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احلكمة يخترب جمهوره بتظاهرة موحدة
يف  14حمافظة ..والفتح :التيار بدون ت�أثري
�سل�سلة م ��ن التظاهرات يعتزم
�إطالقه ��ا تيار احلكم ��ة بزعامة
عمار احلكيم يف  14حمافظة دون توقف
حلني حتقيق مطالب اخلدمات وتقلي�ص
البطالة.
واخت ��ار التي ��ار ال ��ذي اخ ��ذ �ص ��وب
املعار�ض ��ة ،اجلمع ��ة املقبلة لتك ��ون اول
ايام االحتجاج ��ات ،التي روج لها ب�شكل
خمتلف كعادة احلزب الفتي الذي ان�شق
قبل عامني عن املجل�س االعلى.
وي�شن التيار منذ ايام هجوما الذعا على

حتوالت �سعدي يو�سف
والقطيعة مع ما�ضيه ..

"لي�س ��ت يف الب�صرة فقط و�ست�شمل 14
حمافظة".
واك ��د وه ��ب ان االحتجاج ��ات �ستك ��ون
مبدئي ��ا كل ي ��وم جمع ��ة ،لك ��ن ميك ��ن ان
جت ��رى يف كل ايام اال�سب ��وع .وا�ضاف:
"ل ��ن تتوق ��ف التظاهرات حت ��ى تتحقق
املطالب".
وتك ��رر االحتجاج ��ات نف� ��س املطال ��ب
القدمي ��ة ،املتعلق ��ة بتوف�ي�ر الطاق ��ة
الكهربائي ��ة واخلدم ��ات وت�شغي ��ل
العاطل�ي�ن ،وحتلي ��ة املي ��اه بالن�سب ��ة
للب�صرة.
 التفا�صيل �ص2

 فخري كريم

االفتتاحية

 بغداد /وائل نعمة

احلكومة ،منتق ��د ًا �سيا�سته ��ا يف توزيع
الدرجات اخلا�صة وملف مكافحة الف�ساد
وحتى ن�س ��ب النج ��اح يف املدار�س التي
اعتربها متدنية.
وقب ��ل اي ��ام حت ��دث القي ��ادي يف التي ��ار
ف ��ادي ال�شمري ،عن "انف�ل�ات �أمني" يف
بغداد ،وتكرار حل ��وادث �أمنية تقوم بها
"ملي�شيات" يف العا�صمة.
ج ��اء حديث ال�شم ��ري يف توي�ت�ر ،عقب
حادث ��ة اقتح ��ام جهات م�سلح ��ة جمهولة
من ��زل رئي�س الوقف ال�شيع ��ي يف بغداد
عالء املو�سوي.
وق ��ال ال�شم ��ري ان الهج ��وم عل ��ى دار

�ضيافة رئي�س الوقف ال�شيعي هي "حالة
م ��ن ع�شرات احل ��االت غري املرئي ��ة التي
حت�ص ��ل ب�ش ��كل يوم ��ي ،امل�ؤ�س ��ف اك�ث�ر
ه ��و بي ��ان احلكوم ��ة الت ��ي (ا�ستنكرت)
و(نددت) و�صرحت ب�أنها �ستفتح حتقيقا
ر�سميا ملعرفة اجلناة".
كم ��ا ق ��ال ال�شم ��ري يف تغري ��دة ثاني ��ة
ان حال ��ة "االنف�ل�ات االمن ��ي وانت�ش ��ار
امللي�شي ��ات يف �ش ��وارع بغ ��داد ا�صبحت
ت�شكل ظاهرة خطرية".
وا�ض ��اف ان تلك احل ��وادث "مل ت�شهدها
العا�صمة منذ �سنوات وحتى املدن الآمنة
ن�سبيا والتي كانت منذ  2003فيها هيبة

وق ��وة لالجهزة االمني ��ة املا�سكة لالر�ض
ا�صبح ��ت م�ستباحة ومعر�ض ��ة لالنهيار
يف اي حلظة".
وجاء االعالن عن "التظاهرة املليونية"،
بوا�سط ��ة مقط ��ع فيديو ا�ش�ت�رك فيه عدد
من قي ��ادات تي ��ار احلكم ��ة .ون�شر احمد
ال�ساعدي ،احد م�س�ؤويل التيار ت�سجيال
على من�صات التوا�صل االجتماعي يعلن
في ��ه انط�ل�اق االحتجاج ��ات يف الب�صرة
يوم  19متوز املقبل.
لك ��ن ام�ي�ن وه ��ب ،وه ��و قي ��ادي يف
تي ��ار احلكم ��ة ،ق ��ال لـ(امل ��دى) ام� ��س
ان التظاه ��رات الت ��ي دع ��ا اليه ��ا التي ��ار

الإنك�سار يف زمن االنطفاء :

تدخالت �أمريكية وتركية و�أوروبية لعقد جل�سة جمل�س املحافظة

الكرد يحاولون �إقناع عرب وتركمان كركوك بقبول مر�شحهم ملن�صب املحافظ
 بغداد/حممد �صباح
يوا�ص ��ل احلزبان الدميقراط ��ي واالحتاد
الوطن ��ي الكرد�ستاني ��ان م�شاوراتهم ��ا مع
مكونات حمافظة كركوك لإقناعها بتحديد موعد لعقد
جل�س ��ة جمل�س املحافظ ��ة خالل الأ�سبوع�ي�ن املقبلني
والت�صويت على طيب جبار �أمني ملن�صب املحافظ.
باملقابل يحاول املكونان العربي والرتكماين الإبقاء
عل ��ى ادارة املحافظ ��ة الت ��ي يقوده ��ا راكان �سعي ��د
اجلبوري حتى �إجراء االنتخابات املحلية املقبلة.

يف �سياق مت�صل ،جت ��ري ال�سفارة الأمريكية والأمم
املتحدة واالحتاد الأوروبي و�ساطة لتقريب وجهات
النظ ��ر بني مكون ��ات املحافظة لالتف ��اق على حتديث
�سجل الناخبني او توزي ��ع املواقع واملنا�صب بن�سبة
 %32لكل مكون وللم�سيحيني . %4
و�أب ��دى زعي ��م احل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين
م�سع ��ود ب ��ارزاين ،رغبت ��ه مبعاجلة وح�س ��م من�صب
حماف ��ظ كركوك من قبل اربيل وبغداد ،على ان تكون
اي نتائج تتو�صالن اليها تنال ر�ضى مكونات كركوك
كافة.

وق ��ال ب ��ارزاين يف بي ��ان اطلع ��ت علي ��ه (امل ��دى) ان
"م�شكلة كركوك ال تقت�صر بني حزبني او بني عدد من
الأطراف ال�سيا�سية" ،مبينا ان "م�شكلة كركوك ق�ضية
تاريخية و�سيا�سية قدمية وذات �أبعاد كبرية".
وا�ض ��اف انه "ب�سبب ذلك الو�ضع غري الطبيعي الذي
تعي�ش ��ه كرك ��وك ول�ض ��رورة اع ��ادة الو�ض ��ع الأمني
والإداري يف املدين ��ة �إىل طبيعت ��ه وتقدمي اخلدمات
�إىل �أه ��ل كركوك وكذلك معاجلة امل�ش ��اكل كافة ،نحن
ن�ؤي ��د اتفاق ووح ��دة ر�أي الأط ��راف الكردية ،وهذه
خطوة مهمة ".

بدوره يق ��ول املتحدث با�سم ح ��زب االحتاد الوطني
الكرد�ست ��اين �سع ��دي احم ��د ب�ي�رة يف ت�صري ��ح
لـ(امل ��دى) �إن "تطبيع الأو�ض ��اع يف حمافظة كركوك
م ��ن اخلطوات املهم ��ة املفرت�ض اتخاذه ��ا قبل �إجراء
االنتخاب ��ات املحلي ��ة للمحافظ ��ة" ،منوه ��ا �إىل ان
"هناك العديد من املواطنني الكرد تركوا مدنهم بعد
 16ت�شرين االول من العام ."2017

كان "�صديق ��ي" �سعدي يو�س ��ف نقطة �ضعفي يف الو�سط الثقايف
احلزب ��ي والدميقراط ��ي مث ��ل �آخري ��ن اجته ��دت يف االهتمام بهم
�ارات ثقافية و�سيا�سية  .وكان ��ت تلك " مثلبة "
واختياره ��م العتب � ٍ
عل � َّ�ي من ب�ي�ن الأ�سب ��اب يف اال�ستهدافات التي نال ��ت مني  ،طوال
�سنوات ن�شاطي ال�سيا�سي  ،احلزبي والإعالمي والثقايف .
وتع ��ود عالقتي ب�سع ��دي �إىل الن�صف الثاين م ��ن �ستينيات القرن
الفائ ��ت ،وب�شكل خا� ��ص يف بداية ال�سبعينيات ،م ��رور ًا ب�سنوات
عمله يف الق�سم الثقايف لطريق ال�شعب ،وبعد الهجرة �إىل اخلارج.
مل �أت ��ردّد خالله ��ا باال�ستجاب ��ة ل ��كل طلبات ��ه مبا يف ذل ��ك �إيواءه
ورعايت ��ه و�إحاطته مبن ��اخ يكفل له ن�شاط ��ه الإبداعي  ،حمتفي ًا به
كقام ��ة �إبداعي ��ة ،و�شخ�صي ��ة دميقراطي ��ة  ،بغ�ض النظ ��ر عما كان
وا�ستهداف لأ�صدقائه
�ال وذميمة
ٍ
يعتق ��ده البع�ض من �سجايا  ،تع � ٍ
املقرب�ي�ن .و�أكاد �أجزم �أنن ��ي طوال �سنوات رفقت ��ه مل �أتعر�ض له
ب�سوء �أو �أتناول �سريته �أو �أر ّد على �شتائمه واتهاماته حتى كتابة
هذه ال�سطور .وهذا ما عاهدت نف�سي عليه يف التعامل مع ما كنت
وم ��ا �أزال �أتعر�ض �إليه من �أ�شباه " الأوادم " كما يحلو للعراقيني
ت�سمي ��ة ناكري اجلميل ،والنهّازي ��ن ،وذوي النفو�س املري�ضة من
العاملني يف ميادين الإعالم والثقافة وال�سيا�سة ،وبينهم �شخو�ص
لفرط دناءتهم تن�أى ال�شتيمة بنف�سها عن توجيهها لهم.
لقد �أُم ُت ِح ��ن العراق على امتداد التاريخ بطاقة �شعبه ومبدعيه يف
ال�ص�ب�ر على املكاره والويالت  ،وقدرته على االنبثاق يف كل م ّرة
من حتت الرماد لي�ؤكد ان ��ه ي�ستع�صي على الر�ضوخ لك�سر �إرادته
وع�سف
و�إطف ��اء ج ��ذوة تطلع ��ه للنهو� ��ض يف مواجه ��ة كل حت ��دٍ
ٍ
و�إق�صاءٍ .
 الن�ص كامال �ص3

