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ٌ
وال�س ّني على جوامع وعقارات يف مناطق جتارية
الوقفني ال�شيعي
�صراع بني
ُ

م�ستثمرون �إيرانيون و�أتراك ي�شرتون �أمالك
املو�صل ّيني ّ
املهدمة ب�سعر الرتاب
 بغداد /وائل نعمة
عل���ى ّ
خط�ي�ن متوازي�ي�ن ،تواج���ه
املو�صل ،بح�سب بع�ض االدعاءات،
عملية �إخالء لل�سكان و�سيطرة على الأرا�ضي
والأمالك اخلا�صة وحتى دور العبادة.
وتقوم دول جماورة ،بح�سب بع�ض امل�صادر،
أرا�ض وبيوت مهدمة يئ�س �أ�صحابها
ب�شراء � ٍ
من احل�ص���ول عل���ى تعوي�ض م���ن احلكومة،
ب�أ�سعار بخ�سة ت�صل اىل نحو  %5من قيمتها
الأ�صلية.
من جان���ب �آخر ،يتهم م�س����ؤولون يف املدينة
الوقف ال�ش���يعي مبحاولة اال�س���تيالء �أي�ض��� ًا
على �أوقاف ُ�س ّنية بينها جوامع وعقارات يف
مناطق جتارية.

و�س���وَّت احل���رب �ض���د داع�ش � 35أل���ف منزل
يف نين���وى ،بينها � 11ألف ًا يف املدينة القدمية
فقط.
وذاع �ص���يت املدين���ة القدمي���ة ،الواقع���ة يف
ال�س���احل الأمين للمو�ص���ل ،حني ق���ام تنظيم
داع����ش يف حزي���ران  2017بتفج�ي�ر من���ارة
احلدب���اء وجام���ع الن���وري الكب�ي�ر (م���ازاال
مد َّمري���ن حت���ى اللحظة) يف وق���ت كانت فيه
الق���وات امل�ش�ت�ركة تق�ت�رب من فر����ض طوق
حمكم على تلك املنطقة لتحريرها.
وفـ ـ ـ���ي مت���وز م���ن نف����س الع���ام انته���ت
الق ـ ـ ـ ـ ـ���وات العراقي���ة م���ن عق���دة املدين���ة
القدمية ،لكنّ ن�سبة الدمار و�صلت يف بع�ض
الأحـ ـ ــياء �إىل  ،%100فيما التزال احلكومة
حمتارة ف ـ ــي م�ص�ي�ر تل���ك البقعة التي بدت

وك�أنهـ ــا تعــر�ضت لزلزال مــدمِّر.
وقب���ل �أي���ام عر�ض حماف���ظ نين���وى اجلديد
من�ص���ور املرعي���د� ،أثناء جتوال���ه يف املنطقة
القدمية� ،أن يبيع ال�سكان منازلهم و�أرا�ضيهم
لغر�ض اال�ستثمار.
وت�سبّب الكالم ،الذي ّ
بث على قناة تلفزيونية
حملي���ة ،ب�إثارة غ�ض���ب النا�ش���طني ،و�أطلقوا
حم�ل�ات للمقاطع���ة ورف����ض بي���ع "ت���راث
املو�صل".
لك���ن املرعيد عاد بعد ذلك و�أ�ص���در تو�ض���يح ًا
نفى في���ه تقدمي ذلك العر����ض .وقال �إن هناك
"مقرتح���ات" من ع���دة جهات لتغيري �ش���كل
املناط���ق املحاذي���ة لنه���ر دجلة الت���ي تدمرت
بالكامل �إثر العمليات الع�سكرية.
وكان���ت القذائ���ف التي �س���قطت عل���ى املدينة

القدمي���ة (تقدر بالآالف) ،ت���زن الواحدة منها
�أكرث من  200كليوغرام.
وبح�س���ب بري لودهامر ،مدير برنامج متعلق
بالألغ���ام تديره الأمم املتحدة ،ف����إن القذائف
كان���ت تخ�ت�رق الأر�ض مل�س���افة  15م�ت�ر ًا �أو
�أك�ث�ر ،و�إن جم���رد �إخ���راج الواح���دة منه���ا
ي�ستغرق �أيام ًا و�أحيان ًا �أ�سابيع.
ويق���ول م�س����ؤول يف املو�ص���ل لـ(امل���دى)،
طلب عدم ن�ش���ر ا�س���مه� ،إن "م�س���تثمرين غري
معروف�ي�ن ب���د�أوا بالفع���ل ب�ش���راء الأرا�ض���ي
والبي���وت املدمّ���رة يف املدين���ة القدمي���ة"،
م�شري ًا اىل �أن هناك معلومات تفيد ب�أنهم من
"جن�س���يات �إيرانية وتركية ورمبا من دول
�أخرى �أي�ض ًا".
 التفا�صيل �ص3

أمر برملاين بتكليف �إحدى جلانه مبلف �شركات اخلدمة واجلباية
� ٌ

برملانيون يطالبون باحل�سابات اخلتامية
لـ� 6سنوات وتقارير اللجان التحقيقية
 بغداد /المدى
طالب �أع�ضاء يف جمل�س
الن���واب ،ي���وم �أم����س،
احلكومة ب�ضرورة الإ�سراع بتقدمي
احل�س���ابات اخلتامي���ة لل�س���نوات
ال�ست املا�ضية اىل جمل�س النواب،
فيما قدموا طلب ًا اىل رئا�سة الربملان
ب�ش����أن �إطالعهم عل���ى نتائج اللجان
التحقيقية التي �ش ّكلها.
وقال���ت الدائ���رة الإعالمي���ة ملجل�س
الن���واب ،يف بي���ان تلقت���ه (املدى)،
�إن "�أع�ض���اء طالب���وا خالل جل�س���ة
الربملان بـ�ضرورة الإ�سراع بتقدمي
احل�س���ابات اخلتامي���ة للموازن���ات
االحتادية العامة من  2013ولغاية
الآن".
�أ�ض���اف بي���ان الدائ���رة الإعالمي���ة

�أن���ه "كم���ا طال���ب ن���واب �آخ���رون
ب�إطالع املجل����س على نتائج اللجان
التحقيقي���ة الت���ي �ش���كلها املجل����س
منذ بداي���ة ال���دورة النيابية وحتى
الآن".
وقب���ل �أ�س���بوعني ،قال م�س����ؤولون
حكومي���ون لـ(امل���دى) �إن "فريق��� ًا
مكلف��� ًا مبراجع���ة ملف احل�س���ابات
اخلتامية للأعوام املا�ض���ية �أو�ش���ك
عل���ى االنته���اء و�إع���داد تقاري���ره
النهائي���ة" ،مبين�ي�ن �أن "الفري���ق
�س���يقدم احل�س���ابات اىل جمل����س
ال���وزراء يف غ�ض���ون الأ�س���ابيع
القليل���ة املقبل���ة للت�ص���ويت عليه���ا
و�إر�سالها �إىل جمل�س النواب".
و�أك���د امل�س����ؤولون �أن "املراجع���ة
قيّ���دت العديد م���ن املخالف���ات التي
ارتكبتها �أغلب اجله���ات احلكومية

روحانــــي :البيت
الأبي�ض "معاق ً
عقليا"

ور�ص���دت وج���ود فرق وا�ض���ح بني
م���ا مثبّت م���ن �أرقام وب�ي�ن عمليات
ال�ص���رف وهو م�ؤ�ش���ر عل���ى وجود
حاالت ف�ساد وتالعب و�سرقة باملال
العام".
ولفت امل�س����ؤولون اىل �أنه "ب�سبب
عدم وجود موازنة م�ش���رعة ل�س���نة
 2014ا�ض���طر الفري���ق ال���وزاري
�إىل تنظي���م قانون �أ�س���ماه ميزانية
احل�س���ابات اخلتامي���ة لع���ام 2014
ليتع���رف م���ن خالل���ه عل���ى الأموال
التي ر�صدت و�صرفت".
يف �س���ياق �آخ���ر ،ين���وي الربمل���ان
�إجراء حتقيقات عاجلة ب�ش�أن عقود
بع����ض �ش���ركات اخلدم���ة واجلباية
املتعاقدة مع وزارة الكهرباء.
 التفا�صيل �ص2

ت�ضارب الت�صريحات
رئي�س
ب�ش�أن انتخاب
ٍ
للجنة النزاهة
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 متابعة  /املدى
قال الرئي�س الإيراين ح�س���ن روحاين �إن
البي���ت الأبي�ض يعاين من "�إعاقة عقلية"،
و�إنه "عاج���ز ذهني ًا" .وقال يف مالحظ���ات �أدىل بها
يف لقاء جمعه مع م�س�ؤولني يف القطاع ال�صحي يف
العا�صمة طهران ،يوم �أم�س الثالثاء ،ونقلتها مواقع
�إخبارية �إيرانية" :حل�س���ن احلظ ،م���ا تفعله �أمريكا
�س���ي�ؤدي �إىل ف�ش���لها املحتوم واندحاره���ا النهائي.
لي�س���ت يل �أية �شكوك �سيا�سية يف ذلك .فما يفعلونه
ال ميك���ن �أن يفعل���ه �أي ان�س���ان لبي���ب� ،إذ ي�س���اورك
�شعور ب�أن البيت الأبي�ض حمبط ومتخبِّط".
وم�ض���ى بالق���ول "�إنه���م عاج���زون ذهني��� ًا ،البي���ت
الأبي�ض م�ص���اب ب�إعاق���ة عقلية وال يع���رف قادته ما
عليهم فعله".
و�أ�ض���اف الرئي����س روح���اين ،متطرق ًا �إىل �إ�س���قاط
�إيران طائرة م�س�ي�رة �أمريكية با�ستخدام منظومات
دفاعية منتجة حملي ًا يف الأ�سبوع املا�ضي� ،إن هدف
ب�ل�اده مل يكن �إذالل الواليات املتحدة .وقال "ال �أريد
القول �إننا كنا ن�سعى لإذالل الواليات املتحدة ،فنحن
ال نريد �أن ّ
نذل �أحد ًا".
وو�ص���ف الرئي����س روح���اين ،يف اللق���اء ذات���ه،
العقوب���ات الأخرية الت���ي �أمر ترامب بفر�ض���ها على
�إي���ران  -مبا فيها عقوبات ت�س���تهدف مكتب املر�ش���د
الأعلى خامنئي  -ب�أنها "ب�شعة وغبية".
وقال" :ت�صوروا �شخ�ص ًا فقد عقله �إىل درجة بحيث
يقدم على فعل ب�ش���ع وغب���ي ك�أن يقول �إن���ه يريد �أن
يفر�ض عقوبات على قيادة دولة �أخرى .كيف �سينفذ
ه���ذه العقوب���ات؟ مبنع���ه (خامنئي) من ال�س���فر �إىل
�أم�ي�ركا؟ ه���ذا �ش���يء لطيف حق��� ًا ،نح���ن مننعهم من
املجيء �إىل �إيران ،والآن هم.
ويف معر����ض تعليق���ه عل���ى التقاري���ر القائل���ة �إن
وا�ش���نطن تنوي �ش���مول وزير اخلارجي���ة الإيراين
حمم���د ج���واد ظري���ف بعقوباته���ا ،ق���ال الرئي����س
روح���اين "�أال يقول���ون دعون���ا نتفاو����ض؟ �إذا كنتم
�ص���ادقني بقولك���م �إنك���م تري���دون التفاو����ض ،مل���اذا
ت�سعون لفر�ض عقوبات على وزير اخلارجية؟ طبع ًا
�أنكم كاذبون".

الربملان واملفو�ضية
يناق�شان انتخابات كركوك
بح�ضور الأمم املتحدة
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م�ضيق هرمز  :ممر
�سرتاتيجي يف قلب التوترات
بني �إيـــران والواليات
املتحدة
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علي الرفيعي
يكتب :حول قانون
املحكمة االحتادية

6
هادي عزيز علي
يكتب :احلجاب..
وجهات نظر
خمتلفة
بعد تطبيق قرار منع التجاوز على االر�صفة ..بائع يعر�ض ب�ضاعته يف عربة متنقلة (�ستوته)  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

قالت �إن  % 5فقط من ال�ساكنني يف املخيمات يريدون العودة

م�ؤ�س�سـة �أمريكية :رغبــة النازحــني
بالعودة ملنازلهم بد�أت تتال�شى
 ترجمة  /حامد �أحمد
يف �أح���دث تقري���ر �أ�ص���درته م�ؤ�س�س���ة
 USAIDالأمريكي���ة للم�س���اعدات
الإن�س���انية يف الع���راق حت���ت عن���وان (العراق –
احتياج���ات طارئة ومعقدة) ت�ض���من �إح�ص���ائيات
ع���ن ع���دد النازح�ي�ن والعائدين الذين م���ا يزالون
مقيم�ي�ن يف خميمات جاء فيه �أن ن�س���بة الراغبني
بالع���ودة لدياره���م انخف�ض���ت هذا الع���ام اىل %5
بع���د ان كان���ت  %9الع���ام املا�ض���ي  ،2018عازي��� ًا
ال�سبب الرئي�س اىل عدم �صالحية بيوتهم للعي�ش
وق ّلة مواردهم املالي���ة وعدم توفر فر�ص عمل يف
مناطقهم .
وت�ش�ي�ر منظمة الهج���رة الدولية  IOMاىل �أنه
حتى تاريخ  30ني�سان املا�ضي مايزال هناك نحو
 1.67مليون عراقي مهجر داخلي ًا عرب حمافظات
العراق الثماين ع�ش���رة ،م�ش���ك ًال بذلك انخفا�ض��� ًا
بحدود � 80ألف نازح مقارنة بالعدد الكلي لهم عند
نهاية �ش���هر �ش���باط املا�ض���ي .وماتزال حمافظات

نينوى وده���وك و�أربيل ت�ست�ض���يف العدد الأكرب
من ه�ؤالء النازحني يف العراق .
وا�س���تناد ًا ال�س���تطالع �أخري �أجري يف  49خميم ًا
للنازح�ي�ن يف العراق ،ف�إنه عل���ى الرغم من زيادة
عدد العائدين من النازحني خالل الأ�شهر الأخرية
ف����إن العدد الكلي من العوائ���ل املهجرة املقيمة يف
املخيم���ات الراغب���ة بالع���ودة ملناطقه���ا الأ�ص���لية
انخف����ض م���ن  % 9ابتدا ًء م���ن �آب  2018اىل %5
يف �ش���باط  .2019ويف خميمات ده���وك و�أربيل
بلغت ن�س���بة الراغبني بالعودة خالل العام 2019
اقل من %1
املهج���رة مات���زال ت�ش�ي�ر اىل �أن حاالت
العوائ���ل َّ
الأ�ضرار والدمار التي تعر�ضت لها بيوتهم ت�شكل
العائ���ق الرئي����س �أم���ام خي���ار عودته���م ملناطقهم،
وت�أتي بالدرجة الثانية العوائق الأخرى املتمثلة
بافتقاره���م للم���وارد املالي���ة وع���دم توف���ر فر�ص
ً
ف�ض�ل�ا عن قلقهم �إزاء الو�ض���ع
عم���ل يف مناطقهم
الأمني.
 التفا�صيل �ص2

رفع � 20ألف كتلة كونكريتية خالل � 6أ�شهر
 بغداد /املدى
�أعلن���ت �أمان���ة بغ���داد ،ي���وم �أم�س
الثالث���اء ،ع���ن رف���ع �أك�ث�ر من 20
�ألف كتلة كونكريتية م���ن مناطق متفرقة يف
العا�صمة.
وذك���رت الأمان���ة ،يف بي���ان تلق���ت (امل���دى)
ن�س���خة منه� ،أن "دائرة الوح���دات الإنتاجية
وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد والدوائر
البلدية وعرب �آلياتها قامت برفع �أكرث من 20
�أل���ف كتل���ة كونكريتية من مناطق العا�ص���مة

خالل الن�صف الأول من هذا العام".
و�أ�ض���افت �أن "الكت���ل الت���ي مت رفعه���ا كانت
�ض���من حمي���ط امل�ؤ�س�س���ات احلكومي���ة
والأ�س���واق واملراك���ز التجارية وال�ش���وارع
والأزق���ة املغلق���ة اىل جانب �ش���وارع املنطقة
اخل�ضراء التي نقلت اىل مطار املثنى للإفادة
منها لأغرا�ض �أخرى".
و�أ�ش���ارت اىل �أن "الدوائ���ر البلدي���ة ن ّف���ذت
حم�ل�ات �ص���يانة لأغل���ب الط���رق واملناط���ق
واملواق���ع الت���ي كانت يتع��� ّذر الدخ���ول �إليها
ب�سبب وجود تلك الكتل".
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احل�شد ينفذ عملية
لت�أمني  120كم من
احلدود مع �سوريا
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الب�صرة تعلن عن  146فر�صة عمل تزامن ًا مع التظاهرات
 بغداد /املدى
تزامن ًا مع ا�س��� ـ ـ ــتمرار التظاهرات املطالبة باخلدمات
وتوف�ي�ر فر����ص العم���ل يف الب�ص���رة من���ذ �أي���ام� ،أعلن
حماف���ظ الب�ص���رة �أ�س���عد العي���داين� ،أن املحافظ���ة و ّفرت 146
وظيفة يف ال�شركات النفطية لأبناء املدينة.
وق���ال العي���داين ،يف ت�ص���ريح �ص���حفي� ،إن "الدرج���ات الت���ي
مت توفريه���ا تت�ض���من  70درج���ة يف حقل جمن���ون و 40درجة
يف �ش���ركة ج�ن�رال �إلك�ت�رك و 10درج���ات يف �إحدى ال�ش���ركات

ً
ف�ض�ل�ا عن درجات �أخرى يف بع�ض ال�شركات" ،داعي ًا
الرتكية،
"مواطني املحافظة للتقدمي على الدرجات املذكورة واحل�صول
وبي �أن "املحافظة تعمل
على فر�صة العمل يف تلك ال�شركات ".نّ
على توفري الدرجات الأخرى" ،ح�سب قوله.
ي�ش����ار �إىل �أن جمل�س حمافظة الب�صرة ،قد اتخذ توجيهات لتلبية
مطالب املتظاهرين ال�س����يما اخلا�ص����ة بتوفري فر�ص العمل ،وذلك
على خلفية التظاهرات التي �شهدتها املدينة والتي طالبت بفر�ض
العمل والق�ض����اء على البطالة ف�ض��ل� ًا عن حت�س��ي�ن واقع اخلدمات
يف املدينة.
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ت�ضارب الت�صريحات
رئي�س
ب�ش�أن انتخاب ٍ
للجنة النزاهة

برملانيون يطالبون باحل�سابات اخلتامية
لـ� 6سنوات وتقارير اللجان التحقيقية

 بغداد  /املدى

 بغداد /املدى

طال ��ب �أع�ض ��اء يف جمل� ��س الن ��واب ،ي ��وم
�أم�س ،احلكومة ب�ض ��رورة الإ�س ��راع بتقدمي
احل�س ��ابات اخلتامي ��ة لل�س ��نوات ال�س ��ت
املا�ض ��ية اىل جمل� ��س الن ��واب ،فيم ��ا قدموا
طلب ًا اىل رئا�سة الربملان ب�ش�أن �إطالعهم على
نتائج اللجان التحقيقية التي �ش ّكلها.
وقال ��ت الدائ ��رة الإعالمية ملجل� ��س النواب،
يف بيان تلقته (املدى)� ،إن "�أع�ض ��اء طالبوا
خ�ل�ال جل�س ��ة الربملان بـ�ض ��رورة الإ�س ��راع
بتق ��دمي احل�س ��ابات اخلتامي ��ة للموازن ��ات
االحتادية العامة من  2013ولغاية الآن".
�أ�ض ��اف بي ��ان الدائ ��رة الإعالمي ��ة �أن ��ه "كما
طال ��ب نواب �آخ ��رون ب�إط�ل�اع املجل�س على
نتائج اللجان التحقيقية التي �شكلها املجل�س
من ��ذ بداي ��ة ال ��دورة النيابية وحت ��ى الآن".
وقبل �أ�س ��بوعني ،قال م�س�ؤولون حكوميون
جل�سة �سابقة
لـ(امل ��دى) �إن "فريق� � ًا مكلف� � ًا مبراجع ��ة ملف
احل�سابات اخلتامية للأعوام املا�ضية �أو�شك ملجل�س النواب...
ار�شيف
عل ��ى االنته ��اء و�إع ��داد تقاري ��ره النهائية"،
مبينني �أن "الفريق �س ��يقدم احل�س ��ابات اىل
جمل�س الوزراء يف غ�ضون الأ�سابيع القليلة ال ��وزاري �إىل تنظيم قانون �أ�س ��ماه ميزانية
املقبلة للت�صويت عليها و�إر�سالها �إىل جمل�س احل�سابات اخلتامية لعام  2014ليتعرف من
الن ��واب ".و�أك ��د امل�س� ��ؤولون �أن "املراجع ��ة خالله على الأموال التي ر�صدت و�صرفت".
ق ّي ��دت العدي ��د م ��ن املخالفات الت ��ي ارتكبتها يف �س ��ياق �آخ ��ر ،ين ��وي الربمل ��ان �إج ��راء
�أغل ��ب اجله ��ات احلكومي ��ة ور�ص ��دت وجود حتقيقات عاجلة ب�ش� ��أن عقود بع�ض �ش ��ركات
فرق وا�ض ��ح ب�ي�ن ما مث ّب ��ت من �أرق ��ام وبني اخلدم ��ة واجلباي ��ة املتعاق ��دة م ��ع وزارة
عملي ��ات ال�ص ��رف وهو م�ؤ�ش ��ر عل ��ى وجود الكهرب ��اء .وق ��ال رئي� ��س املجل� ��س حمم ��د
حاالت ف�ساد وتالعب و�سرقة باملال العام".
احللبو�س ��ي ،يف جل�س ��ة �أم� ��س الثالث ��اء� ،إن
ولفت امل�س�ؤولون اىل �أنه "ب�سبب عدم وجود "رئا�س ��ة املجل�س �ست�ص ��در �أم ��ر ًا نيابي ًا �إىل
موازنة م�شرعة ل�س ��نة  2014ا�ضطر الفريق جلنة النفط والطاقة النيابية لت�ش ��كيل جلنة

ت�ض ��اربت الت�ص ��ريحات ب�ش� ��أن انتخ ��اب رئي� � ٍ�س للجن ��ة النزاهة
الربملانية تزامن ًا مع �إعالن جمل�س النواب عزمه فتح ملفات ف�ساد
كبرية.
وقال م�صدر برملاين �إن "�أع�ضاء جلنة النزاهة النيابية اجتمعوا
وانتخبوا النائب علي ال�صجري رئي�س ًا ل ّلجنة".
ب ��دوره� ،أك ��د ع�ض ��و جلن ��ة النزاه ��ة النيابي ��ة كاظم ال�ص ��يادي،
ي ��وم �أم�س الثالثاء ،فوز النائب علي ال�ص ��جري برئا�س ��ة اللجنة
بعد ح�ص ��وله على � 11ص ��وت ًا مقابل � 10أ�ص ��وات ملناف�سه .وقال
ال�ص ��يادي يف ت�ص ��ريح �ص ��حفي �إن "م ��ا ج ��رى �أن ��ه باجلل�س ��ة
الأوىل للت�ص ��ويت بني  ٣مناف�سني ح�ص ��ل اثنان منهما على �أعلى
الأ�ص ��وات ،ومتت �إعادة الت�صويت بجولة ثانية ح�صل فيها علي
ال�صجري على � ١١ص ��وت ًا مقابل  ١٠للمناف�س الآخر وهذا معناه
فوز ال�صجري بالرئا�سة".
وا�ستدرك ال�صيادي قائ ًال" :لكن البع�ض اعرت�ضوا على اعتبار �أن
الفوز ينبغي �أن يكون بالن�صف زائد واحد من العدد الكلي (الذي
يبلغ  23ع�ض ��و ًا) وكما ح�صل �س ��ابق ًا بانتخابات الأمن والدفاع،
لكن واقع احلال �أن ال�صجري فاز وعلى الطرف الآخر االعرتا�ض
ويف حال قبول اعرتا�ضه فلي�ست لدينا م�شكلة".
باملقاب ��ل ،ق ��ال ع�ض ��و جلن ��ة النزاهة خال ��د اجل�ش ��عمي ،يف بيان
اطلعت عليه (املدى) �إن "ثالثة مر�ش ��حني تناف�س ��وا على رئا�س ��ة
جلنة النزاهة وهم كل من علي ال�ص ��جري وعبد الرحيم ال�شمري
واحمد امل�شهداين ،ومل يتمكن �أي منهم الفوز يف اجلولة االوىل
واحل�صول على الأغلبية املطلقة".
و�أ�ض ��اف �أن "اجلولة الثانية �ش ��هدت تناف�س� � ًا ب�ي�ن النائبني علي
ال�ص ��جري واحمد امل�شهداين �إذ ح�صل الأول على � 11صوت ًا فيما
ح�صل امل�شهداين على � 10أ�صوات ،ومل يتمكنا كذلك من احل�صول
على الأغلبية املطلقة التي يفرت�ض احل�صول فيها على � 12صوت ًا
من عدد اللجنة الكلي وهي  23ع�ضوا".
و�أو�ضح �أن جلنته "قررت ت�أجيل االنتخابات بعد عدم متكنها من
ح�سم هذه امل�شكلة يف اجلولة الثانية".

