكافحة حي ��ث توقفت جمل ��ة من م�شروع ��ات كان هدفها
االره ��اب واحل�ش ��د ال�شعبي به ��دف دحر داع�ش املرجو تقلي�ص م�ساحة حجم الفقر املتنامي يف
ع�سكري� � ًا و�أمني� � ًا وه ��ذا م ��ا مت فعلي� � ًا من خالل العراق.
دور مت�س ��ع لوحدات مهنية ر�سمية و�أخرى غري �أه ��م التحدي ��ات الت ��ي واجه ��ت مث ��ل ه ��ذه
ر�سمي ��ة يف االجت ��اه لبناء عراق جدي ��د يعتمد امل�شروع ��ات �إن�صبت يف حق ��ول املال  ،الإدارة ،
القان ��ون وغريها .و�إن حتدي ��ات كهذه وغريها
املدنية هدف ًا واملواطنة ر�سالة وخطاب ًا.
�إن تبن ��ي وت�شكل �سرتاتيجي ��ة �شاملة وفاعلة  -كان له ��ا �إنعكا�سات وت�أث�ي�رات مهمة على كيفية
م�ؤث ��رة لتقلي�ص الفق ��ر مع �أهميته ��ا املت�صاعدة �صياغ ��ة �سرتاتيجي ��ة جدي ��دة �أك�ث�ر فاعلية من
الن�سبي ��ة �إال �إنها مل تقع بع ��د يف �إطار الرتجمة �سابقته ��ا لتقلي�ص م�ساحة الفقر حتقيق ًا للتنمية
العملي ��ة االيجابي ��ة املتوقع ��ة ملواجه ��ة حت ��د االن�ساني ��ة حي ��ث و�صل ��ت �أع ��داد الب�ش ��ر الذين
"الفقر املدقع" .مبعنى �إن ما اتخذ من خطوات يعان ��ون �شغف العي�ش الك ��رمي باملاليني خا�صة
خجولة كانت والزلت حمدودة الأثر ن�سبي ًا بدء ًا م ��ن فئ ��ات جيلي االطف ��ال وال�شب ��اب بل وحتى
م ��ن تنفيذه ��ا يف العام  2012ولع ��ل البطء يف جي ��ل الكب ��ار  .علم� � ًا ب� ��أن ت�صنيف ��ات جدي ��دة
ت�شكيل احلكومات العراقية املتعاقبة وا�ستمرار لل�شرائ ��ح االجتماعي ��ة العراقية الت ��ي انحدرت
�صي ��غ املحا�ص�صة الطائفية – العرقية والقبلية �أو�ضاعها ب�ضمنها "الطبقة الو�سطى" قد دخلت
– الع�شائرية �أمر مل تنج منه حكومات العراق فعلي ًا نوعي ًا وجغرافي ًا يف �آتون الفقر� .إن تنفيذ
املتعاقبة منذ  .2003ي�ضاف ملا تقدم ف�أن احلاجة ال�سرتاتيجية اجلديدة لتقلي�ص الفقر بني 2018
الزال ��ت قائم ��ة ب ��ل ه ��ي الآن يف �أدق مراحله ��ا  -2022التي اعددتها وزارة التخطيط العراقية
لل�ش ��روع ببن ��اء م�ؤ�س�سي يف ظ ��ل �سرتاتيجية تفرت�ض �أن تكلل جهودها بالنجاح خا�صة و�أنها
وا�ضح ��ة ور�صين ��ة ملكافحة الفقر ال ��ذي تنامى من املفرت� ��ض �أن ت�ستفيد من درو�س االخفاقات
يف ال�سن ��وات القليل ��ة املا�ضية والأم ��ل املعقود ال�سابقة .لعل من املنا�سب جدا التحديد الوا�ضح
على حكوم ��ة اال�ستاذ ع ��ادل عبد امله ��دي مازال والدقي ��ق لت�أثريات  4حتديات جوهرية مازالت
قائم� � ًا برغم كل التحدي ��ات � .إذ خالل الفرتة بني تواجه م�سرية ت�شكل وتطور التنمية الإن�سانية
 2015-2012مت تنفي ��ذ  48من �أ�صل  87فعالية للعراق :
تت�ضمن  199م�شروع ًا.
�أو ًال � :ضرورة �إ�ستتباب الأمن واال�ستقرار ،
تقلي� ��ص الفق ��ر الأوىل يف الف�ت�رة ب�ي�ن 2012-
 2016و�ص ��ل �إىل  1.45ملي ��ار دوالر .ه ��ذه
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ثاني ًا :ت�أ�سي�س احلكم الر�شيد �أو الرا�شد،
ثالث� � ًا :التوزي ��ع الع ��ادل للم ��وارد (املادي ��ة
والب�شري ��ة) والتن ��وع يف م�ص ��ادر الدخ ��ل يف
ظل مايع ��رف ب"اقت�ص ��اد ال�س ��وق"(market
، )economy
رابع� � ًا :تخفيف درجة الت�أث�ي�رات واالنعكا�سات
ال�سلبي ��ة لعملي ��ة الإ�صالح االقت�ص ��ادي الأخذة
باالت�س ��اع جغرافي� � ًا و�سكاني ًا من خ�ل�ال برامج
قومي ��ة للحماي ��ة االجتماعي ��ة  .برغ ��م ذل ��ك،
ت�ستم ��ر معان ��اة ال�شع ��ب العراق ��ي ال�شدي ��دة �إذ
م ��ازال يواجه حتديات كربى يف م�س�ألة �إنعا�ش
قطاعاته االقت�صادية الرئي�سة "زراعي ًا � ،صناعي ًا
وخدمي� � ًا" خا�ص ��ة �,إنه ��ا �إنعك�س ��ت وتعمق ��ت
وجت ��ذرت يف الآونة الأخ�ي�رة يف ظل ا�ستمرار
�سلبي ��ات االو�ض ��اع االجتماعي ��ة واالقت�صادية
– الطبقي ��ة الت ��ي ي�سودها الف�س ��اد الكبري مما
زاد م ��ن معان ��اة "الطبق ��ة الو�سط ��ى والطبقات
ااملحروم ��ة مع ًا"حي ��ث تعاين جميعه ��ا من فقر
يت ��درج �إىل �أن ي�ص ��ل �إىل حال ��ة الفق ��ر املطب ��ق
�أو املدق ��ع غرياملقب ��ول �إن�ساني ًا يف بل ��د الوفرة
النفطي ��ة والعوائد املليارية م ��ن الدوالرات بلد
خريات ��ه وم ��وارده املتنوع ��ة �إن ّ
وظف ��ت جي ��د ًا
�إداري ًا – تنموي ًا و�سرتاتيجيا ميكنها �أن جتعل
الع ��راق ق ��وة �إقليمي ��ة حموري ��ة بح ��ق � .ضمن
ه ��ذا ال�سياق وطاملا مل تتح�س ��ن �أو�ضاع العراق
املادي ��ة والب�شرية ب�ص ��ورة تنعك�س جذري ًا على
نوعية احلياة للفرد العراقي ف�إن الآمال الكربى
ل ��ن يتاح لها �أن ت�ستدام خا�صة و�إن �سبق لها �أن
تب ��ددت من ��ذ بداي ��ة خم�سينيات الق ��رن املا�ضي
با�ستثن ��اء ف�ت�رات ا�ستثنائي ��ة  .حال ��ة �أنعك�ست
يف كلم ��ات مع�ب�رة وردت عل ��ى ل�س ��ان الل ��ورد
الربيط ��اين �سال�ت�ر  Lord Salterيف تقريره
عن حالة التنمي ��ة يف العراق Development
�" :"”of Iraqإن من ��ح الع ��راق �إدارة حكيمة ،
�سالم ًا وا�ستقرار ًا �سيمكن ��ه من �أن يحقق تقدم ًا
ينعك� ��س (�إيجاب ًا) على حالت ��ي الرخاء الوطني
 national prosperityوالرف ��اه الع ��ام
 General Individual Welfareللف ��رد

العراقي والت ��ي مبجملها اليوازيها حالة عرفت
يف تاري ��خ العامل" .الكاتب جالل �أمني يف كتابه
ال�شه�ي�ر حتت عن ��وان فريد ومهم ب ��ذات الوقت
The Modernization of Poverty :
(حتدي ��ث الفق ��ر) �أ�ش ��ار �إىل مرحل ��ة �أ�سا�سي ��ة
بنائي ��ة بني  64 – 1946م ّرت بها كال من الدول
املنتج ��ة للنفط و دول ترانزي ��ت النفط العربية
� Oil – transit Arab countriesإذ ا�ستلمت
(با�ستثاء ال�سودان) �أكرث من  13$بليون دوالر
من عوائ ��د النفط � ،إ�ضاف ��ة �إىل مايقارب $ 2.5
بلي ��ون دوالر ب�ص ��ورة �أج ��ور ومبيعات حملية
م ��ن �ش ��ركات النف ��ط .علم� � ًا ب� ��إن جمي ��ع ه ��ذه
ال ��دول �سب ��ق و�أن ا�ستلم ��ت مبال ��غ �أخ ��رى تعد
م�ساع ��دات مالية لي�س فقط من ال ��دول احلليفة
�أو ال�شريك ��ة لها يف براجمه ��ا التنموية بل ومن
قب ��ل �شركات النف ��ط العامل ��ة يف �أرا�ضيها التي
تعد الأك�ب�ر ن�سبي ًا من �أي جه ��ة دولية م�صدرها
"جيو�سيا�سي – اقت�صادي" � .إحدى �أ�شكاالت
االنظمة ال�سيا�سي ��ة املتعاقبة على العراق متثل
با�ستمراره ��ا االعتم ��اد الكب�ي�ر عل ��ى موازنات
مالي ��ة �سنوي ��ة ت�ستمدها من م ��وارد النفط �أو ًال
والغاز الطبيعي ثاني ًا دون بذل �أي جهد حقيقي
لتنويع م�صادر الطاقة والدخل ما �أ�ضعف كثري ًا
من حم ��ركات وفاعلي ��ة االقت�ص ��اد العراقي �إىل
درج ��ة جعلت ق ��وى اجلوار االقليم ��ي والدويل
(الق ��وى الك�ب�رى خا�ص ��ة الوالي ��ات املتح ��دة)
تلع ��ب �أدوار ًا حا�سم ��ة يف تقرير م�ستقبل البالد
�سيا�سي� � ًا � -إقت�صادي� � ًا – مالي� � ًا� .صحي ��ح �إن
الظروف الأمني ��ة – الع�سكرية ملواجهة ارهاب
داع� ��ش واحتالله م�ساحات وا�سع ��ة من العراق
تطلب ��ت �أن ي�ساند العراق لي� ��س فقط يف الإطار
االقليم ��ي بل وال ��دويل يف معركت ��ه �ضد داع�ش
�إال �أن مرحل ��ة مابع ��د داع� ��ش ت�ستدع ��ي مزي ��د ًا
من اليقظ ��ة واالهتم ��ام ب�إيقاف حال ��ة التدهور
االقت�ص ��ادي – امل ��ايل – االجتماع ��ي – القيمي
بهدف حماية ال�شع ��ب العراقي كله من تداعيات
انت�ش ��ار حلق ��ات او م�سل�س ��ل الفقر ال ��ذي وجد
انتعا�ش� � ًا وا�سع� � ًا ل ��ه من خ�ل�ال انت�ش ��ار حاالت