 التفا�صيل �ص2

االحتاد الأوروبي يدعم مقرتحا
عراقيا لعقد م�ؤمتر �إقليمي يخفف
التوتر بني طهران ووا�شنطن
 ترجمة  /حامد �أحمد
ك�شف ��ت املمثل ��ة العلي ��ا ل�سيا�س ��ة الأم ��ن وال�ش� ��ؤون اخلارجي ��ة
لالحتاد االوروب ��ي فيدريكا موغريني ،ال�سبت ،عن دعم االحتاد
االوروب ��ي ملقرتح عراقي بعقد م�ؤمتر �إقليمي و�سط ت�صاعد التوترات بني
الواليات املتحدة وايران .
ويعت�ب�ر العراق حليفا للبلدين اخل�صمني الل ��ذان يعي�شان الآن �صراعا يف
وق ��ت تتعر�ض فيه االتفاقي ��ة النووية بني ايران والق ��وى الدولية للتهديد
بالتف ��كك .وعر�ض العراق مبادرته للتو�سط ب�ي�ن طهران ووا�شنطن ،بينما
متار�س ايران ال�ضغط على البلدان االوروبية االطراف باالتفاقية النووية
للتخفيف من ت�أثريات العقوبات الأمريكية عليها .
املمثل ��ة العليا لل�سيا�س ��ة اخلارجية لالحتاد االوروب ��ي موغريني ،وخالل
زيارتها االوىل للعراق منذ العام  2014قالت �إن االحتاد االوروبي ي�شارك
الع ��راق مقرتحه للتعام ��ل مع هذا الو�ض ��ع ال�صعب ،م�ضيف ��ة ان االولوية
تكم ��ن يف جتن ��ب حدوث ت�صعي ��د او اية ت�صرفات غ�ي�ر مدرو�سة التي من
�ش�أنها ان ت�ؤدي لعواقب خطرية للعراق وما �أبعد من ذلك .
وقال ��ت املبعوث ��ة االوروبي ��ة ان االحتاد االوروب ��ي "م�ستعد لدع ��م فكرة
امل�ؤمت ��ر الإقليمي ع�ب�ر كل الطرق التي يكون فيها مفي ��دا" ،م�شرية اىل ان
هن ��اك حاجة للتخفيف من الت�صعيد وايجاد �سبل الجراء حوار  .وا�ضافت
بقولها "ال�سبل املجهولة قد تكون خطرة للكل ".
ويتعر� ��ض العراق ل�ضغوط من �أجل ان مينع �أرا�ضيه من �أن ت�صبح �ساحة
معرك ��ة للتوت ��ر املتزايد ب�ي�ن اي ��ران والواليات املتح ��دة الل ��ذان يعتربان
�سما�سرة ال�سلطة يف البلد.
 التفا�صيل �ص4

م�سرية لأع�ضاء يف احلزب ال�شيوعي ملنا�سبة ثورة  14متوز  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

ال�سيناريوهات املحتملة
للحرب الأمريكية على
�إيران
6

نائبة �سابقة :احلل الأمثل يكمن بهجرة الن�ساء مع �أبنائهن

املجتمع الدويل ي�ضغط على الأيزيديني لإجراء
�إ�صالح ديني وقبول �أبناء داع�ش
 بغداد /املدى
�أرغمت جيه ��ان ،الأيزيدي ��ة البالغة 18
عام ��ا ،على ت ��رك �أطفاله ��ا الثالثة الذين
�أجنبته ��م م ��ن زواج ّ
مت غ�صب ��ا عنه ��ا م ��ع عن�صر
يف تنظي ��م داع�ش ،والع ��ودة اىل عائلتها ،حتى ال
يرذلها جمتمعها وطائفتها.
املع�ضلة ذاتها تعي�شها ع�ش ��رات الن�ساء والفتيات
الأيزيدي ��ات اللواتي حملن ب�أطف ��ال من ارهابيني
خطفوه ��ن ع ��ام  2014ل ��دى اجتياحه ��م منطق ��ة
�سنج ��ار يف �شمال غربي العراق حيث تعي�ش فيها
غالبية من الطائفة الأيزيدية.

بع ��د ا�ستع ��ادة الق ��وات العراقي ��ة ال�سيط ��رة على
املنطق ��ة املنكوب ��ة ،والهزمي ��ة التي حلق ��ت �أخريا
بالتنظي ��م يف �سوري ��ا ع ��ادت ن�س ��اء كث�ي�رات كن
�سباي ��ا اىل عائالته ��ن ،لكنهن غارق ��ات يف الي�أ�س
والأمل نتيج ��ة ج ��راح مل تندمل ب�سب ��ب تعر�ضهن
لالغت�ص ��اب والتعذي ��ب وال ��زواج الق�س ��ري على
�أي ��دي عنا�ص ��ر يف التنظيم .وكذل ��ك ،يعي�ش عدد
كب�ي�ر منه ��ن �صراع ��ا م�ؤمل ��ا نتيج ��ة تخليه ��ن عن
�أطفاله ��ن املرفو�ضني بتات ��ا يف املجتمع الأيزيدي
املغلق.
وتقول جيهان قا�سم ،متحدثة عن �أطفالها الثالثة،
�صبيني وفت ��اة ،يف مبنى مهجور يف بعدره حيث

تعي� ��ش اليوم م ��ع عائلته ��ا املهجرة م ��ن �سنجار،
"مل �أ�ستط ��ع �أن �أعيده ��م مع ��ي اىل البي ��ت ،فهم
�أوالد داع� ��ش" ،م�ضيف ��ة "كيف �آتي به ��م اىل هنا،
و�أ�شقائي ما زالوا عند داع�ش؟".
كان ��ت جيهان يف الثالثة ع�شرة م ��ن عمرها عندما
خطفها الإرهابيون لرتغم بعد عامني على الزواج
من عن�صر تون�س ��ي يف التنظيم املتطرف �أجنبت
من ��ه ثالثة �أطفال ،ث ��م فرت قبل �أربع ��ة �أ�شهر معه
برفق ��ة �أطفالهم �إثر الق�صف الذي تعر�ضت له بلدة
الباغ ��وز يف �شرق ��ي �سوريا والت ��ي �شكلت املعقل
الأخري للتنظيم قبل انهياره.
 التفا�صيل �ص4

روحاين :م�ستعدون للمحادثات مع وا�شنطن ب�شروط
 بغداد /املدى
ق ��ال الرئي� ��س الإي ��راين ح�س ��ن
روح ��اين يف كلم ��ة �أذاعه ��ا
التلفزي ��ون الر�سمي� ،أم� ��س الأحد� ،إن بالده
م�ستع ��دة لإج ��راء حمادث ��ات م ��ع الواليات
املتحدة �إذا رفعت وا�شنطن العقوبات عنها،
وع ��ادت �إىل االتف ��اق الن ��ووي امل�ب�رم ع ��ام

 2015الذي ان�سحبت منه العام املا�ضي.
و�أ�ض ��اف روح ��اين" :ن�ؤم ��ن دائم ��ا
باملحادثات� ...إذا رفع ��وا العقوبات و�أنهوا
ال�ضغوط االقت�صادية املفرو�ضة وعادوا �إىل
االتفاق ،فنحن م�ستعدون لإجراء حمادثات
مع �أمريكا اليوم والآن ويف �أي مكان".
وكان البي ��ان الأمريك ��ي يف اجتم ��اع وكالة
الطاق ��ة الذرية ،الأ�سبوع املا�ض ��ي ،قد �أ�شار

�إىل �سل ��وك النظ ��ام الإي ��راين ال ��ذي يعم ��ق
عزلت ��ه الدولي ��ة ،م�ش ��ددا م ��رة �أخ ��رى على
ا�ستع ��داد وا�شنط ��ن لعق ��د مباحث ��ات م ��ع
طهران.
و�أو�ض ��ح البيان" :تو�سيع �إيران لربناجمها
النووي حماولة البت ��زاز املجتمع الدويل"،
م�ضيف ��ا �أن حماوالت االبت ��زاز الإيرانية لن
جتدي يف تخفيف العقوبات عن طهران.

النفط يهدي ال�شرطة لقب دوري الكرة املمتاز
 بغداد  /املدى
�أه ��دى فريق النف ��ط لكرة الق ��دم لقب دوري الك ��رة املمتاز يف
املو�س ��م  2019-2018اىل جاره فري ��ق ال�شرطة عندما �أ�سقط
غرميه اللدود فريق الق ��وة اجلوية لكرة القدم بهدفني مقابل هدف واحد
يف املواجهة النارية التي جمعتهما م�ساء �أم�س الأحد على ملعب ال�شعب
ال ��دويل يف العا�صمة بغداد بختام مناف�س ��ات اجلولة ال�سابعة ع�شرة من
مرحلة االياب .و�سيطر التعادل ال�سلبي على �أجواء املباراة حتى الدقيقة
ال�سابع ��ة والثالثني الت ��ي �شهدت �أحراز فريق النفط له ��دف ال�سبق الذي
ج ��اء ع�ب�ر مهاجمه فرحان �شك ��ور توفيق منهي ��ا ال�ش ��وط االول مل�صلحة
فريقه بهدف نظيف و�سرعان ما �أ�ضاف زميله املهاجم مازن فيا�ض الهدف
الثاين بعد خم�س دقائق من انطالق ال�شوط الثاين �إثر التوجيهات التي