حتقيقية بخ�صو�ص عقود اخلدمة واجلباية
وعقود �شركتي كار وقريوان".
وكان ��ت هيئ ��ة النزاه ��ة ق ��د دع ��ت ،يف وق ��ت
�س ��ابق� ،إىل �إع ��ادة النظ ��ر يف �أداء �ش ��ركات
اخلدم ��ة واجلباي ��ة املُتعاق ��دة م ��ع وزارة
الكهرب ��اء ،مطالب ��ة الوزارة ب�ض ��رورة الأخذ
بنظ ��ر االعتب ��ار م�س� ��ألة ت�أهي ��ل �أو �ص ��يانة
ال�ش ��بكة الكهربائيَّة وت�ص ��فري ال�ضائعات يف
�كل كام � ٍ�ل عن ��د �إبرامها
املنطق ��ة املُغط ��اة ب�ش � ٍ
للعقود؛ متهيد ًا ملنح عقد اجلباية �إىل ال�شركة

املُن ِّفذة ".يف �سياق مت�صل ،اعترب ع�ضو جلنة
النزاهة الربملانية �ص ��باح الطلوبي العكيلي،
�أن �ش ��ركات اجلباي ��ة واخلدم ��ة املتعاقدة مع
وزارة الكهرباء �ش ��ركات "م�ش ��اكل" ،م�شري ًا
�إىل عزم الكثري من �أع�ضاء الربملان �إلغاء عقود
تلك ال�ش ��ركات .وق ��ال العكيلي �إن "�ش ��ركات
اجلباي ��ة واخلدم ��ة يف وزارة الكهرب ��اء هي
�ش ��ركات م�ش ��اكل ال حل لها" ،مبين ًا "�سنعمل
باالتفاق مع الكثري من �أع�ض ��اء الربملان على
�إلغ ��اء عقودها مع الكهرباء بكل ما �أوتينا من

العراق والكويت ّ
يوقعان اتفاق ًا
لل�سيطرة على احلدود

الربملان يجدد
الطلب بحظر
الـ"بوبجي"

 بغداد /املدى
وقع ��ت قيادات من العراق والكويت اتفاق ًا من �أجل
ال�س ��يطرة على احلدود الربية بني البلدين .وقالت
قيادة احل ��دود العراقي ��ة �إن اجتماع� � ًا عقد يف مقر
قي ��ادة حدود املنطقة الرابعة ب�ي�ن القيادة العراقية
والإدارة العامة لأمن احلدود الربية لدولة لكويت.
ووق ��ع االتف ��اق من �أج ��ل ال�س ��يطرة عل ��ى احلدود
وتب ��ادل املعلومات ،وتر�أ�س اجلانب العراقي قائد
حر� ��س حدود املنطق ��ة الرابعة اللواء الركن �س�ل�ام
جواد كاظم ،ومن الكويت مدير عام الإدارة العامة
لأمن احلدود الربية اللواء في�ص ��ل حمد العي�س ��ي.

 بغداد /املدى
طالب ��ت جلن ��ة الثقاف ��ة والإع�ل�ام وال�س ��ياحة والآث ��ار
الربملانية ،ي ��وم �أم�س الثالثاء ،احلكوم ��ة بتنفيذ حظر
الألعاب الإلكرتونية و�أبرزها "بوبجي".
وقال ��ت رئي�س ��ة اللجن ��ة �س ��ميعة الغ�ل�اب يف بي ��ان:
"ن�س ��تغرب م ��ن الت�أخري الذي ال نعرف �أ�س ��بابه بعدم
�إر�س ��ال الأم ��ر من احلكوم ��ة اىل اجله ��ات املعنية وهي
وزارة االت�ص ��االت وهيئة الإعالم واالت�ص ��االت لتنفيذ
ما جاء ب�أمر احلظر بعد م�ص ��ادقة هيئة رئا�س ��ة جمل�س
النواب على القرار رقم  40ا�س ��تناد ًا لأحكام املادة ()59
ثاني ًا من الد�س ��تور ،والذي ن�ص على (حظر وحجب كل
ما يتعلق مبمار�س ��ة الألع ��اب الإلكرتوني ��ة او املتاجرة
به ��ا ومنها لعبة البوبج ��ي والفورتنايت ولعبة احلوت
الأزرق والألع ��اب ال�س ��ائدة واملماثل ��ة له ��ا كونه ��ا تهدد
الأم ��ن املجتمع ��ي والأخالق ��ي والرتب ��وي والتعليم ��ي
ل�شرائح املجتمع العراقي كافة).
و�أ�ض ��اف البي ��ان" :وجّ هت جلنتنا كتابه ��ا املرقم ( 257
ل ث ق) يف يوم الإثنني  24حزيران  2019اىل ال�س ��يد
رئي�س جمل�س الوزراء من �أجل اتخاذ الإجراء ال�س ��ريع
يف �إر�س ��ال الأم ��ر اىل اجله ��ات املعني ��ة لتنفي ��ذ ق ��رار
احلظر" .كما �أكدت الغالب �أن "الأ�سباب الداعية حلظر
الألع ��اب املذكورة ج ��اء ملخ ّلفاتها ال�س ��لبية الت ��ي ت�ؤثر
على �ص ��حة وثقافة و�أمن املجتمع العراقي ،خ�صو�ص� � ًا
فئ ��ات الأطف ��ال وال�ش ��باب والفتي ��ات وط�ل�اب املدار�س
واجلامع ��ات ودوره ��ا الفعال يف تقم�ص ال�شخ�ص ��يات
املوج ��ودة يف الألعاب م ��ن قبل بع�ض ال�ش ��باب وتنفيذ
�أعمالها على �أر�ض الواقع" .و�أ�ش ��ارت �إىل �أنه" :جتنب ًا
لكل ذلك نرى من ال�ض ��روري التف ��ات احلكومة اىل هذا
املو�ض ��وع والإ�س ��راع ب�إر�س ��ال �أم ��ر تنفي ��ذ احلظر اىل
اجله ��ات املعني ��ة" ،مطالب ��ة احلكوم ��ة بـ"تفعي ��ل قرار
جمل� ��س النواب املرق ��م ( )54ل�س ��نة  2015والذي يلزم
احلكوم ��ة ب�إ�ص ��دار التعليم ��ات امللزم ��ة اىل الهيئ ��ات
احلكومي ��ة وغ�ي�ر احلكومي ��ة بتنظي ��م عم ��ل �ش ��بكات
الإنرتني ��ت و�إلزامها بحج ��ب املواقع الإباحي ��ة حفاظ ًا
على امل�ص ��لحة العامة" .و�أكدت الغالب على �أن "اللجنة
�س ��تتابع املو�ض ��وع بجدّية خالل الأي ��ام القليلة املقبلة،
و�س ��تكون لها �إجراءات �أ�ش ��د يف حال عدم اال�س ��تجابة
ال�سريعة" .كان جمل�س النواب قد �صوّ ت يف  17ني�سان
املا�ض ��ي بالإجماع على حظر الألعاب الإلكرتونية التي
حتر�ض على العنف .وم�ؤخر ًا ،انت�شر ا�ستخدام لعبتي
"بوبجي" الإلكرتونية على نطاق وا�سع بني املراهقني
حول العامل ،وتعد الأوىل ،وفق خرباء ،حمر�ض ��ة على
القتل وا�ستخدام الأ�سلحة.

 ترجمة  /حامد احمد
يف احدث تقرير �أ�صدرته م�ؤ�س�سة USAID
الأمريكية للم�س ��اعدات الإن�س ��انية يف العراق
حت ��ت عن ��وان (الع ��راق – احتياج ��ات طارئة
ومعقدة) ت�ضمن �إح�صائيات عن عدد النازحني
والعائدي ��ن الذي ��ن م ��ا يزال ��ون مقيم�ي�ن يف
خميم ��ات جاء فيه �أن ن�س ��بة الراغبني بالعودة
لدياره ��م انخف�ض ��ت هذا الع ��ام اىل  %5بعد ان
كانت  %9العام املا�ض ��ي  ،2018عازي ًا ال�س ��بب
الرئي� ��س اىل ع ��دم �ص�ل�احية بيوته ��م للعي�ش
وق ّل ��ة مواردهم املالية وع ��دم توفر فر�ص عمل
يف مناطقهم .
وت�ش�ي�ر منظمة الهجرة الدولي ��ة  IOMاىل
�أن ��ه حتى تاري ��خ  30ني�س ��ان املا�ض ��ي مايزال
هناك نحو  1.67ملي ��ون عراقي مهجر داخلي ًا
عرب حمافظات العراق الثماين ع�ش ��رة ،م�شك ًال
بذل ��ك انخفا�ض� � ًا بحدود � 80ألف ن ��ازح مقارنة
بالع ��دد الكل ��ي له ��م عن ��د نهاي ��ة �ش ��هر �ش ��باط
املا�ض ��ي .وماتزال حمافظ ��ات نينوى ودهوك
و�أربي ��ل ت�ست�ض ��يف الع ��دد الأكرب م ��ن ه�ؤالء
النازحني يف العراق .
وا�س ��تناد ًا ال�س ��تطالع �أخ�ي�ر �أج ��ري يف 49
خميم� � ًا للنازحني يف الع ��راق ،ف�إنه على الرغم
من زي ��ادة ع ��دد العائدين م ��ن النازحني خالل
الأ�ش ��هر الأخرية ف�إن الع ��دد الكلي من العوائل

رئي�س جمل�س االدارة رئي�س التحرير

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

�أكرب �أ�سواق املو�صل القدمية ي�ست�أنف فتح �أبوابه
بجهود ذاتية

و�أ�ض ��اف �أن "االجتم ��اع تناول كاف ��ة املتعلقات يف
حفظ احلدود بني اجلانبني كما جرى التوقيع على
حم�ضر اتفاق بني البلدين لتحقيق جناحات جيدة
يف ال�س ��يطرة على احلدود وتب ��ادل املعلومات بني
البلدين ومعاجلة العقبات وامل�شاكل التي تعرت�ض
هذا ال�س ��بيل خدم ��ة للبلدين وا�س ��تعدادهما حلفظ
ال�ش ��ريط احل ��دودي" .ي�أت ��ي االتف ��اق بع ��د زيارة
ر�س ��مية قام بها �أم�ي�ر الكويت� ،ص ��باح الأحمد �إىل
العراق خالل الفرتة املا�ض ��ية .وو�ص ��ل �أمري دولة
الكويت ،ال�ش ��يخ �ص ��باح الأحم ��د� ،إىل العراق يوم
 19حزي ��ران ،عل ��ى ر�أ�س وفد رفيع امل�س ��توى ،يف
زيارة هي الثانية له منذ نحو �سبع �سنوات.

قالت �إن  % 5فقط من
ال�ساكنني يف املخيمات
يريدون الرجوع

بغداد� .شارع �أبو نوا�س
حملة  - 102زقاق  - 13بناء 141
هاتف+ 9647702799999 :
+ 9647808080800

 متابعة /املدى
تنب� ��ض احلياة مرة �أخرى يف �س ��وق "باب
ال�سراي" املو�صلي ،امل�ضاهي لأ�سواق حلب
ال�س ��ورية ،والقاهرة امل�صرية ،والأكرب يف
ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،بعد �إعادة ترميم املحال
التاريخية فيه بجهود ذاتية �أزالت كل بقايا
وعنف داع�ش الإرهابي املتقهقر.
و�أفتتح حديث ًا �س ��وق باب ال�سراي ،الكائن
يف املدين ��ة القدمي ��ة يف اجلانب الأمين من
املو�ص ��ل ،الذي يع ��ود تاريخ ��ه �إىل بدايات
�ص ��در الإ�س�ل�ام ،واملمتد من �سوق الأربعاء

ال�شهري العائد �إىل الع�صر الأموي ،والفتح
الإ�سالمي �سنة  16هـ .وغطت (�سبوتنيك)،
بال�ص ��ور� ،إعادة فتح �سوق "باب ال�سراي"
يف حمل ��ة ا�ش ��تق ا�س ��م ال�س ��وق منه ��ا يف
املنطقة القدمية التي كانت احل�صن واملعقل
الأخ�ي�ر لتنظي ��م داع� ��ش الإرهاب ��ي قبل �أن
يدح ��ر ويهزم بتق ��دم وانت�ص ��ارات القوات
العراقي ��ة �أواخ ��ر ع ��ام  .2017وع ��اودت
املح ��ال يف ال�س ��وق العمل م ��رة �أخرى بعد
ت�أهيله ��ا وترميمه ��ا بجه ��ود ذاتي ��ة من قبل
مالكيها الذي ��ن زينوها بالأع�ل�ام العراقية،
والن�ش ��رات الالمع ��ة ب�ألوانه ��ا الزاهي ��ة

الباعث ��ة على الفرح ،و�س ��ط �إقب ��ال جيد من
الزبائ ��ن ل�ش ��راء االحتياج ��ات م ��ن امل ��واد
الغذائية واملالب�س وغريها.
ورغم عدم افتتاح بع�ض املحال يف ال�سوق،
�إال �أن �أ�صحابها متواجدون مع البقية الذين
نظفوا واجهات حما ّلهم وممر ال�سوق.
وت�ش ��هد املدينة القدمية يف املو�ص ��ل ،التي
كان ��ت تعترب ثاين �أكرب مدن العراق �س ��كان ًا
بعد العا�صمة بغداد ،عودة تدريجية للحياة
مرة �أخرى رغم الدم ��ار الهائل املتعمد على
ي ��د داع� ��ش الإرهاب ��ي عندما كان يتح�ص ��ن
فيها يف �آخر حرب له قبل هزميته.

م�ؤ�س�سة �أمريكية :رغبة النازحني بالعودة
ملنازلهم بد�أت تتال�شى

املهج ��رة املقيمة يف املخيمات الراغبة بالعودة
ملناطقه ��ا الأ�ص ��لية انخف� ��ض م ��ن  % 9ابتدا ًء
من �آب  2018اىل  %5يف �ش ��باط  .2019ويف
خميمات دهوك و�أربيل بلغت ن�س ��بة الراغبني
بالعودة خالل العام  2019اقل من %1
العوائ ��ل املهجرة ماتزال ت�ش�ي�ر اىل �أن حاالت

املدير العام
غادة العاملي

قوة" .و�أ�ضاف العكيلي �أن "وزارة الكهرباء
عليها �إنهاء عقود تلك ال�شركات وب�أ�سرع وقت
كونه ��ا مل تلت ��زم بتقدمي اخلدم ��ة للمواطنني
يف بغداد" ،الفت ًا �إىل �أن "ف�ص ��ل ال�صيف على
الأب ��واب وه ��ذه ال�ش ��ركات غ�ي�ر ق ��ادرة على
�أداء عملها".
وحمّل العكيلي وزارة الكهرباء "امل�س� ��ؤولية
الكامل ��ة جت ��اه تلك� ��ؤ مل ��ف توف�ي�ر الطاق ��ة
الكهربائية للمواطنني يف حال الأ�صرار على
�إبقاء عقودها مع تلك ال�شركات".

الأ�ض ��رار والدمار التي تعر�ض ��ت له ��ا بيوتهم
ت�ش ��كل العائ ��ق الرئي� ��س �أم ��ام خي ��ار عودتهم
ملناطقه ��م ،وت�أت ��ي بالدرج ��ة الثاني ��ة العوائق
الأخ ��رى املتمثل ��ة بافتقاره ��م للم ��وارد املالية
وعدم توفر فر�ص عمل يف مناطقهم ف�ض�ل ً�ا عن
قلقهم �إزاء الو�ضع الأمني .

ومب ��ا �أن  %50م ��ن املهجري ��ن حملي� � ًا م ��ن
العراقي�ي�ن مايزالون على هذا احلال منذ ثالث
�س ��نوات دون رجوعه ��م ملناطقهم ،فق ��د �أجرت
كل م ��ن منظم ��ة الهج ��رة الدولي ��ة وجمموع ��ة
متابع ��ة العائدي ��ن ومنظم ��ات غ�ي�ر حكومي ��ة
�أخرى درا�س ��ة يف كل من بغداد وال�س ��ليمانية

امر�أة نازحةيف خميم القيارة � ...أر�شيف

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
هاتف+ 9647706444490 :

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

بريوت .احلمرا�.شارع ليون
بناية من�صور .الطابق االول
+ 96170615017
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املدير الفني

خالد خ�ضري

لتقييم العوامل التي عملت على دمج النازحني
باملجتمع امل�ضيف لهم وت�س ��ببه بتقليل الرغبة
بالعودة لديهم.
وا�س ��تناد ًا اىل نتائ ��ج الدرا�س ��ة ،فق ��د ظه ��ر
�أن ��ة مقبولي ��ة املجتم ��ع امل�ض� �يّف للنازح�ي�ن
و�إ�ش ��عارهم ب�أنه ��م ينتم ��ون له ��م ه ��ي غالب ًا ما
ت�س ��يطر عليه ��ا القيم امل�ش�ت�ركة مع الأو�ض ��اع
االقت�ص ��ادية ومدى توفر امل ��وارد يف املجتمع
امل�ض ��يف وجمهور النازحني .ولأجل ت�س ��هيل
عملي ��ة اندم ��اج النازح�ي�ن حملي� � ًا� ،أو�ص ��ى
امل�ش ��رفون على الدرا�سة ب�ض ��رورة تقدمي دعم
�أطول �أمد ًا لال�س ��تجابة لأمور التنمية وح�سن
الإدارة وكذلك حت�س�ي�ن ظروف املعي�شة وقدرة
البناء لتح�سني الظروف االقت�صادية للنازحني
واملجتمعات امل�ضيفة معا .
ا�س ��تنادا للمفو�ضية العليا ل�ش� ��ؤون املهجرين
 UNHCRف�إن ��ه خالل الفرتة املمتدة من
كان ��ون الث ��اين اىل �ش ��باط عاد اك�ث�ر من 170
مهجر ًا عراقي ًا اىل نينوى قادمني من �س ��وريا.
 %90من العائدين تعود �أ�ص ��ولهم اىل حمافظة
الأنب ��ار ،والباق ��ون هم من حمافظت ��ي نينوى
و�صالح الدين .بالإ�ضافة اىل ذلك عاد �أكرث من
 650عراقي ًا من تركيا ،منهم ما يقرب من 380
من نين ��وى و 200ع ��ادوا اىل الأنبار يف حني
ع ��اد املتبقي منه ��م اىل كل من بغ ��داد وكركوك
والنجف و�صالح الدين .
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سياسة

م�ستثمرون �إيرانيون و�أتراك ي�شرتون �أمالك
املو�صل ّيني ّ
املهدمة ب�سعر الرتاب
على خطين متوازيين ،تواجه المو�صل ،بح�سب بع�ض االدعاءات ،عملية �إخالء لل�سكان و�سيطرة على
الأرا�ضي والأمالك الخا�صة وحتى دور العبادة .وتقوم دول مجاورة ،بح�سب بع�ض الم�صادر ،ب�شراء
أرا�ض وبيوت مهدمة يئ�س �أ�صحابها من الح�صول على تعوي�ض من الحكومة ،ب�أ�سعار بخ�سة ت�صل الى نحو
� ٍ
 %5من قيمتها الأ�صلية.

 بغداد /وائل نعمة
من جان ��ب �آخر ،يتهم م�س� ��ؤولون في
المدين ��ة ،الوق ��ف ال�ش ��يعي بمحاولة
اال�س ��تيالء �أي�ض� � ًا على �أوقاف ُ�س ��نية
بينه ��ا جوام ��ع وعقارات ف ��ي مناطق
تجارية.
و�س � َّ�وت الحرب �ض ��د داع�ش � 35ألف
من ��زل في نين ��وى ،بينه ��ا � 11ألف ًا في
المدينة القديمة فقط.
وذاع �صيت المدينة القديمة ،الواقعة
ف ��ي ال�س ��احل الأيم ��ن للمو�ص ��ل حين
قام تنظي ��م داع�ش في حزيران 2017
بتفجي ��ر من ��ارة الحدب ��اء وجام ��ع
النوري الكبير (م ��ازاال مد َّمرين حتى
اللحظة) ف ��ي وقت كانت في ��ه القوات
الم�ش ��تركة تقت ��رب م ��ن فر� ��ض طوق
محكم على تلك المنطقة لتحريرها.
وف ��ي تم ��وز م ��ن نف� ��س الع ��ام انتهت
الق ��وات العراقي ��ة من عق ��دة المدينة
القديم ��ة ،لك ��نّ ن�س ��بة الدمار و�ص ��لت
ف ��ي بع�ض الأحي ��اء �إل ��ى  ،%100فيما
الت ��زال الحكومة محتارة في م�ص ��ير
تلك البقعة التي بدت وك�أنها تعر�ضت
لزلزال مد ِّمر.
مقترح المرعيد
وقب ��ل �أي ��ام عر� ��ض محاف ��ظ نين ��وى
الجدي ��د من�ص ��ور المرعي ��د� ،أثن ��اء
تجواله في المنطقة القديمة� ،أن يبيع
ال�س ��كان منازلهم و�أرا�ض ��يهم لغر�ض
اال�ستثمار.
وت�س� � ّبب ال ��كالم ،الذي ب � ّ�ث على قناة
تلفزيوني ��ة محلي ��ة ،ب�إث ��ارة غ�ض ��ب
النا�شطين ،و�أطلقوا حمالت للمقاطعة
ورف�ض بيع "تراث المو�صل".
لك ��ن المرعي ��د عاد بع ��د ذلك و�أ�ص ��در
تو�ضيح ًا نفى فيه تقديم ذلك العر�ض.
وق ��ال �إن هناك "مقترح ��ات" من عدة
جهات لتغيير �شكل المناطق المحاذية
لنهر دجل ��ة التي تدم ��رت بالكامل �إثر
العمليات الع�سكرية.
وكان ��ت القذائ ��ف الت ��ي �س ��قطت على
المدين ��ة القديم ��ة (تق ��در ب ��الآالف)،
ت ��زن الواح ��دة منه ��ا �أكث ��ر م ��ن 200
كليوغرام.
وبح�س ��ب بير لودهامر ،مدير برنامج

�آلية مدنية تهدم
بقايا منزل مدمر
يف املو�صل
متعلق بالألغام تديره الأمم المتحدة،
ف� ��إن القذائف كان ��ت تخت ��رق الأر�ض
لم�س ��افة  15متر ًا �أو �أكثر ،و�إن مجرد
�إخ ��راج الواحدة منها ي�س ��تغرق �أيام ًا
و�أحيان ًا �أ�سابيع.
اّ
ملك مجهولون
ويق ��ول م�س� ��ؤول ف ��ي المو�ص ��ل
لـ(المدى) ،طلب عدم ن�ش ��ر ا�س ��مه� ،إن
"م�س ��تثمرين غي ��ر معروفي ��ن بد�أوا
بالفع ��ل ب�ش ��راء الأرا�ض ��ي والبي ��وت
المد ّمرة في المدينة القديمة" ،م�شير ًا
ال ��ى �أن هناك معلومات تفيد ب�أنهم من
"جن�سيات �إيرانية وتركية وربما من

دول �أخرى �أي� ًضا".
وتوق ��ف تروي ��ج المعام�ل�ات ف ��ي
الت�س ��جيل العقاري منذ مدة ،وتعتمد
عملي ��ات البيع وال�ش ��راء على قرارات
ق�ض ��ائية ،وهو �أمر ت�صعب من خالله
معرفة هوية الم�شترين.
وب ّي ��ن الم�ص ��در �أن عملي ��ات البي ��ع
تج ��رى عب ��ر و�س ��طاء (داللي ��ن) م ��ن
المو�ص ��ل ،مبين� � ًا �أن "الأر� ��ض الت ��ي
يبلغ �س ��عرها  200ملي ��ون تباع بـ10
ماليين او �أقل".
وي�ض ��يف الم�ص ��در قائ ًال 50" :عائلة
تح ��زم �أمتعته ��ا وتغ ��ادر المو�ص ��ل
يومي� � ًا الى كرد�س ��تان وتركي ��ا ،بينهم

احل�شد ينفذ عملية لت�أمني  120كم
من احلدود مع �سوريا

 بغداد /المدى
�أعلن الح�شد ال�شعبي� ،أنه نفذ عملية �أمنية وا�سعة لت�أمين
الحدود الدولية مع �سوريا.
وذكر الموقع الر�س ��مي للح�ش ��د ال�ش ��عبي ،في بي ��ان�" ،أن
قيادة الأنبار للح�ش ��د ال�ش ��عبي (اللواء � )19أعلنت تنفيذ
عملي ��ة �أمني ��ة لت�أمين الحدود مع �س ��وريا على طول 120
ك ��م" .و�أ�ض ��اف البي ��ان �أن "ق ��وات الح�ش ��د انت�ش ��رت في
الم�س ��احة الم�س ��تهدفة في العملي ��ة ومن �ض ��منها مناطق
وادي �صواب وقرية �صويب والبو خليفة".
و�س ��بق �أن �أعلن م�س� ��ؤول مو�ص ��لي �أن دور قوات الح�شد
الع�ش ��ائري ف ��ي ق�ض ��اء البع ��اج غرب ��ي المو�ص ��ل �س ��لبي
وب�أنهم خالفوا اتفاق ًا �س ��ابق ًا باالنت�شار على الحدود وهو
ما �أثر على الأمن في المنطقة .و�أعلن العراق تحرير كامل
�أرا�ض ��يه من قب�ض ��ة داع� ��ش الإرهابي ،في كان ��ون الأول
 ،2017بعد نحو � 3س ��نوات ون�ص ��ف من المواجهات مع
التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البالد معلنا �إقامة
"خالفة �إ�سالمية".
في �س ��ياق �آخ ��ر ،اعتقلت الأجه ��زة الأمني ��ة العراقية �أحد
ق ��ادة تنظي ��م "داع� ��ش" الإرهاب ��ي ،و�ض ��بطت بحوزت ��ه
�أ�سلحة ووثائق مهمة ،في محافظة كركوك.