�أو �أو�ض ��اع الف�س ��اد امل�ست�ش ��ري عل ��ى خمتل ��ف
م�ستويات وهياكل وم�ؤ�س�سات الدولة العراقية
خا�صة و�إن عدم التوزي ��ع العادل للدخل و�سوء
تنفي ��ذ اخلطط  ،ال�سيا�س ��ات  ،وال�سرتاتيجيات
االقت�صادية �أ�سفر ع ��ن تدهور جمتمعي وا�ضح
مادي ًا – اقت�صادي ًا .الأكرث �أهمية مل�ستقبل بالدنا
م�س�أل ��ة التدهور "املعن ��وي القيمي-الأخالقي"
م ��ن خالل �إ�ستمرار حال ��ة املحا�ص�صة ب�صورها
و�أ�شكاله ��ا املختلف ��ة الت ��ي و�إن تنوعت �صورها
�ش ��ك ًال وم�ضمون� � ًا �إال �إنه ��ا تنعك� ��س بال�ضرورة
�سلب ًا عل ��ى حالة الفرد "املواط ��ن" العراقي .من
الأرق ��ام اجلدي ��رة باالنتب ��اه توقع ��ات متباينة
بني �إنخفا� ��ض وارتفاع ملعدالت الفق ��ر بدء ًا من
االنخفا� ��ض املتوقع م ��ن  % 19يف عام 2012
�إىل  % 15يف ع ��ام ( 2014عام �إحتالل مدينة
املو�ص ��ل العريقة) وم ��ن ثم االرتف ��اع امللحوظ
من ��ذ � 2014إىل  % 23وه ��ي ن�سب ��ة كب�ي�رة
يذه ��ب البع� ��ض �إىل ت�أكيده ��ا ب ��ل ورفعه ��ا �إىل
مع ��دالت ت�ص ��ل تقديراته ��ا �إىل � % 30أو �أكرث.
�أرقام �أخرى يف ذات ال�سياق �أ�شارت �إىل �إزدياد
مع ��دالت الفقر يف �شمايل العراق – كرد�ستان -
م ��ن � % 3.5إىل  % 12.5الت ��ي ترجع معظمها
حلاالت موج ��ات الن ��زوح املت�صاعدة م ��ا �أ�سفر
عن ��ه عدم تراجع حقيقي يف معدالت الفقر نظر ًا
لغي ��اب اال�ستقطاب الب�ش ��ري للعمال ��ة امل�ؤهلة.
رق ��م �أخ ��ر مذه ��ل �سجلت ��ه املحافظ ��ات الغربية
الت ��ي عانت ما عانت من وي�ل�ات احتالل داع�ش
حي ��ث و�صل مع ��دل الفقر فيه ��ا �إىل رقم عال هو
 . % 41.2ه ��ذا وبرغ ��م اال�ستق ��رار االمن ��ي
يف حمافظ ��ات جن ��وب الع ��راق �إال التقدي ��رات
ت�ش�ي�ر اىل �أن ن�سبة الفقر و�صل ��ت هي الأخرى
�إىل �أك�ث�ر م ��ن � .% 30أخري ًا البد عند احلديث
عن ت�شكل ا�سرتاتيجي ��ة فاعلة وم�ؤثرة ملكافحة
الفق ��ر �أن ينظ ��ر للمو�ض ��وع م ��ن خ�ل�ال النظرة
الكلي ��ة اجليو�سيا�سية – االقت�صادي ��ة ال�شاملة
التي تنتظ ��ر و�ضع حلول عملية وعلمية جذرية
ناجع ��ة ت�سه ��م يف النهاي ��ة بتقلي� ��ص حقيق ��ي
مل�ساح ��ة الفقر� .إن التطبيق احلقيقي وامل�س�ؤول

ل�سرتاتيجية تقلي�ص الفقر لي�ست بالعمل ال�سهل
 ،نقط ��ة البدء فيه تنفيذ حازم لكافة االجراءات
و ال�سيا�س ��ات الت ��ي تقودن ��ا �إىل االنتق ��ال م ��ن
ح ��االت الفق ��ر غري املربر ب ��ل وامل�س ��يء للعراق
وللعراقي�ي�ن �إىل ح ��االت الرف ��اه والتنمي ��ة .
مايزيد مو�ضوعنا تعقيد ًا و�شمولية �أنه مرتبط
لي� ��س فقط مبعرفة ج ��ذور امل�شكلة ب ��ل مبتابعة
جهود اخلرباء واملتخ�ص�صيني لكافة التطورات
والنزاعات خا�صة الأمنية – الع�سكرية وغريها
والعاملي� .إن مرحلة
عل ��ى امل�ستوىين الإقليمي
ِ
البن ��اء يف مابع ��د داع� ��ش تنتظر م ��ن احلكومة
العراقي ��ة تخ�صي� ��ص اجله ��د  ،امل ��ال وامل ��وارد
الب�شرية املتخ�ص�ص ��ة واملنا�سبة ويف ظل �إرادة
�سيا�سية فاعلة بهدف تفعيل م�شروعات تنموية
– �إن�ساني ��ة ت�ستقطب العمالة العراقية امل�ؤهلة
وغ�ي�ر امل�ؤهل ��ة ولي�س جم ��رد برام ��ج حمدودة
الأث ��ر للحماية االجتماعية مهم ��ة ولكنها لي�ست
كافية ..
�إن ع ��دم جن ��اح اخلط ��ة ال�سنوي ��ة للإ�ص�ل�اح
التنموي �سينتج عن ��ه مزيد ًا من ت�صارع الفئات
ال�شعبي ��ة وا�ستم ��رار ع ��دم ال�سل ��م املجتمعي ..
اخلط ��وة الأوىل يف �سب ��اق امللي ��ون ميل تتمثل
بالنج ��اح يف تخفي� ��ض �أو تقلي� ��ص م�ساح ��ة
الفق ��ر �إىل  25%بحلول  2022وهي ن�سبة من
ال�صعب حتققها يف املدي ��ن القريب واملتو�سط.
ال�سرتاتيجي ��ة الت ��ي نرنو له ��ا يفرت� ��ض لها �أن
حتقق عدد من املتطلبات املحورية :
�أو ًال حت�س�ي�ن م�ست ��وى ونوعي ��ة احلي ��اة
االجتماعية للمواطنني العراقيني جميع ًا ،
ثاني� � ًا  :احلماي ��ة �ض ��د املخاط ��ر ومكام ��ن
املجازفات،
ثالث� � ًا و�أخ�ي�ر ًا :حتق ��ق التمك�ي�ن االقت�ص ��ادي
واملجتمع ��ي والثق ��ايف والتعليمي ك ��ي يتحول
الفق ��راء �إىل ق ��وة �إنتاجي ��ة بالإم ��كان �إدماجه ��ا
جمتمعي� � ًا واقت�صادي� � ًا يف الع ��راق م�س�أل ��ة غري
متيق ��ن من �إجنازها وفق� � ًا ملراحل زمنية حمددة
�أوقاطعة يف �إط ��ار الر�ؤية  2030ال�سرتاتيجية
للعراق دون توفر �إرادة �سيا�سية فاعلة.
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ن�صيحة الملوك
-١-

( ن�صو���ص ال�سط��ور �أدناه  :م�ستل��ة  ،ومنتقاة م��ن كتاب �ضخم
بعن��وان  -ن�صيح��ة امللوك  -مل�ؤلف��ه قا�ضي الق�ض��اة �أبو احل�سن
امل��اوردي  ،حتقيق حممد جا�سم احلديثي � ، .أما ما مبثوث بني
ال�سط��ور  .فهي ال��زاد الهني لعيون تب�ص��ر  ،وعقول م�ستنرية
ت�أبى �أن يعقلها عقال ) .

………..
� #سجلت على ال�س ّنة بع�ض امللوك القدامى  ،حكم ومواعظ ما بهت
منها لون وال خمد يف �أوارها نور :
قال ك�سرى � :أنا على ما مل �آقل � ،أقدر مني على رد ما قلت .
وقال قي�صر  :مل �أندم على ما مل �أبح به ،و لطاملا ندمت على ما بحت
.
ً
وق ��ال ملك ال�صني � :إذا �آف�صح ��ت بكلمة  -متعجال  -ملكتني ومل �أعد
�أملكها .
وق ��ال �صاحب الهند  :عجبت ممن يتفوه بكلمة � ،إن ذكرت عنه �ضرته
 ،و�إن مل تذكر عنه مل تنفعه .
 #بع�ض اخل�صال من طبائع اجلهال :
الغ�ضب من دون موجب  ،،والعطاء يف غري حق  ،،عدم متييز الرجل
ب�ي�ن �صديقه وعدوه  ،،و�ضعه ال�س ��ر يف غري مو�ضعه  ،،ثقته مبن مل
يجربه  ،،ح�سن ظنه مبن ال وفاء له  ،،كرثة الكالم من غري نفع .
 #كتب قي�صر الروم كتابا ل ( انو �شروان ) ي�س�أله عما �ضبط به
ملكه .فكتب له :
مل �أه ��زل يف �أمر �أو نهي ق ��ط  ،،مل �أُخلف وعد ًا ،وال تهاونت يف وعيد
 ،وليت للعناء ال للهوى  ،مل �أعاقب يف �ساعة غ�ضب � ،،أ�سكنت نفو�س
الرعية املحبة من غري جر�أة  ،،عممت بالقوت ومنعت الف�ضول .
 #قال عمر بن اخلطاب للآحنف بن قي�س  :ال تتمادي يف ال�ضحك،
 ،ف� ��إن م ��ن ك�ث�ر �ضحكه ذهب ��ت هيبته  ،ومن ك�ث�ر مزاح ��ه � ،إ�ستخف
ب ��ه  ،وم ��ن ك�ث�ر كالمه ك�ث�ر �سقطه  ،،وم ��ن كرث �سقطه  ،ق ��ل ورعه ،
ومن قل ورعه قل حيا�ؤه  ،ومن قل حيا�ؤه مات قلبه .
 #ن�صف عقل احلاكم الداهية ..مداراة الرعية � .…،إذا نال العامي
مرتب ��ة عالي ��ة  ،طمع فيه ��ا من هو على �شاكلت ��ه  — .لتقوم القائمة
—! فال �أحد اكرث ل�ؤم ًا  ،وال �أجفا مقدرة من العامي �إذا نال ريا�سة
� ،أو و َّ
يل والية …….
 #على احلاكم �أن يكون يف حنكته و�صواب �آرائه وح�سن تدبريه
 ،،مل ��ك ًا  .ويف نزاهت ��ه وتوا�ضع ��ه وزه ��ده نا�س ��ك ًا  ،،ويف قرب ��ه
ور�أفت ��ه برعيت ��ه �أب� � ًا راعي� � ًا  ،ويف تطلعاته وطول بال ��ه وبعد نظره
 ،فيل�سوف� � ًا  ،وم ��ا فو�ض به من �إقامة الع ��دل بني الرعية  ،عاملا فقيها
…�إلخ  .هذه بع�ض خ�صال احلاكم امللك  ،لي�ستحق من الله املثوبة
ومن العقالء ح�سن الثناء !.