�أعطيت للفريق خالل فرتة اال�سرتاحة من قبل املدرب با�سم قا�سم وجنح
مهاج ��م الق ��وة اجلوية عماد حم�سن جميد يف تقلي� ��ص الفارق عن طريق
ركل ��ة جزاء �سج ��ل منها هدفا يف الدقيق ��ة التا�سعة وال�ست�ي�ن وا�ستمرت
النتيجة على حالها حتى �أطلق احلكم الدويل مهند قا�سم �صفارته بانتهاء
املب ��اراة ل�صال ��ح النفط بنتيج ��ة ( )1-2ليقفز اىل املرك ��ز الرابع بر�صيد
 57نقط ��ة وليقدم لق ��ب الدوري املمت ��از على طبق من الذه ��ب اىل املالك
التدريب ��ي لفري ��ق ال�شرط ��ة املونتيغ�ي�ري نيبو�شا يوفوفيت� ��ش والعبيه
الذي ��ن �أحتفلوا به يف حمافظ ��ة الب�صرة لكون القيثارة اخل�ضراء �أ�صبح
البط ��ل الر�سم ��ي للمو�س ��م  2019-2018م ��ن دون احلاج ��ة اىل نتيجة
املبارات�ي�ن املقبلت�ي�ن �أمام الك ��رخ والبحري �ضمن اجلولت�ي�ن الأخريتني
م ��ن عم ��ر امل�سابقة فيما جتمد ر�صي ��د القوة اجلوية عن ��د النقطة الثامنة
وال�سبعني مبركز الو�صيف يف الرتتيب.
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احلكمة يخترب جمهوره بتظاهرة موحدة فـي  14حمافظة
والفتح :التيار بدون ت�أثري
 بغداد /وائل نعمة
�سل�س ��ة من التظاه ��رات يعت ��زم �إطالقها
تي ��ار احلكم ��ة بزعامة عم ��ار احلكيم يف
 14حمافظ ��ة دون توق ��ف حل�ي�ن حتقيق
مطالب اخلدمات وتقلي�ص البطالة.
واخت ��ار التي ��ار ال ��ذي اخ ��ذ �ص ��وب
املعار�ض ��ة ،اجلمع ��ة املقبلة لتك ��ون اول
اي ��ام االحتجاجات ،التي روج لها ب�شكل
خمتلف كعادة احلزب الفتي الذي ان�شق
قبل عامني عن املجل�س االعلى.
وي�ش ��ن التي ��ار منذ اي ��ام هجوم ��ا الذعا
عل ��ى احلكوم ��ة ،منتق ��د ًا �سيا�سته ��ا يف
توزيع الدرجات اخلا�صة وملف مكافحة
الف�ساد وحتى ن�سب النجاح يف املدار�س
التي اعتربها متدنية.
وقب ��ل اي ��ام حت ��دث القي ��ادي يف التي ��ار
ف ��ادي ال�شمري ،عن "انف�ل�ات �أمني" يف
بغداد ،وتكرار حل ��وادث �أمنية تقوم بها
"ملي�شيات" يف العا�صمة.
ج ��اء حديث ال�شم ��ري يف توي�ت�ر ،عقب
حادث ��ة اقتح ��ام جهات م�سلح ��ة جمهولة
من ��زل رئي�س الوق ��ف ال�شيعي يف بغداد
عالء املو�سوي.
وق ��ال ال�شم ��ري ان الهج ��وم عل ��ى دار
�ضياف ��ة رئي� ��س الوق ��ف ال�شيع ��ي ه ��ي
"حالة من ع�شرات احلاالت غري املرئية
التي حت�صل ب�شكل يومي ،امل�ؤ�سف اكرث
ه ��و بي ��ان احلكوم ��ة الت ��ي (ا�ستنكرت)
و(نددت) و�صرحت بانها �ستفتح حتقيقا
ر�سميا ملعرفة اجلناة".
كم ��ا ق ��ال ال�شم ��ري يف تغري ��دة ثاني ��ة
ان حال ��ة "االنف�ل�ات االمن ��ي وانت�ش ��ار
امللي�شي ��ات يف �ش ��وارع بغ ��داد ا�صبحت
ت�شكل ظاهرة خطرية".
وا�ض ��اف ان تلك احل ��وادث "مل ت�شهدها
العا�صمة منذ �سنوات وحتى املدن الآمنة
ن�سبيا والتي كانت منذ  2003فيها هيبة
وق ��وة لالجهزة االمني ��ة املا�سكة لالر�ض
ا�صبح ��ت م�ستباحة ومعر�ض ��ة لالنهيار
يف اي حلظة".
حلظة �إعالن
وجاء االعالن عن "التظاهرة املليونية"،

لغر�ض توجيه القيادات الأمنية بحماية
تلك التظاهرات".
وتاب ��ع العي ��داين� ،أن "اي �شخ� ��ص
يدخ ��ل ملحافظة الب�ص ��رة �ستتم م�ساءلته
م ��ن الأجه ��زة االمنية عن �سب ��ب املجيء
للمحافظة و�أ�سباب الإقامة فيها".

جنمع �سابق
مل�ؤيدي تيار
احلكمة..
ار�شيف
بوا�سط ��ة مقطع فيديو ا�ش�ت�رك فيه عدد
م ��ن قيادات تي ��ار احلكم ��ة .ون�شر احمد
ال�ساعدي ،احد م�س�ؤويل التيار ت�سجيل
على من�صات التوا�صل االجتماعي يعلن
في ��ه انط�ل�اق االحتجاج ��ات يف الب�صرة
يوم  19متوز املقبل.
لك ��ن ام�ي�ن وه ��ب ،وه ��و قي ��ادي يف
تي ��ار احلكم ��ة ،ق ��ال لـ(امل ��دى) ام� ��س
ان التظاه ��رات الت ��ي دع ��ا اليه ��ا التي ��ار
"لي�ست يف الب�صرة فقط و�ست�شمل 14
حمافظة".
واك ��د وه ��ب ان االحتجاج ��ات �ستك ��ون
مبدئي ��ا كل ي ��وم جمع ��ة ،لك ��ن ميك ��ن ان
جترى يف كل اي ��ام اال�سبوع .وا�ضاف:
"لن تتوق ��ف التظاه ��رات حتى تتحقق
املطالب".
وتك ��رر االحتجاج ��ات نف� ��س املطال ��ب

تدخالت �أمريكية وتركية و�أوروبية
لعقد جل�سة جمل�س املحافظة
 بغداد/حممد �صباح
يوا�صل احلزبان الدميقراطي واالحتاد الوطني
الكرد�ستانيني م�شاوراتهما مع مكونات حمافظة
كركوك لإقناعها بتحديد موعد لعقد جل�سة جمل�س
املحافظة خ�ل�ال الأ�سبوعني املقبلني والت�صويت
على طيب جبار �أمني ملن�صب املحافظ.
باملقاب ��ل يحاول املكون ��ان العرب ��ي والرتكماين
الإبق ��اء على ادارة املحافظ ��ة التي يقودها راكان
�سعيد اجلبوري حتى �إجراء االنتخابات املحلية
املقبل ��ة .يف �سي ��اق مت�ص ��ل ،جت ��ري ال�سف ��ارة
الأمريكي ��ة والأمم املتحدة واالحت ��اد الأوروبي
و�ساط ��ة لتقري ��ب وجه ��ات النظ ��ر ب�ي�ن مكونات
املحافظ ��ة لالتفاق على حتديث �سج ��ل الناخبني
او توزي ��ع املواق ��ع واملنا�صب بن�سب ��ة  %32لكل
مك ��ون وللم�سيحيني  . %4و�أب ��دى زعيم احلزب
الدميقراط ��ي الكرد�ست ��اين م�سع ��ود ب ��ارزاين،
رغبت ��ه مبعاجلة وح�سم من�ص ��ب حمافظ كركوك
م ��ن قبل اربيل وبغداد ،عل ��ى ان تكون اي نتائج
تتو�صالن اليها تنال ر�ضى مكونات كركوك كافة.
وق ��ال بارزاين يف بيان اطلع ��ت عليه (املدى) ان
"م�شكل ��ة كركوك ال تقت�ص ��ر بني حزبني او بني
عدد من الأط ��راف ال�سيا�سية" ،مبينا ان "م�شكلة
كرك ��وك ق�ضية تاريخي ��ة و�سيا�سية قدمية وذات
�أبعاد كبرية" .وا�ض ��اف انه "ب�سبب ذلك الو�ضع
غ�ي�ر الطبيعي ال ��ذي تعي�شه كرك ��وك ول�ضرورة
اعادة الو�ض ��ع الأمن ��ي والإداري يف املدينة �إىل
طبيعته وتقدمي اخلدمات �إىل �أهل كركوك وكذلك
معاجلة امل�شاكل كاف ��ة ،نحن ن�ؤيد اتفاق ووحدة
ر�أي الأطراف الكردية ،وهذه خطوة مهمة ".
ب ��دوره يق ��ول املتح ��دث با�س ��م ح ��زب االحت ��اد
الوطن ��ي الكرد�ست ��اين �سع ��دي احم ��د ب�ي�رة يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) �إن "تطبي ��ع الأو�ض ��اع يف
حمافظ ��ة كركوك من اخلط ��وات املهمة املفرت�ض
اتخاذه ��ا قب ��ل �إج ��راء االنتخاب ��ات املحلي ��ة
للمحافظ ��ة" ،منوه ��ا �إىل ان "هن ��اك العدي ��د من
املواطن�ي�ن الكرد ترك ��وا مدنهم بع ��د  16ت�شرين

القدمي ��ة ،املتعلق ��ة بتوف�ي�ر الطاق ��ة
الكهربائي ��ة واخلدم ��ات وت�شغي ��ل
العاطل�ي�ن ،وحتلي ��ة املي ��اه بالن�سب ��ة
للب�ص ��رة .وقال وهب وه ��و رئي�س تيار
احلكم ��ة يف الب�صرة ان املدينة "ما زالت
تواج ��ه م�صاع ��ب يف توف�ي�ر اخلدم ��ات
واغلب امل�شاري ��ع احليوية مل تنفذ حتى
الآن".
�أدوات املعار�ضة
وا�ضاف القيادي يف التيار ان حزبه هو
جه ��ة معار�ضة "ومن حقن ��ا ان نعرت�ض
على �سيا�سة احلكومة ونطرح احللول".
باملقاب ��ل اعترب كرمي عليوي ،النائب عن
حتال ��ف الفتح ،ان الوقت "غري منا�سب"
لت�أجي ��ج ال�ش ��ارع �ضد احلكوم ��ة ،مبديا
خوفه من "تكرار �سيناريو حرق مقرات

الأح ��زاب" ال ��ذي ج ��رى يف ال�صي ��ف
املا�ضي.
وقال النائب لـ(املدى) ان "عمل املعار�ضة
يف الربمل ��ان ولي�س يف ال�شارع" ،م�شريا
اىل ان التظاه ��رات يف ه ��ذا التوقي ��ت
خط ��رة ب�سب ��ب "وج ��ود الدواع� ��ش
والبعثيني يف البالد".
وا�ش ��ار علي ��وي اىل ان "احلكم ��ة متهمة
يف تخري ��ب الب�ص ��رة وم ��دن اخ ��رى".
وقال ان من واجبها ان "ت�ساند احلكومة
وت�ستج ��وب امل�س�ؤول�ي�ن يف الربمل ��ان ال
ان ت�سع ��ى لإ�سقاطه ��ا" .ويف اال�سب ��وع
املا�ضي ج ��دد رئي�س تي ��ار احلكمة عمار
احلكي ��م ت�أكي ��ده �أن تي ��اره ل ��ن يعار�ض
الدولة و�إمنا يعار�ض احلكومة فقط.
وق ��ال احلكي ��م يف تغريدة عل ��ى ح�سابه
بتويرت� ،إن "احلكومة ت�أتي وتذهب لكن

العراق باق والدولة باقية".
و�أ�ض ��اف� ،أن احلكم ��ة "ج ��زء �أ�سا�س ��ي
م ��ن النظ ��ام ال�سيا�سي والدول ��ة ،وجزء
ا�سا�س ��ي م ��ن جمل�س الن ��واب ،وم�شارك
ب�ش ��كل ا�سا�س ��ي يف كل مراف ��ق الت�أث�ي�ر
االجتماعي وال�سيا�سي".
�شعبية التيار
وكان ��ت جمموع ��ة تطل ��ق عل ��ى نف�سه ��ا
تن�سيقي ��ة  19مت ��وز ،قال ��ت ال�سب ��ت
املا�ض ��ي ،ان التظاه ��رات املقبلة �ستكون
"مليونية" و�ستنطلق يف  14حمافظة.
وي�شكك النائب كرمي عليوي بقدرة تيار
احلكم ��ة بتح�شي ��د تل ��ك االع ��داد .وق ��ال
ان "التي ��ار لي� ��س ل ��ه ت�أث�ي�ر كب�ي�ر عل ��ى
ال�شارع".
م ��ن جهته ق ��ال احم ��د �ستار ،وه ��و احد