و�أعلنت خلية الإعالم الأمني ،في بيان ح�ص ��لت (المدى)
عل ��ى ن�س ��خة من ��ه� ،أن قيادة العملي ��ات الخا�ص ��ة الثانية،
ف ��وج مكافح ��ة �إره ��اب كركوك� ،إح ��دى ت�ش ��كيالت قوات
جه ��از مكافحة الإرهاب ،تمكنت بجهود متميزة ،ومتابعة
ميدانية ،من �إلقاء القب�ض على قيادي في ع�صابات داع�ش
الإرهابي ��ة .و�أ�ض ��افت الخلي ��ة �أن الإرهاب ��ي ت ��م اعتقاله
في منطقة حي الوحدة و�س ��ط كركوك� ،ش ��مال العا�ص ��مة
بغ ��داد .ون ّوه ��ت خلي ��ة الإع�ل�ام الأمن ��ي ،ب� ��أن الق ��وات
�ض ��بطت ،بح ��وزة الإرهاب ��ي ،مجموع ��ة م ��ن الأ�س ��لحة
والوثائ ��ق المهمة .في يوم الإثنين الفائت ،نفذت القوات
الم�ش ��تركة عملية نوعية بالتن�س ��يق مع التحالف الدولي
لمالحق ��ة فلول داع� ��ش الإرهابي في كرك ��وك� ،أغنى مدن
�ش ��مالي الع ��راق .و�أعلن ��ت الخلي ��ة ،ف ��ي بيان ،قائل ��ة �إنه
"بعملية نوعية ا�س ��تباقية لتعقب فلول ع�صابات داع�ش
الإرهاب ��ي ،وبالتن�س ��يق م ��ع طي ��ران التحال ��ف الدول ��ي،
تمكنت قوات جه ��از مكافحة الإرهاب من قتل � 14إرهابي ًا
جنوبي كركوك� ،شمالي العراق.
وتوا�ص ��ل الق ��وات الأمني ��ة العراقي ��ة عملي ��ات التفتي�ش
والتطهي ��ر ومالحق ��ة فل ��ول "داع�ش" ف ��ي �أنح ��اء البالد،
ل�ض ��مان ع ��دم عودة ظه ��ور التنظي ��م وعنا�ص ��ره الفا ّرين
مجدد ًا.

م ��ن ال يعودون �أب ��د ًا بع ��د �أن يقوموا
ببي ��ع منازله ��م ".وق ��د يبي ��ع الم�ّل�اّ ك
الج ��دد الأرا�ض ��ي ال ��ى الحكوم ��ة من
�أج ��ل تجدي ��د المنطق ��ة ،او يقوم ��وا
ب�أنف�سهم با�ستثمارها .وكانت هناك 3
مقترحات مطروحة لم�ستقبل المدينة
القديم ��ة ،بينه ��ا تحويلها ال ��ى مراكز
تجاري ��ة (م ��والت) وبناي ��ات �س ��كنية
عمودية.
زهي ��ر الجب ��وري ،رئي� ��س لجن ��ة
التخطيط في مجل�س مدينة المو�صل،
يق ��ول لـ(المدى) �إنه "في الأ�ش ��هر الـ7
الما�ض ��ية ب ��د�أت هج ��رة عك�س ��ية من
المدينة ب�سبب ق ّلة الخدمات وارتفاع

البطالة" .وقال الم�س�ؤول المحلي �إن
م ��ن يقوم ببي ��ع منزله �أو �أر�ض ��ه ف�إنه
"قد يئ�س من الح�صول على تعوي�ض
من الحكومة".
لكن ��ه بالمقاب ��ل ي ��رى �أن ��ه م ��ن الخط�أ
تحوي ��ل المدين ��ة القديمة ال ��ى مراكز
تجارية ،خ�صو�ص� � ًا و�أن �أج ��زا ًء منها
فيها �آثار.
وف ��ي نهاي ��ة العام الما�ض ��ي ،ك�ش ��فت
(الم ��دى) ،عب ��ر م�س� ��ؤولين ف ��ي
المو�ص ��ل ،عن تق�س ��يم �إرا� ٍ��ض تابعة
لهيئة الآثار ووزارتي النفط والدفاع
في قل ��ب المدين ��ة تمهي ��د ًا لبيعها �إلى
مواطنين.

و�أكد الم�س� ��ؤولون وقت ��ذاك �أن جهات
مرتبطة ب�شخ�صيات متنفذة في بغداد
أرا�ض كبيرة في منطقة
قامت بتق�سيم � ٍ
التل الأثري التابعة للآثار قرب النبي
يون�س في المو�صل ،الى " 500قطعة
�س ��كنية" ،وب�أن �س ��عر قطع ��ة الأر�ض
( 200متر) و�صل الى مبلغ  70مليون
دينار.
تناف�س بمليارات الدنانير
ف ��ي م ��وازاة ذل ��ك يح ��اول الوق ��ف
ال�ش ��يعي ،بح�س ��ب م�س� ��ؤولين ف ��ي
المو�ص ��ل ،اال�س ��تحواذ على م�س ��اجد
وممتلكات عائدة الى الوقف ال�س ّني.

ويق ��ول ع�ض ��و ف ��ي مجل� ��س محافظة
نين ��وى لـ(الم ��دى) ،طل ��ب ع ��دم ذك ��ر
ا�س ��مه �أي�ض� � ًا� ،إن "جماع ��ات ت ّدع ��ي
انتماءها الى الح�ش ��د ال�ش ��عبي تجبر
بع� ��ض الأ�ش ��خا�ص المتعاقدي ��ن م ��ع
الوقف ال�س ّني على �إخالئها بالقوة".
و�أ�ضاف الم�س�ؤول �أن عمليات الإخالء
تطول �أحيان ًا �شخ�صيات �شيعية تعمل
في ا�س ��تثمار تل ��ك الأم�ل�اك ،مبين ًا �أنه
ف ��ي �إح ��دى الم ��رات ا�س ��تدعى الأم ��ر
ّ
تدخل رئي�س الوزراء الأ�س ��بق نوري
المالك ��ي لإيق ��اف ال�س ��يطرة على �أحد
تلك الأمالك.
وبح�س ��ب الم�س� ��ؤول ف� ��إن هناك نحو
 20جامع ًا في المو�ص ��ل يدعي الوقف
ال�ش ��يعي ب�أنها تعود له ،بالإ�ضافة الى
 300محل تجاري وعقارات �إيراداتها
ال�س ��نوية ال تق ��ل عل ��ى  100ملي ��ار
دينار .ويدور النزاع الأكبر ،بح�س ��ب
الم�س� ��ؤول ،عل ��ى عقارات ف ��ي �أحياء
النبي يون�س ،الدوا�سة ،ال�سرجخانة،
و�سوق ال�سراي ،وهي مناطق تجارية
ت�ضم مئات المحال التجارية.
وفق ما يقوله الم�س�ؤول ،ف�إن المو�صل
ال�س ��نية،
مغلقة تمام� � ًا لأبناء الطائفة ُ
و�أن الجوامع وتل ��ك الأمالك تاريخها
يمتد لـ� 500سنة في المدينة.
بالمقاب ��ل ،ينف ��ي الوق ��ف ال�ش ��يعي
الموجه ��ة �ض� �دّه ب�ش� ��أن
االتهام ��ات
ّ
أرا�ض تابع ��ة لديوان
ا�س ��تيالئه على � ٍ
الوقف ال�س ّني.
وق ��ال محم ��د البيات ��ي ،مدي ��ر الوقف
ال�ش ��يعي ف ��ي المو�ص ��ل ،ف ��ي وق ��ت
�سابق� ،إن �إجراءات الأخير "�أ�صولية
وقانوني ��ة وفق� � ًا لتعليم ��ات وقرارات
مجل�س الوزراء".
بالمقاب ��ل ،قال رئي�س لجن ��ة الأوقاف
ف ��ي مجل� ��س محافظة نينوى ح�س ��ن
�ش ��بيب لـ(الم ��دى) �إن "الق�ض ��ية ل ��ن
تح�س ��م بفر� ��ض الإرادات ويج ��ب
االحتكام فيها الى الق�ضاء".
وب ّين �شبيب �أن لجنته ترف�ض تجاوز
�أي من الطرفين (ال�ش ��يعي وال�س� � ّني)
عل ��ى �أمالك الآخر ،مطالب� � ًا في الوقت
نف�س ��ه الوق ��ف ال�ش ��يعي بـ"تقدي ��م
الم�ستم�سكات الأ�صولية على امتالكه
لتلك المواقع".

الربملان واملفو�ضية يناق�شان انتخابات كركوك بح�ضور الأمم املتحدة
 بغداد /المدى

�أكد رئي�س اللجنة
القانونية في مجل�س
النواب ريبوار هادي،
�أن �إجراء انتخابات
مجل�س محافظة كركوك
مو�ضوع ح�سا�س وغاية
في الأهمية بالن�سبة
لمجل�س النواب وممثلي
المحافظة في المجل�س
وجميع مكوناتها.
ودعا �إلى التعامل
مع انتخابات مجل�س
المحافظة بمو�ضوعية
وحكمة ومراعاة جميع
مكوناتها وم�صالحهم،
والعمل على �ضمان
الحرية الكاملة
للمواطنين للم�شاركة في
االنتخابات ،بح�سب بيان
لمجل�س النواب.
و�أ�ض ��اف ه ��ادي ،خ�ل�ال تر�ؤ�س ��ه
اجتماع� � ًا �ض ��م رئي� ��س و�أع�ض ��اء
لجن ��ة الأقالي ��م والمحافظات غير
المنتظم ��ة ب�إقلي ��م ،والن ��واب ع ��ن
محافظة كركوك ورئي�س و�أع�ضاء
مجل�س المفو�ضية العليا الم�ستقلة
لالنتخاب ��ات وممثلين عن وزارات
الداخلي ��ة والتج ��ارة والتخطي ��ط
والهج ��رة والمهجري ��ن وال�ص ��حة

وبعث ��ة الأم ��م المتحدة لم�س ��اعدة
الع ��راق� ،إن "الوقائ ��ع التاريخي ��ة
�أثبت ��ت �أن ��ه م ��ن ال�ص ��عوبة �إدارة
المحافظ ��ة من قب ��ل مك ��وّ ن واحد
مهم ��ا كان ��ت الإمكاني ��ات المالي ��ة
والإداري ��ة والع�س ��كرية والأمني ��ة
متوف ��رة ل ��دى ذلك المك ��ون ،داعي ًا
�إل ��ى الت�س ��امي ف ��وق الخالف ��ات
والعم ��ل مع ًا ب ��روح �أخوية ووفق
التعاي� ��ش ال�س ��لمي بي ��ن جمي ��ع
المكونات".
و�أ�ضاف رئي�س اللجنة القانونية،
بح�سب البيان� ،أن "االجتماع جاء
بطلب رئي�س مجل�س النواب لبحث
�إمكانية �إج ��راء انتخابات مجل�س
المحافظ ��ة خ�ل�ال �ش ��هر ني�س ��ان
المقبل �أ�س ��وة بباق ��ي المحافظات
الأخرى".

وتابع البيان �أن "االجتماع ناق�ش
موا�ض ��يع تدقيق �س ��جل الناخبين
ف ��ي المحافظ ��ة و�إج ��راءات
المفو�ض ��ية العلي ��ا الم�س ��تقلة
لالنتخاب ��ات ف ��ي تحدي ��ث �س ��جل
الناخبين وفت ��ح مراكز جديدة في
المناطق المحررة".
و�أردف البيان �أن "رئي�س و�أع�ضاء
مجل�س المفو�ضية بدورهم قدموا
ا�ستعرا�ض� � ًا عن الإج ��راءات التي
اتخذته ��ا ف ��ي المحافظ ��ة لإج ��راء
االنتخاب ��ات ف ��ي مج ��ال تحدي ��ث
وتدقي ��ق �س ��جل الناخبي ��ن وفت ��ح
مراكز جديدة للناخبين ،خا�صة في
المناط ��ق المحررة ف ��ي المحافظة
بالتع ��اون والتن�س ��يق مع وزارات
الداخلي ��ة والتخطي ��ط والتج ��ارة
والهجرة والمهجرين".

و�أك ��دت المفو�ض ��ية "جاهزيته ��ا
لإج ��راء االنتخابات في المحافظة
وف ��ق الموع ��د المح ��دد له ��ا ف ��ي
�ش ��هر ني�س ��ان المقبل بالتزامن مع
المحافظات الأخرى".
وخل� ��ص االجتماع ،وف ��ق البيان،
�إل ��ى "ا�س ��تمرار عق ��د االجتماعات
واللق ��اءات بي ��ن اللجنتي ��ن
القانونية والأقاليم مع المفو�ضية
وال ��وزارات المعني ��ة وتزوي ��د
اللجنة بتقري ��ر عما تم �إنجازه من
�سجل الناخبين وتحديث البيانات
وا�س ��تمرار المفو�ض ��ية ف ��ي عملها
بتدقيق وتحديث �س ��جل الناخبين
في المحافظة".
وعق ��د نائ ��ب رئي� ��س مجل� ��س
الن ��واب ح�س ��ن الكعب ��ي ،ي ��وم
الإثنين الفائت ،اجتماع ًا م�ش ��ترك ًا

م ��ع لجن ��ة الأقالي ��م والمحافظات
وممثل ��ي محافظة كرك ��وك ،لبحث
اال�س ��تعدادات الأخي ��رة لإج ��راء
االنتخاب ��ات ،وخل� ��ص االجتم ��اع
ب�ض ��رورة �إج ��راء االنتخابات في
كركوك بموعدها.
ومن ��ذ م ��ا يق ��ارب ال� �ـ  14عام� � ًا
ل ��م َّ
تنظ ��م انتخاب ��ات محلي ��ة ف ��ي
محافظة كركوك ،ب�سبب الخالفات
بي ��ن المكون ��ات التي ت ��دور حول
تحديد ن�س ��ب تمثيلها ف ��ي مجل�س
المحافظة م ��ن جه ��ة ،والتع ّثر في
تطبي ��ق المادة  140من الد�س ��تور
من جهة �أخرى.
وق ��ال ع�ض ��و لجن ��ة الأقالي ��م
والمحافظات غير المنتظمة ب�إقليم
�أحمد حيدر قا�س ��م لـ(المدى) ،قبل
�أي ��ام� ،إن "الخالفات مازالت قائمة
بين مكوّ نات محافظة كركوك ب�ش�أن
تحديث �سجل الناخبين ".وك�شف
�أن "المكوّ نين العربي والتركماني
اقترح ��ا ت�أجي ��ل انتخاب ��ات مدينة
كركوك �ستة �أ�شهر �أو �إجراءها في
�أوقاتها المقترح ��ة لكن وفق نظام
الكوتا ولدورة انتخابية واحدة".
و�أو�ض ��ح النائ ��ب التركمان ��ي عن
محافظة كرك ��وك �أن "نظام الكوتا
يقترح تحديد ن�س ��ب مقاعد العرب
والتركم ��ان والك ��رد ف ��ي مجل� ��س
محافظ ��ة كرك ��وك ب� �ـ � ،% 32أي ما
يع ��ادل �أربع ��ة مقاع ��د ل ��كل مكون
ومقعد واحد للمكوّ ن الم�سيحي".
و�أو�صى قانون انتخابات مجال�س
المحافظ ��ات رقم  12ل�س ��نة 2018
بتوزيع المنا�ص ��ب بمبد�أ التوازن
القائ ��م عل ��ى تقا�س ��م ال�س ��لطة بين
الع ��رب والتركمان والك ��رد بواقع
 %32لكل منهم ،مقابل  %4للمكوّ ن
الم�سيحي.

سياسة
قناطر

 طالب عبد العزيز

لرنجع عراقيينّ رافدين ّيني
مل ُت َت � ْ�ح يل زي ��ار ُة املتحف الوطن ��ي العراقي بعد �أح ��داث العام 2003
لكنني ،ويف زيارتي االخرية لبغداد وقفت واجم ًا ،مذهو ًال عند العظمة
التي كانت يوما لنا ،وبني يدي املجد الذي كان ن�سبنا يوما ،فقد دخلت
املتحف �ص ��حبة فريق عمل خا�ص ،و�أمام الأعمال االن�سانية الفريدة مل
�أم�سك دموعي فانقطعت عنهم .كانت ريح احل�ضارة ت�أتيني يف �صورة
بن�سغ
ختم ر�س ��م قبل خم�سة �آالف �س ��نة ،وكانت القطع الآثارية متدُّين ٍ
عبقري خفي� ،صعّد من �أحما�ض اجل�سد ،وغيرّ يف تركيبة النف�س التي
كنته ��ا قب ��ل دخويل ،فقد �أع ��ادين اىل اجلنوب مر ًة ،اىل �أور و�س ��ومر،
حيث َّ
خط هناك اللوحُ الكتابي الأول ،وثاني ًة اىل بابل و�شارع املوكب
والأ�س ��وار العمالق ��ة ،حيث كان ��ت ال�ش ��رائع والقوانني ،واىل �أ�ش ��ور
والنمرود حيث كانت اململكة العظيمة تطري بجناحني �سماويني.
ل ��ن �أجت ��رد من عواطفي كث�ي�ر ًا ،ولن �أنفي انت�س ��اب غالبي ��ة العراقيني
اىل اجل ��ذر العرب ��ي يف اليم ��ن �أو احلجاز ،لكنني رح ��ت �أت�أمل وجوه
العراقيني الذين معي يف قاعات املتحف ،واعقد املقارنات بني �ص ��ورة
الإن�س ��ان العراقي االول و�ص ��ور �أ�ص ��دقائي من العراقيني ،الذين معي
يف املتحف ال�ساعة هذه ،فكانت املقاربة ما �أذهلني ب�شكل كبري ،الوجه
والفكني والأنف والعينني ذاتها .تذكرت �إنني زرت جناح الفرعونيات
يف املتحف الربيطاين بلندن ،ورحت مقارنا بني �صورة وجه االن�سان
امل�ص ��ري ال ��ذي نطالع ��ه يف ال�ش ��ارع بالقاه ��رة و�ص ��ور املومي ��اوات
ُ
ال�شكوك
والر�سوم التي تزين جدران املتحف ،حيث ال ت�ساور امل�شاه َد
بامكانية عقد القرائن� ،إذ �سيكون االن�سان واحد ًا ،وهو هو يف االم�س
والي ��وم وقب ��ل �آالف ال�س ��نني .النتوء العظم ��ي� ،أ�س ��فل العينني ،الذي
ميي ��ز الوجه ،العالم ��ة الدالة على �ش ��كل الوجه امل�ص ��ري ،هو ذاته يف
ال�ص ��ورتني ،وهكذا ،ل ��ن نذهب عميق� � ًا يف فكرة الهجرة م ��ن اجلزيرة
العربية اىل هناك.
فكرة القومية التي �أ�س�س لها بنو �أمية يف بالد ال�شام ،وحظيت بعناية
فائقة لدى عبد امللك بن مروان وعامله احلجاج يف الب�ص ��رة بخا�ص ��ة،
هي التي ا�س ��تمد منه ��ا القوميون العرب فكرة الع ��رق والدم واالنتماء
العربي فيما بعد ،وهي ذاتها التي القت التناغم يف ق�ضية �صفاء ونقاء
دم القبيل ��ة الواح ��دة ،الت ��ي روج لها ال�ش ��وفينيون واجلهلة ال�ص ��غار
من �ش ��يوخ وامراء ،والتي م ��ا زالت قائمة عند كثري منهم ،ي�ش ��هرونها
راي ��ة قبيح� � ًة عنوانها الت�ض ��ييق وتهمي� ��ش الآخر وطرد غ�ي�ر العربي
م ��ن نعمة (ال�ص ��فاء والنق ��اء) ذاك .الأمر الذي فاقم من �ش ��عور العربي
بتفوق ��ه ودوني ��ة غريه ور�س ��مه حلدود وج ��وده قبلي ًا عل ��ى يف الرملة
�أو ِّ
ال�ش ��عب الذي ي�س ��كنه ،ومبا �أفقده حل�س ��ه يف االنتم ��اء والإخال�ص
للأر� ��ض الكبرية (الوطن) ثم جاء الدي ��ن وجاءت الطائفة وجاء معهما
كل تقلي�ص لفهم االنتماء .
ل ��ن يخ�س ��ر العراق ��ي �ش ��يئ ًا �إذا غ ّل َب(�أنتماءه)اىل ج ��ذر عراقه االول،
بتاريخ ��ه وما�ض ��يه وح�ض ��ارته و�إن�س ��انه ،و�س ��يكون م ��ع وج ��وده
امليزابوتيم ��ي ه ��ذا الأكرث قبو ًال يف العامل ،بو�ص ��فه هوي ��ة علي ًا ،لكنه
�سيخ�س ��ر الكث�ي�ر من وجوده �إذا م ��ا ظل مغ ّلب ًا (اختي ��اره) اىل حميطه
العربي على ح�ساب جذره العراقي ،نحن عراقيون قبل �أن نكون عرب ًا.
ال ميكنني ت�ص ��ور الفك ��رة القائلة ب�أن العراقيني جميع� � ًا قد نزحوا من
�شبه اجلزيرة ،هذه فر�ضية قاتلة لنا ،وقد عانى منها العراقيون ،ل�سنا
جميع ًا ميانيني وال حجازيني ول�س ��نا فر�س ًا �أوغري ذلك .م�صر فرعونية
تتكلم العربية والعراقي رافديني يتكلم العربية .رافدينيتنا تخل�ص ��نا
الع ��رق والطائفة والقبيلة� ،آن لنا �أن نخل�ص من امل�س ��ميات
من �ش ��رور ِ
القبيحة هذه التي �أورثتنا الكراهية والبغ�ضاء.
فك��رة القومية التي �أ�س�س له��ا بنو �أمية يف بالد
ال�شام ،وحظيت بعناي��ة فائقة لدى عبد امللك
بن مروان وعامله احلجاج يف الب�صرة بخا�صة،
ه��ي الت��ي ا�ستمد منه��ا القوميون الع��رب فكرة
العرق والدم واالنتماء العربي فيما بعد
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م�ضيق هرمز  :ممر �سرتاتيجي يف قلب التوترات بني �إيران
والواليات املتحدة
اليزال هذا املمر البحري هو طريق ال�شحن �شبه احل�صري الذي يربط منتجي الهيدروكربون يف ال�شرق الأو�سط ب�أ�سواق
�آ�سي��ا و�أوروب��ا و�أمريكا ال�شمالية ..يعترب م�ضيق هرمز  ،الواقع يف املنطقة الت��ي �أ�سقطت فيها �إيران يوم اخلمي�س املوافق
 20حزيران  ،طائرة ع�سكرية �أمريكية بدون طيار  ،نقطة عبور ا�سرتاتيجية لتجارة النفط العاملية ويف قلب التوترات
الإقليمية على مدار عقود..
 ترجمة /عدوية الهاللي
وكان ��ت �إيران قد حذرت في يوم الجمعة
المواف ��ق  21حزيران من �إنها �س ��تدافع
عن �أرا�ضيها �ضد �أي انتقام من الواليات
المتح ��دة  ،ف ��ي حي ��ن ق ��ررت الخط ��وط
الجوي ��ة الماليزي ��ة والخط ��وط الجوية
ال�س ��نغافورية تجن ��ب الطي ��ران ف ��وق
م�ضيق هرمز ..
يقع م�ض ��يق هرمز  ،الذي يربط الخليج
العرب ��ي بخلي ��ج عم ��ان  ،بي ��ن �إي ��ران
و�س ��لطنة عم ��ان ..ويت�ص ��ف ب�ض ��يقه –
حوال ��ي  50كيلومت ��ر ًا – وعمق ��ه ال ��ذي
اليتج ��اوز  60كيلومتر ًا ..كما وتنت�ش ��ر
في ��ه ج ��زر �ص ��حراوية �أوغي ��ر م�أهول ��ة
بال�س ��كان لكنها ذات �أهمية �س ��تراتيجية
كبيرة ..وهي الجزر الإيرانية لم�ض ��يق
هرم ��ز  ،وجزيرت ��ي ق�ش ��م والراك ،
بمواجهة �ش ��اطئ بندر عبا� ��س الإيراني
..
ويظ ��ل م�ض ��يق هرم ��ز طري ��ق ال�ش ��حن
�ش ��به الح�ص ��ري ال ��ذي يرب ��ط منتج ��ي
الهيدروكربونات في ال�ش ��رق الأو�س ��ط
( المملك ��ة العربية ال�س ��عودية والكويت
وقط ��ر والإم ��ارات العربي ��ة المتح ��دة
والعراق و�إيران ) باال�س ��واق الآ�سيوية
واالوروبية وفي �أمريكا ال�شمالية ..
ف ��ي ع ��ام  ،2018ت ��م ت ��داول حوالي 21
ملي ��ون برميل من النفط الخ ��ام يومي ًا ،
وفق ��ا لوكالة الطاق ��ة االميركية  ،ويمثل
ه ��ذا حوال ��ي  % 21من ا�س ��تهالك النفط
العالم ��ي وثل ��ث النفط الخام ف ��ي العالم
ال ��ذي يت ��م �ش ��حنه ع ��ن طري ��ق البح ��ر
 ،ورب ��ع التج ��ارة العالمي ��ة م ��ن الغ ��از
الطبيعي ال�س ��ائل يمر عب ��ر هرمز ..وقد
ت ّم تمريرنحو  % 76من �ص ��ادرات النفط
الخ ��ام عبر هذا الم�ض ��يق ال�س ��تراتيجي
الى الدول الآ�سيوية في العام الما�ضي (
في المقام االول ال�صين  ،الهند  ،اليابان
 ،وكوري ��ا الجنوبي ��ة ) وفق ��ا لوكال ��ة
اال�ستخبارات االميركية ..
وبينما �أن�ش�أت المملكة العربية ال�سعودية
واالم ��ارات العربية المتحدة �ش ��بكة من
خط ��وط االنابي ��ب لتج ��اوز الم�ض ��يق ،
ف�إن ه ��ذه الطرق البديلة التحمل �س ��وى
كميات محدودة (  3ماليين برميل يومي ًا
ف ��ي ع ��ام  ، 2018ب�س ��عة �إجمالية قدرها
 6,8ملي ��ون) ول ��م يتم انقاذه ��ا  ،بعد �أن

حدث ف ��ي �آيار هجوم على خ ��ط �أنابيب
النف ��ط ال�س ��عودي م ��ن قب ��ل المتمردين
اليمنيين ..وق ��د �أدت الهجمات االخيرة
التي تعر�ضت لها ناقالت النفط في بحر
العرب وحادثة �ضرب الطائرة االميركية
ب ��دون طي ��ار ال ��ى �إث ��ارة ا�ض ��طراب في
حرك ��ة الم ��رور وزعزع ��ة في ا�س ��تقرار
�سوق النفط � ،إذ ارتفع �سعر برميل نفط
غرب تك�سا�س بن�س ��بة  %6يوم الخمي�س
قيا�س ًا الى نيويورك ..
بالن�س ��بة للبلدان الم�س ��تهلكة  ،يبدو من
ال�ص ��عب ايجاد بديل  ،م ��ن حيث الحجم
والجودة  ،للخام الم�ستخرج من منطقة
الخلي ��ج  ،بالتال ��ي  ،ف ��ان النفط الخفيف
ال ��ذي تنتج ��ه الوالي ��ات المتح ��دة لي�س
بدي ًال ع ��ن النفط الخ ��ام الثقيل لل�ش ��رق
الأو�س ��ط ..وعلى الرغم من �أن الواليات
المتح ��دة �أكب ��ر منت ��ج وم�ص ��در خال�ص
للنف ��ط ف ��ي العال ��م  ،فقد ا�س ��توردت في
ع ��ام  2018حوال ��ي  1,4ملي ��ون برميل
ف ��ي اليوم م ��ن النف ��ط الخام ال ��ذي يمر