هادي عزيز علي

ماه ��ي ثوابت �أحكام الإ�س�ل�ام التي ق�صدها امل�شرع
الد�ست ��وري يف امل ��ادة ( � \ 2أ ) ؟ والت ��ي ت�سميه ��ا
بع� ��ض القوان�ي�ن العراقي ��ة  ( :مب ��ادئ ال�شريع ��ة
اال�سالمي ��ة ) كم ��ا يف القان ��ون امل ��دين وقان ��ون
الأحوال ال�شخ�صية  ،وهل لدينا اجماع فقهي على
تلك الثواب ��ت مع الت�شظي املذهب ��ي املُق�صي للآخر
؟ وه ��ل يتواف ��ق ديوان الوق ��ف ال�شيعي مع نظريه
ال�س ّن ��ي على ثوابت م ��ا ؟ الإجابة على الأ�سئلة هذه
�صعب ��ة ف�ض ًال عم ��ا ي�شوبها م ��ن املحاذي ��ر املف�ضية
اىل ت�أ�صي ��ل الواق ��ع الطائف ��ي  .وال نري ��د التو ّرط
يف االخت�ل�اف املذهب ��ي وما ي�صاحبه م ��ن �إ�شكالت
نح ��ن يف غنى عنها يف هذا الظرف الذي ي�سلب فيه
املواطن من �أب�س ��ط ا�ستحقاقاته ومطالبه  .وبعيد ًا
ع ��ن االجته ��ادات الفقهية يف الثاب ��ت واملتحول يف
�أحكام ال�شريعة اال�سالمية وثوابتها ف�إننا ن�ستعني
بحكم املحكم ��ة الد�ستورية امل�صري ��ة املرقم \ 201
 23ال�ص ��ادر بتاريخ  \ 15دي�سم�ب�ر (كانون الأول)
\  . 2002ال�صادر بهذا ال�صدد .
يف طع ��ن لقانون (اخللع )امل�صري املرقم ( )1ل�سنة
 2000مق ��دم اىل املحكم ��ة الد�ستوري ��ة امل�صري ��ة
يطلب مقدمه احلكم بعدم د�ستورية القانون املذكور
ملناق�ضت ��ه لأح ��كام ال�شريع ��ة اال�سالمي ��ة  ،وعندما
عر� ��ض املو�ضوع على هيئة املحكم ��ة اجلليلة  ،فقد
بين ��ت املحكم ��ة يف حيثي ��ات احلكم ب� ��أن الد�ستور
امل�ص ��ري – الناف ��ذ حينئ ��ذ – ن� ��ص بع ��دم ج ��واز
�ص ��دور ن�ص ت�شريعي يناق� ��ض االحكام ال�شرعية (
القطعية )  ،وبين ��ت ان املق�صود بالأحكام القطعية
ه ��ي  ( :الأحكام وحدها التي ميتن ��ع االجتهاد فيها
لأنها متثل م ��ن ال�شريعة اال�سالمية ثوابتها التي ال
حتتم ��ل الت�أويل والتبديل )  .ومع ��روف �إن رئي�س
و�أع�ضاء املحكم ��ة الد�ستورية امل�صرية م�شهود لهم

ب�سع ��ة العلم القان ��وين ومتكنهم من �أ�ص ��ول الفقه
الإ�سالم ��ي و�أح ��كام ال�شريع ��ة اال�سالمي ��ة وو�صل
البع� ��ض منهم لدرجة الفقيه  .وقد تفي�أت العديد من
املحاكم الد�ستورية العربية يف ظالل �أحكامها .
�إذن الأح ��كام القطعية  -وح�سب تو�صيف املحكمة
الد�ستورية امل�صرية – هي الأحكام القطعية التي ال
تقبل االجتهاد  ،فالق ��ول مث ًال �إن ال�صلوات خم�س ،
هي خم�س ب�شكل قاطع ال تقبل الزيادة �أو النق�صان
م ��ن حيث التكلي ��ف  ،و�إن حج البي ��ت ي�سقط فر�ض
الل ��ه على امل�سلم �إذا حج ملرة واح ��دة � ،أما �إذا رغب
امل�سل ��م الزي ��ادة يف احل ��ج فه ��ي من ب ��اب ال�سياحة
ولي� ��س من ب ��اب العب ��ادة  .هذا وت�ضي ��ف املحكمة
املذك ��ورة �إن ما ج ��از االجتهاد به يخ ��رج من نطاق
الأحكام القطعية ويدخل نطاق الأحكام الظنية يف
ثبوته ��ا ودالالتها التي تت�سع م ��ع التطور وتنه�ض
وقائ ��ع جديدة توجب التنظي ��م متا�شي ًا مع م�صالح
العب ��اد ومت�شي ًا مع املب ��د�أ الذي يقول ( الينكر تغري
الأحكام بتغري الأزمان) .
و�أم ��ام هذا الو�ض ��ع تواجهنا م�شكل ��ة االجتهاد يف
الأح ��كام القطعي ��ة وتطبيقاتها مذهبي� � ًا الأمر الذي
يرب ��ك تلم� ��س ثوابت �أحكام اال�س�ل�ام  .فيكون من
ثوابت �أح ��كام اال�سالم يف هذا املذهب مل يعد كذلك
يف املذه ��ب الآخ ��ر  ،وبعب ��ارة �أخ ��رى �إن ثواب ��ت
�أح ��كام الإ�سالم – مذهبي ًا  -خمتلفة وغري متطابقة
مع �صريح الن�صو� ��ص القر�آنية ومقا�صد ال�شريعة
اال�سالمي ��ة وبعي ��دة كذل ��ك عم ��ا �أراد له ��ا امل�ش ��رع
الد�ستوري  .ولغر� ��ض تو�ضيح هذا الأمر وتقريبه
ن�ض ��رب البع�ض م ��ن الأمثلة وعلى �سبي ��ل املثال ال
احل�صر وعلى الوجه الآتي :
م ��ن ثواب ��ت �أحكام الإ�س�ل�ام احلرمة م ��ن الر�ضاعة
ف�ل�ا يجوز �س ��ن قانون يخالف �أح ��كام هذه احلرمة

ل�صرام ��ة الن�ص القر�آين ونهيي ��ه  [ :حرمت عليكم
�أمهاتك ��م وبناتك ��م و�أخواتكم وعماتك ��م وخاالتكم
وبن ��ات الأخ وبن ��ات الأخ ��ت و�أمهاتك ��م الالت ��ي
�أر�ضعنكم و�أخواتكم من الر�ضاعة  ] ...الن�ساء 23
 .فالأخ ��ت من الر�ضاعة حمرم زوجها من �أخيها من
الر�ضاعة  .ولكن احلرمة من الر�ضاعة تن�شر بر�ضعة
واح ��دة يف املذه ��ب احلنفي  ،فاذا م ��ا تزوج حنفي
املذهب من اخته يف الر�ضاعة الرا�ضع معها ر�ضعة
واح ��دة عد مرتكب ًا جلرمي ��ة الزنا باملحارم  ،و�أمام
هذا الو�ضع اجلل ��ل يف هذا املذهب ال جنده نظريه
على معتنقي املذهب اجلعفري وغري منطبق عليهم
 .فل ��ه مبوجب �شرعهم الزواج منها ولو ر�ضع معها
�أربع ع�شرة ر�ضع ��ة لأنها لي�ست اخته من الر�ضاعة
ح�س ��ب �أحكام مذهبهم  ،لك ��ون احلرمة لديهم تن�شر
بخم�س ع�ش ��رة ر�ضعة متوا�صل ��ة  ،والأربع ع�شرة
ر�ضعة لديه ��م ال تكمل ن�صاب احلرمة وتن�شرها فال
مان ��ع �شرع ��ي لديهم من ال ��زواج به ��ا وبذلك يكون
الثاب ��ت يف املذهب اجلعفري خمتل ��ف عما هوعليه
يف املذهب احلنفي .
الط�ل�اق والبينون ��ة الك�ب�رى – من ثواب ��ت �أحكام
الإ�س�ل�ام �إن املطلقة ثالث ًا ال تعود لع�صمة الزوج �إال
�أن تت ��زوج غ�ي�ره ا�ستن ��ادا للآية  [ :ف� ��أن طلقها فال
حت ��ل له م ��ن بعد حتى تنك ��ح زوج ًا غ�ي�ره ] البقرة
 . 230واملختل ��ف هنا ه ��و �أن الأمامية ال ت�صل اىل
البينون ��ة الك�ب�رى �إال بع ��د �أن يطلقها ث ��م يراجعها
ويط�أه ��ا ،ث ��م يطلقه ��ا يف طه ��ر �آخ ��ر ث ��م يراجعها
ويط�أه ��ا ثم يطلقها فتبني بينونة كربى وال يحق له
الزواج به ��ا �إال ويحللها املحلل  ،وخالف ًا لذلك جند
يف �أح ��د املذاه ��ب خالف ًا ملا هو موج ��ود يف املذهب
اجلعف ��ري � .إذ �أن الط�ل�اق املتع ��دد ثالث� � ًا لفظ ًا يف
جمل�س واحد تبني بينونة كربى ويجب �أن يحللها

حمل ��ل  ،ف�أين نحن م ��ن ثوابت �أح ��كام اال�سالم يف
البينونة الكربى واحلالة هذه .
ومم ��ا يزيد الطني بل ��ة �أن القانون امل ��دين وقانون
الأح ��وال ال�شخ�صي ��ة ا�شرتط ��ا احلك ��م مبقت�ض ��ى
مب ��ادئ ال�شريع ��ة الإ�سالمي ��ة يف حالة ع ��دم وجود
ن� ��ص ت�شريع ��ي يف القانون�ي�ن املذكوري ��ن ،
واملق�ص ��ود باملب ��ادئ هن ��ا ثوابت �أح ��كام الإ�سالم ،
�إال �أن التطبيق ��ات الق�ضائية ومن ��ذ �صدور القانون
امل ��دين يف بدايات خم�سينات القرن املا�ضي وكذلك
تطبيق ��ات قان ��ون االح ��وال ال�شخ�صي ��ة جنح ��ت
اىل تطبي ��ق اح ��كام املذاهب على احل ��االت التي مل
يت�ضمنه ��ا ن� ��ص قان ��وين وا�ستق ��رت �أحكامها على
ه ��ذا الو�ضع بد ًال م ��ن مبادئ ال�شريع ��ة اال�سالمية
�إذ الأح ��كام ت�ص ��در ح�س ��ب الهوي ��ة اجلزئي ��ة
للمتداعي�ي�ن  ،وهذا مرتع خ�ص ��ب ي�سهل �أن يوظف
م ��ن قبل الوقفني ال�شيعي وال�س ّن ��ي يف التعامل مع
ثواب ��ت �أحكام الإ�سالم  .وهن ��اك تفا�صيل عديدة ال
ميك ��ن ح�صره ��ا �أو عدها للمختلف عل ��ى الثوابت
وباالم ��كان الرج ��وع �إليه ��ا يف امل�صنف ��ات الت ��ي
ت�ضمنت تفا�صيلها ولكل املذاهب .
�إن م ��ا يهمن ��ا يف هذا املو�ضوع ه ��و �أال يوظف هذا
املختل ��ف يف ثواب ��ت �أح ��كام اال�س�ل�ام للني ��ل مم ��ا
اكت�سب ��ه املواط ��ن م ��ن حق ��وق وحري ��ات �سطرتها
الت�شريع ��ات  ،ونح ��ن نتوج�س خيف ��ة يف �أن يظهر
علين ��ا �أحد منت�سب ��ي هذا الوق ��ف �أو ذاك ليقول لنا
�إن االتفاقي ��ات والعه ��ود الدولي ��ة املتعلقة بحقوق
الإن�سان امل�ص ��ادق عليها من قبل العراق و�أ�صبحت
جزء ًا من ن�سيجه الت�شريعي ما هي �إال بدعة �أوجدها
الغرب للنيل من ديننا اخلنيف  .هنا تكمن خطورة
وجود خرباء الفق ��ه اال�سالمي �ضمن هيئة املحكمة
االحتادية العليا وامل�شاركة يف �إ�صدار الأحكام .
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ثقافة