الكرد يحاولون �إقناع عرب وتركمان كركوك بقبول مر�شحهم ملن�صب املحافظ

االول من العام ."2017
و�أ�سف ��رت عمليات (فر�ض القان ��ون) التي نفذتها
الق ��وات االحتادي ��ة يف ت�شري ��ن الأول ،2017
عن دخول اجلي�ش و�إخ ��راج القوات الكردية من
حمافظة كركوك و�شهدت �أي�ضا خروج العديد من
العوائل الكردية نحو حمافظات �إقليم كرد�ستان.
ويب�ي�ن ب�ي�رة �أن "من�صب حماف ��ظ كركوك حمل
نقا�ش وح ��وار بني خمتلف مكونات املدينة بغية
التو�ص ��ل �إىل حلول توافقي ��ة حل�سمه بعد تقدمي
املر�ش ��ح طيب جبار �أمني من قبل جميع املكونات
الكردية" ،داعيا "العرب والرتكمان وامل�سيحيني
�إىل القبول بهذا املر�شح اجلديد".
وطيب جبار ،مهند�س كردي من مواليد حمافظة
كرك ��وك ،و�سب ��ق �أن �شغل من�صب وكي ��ل وزارة

الأ�شغال والإ�س ��كان يف حكومة �إقليم كرد�ستان،
وهو كاتب و�شاعر معروف يف الأو�ساط الثقافية
الكردي ��ة .وي ��رى ان "انتخ ��اب طيب جب ��ار �أمني
حمافظا لكركوك حت ��ى اجراء االقرتاع العام يف
املحافظة �سي�ساعد على �إعادة التطبيع يف املدينة
قبل مواعيد اجراء االنتخابات املحلية" ،م�شريا
�إىل �أن "لي�س بال�ضروري �إعادة قوات البي�شمركة
�إىل داخ ��ل املحافظة بل خارج املحافظة للت�صدي
للإره ��اب ل ��و ه ��دد املدين ��ة" .ويك�ش ��ف القيادي
يف االحت ��اد الوطني الكرد�ست ��اين ان "وفدا من
احلزبني الكرديني �سيزور العا�صمة بغداد خالل
الأي ��ام القليل ��ة املقبل ��ة للتباحث ب�ش� ��أن انتخاب
حمافظ جديد لكركوك".
وتظاه ��ر املئ ��ات من الع ��رب يف حمافظة كركوك

اجلمع ��ة املا�ض ��ي �ض ��د اع ��ادة من�ص ��ب املحافظ
للق ��وى الكردي ��ة .ويعل ��ق القي ��ادي يف ح ��زب
االحت ��اد الوطن ��ي �أن "هذه املظاه ��رات مدعومة
من قبل بع�ض اجله ��ات امل�شبوهة و�شاركت فيها
�شخ�صي ��ات جم ��دت البع ��ث والنظ ��ام ال�سابق"،
الفت ��ا �إىل ان "احلكوم ��ة والق ��وى ال�سيا�سي ��ة
ترف�ض هذه ال�شعارات".
وي�ؤكد ب�ي�رة ان "املحادثات جارية بني احلزبني
الرئي�سني ومكونات كركوك ب�ش�أن حتديد مواعيد
جل�سة جمل� ��س حمافظة كرك ��وك للت�صويت على
املحاف ��ظ" ،متوقعا عقد جل�س ��ة جمل�س حمافظة
كركوك خالل الأيام القليلة املقبلة.
وي�ش�ي�ر القي ��ادي الك ��ردي �إىل �أن "ال�سف ��ارة
الأمريكي ��ة واالمم املتحدة واالحت ��اد الأوروبي

جل�سة �سابقة ملجل�س حمافظة كركوك

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

من�سق ��ي التظاه ��رات يف الب�ص ��رة
لـ(امل ��دى) ان "تظاه ��رات اجلمعة املقبلة
لي�س ��ت بتن�سيق كل ق ��وى االحتجاجات
يف الب�صرة او املحافظات االخرى وهي
خا�صة بتيار احلكمة".
واعترب النا�شط الب�صري ان تيار احلكمة
"لدي ��ه جمهور انتخاب ��ي ثابت ولكن ال
ميكنه اخراج تظاهرات مليونية".
ويق ��ول مراقبون يف الب�ص ��رة ان بع�ض
التظاه ��رات موج ��ه من "احلكم ��ة" �ضد
املحاف ��ظ ا�سع ��د العي ��داين ،ال ��ذي توعد
بالت�صدي ملن يح ��اول ان يعيد املحافظة
اىل "مربع احلرق".
وق ��ال العيداين يف بيان �صحفي ال�سبت
ان "م ��ن يح�شد للتظاه ��رات عليه تقدمي
طل ��ب ر�سم ��ي للمحاف ��ظ ب�صفت ��ه رئي�س
اللجن ��ة االمني ��ة العلي ��ا يف املحافظ ��ة

انق�سام الب�صرة
وت�شه ��د الب�ص ��رة انق�سام ��ا �شدي ��دا بني
جه ��ة تدعو اىل "ان�ش ��اء االقليم" وفريق
�آخر يدع ��و اىل توفري اخلدم ��ات ،كتيار
احلكمة ال ��ذي ال يتبن ��ى يف احتجاجاته
املرتقبة اي فكرة لفدرالية اجلنوب.
يوم ال�سبت املا�ض ��ي ،انتخبت جمموعة
م ��ن ال�شخ�صي ��ات يف الب�ص ��رة "جلن ��ة
تن�سي ��ق" للعمل عل ��ى اقام ��ة االقليم يف
اجلنوب.
وقال ��ت املجموع ��ة يف م�ؤمتر عام عقدته
يف الب�ص ��رة ،انها ترف� ��ض "عدم احرتام
احلكوم ��ة املركزية للد�ست ��ور والقوانني
املركزي ��ة للد�ست ��ور والقوان�ي�ن الناف ��ذة
وذل ��ك لإهماله ��ا الطلب ��ات املقدم ��ة م ��ن
قبل جماه�ي�ر الب�صرة �س ��واء عن طريق
جمع التواقيع ع ��ام � 2015أو عن طريق
جمل� ��س حمافظ ��ة الب�ص ��رة ع ��ام 2019
ويعترب ذلك �سابقة خطرية".
وتاب ��ع� ،أن "امل�ؤمت ��ر يدي ��ن املح ��اوالت
الرامي ��ة لف�ص ��ل ق�ض ��اء الزب�ي�ر ع ��ن
املحافظ ��ة ،مل ��ا له م ��ن ت�أثري �سلب ��ي على
�إقام ��ة �إقليم الب�صرة وعدم ا�ستناده على
�أي �سند قانوين".
وكان ��ت ال�سلط ��ات املحلي ��ة يف الناحية
اجلنوبية ،ق ��د قررت اال�سب ��وع املا�ضي
رفع م�ستواها اىل حمافظة ،ب�سبب تدين
اخلدمات وات�ساع البطالة يف وقت تدعو
جماعات اىل التوحد الن�شاء االقليم.
اي�ض ��ا تظه ��ر �ص ��ورة االنق�س ��ام يف
الب�ص ��رة ،بتحدي ��د موع ��د خمتل ��ف ع ��ن
تظاه ��رات " 19مت ��وز" الت ��ي دع ��ا اليها
تيار احلكمة بيوم واحد.
ويق ��ول احم ��د �ست ��ار�" :سيك ��ون لبقي ��ة
التن�سيقي ��ات يف الب�ص ��رة تظاه ��رات
للمطالبة باخلدمات وحما�سبة الفاد�سني،
يوم ال�سبت املقبل  20متوز".

املدير العام
غادة العاملي

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

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

يخو�ضون لقاءات متعددة بني الأطراف املختلفة
لتقريب وجهات النظر بني الفرقاء".
وي�شرتط العرب والرتكمان املوافقة على �إجراء
انتخاب ��ات حمافظة كركوك مع بقي ��ة املحافظات
الأخرى �أما عرب حتديث وتدقيق �سجل الناخبني
�أو توزي ��ع املواق ��ع واملنا�صب بن�سب ��ة  %32لكل
مك ��ون م ��ن مكون ��ات املحافظ ��ة و( )%4للمك ��ون
امل�سيحي .بدوره ،يعل ��ق ع�ضو جمل�س حمافظة
كرك ��وك عن املك ��ون الرتكماين جن ��اة ح�سني ان
"املك ��ون العرب ��ي تراج ��ع عن مواقف ��ه ال�سابقة
الداعي ��ة �إىل �ض ��رورة حتدي ��ث �سج ��ل الناخبني
بع ��د قي ��ام �إدارة املحافظة اجلدي ��دة وعلى مدار
ال�سنت�ي�ن املا�ضيتني ب�إدخ ��ال � 68ألف ناخب �إىل
حمافظة كركوك بعد عمليات فر�ض القانون".
وي ��رى ح�سني يف ت�صريح لـ(امل ��دى) ان "املكون
العرب ��ي يطالب بالإبق ��اء عل ��ى راكان اجلبوري
حتى االقرتاع املقبل من اجل عودة كل النازحني
و�إعمار املدن التي دمرها تنظيم داع�ش" ،متوقعا
ان "عق ��د جل�سة جمل�س حمافظة كركوك �ستكون
خالل الأ�سبوعني املقبلني".
ويتك ��ون جمل� ��س حمافظ ��ة كرك ��وك ،ال ��ذي مت
انتخاب ��ه عام  ،2005من  41ع�ض ��و ًا ،بواقع 26
لقائمة الت�آخي الكردية ،و 9للرتكمان و 6للعرب.
ومل ت�شه ��د املحافظ ��ة طيل ��ة الأع ��وام الالحق ��ة
انتخاب ��ات عل ��ى م�ست ��وى جمال� ��س املحافظات،
نظ ��ر ًا للخالف ��ات عل ��ى حتدي ��د ن�س ��ب متثي ��ل
املكون ��ات ،والتع رّ
�ّث� يف تطبي ��ق امل ��ادة  140من
الد�ست ��ور .ويب�ي�ن ممثل الرتكم ��ان يف املحافظة
ان "الع ��رب والرتكم ��ان يح ��اوالن اللج ��وء �إىل
الط ��رق ال�سيا�سي ��ة من اج ��ل الإبقاء عل ��ى �إدارة
حمافظة كركوك احلالية حتى �إجراء االنتخابات
املحلية" ،الفتا �إىل ان "الكرد م�صرين على ح�سم
حماف ��ظ كركوك خالل الفرتة املقبلة حتى وان مل
يح�ضر العرب والرتكمان".
وي�ش�ي�ر ع�ض ��و كتل ��ة اخلدم ��ة الرتكماني ��ة يف
جمل� ��س حمافظة كرك ��وك اىل ان "هناك �أ�شارات
و�صل ��ت اىل اجلان ��ب الرتكم ��اين من قب ��ل الكرد