عبر م�ض ��يق هرمز وال ��ذي يمثل  %7من
ا�ستهالكها ..
وتدي ��ن �إي ��ران – الت ��ي تعتب ��ر نف�س ��ها
حامي ��ة الخلي ��ج – با�س ��تمرار وج ��ود
قوات �أجنبية ف ��ي المنطقة  ،بما في ذلك
الأ�س ��طول الأميركي الخام�س المتمركز
في البحرين  ،وقد هددت مرار ًا وتكرار ًا
ب�إغ�ل�اق م�ض ��يق هرم ��ز في حال ��ة القيام
بعم ��ل ع�س ��كري ف ��ي المنطق ��ة  ،كم ��ا �إن
الحر� ��س الث ��وري والجي� ��ش الإيران ��ي

ت ��م �إ�س ��قاطها ب�ص ��اروخين م ��ن فرقاطة
�أميركية كانت تقوم بدورية في الم�ضيق
و(� )290شخ�ص ًا قد قتلوا ..وادعى طاقم
ال�س ��فينة ب�أن ��ه �ض ��رب ايربا� ��ص لمقاتل
ايران ��ي يحم ��ل نواي ��ا معادي ��ة ..وف ��ي
�أواخ ��ر ني�س ��ان ع ��ام � ، 2015أوقف ��ت
قوارب الحر�س الثوري �سفينة حاويات
في جزر مار�شال في م�ضيق هرمز  ،وفي
ال�ش ��هر التالي � ،أطلقت ق ��وارب الدورية
الإيراني ��ة طلقات تحذيري ��ة في محاولة
وا�ضحة العترا�ض �سفينة تجارية ترفع
ي�س ��يطران عل ��ى العملي ��ات البحرية في علم �سنغافورة ..
الخليج ..وتعود �أهم فترات تعطيل نقل وف ��ي �آي ��ار م ��ن ع ��ام  ،2018انتع�ش ��ت
النفط الخام الى عام  ، 1984في خ�ض ��م التوت ��رات ب�س ��بب ان�س ��حاب الوالي ��ات
ال�ص ��راع الإيراني – العراقي (  -1980المتح ��دة من االتف ��اق الن ��ووي الدولي
� ، )1988أثن ��اء "" ح ��رب الناقالت" � ،إذ و�إع ��ادة فر� ��ض عقوب ��ات �ص ��ارمة ،
تم تدمير �أكثر من � 500سفينة ..
وا�ش ��تدت ح ��دة التوت ��رات ف ��ي الآون ��ة
وف ��ي تم ��وز ع ��ام  ،1988ت� � ّم �إ�س ��قاط االخيرة ب�س ��بب هجمات تخريبية �ض ��د
طائرة ايربا�ص ( )A300تابعة لل�شركة الناقالت النفطية في منطقة الخليج ..
الوطنية للطيران الإيراني  ،والتي ت�ؤكد
 عن مجلة لوبوا الفرن�سية
العالقة بين بندر عبا�س ودبي  ،وكان قد

�إع��������ل�������ان����������������ات
+ 964 7809144160 | + 964 7709992499
+ 964 7708080800 | + 964 7704448045
zamwa@zamwa.org, www.zamwa.org

�إعــــــالن

مذكرة الإخبار بالتنفيذ
للأموال املنقولة
�إىل املدين  :املدير املفو�ض ل�شركة املواهب للنقل
العام � /إ�ضافة لوظيفته.
عنوان��ه� :ش��ارع فل�سط�ين� /ش��ارع �صف��ي الدين
احلل��ي – عمارة الهيثم  /حمل��ة (� )10شارع ()12
عمارة (.)192

جملهولية محل اإلقامة حس��ب إشعار القائم
بالتبليغ وتأييد اجمللس احمللي حلي ( )14متوز.
نخبرك��م بأن��ه تقرر حج��ز األم��وال املنقولة
س��هامكم في ش��ركة املواهب للنقل العام
احمل��دودة لقاء طل��ب الدائن الش��ركة العامة
للنق��ل الب��ري البال��غ ( )141.389.368مليون
دين��ار ،فيجب عليك��م أداء املبلغ املذكور أدناه
خ�لال مدة ثالثة أيام من الي��وم التالي لتاريخ
تبليغكم بهذا اإلخبار وإال فان األموال احملجوزة
مبوجب هذا القرار س��تباع وفقا ً للقانون وذلك
استنادا ً للمادة ( )69من قانون التنفيذ.
املنفذ العدل
ن�ضال دروي�ش كاظم

م  /انــــذار
تهديكم هيئتنا أطيب...
اس��تنادا ً إل��ى الصالحيات اخملول��ة لنا مبوجب األم��ر ( )65لس��نة  2004النافذ ونظرا ً
لقيامكم بتجهيز خدمة وصيان��ة أجهزة اتصاالت ( )IVMSالتي هي أحد منظومات
حتدي��د وتتبع موقع املركبات ( )GPS Tracking Systemبدون ترخيص من قبل هيئتنا
لصال��ح ش��ركة نفط البصرة .علي��ه تقرر انذارك��م لتصحيح وضعك��م القانوني
واس��تحصال التراخيص من قبل هيئتنا خالل مدة ( )30يوما ً من اليوم التالي لتاريخ
نشر كتابنا هذا وبخالفه تتحملون كافة التبعات املالية والقانونية.
رئي�س اجلهاز التنفيذي
هيئة الإعالم واالت�صاالت
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رياضة

مدير تنفيذي الأوملبية يف�ضح جلنة "الإ�صالح" الريا�ضي

 جزائر ال�سهالين :ق���رارات احلكومة بال �إج����راءات ..واخلما�سية تعاملت بـ"�إنتقامية"!
� صياغة القانون ال ترتقي لبلد ال�س ّياب  ..و�شبح التعليق خلف الباب!  نقف عند اجلرف الآمن وال نريد الأكتواء بنار الكويت
()2-1

الأ�سا�س لأنها �ستخ�ضع للمقارنة معه".
مت�س ��ك رئي� ��س اللجن ��ة
وبخ�ص ��و�ص ع ��دم ّ
الأوملبي ��ة الوطنية و�أع�ض ��اء املكت ��ب التنفيذي
بالنظ ��ام الأ�س ��ا�س للحيلول ��ة دون امل�ض ��ي يف
الإجراءات املتخذة مبوجب القرارين 60و140
ل�س ��نة 2019قب ��ل �إ�ص ��دارهما ،قال ":ال �أ�ش ��كل
عل ��ى الآخري ��ن م ��ا ال يعرفون ��ه ،بل �أحت� �دّث ما
�أعرفه �أنا بالوثائق ،و�أعلن عنه با�س ��تمرار كي
يتع ّل ��م الآخرون منها ،وع ��دم معرفتهم ال يعني
انتقا�ص� � ًا منهم� ،أما �أنا ف�أعتربه جزء من مهمتي
واخت�صا�ص ��ي ،فاالجراءات احلكومية ال عالقة
له ��ا بق�ض ��ية النظام الأ�س ��ا�س ،وم ��ا تتخذه من
قرارات تعنى بامل�س ��ائل املالية وفق ًا ل�صالحيات
التعام ��ل م ��ع �أموالها فذلك من حقه ��ا وهو مبد�أ
متعارف من قبل الأوملبية الدولية وال تعرت�ض
عليه".

 بغداد� /إياد ال�صاحلي
�أكد املدير التنفيذي للجنة الأوملبية الوطنية جزائر
ال�سهالين �أن قرارات حكومة عادل عبداملهدي يف
ملف الريا�ضة بال �إجراءات تنفذها وفق ًا لطبيعتها
وم ��ا تت�ص ��ل ب ��ه بداللة تعار� ��ض الق ��رار  140مع
القان ��ون  20الناف ��ذ ب�سب ��ب وج ��ود تعار�ض ��ات
داخل قبة جمل�س الوزراء تتع ّلق بر�ؤية احلكومة
نح ��و ملف اللجنة الأوملبي ��ة الوطنية  ،حمذر ًا من
تع ّر� ��ض ريا�ضتن ��ا �إىل مط � ّ�ب التعلي ��ق يف وق ��ت
قري ��ب ب�سبب عدم توافق م�سودة قانون الأوملبية
املقرتح م ��ع نظامها الأ�سا�س وحتمي ��ة رف�ضه من
الأوملبي ��ة الدولي ��ة ،ع ��اد ًا اجتماع وزير ال�ش ��باب
والريا�ض ��ة ورئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية يف
مدينة لوزان ال�سوي�س ��رية يوم غد اخلمي�س ب�أنه
اجتماع "بائ�س" لعدم التح�ض�ي�ر له وعدم وجود
نقاط �إلتقاء لهما يف الداخل.
ومو�سع لل�سهالين
جاء ذلك يف حديث �إ�س ��تثنائي
ّ
�أدىل ب ��ه لـ(امل ��دى) ع�ش ��ية �س ��فر الوفد ال ��وزاري
والأوملب ��ي اىل ل ��وزان للق ��اء م�س� ��ؤويل الأوملبية
الدولي ��ة ،وبُعي ��د عودت ��ه ملمار�س ��ة مهمت ��ه مدير ًا
تنفيذي� � ًا للجن ��ة الأوملبي ��ة الوطني ��ة �إث ��ر �إبتعاده
لأ�سباب خا�صة ،وقال يف م�ستهل احلديث":يُ�شكل
علي طبيعة املقاالت املتتالية التي ن�شرتها يف �أحد
ّ
املواقع بخ�ص ��و�ص تقييمي لأداء الدولة يف ملف
الأوملبي ��ة ،احلكومة ال تريد �أن تطبق القانون وال
تري ��د �أن تطبّق تعليماتها ،ول ��و ُطبّق القرار 140
بعقالني ��ة لأوج ��د خارط ��ة طري ��ق رائع ��ة للحركة
الأوملبية يف العراق ،لكني � ُأ�شكل على دولة رئي�س
ال ��وزراء عادل عبدامله ��دي ان موقف حكومته يف
ملف الريا�ض ��ة "ق ��رارات ب�ل�ا �إج ��راءات" و�أكرب
دلي ��ل �أن �إجراءات القرار  140تتعار�ض متام ًا مع
القانون ومع طبيعة القرارُ ،
وطبقت بـ"�إنتقامية"
يف امللف املايل".
و�أ�ض ��اف�" :إ�ش� � ّكلنا على م� ّؤ�س�س ��ة مل تتعامل مع
القان ��ون 20ونح ��ن �أي�ض� � ًا مل ننف ��ذ قان ��ون ،20
وعندما حاجج ��تُ الإخوة يف اللجنة اخلما�س ��ية
�أمام الكابنت رعد حمودي ب�أن القانون  20واجب
التنفي ��ذ قال ��وا (الأوملبي ��ة مل ُتنتخ ��ب يف �ض ��وء
القان ��ون نف�س ��ه) وقل ��ت �أن ��ا �أحت ��دث م ��ع اللجنة
اخلما�س ��ية ولي� ��س اللجن ��ة الأوملبي ��ة ويتوج ��ب
عليه ��ا تطبيق القان ��ون  20يف الإجراءات املالية،
�أم ��ا �إ�ش ��كالكم على املكت ��ب التنفيذي ب�أن ��ه مل ي� ِأت
بانتخاب ��ات وفق ًا للقانون  ،20فهذا الإ�ش ��كال قائم
ول�س ��تُ معرت�ض� � ًا عليه ،لك ��ن �إجراءاتكم تن�ص � ُّ�ب
خارج القانون ."20
�صالحية الرئي�س

و�أو�ض ��ح ":املادة ( 15-ز) من القانون  20ت�شري
اىل �أن رئي� ��س اللجن ��ة الأوملبية ميتلك �ص�ل�احية
تعي�ي�ن املوظف�ي�ن واملدرب�ي�ن والفني�ي�ن وحتدي ��د
رواتبه ��م و�إنه ��اء خدماته ��م ،والي ��وم اللجن ��ة

�صياغة القانون

اخلما�س ��ية هي من حتدّد رواتب املوظفني ،وهذا
ُيع ��د قفز ًا عل ��ى القانون ومراجعة غري �ص ��حيحة
مللف احلركة الأوملبي ��ة يف العراق ،ومن يقول �أن
اللجنة اخلما�سية تعاملت بذلك لت�سكني احلكومة
�ص�ل�احيات من�ص ��ب رعد حمودي فيكف ��ي الداللة
على عدم �صحة ذلك هو الكتاب الذي وجهه الأمني
العام ملجل�س الوزراء قبل �س ��تة �أيام اىل (ال�س ��يد
رئي� ��س اللجن ��ة الأوملبي ��ة الوطنية املح�ت�رم رعد
حم ��ودي �س ��لمان) ومعل ��وم �أن الدائرة املبا�ش ��رة
لرئي� ��س الوزراء تتعامل مع رعد حمودي على انه
رئي�س للجنة الأوملبية الوطنية".
ٌ
�إ�شكاالت  ..و�إحباط

وت�س ��اءل ال�س ��هالين  ":ل ��و افرت�ض ��نا �أن جمي ��ع
�أع�ض ��اء املكت ��ب التنفي ��ذي ترك ��وا مواقعه ��م ،هل
ي�ستمر منح رواتب موظفي الأوملبية وفق ًا لقانون
الدولة العراقية �أم ح�سب �إرادة اللجنة اخلما�سية؟
�أكيد �س ��يتم منحهم الراتب ح�سب القانون� ،أي �أن
امل�ش ��كلة لي�س ��ت بوجود حم ��ودي يف من�ص ��به �أم
ال ،ب ��ل بوجود تعار�ض ��ات يف الإج ��راءات داخل
قبة جمل� ��س ال ��وزراء ،والأمانة العام ��ة للمجل�س
تتعام ��ل م ��ع حم ��ودي رئي�س� � ًا للأوملبي ��ة والقرار
 140يق ��ول �إنه لي�س رئي�س جلنة �أوملبية ،فمع �أي
حكومة نتعامل؟ لهذا عندما ُن�ش ��كل على الأوملبية
ب�إجراءاتها علينا �أن ال جند �إ�شكاالت يف امل�ؤ�س�سة
احلكومية ،وعندما ن�شكل على الأوملبية وجند �أن
امل�ؤ�س�س ��ة احلكومية لديها �إ�ش ��كاالت �أكرث ب�ؤ�س� � ًا

و�أكرث عظمة �سيو ّلد لدينا نوع ًا من الإحباط".
و�أ�ش ��ار اىل �أن ":م ��ا مت ��ر ب ��ه احلرك ��ة الأوملبي ��ة
العراقي ��ة خ�ل�ال الن�ص ��ف الأول من الع ��ام 2019
مل ت�ش ��هده كل ال�سنوات ال�سابقة� ،سواء من بداية
ت�أ�سي�سها عام  1948اىل عام  2003يوم تع ّر�ضتْ
اىل �ض ��ربة قا�ص ��مة للحركة عندم ��ا �ألغيت جميع
م�ؤ�س�س ��اتها� ،أما الآن فالو�ض ��ع خمتل ��ف عمّا كان
قبل  16عام� � ًا� ،آنذاك �أنهكت اجليو�ش املحت ّلة تلك
امل�ؤ�س�س ��ات ،واليوم تنعم با�ستقرار وطني كامل،
وعلين ��ا �أن نعي ماذا يعني اال�س ��تقرار والوطنية
يف ر�س ��الة م ��ن ه ��ذا الن ��وع؟ فاالبتعاد ع ��ن نقاط
الإلتق ��اء �أعده عج ��ز ًا يف ذهنية و�آلي ��ات وطريقة
تفكري القيادات املتبينة للملف الريا�ضي".
ورقة النظام

وذكر ال�س ��هالين�":إن اللجن ��ة الأوملبية الدولية
تتعاطى م ��ع اللجان الأوملبية الوطنية مبوجب
نظ ��ام يُ�ص ��اغ م ��ن قب ��ل اجلمعي ��ة العمومي ��ة
للأوملبي ��ة الوطني ��ة يف �أي بل ��د ،ويف الع ��راق
يوجد نظام �أ�سا�س مهما كان معوّ ج ًا ،فالأوملبية
الدولية تتعاطى مع ��ه وال تتعاطى مع �أي ورقة
�أخرى تتعار�ض معه� ،أي �ش ��يء يتع ّلق بطبيعة
احلرك ��ة الأوملبية يف الع ��راق �أو ما يجري فيها
�أو ما تواجه ُه من مط ّبات وما فيها من معاك�سات
�س ��تفتح الأوملبي ��ة الدولي ��ة �ص ��فحات النظ ��ام
الأ�سا�س و�ستعالج الو�ض ��ع �ضمن مواده ،ولن
تنظ ��ر يف �أي ورق ��ة غريه ،وبالت ��ايل ف�إعرتاف

الأوملبية الدولية بالوطنية العراقية مبني على
هذا النظام".
و�أ�ش ��ار �إىل �أن "ورق ��ة القان ��ون العراقي ّ
تنظم
�ش ��كل العالق ��ة م ��ا ب�ي�ن احلكوم ��ة واللجن ��ة
الأوملبي ��ة الوطني ��ة ،والنظ ��ام الأ�س ��ا�س ورقة
تنظ ��م �ش ��كل العالق ��ة ب�ي�ن الأوملبي ��ة الوطني ��ة
ونظريته ��ا الدولية ،ولكي يك ��ون هناك توازن
ما بني هاتني الوثيقتني الب ��د �أن تعي الأطراف
الثالث ��ة م�س� ��ؤولياتها الوطني ��ة والدولية مالها
وما عليها� ،أما احلكومة فلديها ا�ستحقاقات يف
م�ؤ�س�سة تنتمي �إليها كاللجنة الأملبية العراقية،
و�إذا مل جن ��د ه ��ذا الت ��وازن يف �أبجدياته ��ا لن
ن�ص ��ل اىل نقط ��ة �إلتق ��اء حقيقي ��ة مو ّثق ��ة على
الورق ،وبوجود النظام الأ�سا�س ال ميكن لنا �أن
ن�صيغ قانون ًا بعيد ًا عنه وبخالف ذلك �ستواجه
الريا�ضة العراقية �شبح التعليق ال حمال".
وق ��ال ال�س ��هالين ":علين ��ا �أن جنل� ��س ونراجع
كل الأوراق �إذا م ��ا �أردنا �أن جن ��د حلو ًال لنقطة
الإلتق ��اء� ،أو ًال نراجع النظام اال�س ��ا�س املعتمد
لدى الأوملبية الدولية ،وثاني ًا مراجعة القانون
الذي ين�س ��جم مع النظام الأ�سا�س ،و�إذا وجدنا
النظ ��ام ال ين�س ��جم مع ال�سيا�س ��ة العامة للدولة
العراقي ��ة علين ��ا �أن نناق� ��ش الأوملبي ��ة الدولية
بذل ��ك ونق ��ول ه ��ذا النظ ��ام ال يلب ��ي متط ّلب ��ات
ال�سيا�س ��ة العام ��ة للدول ��ة العراقي ��ة ونظرته ��ا
اىل الريا�ض ��ة ولي� ��س اىل احلرك ��ة الأوملبي ��ة
فقط ون�ص ��ل اىل اتفاقية ب�ي�ن االطراف الثالثة

كبار النوار�س والقيثارة وال�صقور في مهمة غرب �آ�سيا
 بغداد /حيدر مدلول
�ش ��هدت القائم ��ة الأولية ملنتخبن ��ا الوطني
لك ��رة الق ��دم الت ��ي �أعلنه ��ا ال�س ��لوفيني
�سرتي�ش ��كو كاتانيت� ��ش حت�ض�ي�را لبطولة
غرب �آ�س ��يا للرجال التا�سعة التي �ستجري
يف مدينت ��ي �أربي ��ل يف �إقلي ��م كرد�س ��تان
وكرب�ل�اء املقد�س ��ة خ�ل�ال املدة م ��ن الثاين
ولغاي ��ة الرابع ع�ش ��ر م ��ن �ش ��هر �آب املقبل
مب�شاركة ت�سعة منتخبات �سيطرة لالعبينا
املحليني الذين يلعب ��ون يف عدد من الفرق
الت ��ي ت�ش ��ارك يف مناف�س ��ات دوري الكرة
املمتاز باملو�سم . 2019-2018
و�ض� �مّت  30العب� � ًا من ب�ي�ن  44وهم جالل
ح�سن وجنم �شوان وم�صطفى حممد جرب
و�ص ��فاء هادي و�أحمد فا�ضل و�أحمد جالل
ومهند عبد الرحيم وعالء عبا�س (الزوراء
) وحمم ��د حمي ��د و�ض ��رغام �أ�س ��ماعيل
وم�ص ��طفى ناظ ��م وع�ل�اء عل ��ي مه ��اوي
ومه ��دي كامل واجمد عط ��وان ومهند علي
كاظ ��م (ال�ش ��رطة ) و�س ��عد ناطق و�س ��امح
�سعيد وكرار نبيل وحممد قا�سم وابراهيم
باي� ��ش (الق ��وة اجلوي ��ة ) وحممد �ص ��الح
وعدي �شهاب وميثم جبار (الكرخ ) و�أحمد
فرن ومازن فيا� ��ض وحممد داود (النفط )
وو�س ��ام �س ��عدون (نف ��ط مي�س ��ان ) ونياز
حممد (�أربيل ) وعلي كاظم (نفط الو�س ��ط
) ومروان ح�س�ي�ن (الطلبة ) وحممد خ�ضر
و 8العب�ي�ن حمرتف�ي�ن مم ��ن يلعب ��ون يف
الدوريات العربية والآ�سيوية واالوروبية
واالمريكي ��ة عل ��ي عدن ��ان (فانكوفروايت
الكن ��دي ) وجي�س�ت�ن م�ي�رام ( �أتالنت ��ا
يونايتد االمريكي ) و�أ�سامة ر�شيد (بورتو
الربتغايل ) وفرن�س بطر�س �ضياء (هوبرو
الدمناركي ) وريوان �أمني (�أو�س�ت�ر �سوند
ال�سويدي ) و�أحمد يا�سني (هالك ال�سويدي

�شريطة �أن تكون الأوملبية الدولية هي امل�سطرة
الت ��ي نحتكم اليها ،وبانته ��اء مراجعتنا للنظام
الأ�سا�س ميكن �صياغة قانون فيه مبادىء عامة
ال تتقاطع مع ما اتفقنا عليه يف النظام الأ�سا�س
و�سنخرج من امل�شكلة ب�سالم".
�أزمة الكويت

ونوّ ه املدير التنفيذي للأوملبية �إىل �إنه ":لي�س
انتقا�ص� � ًا من دولة العراق ،مهما �ش� � ّرع الربملان
العراق ��ي قانون ًا �س� �يُعامل العراق كبلد ي�ش ��ابه
الكويت وفرن�س ��ا والربازيل يف ق�ض ��ية تعامل
الأوملبي ��ة الدولية مع ��ه ،فالكويت م ّرت مبحطة
من هذا النوع ،ذهبت ل�ص ��ياغة قانون و�ش ّرعته
متت امل�صادقة عليه مبر�سوم �أمريي ،و ُف َ
و ّ
ر�ض
عل ��ى الكوي ��ت �أن تغري ه ��ذا القانون بعد �س ��ت
�س ��نوات من نار املعان ��اة ،ومبا �إنن ��ا الآن نقف
عن ��د اجل ��رف الآمن وال نري ��د �أن نكت ��وي بنار
املعان ��اة ذاته ��ا ،فلم ��اذا ال نف ّك ��ر بالأخطاء التي
�أ�ص ��ابت ال ��دول الأخ ��رى؟ �إذا مل نتد ّب ��ر يعن ��ي
�إنن ��ا نع ��اين عج ��ز ًا يف تفكرينا على م�س ��توى
امل�ؤ�س�سات".
وك�شف ال�سهالين  ":بتاريخ  18ت�شرين الثاين
لعام  2017بعثت لنا اللجن ��ة الأوملبية الدولية
ر�س ��الة بخ�ص ��و�ص القان ��ون حي ��ث ت�ش�ي�ر يف
نهايته ��ا اىل (�ض ��رورة الت�أكيد م ��ن عدم وجود
�أي تعار� ��ض بني القان ��ون املقرتح وبني النظام
الأ�س ��ا�س للجنتكم الأوملبي ��ة الوطنية) وجاءت
الر�س ��الة عندما ُكتبَتْ م�س ��ودّة القان ��ون �آنذاك
ومت مناق�ش ��تها يف ب ��راغ و ُرف�ض ��ت بالكام ��ل،
ون�صحونا بعدم تعار�ض �أي م�سودة مع النظام

وب�ش� ��أن م�س ��ودة قان ��ون اللجن ��ة الأوملبي ��ة
الوطنية العراقية قال ":لال�سف كتبت ب�صياغة
ال تنم ب�صلة اىل بلد ينتمي �إليه ال�شعراء حممد
مه ��دي اجلواه ��ري ومعروف الر�ص ��ايف وبدر
�ش ��اكر ال�سياب وغريهم من الأ�سماء الرنانة يف
اللغ ��ة العربية ،بل كتب بلغة عربية ال تتنا�س ��ب
مع العراق ومن يقر�أ امل�سودة يحزن كثري ًا على
املف ��ردة ،وثاني� � ًا القان ��ون مل ��يء بالتناق�ض ��ات
ون�صو�ص ��ه ال جتد ح ًال جتاه الآخر ،بل العك�س
ت�ض ��يف املعرق�ل�ات ،وثالث ًا �س ��بق �أن ا�س ��تلمنا
ر�س ��الة من الأوملبية الدولية يتوجب احرتامها
كونه ��ا متث ��ل خارطة طري ��ق للقان ��ون املقرتح
�س ��ابق ًا ،فامل�سودة ا�ستن�س ��خت ثماين مواد من
القانون ال�سابق مهمة جد ًا ،و ُرف�ضت يف وقتها
وا�ص ��بحت وثيقة الرف�ض �إلزام ًا على الأوملبية
الدولي ��ة ،وال ميكنه ��ا الرتاج ��ع عنه ��ا لأنه ��ا ال
تتعامل م ��ع العواطف ،لديها م�س ��طرة قانونية
ا�س ��مها "امليثاق الأوملبي" ولديها نظام �أ�سا�س
معرتف به دولي ًا يخ�ص الأوملبية العراقية و�أي
قانون يتعار�ض مع امليثاق والنظام �سرتف�ضه،
ومبا �إنها �س ��بق �أن رف�ض ��ت بنود ًا يف م�س ��ودة
�سابقة فال ميكن �أن تقبلها مرة �أخرى".
و�أك ��د ال�س ��هالين " النظ ��ام الأ�س ��ا�س للجن ��ة
الأوملبية العراقية حدّد دورتني لأع�ضاء املكتب
التنفيذي مع ا�س ��تثناء لرئي�س اللجنة الأوملبية
بثالث دورات ،ومبا �أن النظام ُ�ش ِّرع عام 2013
ويتعامل م ��ع املواد الحق ًا ولي� ��س ب�أثر رجعي،
ف�إن موقف جميع الفائزين بالدورة االنتخابية
� 2023-2019س ��ليم وال يوج ��د بينه ��م �أي
�شخ�ص لديه �أكرث من دورتني".
غداً يف اجلزء الثاين:

مباذا �ستو ّرط جلنة عليوي جمل�س النواب؟!
كيف ح ّذر الأوملبية الدولية من �س ��لوك ممثلها يف
بغداد؟
م ��ا عالقة كاتانيت�ش ب�ش ��كوك الوزير حول بودرة
الرواتب؟!