الفنان �صالح جياد ..الج�سد الم�ش ّوه والمق ّو�ض
ناجح املعموري

الفنان املعروف �صالح جياد  1947يف مدينة
الب�ص ��رة  ،وه ��و م ��ن القالئ ��ل  ،البد الن ��ادر ،
�أق ��ام معر�ض ًا  ،عندما كان تلمي ��ذ ًا يف املدر�سة
االبتدائي ��ة  .ه ��ذا يعن ��ي ب�أن ��ه موه ��وب من ��ذ
طفولته  ،مثلما يلفت االنتباه لتجربته املبكرة
 ،والت ��ي منحت ��ه خ�صائ� ��ص فني ��ة  ،و�أعطت ��ه
خربة مرتاكم ��ة و�سطوع ًا يف الو�سط الثقايف
 ،وق ��اده ه ��ذا لدرا�س ��ة الفن يف معه ��د الفنون
اجلميل ��ة بغ ��داد  1965 /ـ� �ـ  ،1969وارتب ��ط
بق ��وة و�شغف بالت�شكيل  ،ل ��ذا ا�ستمر بتطوير
جتربت ��ه  ،فدخ ��ل �أكادميي ��ة الفن ��ون اجلميلة
 /ببغ ��داد  .ومتي ��ز بن�ش ��اط فن ��ي وا�ضح عرب
م�ساهماته باملعار� ��ض الوطنية خارج العراق
وداخله  .وفنان �صالح جياد البد و�أن ي�شارك
م ��ن خ�ل�ال الت�شكي�ل�ات الفني ��ة الت ��ي عرفتها
جترب ��ة الت�شكي ��ل بالعراق  .واخت ��ار االنتماء
زمي ًال جلماعة الأكادمييني ببغداد .
وله �أن�شطة كثرية يف اخلارج  ،ولعل �أهم تلك
امل�ش ��اركات اقامة معر� ��ض حمتفظ ًا بع�ضويته
يف جمعي ��ة الفنان�ي�ن الت�شكيل�ي�ن العراقي�ي�ن
 .ولع ��ب ه ��ذا الفن ��ان دور ًا ب ��ارز ًا يف ان�ضاج
جتربت ��ه بالتخطي ��ط ومتي ��ز به ��ا م ��ع �صديق
جتربته الفنية الطويلة في�صل لعيبي .
وتوف ��رت لهم ��ا فر�صة ن�ش ��ر تخطيطاتهما يف
�صحيف ��ة طري ��ق ال�شع ��ب وغريها م ��ع الفنان
ال�شاب �إبراهيم ر�شيد .
املثري لالهتم ��ام �صدور ًا " الب ��وم " لعدد قليل
خمت ��ار من ب�ي�ن الكثري م ��ن اجنازات ��ه الفنية
 .وم ��ن يق ��ر�أ لوحات ��ه عل ��ى الرغم م ��ن قلتها ،
�سيتو�ص ��ل �سريع� � ًا للم�شرتكات ب�ي�ن لوحاته
وعنا�صرها الفنية والفكري ��ة التي برزت فيها
وهيمن ��ت عليه ��ا  .ويب ��دو ب�أنه ذه ��ب ق�صدي ًا
الت�أ�ش�ي�ر جترب ��ة له ��ا خ�صائ� ��ص متيزها عن
الكث�ي�ر  .م ��ن اجنازات ��ه الكثرية  .ولع ��ل �أهم
العنا�صر امللفت ��ة لالنتباه هي العالقة الثنائية
ب�ي�ن املذك ��ر وامل�ؤن ��ث و�صع ��ود عنا�صرهم ��ا
وا�ستجابتهما للت�أوي ��ل النف�سي والقدرة على
معاين ��ة املتخي ��ل امل�ؤن ��ث الأك�ث�ر ات�ضاحا يف
لوح ��ة واحدة �ضمن " االلب ��وم " وهذا يف�ضي
للمتلقي ب�أن الفن ��ان �صالح جياد  ،م�أخوذ بــ "
الأنيما امل�ؤن ��ث " و�صراحة معلن عنها لك�شف
الأعم ��اق الأنثوي ��ة  .ويب ��دو يل ب�أن ��ه الفن ��ان
ق� �دّم الأنثى �أكرث تكام�ل ً�ا وو�ضوح ًا من املذكر
 ،لأن الأنث ��ى تتمت ��ع بح�ضور قوي يف احلياة
واملجتم ��ع  .وع�ب�ر الو�ضوح وتركي ��ز الفنان

عل ��ى ب�ؤرة الأنوثة ذات الل ��ون الأ�سود � ،أ�شار
اىل �أن الأنث ��ى هي الأق ��وى وال�شريكة التي ال
ميك ��ن اال�ستمرار بعيد ًا عنها  .ولهذا متظهرت
ه ��ذه اللوحة بقوة كا�شفة ع ��ن هيمنة الأنثى ،
والإع�ل�ان عن ج�سدها املمن ��وح لل�صفات التي
�أراده ��ا الفن ��ان للمودي ��ل ال ��ذي يعن ��ي �شيئ� � ًا
مركزي� � ًا وجوهري ًا بذاكرته الطويلة والعميقة
.
الأنث ��ى ه ��ي الأك�ث�ر تواج ��د ًا عل ��ى الرغم من
لوحته ��ا الوحي ��دة  ،و�أن ��ا ال �أعن ��ي التمرك ��ز
الأنث ��وي م ��ن خالل الكم ��ي  ،بل ع�ب�ر اجل�سد
وت�ساميه مرتفع ًا عمودي� � ًا  ،كا�شفة عن امتداد
نحو ال�سم ��اوي  ،والفنان ميد ي ��ده بالفر�شاة
لي�ض ��ع لون ًا على ب� ��ؤرة الأنوث ��ة  ،وك�أنه يقيم
ات�ص ��ا ًال �إدخالي ًا معها � .أم ��ا اللوحة املوجودة
�أ�سف ��ل لوحة االنثى فهي عم ��ل جتريدي �ضاج
ب�ألوان كثرية  ،يطغ ��ي عليها الأزرق بح�ضور
طاغ وبحركة مندفعة كالزوغان .
ظاه ��رة املدورات متداخلة بع�ضها مع البع�ض
الآخر  .وتتوزع فوق �سطح اللوحة نقاط مثل
العيون ال�سوداء وتداخل العديد من االلوان ،
لعب و�سطها اللون الأبي�ض بح�ضور جوهري
 ،كان ل ��ه فع ��ل الك�ش ��ف عن تزاح ��م املرتوكات
املحطم ��ة  .م ��ع كت ��ل جمهول ��ة ال�ش ��كل  .وك�أن
اللوح ��ة م�ساحة كامل ��ة دمرتها ق ��وة خارجية
ومل ت�ت�رك �أث ��ر ًا ي�ساعد عل ��ى معرف ��ة الأ�شياء
املتداخل ��ة بع�ضها مع البع�ض الآخر  .وتتبدى
املحطم ��ات مث ��ل النفايات  ،عربت ع ��ن انهيار
�شواه ��د  ،لي� ��س �سه�ل ً�ا معرفة املرتاك ��م فيها .
و�أ�ش ��ار الفنان معرف ًا عنون ��ة لوحاته كلها بــ "

مو�ض ��وع " مواد خمتلفة  ،وال تختلف اللوحة
الثالث ��ة ع ��ن جتري ��د ت ��ام وخطوط حل ��ركات
�سريع ��ة وك�أنه ��ا �آيلة نح ��و االنطف ��اء واملوت
 ،ال تك�ش ��ف ع ��ن �ش ��يء خمف ��ي �إال الكابو� ��س
ال�ضاغط عل ��ى احلركة ال�صاع ��دة �أو النازلة ،
وهي �أي�ض ًا �أكوام قليلة  ،ت�شغل مكان ًا عري�ض ًا
� .أم ��ا اللوح ��ة الرابع ��ة فه ��ي ذات تفا�صي ��ل
جتريدي ��ة اختلف ��ت بالوانه ��ا وكان الفن ��ان
�صالح جياد اراد به ��ا َك�سر العتمة التي ميزت
اعمال ��ه و�سي ��ادة االرتب ��اك  ،ولك ��ن م ��ا يطفو
على اجله ��ة اليمنى ج�سد انثى  ،ات�ضح وجهه
وغابت اطراف اجل�س ��د � ،إنه �شبيه ال�ضحية ،
�أو بقائه ��ا املكفنة  .ام ��ا اللوحة اخلام�سة فهي
امت ��داد  ،لكنه �أك�ث�ر �سوداوي ��ة  ،بقايا حرائق
وفيه ��ا فج ��وات بي�ضاء  ،تلمي ��ح لبقايا حياة ،
�أو �أم ��ل  ،لكن ��ه �ضئيل فاالنهي ��ار هو الطاغي .
واالرتب ��اك والت�شو�ش هو املت�سيد يف اللوحة
ال�ساد�سة بخلفيته ��ا اللونية املثرية بجمالية ،
لطخة برتاكم ��ات ال�سواد � .إنها تك�شف االزمة
التي يعي�شها الكائن االن�ساين  .الذي متركزت

حول ��ه كل االعمال الفنية  ،ويب ��دو �إنها �إحدى
مكون ��ات جترب ��ة الفنان �صالح جي ��اد  .ومثل
ه ��ذه الر�سال ��ة وا�ضحة  ،وكافي ��ة للتعبري عن
جتربة فيه ��ا ا�ضطراب روحي وقل ��ق نف�سي ،
�إنه ��ا ــ اللوحات ــ متظهر ع ��ن االرتباك �أي�ض ًا ،
الن جياد ك�س ��ر �ضوابط العم ��ل الفني وحطم
متام� � ًا العنا�صر املتجاورة واملعروفة يف بناء
اللوح ��ة � ،إنها مبجموعها مثل ما ي�شبه انهيار
م�شهد اجلم ��ال يف احلي ��اة � ،أو مل تعد القدرة
الت ��ي كانت ق ��ادرة على ر�ؤية امل�ش ��اد اجلميلة
�شغال ��ة ب�ش ��كل جي ��د  .و�أ�ستطي ��ع الرتكي ��ز
وتق ��دمي خال�ص ��ة نهائي ��ة ع ��ن ه ��ذه التجربة
املث�ي�رة وهي �إن حلم البدئي الكامن يف ذاكرة
الفن ��ان بالالوعي هو الذي حتطم � ،أو توقف ،
وفقدت اللوحات الطاقة اجلمالية التي حازت
عليه ��ا القبلي ��ة الوج ��ود والن اال�شي ��اء ا�ص ��ل
يف الوج ��ود كما قال با�شالر  ،ف� ��إن جياد �أيقن
بانت�شار الدمار وات�ساع م�ساحته .
حت ��ى تتعط ��ل �س�ي�رورة الأ�شي ��اء  ،املنتظم ��ة
بن�س ��ق يوم ��ي لذاكرة ح ّي ��ة وعل ��ى الرغم من
ان هذه التجربة الفني ��ة املثرية ت�ضيء كونها
كينون ��ة لف ��رد او جماعات  ،عا�ش ��ت اال�شتعال
و�سيادة الرم ��اد والنفايات فه ��ي متثيل اي�ضا
لر�ؤي ��ة الفن ��ان الت ��ي اختزل ��ت كل االت�س ��اع
بتجليات مكتفية بالرم ��وز امل�ضببة وامل�سودة
.
هذه هي احلي ��اة  .هذا ما قالته لوحات �صالح
جياد وقد خ�سرت ما كان فيها حا�ضر ًا و�سائد ًا
 ،مبعن ��ى مل تع ��د احلي ��اة ه ��ي الفردو� ��س لقد
انته ��ى كل �ش ��يء  .وان�شغل ��ت الذاكرة يك�شف