�سكرتري التحرير الفني
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املدير الفني

خالد خ�ضري

تفيد مبن ��ح املك ��ون الرتكم ��اين من�ص ��ب رئا�سة
جمل� ��س املحافظ ��ة ،وهن ��اك ثالث ��ة مر�شح�ي�ن
تركم ��ان ملن�ص ��ب رئي�س جمل� ��س املحافظة الأول
رع ��د ر�شدي ،وجناة ح�سني وعلي مهدي من قبل
اجلبهة الرتكمانية".
ويك�شف ان "اجلانب الرتكي ميار�س �ضغوطات
كبرية للإبقاء عل ��ى راكان �سعيد اجلبوري كونه
م ��ن حزب خمي�س اخلنجر ال ��ذي يتمتع بعالقات
قوية م ��ن الأتراك الذين ي�ضغط ��ون على اجلبهة
الرتكمانية لدعم املحافظ احلايل".
من جانبه ،يق ��ول ع�ضو جمل�س حمافظة كركوك
ع ��ن املكون العربي برهان العا�صي ان "املكونني
العرب ��ي والرتكم ��اين يرف�ضان اختي ��ار حمافظ
جديد ملحافظ ��ة كركوك ويطالب ��ان بالإبقاء على
الإدارة احلالية حت ��ى �إجراء االنتخابات املحلية
املقبلة" .ويو�ضح العا�صي يف ت�صريح لـ(املدى)
ان "مترير حمافظ جديد لكركوك ال يقت�صر على
الرتكمان �أو العرب اوالكرد بل يخ�ص العراق".
ويل ��زم م�شروع قانون رقم  12بت�شكيل جلنة من
مفو�ضي ��ة االنتخابات وع�ضوي ��ة وزارة ال�صحة
والتخطيط والداخلية والتجارة لتحديث �سجل
الناخبني يف حمافظة كركوك.
ويلفت ع�ضو جمل�س املحافظة عن الكتلة العربية
اىل �أن "�شروطن ��ا يف �إج ��راء االنتخابات تتمثل
يف توزيع املنا�صب واملواقع  %32لكل مكون من
مكونات كركوك و�إعادة بناء  116قرية مدمرة".
اىل ذلك ،ي�ؤك ��د ع�ضو جلنة الأقاليم واملحافظات
الربملاني ��ة �ش�ي�روان دوب ��رداين ان "الأ�سب ��وع
املقبل �ستكمل مكون ��ات كركوك مباحثاتها ب�ش�أن
الفقرات اخلالفية على قانون انتخابات جمال�س
املحافظ ��ات" .وي�ضي ��ف دوب ��رداين والنائ ��ب
ع ��ن كتلة احل ��زب الدميقراط ��ي الكرد�ستاين يف
ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) ان ��ه يف "اال�سب ��وع املا�ض ��ي
اجتمع ��ت مكون ��ات كرك ��وك لكنه ��ا مل تتو�ص ��ل
�إىل ح ��ل للم�ش ��اكل والنق ��اط اخلالفي ��ة" مبين ��ا
ان "اخل�ل�اف ي ��دور عل ��ى اعادة حتدي ��ث �سجل
الناخبني من عدمه".
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ا فتتا حي��ة
كان " �صديقي " �سعدي
يو�سف نقطة �ضعفي يف
الو�سط الثقايف احلزبي
والدميقراطي مثل �آخرين
اجتهدت يف االهتمام بهم
العتبارات
واختيارهم
ٍ
ثقافية و�سيا�سية  .وكانت
علي من بني
تلك " مثلبة " َّ
الأ�سباب يف اال�ستهدافات
التي نالت مني  ،طوال �سنوات
ن�شاطي ال�سيا�سي  ،احلزبي
والإعالمي والثقايف .
وتعود عالقتي ب�سعدي �إىل
الن�صف الثاين من �ستينيات
القرن الفائت ،وب�شكل خا�ص
يف بداية ال�سبعينيات ،مروراً
ب�سنوات عمله يف الق�سم
الثقايف لطريق ال�شعب ،وبعد
الهجرة �إىل اخلارج .مل �أتردّ د
خاللها باال�ستجابة لكل
طلباته مبا يف ذلك �إيواءه
ورعايته و�إحاطته مبناخ
يكفل له ن�شاطه الإبداعي ،
ً
حمتفيا به كقامة �إبداعية،
و�شخ�صية دميقراطية،
بغ�ض النظر عما كان
يعتقده البع�ض من �سجايا،
وا�ستهداف
تعال وذميمة
ٍ
ٍ
لأ�صدقائه املقربني.

 فخري كرمي

و�أكاد �أج ��زم �أنني ط ��وال �سنوات رفقته
مل �أتعر� ��ض ل ��ه ب�سوء �أو �أتن ��اول �سريته
�أو �أر ّد عل ��ى �شتائم ��ه واتهامات ��ه حت ��ى
كتاب ��ة ه ��ذه ال�سط ��ور .وهذا م ��ا عاهدت
نف�س ��ي عليه يف التعامل م ��ع ما كنت وما
�أزال �أتعر� ��ض �إلي ��ه من �أ�شب ��اه " الأوادم
" كم ��ا يحل ��و للعراقي�ي�ن ت�سمية ناكري
اجلمي ��ل ،والنهّازي ��ن ،وذوي النفو� ��س
املري�ضة م ��ن العاملني يف ميادين الإعالم
والثقاف ��ة وال�سيا�س ��ة ،وبينه ��م �شخو�ص
لفرط دناءته ��م تن�أى ال�شتيمة بنف�سها عن
توجيهها لهم.
لق ��د �أُم ُت ِح ��ن العراق على امت ��داد التاريخ
بطاق ��ة �شعب ��ه ومبدعي ��ه يف ال�صرب على
امل ��كاره والويالت  ،وقدرته على االنبثاق
يف كل م� � ّرة م ��ن حت ��ت الرماد لي�ؤك ��د �إنه
ي�ستع�ص ��ي عل ��ى الر�ضوخ لك�س ��ر ارادته
و�إطف ��اء ج ��ذوة تطلع ��ه للنهو� ��ض يف
مواجه ��ة كل حت ��دٍ وع�س � ٍ�ف و�إق�ص ��اءٍ .
وليظل كم ��ا كان منذ فج ��ر التاريخ رائد ًا
�س ّباق� � ًا يف �إغن ��اء احل�ض ��ارة الإن�ساني ��ة
�ات وبن ��اءٍ وف ��ك جماهي ��ل
بقي � ٍ�م و�إبداع � ٍ
مل ي�سبق ��ه �أح ��د يف م�ضام�ي�ر العل ��وم
والفل�سف ��ة والط ��ب والفل ��ك والب�صريات
والكيمي ��اء والتاريخ والعمارة والقانون
والت�شري ��ع االجتماع ��ي و�س ��وى ذلك من
فنون احلي ��اة التي �أبهرت العامل يف زمن
حت ��وّ ل بغ ��داد �إىل من ��ارة ي�ست�ض ��يء بها
كل قا�صدٍ يري ��د �أن ينهل من كنوز الثقافة
والعل ��وم والفل�سف ��ة  .ويف عمق التاريخ
�أغنى العراقيون كنوز الب�شرية ب�إبداعات
احل�ض ��ارات ال�سومري ��ة والأكدي ��ة
والبابلي ��ة والآ�شوري ��ة  .و�أثروها ثقافي ًا
باخ�ت�راع الكتابة امل�سماري ��ة  ،وتخطيط
املدن  ،وتطور علم القانون .
ومل يغ ��ب املثقفون العراقيون يف مراحل
النكو� ��ص والع�سف� ،إذ بلغ ��ت حتدياتهم
ح ��د الت�ضحي ��ة بالنف� ��س بو�سائ ��ل تفوق
�أحيان� � ًا طاق ��ة الإن�س ��ان عل ��ى حتمله ��ا ،
لكنه ��ا ا�ستع�ص ��ت على تطويعه ��م  .وهذا
ما تعر�ض له املثقفون العراقيون يف زمن
البع ��ث الأول يف � ٨شب ��اط  ، ١٩٦٣ويف
عهدهم الثاين بع ��د انقالب  ١٩٦٨وحتى
حلظ ��ة �سق ��وط ال�صن ��م  ،رم ��ز الع�س ��ف
والإره ��اب وا�ستباح ��ة احلرمات وتدمري
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سياسة

االنك�سار يف زمن االنطفاء:

حتوالت �سعدي يو�سف والقطيعة مع ما�ضيه ..
ما ُ�ش ّيد من بنى حتتية ومنجزات .
�إث ��ر انقالب ��ه الدم ��وي الأول يف � ٨شباط ،
كان ��ت رموز احلرك ��ة الثقافي ��ة والإبداعية
يف كل ميادينه ��ا  ،هدف� � ًا مبا�شر ًا  ،للت�صفية
اجل�سدي ��ة وال�سيا�سي ��ة  ،كمحاول ��ة لإفراغ
املجتم ��ع العراق ��ي م ��ن نخب ��ه الطليعي ��ة
اخلالقة.
مل ي�سلم �أبرز الك ّت ��اب وال�شعراء والفنانني
و�سواهم من املثقفني من ع�سف االنقالبيني
وبط�شه ��م والإمع ��ان يف حماول ��ة ك�س ��ر
�إرادته ��م وانت ��زاع م�ص ��ادر �إلهامه ��م ،
و�إطف ��اء جذوته ��ا  ،و�إزاحته ��م م ��ن احلياة
ال�سيا�سي ��ة والفعل االجتماعي الريادي يف
ن�ش ��ر و�إ�شاعة قي ��م احلري ��ة واالنعتاق من
اال�ستبداد والتخلف .
كان �سع ��دي يو�سف من بني م ��ن ا�ستهدفهم
االنقالبي ��ون  .كما �سواه الع�شرات واملئات
بل الآالف ممن نال التعذيب اجل�سدي منهم
يف حلظ ��ة �ضع ��ف �إن�ساين  ،لك ��ن التعذيب
والبط� ��ش مل ي�ستط ��ع ا�ست�ل�اب روحه ��م
وتوقه ��م للحي ��اة واخلل ��ق  .ظ ��ل �سع ��دي
يرمم مكامن �ضعف ��ه الإن�ساين يف مواجهة
التعذي ��ب وي�ستعي ��د عافيت ��ه الإبداعي ��ة ،
ولي�ؤك ��د �أن التعذي ��ب ق ��د ين ��ال م ��ن ج�سد
الإن�س ��ان  ،لكن ��ه يعج ��ز عن انت ��زاع روحه
ويك�سر �إرادة احلياة واخللق منه .
نه� ��ض �سع ��دي يو�س ��ف م ��ن كب ��وة �ضعفه
الإن�س ��اين م�ستعي ��د ًا م ��ا ح ��اول املعذِ بون
انتزاع ��ه  ،من عافية احلي ��اة واخللق وهو
يف منف ��اه الأول ال ��ذي انتق ��ل الي ��ه بع ��د
�إط�ل�اق �سراحه من معتقالت البعث  ،ثم يف
�سن ��وات ان�ضمام ��ه من جدي ��د اىل احلركة
الثقافي ��ة بعد عودته اىل الب�ل�اد يف مرحلة
الوهم ال�سيا�سي الذي طال احلزب والقوى
الوطني ��ة  ،وان�ضمام ��ه �إىل �أ�س ��رة حتري ��ر
جريدة احلزب " طري ��ق ال�شعب " م�ساهم ًا
فع ��ا ًال يف ق�سم ��ه الثق ��ايف والفعالي ��ات
والأن�شط ��ة الدميقراطي ��ة  ،و�أب ��دع ق�صائد
ودواوي ��ن ت�ؤك ��د ريادت ��ه ال�شعرية " حتت
جدارية فائق ح�سن " وق�صائد ُمبهرة .
ومل يج ��د �س ��وى الرحيل  ،خي ��ار ًا لتجنب
االنك�س ��ار ثانية بعد انهيار " كمني " البعث
املخات ��ل وم�صي ��دة اخلديع ��ة " اجلبه ��ة
الوطني ��ة التقدمية "  ،مهاج ��ر ًا اىل املنايف
الق�سري ��ة للمنا�ضلني العراقي�ي�ن  ،موا�ص ًال
عطاءه الثقايف والإبداعي  ،م�ساهم ًا بقلمه
وق�صائ ��ده يف معار�ض ��ة النظ ��ام والن�ضال
يف �إنهاء �سطوته .
مل يرتاج ��ع �سعدي عن �إ�ضاءات ��ه ال�شعرية
والكتابي ��ة حتى عام  ٢٠٠٣ب ��ل �إىل ما بعد
ذلك ب�سنوات .
رمب ��ا يك ��ون �سع ��دي يو�س ��ف ق ��د ت�أثر مبا
ت�أثرن ��ا ب ��ه م ��ن �سق ��وط م�سلم ��ات وتغ�ّي رّ
خيارات و�إنهيار الدول ��ة العراقية  ،وتفكك
كل �أجهزته ��ا وم�ؤ�س�ساته ��ا  ،و�إن برتاب � ٍ�ط
بني ��وي م ��ع اختزاله ��ا وجت�سيده ��ا يف
�سلطة الف ��رد الطاغية والعائل ��ة املت�سلطة
 ،حت ��ى قبل �إ�سق ��اط النظ ��ام وت�س ّيد خيار
احلرب وما �أعقب ذل ��ك من فر�ض االحتالل
الأمريكي على العراقيني دون �إرادتهم  ،بل
ورغم معار�ض ��ة �أغلبية الأح ��زاب والقوى
وال�شخ�صي ��ات الت ��ي كان ��ت يف �أ�سا� ��س
العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة الت ��ي �أ�سقط ��ت نظ ��ام
البعث  ،العتبارات و�أهداف خمتلفة .
يف ب�ي�روت عقدن ��ا امل�ؤمت ��ر الأول
لرابط ��ة الك ّت ��اب وال�صحفي�ي�ن والفنان�ي�ن
الدميقراطي�ي�ن العراقي�ي�ن  ،ت�أخ ��ر ع ��ن
ح�ضوره ��ا �سعدي  ،ف�أقرتح ��ت دون �إعطاء
�سب ��ب ت�أجي ��ل انتخاب الرئي� ��س  ،وتكليف
الهيئة االدارية ا�ستثنا ًء بت�سميته  .و�شوّ �ش
البع� ��ض مف�سر ًا الق�صد من الت�أجيل ،مترير

يخفي حقيقته التي مل تكن ُمد َركة من قبلنا
وجمايلي ��ه  .ومل ت�ؤخ ��ذ علي ��ه كم ��ا اليوم ،
كات كان التمعّن فيها قد ي�ؤكد
مواقف وت�س ّل ٍ
ظل �سعدي حتى حلظة "
�أن التغ�ي�ر اجلذري الذي �ص ��ار �إليه م�سلكه
غيبته ال�شعرية " وحتوله
وحتوّ له مل يكن مباغت ًا كلي ًا …
وبات الت�س ��ا�ؤل ينمو بني �أق ��رب �أ�صدقائه
ال�سيا�سي املفاجئ  ،حمط
ورفاق ��ه وزمالئ ��ه  ،ح ��ول م ��ا �آل �إلي ��ه م ��ن
اهتمام وتقدير الو�سط
حتوّ ل فاق كل ت�ص ��ور  ،والتب�س على �أكرث
الثقايف وحتى ال�سيا�سي
املعنيني ب�سرب �أغواره .
ال�شيوعي والدميقراطي،
بق ��در تعلق الأمر بي  ،ف�أن حلظة ا�ستدارته
نحو ال�ضد مما كانت علي ��ه عالقتنا املمتدة
ومل تبدر من �أي مثقف
من ��ذ الن�ص ��ف الثاين م ��ن �ستيني ��ات القرن
ما ي�سيء له � ،أو يتناوله
املا�ض ��ي  ،ب�شكل خا� ��ص اخت�صرتها ر�سالة
ب�سوء
م ��ن �سط ��ر واح ��د  :فخ ��ري ه ��ل �أُ�شت ��م يف
جريدت ��ي ..؟ ومل �أج ��د م ��ا �أرد ب ��ه علي ��ه ،
لأن امل ��دى كان ��ت ق ��د ن�ش ��رت يف العم ��ود
الأ�سبوعي للراحل فوزي كرمي  ،رده على
غي �شاعرنا  .؟
ما الذي رّ
�سع ��دي الذي تعر�ض ل ��ه مبا اليليق بحوار
يربر
و�أي تف�سري مقنع ّ
م�س� � ًا �أو تعري�ض ًا �أو
ثق ��ايف  ،ومل �أج ��د فيه ّ
ً
ما و�صل �إليه � ،سيا�سيا ،
�سباب ًا وجتريح ًا .
بل و�شعري ًا  ،بحيث �صار
كن ��ت �أعتق ��د انه عت ��اب يف �صيغ ��ة ت�سا�ؤل
بالغ ��ي من �شاعر �صديق  ،يبدو فيه راف�ض ًا
يبدو كما لو �أنه تل ّب�س
لأي ج ��دلٍ مع ��ه �أو ج ��ر�أةٍ عل ��ى مناق�شت ��ه
�شخ�صية �أخرى � ،أو �أنه
وال ��رد عليه  .لكنه تبينّ عم ��ا مل يكن يخطر
�شال عن �سويته قناع ًا
ّ
يل عل ��ى بال � .إذ مل ي ُع ��د ل�سعدي من �شاغل
كان يخفي حقيقته التي
�س ��وى الإمع ��ان يف �شتم ��ي والني ��ل من ��ي
ح ��د التجري ��ح وامل� ��س بعر�ض ��ي وعائلتي
دركة من قبلنا
مل تكن ُم َ
وتاريخي يف ق�صائد �أو كتابات يتفنن فيها
وجمايليه
بتوظيف املف ��ردات ال�شتائمية التي ال تليق
ب�شاعر بوزنه وقامته .
رمب ��ا كان مفهوم� � ًا �أن يُع ّر� ��ض ب ��ي لأين
انتقل ��ت اىل بغ ��داد و�أ�ص ��درت امل ��دى م ��ع
نخبة من ال�صحفيني واملثقفني ال�شيوعيني
والدميقراطي�ي�ن وبينهم من مل يربح البالد
تر�شيح ��ي �إىل مرك ��ز الرئي� ��س م ��ن خ�ل�ال اىل املهاج ��ر الق�سرية كما فعلنا نحن  .و�أن
الهيئ ��ة الإداري ��ة  ! .واحل ��ال ان الق�صد من �أقبل مبمار�سة ن�شاطي الإعالمي والثقايف
الت�أجي ��ل كان التاح ��ة الفر�ص ��ة حل�ض ��ور وال�سيا�س ��ي يف ظ ��ل االحت�ل�ال  ،حتى و�إن
�سع ��دي وانتخاب ��ه  ،دون مفاج�أت ��ه وق ��د كان ه ��ذا الن�شاط على ال�ضد مما كانت عليه
يرف�ض  ،معترب ًا ذلك قرار ًا حزبي ًا .
�سيا�س ��ات برمي ��ر وفريقه  ،وه ��و ما عبرّ ت
وكان منطقي ًا ،كم ��ا كنت �أرى و�أجتهد �أيام عنه اجلريدة و�أ�س ��رة حتريرها والعاملني
ذاك� ،إنه الأجدر لرئا�سة الرابطة  ،باعتباره فيها  ،واملقاالت االفتتاحية التي كنت �أكتبها
القام ��ة الإبداعية ال�شعري ��ة الأبرز وهو ما يومي ًا  ،وت�ضمن بع�ضها معار�ضة جوهرية
إعدام
مل تز ّك ��ه الوقائع الالحق ��ة  ،لتثبت جدارته لق ��رار حل اجلي�ش الذي �سميته حكم � ٍ
كما قد يُقال الآن  ،ومع �صدور العدد الأول على مي ��ت  .ونقد قرار " اجتث ��اث البعث "
م ��ن جملة املدى الثقافي ��ة الف�صلية  ،مل �أجد لي�س من منطل ��ق الدفاع عن البعث وتزكية
�س ��واه جدير ًا برئا�س ��ة حتريرها  .ويف كل احلكم ال�صدامي  ،بل لأن التدابري الإدارية
املحاف ��ل الثقافية كنا نحر�ص على �أن يكون والأمني ��ة ال جتتث فكر ًا مهما كانت طبيعته
يف �صدارة امل�شهد !.
الفا�شي ��ة �أو النازي ��ة  ،و�إمن ��ا ببن ��اء بدي ��ل
"
ال�شعرية
غيبته
"
حلظة
ظ ��ل �سعدي حتى
دميقراط ��ي علماين يف �إطار دولة املواطنة
وحتول ��ه ال�سيا�سي املفاجئ  ،حمط اهتمام احل ��رة املت�ساوية  ،والعدال ��ة االجتماعية ،
وتقدير الو�سط الثق ��ايف وحتى ال�سيا�سي دولة القان ��ون وحقوق الإن�سان واحلريات
ال�شيوع ��ي والدميقراط ��ي  ،ومل يب ��در م ��ن الدميقراطية  ،دولة ال م ��كان فيها للطائفية
�أي مثق ��ف ما ي�سيء ل ��ه � ،أو يتناوله ب�سوء واالرهاب والتع�صب واملحا�ص�صة.
 .كان بيت ��ي مقام ًا ل ��ه  ،ومكتبي  ،مكتب ًا له  .وبطبيع ��ة احل ��ال كان ��ت امل ��دى اجلري ��دة
و�أينم ��ا كان يحل يف بلدان ال�شتات ،لنزوة وامل�ؤ�س�سة بكل تفرعاتها و�أوجه ن�شاطاتها
�أو حلظ ��ة �إنزعاج  ،كنت �أ�سارع لل�سفر �إليه  ،تعترب ما �سمي بـ "املقاومة" �ضد ًا �إرهابي ًا
وزيارت ��ه وحماول ��ة ت�أم�ي�ن م ��ا كان يرغب  ،قوام ��ه �أزالم وبقاي ��ا �أجه ��زة وم�ؤ�س�سات
ربم ��ه م ��ن م ��كان �إقامت ��ه  ،وهي النظ ��ام  ،وخليط ًا من قاع ��دة بن الدن ومن
 .وح ��ال ت ّ
كث�ي�رة  ،كان يت�ص ��ل بي تلفوني� � ًا �أو يبعث ه � ّ�ب ه ّبه ��م م ��ن املت�ضرري ��ن م ��ن التغي�ي�ر
يل ب�ضع ��ة �سطور  ،مع�ب�ر ًا فيها عن الرغبة ال ��ذي �أ�سق ��ط بزعمه ��م دول ��ة طائفته ��م ،
للقدوم اىل حيث �أكون ،وما �أن ي�صل حتى والع�صاب ��ات ال�سائبة م ��ن املجرمني الذين
يجد �شقته وم�ستلزمات معي�شته كما ينتظر �أطلق �سراحهم الطاغي ��ة  .وكان اخليار�إما
ويري ��د ،لوح ��ده �أو برفق ��ة زوجت ��ه ومن اال�صطف ��اف مع ه� ��ؤالء بزعم ط ��رد املحتل
يكون ب�صحبته .
الأمريك ��ي  ،م ��ع انهم كانوا عل ��ى ا�ستعداد
رعايته
�ن
�
ع
مثقفينا
�ن
�
م
أحد
ومل يتخل ��ف �
للتواط� ��ؤ مع ��ه �ض ��د العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة "
واحت�ضان ��ه  ،وحت ��ى حت ّم ��ل نزوات ��ه الدميقراطية املختل ��ة " � ،أواال�صطفاف مع
وتبرّ مه..
القوى الوطني ��ة بكل مكوناته ��ا وتياراتها
م ��ا الذي غ�ّي�رّ �شاعرن ��ا ؟ و�أي تف�سري مقنع لتهيئة متطلب ��ات �إنهاء االحتالل وال�شروع
ربر ما و�صل �إليه � ،سيا�سي ًا  ،بل و�شعري ًا  ،ب�إعادة بناء الدول ��ة الدميقراطية .ويف كل
ي ّ
بحيث �صار يبدو كما لو �أنه تل ّب�س �شخ�صية الأحوال مل تكن املدى اجلريدة وامل�ؤ�س�سة
�أخ ��رى � ،أو انه �شال ع ��ن �سويته قناع ًا كان عل ��ى غفلة م ��ن �إمكاني ��ة �إجها� ��ض العملية