ثالث نقاط تف�صل الفراعنة عن ثمن
النهائي الأفريقي
 بغداد  /املدى

) و�أمين ح�س�ي�ن (ال�صفاق�ص ��ي التون�س ��ي
) واربع ��ة العب�ي�ن بدون فريق بع ��د انتهاء
عقوده ��م م ��ع االندية القطري ��ة وااليرانية
الت ��ي مثلوه ��ا يف املو�س ��م املن�ص ��رم وهم
(�أحمد �أبراهيم وريبني �س ��والقا وح�س�ي�ن
علي وب�شار ر�سن) .
و�أثار ع ��دم تواجد مهاجم فريق ال�ش ��رطة
لكرة القدم عالء عبد الزهرة الذي يت�ص ��در
قائم ��ة الهدافني بر�ص ��يد  27هدف ًا �س ��خط
و�أ�س ��تياء وده�ش ��ة ال�ش ��ارع الريا�ضي من
ا�ستمرار جتاهل املالك التدريبي للمنتخب
الوطن ��ي بقي ��ادة كاتانيت� ��ش لأمكاني ��ات
والغ ��زارة التهديفي ��ة التي ميت ��از بها هذا
الالع ��ب اىل جانب اخل�ب�رة الطويلة التي
يتمتع بها بحكم م�شواره الطويل الناجح
م ��ع املنتخب ��ات الوطنية العراقي ��ة مقارنة
بعدد من زمالئه يف خط الهجوم وخا�ص ��ة

�أمين ح�س�ي�ن الذي ال ي�ستحق التواجد يف
ه ��ذه القائمة نظر ًا لف�ش ��ل جتربة احرتافه
يف تون� ��س نظ ��ر ًا لكونه كان يتم �أ�ش ��راكه
مع فري ��ق ال�صفاق�س ��ي يف دوري الرابطة
التون�س ��ية املحرتفة وك�أ�س الكونفيدرالية
الأفريقي ��ة كالع ��ب بدي ��ل من قب ��ل املدرب
الهولندي كرول وانه من �أف�ش ��ل ال�صفقات
االحرتافي ��ة الت ��ي دعم ��ت به ��ا الأندي ��ة
التون�سية �ص ��فوفها خالل فرتة االنتقاالت
ال�ش ��توية للمو�س ��م املن�ص ��رم اىل جان ��ب
دع ��وة الالعب�ي�ن (فران�س بطر�س وب�ش ��ار
ر�س ��ن ) اللذان يخ�ضعان اىل فرتة عالجية
يف م�ست�ش ��فى �أ�س ��بيتار يف العا�ص ��مة
القطري ��ة الدوح ��ة ويحتاج ��ان اىل ف�ت�رة
طويلة من �أجل ال�ش ��فاء التام والعودة من
جديد اىل �صفوف �أ�سود الرافدين .
و�أ�س ��تغرب النقاد واملتابع ��ون واملحللون

ل�ش ��و�ؤن الك ��رة العراقي ��ة م ��ن تواج ��د
الالعب�ي�ن املحرتف�ي�ن يف القائم ��ة الأولية
ملنتخبن ��ا الوطن ��ي بحك ��م �أن االندية التي
يدافع ��ون ع ��ن �ألوانها يف الف�ت�رة احلالية
ال ت�س ��مح له ��م مطلق� � ًا بامل�ش ��اركة يف
الن�س ��خة التا�س ��عة من بطولة غرب ا�س ��يا
للرج ��ال نظر ًا لكونها غ�ي�ر معرتف بها من
قب ��ل االحت ��اد ال ��دويل لك ��رة الق ��دم وغري
مدرجة من قبله �ض ��من �أجن ��دة البطوالت
العاملي ��ة والقارية واالقليمي ��ة لعام 2019
وف�ت�رة �إقامته ��ا خ ��ارج اي ��ام الفيف ��ا دي
ل�ش ��هر �آب املقب ��ل وهو �أم ��ر مت �أخباره من
قبل االحت ��ادات الوطنية الت�س ��عة جلميع
مدربيها املحليني والأجانب لكي يتم دعوة
العبني من دورياتها ممن قدّموا م�ستويات
رفيع ��ة يف الدوري حيث �س ��يكونون خري
بدائل لتعوي�ض غياب املحرتفني.

ب ��ات منتخب م�ص ��ر لك ��رة الق ��دم بحاجة
ما�س ��ة اىل ثالث نقاط م ��ن املباراة الثانية
للمجموع ��ة الأوىل الت ��ي �س ��يواجه فيه ��ا
نظ�ي�ره منتخ ��ب الكونغ ��و الدميقراطي ��ة
يف ال�س ��اعة احلادية ع�ش ��رة م�س ��اء اليوم
االربع ��اء بتوقي ��ت بغ ��داد عل ��ى ملع ��ب
القاهرة الدويل خلطف تذكرة العبور اىل
دور ثمن النهائي من بطولة ك�أ�س �أفريقيا
 2019التي �س ��تجري مناف�س ��اتها حتى
يوم التا�س ��ع ع�ش ��ر من �ش ��هر متوز املقبل
مب�شاركة  24منتخب ًا.
ويحت ��ل منتخ ��ب م�ص ��ر املرك ��ز الث ��اين
بر�ص ��يد ثالث نقاط يف ترتيب املجموعة
الأوىل م ��ن ف ��وزه بنتيج ��ة ( )0-1عل ��ى نظر ًا جلاهزية اجلمي ��ع مبن فيهم املدافع االفتتاحية.
منتخ ��ب زمباب ��وي يف خت ��ام اجلول ��ة �أحمد حجازي الذي �أ�صيب يف �أنفه خالل وم ��ن جهت ��ه �أك ��د املدي ��ر الفن ��ي ملنتخ ��ب
الأوىل م ��ن ال ��دور الأول متخلف� � ًا بف ��ارق املب ��اراة االفتتاحي ��ة �أم ��ام زمبابوي لكنه الكونغ ��و الدميقراطية فل ��وران �إيبينجي
االه ��داف ع ��ن منتخ ��ب �أوغندا املت�ص ��در ظه ��ر يف املران بعدما �إرتدى واقي ًا للأنف �أنه �سيلعب على النقاط الثالث للمحافظة
�أثر انت�ص ��اره املث�ي�ر بنتيجة ( )0-2على خالل الوحدات التدريبية.
على بق ��اء حظ ��وظ منتخبه يف املناف�س ��ة
منتخب الكونغو الدميقراطية.
وتاب ��ع �أن اجلماه�ي�ر التي �ستح�ض ��ر اىل بق ��وة عل ��ى بطاقت ��ي الت�أه ��ل اىل ال ��دور
وقال املدير الإداري ملنتخب م�ص ��ر ايهاب ملع ��ب القاه ��رة ال ��دويل منذ وق ��ت مبكر الث ��اين حتى لو كان �ض ��من �أف�ض ��ل �أربعة
لهيط ��ة �إن الرتكيز بات �س ��يد املوقف بعد �س ��تنتظر الكث�ي�ر م ��ن جنومها وخا�ص ��ة منتخبات حتتل املركز الثالث.
اجتي ��از العب�ي�ن �أزم ��ة تتع ّل ��ق بتعليق ��ات حمم ��د �ص�ل�اح يف اثب ��ات وجوده ��م و�أ�ش ��ار اىل انه يعرف جي ��د ًا كيف يوقف
على مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي خالل م ��ن ناحي ��ة ه� � ّز �ش ��باك مرم ��ى املنتخ ��ب خطورة حممد �صالح جنم فريق ليفربول
اليومني املا�ضيني.
الكونغ ��ويل وني ��ل ف ��وز ثم�ي�ن يف نهاي ��ة االنكليزي وبقي ��ة مفاتيح لع ��ب الفراعنة
و�أ�ض ��اف لهيطة يف ت�ص ��ريح نقله املوقع املباراة ليكون منتخبنا �أول فريق ي�ضمن وهو ما �سيعمل عليه مع العبيه يف مباراة
الر�س ��مي لالحت ��اد امل�ص ��ري لك ��رة الق ��دم بطاقة الت�أه ��ل عن املجموع ��ة الأوىل اىل الي ��وم الأربعاء حيث يح ��دوين الأمل يف
ع ��دم وج ��ود ا�س ��تبعاد �أي الع ��ب م ��ن دور ال�س ��تة ع�ش ��رة م ��ن البطول ��ة برغ ��م جت ��اوز �أزمة مب ��اراة �أوغن ��دا التي كانت
ت�ش ��كيلة منتخب ��ه يف البطول ��ة حي ��ث من ان املهم ��ة لن تكون �س ��هلة �أم ��ام املنتخب در�س� � ًا بليغ� � ًا خرجن ��ا منه بفوائ ��د كبرية
املب ّك ��ر احلديث عن القائم ��ة املرتقبة التي املناف� ��س الذي تق ��دم العبي ��ه باعتذار �إىل �س ��تزيد م ��ن الطموح ��ات يف بقائن ��ا يف
�س ��يدخل فيه ��ا امل ��درب �أج�ي�ري املب ��اراة امل�ش ��جعني ب�س ��بب اخل�س ��ارة يف اجلولة النهائيات الأفريقية اىل �أبعد دور فيها.
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دولة املخابرات النا�صرية
خدم الإخوان
وقمع
َ
ٌ
م�ش ��روع الرئي� ��س امل�ص ��ري الراح ��ل جمال
عب ��د النا�ص ��ر يف �إقام ��ة حزب واح ��د مل�صر،
ه ��و (االحتاد اال�شرتاك ��ي) ،و�إلغاء وحترمي
جمي ��ع الأح ��زاب الأخ ��رى ،ك�شف ع ��ن نزعة
دكتاتورية وا�ضحة خلف امل�شروع ،وال �سيما
القرتانه بتحول النظام النا�صري التدريجي
�إىل نظ ��ام ت�سل ��ط وطغي ��ان ،بت�شجي ��ع م ��ن
االحت ��اد ال�سوفييتي البائ ��د و�أجواء احلرب
الب ��اردة عموم ًا ،كانت �أب ��رز مالحمه مظاهر
عبادة ال�شي ��خ �أو ال�ضابط ،وا�ستفحال جهاز
خمابرات ال ي�ت�ردد يف ا�ستعم ��ال كل �أ�شكال
القم ��ع وامل�ص ��ادرة لتمرير �أحكام ��ه اجلائرة
و�شي ��وع الف�س ��اد واملح�سوبي ��ة وترهّ ��ل
الأجهزة الع�سكرية والإدارية.
وهك ��ذا ،مل تلب ��ث حرك ��ة الإخ ��وان امل�سلمني
امل�صري ��ة عموم� � ًا ،وخلفه ��ا ال�سوري ��ة� ،أن
وج ��دت نف�سه ��ا ،ع�ب�ر �سي ��د قط ��ب وحمم ��د
قط ��ب وغريهم ��ا ،تعار� ��ض �سلط ��ة انق�ل�اب
يولي ��و ،1952ه ��ذه امل ّرة راف�ض ��ة مهادنتها
يف موقف جلب لها غ�ضب عبد النا�صر ،الذي
ق ��ام ،نهاية ع ��ام  ،1954باعتقال �سيد قطب

وتعري�ض ��ه �إىل التعذيب النف�سي واجل�سدي
القا�س ��ي .وق ��د ا�ستمر �سجين� � ًا يف معتقالت
عب ��د النا�ص ��ر �إىل ع ��ام � ،1964إال �إن ��ه قام،
خ�ل�ال ه ��ذه املدة م ��ن االعتق ��ال ،بكتابة (يف
ظ�ل�ال الق ��ر�آن) ،م�ستفي ��د ًا م ��ن وج ��وده يف
م�ست�شف ��ى �سجن ��ه ،ال ��ذي نق ��ل �إلي ��ه ب�سبب
�إ�صابته مبر�ض �صدري.
هك ��ذا كت ��ب �سيد قط ��ب (يف ظالل الق ��ر�آن).
وم ��ن مقتطف ��ات خمت ��ارة م ��ن كتاب ��ه الكبري
هذا ،قام قطب ب�إ�صدار كتيب بعنوان (معامل
عل ��ى الطري ��ق) ،ع ��ام  ،1965مبوافق ��ة من
�سلط ��ات الرقاب ��ة امل�صري ��ة يف الواق ��ع� ،إال
�إن تل ��ك ال�سلط ��ات �سرع ��ان م ��ا انتبه ��ت �إىل
اال�ستقب ��ال ال�شعب ��ي وال ��رواج الوا�سع لتلك
املقتطفات ،كم ��ا انتبهت خا�ص ��ة �إىل طابعها
الثوري وحت ��ى التحري�ضي ،ما جعلها تعمد
بعد �صدور طبعت ��ه اخلام�سة� ،إىل ا�ستعماله
دلي ًال قاطع ًا على وجود (تنظيم �سري م�سلح)
حلركة الأخوان ،وعل ��ى وجود م�ؤامرة على
حي ��اة عب ��د النا�ص ��ر وكب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن يف
نظام ��ه .وكان ��ت الطبع ��ة اخلام�س ��ة كافي ��ة
لإثب ��ات ذل ��ك بالن�سبة ل�شم� ��س الدين بدران،
وزي ��ر داخلية جمال عب ��د النا�صر ،الذي كان
متعط�ش ًا لت�صديق �أي ��ة تهمة �ضد قطب ،فقام

حول قانون املحكمة االحتادية

د .ح�سني الهنداوي

ب�إ�ص ��دار من ��ع عل ��ى ت ��داول الكت ��اب ،و�أم ��ر
ب�إع ��ادة �سي ��د قطب وع ��دد م ��ن �أ�صحابه �إىل
زنزان ��ة دام�سة الظ�ل�ام ،ت�ل�اه باال�ستجواب
حت ��ت التعذي ��ب اجل�س ��دي والنف�س ��ي ،ث ��م
املث ��ول �أمام حمكمة طوارئ خا�صة� ،سارعت
�إىل احلك ��م عليه بالإعدام ،الذي ُن ّفذ بعد مدة
ق�صرية ج ��د ًا� ،إذ قامت ال�سلط ��ات النا�صرية
ب�إعدام قطب يف � 29آب� /أغ�سط�س .1966
ه ��ذه ه ��ي باخت�ص ��ار ق�صة حي ��اة �سيد قطب
وا�ست�شه ��اده .ولدين ��ا ع ��ن ف�صوله ��ا ،الآن،
معلومات وافي ��ة جد ًا متنح النظرية الفكرية
�أبع ��اد ًا �أك�ب�ر .تل ��ك املمار�س ��ات احلكومي ��ة
القمعي ��ة البليدة منحت �أفكار �سيد قطب ،وال

احلجاب ..وجهات نظر خمتلفة

هادي عزيز علي

د.علي الرفيعي
 -الق�سم الثالث -

ي�صوت جمل�س النواب قريب ًا على م�شروع قانون
من املتوقع �أن
ّ
مهم جد ًا يخ�ص �أهم م�ؤ�س�سة يف ال�سلطة الق�ضائية ونعني بذلك
املحكمة االحتادية العليا التي ن�ص عليها د�ستور العراق لعام
. 2005
�إن �أهمية اي قانون يتعلق باملحكمة املذكورة يت�أتى من الدور
الكبري واخلطري الذي تخت�ص به املحكمة كونها حار�سة للنظام
القانوين يف البالد من خالل مراقبة واحرتام �أجهزة الدولة
مبختلف م�ستوياتها للمبادئ الأ�سا�سية التي ن�ص عليها الد�ستور
واملتمثلة يف تف�سري ن�صو�صه و�إلغاء �أي قانون �أو نظام يخالف
�أحكامه وكذلك حل اخلالفات التي حت�صل بني احلكومة االحتادية
وحكومة الإقليم واخلالفات بني الإقليم واملحافظات غري املنتظمة
باقليم .
�إن �إدراج ن�ص جديد يف م�سودة م�شروع قانون املحكمة االحتادية
من قبل جمل�س الوزراء ونعني بذلك البند (�أ) من املادة ( )4من
م�شروع القانون التي جاء فيها :
(يحفظ يف تكوين املحكمة التوازن الد�ستوري بني مكونات ال�شعب
العراقي ) متثل خرق ًا وا�ضح ًا ملبد�أ الف�صل بني ال�سلطات وجتاوز ًا
على مبد�أ م�ستقر يف النظم الد�ستورية كما ميثل خمالفة لأب�سط
قواعد التعاون بني ال�سلطات الثالث وتدخ ًال �سافر ًا من ال�سلطة
التنفيذية يف اخت�صا�صات ال�سلطة الق�ضائية  ،ومن جانب �آخر
يك�شف عن حايل اال�صرار والتمادي يف تطبيق نهج املحا�ص�صة يف
�أخطر م�ؤ�س�سة موكلة بحماية املواطن واحرتام الد�ستور ونعني
بها املحكمة االحتادية العليا
�إن عبارة ( التوازن الد�ستوري ) التي �أدرجها جمل�س الوزراء يف
م�شروع القانون �ستمهد الطريق للأحزاب والكتل ال�سيا�سية املتنفذة
يف العراق يف اختيار الق�ضاة لي�س فقط يف املحكمة االحتادية
العليا و�إمنا يف املحاكم على م�ستوى العراق وهذا يعني جتاوز ًا
وا�ضح ًا ملبد�أي العدالة وامل�ساواة اللتان ي�ضطلع بهما الق�ضاء .
اثبتت جتربة ال�سنوات املن�صرمة منذ عام � 2003إن ذريعة
(التوازن) ما هي �إال اقت�سام وتوزيع للمنا�صب واملواقع بني �أحزاب
ال�سلطة على كافة امل�ستويات  ،واذا كان الق�ضاء حلد الآن بعيد ًا عن
املحا�ص�صة على م�ستوى البالد – عدا الإقليم – فان �إدراج مثل هذا
الن�ص �سيمهد الطريق وكما ذكرنا اىل التالعب بواقع وم�ستقبل
اجلهاز الق�ضائي وهو ميثل طعنة بخنجر م�سموم يف ج�سد �صاح
حلد الآن .
�إن التوازن على امل�ستوى الق�ضائي ال يكون ب�أتباع نهج املحا�ص�صة
وامنا يكون بتوزيع االخت�صا�صات الق�ضائية من خالل ت�شكيل
حماكم احتادية وحماكم حملية يف الإقليم واملحافظات .
�إن التوازن يف اختيار الق�ضاة ب�شكل عام متحقق من خالل ( املعهد
الق�ضائي ) الذي يتم القبول فيه خلريجي كليات القانون يف عموم
العراق على �أ�س�س مهنية وامتحان كفاءة من قبل املعهد وال يتم
لأعتبارات �أخرى .
وخريجو املعهد يعينون ق�ضاة يف املحاكم العراقية والإدعاء العام
ويتدرجون يف املهنة و�صو ًال اىل �أعلى املواقع يف م�ؤ�س�سات
ال�سلطة الق�ضائية ومنها املحكمة االحتادية العليا .
�إننا ندعو من خالل هذا العر�ض اىل وقفة من قبل �أبناء ال�شعب
وجمل�س النواب للت�صدي ملثل هذه اخلروقات والطعنات الفا�ضحة
بج�سد الق�ضاء والوطن .

�سيما كتابه (يف ظالل القر�آن)� ،أهمية ثورية
ا�ستثنائي ��ة برغ ��م حماولته الظه ��ور مبظهر
نظري على �صعيد التوج ��ه ال�سيا�سي� ،إذ �إن
ر�شي ��د ر�ض ��ا وحمم ��د عب ��ده كان كالهما من
كب ��ار الفقهاء ورج ��ال ال�شريع ��ة الإ�سالمية،
وبالتايل فان تف�سريهم ��ا للقر�آن قام �أ�سا�س ًا،
وبال�ض ��رورة ،عل ��ى ا�ستله ��ام التف�س�ي�رات
الديني ��ة ال�سابق ��ة ،وفق منظ ��ور حديث �إمنا
دون اختالفات جوهرية.
�أم ��ا �سي ��د قط ��ب فه ��و ،باملقاب ��ل ،رج ��ل �أدب
دني ��وي وفك ��ر �سيا�س ��ي واقع ��ي ي�سعى �إىل
حتقي ��ق م ��ا يعت�ب�ره املجتم ��ع الإ�سالم ��ي
املن�ش ��ود واملمك ��ن التحقي ��ق ،ب ��ل يذه ��ب

البع� ��ض �إىل اتهامه بالعلماني ��ة ،كما �أن (يف
ظالل الق ��ر�آن) ال يقدم نف�سه بو�صفه تف�سري ًا
�أ�صولي� � ًا وتقليدي ًا ،و�سيكون من غري الأمانة
�أن ننظ ��ر له �أو نحلله بو�صف ��ه تف�سري ًا ديني ًا
للق ��ر�آن ،بينم ��ا كان �سل�سل ��ة م ��ن املواع ��ظ لـ
«الدفاع عن الإ�سالم» ،على ما يقول البع�ض،
�أو مر�ش ��د ًا يف معرف ��ة دور الق ��ر�آن يف ر�سم
وحتدي ��د طريق الأمة الإ�سالمي ��ة� ،أي طريق
الغ ��د عل ��ى م ��ا يق ��ول البع� ��ض الآخ ��ر ،الذي
يع ��د (يف ظ�ل�ال الق ��ر�آن) دلي ��ل احلكوم ��ة
الإ�سالمية والث ��ورة الإ�سالمية املن�شودتني.
من هنا ،ن�ستطي ��ع مقارنته بكتاب (احلكومة
الإ�سالمي ��ة) ،الذي �أ�ص ��دره الإمام اخلميني
يف �سن ��وات ال�ستيني ��ات من مق ��ر �إقامته يف
النج ��ف الأ�شرف ،غ�ي�ر �أن كت ��اب (يف ظالل
الق ��ر�آن) وكتاب ��ات �سي ��د قط ��ب عموما تظل
�أ�ش ��د عمق ًا و�أك�ث�ر ثراء وق ��وة ومنهجية من
كت ��اب اخلميني املذك ��ور ،وتقت�ص ��ر املقارنة
ب�ي�ن الكتابني عل ��ى �إظهار الأهمي ��ة اخلا�صة
لكت ��اب (يف ظ�ل�ال القر�آن) يف ت�ص ��ور املثال
ال ��ذي تتبناه وت�سع ��ى له احلرك ��ة اجلهادية
الإ�سالمي ��ة يف الع ��امل العرب ��ي الي ��وم .ومن
هن ��ا نق ��ول �إن (يف ظ�ل�ال الق ��ر�آن) ميك ��ن
مقارنته� ،أي�ض ًا ،م ��ع كتابات م�ؤ�س�سي حركة

البعث العربي ،وب�ش ��كل خا�ص كتابات زكي
الأر�س ��وزي ومي�شيل عفل ��ق يف الثالثينيات
والأربعيني ��ات التي حاولت ه ��ي� ،أي�ض ًا� ،أن
ت�ستله ��م مث ��ال املجتم ��ع النب ��وي يف املدينة
املن ��ورة� ،أي املجتم ��ع الإ�سالم ��ي الأول،
بي ��د �أن ا�ستله ��ام �سي ��د قطب يختل ��ف ب�شكل
جوه ��ري عن اال�ستلهام البعث ��ي ،على الرغم
من توافق االثنني با�ستخدام مفهوم البعث،
العربي لأحدهما ،والإ�سالمي للآخر ،فاملثال
القطب ��ي يختلف يف �آفاقه و�أدواته عن املثال
البعثي ،وكذلك يف نتائجه ،فكما �أن الت�صور
القطب ��ي م�س� ��ؤول ب�ش ��كل م ��ا ع ��ن الطاب ��ع
(الإرهاب ��ي) ال�شعبي ال ��ذي �ست�أخذه بع�ض
ف�صائل حرك ��ة الإخ ��وان امل�سلمني يف م�صر
و�سوري ��ا خ�صو�ص ًا ،با�س ��م (التكفري) كذلك
ف� ��إن الت�ص ��ور البعث ��ي م�س� ��ؤول ع ��ن ظهور
�إره ��اب الدولة الذي مار�ست ��ه �سلطتا البعث
يف دم�ش ��ق وبغداد ،على الرغم م ��ن �أن �سيد
قطب والبنا مل يريدا� ،أب ��د ًا ،تربير الإرهاب
با�س ��م الإ�س�ل�ام� ،س ��واء �ض ��د عب ��د النا�ص ��ر
ونظام ��ه �أو �ض ��د غريه من الأنظم ��ة ،كما �أن
الأر�س ��وزي وعفل ��ق مل يهدف ��ا �إىل �أن يقرتن
البع ��ث العرب ��ي ب�إرهاب الدول ��ة البعثية يف
العراق و�سوريا.