� شاكر لعيبي

املحف ��وظ م ��ن ف�ت�رة زمني ��ة  ،ف�ت�رة ح ��روب
وعن ��ف  .توميء هذه التجربة اىل ان الذاكرة
وخزانه ��ا مقرتن بالت�شو�ش والتقو�ض  ،حتى
فق ��دت قدرته ��ا على ا�ستع ��ادة او تذك ��ر ما هو
جمي ��ل  .لق ��د انتهى كل �ش ��يء  .ت ��كاد اللوحة
رق ��م "  " 7تتماث ��ل م ��ع اللوح ��ة اخلام�س ��ة ،
حي ��ث الدم ��ار الكل ��ي املمث ��ل ل ��ه بانهي ��ار كتل
�ضخم ��ة  ،م ��ع وج ��ود ر�أ�س ��ي منق ��اري �ضخم
وك�أن ��ه متوح� ��ش ل ��ه وظيف ��ة مط ��اردة الكائن
وه ��ذا الر�أ� ��س املنق ��اري يت�سع �شيئ� � ًا ف�شيئ ًا .
ام ��ا اللوحة العا�شرة فق ��د تكرر فيها احل�ضور
املنق ��اري  .وتك ��ررت بع�ض تفا�صي ��ل اللوحة
التا�سعة امل�شرتكة مع الثانية .
وبرز الت�شوه الكلي للكائن يف اللوحة الثامنة
واحلادي ��ة ع�شر وبق ��اء الر�أ� ��س املحرتق وقد
حت ّول اىل م ��ا ي�شبه الكتلة احلجرية ال�سوداء
 ،وكان الكائ ��ن يف اللوح ��ة ما قب ��ل الأخرية ،
وك�أنه نحت تاريخي  ،حاز رموز ًا من الديانات
البدئية املميزة لاللهة املقد�سة .
املالحظ ��ة الأخرية اختار الفن ��ان �صالح جياد
ح�ض ��وره املهم وهو يعم ��ل ال�ستكمال لوحتيه
مرتدي� � ًا زي ��ه اال�س ��ود  ،ليبث ر�سال ��ة وا�ضحة
عل ��ى بق ��اء احلل ��م وال�سع ��ي لالب ��داع وت�أكيد
الطاق ��ة الكامن ��ة يف الذاكرة واحلل ��م  ...انها
احلياة املقاومة لالندثار .
ً
مل يك ��ن �ص�ل�اح جي ��اد متلم�س� �ا �آث ��ار كينونته
املقو�ضة على الرغم م ��ن ح�ضوره وما يتبدّى
عليه من رهافة واي�ض ��اح للحنني اىل وظيفته
املجنون ��ة لالم�ساك باملقو� ��ض و�إعادة انتاجه
والتعبري �أي�ض ًا عن الذي �ست�ؤول �إليه الأ�شياء
يف احلي ��اة والع ��امل  .وابت ��د�أ طاق ��ة بنائي ��ة
متو�سل ��ة  ،وه ��و ي�ض ��ع اللم�س ��ات الأخ�ي�رة
عل ��ى ج�سد الأنثى ويح ��دد ب�ؤرته ��ا بالفر�شاة
الت ��ي جت ّل عربه ��ا الفالو� ��س  .لق ��د �أعلن عرب
ه ��ذه اللوحة ـ� �ـ الثانية ــ توفر طاق ��ة لديه على
اخللق ومتجيد احلياة مع �سوادها  .مل يكتف
بالر�س ��م  ،بل حاز غرائبي ��ة جديدة هي اخللق
 ،والغرائبي ��ات ( كق�ي�ر يف ه ��ذا " االلب ��وم "
ال�ص ��ادر ع ��ن دار امل ��دى ) حت ��ى تو�ص ��ل اىل
التكوين  ،وبهذه العتب ��ة الفرجية تو�صل اىل
نوع م ��ن االنثى املمثل ��ة حلياته الت ��ي دمرتها
امليتافيزيقي ��ا  ،لكنه ذهب للتحدي وهو ي�ؤ�شر
بالفر�ش ��اة عل ��ى ب� ��ؤرة احلي ��اة وه ��و يظللها
بال�س ��واد الرمادي  .وعو� ��ض املخرب واملدمر
بخلوقات جدي ��دة وكثرية  ،كي يعو�ض القبح
باجلم ��ال  .ادرك �صالح جياد جي ��د ًا ما �ست�ؤل
احلداد عليه ��ا � .إنه
الي ��ه كينونت ��ه  ،لذا �أعل ��ن ِ
بط ��ل ال يتوقف  ،ذه ��ب ال�ستكم ��ال �سريورته
املقاوم ��ة عل ��ى الرغم م ��ن قناعته ��ا بالآيل لأن
ال�سواد ينام معه  ،ويعلن عنه .
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بال�شعر والتي �صدرت حديث ًا عن دار املتو�سط
عددها الأول ،متزامن ًا م ��ع يوم ال�شعر العاملي،
وت�ضم ��ن ملف ًا عن (ال�شعر والله) ،مبو�ضوعات
خمتلف ��ة ع ��ن ال�شع ��ر� ،أ�سه ��م فيه ��ا بع� ��ض من
ال�شعراء والنقاد العرب.
وب�أب ��واب حر�ص ��ت املجل ��ة �أن تك ��ون حماكات
لأيات كرمية م ��ن "�سورة ال�شع ��راء" ،يت�ساءل
رئي� ��س التحريرال�شاع ��ر �أحم ��د عب ��د احل�سني
يف املق ��ال االفتتاحي للمجل ��ة ويف باب ط�سم:
ربي ��ع العرب ..ربيع ال�شعر  ..الرباءة بو�صفها
خمت�صة ِّ
بال�شعر و�ش�ؤونه؟
رف�ض ًا ،ما نف ُع جم ّل ٍة
ّ
يقول فيه
ن�س ��ارع اىل الق ��ول �إن ال�شع ��ر ال نف ��ع فيه هذا
مكمن قوت ��ه وعلة خلوده ،فعل ��ى الدوام يقطع
الإن�س ��ان حياته من مهده اىل حلده يف املعي�ش
يف ه ��ذا املحف ��ل املرتام ��ي الأط ��راف ال ��ذي ال
تتخلل ��ه �إال م ��داوالت ماه ��و نفع ��ي وال ت�سم ��ع
يف �أرجائه �سوى ن ��داءات داعية اىل احليازة،
وال حت ��رك �أفراده غري رغبة يف التملك املف�ضي
اىل متل ��ك �أك�ب�ر� ،إذ ال مو�ض ��وع للنف ��ع اال نفع
م�ضاع ��ف ،متام� � ًا كم ��ا �أن ال مو�ض ��وع لل�سلطة
�س ��وى مزيد م ��ن ال�سلط ��ة وال مو�ض ��وع للمال
�إال مراكم ��ة املال ،ويف ذلك كل ��ه كانت ثمار هذا
ال�سع ��ي �إن �أُفرغ كل �شيء من حمتواه و�أ�صبح
وج ��وده عني م ��ا يقدر علي ��ه فح�س ��ب ،فلم تعد
ل�شيء قيمة مبعزل عما ي�ستطيعه.
ويف باب يتبعهم الغ ��اوون يكتب ال�شاعر رائد
حب� ��ش مو�ضوع ًا عن "رحل ��ة الله ..من الوثنية
اىل التوحي ��د" ي�شري اىل ما توقف �إيريك فروم
( )Erich Frommعن ��ده عند حوار مو�سى
مع بن ��ي �إ�سرائيل يف (�سف ��ر اخلروج) ،ويقدم
تف�سري ًا خمتلف� � ًا للغاية معت�ب�ر ًا �إن هذا الإله ال
يزال قيد التكون ،وي�صل اىل ذلك باال�ستناد اىل
اللغة العربي ��ة ،حيث �إن �أهية ( )Eheyehا�سم
الإله ،ميثل ال�صيغة الناق�صة من فعل الكينونة
الذي يعني حرفي ًا (االله يكون) �إىل �أن كينونته
غ�ي�ر كاملة� ،إنه قيد الت�شكل ولهذا من الطبيعي
�أن "الآي" يكون ل ��ه ا�سم� ،ستتعزز هذه الفكرة
م ��ع �إعطائ ��ه "الو�صاي ��ا الع�ش ��ر" ملو�سى ،حني
يحرم ت�صوي ��ره �أو متثيله ،ويتحول اىل فكرة
غ�ي�ر جم�سمة ،ويف هذا كثري من الدالالت التي
ت�شري اىل �أن االله املنبثق من العليقة املحرتفة،

لكي يواجه مو�سى هو فعلي ًا اله ال يعرف نف�سه،
من هنا �ستكون احلاجة اىل الفقه النقاذه.
ويرتج ��م عم ��اد الأحمد لت�ي�ري �إيغلت ��ون ن�ص
حما�ض ��رة �ألقاه ��ا يف ع ��ام  2017يف املعه ��د
امللكي باململكة املتحدة يقول فيها:
الإحل ��اد لي� ��س �سه ًال كما يب ��دو ،رمبا ال �أحتدث
هنا ع ��ن الإحلاد على امل�ست ��وى الفردي بل عن
الإحل ��اد املتعل ��ق مبجتم ��ع كام ��ل �أو ح�ض ��ارة
كاملة� ،إذ ي�صعب الو�صول اىل ح�ضارة ملحدة
متام� � ًا ،ميكنن ��ا ،يف احلقيق ��ة كتاب ��ة �سردي ��ة
احلداث ��ة ب�أكملها على �أنقا�ض الف�شل املتوا�صل
ال ��ذي ارتكب ��ه وكالء الل ��ه �أو ب ��دال�ؤه ،والت ��ي
تت�ضم ��ن كم ��ا نعل ��م كل ذل ��ك الطري ��ق الطويل
ال�ش ��اق نح ��و العق ��ل .ال ��روح ( )Geistوالعلم
والفن والثقافة والعلوم والإن�سانية والطبيعة
وال�شعب والدولة والأمة ومايكل جاك�سون.
فيم ��ا ترتجم خال ��دة حامد مقالة �س ��ارة جنكنز
ع ��ن ال�شع ��ر التعبدي االمريك ��ي املعا�صر حيث
تتق�ص ��ى العالقة ب�ي�ن الن�ص املقد� ��س وال�شعر
االمريك ��ي املعا�ص ��ر ،الكت ��اب املقد� ��س �شعري
بطبيعت ��ه يوظ ��ف �أ�سالي ��ب ت�ستدع ��ي التحليل
والتف�سري وال�شعراء الذي ��ن ي�ستلهمون الن�ص
املقد� ��س يف �سرد ق�صائده ��م او لعتها �أو �شكلها
ال يطمح ��ون اىل ا�ستب ��دال الن� ��ص املقد� ��س او
حت ��ى تعديل ��ه ب ��ل يعم ��دون اىل خل ��ق جتارب
جدي ��دة يف اللغة ،ويحاولون ع�ب�ر ن�صو�صهم
ا�ض ��اءة الن�ص املقد�س ،ثاني ��ا .العيّنة املختارة
ه ��ي لثالث ��ة �شع ��راء معا�صري ��ن .وال�شع ��راء
الثالث ��ة هم :جاكيلن �أو�ش ��رو �شاعرة �أمريكية،

واويز غلوك �شاعرة �أمريكية مواليد نيويورك
 ،1943وم ��وري كريت�ش �شاعر �أمريكي مولود
يف �ساوث كارولينا 1970
ويف ب ��اب (ي�أفك ��ون) تفت ��ح املجل ��ة ا�ستطالع ًا
ب�س� ��ؤال (�أيها ال�شاعر ..ما عالقتك بالله؟) وهو
�س� ��ؤال كما ترى املجلة ي�ستحيل تفاديه مبقدار
ا�ستحال ��ة الإجابة عنه ،غائب عن التداول حتى
ليب ��دو �أن ال �أهمي ��ة له ،لكنه م ��ا �أن يطرح حتى
يظه ��ر للعيان �إن ��ه �س� ��ؤال اال�سئل ��ة ..وت�ضمن
اال�ستطالع �إجابة � 45شاعر ًا عربي ًا..
ويف ب ��اب (يهيم ��ون) اخت ��ارت املجل ��ة ن�صني
ل�شاعري ��ن هم ��ا لأجم ��د نا�صربعنوان(مملك ��ة
�آدم) ،واالخ ��ر لزاه ��ر اجلي ��زاين بعن ��وان (�إله
احلب).
وع ��ن ال�شاع ��ر الإيط ��ايل الكب�ي�ر جورج ��و
كاب ��روين يف درا�س ��ة عن ��ه بعن ��وان "�أن تطلق
النار على الإله" ثم خمتارات لن�صو�ص �شعرية
ل ��ه بعن ��وان "الإل ��ه موج ��ود يف اللحظ ��ة التي
تقتله فيها فح�سب"،
ويكتب ال�شاعر اللبن ��اين عبده وازن مقالة عن
املت�ص ��وف الإ�سباين يوح ّن ��ا ال�صليب ويختار
له جمموعة م ��ن الن�صو�ص برتجمات خمتلفة.
يق ��ول في ��ه�" :شاع ��ر "اللي ��ل املظل ��م" �شاع ��ر
اال�شراقات يف غمرة الليل املظلم� ،شاعر اجلمال
االلهي واحلب االلهي� ،شاع ��ر الأمل وال�سكينة،
يوحن ��ا ال�صلي ��ب ي�صعب اخت�ص ��اره مقدار ما
اخت�ص ��ر هو ال ��كالم مبتعد ًا عن اغ ��راءات الأنا
م�ؤثر ًا �صمت القدا�سة �صمت ما قبل الكالم وما
بعده ،راهب ومت�صوف �شديد التق�شف مل يرث
م ��ن هذا الع ��امل �سوى �أ�ش ��واك الأمل ومل يتذمر
يوم� � ًا ،بل كان كلما وخزته اال�شواك يزداد لهفة
و�شوق� � ًا ،وح ��ي تراءى ل ��ه امل�سيح م ��رة �سائ ًال
اياه "ماذا تريد مكافـ� ��أة على ما حتمله الجلي؟
�أجابه" :العذاب واالحتقار لذلك".
يف باب "لغ ��و" نبد�أ مبا قبل البداية ،مبا حدث
يف غرف ��ة (ال�ش ��ات) ال�سرية ،املك�ش ��وف �سرها
لثالث�ي�ن �شاعر ًا م ��ن هيئة التحري ��ر ي�صعب �أن
يجمع ��وا جميعه ��م عل ��ى ر�أي واحد ،ب ��دء ًا من
ال ��كل و�صو ًال اىل �أدق التفا�صي ��ل ،اختبار �أول
مل ��ا �سيك ��ون علي ��ه عمل هيئ ��ة حترير ب ��راءات
�أ�سا�س� � ًا يف اختيار الن�صو�ص واملواد املر�سلة،
والت�صوي ��ت عليه ��ا وانتق ��اء ما �سين�ش ��ر منها
ورقي� � ًا ث ��م الكرتوني ًا وم ��ا يرف�ض منه ��ا �أي�ض ًا
لأ�سب ��اب جمالي ��ة بحت ��ة ،له ��ا عالق ��ة بتن ��وع
الق ��راءات وتعددها ،واالراء ح ��ول هذا الن�ص
�أو ذاك.