ومل يرتفع �سعدي عن
�شتم �صديقه �أدوني�س
الذي مل يرتك باب ًا مل
يطرقه يف فرن�سا و�إيطاليا
لتبني �ضيافته وت�أمني
جلوئه  .كذلك تنكر
ل�صديقه حممد احلارثي
العماين...

لقد تبني للأ�سف �أن �شاعرنا
الكبري وهو " ال�شيوعي الأخري
" كما يحلو له �أن يطلق على
نف�سه  " ،وكان فخراً لنا " لو
كان كذلك  ،رمبا دون وعي
منه انتقل اىل �أق�صى التع�صب
والتطرف الذي �صار كل من
ّ
يتابعه  ،يجد فيه انزالق ًا
ُم ّ
نفراً اىل ال�ضفة الأخرى من
التل ّب�س الطائفي

ال�سيا�سي ��ة و�إعاقة تطورها �صوب تكري�س
�أ�س� ��س النظ ��ام الدميقراط ��ي والدول ��ة
املدني ��ة  ،.واحليلول ��ة دون هيمن ��ة القوى
الطائفي ��ة ونظ ��ام حما�ص�صته ��ا وف�ساده ��ا
وم ��ا تف ��رز م ��ن �ش ��رور  ،وهو م ��ا مل تتخل
املدى عن ��ه واعتبارها �أهداف� � ًا مبا�شرة لها
من ��ذ ت�أ�سي�سها  ،وموا�صلته ��ا نهج مواجهة
نظام املحا�ص�صة ون�شر الظالمية والف�ساد
وا�ست�ل�اب �إرادة العراقيني يف بناء الدولة
العلماني ��ة الدميقراطي ��ة  ،ون�شرها الوعي
املدين بكل �أوجهه ..
لق ��د تبني للأ�س ��ف �أن �شاعرن ��ا الكبري وهو
" ال�شيوع ��ي الأخ�ي�ر " كم ��ا يحل ��و له �أن
يطل ��ق على نف�س ��ه  " ،وكان فخ ��ر ًا لنا " لو
كان كذل ��ك  ،رمبا دون وع ��ي منه انتقل اىل
�أق�ص ��ى التع�صب والتط� � ّرف الذي �صار كل
م ��ن يتابع ��ه  ،يج ��د في ��ه انزالق ًا ُمن ّف ��ر ًا اىل
ال�ضف ��ة الأخرى م ��ن التل ّب� ��س الطائفي � ،أذ
مل يت ��ورع عن اعتب ��ار كل" �شيع ��ة العراق
عج ��م " والعراقيني " كاولي ��ة "  ،والكرد "
ق ��رود "  .وين�شر ق�صيدة يعترب فيها داع�ش
منقذ العراقيني ،والإرهابي الأ ّفاق �أبو بكر
البغدادي حمرر العراق !..
و�إذا كان ي ��رى يف كل هذا مواقف �سيا�سية
يحق له �أن يديل ب�آرائه فيها  ،فما الذي فعله
ه ��ادي العل ��وي وكامل �شي ��اع وفائق بطي
وف ��وزي ك ��رمي  ،وه ��م يف رقدته ��م الأبدية
ليكر�س لهم �سعدي يو�سف �شتائمه و�سبابه
وين ��ال منه ��م ب�ل�ا ت ��ورع �أو حتف � ٍ�ظ يلي ��ق
مبثق � ٍ�ف �أبدع لغ ��ة �شعرية و�أجن ��ز جدارية
موازية بديوانه جدارية فائق ح�سن .؟
و�أي �ضغينة تدفعه  .لينال من فناننا في�صل
لعيبي ال ��ذي كان يعتربه ظاه ��رة ت�شكيلية
عراقية ت�ؤكد ح�ضورها خارج حدود وطنه
�س ��وى كونه ر�سام ًا فطري� � ًا و" فرا�ش ًا " يف
�سفارة اليمن الدميقراطية بباري�س !
وم ��ا الذي ي�ستف ��ز ال�شاعر �سع ��دي يو�سف

وتغي خيارات وانهيار الدولة العراقية،
رمبا يكون �سعدي يو�سف قد ت�أثر مبا ت�أثرنا به من �سقوط م�سلمات رّ
برتابط بنيوي مع اختزالها وجت�سيدها يف �سلطة الفرد الطاغية
وتفكك كل �أجهزتها وم�ؤ�س�ساتها ،و�إن ٍ
والعائلة املت�سلطة  ،حتى قبل �إ�سقاط النظام وت�س ّيد خيار احلرب وما �أعقب ذلك من فر�ض االحتالل الأمريكي
على العراقيني دون �إرادتهم  ،بل ورغم معار�ضة �أغلبية الأحزاب والقوى وال�شخ�صيات التي كانت يف �أ�سا�س
العملية ال�سيا�سية التي �أ�سقطت نظام البعث