احتل احلجاب م�ساحة وا�سع ��ة من التناول ف�ض ًال عن
م�ساحت ��ه الوا�سع ��ة زمني� � ًا .دخل فيه فقه ��اء م�سلمون
تقليدي ��ون و�سلفي ��ون ف�ض�ل ً�ا ع ��ن كت ��ب التفا�سري مع
طغيان الر�ؤي ��ة الذكورية ملتناولي ��ه  .وعلى الرغم من
كرثة ما كتب فيه �إال �إننا مل جند �إ�ضافات نوعية ميكن
�أن ترتق ��ي به ��ذا املو�ض ��وع انطالق ًا من حرك ��ة الزمن
ومالزمة التغيري  .امللفت للنظر � َّإن هذا املرورث بزمنه
الطويل جعل ��ه يتحول �إىل املقد�س وي�أث ��م َمنْ يحاول
تغي�ي�ره  .وقد قيدت تل ��ك الآراء حركة املر�أة وحريتها
؛ ونظ ��ر ًا َّ
الن الكثري م ��ن الآراء الواردة في ��ه قد طالها
التق ��ادم �أو �إ َّنه ��ا ال تن�سجم والأح ��كام ال�شرعية �سواء
م ��ا ورد �أحكام ��ه يف القر�آن الك ��رمي �أو ال�سنة النبوية
املتوات ��رة فقد ظه ��رت حماوالت عدي ��دة لإيجاد قراءة
معا�صرة لهذا املو�ضوع من قبل رجال دين �أو مفكرين
�إ�سالمي�ي�ن �أو مفكرين من علوم �أخرى من �أجل �إجراء
مقارب ��ة ب�ي�ن ه ��ذا املو�ضوع وم ��دى متاهي ��ه �أو بعده
ع ��ن الأح ��كام ال�شرعي ��ة  ،نح ��اول هن ��ا الوق ��وف على
تل ��ك الآراء التي اجتهد بها �أ�صحابه ��ا  ،مع االخت�صار
ملقوالته ��م – لي�س باالخت�صار املخ ��ل – بغية و�صول
املعلوم ��ة �إىل املتلقي ب�سهولة  ،ومن ث ��م ن َبّني قراءتنا
لتلك املقوالت والنتيجة املتوخ ��اة لتلك القراءة وعلى
الوجه االتي:
احلجاب عند �ألفت يو�سف
تق ��ر�أ �ألفت يو�سف الأي ��ة  41من �سورة الن ��ور( :وَ ُقل
�ات َي ْغ ُ�ض ْ�ض ��نَ  ، )..وتق ��ول � َّإن الق ��ر�آن �أم ��ر
للم�ؤمِ َن � ِ
الرج ��ل واملر�أة بغ� ��ض الب�صر .وت�ضي ��ف � َّأن من �آداب
اجلاهلي�ي�ن ع ��دم النظ ��ر ب�س ��وء �إىل البن ��ات والن�ساء
وع ��دم تركي ��ز النظر عليه ��ن .ودعيت امل ��ر�أة على عدم
الت�شب ��ه بالرج ��ل و�إىل �إخف ��اء زينتها �إال م ��ا ظهر منها
عل ��ى غ�ي�ر املح ��ارم م ��ن الرج ��ال با�ستثناء م ��ا ملكت
ميينها .وق ��د حدد القر�آن �إخفاء امل ��ر�أة زينتها ب�ضرب
اخلم ��ور على اجليوب وعدم ال�ض ��رب بالأرجل لإبراز
الزينة وب�أدناء اجلالبيب.
ومعل ��وم � َّأن م�س�ألة الزين ��ة الظاهرة قد �أولت ت�أويالت
خمتلف ��ة من قب ��ل املف�سري ��ن وا�صطلح عليه ��ا مب�س�ألة
احلج ��اب .ومعلوم �أ َّنه يف اجلاهلية مل يكن بني رجال
العرب ون�سائها حجاب ومل يزل الرجال يتحدثون مع
الن�س ��اء يف اجلاهلية والإ�س�ل�ام حتى �ضرب احلجاب
خا�ص ��ة الت ��ي �أ�شار له ��ا اجلاحظ
عل ��ى �أزواج النب ��ي َّ
يف (كت ��اب القي ��ان) � .إذ تاك ��د تخ�صي�ص ن�س ��اء النبي
باحلج ��ب و�أ َّنه ��ن املق�ص ��ودات بتل ��ك الآي ��ة� ،إذ ذه ��ب
بع�ض امل�ؤمن�ي�ن �إىل � َّأن الر�سول يع ّد �صفية من �أمّهات
امل�ؤمنني �إذا حجبها وبعدّها �أمة �إذا مل يحجبها .
وت ��رى الباحث ��ة � َّأن ورود الزينة يف الق ��ر�آن جاء على
وج ��ه العم ��وم وتطبيق ًا له ��ذا الن�ص الق ��ر�آين من قبل
الر�س ��ول فق ��د ح� �دّد بع�ض ��ه و�أج ��از البع� ��ض كم ��ا يف
�إجازت ��ه للم ��ر�أة لب�س احلرير  ،وه ��ي ت�ستند يف طرح
ه ��ذا املو�ضوع �إىل �صحيح م�سلم وعل ��ى الرغم من � َّأن

احلري ��ر كان م ��ن مالب� ��س اجلاهلي ��ات �إال � َّأن الر�سول
ت�ص ��دى �إىل الن�س ��اء الكا�سي ��ات العاري ��ات املمي�ل�ات
املاث�ل�ات الالت ��ي ر�ؤو�سه ��ن ك�أ�سنم ��ة البخ ��ت باتخاذ
العمائ ��م والع�صائ ��ب من �أهل الن ��ار ؛ وبذلك يكون قد
خال ��ف ما كانت عليه املر�أة يف اجلاهلية (تلب�س الدرع
من الل�ؤل� ��ؤ غري خميط اجلانبني والثي ��اب الرقاق وال
ت ��واري بدنه ��ا وتعم ��د �إىل الو�ش ��م والنما�ص وو�صل
�شعرها وبرد ما بني الثنايا والربعيات لتجميلها .

ف�ل�ا �ش � ّ�ك يف �أ َّنه ��ا تن�سى بالت ��درج ما تعلمت ��ه وتتغري
�أخالقه ��ا م ��ن دون �شعور منها ويف زم ��ن قليل ال جند
فرق� � ًا بينه ��ا وبني �أخرى مل تتعلم �أ�ص�ل ً�ا  ،ل َّأن املعارف
الت ��ي يكت�سبها الإن�سان وه ��و يف �سنّ ال�صبا ال يحيط
بدقائقه ��ا ومن�ش�أه ��ا ؛ وحي ��ث � َّإن ال�س ��نّ ال ��ذي تذهب
�إلي ��ه البنت للتحجب هو بني الثاني ��ة ع�شرة والرابعة
ع�شرة من العمر ،وهو ال�سنّ الذي يبتدئ فيه االنتقال
من ال�صب ��ا �إىل املراحل الالحقة التي تلج� ��أ �إليه املر�أة
كم ��ا الرج ��ل �إىل اختب ��ار الع ��امل والبح ��ث يف احلياة
م ��ن �أجل ظهور امللكات واملي ��ول والوجدانيات  ،وهو
ال�س ��ن �أي�ض� � ًا الذي يتعلم في ��ه الإن�سان نوع� � ًا �آخر من
العلم يختلف ع َّم ��ا تعلمه يف املدر�سة وهو علم احلياة
وطريق ��ة ح�صوله عليه نتيجة لالخت�ل�اط بني النا�س،
ف�إن حجبت فيه الفتاة انقطعت عن العامل بعد �أن كانت
املوا�صلة بينهما م�ستمرة ووقف منوها.
� َّإن الرغب ��ة يف اكت�ساب العل ��م والت�شوق ال�ستطالع ما
وحب اال�ستك�شاف
عليه النا�س يف �أحوالهم و�أعمالهم ّ
واحلقائق ّ
وكل ما ي�ستميل النف�س �إىل املطالعة والدر�س
ال يتوف ��ر للمر�أة مع حجابها؛ ذلك ل َّأن احلجاب يحب�س
امل ��ر�أة يف دائرة �ضيقة فال ت ��رى وال ت�سمع وال تعرف
�إال م ��ا يقع فيه ��ا من �سفا�سف احل ��وادث ويحول بينها
وبني العامل احلي ،وه ��و عامل الفكر واحلركة والعمل
ف�ل�ا ي�صل �إليها من ��ه �شيء و�إن و�ص ��ل �إليها بع�ضه فال
ي�صل �إال حمرف ًا مقلوب� � ًا � ،أ َمّا �إذا ا�ستمرت املوا�صالت
بينها وبني الع ��امل اخلارجي ف�إنها تكت�سب بالنظر يف
حوادث ��ه وجتربة ما يقع فيه م ��ن معارف غزيرة تنبت
فيها من املخالط ��ات واملعا�شرات وامل�شاهدة وال�سماع
وم�شاركة العامل يف جميع مظاهر احلياة.
�أ َّم ��ا �إذا افرت�ضن ��ا � َّأن امل ��ر�أة ميكنه ��ا يف احتجابها �أن
ت�ستكم ��ل م ��ا نق� ��ص يف عل ��م �أو �أدب من خ�ل�ال قراءة
الكتب ،فم ��ن البديهي �أن ما حت�صله م ��ن قراءة الكتب
يع� � ّد م ��ن قبيل اخلياالت غ�ي�ر املقرتن ��ة بالتجربة ولو
عاملن ��ا �أخوته ��ا ال�صبي ��ان كم ��ا نعامله ��ا وحجبناه ��م
يف البي ��وت حتى بلغ ��وا �سنّ اخلام�س ��ة ع�شرة لكانت
النتيج ��ة واحدة ...ذلك لأنَّ ال�ضرر يف احلجاب عظيم
وه ��و �ضياع ما ك�سبته بالتعليم وحرمانهم من الرتقي
يف م�ستقبل العمر.
�أ َّم ��ا ما يقال � َّأن احلجاب موج ��ب للعفة وعدمه موجب
للف�س ��اد ،ف�إ َّن ��ه قول ال ميك ��ن اال�ستدالل علي ��ه؛ لأ َّنه مل
يقم �أح ��د ب�إح�صاء عام ميكن �أن يع ��رف به عدد وقائع
الفح� ��ش يف الب�ل�اد الت ��ي تعي� ��ش فيه ��ا الن�س ��اء حتت
احلجاب ويف الب�ل�اد الأخرى التي تتمتع فيها الن�ساء
بحريته ��ن ولو فر�ض وقوع هذا الإح�صاء ملا قام دلي ًال
على الإثب ��ات �أو النفي يف امل�س�ألة ؛ ل َّأن ازدياد الف�ساد
�أو نق�صه يف بلد ما يرتبط ب�أمور كثرية لي�س احلجاب
من �ضمنها .

ما قاله قا�سم �أمني
تخفي ��ف احلج ��اب بالن�سب ��ة ل ��ه ال يعني تقلي ��د الأمم
الغريب ��ة بقدر ما هي رغبة للعودة �إىل �أحكام ال�شريعة
ول�سن ��ا يف جمال ا�ستح�س ��ان �أمر وا�ستقب ��اح �آخر بل
الأم ��ر يتعل ��ق با�ستقامة حق املر�أة ب ��ه .يجب �أن ننظر
كيف تق� �دّم النا�س وت�أخرنا كيف تقووا و�ضعفنا كيف
ُ�سعِ ��دوا و�شقينا � ،إذ يجب علين ��ا انتقاء الفعل والأخذ
ب�أف�ضله.
يويل الكاتب مو�ضوع احلجاب �أهمية كبرية ملا �شغله
م ��ن اهتم ��ام ملختل ��ف فئ ��ات الأم ��ة والخت�ل�اف الآراء
في ��ه واملوق ��ف منه باعتب ��اره فر�ض ًا �شرعي� � ًا �أو منتج ًا
اجتماعي� � ًا وملا يتمتع به من فكر بني �أقرانه يف ع�صره
لذا فهو يقول :ف�إذا ترك املرء نف�سه لعواطفه وا�ست�سلم
�إىل عوائ ��ده ،ف� ��إذا تبني له � َّأن احلج ��اب مظهر ح�سن؛
وذلك ب�سبب �ألفته له منذ ال�صغر ولكونه ن�ش�أ عليه بني
املحجب ��ات وعا�ش معهن حتى �صار ذل ��ك عادة م�ألوفة
ف�ض�ل ً�ا عن كونه ق ��د ورث ذلك عن �آبائ ��ه و�أجداده فهو
واحلال ��ة هذه ال ي�ستغربه بل مييل �إليه غريزي ًا ب�سبب
ت�آلفه معه منذ الطفولة وال دخل للعقل يف هذه القناعة
� مَّإن ��ا هو جمرد ميل غريزي كم ��ا �سلف  .ولكن �إذا نزع
تل ��ك العواطف عن نف�س ��ه وخلع ما �ألب�س ��ه �أ�سالفه من
�أردي ��ة هيمن ��ت عليه بالوراث ��ة وبحث امل�س�أل ��ة من ّ
كل
جوانبه ��ا بالعق ��ل و�ش ��كل مالحظات ��ه ال�شخ�صي ��ة عن
طري ��ق التجرب ��ة ال الغري ��زة  .و�أوج ��د قناع ��ة �أخرى
رجحه ��ا بناء على تلك القناع ��ة وا�ستناد ًا لذلك يرى � َّأن
امل ��ر�أة ال تك ��ن وال ميك ��ن �أن تكون وجود ًا تام� � ًا �إال �إذا
ملكت نف�سها ومتتعت بحريتها املمنوحة لها مبقت�ضى
ال�ش ��رع والفطرة مع ًا ومن ��ت ملكاتها �إىل �أق�صى درجة
ميكنه ��ا �أن تبلغه ��ا  ،ويرى � َّأن احلج ��اب على ما �ألفناه
مان ��ع عظيم يحول بني املر�أة وارتقائها ،وبذلك يحول
دون الأمة وتقدمها .
من �أ�سب ��اب �ضعف الأمم يع ��زى �إىل حرمان املر�أة من
�أعمال الن�ساء� ،إذ � َّإن تربية الطفل ال ت�صلح �إال �إذا كانت
املر�أة مرتبية تربي ��ة م�ؤهلة لرتبية الأطفال ،فالأطفال
ال�صحة وال امللكة وال العقل وال العاطفة �إال
ال ميلك ��ون
َّ
عن طريقني :الوراثة والرتبية  ،و�أ َّنه يرث من �أمّه قدر
ما يرث من والده على الأقل َّ
وان ت�أثري الأمر يف تربية
الأم نف�سه ��ا ال ميكن �أن تت ��م �إذا ا�ستمر حجاب الن�ساء
على ما هو عليه.
الطاهر حداد
�إذا �أخذن ��ا بنت� � ًا وع ّلمناه ��ا ّ
كل م ��ا يتعلم ��ه ال�صبي يف م ��ا �أ�شبه ما ت�ضع امل ��ر�أة من النق ��اب على وجهها
املدار� ��س االبتدائية وربيناها على �أخ�ل�اق حميدة ث َّم متع ًا للفجور مبا يو�ضع من كمامة على فم الكالب
ق�صرناه ��ا يف البي ��ت ومنعناها من خمالط ��ة الرجال ،ك ��ي ال تع� �ّ�ض املارين وما �أقبح م ��ا توحي به �إىل

قل ��ب الفت ��اة و�ضمريه ��ا � ،إذ نعل ��ن �أتهامها وعدم
الثق ��ة �إال يف احلواجز املادية الت ��ي تقيمها عليها
ونلزمه ��ا ه ��ي الأخرى �أي�ض� � ًا �أن تقتنع مبا قررنا
را�ضي ��ة ب�ضعفه ��ا �إىل هذا احل� � ّد موقنة بخلودها
الآين م ��ن �أ�ص ��ل تكوينه ��ا ولي�س عند ه ��ذا احل ّد
وقفنا بل قد كان ه ��ذا النوع من احلجاب رخ�صة
خلروجها من منزلها تقدر بقدر ال�ضرورة املوجبة
للخروج كم ��وت الأقارب ومر�ضهم وما �شابه ذلك
يف الأهمي ��ة  ،ولو اننا كنا نت�أم ��ل ملي ًا نتائج هذا
ال�ضعف الذي نغذيها به يف حياتها وحياة املنزل
و�أبنائها والعائلة وال�شع ��ب جميع ًا لأدركنا جلي ًا
�إننا نهيئ �شقاءنا و�شقاء بيوتنا بانف�سنا.
� َّإن للحج ��اب تاريخ� � ًا طوي�ل� ًا يف القبائ ��ل والأمم
الت ��ي �صنعته حت ��ى بني املر�أة وحمارمه ��ا ك�أبيها
و�أخيه ��ا الكب�ي�ر يف ق ��رى كث�ي�رة ب ��ل حت ��ى بني
الرج ��ال �أنف�سه ��م �أي�ض� � ًا يف قبائ ��ل امللثم�ي�ن �إىل
اليوم ولكن الذي يعنينا من هذا ال�سوء  .فلننظر
�إىل م ��ا �أحدث م ��ن نتائ ��ج يف حياتن ��ا احلا�ضرة
 ،فاحلج ��اب عادة يف امل ��دن وبع�ض الق ��رى � .أ َّما
باديتنا على العموم فهي �سافرة على الفطرة غري
�أين كلم ��ا فك ��رت يف �أمر احلج ��اب ال �أرى فيه �إال
�أ َّن ��ه �أنانيتن ��ا املحجبة بال�شع ��ور الديني كح�صن
تعتز ب ��ه على املخالفني ال �سيم ��ا �إذا ر�أينا � َّأن هذا
ال�شع ��ور يت�ضاءل حتى ي ��كاد يفنى فيما ال يتعلق
به غر�ضنا وهوانا .
� َّإن احلج ��اب ق ��د كان �أعظ ��م حائ ��ل ب�ي�ن الرج ��ل
وامل ��ر�أة يف اختي ��ار ّ
كل منهم ��ا للآخر عن ��د �إرادة
ال ��زواج وهم ��ا بذل ��ك ال ميك ��ن �أن يحقق ��ا تقارب
املي ��ول بينهم ��ا وال�صف ��ات الالزم ��ة للنج ��اح يف
هذا ال ��زواج ولي�س لهم ��ا �إال �أن يعتمدا على �آراء
ممن ال يتحمل ��ون تكاليفها
الراغب�ي�ن في ��ه �أو عنه َّ
وينتفع ��ون مبزاي ��اه ،وق ��د تك ��ون له ��م �أغرا�ض
خا�صة �أو �شخ�صي ��ة ملنفعتهم يف �إبرامه �أو عدمه
ال يظهرونه ��ا في�صبح �أمره معلق ًا على البخت يف
اتفاق املي ��ول �أو تنافرها على �أ َّنه كثري ًا ما وقعت
املغالطة من �أهل املر�أة يف عني الزوجة املخطوبة
واملعق ��ود عليه ��ا اعتماد ًا على ع ��دم معرفة الزوج
املنقط ��ع الأهل لعينه ��ا من قبل  .وق ��د تقدمت من
ذلك ع َّدة ق�ضايا لدى املحاكم ال�شرعية.
خا�صة خارج
� َّإن احلج ��اب قد �أوجد للرجال حياة َّ
املنزل ال تعرفها الن�ساء يف املقهى ويف امللهى ويف
املطع ��م حي ��ث ت�ص ��رف الأموال الكث�ي�رة يف غري
واج ��ب وال ّ
حق  ،ميوت الكثري م ��ن البيوت مبن
فيها م ��ن الن�ساء والذرية بفقد امل ��واد ال�ضرورية
للمعا� ��ش اليومي؛ ل َّأن رجال هذه البيوت يلزمهم
�أن ينفق ��وا ما يكون �أو يح�ص ��ل ب�أيديهم من املال
يف الفج ��ور وال�سك ��ر واملي�سر ّ
وكل م ��ا ما يجلب
الرتفي ��ه والت�سلي ��ة يف حياته ��م املنف�صل ��ة متاماً
ع ��ن �أزواجهم وم ��ا جراها على ه ��ذا �إال �أنفرادهم
ب�أنف�سه ��م يف احتج ��اب املر�أة وعزلته ��ا عن ر�ؤية
احلياة.
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ثقافة

الهوية واللغة والأن�ساق الفلكلورية:

كواليس

� سامي عبد احلميد

حوار مع الكاتب الكيني نغوغي وا ثيونغو

لماذا يجب تقدي�س الم�سرح!؟
�إنن ��ا كن ��ا جميع� � ًا نعي� ��ش يف ذات الف�ضاء
امل�شرتك فقد كانت لن ��ا �أكواخ �أربعة و كان
كل طف ��ل يعي�ش يف كنف �أم ��ه يف كوخ من
تل ��ك االكواخ الأربع ��ة و لكن كانت جتمعنا
الباحة الأمامية التي �أمام الأكواخ و هناك
يف تلك الباحة كنا ن�شعر باحلياة احلقيقية
اكرث مم ��ا كنا نح�س بها داخل الكوخ  .كان
الك ��وخ مكان� � ًا للن ��وم فح�سب بينم ��ا كانت
الباح ��ة امل�شرتك ��ة امل ��كان ال ��ذي نلتقي فيه
جميعا و �أرى فيه ��ا االن فردو�سنا املده�ش
 :فل ��م يك ��ن علين ��ا نح ��ن الأطف ��ال البح ��ث
ع ��ن رف ��اق للعب لأنه ��م حا�ض ��رون دوم ًا و
كان ميك ��ن لأي �أم م ��ن الأمه ��ات الأربع �أن
تطعمن ��ا جميع ًا متى م ��ا �أح�س�سنا باجلوع
 .لعب ��ت تعددية الزيجات بالن�سبة المهاتنا
دور ًا خمتلف� � ًا عم ��ا تعني ��ه تقليدي� � ًا و ه ��ذا
م ��ا حاول ��ت �إي�ضاح ��ه يف عمل ��ي ال�سريي
الذاتي الأول  :فلم تكن كل عائلة يف قريتنا
متع ��ددة الزيج ��ات لأن الأم ��ر كان مرتبطا
بامللكي ��ة  ،فكلم ��ا زادت ملكي ��ة العائل ��ة من
الأر� ��ض �أو املاع ��ز �أو املا�شي ��ة كان ميك ��ن
للرج ��ل �أن يت ��زوج ب�أم ��راة �إ�ضافي ��ة � ،أم ��ا
اليوم فن ��ادر ًا ما ين�ش�أ ع ��ن تعدد الزوجات
عوائل متما�سكة مثل عائلتنا لأنها �أ�ضحت
حم� ��ض وحدات عائلي ��ة متباعدة بال رابط
ي�شده ��ا با�ستثناء �إنه ��ا تنتمي لرجل واحد
 .يعجبن ��ي للغاي ��ة تعب�ي�ر ( �سمبني عثمان
) ال ��ذي ي�سمي الرتتي ��ب العائلي احلا�ضر
( تع ��دد الزيج ��ات اجلغ ��رايف ) التي �أراها
�أق ��رب اىل عائ�ل�ات املطلق�ي�ن ال�سائ ��دة يف
الغرب !!.

ترجمة  :لطفية الدليمي
 -الق�سم ال ّأول -

نغوغي وا ثيونغو Ngugi Wa
 :Thiongoكاتب كيني بارز
يكتب في حقول الرواية و الق�صة
الق�صيرة و المقالة و تتناول �أعماله
م�ساحة وا�سعة من اال�شتغاالت
تمتد من النقد االجتماعي
واالنثروبولوجيا الثقافية وحتى
�أدب الأطفال .اعتاد واثيونغو على
الكتابة باللغة الإنكليزية و لكنه
�أحجم عنها في مرحلة ما من تطوره
الثقافي و انبرى للكتابة بلغة
( )Gikuyuالمحلية .