عن "وردة ِ ّ
كالد َهان" مرة
�أخرى ...عند كثري عزة
�أع ��ود �إىل التعب�ي�ر الق ��ر�آ ّ
ال�س� �مَا ُء َف َكا َن ��تْ َو ْر َد ًة
ين " َف� � ِ�إ َذا ا ْن َ�ش� � َّق ِت َّ
�ان" ،و�أع ��اود اعتقادي ب�إن الدهان م�صطل ��ح من م�صطلحات
َك ِ ّ
الد َه � ِ
الط�ل�اء والتلوين (ويف الغال ��ب تقنية من تقني ��ات الت�صوير) ،منذ
القرن ال�سابع امليالدي يف ال ّ
أقل.
و�أتوقف هذه املرة �أمام بيت ُكثري عزة:
ُ
�إذا ما لوى ِ�ص ْن ٌع به عربية _ كلون الدهان وردة مل تك َم ِّت
والبي ��ت موج ��ود يف ق�صيدة لكث�ي�ر عزة يرثي فيها عب ��د العزيز بن
مروان مطلعها:
�أ�أط�ل�ال دار بالني ��اع فحُ ّم � ِ�ت _ �س�أل ��ت فلم ��ا ا�ستعجم ��تْ فع ّم ��ت
مت
و� ْأ�ص ِ
وهو الدي ��وان الذي جمعه و�شرحه د� .أح�س ��ان عبا�س ،دار الثقافة،
ال�ص ْنع على �أنه اخليّاط
ويف�سر عبا�س ِ ّ
بريوت عام � ،1971صّ ِ ،324
عربي ��ة �أو عدنية� ،أي ال�صانع ،وقد خ� � َّرج الباحث الن�ص من م�ضان
عدي ��دة ،منها ما يتعلق بالبيت رقم 7ال ��ذي يعنينا ،ومن بينها ل�سان
العرب البن منظور ( 1232م  1311 -م) حتت مادة (كمت).
والبي ��ت من �شواهد "املحك ��م واملحيط الأعظم" لأب ��ي احل�سن علي
بن �إ�سماعيل بن �سي ��ده املر�سي ،ت عام  458هـ (1066م) ]1[،وفيه
يقول ابن �سيده:
بال�ص ْنعة ُك َميْت ًا .قال كثري عزة:
وقد ُك ِ ّم َتتْ �ُ :ص ِ رّيت َّ
كلون الدهان وردة مل ُت َك َم ِّت.
خ�ص�ص" البن �سيده[ ،]2قال :
ومن �شواهد "املُ ّ
ّ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
ْ
َان)،
ال�سمَا ُء ف َكانتْ َو ْر َدة َك ِ ّ
"وقيل يف قوله تعاىل( ف�إِذا ان�شق ِت َّ
الده ِ
�أي �ص ��ارت كلون الورد ،وذلك يوم القيام ��ة تتلون من الفزع الأكرب
تل� � ُّون الده ��ان املختلف ��ة يدل عليه قول ��ه تعاىل "يوم تك ��ون ال�سماء
َكالمْ ُ ْه � ِ�ل" [املعارج]� :8أي الزي ��ت الذي �أُغلي ،وقيل الدهان هو الأدمي
الأحمر قال كثري :
تكمت".
�إذا ما لوى �صنع به عدنية _ كلون الدهان وردة مل ِ
ومن �شواهد "تاج العرو�س من جواهر القامو�س"[ ،]3قال:
"وقد ُك ِمّتْ �إذا �صارت بال�صنعة ُك َميْت ًا .قال كثري عزة:
كلون الدهان وردة مل ُت َك َم ِّت".
مم ��ا يجلب االنتباه ه ��و قول ال�ش ّراح ب� ��أن العمام ��ة (�أو الثوب) قد
�ص ��ارت بال�صنعة ذات ل ��ون وردي �أو ُكميت .يتعلق الأمر �إذنْ بعمل
ح ��ر ّ
�صباغي .وهذا �أم ��ر يف غاية الأهمي ��ة يف ال�سياق
يف �صناع � ّ�ي
ّ
احلايل.
البيت املذكور متقدّم يف الزمان ،ف�إن ُكثري بن عبد الرحمن املالحي،
املع ��روف بكثري عزة وُلد يف املدين ��ة عام 660م تقريب ًا ،وتويف عام
723م� ،أي بداي ��ة القرن الثامن املي�ل�اديّ  .والبيت يعاود قول دهان
الآي ��ة القر�آني ��ة بطريقته .هل ثمة جمال لل�ش ��ك بن�سبة البيت لكثري؟
هل ثمة ت�صحيف يف البيت؟ هل ثمة ت�صحيف قبل ذلك يف ن�صو�ص
الق ��رن ال�ساد� ��س املي�ل�ادي؟ مل �أج ��د من يُل ّم ��ح لذل ��ك� .إذا كان البيت
�صحيح� � ًا ف�إن ُكثري الع�ص ��ر الأمويّ قريب م ��ن روح الن�ص القر�آين
ويعرف خفاياه.
مف ��ردة دهان م�ستخدم ��ة ،كما �أ�شرن ��ا �سابق ًا ،من ��ذ الع�صر اجلاهلي
مبعن ��ى الطالء .م ��ا طبيعة هذا الطالء؟ هل هو ط�ل�اء �ساذج بالزيت
وحده مث ًال؟ بالأ�صباغ الدهنية امللوّ نة؟ كالهما غالب ًا ح�سب احلالة.
بيت كثري يد ّل على لون� .أما البيت الوارد يف ق�صيدة المرئ القي�س
:
بدهان
ُتعجل _ َف ِريّان ملا ُتدهنا
ِك�أنهما مزادتا م ِ ّ
ِ
من ق�صيدة مطلعها :
لمِ َنْ َط َل ٌل �أب َْ�صر ُت ُه َف َ�ش َجاين
ميان
كخط زبور يف ع�سيب ِ
ويف رواية �أخرى :
ك�أنهما مزادتا مُتعجّ ل
بدهان
ِفريّان ملّا ُت�سلقا
ِ
ً
ً
ففي ��ه نفه ��م جي ��دا �أن العرب ت�سمى م ��ا يُدهن به دهان ��ا ،وهو مفرد،
ولي�س ما ُي� ��ؤكل بال�ضرورة (ال�سمن)� .أما املَ� � َزا َد ُة فهي وعا ٌء ي ُْح َم ُل
ال�س َف َر َت َك َّل َف ُه
في ��ه املاء والزاد يف ال�سفر ،كالقري ��ة ونحوهاَ .تع ََّج� � َل َّ
ريه :قطعت ��ه لأ�صلحه .و َف َر ْيتُ املزادة:
َع َلى ع ََج َل� � ٍةَ .ف َر ْيتُ ال�شيء �أ ْف ِ
خلقته ��ا و�صنعتها .وال َف ِر ُّي ِمنَ
�ور املُ ْخ َت َلق�ِ .إ َّن� � ُه َ َ أل ْم ٌر َف ِر ٌّي �أي
�
م
ل
أ
ا
ُ
ِ
ً
ً
َ
َ
ْ
يبَ " .قالُوا يَا َم ْريمَ َ َل َق ْد ِجئ ِت �شيْئا ف ِر ّيا»( قر�آن مرمي .)27
َ ألَ ْم ٌر ع َِج ٌ
ُ
وق ��د ٌقدّمتْ �شروح متعددة للبي ��ت( .مزادتا متعجّ ل) هما اللتان فرغ
م ��ن عملهما ومل ُتدهن موا�ضع خرزهم ��ا ليكون ذلك �أكرث ل�سيالنهما
تارة �أخ ��رى .وي�شرحه ابن فار�س يف "مقايي�س اللغة ،ج ،"3بقوله
:
�سلقت املزادة �إذا دهنتها.
وي�ش ��رح البيت يف ديوان الأدب ،ميزان اللغة معيار الكالم �ص550
م لأب ��ي �إبراهي ��م �إ�سحاق بن �إبراهيم الفاراب ��ي ،ت  350هـ ،حتقيق
حممد ال�سيد عثمان ،ج ،1بقوله :
يق ��ول ك�أن العين�ي�ن يف �سيالنهما مزادتان خرزتا فل ��م يُل َيّنا بالدهن
فتن�سد عيون خرزهما.
يتعل ��ق الأمر هنا �أي�ض ًا بطالء� .أي ن ��وع من الطالء؟ هذا ما ي�ستحق
�إجاب ��ة ع�ب�ر م�ص ��ادر اخ ��رى وعل ��ى ر�أ�سه ��ا امل�ص ��ادر املت�أخرة ،يف
القرن�ي�ن الراب ��ع ع�شر واخلام� ��س ع�ش ��ر امليالدي�ي�ن, ،وبع�ضها بد�أ
با�ستخ ��دم ده ��ان باجلم ��ع ،دهان ��ات �أي �أ�صباغ ملو َّن ��ة ،مثل خطط
املقريزيّ (1364م 1442 -م) وكتاب ابن دقماق (1407 - 1349م)
املعن ��ون (االنت�صار لوا�سط ��ة عقد الأم�صار) ال ��ذي ي�شري �إىل دهان
بع�ض �أبنية القاهرة يف ع�صره وقبل ع�صره بالألون ومنها �إ�شارته
�إىل «دهان �أخ�ضر» ،و�س�أعود لذلك.
[ ]1حتقي ��ق د .عب ��د احلمي ��د هن ��داوي ،دار الكتب العلمية ب�ي�روت ،2000
اجلزء ال�ساد�س� ،ص.873
[ ، ]2حتقي ��ق د .عب ��د احلمي ��د �أحم ��د يو�سف هن ��داوي ،دار الكت ��ب العلمية،
بريوت اجلزء الثالث� ،ص204
الزبيدي
[ ]3ملح ّم ��د ب ��ن حم ّمد ب ��ن عبد ال ��ر ّزاق احل�سيني ،امللقّب مبرت�ض ��ى
ّ
املتوف ��ى ع ��ام 1205ه� �ـ (1790م) .اعتنى به وو�ض ��ع حوا�ش ��يه د .عبد املنعم
خليل �إبراهيم والأ�ستاذ كرمي �سيد حممد حممود ،دار الكتب العلمية بريوت،
اجلزء اخلام�س �ص 38مادة كمت
مفردة دهان م�ستخدمة ،كما �أ�شرنا
�سابق ًا ،منذ الع�صر الجاهلي بمعنى
الطالء .ما طبيعة هذا الطالء؟ هل
ً
مثال؟
هو طالء �ساذج بالزيت وحده
الملونة؟ كالهما
بالأ�صباغ الدهنية
ّ
غالب ًا ح�سب الحالة.