ولد واثيونغو يف قرية من قرى كينيا عام
 1938و عم ��د با�س ��م ( جيم� ��س نغوغ ��ي )
جري ًا على تقاليد الكني�سة التي تخلع �أ�سماء
قدي�سني عل ��ى �أ�سماء املوالي ��د تيمن ًا بهم و
طلب� � ًا لربكة مرج ��وة  ،ثم �أكم ��ل درا�سته و
ح�صل على �شهادة البكالوريو�س يف اللغة
الإنكليزي ��ة م ��ن كلية حملي ��ة يف العا�صمة
الأوغندي ��ة كمب ��اال  ،و ح�ص ��ل خ�ل�ال فرتة
تعليم ��ه اجلامعية �أن عر�ض ��ت م�سرحية له
بعن ��وان " النا�س ��ك الأ�س ��ود The Black
 " Hermitع ��ام  . 1962ن�ش ��ر واثيونغو
روايت ��ه الأوىل " ال تنتح ��ب ي ��ا طفل ��ي
 " Weep Not , Childعام  1964عندما
كان يكم ��ل درا�ست ��ه اجلامعي ��ة العالية يف
جامعة لي ��دز الربيطانية و كان ��ت الرواية
الأوىل الت ��ي تن�ش ��ر باالنكليزي ��ة لكات ��ب
م ��ن �شرق ��ي �أفريقي ��ا  ،ث ��م ن�ش ��رت روايته
الثاني ��ة " النه ��ر الذي بينه ��م The River
 " Betweenالت ��ي يحك ��ي فيه ��ا عن مترد
قبائل املاوم ��او و قد و�صفت الرواية ب�أنها
حكاية رومان�سية حزينة للعنف الذي �ساد
ب�ي�ن امل�سيحيني و غ�ي�ر امل�سيحيني يف تلك
الأ�صق ��اع الأفريقية النائي ��ة و قد اعتمدت
ه ��ذه الرواي ��ة �ضم ��ن مناه ��ج الدرا�س ��ة
الثانوي ��ة يف كينيا  .ج ��اءت رواية " حبة
قم ��ح  " A Grain of Wheatلت�ؤ�ش ��ر
تعلق واثيونغو باملارك�سي ��ة الفانونوية (
ن�سب ��ة اىل فرانز فانون )  ،و بعد ن�شر هذه
الرواية تخل ��ى واثيونغو عن كل من اللغة
الإنكليزية و امل�سيحية و عن ا�سم ( جيم�س
) ال ��ذي �أحلق ب ��ه عند العم ��اد معترب ًا هذه
كلها رم ��وز ًا كولونيالي ��ة و اعتمد منذ ذلك
احلني ا�س ��م ( نغوغي وا ثيونغو ) و ابتد�أ
يكتب بلغة الكيكويو و اللغة ال�سواحلية .
كان العم ��ل امل�سرحي الذي كتبه واثيونغو
(�س�أت ��زوج عندما �أرغب) و قدم عام 1977
ر�سال ��ة �سيا�سي ��ة وا�ضح ��ة دفع ��ت نائ ��ب
الرئي� ��س الكيني �آنذاك (دانييل �أراب موي
) اىل �سج ��ن واثيونغ ��و يف �سجن يخ�ضع
حلرا�س ��ة م�شددة و قي ��ود �صارمة مما دفع
واثيونغو اىل الكتاب ��ة داخل ال�سجن على
ورق التوالي ��ت اخلا� ��ص باملرحا� ��ض !! .
بع ��د �إط�ل�اق �سراحه من ال�سج ��ن مت ف�صل
واثيونغ ��و م ��ن عمل ��ه ك�أ�ست ��اذ يف جامعة
نايروبي و كان للم�ضايق ��ات الوقحة التي
تعر�ض ��ت له ��ا عائلت ��ه ب�سب ��ب نق ��ده احلاد
للحكوم ��ة الديكتاتوري ��ة �أث ��ر ب ��ارز يف
خروجه مع عائلته اىل املنفى و مل يعودوا
اىل كيني ��ا �إال بعد  22عام� � ًا و بعد �أن متت
�إزاحة �أراب موي عن ال�سلطة .
ت�ض ��م �أعم ��ال واثيونغ ��و عناوي ��ن كث�ي�رة

نذك ��ر منه ��ا  ( :معتق ��ل  ) Detainedع ��ام
 1981و ه ��ي يوميات ��ه عندم ��ا كان ره ��ن
االعتق ��ال  ( ،التخل�ص م ��ن ا�ستعمار العقل
 :ال�سيا�س ��ات اللغوي ��ة يف الأدب الأفريقي

Decolonizing Mind : Politics of
) Language in African Literature
ع ��ام  1986و هي حماول ��ة يف الدعوة اىل

�أن يكت ��ب الأفارق ��ة بلغاته ��م املحلي ��ة ب ��دل
اللغ ��ات اال�ستعماري ��ة الأوروبي ��ة ابتغ ��اء
لبن ��اء هوي ��ة حملي ��ة يف الأدب الأفريقي ،
( ماتي ��كاري  ) Matigariع ��ام 1987
و ه ��ي واح ��دة م ��ن �أه ��م �أعمال ��ه و تتبنى
�أ�سلوب هج ��اء �صارخ م�ؤ�س�س على حكاية
فلكلورية كينية .
عم ��ل واثيونغو ع ��ام � 1992أ�ستاذ ًا للأدب
املقارن و درا�سات الأداء Performance
يف جامع ��ة نيوي ��ورك و ي�شغ ��ل الي ��وم
من�ص ��ب �أ�ستاذ اللغ ��ة الإنكليزي ��ة و الأدب
املق ��ارن و مدير ًا للمركز العامل ��ي للكتابة و
الرتجمة يف جامع ��ة كاليفورنيا يف �آرفني
 .ن�شر واثيونغو �سريته الذاتية يف عملني
� ( :أح�ل�ام يف زم ��ن احل ��رب  :مذك ��رات
طف ��ل Dreams in Time of War :
 ) A Child Memoirsع ��ام  ، 2010و
اتبعه ��ا بعمل ��ه الث ��اين و املكم ��ل ( يف بيت
مف�سر الأحالم  :مذكرات In the House
) of the Interpreter : Memoirs
عام . 2012
ه ��ذه مقاط ��ع منتخب ��ة ت�ض ��م معظ ��م
�أج ��زاء احل ��وار ال ��ذي �أج ��راه موق ��ع (
Independent

Washington

 ) Review of Booksم ��ع واثيونغ ��و
يف  11ني�س ��ان ع ��ام  2013و نالح ��ظ
في ��ه غلب ��ة اال�شتغ ��االت ال�سو�سيولوجي ��ة
و االنرثوبولوجي ��ة عل ��ى ما�سواه ��ا مم ��ا
يتح ��دث عنه الكت ��اب الغربيون بعامة
و تل ��ك �سمة نلمحها يف �أغلب الأحيان
عن ��د الكت ��اب الأفارق ��ة و �سواهم من
الذين عانت بلدانه ��م وطاة ا�ستعمار
كولوني ��ايل حي ��ث حتت ��ل مفاهي ��م :
الهوي ��ة و اللغ ��ة و االن�ساق الثقافية
و احلراك االجتماع ��ي و ال�سيا�سي
و حق ��وق الف ��رد ( الطف ��ل و امل ��راة
بخا�ص ��ة ) و ال�شظ ��ف االقت�صادي
و جراح ��ات الذاك ��رة الطفولي ��ة
حي ��زا رئي�سي ��ا يف معظ ��م تل ��ك
االحاديث و ترتاجع االن�شغاالت
الفردي ��ة ال�صغ�ي�رة و طقو� ��س
العم ��ل اليوم ��ي مم ��ا نعهده يف
احاديث الكتاب الغربيني الذين
تكر�ست عندهم تقاليد الفردانية
 Individualityال�صارم ��ة
حتى �أ�ضحت مبثابة د�ستورهم
املقد�س  ،و قد احالني احلوار
يف موا�ضع حمددة منه اىل ما
كتبه االنرثوبولوجي الراحل

( كلود ليفي �شرتاو�س ) يف كتابيه ( البنى
الأولي ��ة للقراب ��ة ) و ( االنرثوبولوجي ��ا
البنيوي ��ة ) و تل ��ك حالة اح�سبه ��ا رائعة و
مده�ش ��ة و ت�ش�ي�ر اىل اال�شتب ��اك املركب و
املعق ��د ب�ي�ن الف�ض ��اء االدب ��ي و الف�ضاءات
الثقافية الأخرى .
 -املرتجمة -

الحوار
في �سيرت��ك الذاتية المن�شورة والم�ؤلفة
م��ن جز�أين و�صف��ت ب�ش��كل م�سهب كيف
ي�شع��ر الطف��ل اليافع وهو ينم��و في ظل
كيني��ا الواقع��ة تح��ت حك��م كولونيال��ي
بريطاني  .هل فاقمت متعمداً في ذينك
العملين م��ا ي�شعر به الطف��ل و البالغ من
رع��ب �إزاء الحك��م الكولونيال��ي و القم��ع
البريطاني ؟

ال�������ف�������ردو��������س
عبد العزيز احليدر

الفردو�س الذي يدخل جيوبي يف جلة اقتحامي الطريق
امل�ضبب...وغياب الأ�صوات
الفردو�س املرعب
يفتح �شباك ًا عالي ًا
...
�أنا الذي احمل على ظهري حبا ًال احتياطية جمدولة من
ال�ضو�ضاء ال�شديدة ....
...
والقليل القليل من حرارة موقد �أطف�أته اعتبارات عجلة
...
الو�صول اىل الف�صل الغائب يف الرواية
كيف يل �أن �أت�سلق جمالك الفذ ....
حائطك املرمري ال�صلب...

لذلك اجل�س اىل الركن املحمي
بالذكريات امل�شذبة من الدموع
ا�ستنبط
كفيل�سوف فا�شل معادالت الالحتقق
�أم ًال يف الو�صول اىل قناعة عمياء مطلقة التحقق
...
قد يكون ل�شعرك امل�سرت�سل
�أو ملم�س �شكلي لأ�صابعك يف الهواء دور يف �أقرار
ا�ستمرار م�سريي العبثي يف �شوارع عبثية....
�شوارع من رمال قدمية �صافية
هي كل ما حتتويه جيوبي املثقوبة..
...
واقف ًا حتت �شباك الفردو�س
�أتلو �صلوات ع�شق بلغة ال ت�صلني ب�أي قامو�س
ملفوظ....
خلفي حديقة وا�سعة من زهور حمرمة
و�أمامي كتلة من الأوراق وهي حترتق

 يف عمل ��ي ال�سريي الذاتي الأول ( �أحالممن زمن احل ��رب  :مذكرات طفل ) اعتمدت
وجه ��ة نظ ��ر طف ��ل ينم ��و  ،لذل ��ك ت ��رى �إن
الذكري ��ات املبك ��رة و ال�صادم ��ة ق ��د كتب ��ت
بلغ ��ة وا�ضحة و بهيئة حكاية ب�صرية يكاد
يراه ��ا امل ��رء ك�أنه ��ا �صور حتاك ��ي الوقائع
امل�سرودة  ،و ق ��د ا�ستخدمت فيها نوع ًا من
تيار الوعي يجعلني �أعي�ش تلك الوقائع و
الأح ��داث يف اللحظة احلا�ض ��رة  :اللحظة
احلا�ض ��رة ملا� ��ض انق�ض ��ى و ذه ��ب بعيد ًا
 .يف عمل ��ي ال�س�ي�ري الذات ��ي الثاين ( يف
بي ��ت مف�س ��ر الأحالم  :مذك ��رات ) اعتمدت
الفع ��ل املا�ض ��ي يف احلك ��ي للإيح ��اء ببعد
امل�ساف ��ات و مل اجع ��ل من نف�س ��ي منخرطا
و�س ��ط معمع ��ة الأح ��داث مثلم ��ا فعلت مع
عمل ��ي الأول  ،و يف العمل�ي�ن كن ��ت �أكت ��ب
ع ��ن نف�سي و ع ��ن جتربتي مع� � ًا �أو لنقل :
ع ��ن ذاكرت ��ي و ما اختزنته م ��ن جتربة مع
التاري ��خ الكيني من وجه ��ة نظر التعامل
اليومي مع االحداث .
في عملك ال�سيري ( مذكرات من زمن
الح��رب ) تب��دو �صادم��ة للغاي��ة تلك
الكيا�س��ة ال�سائدة بي��ن �أمهاتك الأربع
 ،و يبدو و�صفك له��ن بمفردة " �أمهاتنا
" غريب��ا لكثي��ر م��ن الق��راء الغربيين
الن فك��رة عي�ش زوج��ات عديدات في
تناغ��م و احت��رام متبادل تب��دو بعيدة
المنال في الت�صور الغربي .هل كان هذا
التناغم بين الزوجات �سائداً بين قبائل
الكيكوي��و الكينية �أم �إن��ك جئت به مثا ً
ال
لتع��دد زيج��ات � Polygamyأثبت نجاح ًا
فائق ًا في عائلتك و ح�سب ؟

 العائل ��ة امل�ؤ�س�س ��ة على زيج ��ات متعددةتعني يف ثقافتنا املحلية �أن تكون متجذر ًا
يف �أعم ��اق �أمه ��ات عدي ��دات و �أب واح ��د ،
و يتع ��زز الإح�سا� ��س العائل ��ي يف حقيق ��ة

ه��ل كان لق��درة وال��دك االقت�صادية و
تمكنه من رعاية عائلته الكبيرة عالقة
با�ضفاء التناغم عل��ى �أجواءكم العائلية
؟ و ه��ل �إن �ضياع قدرته االقت�صادية كما
و�صفت ف��ي �سيرت��ك �أثر �سلبي�� ًا في ذلك
التناغم ؟ هل كان ثمة �إ�شارات للوهن في
عالقاتكم قبل �أن يفق��د والدك �سيادته
االقت�صادي��ة ؟و هل ترى هناك ما ي�شابه
ه��ذا الو�ضع م��ن ناحي��ة انكف��اء الثقافة
التقليدي��ة و تاثي��ر ذل��ك عل��ى مجتم��ع
ال�س��ود ف��ي الوالي��ات المتح��دة كنتيجة
للرق ؟

 يف املجتمع ��ات التقليدي ��ة الت ��ي ت�شي ��عفيها الزيجات املتعددة تكون كل �أمر�أة هي
احلاك ��م ذو ال�سي ��ادة املطلقة عل ��ى �ش�ؤون
االقت�ص ��اد املن ��زيل  ،و كل �أم م ��ن الأمهات
هي يف الأ�سا�س م�ستقل ��ة و مكتفية بذاتها
و توج ��ه خمرجات عملها �أي ��ة وجهة ت�شاء
بال قيد �أو رقيب  .الرجل يف هذه العائالت
تكون له ال�سطوة على الف�ضاء االقت�صادي
خارج العائلة و ال ي�سمح يف العادة بتداخل
الف�ضاءي ��ن  ،و لك ��ن ق ��د حت�ص ��ل بالت�أكيد
هن ��ات اقت�صادي ��ة �أحيان� � ًا مم ��ا ي�ستوجب
نوع ًا من التكافل املنتج بتعاون الف�ضاءين
و تداخلهم ��ا بق�ص ��د اجتي ��از العقب ��ات
االقت�صادي ��ة  ،و يف حالة والدي بالتحديد
فق ��د كان لفقدان ��ه ال�سي ��ادة االقت�صادي ��ة
خ ��ارج العائل ��ة �أن جع ��ل منه معتم ��د ًا على
�أمهات ��ي و لك ��ن يف �إط ��ار م ��ن البطريركية
املهيب ��ة التي ال تثلم �سطوت ��ه و كان يجتاز
�أحيان ًا احلدود يف طلب �أن تكون له �سطوة
داخل املنزل على ما مل ي�ساهم هو يف خلقه
!!  .بالن�سبة ملجتمع ال�سود فالأمر خمتلف
متام� � ًا و اخل�س ��ارة تختلف �أي�ض� � ًا  :كانت
العائل ��ة الأفريقي ��ة اخلا�ضع ��ة للرق حتطم
�آوا�صرها العائلي ��ة من خارج �إطار العائلة
و م ��ن قبل ال�سيد امل�س�ت�رق امل�ستبد ذاته و
بطريقة مق�صودة و لي�س لأ�سباب طبيعية
يفر�ضه ��ا ال�شظف االقت�صادي و �ضيق ذات
الي ��د  ،و يف الع ��ادة كان امل�ستب ��د يفر� ��ض
رغبته تلك بطريقة غاية يف الق�ساوة .

�أتف ��ق معظ ��م علم ��اء الأنرثوبولوجيا عل ��ى �أن �أ�ص ��ل امل�سرح هو
الطق�س الديني وهو ممار�سة مقد�سة .وكان �أول حتويل للمار�سة
الديني ��ة �إىل ممار�سة مدنية متمثلة بالفن امل�سرحي قد حدثت لدى
الإغريق القدماء حيث ظهرت امل�سرحيات الرتاجيدية  -امل�أ�ساوية
م ��ن طقو�س الديثريامب التي تق ��ام �سنوي ًا يف �أثينا احتفا ًء بالآله
ديوني�سو� ��س والكوميديا م ��ن طقو�س الفالنوري ��ا للغر�ض نف�سه
 .وكان املدع ��ى (ارب ��ون) �أول م ��ن كت ��ب ن�ص� � ًا م�سرحي� � ًا معتمد ًا
عل ��ى االرجت ��االت الت ��ي كان ي�ؤديه ��ا قائ ��د اجلوق ��ة يف االحتفال
الطق�س ��ي .وبعد ذلك ظه ��رت الن�صو�ص ال�شعري ��ة امل�سرحية لكل
م ��ن ا�سخيلو�س و�سوفو كلي� ��س ويوربيدي� ��س وار�ستوفاني�س .
م ��ن القرن اخلام�س والقرن ال�ساد� ��س قبل امليالد .وكانت ال�سلطة
احلاكم ��ة يف �أثينا ترعى الأعمال امل�سرحية وتبني بنايات خا�صة
لها وتدعمها معنوي ًا ومادي ًا وكانت تقيم �سنوي ًا امل�سابقات لأف�ضل
م�سرحية تراجيدية.
ومن �أوج ��ه الت�شابه بني �أهداف �إقامة الطقو�س و�إقامة العرو�ض
امل�سرحي ��ة نذك ��ر م ��ا يل ��ي )1( :الطق�س �ش ��كل من �أ�ش ��كال املعرفة
حي ��ث �إنه يعتم ��د عل ��ى الأ�سطورة الت ��ي حتتوي عل ��ى معلومات
ع ��ن املجتم ��ع وعن عالق ��ة الإن�س ��ان بعامل ��ه )2( .كالهم ��ا يهدفان
التعليم ،اي تعليم املتلقني ما كانوا يجهلونه )3( .كالهما ي�ؤثران
بالأحداث وال�شخو�ص ويتحكمان بهما )4( .كالهما يحتفالن مبا
كان يرغ ��ب ب ��ه الإن�سان يف حيات ��ه كالنجاح يف مهم ��ة �أو هطول
املط ��ر بعد اجلفاف )5( .كالهما يفتخران بحدث معني كاالنت�صار
يف حمل ��ة �صي ��د �أو يف معرك ��ة �ض ��د الع ��دو )6( .يف كليهما متعة
وت�سلية للمتلقني ولكنها ت�سلية بريئة ولي�س بذيئة كما يحدث يف
امل�سرح التجاري عندنا. .
م ��ن الناحية الأخ ��رى هناك فرق �ضئي ��ل بني املمار�س ��ة الطق�سية
واملمار�س ��ة امل�سرحية ،حيث �إن الطق� ��س يف الغالب ي�أخذ الطابع
الديني بينما ي�أخذ امل�سرح الطابع الدنيوي كما �أن املتلقي ي�شارك
امل�ؤدي يف الطق�س يف حني �أن املتلقي يف العر�ض امل�سرحي قد ال
ي�شارك و�إمنا يبقى مراقب ًا.
بع ��د كل امل�شابه ��ات ب�ي�ن الطق� ��س وامل�س ��رح والف ��رق ال�ضئيل �أال
ي�ستح ��ق الف ��ن امل�سرح ��ي التقدي� ��س وه ��و ي ��روم الو�ص ��ول �إىل
الأه ��داف النبيلة امل�شار �إليها �أعاله ،ويف البالد املتقدمة ح�ضاري ًا
وثقاف ��ة يحظى امل�س ��رح بالتقدير البالغ الذي ي�ص ��ل �إىل م�ستوى
القدا�سة وتر�سخت ملمار�ست ��ه تقاليد تتوارثها الأجيال ويعتز بها
اجلي ��ل املا�ضي ويلق ��ى رعاية خا�صة من ل ��دى الدولة ،وهنا ال بد
�أن �أ�ش�ي�ر �أن (امل�س ��رح الوطني) وفرقت ��ه امل�سرحية يف جميع تلك
الب�ل�اد يتلقى دعم� � ًا مالي ًا جمزي ًا من الدولة �سنوي� � ًا وذلك لأن كلفة
االنتاجات فيه عالية جد ًا وال ميكن تغطيتها من مردود بيع التذاكر.
وم ��ن باب التقدير والتقدي�س للفن امل�سرحي يف تلك البلدان يعمد
امل�سرحي ��ون �إىل �إحياء ال�ت�راث امل�سرحي وذل ��ك بتقدمي عرو�ض
م�سرحي ��ة مل�ؤلف�ي�ن وخمرجني فارق ��وا احلياة وترك ��وا ب�صماتهم
وهن ��ا ال بد �أن نذك ��ر (وليم �شك�سبري) يف انكل�ت�را حيث هناك يف
املدينة الت ��ي ولد فيها وهي (�سرتا دفورد) م�سرحان يقدمان ليلي ًا
�إح ��دى م�سرحياته  ،وهن ��اك يف العا�صمة لندن م�سرح متخ�ص�ص
بتقدمي م�سرحيات �شك�سبري هما (الدويج) وم�سرح �آخر يف جممع
(الباربي ��كان) هذا �إ�ضافة �إىل ما يقدم من م�سرحيات �شك�سبري يف
م�س ��ارح �أخ ��رى  .ويف باري� ��س ف�أن م�س ��رح الكومي ��دي فران�سيز
متخ�ص�ص بتقدمي م�سرحيات مولري كاتب الكوميديا امل�شهور .
يف بالدن ��ا ا�ضط ��رت الدول ��ة لالع�ت�راف ،ب�أهمية الف ��ن امل�سرحي
كواجهة ثقافية وح�ضارية وو�سيلة تعليمية وتوعوية وبناء على
ذلك ت�أ�س�ست معاهد للفنون اجلميلة ومنها الفن امل�سرحي يف عدد
من املحافظات ،وت�أ�س�ست �أق�سام للفنون امل�سرحية يف اجلامعات
الرئي�س ��ة يف الع ��راق ويف كل ع ��ام تتخرج فيها اع ��داد كبرية من
املدر�س�ي�ن يجد البع�ض منه ��م فر�ص ًا للعمل مع الف ��رق امل�سرحية،
واعرتاف� � ًا بقيمة الفن امل�سرحي و�أهميت ��ه الثقافية فقد ّ
مت ت�شريع
قان ��ون خا�ص لت�شكيل الف ��رق امل�سرحية تعر� ��ض للتعديالت على
وفق تغيرّ الظروف وتطوّ ر العمل امل�سرحي يف العراق.
وم ��ن اجلدي ��ر بالذكر قي ��ام البع�ض م ��ن فناين امل�س ��رح ودار�سيه
بتغيري نظ ��رة املواطنني جتاه الفن امل�سرحي بع ��د �أن كان الكثري
منهم يزدروه ويعيبونه و�أ�صبحوا ومنذ اخلم�سينيات من القرن
ويبجلون العامل�ي�ن فيه  ،وهنا نق�صد ما ي�سمى
املا�ض ��ي يقدرونه ّ
بامل�س ��رح اجل ��اد �أو امل�س ��رح امللتزم ولي� ��س امل�س ��رح اال�ستهالكي
املنحرف .
�أه ��م واجب علين ��ا لتقدي�س امل�س ��رح وواجب علين ��ا �أن نقف �ضد
تدني�سه.
من الناحية الأخرى هناك فرق �ضئيل
بين الممار�سة الطق�سية والممار�سة
الم�سرحية ،حيث �إن الطق�س في
الغالب ي�أخذ الطابع الديني بينما
ي�أخذ الم�سرح الطابع الدنيوي كما �أن
المتلقي ي�شارك الم�ؤدي في الطق�س

انطالق مهرجان موازين في المغرب و�سط �إجراءات �أمنية وح�ضور جماهيري
متابعة :املدى

و�س ��ط �إج ��راءات �أمني ��ة مكثف ��ة وح�ض ��ور
جماه�ي�ري كب�ي�ر انطلق ��ت ال ��دورة الثامن ��ة
ع�ش ��رة من مهرجان موازي ��ن �إيقاعات العامل
ال ��ذي يعترب �أك�ب�ر حدث فن ��ي ينظمه املغرب
�سنوي� � ًا يجمع جنوم الغن ��اء واملو�سيقى من
�أنحاء العامل.
وعلى م�س ��رح النه�ضة املخ�ص�ص للمو�سيقى
ال�شرقي ��ة انطلق ��ت �أوىل احلف�ل�ات م�س ��اء
اجلمع ��ة م ��ع املغن ��ي املغرب ��ي حمم ��د ر�ض ��ا
واملغنية اللبنانية كارول �سماحة.
وي�ست�ضيف هذا امل�سرح خالل الأيام القادمة

جمموعة من النج ��وم العرب بينهم اللبنانية
مريي ��ام فار� ��س والفل�سطيني حمم ��د ع�ساف
والأردني ��ة ديانا ك ��رزون والإماراتي ح�سني
اجل�سمي.

�أم ��ا جمهور م�سرح حمم ��د اخلام�س بالرباط
ف ��كان عل ��ى موع ��د م�س ��اء اجلمعة م ��ع فرقة
بالي ��ه فالمينك ��و دي �أندلو�سي ��ا م ��ن �إ�سبانيا
التي قدمت عر�ض ��ا �شيق ًا جمع بني املو�سيقى

والأداء احلركي الر�شيق.
وي�ست�ضي ��ف امل�س ��رح ي ��وم ال�سب ��ت حف�ل ً�ا
للمغنية ال�سورية ميادة احلناوي.
وعل ��ى م�س ��رح ال�سوي�س ��ي كان املوعد م�ساء
اجلمع ��ة مع املغن ��ي الكولومبي ج ��ي بالفني
واملغنية الإ�سبانية روزاليا بينما قدمت فرقة
بي�.سي.يو�.س ��ي من جن ��وب �أفريقيا حفلها
على م�سرح �أبو رقراق.
وكان التفاع ��ل الأك�ب�ر من جمه ��ور املهرجان
مع الأغنية ال�شعبية املغربية والتي ح�ضرت
بقوة يف االفتتاح ب�صوت م�صطفى بروكون
وزهرية الرباطية على م�سرح �شاطئ �سال.
وي�شم ��ل برنام ��ج مهرج ��ان موازي ��ن ال ��ذي
ميتد حت ��ى  29يونيو /حزيران ويقام حتت
رعاي ��ة العاهل املغربي حمم ��د ال�ساد�س �أكرث
م ��ن  100حف ��ل مب�شاركة نح ��و  1600مغني
وعازف وراق�ص .وجتذب �أن�شطة وفعاليات
املهرج ��ان يف كل ع ��ام مئ ��ات الآالف م ��ن
احل�ضور من داخل املغرب وخارجه.
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كاركاتيـــــــــــــــــر
Editor-in-Chief

Fakhri Karim

General Political daily
26 June 2019

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

اقــــرأ
مرا�سالت جورج لوكا�ش

ماي ��زال "جورج لوكات� ��ش" املف ِّكر والناق ��د املجري مرجع ًا
لكثري من امل�شتغلني بالأدب والنقد الأدبي ،وكنتَ ق َّلما جتد
ن�ص ًا نقدي ًا ،مهما كان منهج كاتبه� ،إ َّال ويُزيِّنه بر� ٍأي جلورج
لوكات�ش ليدعم �ص ��حَّ ة حتليله وا�س ��تنتاجه ،ك�أ َّنه مينح �أو
ير ِّق ��ي نف�س ��ه رتبة علمية .مهم ��ا يكن ،ف� �� َّإن لوكات�ش مف ِّكر
�إ�ش ��كايل ،ويف هذا الكتاب الذي �ص ��در م�ؤخ ��ر ًا عن "دار
امل ��دى" �س ��نعرف الكثري من �أ�س ��راره لأ َّننا �س � ّ
�نطلع على
مرا�س�ل�اته التي تك�ش ��ف عن اجلانب الذاتي وال�شخ�صي
من حياته� ،س ��نقر�أ ر�س ��ائله  -ر�س ��ائل كما يقول املرتجم
"ناف ��ع مع�ل�ا" كان ج ��ورج لوكات� ��ش �أودعه ��ا يف بنك
هايدلربغ ب�أملانيا يف  7ت�شرين الثاين  ،1917واكت�شفها
(فريتزريداتز) ف�أعدَّها و�أ�صدرها يف كتاب.

ح

ول العا

لم

جمعية علم النف�س ال�سيا�سي تناق�ش ال�سلوك االحتجاجي
بغداد  /متابعة املدى
انعقد يف ب �غ��داد ب�ت��اري��خ  22ح��زي��ران
 2019امل�ؤمتر العلمي الثاين للجمعية
العراقية لعلم النف�س ال�سيا�سي ،بالتعاون
مع �أكادميية بغداد للعلوم الإن�سانية،
حتت عنوان" :ال�سلوك االحتجاجي يف
العراق :الديناميات الفردية واجلماعية".
�شارك يف امل�ؤمتر ( )12باحث ًا من داخل
ال��ع��راق (ب� �غ ��داد ،ال �� �س �م��اوة ،ال�ن�ج��ف)
وخ��ارج��ه (م�صر ،بريطانيا ،ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية) ،قدموا ع�شر �أوراق
بحثية يف اخت�صا�صات علوم ال�سيا�سة
واالجتماع والإعالم والنف�س .وا�ستغرق
امل�ؤمتر �ست �ساعات� ،ضمن جل�ستني.
ل �ق��د ارت� � ��أت اجل�م�ع�ي��ة ال �ع��راق �ي��ة لعلم
النف�س ال�سيا�سي �أن ي�ك��ون ال�سلوك
االح �ت �ج��اج��ي يف ال � �ع� ��راق ،ب ��أب �ع��اده
ال�سيا�سية واالج�ت�م��اع�ي��ة والنف�سية،
ه��و الثيمة امل �ح��وري��ة لعملها البحثي
ه��ذا ال�ع��ام� ،إذ �شهدت ال�سنوات القليلة

املا�ضية تنامي ًا وت�ن��وع� ًا يف متظهرات
ه��ذا ال�سلوك ،ف� ً
ضال عن تعقد حمركاته
وت�شعب م�ساراته وتباين غاياته ،يف
�إطار تفاعلي مل ي�شهده العراق منذ �آخر
حركاته االحتجاجية ال�شعبية الوا�سعة
النطاق يف خم�سينات القرن املا�ضي.
ويف الوقت نف�سه احتفى امل�ؤمتر بـعامل
االجتماع العراقي الراحل الدكتور فالح
عبد اجلبار ()2018 -1946م� ،إذ كان
لإ�سهاماته النظرية والأم�بري�ق�ي��ة دور
�أ�سا�سي يف توثيق احلراك االحتجاجي

العراقي خالل ال�سنوات املا�ضية .وجرى
يف مفتتح اجلل�سة الأوىل تقدمي قراءة
لواحدة من درا�ساته الرائدة التي ُن�شرتْ
قبل وفاته عن االحتجاجات العراقيَّة،
وال�ت��ي بحثت يف امل�ق��دم��ات ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية التي �أف�ضت
�إل�ي�ه��ا .وق��د خل�ص امل��ؤمت��ر �إىل حتقيق
�إحاطة جزئية ببع�ض الديناميات الفردية
واجل�م��اع�ي��ة لل�سلوك االح�ت�ج��اج��ي يف
ال�ع��راق ،عرب مقاربات بحثية
متعددة االخت�صا�صات،

ا� �س �ت �ه��دف��ت �إظ� �ه ��ار ��ص�ل�ت��ه ال�ن���ش��وئ�ي��ة
مبحركات التعبئة والتنظيم والبزوغ
والأفول ،وب�أمناط الهوية واخلطاب التي
رافقته ،وب�سلوك الفاعلني واملنخرطني
فيه (�سلمي ًا �أو عنفي ًا) ،ف� ً
ضال عن �صلته
الوظيفية ب��االن�ت�ق��ال ال�ت��دري�ج��ي ال��ذي
ي�شهده العراق من �سيا�سات الهوية �إىل
�سيا�سات الق�ضايا .كما كانت الحتجاجات
الب�صرة  2018ح�صة �أ�سا�سية يف �أوراق
هذا امل�ؤمتر.

قالت �ص ��حيفة "ذا �ص ��ن" الربيطانية �إن النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو ي�ستمتع
كثري ًا ب�إجازته ال�صيفية التي يق�ضيها رفقة عائلته ،بعد مو�سم �شاق مع فريقه يوفنتو�س
الإيطايل .و�أو�ض ��ح امل�صدر �أن "الدون" اختار �أن ي�ستمتع بعطلته بعيد ًا عن الأ�ضواء
والكامريات ،والأهم عن م�صوري "باباراتزي" ،م�ضيف ًا �أن الن�صف الأول من �إجازته
احت�ضنه منتجع فخم يف كو�ستا نافارينو باليونان ،وذلك للعام الثاين على التوايل.
وبعدها ،انتقل جنم "ال�س ��يدة العجوز" و�ص ��ديقته و�أوالده الأربعة لال�س ��تمتاع مبا
تبق ��ى م ��ن عطلته عل ��ى منت يخت فاخ ��ر يف منطقة "الريف�ي�را" الفرن�س ��ية .وقبل �أن
يغادر اليونان ،تقول ال�ص ��حيفة ،كان رونالدو (� 34سنة) كرمي ًا مع موظفي املنتجع
ال�س ��ياحي الفاخر ،حيث ترك لع�شرة منهم بق�شي�شا تقدر قيمته بنحو � 18ألف جنيه
�إ�س�ت�رليني (� 23ألف دوالر �أمريكي) .وذكرت "ذا �ص ��ن" �أن ق�ض ��اء الليلة الواحدة
يف ذل ��ك املنتج ��ع يكلف عل ��ى الأق ��ل � 9آالف دوالر لليلة الواحدة  ،م�ش�ي�رة �إىل �أن
قيم ��ة ت�أجري اليخ ��ت يف الريفريا تقدر ب� �ـ� 180ألف جنيه �إ�س�ت�رليني (� 229ألف
دوالر) يف الأ�س ��بوع .وي�ضم اليخت 6
غرف فخمة و�صالة ريا�ضية
وقاعة �سينما وجمموعة من
مع ��دات الغو� ��ص ومع ��دات
الريا�ض ��ات املائي ��ة .والع ��ام
املا�ض ��ي ،ق�ض ��ى النج ��م
الربتغ ��ايل فرتة م ��ن �إجازته
بنف� ��س املنتج ��ع يف اليونان،
و�س ��ار عل ��ى نف� ��س املن ��وال،
حيث ترك خلم�سة من موظفيه
بق�شي�ش ��ا بقيمة  17850جنيه
�إ�س�ت�رليني (� 23أل ��ف دوالر
�أمريكي).

عن م�ستقبلهم ،ه�ؤالء الأطفال تعر�ضوا للتهجري
ب�س ��بب احلروب والأزمات املختلفة يف مناطق
عديدة" .وا�ضافت" :عندما جترب العائالت على
الرحيل عن بيوتهم ب�سبب العنف ،الإ�ضطهاد،
والك ��وارث الطبيعي ��ة ،ف�إنه ��م يعان ��ون
الأذى ب�شكل كبري ،والطرف اخلا�سر
يف هذه املعادلة هم الأطفال".

�شخ�ص ي�ستويل على منزل هايل بريي
ُ�ص ��دمت املمثلة العاملية هايل بريي بعد �أن
علمت بوجود رجل غريب ي�سكن يف منزلها
الكائن يف مدينة لو�س �أجنلو�س الأمريكية
وقام �أي�ض ًا بتغيري الأقفال.
وبح�سب م�ص ��ادر ال�ش ��رطة التي نقل عنها
موق ��ع "� "TMZأن رج�ل ً�ا يدع ��ى رونالد
يوغين ��ي غريف�ي�ن 59 ،عام� � ًا ،يح ��اول
التواج ��د مبنزل ه ��ايل و�إثب ��ات ملكيته له،
و�أن ��ه �أقدم عل ��ى ذلك مرتني؛ مرة يف �ش ��هر
كان ��ون الأول/يناير املا�ض ��ي لكنه مل يفلح
يف حماولت ��ه ،ومرة �أخرى يف �ش ��هر �آذار،
حني ا�ص ��طحب معه �شخ�ص ًا متخ�ص�ص ًا يف

ت�صليح الأقفال.
وهذه املرة جنح يف تغيري الأقفال ،والأمر
ال�ص ��ادم �أكرث �أنه ات�صل بال�شرطة �أمام
العاملني يف املن ��زل لإقناعهم �أن املنزل
ممل ��وك ل ��ه .وبع ��د ح�ض ��ور ال�ش ��رطة،
و�إ�صرار غريفني على �أن املنزل له ،تبينّ
�أنه قام عن طريق االحتيال بتغيري عنوان
الإقام ��ة اخلا�ص ب ��ه .بدورها ،قالت بريي
لل�شرطة �إنها ال تعلم من هو هذا ال�شخ�ص
و�أنه ��ا بالت�أكي ��د مل ت�س ��مح له بال�س ��كن
يف منزله ��ا ،الأمر الذي ا�س ��تدعى يف
النهاية توقيفه ملحاكمته.

تقـريــر ...
 حممود ابو العبا�س
املمث ��ل واملخ ��رج امل�س ��رحي،
ي�ست�ض ��يفه االعالم ��ي زاه ��ي
وهب ��ي يف برناجم ��ه احل ��واري
" بي ��ت الق�ص ��يد " حيث ي�س ��لط
ال�ض ��وء على جتربة ابو العبا�س
امل�س ��رحية والتلفزيوني ��ة والتي
امت ��دت الكرث م ��ن اربع�ي�ن عام ًا،
الي ��زال فيه ��ا اب ��و العبا� ��س يع ��د الفك ��ري للمعتزل ��ة ودوره ��م يف
واحدا م ��ن ابرز جن ��وم التمثبل ال�صراع ال�سيا�سي اال�سالمي.
يف الع ��راق ،يذك ��ر ان اخر اعمال
اب ��و العبا� ��س م�ش ��اركته يف  ابراهيم ح�سب اهلل
امل�سل�سل التلفزيوين "الفندق" .الكات ��ب واملخ ��رج  ،كرمه البيت
الثق ��ايف الفيل ��ي ،مبنا�س ��بة
 عب��د الك��رمي يحي��ى ح�ص ��ول روايت ��ه (امني ��ة) عل ��ى
الزيباري
املركز الثاين يف مهرجان اجلياد
الباحث والناقد االدبي� ،صدر له الدويل للثقافة والتنمية املقام يف
م�ؤخرا عن من�ش ��ورات �ش ��هريار االردن  ،وحتدث ح�س ��ب الله عن
كتاب بعن ��اوان "الفكر االعتزايل م�س�ي�رته ال�ش ��عرية والفنية وعن
بني ال�سيا�سة والدين والفل�سفة" ،كيفي ��ة اختي ��ار روايت ��ه "امنية"
والكتاب ي�سلط ال�ضوء على النتج وفوزها باملركز الثاين .

بع ��د �أن ت�أج ��ل ت�ص ��وير م�سل�س ��ل املمث ��ل
امل�ص ��ري املخ�ضرم عادل �إمام جمدد ًا ،عادت
ال�ش ��ائعات لتح ��وم ح ��ول حالته ال�ص ��حية،
وم ��دى قدرت ��ه عل ��ى الع ��ودة �إىل الأعم ��ال
ال�ش ��اقة و�ساعات الت�صوير الطويلة .و�أجّ ل
�ص ��ناع م�سل�س ��ل "فالنتينو" الت�صوير ملدة
� 3أ�ش ��هر ،حت ��ى �ش ��هر �أيلول املقب ��ل ،بعدما
كان م ��ن املفرت� ��ض �أن يت ��م ا�س ��تئنافه ه ��ذا
الأ�س ��بوع .وكان ت�ص ��وير امل�سل�س ��ل ق ��د
توقف ب�ش ��كل مفاجئ يف ال�س ��ابق ،ليتخلف
عن املو�س ��م الرم�ض ��اين ال�س ��ابق ،وتغيبت
�أعمال "الزعيم" عن ال�شا�ش ��ة ال�ص ��غرية يف
رم�ض ��ان لأول م ��رة من ��ذ نح ��و � 7س ��نوات.
ولتو�ضيح تفا�ص ��يل و�أ�سباب الت�أجيل ،قال
الناقد ال�سينمائي امل�صري طارق ال�شناوي،
�إن الت�أجيل مل ي�أت ب�س ��بب احلالة ال�ص ��حية
لإمام.
وقال ملوقع "�سكاي نيوز عربية"�" :سبق �أن
�أعلنت اجلهة املنتجة للم�سل�س ��ل �أنه �س ��يتم
عر�ض ��ه خالل رم�ضان عام  ،2020وبالتايل

ال ي ��زال الوق ��ت مبك ��را ج ��د ًا ال�س ��تئناف
الت�صوير" .و�أ�ضاف" :مت ت�صوير نحو 40
يف املئة من م�ش ��اهد امل�سل�سل بالفعل ،لذا ال
داعي للعجلة يف ا�س ��تئناف الت�ص ��وير ،قبل
نحو عام كامل من موعد عر�ضه".
وع ��ن ال�ش ��ائعات الت ��ي قالت �إن ع ��ادل �إمام
واجه م�ش ��كالت يف تذكر الن�ص ،وا�ستغرق
وقت� � ًا طوي�ل ً�ا يف ت�ص ��وير م�ش ��اهده ،ق ��ال
ال�ش ��ناوي" :ع ��ادة م ��ع املمثل�ي�ن الكبار يف
ال�س ��ن ،ف�إن املخرج يراع ��ي �أنهم يحتاجون
وقت� � ًا �أط ��ول يف الت�ص ��وير ،ويت ��م منحه ��م
ن�صو�ص� � ًا �أق�ص ��ر ،وه ��ذا هو م ��ا يحدث مع
�إمام ،خا�صة �أن خمرج العمل هو ابنه رامي،
وبالت ��ايل فه ��و حري� ��ص متام ًا على �ص ��حة
وال ��ده و�أدائ ��ه" .ويج�س ��د �إم ��ام �شخ�ص ��ية
رجل �أعمال �صاحب جمموعة مدار�س دولية
يدعى نور عبد املجيد "فالنتينو" ،ويواجه
طوال الأحداث م�ش ��كالت و�أزمات تتعر�ض
لها �سل�سلة املدار�س التي ميتلكها ،بالإ�ضافة
لدخوله يف العديد من الق�ص�ص العاطفية.

رونالدو مينح بق�شي�ش ًا بـ � 23ألف دوالر!

بريانكا �شوبرا تدعم الأطفال الالجئني:
"م�ستقبل هذا العامل يقبع بني �أيديهم"
ن�ش ��رت جنم ��ة بولي ��وود بريان ��كا �ش ��وبرا مقط ��ع
فيدي ��و لها مع جمموع ��ة من الأطف ��ال الالجئني يف
الي ��وم العاملي له ��م ،وع ّلقت عليه بكلم ��ات م�ؤثرة،
حي ��ث انه ��ا كتب ��ت" :احلقيق ��ة ب�سيطة..م�س ��تقبل
ه ��ذا العامل يقبع ب�ي�ن �أي ��دي ه� ��ؤالء الأطفال..لكن
الواق ��ع القا�س ��ي ه ��و �أن جي�ل ً�ا كام ًال م ��ن الأطفال
الربيئ�ي�ن ينمون حالي� � ًا دون �أن يعلموا �أي �ش ��يء

بعد "الت�أجيل اجلديد" مل�سل�سل عادل
�إمام ..احلقيقة تتك�شف

 حممد جا�سم
عق ��د احت ��اد الإذاعي�ي�ن والتلفزيونيني
العراقي�ي�ن جل�س ��ة حواري ��ة ع ��ن تلفزة
الأغني ��ة العراقي ��ة ،ق ��دم له ��ا الدكت ��ور
�ص ��باح املو�س ��وي و�أدار احلوار فيها،
وا�ست�ضافت املخرج جمال حممد ،وهو
�أول خم ��رج ميار� ��س ت�ص ��وير الأغاين
خ ��ارج اال�س ��تديو ،ماي�س ��مى الي ��وم
"الكليب ".وعر�ض الدكتور املو�سوي
من ��اذج من �أعمال مو�س ��يقية لتو�ض ��يح
العالق ��ة بني املو�س ��يقى وال�ص ��ورة يف
العرو� ��ض ال�ص ��امتة ،وق ��ال -:عندم ��ا
نطق ��ت ال�ص ��ورة نطقت بفيل ��م "مغني

العمود
الثامن
 علي ح�سني

من عالية �إىل حمد..
حكمة الدميقراطية
مبنتهى الو�ضوح واالعتزاز
بالنف�س ،يقول لك قيادي يف تيار
احلكمة �إنهم لن يجل�سوا على
كرا�سي الوزراء ،فقد اختاروا
كرا�سي املعار�ضة .وقبل �أن
ت�صفق فرح ًا لهذا الت�صريح،
يفاجئك القيادي ب�أن هذا الأمر
اليعني �أنهم �سيتخ ّلون عن كرا�سي
الهيئات امل�ستقلة ووكالء الوزراء
واملديرين العامني ..وقبل �أن تفيق
من ال�صدمة ي�شرح لك القيادي،
م�شكور ًا ،نظريتهم يف املعار�ضة
ويقارنها مبا ح�صل يف ا�سطنبول،
يقول لك � :أمل حت�صل املعار�ضة
على كر�سي بلدية ا�سطنبول ؟
فلماذا حترموننا من كر�سي �أمانة
بغداد ..واملر�شح جاهز و"على
ن�سي او تنا�سى
ال�سكني" ،طبع ًا َ
هذا القيادي �أن املعركة على
كر�سي بلدية ا�سطنبول كان من
خالل االنتخابات ولي�س من خالل
اال�ستحقاق الطائفي او ال�سيا�سي.
ومبنتهى الو�ضوح والكربياء،
تقول لك النائبة عالية ن�صيف �إنها
تتعر�ض مل�ؤامرة ،وامل�ؤامرة ،فى
نظر "الإ�صالحية"عالية ن�صيف،
هي كل من ال ي�صفق ل�صرخاتها
على الف�ضائيات ،وكل من ت�سوِّ ل
له نف�سه �أن ي�س�ألها عن العقود
والعموالت واالبتزاز .يف هذه
البالد فقط يخرج نائب ليطالب
ب�إطالق �سراح م ّتهم بـجرائم الـ
"ال�سم�سرة واالبتزاز يف وزارات
الداخلية والنفط وامل�صارف
وعلى �صلة ب�شبكة لتهريب النفط
والآثار" ،فال�سيدة عالية تريد �أن
حتذف كلمة قانون من قامو�س
احلكومة ،وهي تفتخر ب�أن املتهم
�أحد �أقاربها ،وكل من يرى عك�س
ما ترى ال�سيدة النائبة  ،هو
مت�آمر يريد النيل من مكانتها
"الوطنية" .
وبكل �صالفة و"مدنية" ،يقرر
النائب حمد املو�سوي �أن يقوم
ب�صولة "جهادية"على م�ؤ�س�سة
�صحفية ويعتدي على كادرها
ويغلقها "بالقفل واملفتاح".
منذ �أن ح�صل حمد املو�سوي على
كر�سي الربملان ،والرجل لب�س
طاقية االختفاء  ،فقد ح�صل على
احل�صانة ،ونظريته يف �إدارة
املوارد املالية للدولة �س ُتحمى
بالقانون ،وهي النظرية التي
يقول �صاحبها املو�سوي �إنه
لوال متاجرته بالعملة و�شرائها
باالحتيال من البنك املركزي
العراقي ،ملا ا�ستطاعت احلكومة
�أن تدفع الرواتب للموظفني،
ثم يخربنا ب�س ّر اقت�صادي� :إنّ
الأموال التي يح�صل عليها من
مزاد العملة ،هي التي ت�ضبط
حركة االقت�صاد العراقي .هكذا
�سن�ستبدل التنمية والإنتاج،
بخطب النائب حمد املو�سوي
الذي كانت متعته الوحيدة �أثناء
االنتخابات �أن يقدّم للعراقيني
خلطة مثرية لل�ضحك ،يجمع فيها
نثار الكلمات التي ال تنتمي �إىل
ع�صر وزمان ،و�أي�ض ًا �سن�ستبدل
القانون بنظرية عالية ن�صيف عن
الأقارب والأ�صحاب والأحباب
الذين يجب �أن ينعموا بالرثوة
والنفوذ واحلماية ،وال ميكن
لأحد ،مهما كان� ،أن ي�صادر ح ّقهم
يف �أن يختاروا الطريقة التي
ينهبون بها ثروات البالد.
يف الطريق �إىل الع�صر العراقي
اجلديد ،نت�أمّل حال العراقي اليوم
وجند �أننا نعي�ش ع�صر ًا فائ�ض
اخلراب ،مع االعتذار للمرحوم
كارل مارك�س وم�صطلحه ال�شهري
"فائ�ض القيمة " .

جمال حممد  :تلفزيون ال�شباب �سبب تدهور الأغنية العراقية
اجل ��از" ( .)1927وتط ��ورت العالق ��ة
بالأف�ل�ام الغنائي ��ة اال�ستعرا�ض ��ية،
املعتمدةعل ��ى الأغني ��ة مث ��ل �أف�ل�ام:
�ص ��وت املو�س ��يقى ،احل ��ي الغرب ��ي،
اجلدار .و�أ�ض ��اف -:ال�س ��ينما العربية
تناولت جنوم الغن ��اء :فريد الأطر�ش،
عب ��د احلليم حافظ ،عب ��د الوهاب .وقد
تنوعت املعاجلات ال�ص ��ورية يف �سياق
بني ��ة العم ��ل ،فنجده ��ا مقحم ��ة عل ��ى
هام�ش الأحداث ومعتمدة على معادالت
�ص ��ورية ملناظ ��ر وتكوين ��ات جمالي ��ة.
و�أحيان ��ا تكون الأغنية خلفية للأحداث
ومع�ب�رة عنها ،او ه ��ي �أدرم ��ة الأغنية
ع�ب�ر �س ��رد �ص ��وري ت ��روى م ��ن خالله

الطقس

�أحداث معينة .ومل يبتعد التلفزيون يف
معاجلاته عن ذلك .وللأ�س ��ف ف�إن معظم
الأغاين العراقية اليوم متثل ا�ستفزاز ًا
للغرائ ��ز عرب تكوينات خاد�ش ��ة للحياء
لتعوي�ض ال�ضعف يف مقومات الأغنية.

املخرج جمال حممد حتدث عن الأغنية
التلفزيوني ��ة ،وتناول جتربته الطويلة
يف الإخ ��راج ،و�أ�ش ��ر عل ��ى براجم ��ه
التلفزيونية التي كان يعدّها ويخرجها.
وق ��ال� :أخرج ��ت اول �أغني ��ة لكاظ ��م

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقية حال ��ة الطق�س لهذا
اليوم (الأربعاء)� ،إذ ترتفع درجات احلرارة قلي ًال عن معدالتها مع
رياح خفيفة

ال�س ��اهر ،بذل ��ك دخ ��ل اىل ع ��امل الغناء
االح�ت�رايف يف التلفزي ��ون .وحت ��دث
عن الأغنية القدمية وانت�ش ��ارها بف�ضل
الفنان �ص ��الح الكويتي ،ومطربو املقام
واملطرب ��ات مثل زكية ج ��ورج ومنرية
اله ��وزوز و�س ��ليمة مراد ،وجي ��ل مليعة
توفيق وعفيفة ا�س ��كندر و�أحالم وهبي
ومائدة نزهت ..كما �أ�ش ��ار اىل �أنه اول
م ��ن �ص ��ور على طريق ��ة الفيدي ��و كليب
�ان مب�ش ��اهد درامية ،رغ ��م التحفظ
لأغ � ٍ
وت�ض ��ييق اخلناق على ال�س ��احة الفنية
حينه ��ا .وق ��ال :قدمن ��ا نتاج� � ًا نفخر به
وعملنا مبا ير�ضى �ضمرينا وطموحنا،
رغم قدم الأجهزة يف زمنهم والظروف

ال�ص ��عبة واحل ��روب واحل�ص ��ار. .
و�أو�ض ��ح جمال �أن �سبب تردي الأغنية
يف العراق كان ظهور قناة ال�شباب التي
�أ�ص ��بحت بال رقابة فنية ،وكل �ش ��خ�ص
يذهب اىل ا�س ��تديوهات ال�شركات لديه
بع�ض املال ي�س ��جل �أغنية ويدفع مبلغ ًا
مقاب ��ل العر�ض .واثن ��ت الفنانة فوزية
ال�شندي على عمل املخرج جمال حممد.
وطالب ��ت ان تكون جهة االنتاج والعمل
متمثل ��ة ب�ش ��بكة االع�ل�ام العراق ��ي ،او
جه ��ات انتاجي ��ة ر�ص ��ينة تعم ��ل عل ��ى
فل�ت�رة ال ��رديء ،وان يك ��ون املبدع ��ون
الرواد كخرباء لال�ش ��راف على ال�شباب
ليكونوا حلقة التوا�صل.
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