بسام فرج
كاركاتيـــــــــــــــــر
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اقــــرأ
�سر البهجة
امتالك ّ

بعد رائعة "اللون الأرجواين" للكاتبة �آلي�س ووكر،
�أ�صدرت "دار امل ��دى" رواية "امتالك �سر البهجة".
يف هذه الرواية ا�ستخدمت الكاتبة بع�ض �شخو�ص
الرواي ��ة الأوىل ،لأنها مل تتمكن من التخل�ص منها،
وظل ��ت تلح عليه ��ا .ومل تطمئن كاتبتن ��ا �إال بعد �أن
حاكت خيوط ه ��ذه الرواية ذات املو�ضوع احلرج
� ..آلي�س ووكر م�ؤلفة �أمريكية� ،شاعرة ،ونا�شطة.
كتب ��ت عل ��ى ح ��د �س ��واء اخلي ��ال واملق ��االت حول
الع ��رق واجلن� ��س .وق ��د ف ��ازت روايته ��ا "اللون
الأرجواين" بجائ ��زة الكتاب الوطن ��ي ،وجائزة
بوليتزر.
ح

ول العا

لم

ح�سني ال�سلمان :حاولت معاجلة "ال�شهادة" بطريقة مغايرة
"العراب"
غوغل  ..احتفاء مبيالد
ّ
�أحمد خالد توفيق
احتفل حمرك بحث غوغل بالذكرى الـ  57مليالد الطبيب والكاتب
امل�صري الراحل �أحمد خالد توفيق ،املعروف بلقب "الع ّراب" ،عرب
ن�شر �صورته يف واجهة املوقع ب�صحبة جمموعة من �أ�شهر �شخ�صيات
�أعماله .ا�شتهر "الع ّراب" ب�أدب الرعب واخليال العلمي ،خ�صو�ص ًا
يف �سل�سلة "ما وراء الطبيعة" وبطلها ال�شهري "رفعت �إ�سماعيل"،
�صدرت له �سل�سلتا "فانتازيا" و"�سفاري" ،كما �صدرت له روايات
عدة �أبرزها "يوتوبيا" عام  2008والتي ُترجمت �إىل لغات عدة.
ي�شار �إىل �أن �شركة الإنتاج الأمريكية ال�شهرية "نتفليك�س" �أعلنت
م�ؤخر ًا عن م�شروع لتحويل �سل�سلة "ما وراء الطبيعة" �إىل عمل
فني .تويف �أحمد خالد توفيق يف الثاين من ني�سان عام  2018بعد
كي للقلب لعالج الرجفان
�أزمة �صحية ،حني �أجرى عملية ّ
الذي كان يعاين منه ،لكن قلبه توقف بعد �ساعات عدة من
ا�ستيقاظه من العملية ب�سبب رجفان بطيني مفاجئ.

 حممد جا�سم
�أجنز املخرج وكاتب ال�سيناريو
"ح�سني ال�سلمان" فيلم ًا جديد ًا
بعنوان "حلم افرتا�ضي" �أدى
�أدوار البطوله فيه كل من الفنانة
"هناء حممد" وال�ف�ن��ان "مازن
حممد م�صطفى".
خمرج الفيلم" ،ح�سني ال�سلمان"،
حدثنا عن فيلمه قائ ًال  -:الفيلم
حم ��اول ��ة ج ��دي ��دة يف م �ع��اجل��ة
ال�شهادة بطريقة مغايرة وغري
م�ألوفة �سواء
ج� � ��اءت

�سيلينا غوميز
تتفوق على كايلي
جيرن وبيون�سيه

عرب الق�صة او من خالل الأ�سلوب
الذي انتهجه الفيلم ب�شكل عام.
وع��ن فكرة الفيلم ق��ال �إن فيلمه
ي�ؤكد على �أهمية املوا�صلة بني
احلياة اليومية للإن�سان واحلياة
الأبدية خللود ال�شهداء .وما بني
هاتني احلياتني تتج�سد الق�ضية
ال �ك�برى ال�ت��ي تظهر احل �ي��اة يف
واقعها اليومي االعتيادي وبني
م��ا يقدمه ال�ف��ن ال�سينمائي من
ت �� �ص��ورات وم�ف��اه�ي��م مت�ن��ح ذل��ك
ال��واق��ع �أب� �ع ��اد ًا ج��دي��دة تتمتع
بعنا�صر مهمة يف بنائية الفيلم،
مثل املتعة والت�شويق و�صناعة
ج�م��ال�ي��ة ال ��واق ��ع .وه �ن��ا �أخ ��ذت �أجل م�شاهدة مباراة بكرة القدم،
ال�ف�ك��رة تتطور ب�شكل كبري من وه��ي ت �ه��دف وت���س�ع��ى م��ن �أج��ل
جت�سدها �أن ت�ع��رف الأه� ��داف والأ��س�ب��اب
خالل حكاية �سينمائية ّ
�أ ّم ع��راق �ي��ة ت�خ��و���ض جتربة التي دعتها ملمار�سة فعل غريب
فريدة من نوعها ،من خالل كهذا .ولهذا ت�أخذنا الق�صة اىل
مقهى �شعبي ًا من ما�ض قريب حيث ابنها الوحيد
اقتحامها ً

تفوقت املغنية العاملية �سيلينا
غوميز على الكثري من امل�شاهري
يف جماالت عدة  ،برتبعها على
عر�ش النجوم الأك�ثر تفاع ًال عرب
�أح ��د م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل الإج�ت�م��اع��ي،
حيث و�صل ع��دد متابعيها �إىل 151.8
م�ل�ي��ون م�ت��اب��ع ،ولكنها اح�ت�ل��ت املرتبة
الأوىل بح�صولها على ما ي�صل �إىل 3.6
مليون �إعجاب لكل من�شور .وبح�سب موقع
"ذا �صن" ال�بري�ط��اين ح�صلت "�سيلينا"
على اللقب بناء على اختيار موقع Hype
 ،Auditorامل �� �س ��ؤول ع��ن م��راق�ب��ة مواقع
التوا�صل االجتماعي ،وال��ذي يعمل �أي�ض ًا على
التخل�ص من املتابعني املزيفني .وك�شف املوقع �أن
 %14من متابعي "�سيلينا" يعي�شون يف الهند ،و�أن % 58
من متابعيها هم من الن�ساء .وجاءت يف املرتبة الثانية
جنمة تلفزيون الواقع كايلي جيرن التي ح�صلت �أي�ض ًا
على  3.6مليون �إعجاب لكل من�شور تقوم مب�شاركته
على "�إن�ستغرام" ،كما يتابعها  137مليون �شخ�ص،
منهم  %24يعي�شون يف ال��والي��ات املتحدة .ويف
املرتبة الثالة جاء الالعب الربتغايل كري�ستيانو
رون��ال��دو ح�ي��ث يتابعه  170م�ل�ي��ون �شخ�ص،
بينما يح�صل على  2.8مليون �إعجاب للمن�شور
ال��واح��د ،ويعي�ش نحو  % 24م��ن معجبيه يف
�إي��ران والهند .و�ضمت الالئحة �أي�ض ًا الالعب
الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،بيون�سيه ،وكيم
كاردا�شيان.

� شذى ح�سون
امل� �ط ��رب ��ة ،ط��رح��ت �أغ �ن �ي��ة
جديدة على موقع اليوتيوب
بعنوان "هال بغداد" �شاركها
يف الأداء الفنان �ستار �سعد
..الأغنية كتب كلماتها حيدر
الأ�سري و ّ
حلنها همام ح�سن.
 عبد علي كع ّيد
امل �خ��رج امل �� �س��رح��ي ،قدمت
له الفرقة القومية للتمثبل
"بهلوان م��ن ه��ذا الزمن"
على امل�سرح الوطني ،وهي
م�سرحية كوميدية �ساخرة
ت �ك �� �ش��ف ج��ان��ب�� ًا م ��ن لعبة
الف�ساد واملف�سدين يف دوائر
ال ��دول ��ة ال��ع��راق��ي��ة� ..أدى

� سامل ح�سني
مدير دائ��رة ثقافة الأط�ف��ال
يف حم��اف �ظ��ة ب��اب��ل� ،أع �ل��ن
ع��ن �إق��ام��ة امل��و� �س��م ال��راب��ع
ملهرجان "�أنا اقر�أ" للأطفال
حتت �شعار " نقر�أ ..نر�سم
 ..نغني  ،"..وق��د �شاركت
يف امل �ه��رج��ان ف��رق غنائية
ت��راث�ي��ة  ،ك�م��ا �أق �ي��م مر�سم
ح � ّر � �ش��ارك فيه ال�ع��دي��د من
الأطفال املوهوبني.

ع�ل��ى ت��وي�تر� ،أب� ��دى امللحن
امل�����ص��ري حم �م��د وزي � ��ري،
م��دي��ر �أع��م��ال ه�ي�ف��ا وه�ب��ي،
ان��زع��اج��ه ال �� �ش��دي��د ،ن��اف�ي� ًا
ب�شكل ق��اط��ع �إ� �ص��اب��ة هيفا
بال�سرطان� ،أو مب�شاكل يف
ال �ك �ب��د ،م��ت��وع��د ًا مب�لاح�ق��ة
م�ط�ل�ق��ي ت �ل��ك "الفربكات"،
ح�ين ت�سرتد هيفا عافيتها.
ولفت وزي��ري �إىل �أن �صحة
احل ��دي ��ث
متاعب يف الكبد و�إ�صابة ال�ع��ا��ص�ف��ة من
الفنانة اللبنانية يف حت�سن
عن
ب��ال�����س��رط��ان .و�أم � � ��ام تلك الإ��ش��اع��ات ،وكمية الأ�سئلة م�ستمر ،م�ؤكد ًا �أنها ت�سرتد
ال �ت��ي ت �ل � ّق��اه��ا ع�ب�ر ح�سابه عافيتها يوم ًا بعد �آخر.

�إمي�����ا وات�������س���ون م����ع ه�����اري ب���وت���ر ب���ـ  4ل��غ��ات
ت�ستعد "جي ك��ي رولينغ" ،م�ؤلفة
��س�ل���س�ل��ة رواي� � ��ات ه� ��اري ب��وت��ر،
وروبرت غرينت ،ودانييل رادليف،
و�إمي��ا وات�سون جن��وم �سل�سلة
�أف �ل�ام ه���اري ب��وت��ر لإ� �ص��دار
�أرب � �ع� ��ة ك��ت��ب ج� ��دي� ��دة م��ن
ال�سل�سلة ال�شهرية يف ن�سخة
�إلكرتونية ،متيحة الفر�صة
ل�ل�ق��راء م��ن �أج ��ل "الغو�ص
ب�شكل �أعمق يف التاريخ الرثي
لل�سحر" .وم��ن امل �ق��رر �أن ين�شر

وقفة مع

�أدواره��ا الرئي�سة الفنانون
ن��اه��ي م �ه��دي ،خ�ضري �أب��و
العبا�س� ،إيادالطائي ،داليا
�أحمد ،طه امل�شهداين ،طارق
�شاكر.

وه��و ي�شاهد مباراة بكرة القدم
وقد خ�سر فريقه� ،إال �أنه يعد �أمه
مب���ش��اه��دة م��ب��اراة ج��دي��دة بعد
ع��ودت��ه م��ن وح��دت��ه الع�سكرية،
لكنه يعود �شهيد ًا ،ولهذا ف�إن �أمه
تظل متار�س م�شاهدة املباريات

متجيد ًا ل��ذك��رى ول��ده��ا ال�شهيد،
وف �ع� ً
لا مت��ار���س ه��ذا ال�ف�ع��ل بعد
ً
�أن �سمعت خ�برا من �شابّني عن
عر�ض املباراة الآن ،ولهذا ترتك
الت�سوّ ق وتذهب خلف ال�شابّني
للو�صول اىل املقهى حيث تعر�ض
املباراة.
و�أ�ضاف :حاولت �أن �أعالج هذه
الفكرة من خالل �أ�سلوب �إخراجي
يت�سم بالواقعية ال�سحرية التي
ج���اءت متنا�سقة م��ع الأح� ��داث
والإ� �ش �ك��ال �ي��ات ال �ت��ي حتتويها
ال �ق �� �ص��ة ال �� �س �ي �ن �م��ائ �ي��ة .ك��ان��ت
الأ�سلوبية يف هذا الفيلم عن�صر ًا
م��ن العنا�صر التي ا�ستمد منها
فريق العمل الطريقة املثلى يف
جت�سيد ما كان ي�صبو اليه املخرج
وكاتب ال�سيناريو من �أجل تقدمي
فيلم يليق بالهدف ال�سامي الذي
ي�سعى فريق العمل اىل تقدميه.

بعد �إ�شاعة �إ�صابتها بال�سرطان ..مدير �أعمال هيفا وهبي يو�ضح
�سيطرت حالة من الغمو�ض
ع��ل��ى احل���ال���ة ال���ص�ح�ي��ة
للفنانة اللبنانية هيفا
وه� �ب ��ي ،ال� �ت ��ي ��ص��دم��ت
اجلميع قبل �أيام بتغريدة
ك�شفت فيها �سبب غيابها
ط��وال ال�ف�ترة املا�ضية،
قائلة �إنها متر بظرف
�صحي �صعب ،طالبة
م�� ��ن اجل � �م � �ي� ��ع �أن
يذكروها يف �صلواتهم.
و�أ�شعلت تلك التغريدة،
التكهنات التي تراوحت بني

ب�صرة �سيتا
هاكوبيان وب�صرة
�شلتاغ

موقع ( )Potter moreالتابع للم�ؤلفة
ال �ك �ت��ب الأرب� �ع���ة ،وه ��ي ل�ي���س��ت �أع �م��ا ًال
�سردية ،بل مك ّر�سة لكل تفا�صيل "عامل
ال�سحر".ويتناول كل كتاب جمموعة من
ال��درو���س التي يتم تدري�سها يف مدر�سة
"هوغوارت�س" لفنون ال�سحر .وا�ستوحت
امل�ؤلفة الفكرة من معر�ض �أقامته املكتبة
الربيطانية ع��ن ه��اري ب��وت��ر .وج��اء يف
بيان من�شور على موقع امل�ؤلفة "ا�ستعدوا
للغو�ص يف ال �ت��اري��خ احل��اف��ل لل�سحر.
و�إ�ضافة ال�ستعرا�ض �أ�صول ال�سحر عرب

ال�ت��اري��خ وال�ف�ن��ون ال�شعبية� ،ستت�ضمن
الكتب الإلكرتونية مالحظات و�صفحات
من خمطوطات ور�سوم ًا جذابة �شوهدت
�سابق ًا يف معر�ض ه��اري بوتر" :تاريخ
ال�سحر" .وي�ستعر�ض �أول الكتابني،
اللذين �سين�شران يف  27اجلاري" ،الدفاع
يف مواجهة فنون الظالم" و"اجلرعات
ال�سحرية وطب الأع�شاب".
�أم ��ا ال�ك�ت��اب��ان ال�ث��ال��ث وال��راب��ع ،ف�سوف
ي���س�ت�ع��ر��ض��ان "العرافة وع �ل��م الفلك"
و"رعاية املخلوقات ال�سحرية".

يُطالب �أهايل الب�صرة باخلدمات
والتنمية والعدالة االجتماعية ،في�ؤتى
لهم مبجاميع م�سلحة ّ
تنظم لهم ما
يرتدون ،وتتبعها جماميع �أخرى حتدّد
لهم ما ي�سمعون وي�أكلون .يعلو هتاف
�شباب الب�صرة ب�ضرورة االهتمام
بامللف اخلدمي والبطالة والنفايات،
فيكون الرد ببيان ثوري يُر�سل مع
ر�صا�صة "حارقة وخارقة" ،يح ّذر
�أ�صحابها من الغناء و�إقامة احلفالت.
فالب�صرة يريد لها �أ�صحاب الر�صا�صات
القاتلة �أن تتحول اىل جزء من دولة
اخلالفة الإ�سالمية ..رمبا يقول البع�ض
�إنها جماعات منفلتة المتثل الطبقة
ال�سيا�سية وال احلكومة ..يا�سادة �إن
بوادر هذه احلركات ظهرت منذ �أن
�أعلن عبود �شلتاغ � ّأن املو�سيقى حرام،
وقرر ماجد الن�صراوي � ّأن الغناء
رج�س من عمل ال�شيطان ..وعمل
ٌ
جمل�س املحافظة منذ �سنوات على
�إغراق حياة �أهايل املحافظة بكل ما
هو مزيّف ،وكان اخليار دائما بني �أن
يهتم جمل�س املحافظة بتطوير قدرات
املحافظة و�إدخالها اىل امل�ستقبل� ،أم
ينتظر ما تقرره جلان الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر التي ت�صول وجتول
بكل حرية؟!
الغريب �أنه يف الوقت الذي ُتفجَّ ر فيه
مقاه لل�شباب يف بغداد والب�صرة ،جند
ٍ
�أحد النواب ي�سعى لإقرار قانون يعفي
�أ�صحاب ال�شهادات املزوّرة من العقاب!
وهناك من يحاول �أن ي�شرّع قوانني
حتمي الفا�سدين من العقاب ،ومتنحهم
رواتب تقاعديّة جمزية!
يف ظ ّل هذه الالعيب التي يعتقد
�أ�صحابها �أننا �شعب مايزال يعي�ش
يف ع�صور اجلاهلية ،ال �أحد ينتبه
لتقارير دولية ت�ضع العراق دائم ًا يف
ذيل القائمة اخلا�صة بجودة التعليم
وال�صحة والتنمية  ،و�إذا كان معدّل
الأُميّة قد �ضرب �أرقام ًا قيا�سية يف
ال�سنوات الأخرية ،فهذه كارثة ،و�إذا
كان الفقر والتهجري �أحد الأ�سباب
فالكارثة �أعظم ،وهناك ما هو �أ�شد
و�أعظم �أن يعتاد العراق على � ّأن هذه
الأرقام هي الطبيعية� ،أو � ّأن الإمربيالية
العاملية تت�آمر علينا وت�ضعنا دائم ًا على
ر�أ�س قائمة البلدان الغارقة يف بحور
الف�ساد الإداري واملايل.
للأ�سف ف�إن الكثري من ال�سيا�سيني
يت�صورون �أننا جن�س م�ضاد
للدميقراطية ،و�أن الدولة املدنية جمرد
خرافة �صنعتها ال�صهيونية للنيل من
هذا ال�شعب الذي يراد له ان ي�ستمر يف
م�سل�سل " اخلوف " من املجهول .
تو�ضع القوانني من �أجل حماية
حقوق النا�س ،وت�صبح مرجع ًا نهائي ًا
لنزاعاتهم وخالفاتهم ،وبالقانون ال
بالنهي عن املنكر يبنى اال�ستقرار
والتنمية.
اليوم نحن فى حاجة �إىل تر�سيخ قيم
الدين احلقيقية يف العدل وامل�ساواة
والت�سامح واحلوار ،لي�س من املنطق
�أن نحاول ت�أكيد املظاهر يف ال�سلوك
واحلريات ،ونن�سى �أهم و�أخطر ما
تتطلبه ظروف الب�صرةالآن ..نحن يف
حاجة �إىل جمتمع �صحي �سليم يتجاوز
�أمرا�ضه التي �سكنته ع�شرات ال�سنني
ما بني اجلهل وال�سلبية واال�ستبداد
وانتهاك احلريات.
نريد �أن ن�سرتجع ب�صرة ال�سيّاب
وحممود عبد الوهاب وحميد الب�صري
وف�ؤاد �سامل و�سيتا هاكوبيان ،بثقافتهم
وفنونهم التي �سمَت فوق الطائفية
واملذهبية.

عقيل مهدي يو�سف :املطربة فريوز تذكرين بكل ما هو جميل

قدّ م العديد من العرو�ض املميزة
على خ�شبة امل�سرح ،وامتازت �أعماله
بتقدميها مناذج ل�شخ�صيات عراقية
قدمت منجزاً على �صعيد الفكر
والفن والثقافة  ،فكانت م�سرحياته
عن اجلواهري وعلي الوردي وال�س ّياب
وجواد �سليم ت�سعى اىل تقدمي �أعمال
فنية متزج ال�سرية واخليال � ..أما
على �صعيد الكتابة فيعد واحداً من
�أبرز املهتمني يف جمال علم اجلمال
والنقد امل�سرحي والثقايف � ..ضيف
"زاوية حوار" يف دقيقة الدكتور
عقيل مهدي يو�سف:

الطقس

� أه ��م ح ��دث �ساه ��م يف تغي�ي�ر
حياتك؟
 ف�صل ��ي م ��ن الكلي ��ة الع�سكري ��ةلأ�سب ��اب �سيا�سي ��ة تتعلق بوالدي
ودخ ��ويل �أكادميي ��ة الفن ��ون
اجلميلة.
� أبرز �شخ�صية �أثرت فيك �ضمن
جمال تخ�ص�صك؟
 �أ�ساتذت ��ي يف الأكادميي ��ة،كقا�سم حمم ��د وجا�س ��م العبودي
وجعفر ال�سع ��دي و�إبراهيم جالل
و�آخرين.
� أهم كتاب قر�أته؟
 �ضم ��ن اخت�صا�ص ��ي كان �أه ��مكت ��اب هو "فن ال�شع ��ر" لأر�سطو،
ففيه الكثري م ��ن التنظري وق�ضايا

ممار�ستها؟
�آخر ماذا �ستختار؟
 �أف�ض ��ل جم ��االت قريب ��ة اىل  -ال�سف ��ر ،ب ��كل ت�أكي ��د ،م ��ن �أبرزامل�س ��رح ك�أن اخت�ص باللغات مث ًال هواياتي و�أهمها.
 ه ��ل مات ��زال قارئ� � ًا جي ��داً
�أو القانون.
� شخ�صي ��ة م�سرحي ��ة تتمنى �أن لل�صحف؟
تكون مثلها؟
 يف الي ��وم ال ��ذي ال �أق ��ر�أ في ��ه املرب ��ي الأول �ستان�سالف�سك ��ي "ال�صحف" �أ�شعر بوجود خلل مافهو متع ��دد املواه ��ب ومثقف من يف متابعاتي للأحداث.
الطراز الأول.
 م ��ا ال ��ذي ي�شغ ��ل تفك�ي�رك بعد
� أي ��ن جت ��د الفن العراق ��ي اليوم ع�شرة �أعوام من الآن؟
بكل �صراحة؟
 االطمئنان على م�ستقبل �أحفادي الف ��ن العراق ��ي ُغدر ،م ��ع �شديد وكذلك �أطفال هذا البلد.الإبداع من حيث الدراما وال�شعر � -أغني ��ة "�أب ��واب" لف�ي�روز ،فيها الأ�سف ،ول ��وال هذا الغدر لكنا يف  ما هي ال�شخ�صي ��ة الروائية �أو
نوع من ال�شجن وتذكرين بكل ما مقدمة الفنون يف ال�شرق الأو�سط ال�سينمائية املف�ضلة لديك؟
وامللحمة.
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وترددها دائم ًا؟
 ل ��و ُخ�ي�رت يف �أن تعمل مبجال  هواي ��ة خ ��ارج جمال ��ك حت ��ب امل�سرح وال�سينما.

�أعلن ��ت الهيئة العامة للأن ��واء اجلوية العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
الي ��وم (الثالث ��اء)� ،إذ تنخف�ض درجات احل ��رارة قليال عن معدالتها
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