ليمعن يف التعري�ض بكل املثقفني واملبدعني
 ،من زمالء ورفاق و�أ�صدقاء الأم�س :
عبدالك ��رمي كا�ص ��د ،فال ��ح عب ��د اجلب ��ار،
زهرياجلزائ ��ري  ،ع ��واد نا�ص ��ر  ،ها�ش ��م
�شفي ��ق � ،شاكر لعيبي ،فا�ض ��ل ال�سلطاين،
الفريد �سمعان  ،نبيل يا�سني  ،فا�ضل ثامر،
يا�س�ي�ن الن�ص�ي�ر ،مفيد اجلزائ ��ري  ،حميد
جمي ��د مو�س ��ى  ،رائد فهمي ،عب ��د الوهاب
البيات ��ي  ،عري ��ان ال�سي ��د خل ��ف و�سع ��اد
اجلزائري � ،إىل ما ال نهاية .....
مل ي�ت�رك �سع ��دي مثقف� � ًا عراقي� � ًا يف بلدان
اللج ��وء  ،دون �أن يتهم ��ه باجلا�سو�سية !..
م ��ع انه الوحي ��د الذي اخت ��زل فرتة جلوئه
لي�صب ��ح مواطن� � ًا بريطاني ًا كام ��ل احلقوق
 ،وينظ ��م ق�صي ��دة يفخر فيها بت ��وين بلري
ويعت�ب�ر جن�سيته اجلدي ��دة منحته احلرية
واجل ��ر�أة ليق ��ول م ��ا مل ي�ستط ��ع قوله قبل
ذلك ..
ومل يرتف ��ع �سع ��دي ع ��ن �شت ��م �صديق ��ه
�أدوني� ��س الذي مل يرتك باب� � ًا مل يطرقه يف
فرن�س ��ا و�إيطالي ��ا لتبن ��ي �ضيافت ��ه وت�أمني
جلوئه .كذلك تنكر ل�صديقه حممد احلارثي
العماين...
ل�س ��ت يف وارد ا�ستعرا� ��ض م ��ا ا�ستهدفني
في ��ه من ته ��م بالعمالة لل�س ��ي �آي �أي والكي
جي ب ��ي  ،واملخابرات الأملاني ��ة اىل جانب
املخابرات ال�سورية والعراقية  ،وليتجنب
ن�سي ��ان جه ��از خمابرات ��ي جتن ��دت في ��ه ،
اختزلها اىل عمالتي " لكل خمابرات العامل
" ! يف ذات الوق ��ت يف �آخ ��ر مقال له عن
دوري يف �إجها�ض جبهة ثقافية دميقراطية
وقبله ��ا باعتب ��اري م�س� ��ؤو ًال مبا�ش ��ر ًة عن
انق�ل�اب  1986يف ع ��دن وت�شري ��د مئ ��ات
الآالف من مواطني عدن وجمهورية اليمن
الدميقراطية  ،ب�أمر من دوائر اجلا�سو�سية
الرو�سية وبالتعاون مع �أجهزة �سور ّية !..
ويف احتفائه بتحرير املو�صل من ع�صابات
داع� ��ش  ،مل يج ��د �سع ��دي ما يقول ��ه �سوى
العبارات الآتية �س�أت�صرف بحذف الكلمات
النابية منها :
" مرتزق ��ة ' احل�ش ��د ' و�صبيان ��ه �أحرقوا
 ،بقي ��ادة " ع ��ار ال�سواع ��د [ املق�ص ��ود
عب ��د الوه ��اب ال�ساع ��دي ] وبالتع ��اون مع
الطريان الربيطاين والكندي  ،املو�صل!.
وهك ��ذا مل ي�سل ��م الأحي ��اء م ��ن �شتائم ��ه
وتقوّ الت ��ه النابي ��ة  ،ب ��ل وال الأم ��وات م ��ن
القامات الثقافية التي تركت ذخائر �إبداعية
�أغن ��ت املكتب ��ة العربي ��ة و�أ ْث� � َرت احلرك ��ة
الثقافي ��ة وكر�س ��ت ح�ضوره ��ا يف الن�شاط
الوطن ��ي الدميقراطي ووج ��دان العراقيني
التوّ اق�ي�ن للحري ��ة واحلي ��اة الكرمية ،ومل
تتط�أط� ��أ قاماته ��م �أم ��ام ع�س ��ف الأنظم ��ة
اال�ستبدادي ��ة ،وين ��ال منه ��م التعذي ��ب يف
معتقالت البعث .
�س�ألن ��ي ال�صدي ��ق جوزي ��ف عي�س ��اوي يف
برنام ��ج احل ��رة " قريب ج ��د ًا " يف التا�سع
م ��ن �سبتمرب�/أيلول ع ��ام  ،٢٠١١مباذا ترد
على �سعدي يو�س ��ف الذي يتهمك باعتبارك
قومي�سيون االحتالل االمريكي ،واالرهابي
الدويل واجلا�سو�سي ؟
قلت ال رد يل ،فمن حقه �أن يقول ما ي�شاء .
ع ��اد يت�ساءل بنربة ا�ستغ ��راب ،كيف ال ترد
وهو ي�شكك بوطنيتك ؟
قل ��ت  :ل�ست معن ّي� � ًا بتقييمه يل  ، .وهو ح ٌر
فيم ��ا يق ��ول ،ول ��ن �أت�سامح م ��ع نف�سي يف
التعام ��ل باملث ��ل حينم ��ا يتعل ��ق الأمر بكيل
ال�شتائم والتخوين ..
مل يقتن ��ع ال�صديق جوزيف وه ��و يقول يا
فخ ��ري �إن ��ه يتعر�ض ل ��ك ب�صف ��ات و�شتائم
تتطلب الرد.
قلت هذه امل ّرة :
نحن نتعر�ض حت ��ى اليوم حلملة اتهام من
القوجمي ��ة وحلف ��اء البع ��ث .مب�س�ؤوليتنا
ع ��ن ال�سق ��وط ال�سيا�سي لل�سي ��اب وحمنته
ال�شخ�صية املحزنة  ،رغم جتنبنا الرد عليه
ح�ي�ن حتوّ ل �سيا�سي ًا م ��ن موقعه ال�شيوعي
اىل الع ��داء ال�ساف ��ر لل�شيوعي ��ة ون�ش ��ره
�سل�سلة مقاالت يف �صحيفة �صفراء �صدرت
بعد ثورة  ١٤متوز  ،١٩٥٨ومل نتوقف عن
االحتفاء به كمج ��د ٍد وكرمز وقامة �إبداعية
خالق ��ة،و كان ه ��ذا ه ��و الأه ��م يف موقفنا
من العملي ��ة الإبداعية اخلالق ��ة ومبدعيها
 ،ولي� ��س خياراته ��م ال�سيا�سي ��ة و�سلوكهم
ال�شخ�ص ��ي و�ضعفه ��م الإن�س ��اين  ،م ��ع انه
كان �ضحي ��ة خي ��اره ومواقف ��ه ال�سيا�سية،
ومن وجه ��ة نظري �سيظ ��ل �سعدي يو�سف
ال�شاع ��ر الذي تغ ّنى مب�آث ��ر �شعبنا وحزبه،
و�أظ ��ل �أتطل ��ع اىل �أن يعود م ��ن" اغرتابه"
املوح�ش !..
وينه�ض من جديد ....
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االحتاد الأوروبي يدعم مقرتح ًا عراقي ًا لعقد م�ؤمتر
�إقليمي يخفف التوتر بني طهران ووا�شنطن

 ترجمة  /حامد �أحمد
ك�شف ��ت املمثل ��ة العلي ��ا ل�سيا�سة
الأم ��ن وال�ش� ��ؤون اخلارجي ��ة
لالحت ��اد االوروب ��ي فيدري ��كا
موغرين ��ي ،ال�سب ��ت ،ع ��ن دع ��م
االحت ��اد االوروب ��ي ملق�ت�رح
عراق ��ي بعق ��د م�ؤمت ��ر �إقليم ��ي
و�س ��ط ت�صاع ��د التوت ��رات بني
الواليات املتحدة وايران .
ويعت�ب�ر العراق حليف ��ا للبلدين
اخل�صم�ي�ن الل ��ذان يعي�ش ��ان
الآن �صراع ��ا يف وق ��ت تتعر�ض
في ��ه االتفاقي ��ة النووي ��ة ب�ي�ن
ايران والق ��وى الدولية للتهديد
بالتف ��كك .وعر� ��ض الع ��راق
مبادرت ��ه للتو�س ��ط ب�ي�ن طهران
ووا�شنط ��ن ،بينم ��ا متار� ��س
اي ��ران ال�ضغ ��ط عل ��ى البل ��دان
االوروبية االط ��راف باالتفاقية
النووي ��ة للتخفيف من ت�أثريات
العقوبات الأمريكية عليها .
املمثل ��ة العلي ��ا لل�سيا�س ��ة
اخلارجي ��ة لالحت ��اد االوروبي
موغرين ��ي ،وخ�ل�ال زيارته ��ا
االوىل للعراق منذ العام 2014
قال ��ت �إن االحت ��اد االوروب ��ي
ي�شارك العراق مقرتحه للتعامل
مع هذا الو�ضع ال�صعب ،م�ضيفة
ان االولوي ��ة تكم ��ن يف جتن ��ب
حدوث ت�صعيد او اية ت�صرفات
غري مدرو�سة التي من �ش�أنها ان
ت�ؤدي لعواقب خط�ي�رة للعراق
وما �أبعد من ذلك .
وقال ��ت املبعوث ��ة االوروبية ان

عبد املهدي
وروحاين خالل
لقاء �سابق..
ار�شيف
االحت ��اد االوروب ��ي "م�ستع ��د
لدع ��م فك ��رة امل�ؤمت ��ر الإقليمي
عرب كل الط ��رق التي يكون فيها
مفي ��دا" ،م�ش�ي�رة اىل ان هن ��اك

نائبة �سابقة :احلل
الأمثل يكمن بهجرة
الن�ساء مع �أبنائهن
 بغداد /املدى
�أرغم ��ت جيه ��ان ،الأيزيدي ��ة البالغ ��ة 18
عام ��ا ،على ت ��رك �أطفاله ��ا الثالث ��ة الذين
�أجنبته ��م م ��ن زواج ّ
مت غ�صب ��ا عنه ��ا مع
عن�ص ��ر يف تنظي ��م داع� ��ش ،والع ��ودة
اىل عائلته ��ا ،حت ��ى ال يرذله ��ا جمتمعه ��ا
وطائفتها .املع�ضلة ذاتها تعي�شها ع�شرات
الن�س ��اء والفتي ��ات الأيزيدي ��ات اللواتي
حمل ��ن ب�أطفال م ��ن ارهابي�ي�ن خطفوهن
عام  2014لدى اجتياحهم منطقة �سنجار
يف �شمال غربي العراق حيث تعي�ش فيها
غالبية من الطائفة الأيزيدية.
بعد ا�ستعادة الق ��وات العراقية ال�سيطرة
عل ��ى املنطق ��ة املنكوب ��ة ،والهزمي ��ة التي
حلقت �أخريا بالتنظي ��م يف �سوريا عادت
ن�ساء كث�ي�رات كن �سباي ��ا اىل عائالتهن،
لكنه ��ن غارقات يف الي�أ� ��س والأمل نتيجة
ج ��راح مل تندم ��ل ب�سب ��ب تعر�ضه ��ن
لالغت�ص ��اب والتعذيب والزواج الق�سري
عل ��ى �أيدي عنا�ص ��ر يف التنظيم .وكذلك،
يعي� ��ش ع ��دد كب�ي�ر منه ��ن �صراع ��ا م�ؤملا
نتيج ��ة تخليهن ع ��ن �أطفالهن املرفو�ضني
بتاتا يف املجتمع الأيزيدي املغلق.
وتق ��ول جيه ��ان قا�س ��م ،متحدث ��ة ع ��ن
�أطفاله ��ا الثالث ��ة� ،صبي�ي�ن وفت ��اة ،يف
مبن ��ى مهج ��ور يف بع ��دره حي ��ث تعي�ش
الي ��وم مع عائلته ��ا املهجرة م ��ن �سنجار،
"مل �أ�ستطع �أن �أعيدهم معي اىل البيت،
فه ��م �أوالد داع� ��ش" ،م�ضيف ��ة "كيف �آتي
به ��م اىل هن ��ا ،و�أ�شقائ ��ي م ��ا زال ��وا عند
داع� ��ش؟" .كانت جيهان يف الثالثة ع�شرة
م ��ن عمره ��ا عندم ��ا خطفه ��ا الإرهابيون
لرتغ ��م بعد عامني على الزواج من عن�صر
تون�س ��ي يف التنظي ��م املتط ��رف �أجنب ��ت
من ��ه ثالث ��ة �أطف ��ال ،ثم ف ��رت قب ��ل �أربعة
�أ�شه ��ر مع ��ه برفق ��ة �أطفالهم �إث ��ر الق�صف
الذي تعر�ضت له بل ��دة الباغوز يف �شرق
�سوري ��ا والت ��ي �شكل ��ت املعق ��ل الأخ�ي�ر
للتنظي ��م قب ��ل انهي ��اره .عندم ��ا علم ��ت
ق ��وات �سوري ��ا الدميوقراطي ��ة املدعومة
م ��ن الواليات املتحدة �أنها �أيزيدية نقلتها
م ��ع ابنه ��ا البكر وعم ��ره عام ��ان وابنتها
وعمرها ع ��ام واحد وطفلته ��ا الر�ضيعة،
اىل ملج� ��أ ال�ستقب ��ال الأيزيديني معروف
با�س ��م "البيت الأيزيدي" يف �شمال �شرق
�سوريا.
ون�ش ��ر "البيت الأيزي ��دي" �صور جيهان
عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي،
فتمك ��ن �شقيقه ��ا الأك�ب�ر �سام ��ان الذي ما
زال متواج ��دا يف �شم ��ال الع ��راق م ��ن
الو�ص ��ول اىل �شقيقته والع ��ودة بها اىل
�أ�سرتها .لكن ثالثة �أ�شقاء �آخرين جليهان
ال يزالون يف عداد املفقودين منذ �سيطرة

حاج ��ة للتخفيف م ��ن الت�صعيد
وايج ��اد �سب ��ل الج ��راء ح ��وار
.وا�ضاف ��ت بقوله ��ا "ال�سب ��ل
املجهول ��ة قد تك ��ون خطرة للكل

".
ويتعر�ض الع ��راق ل�ضغوط من
�أج ��ل ان مين ��ع �أرا�ضي ��ه من �أن
ت�صب ��ح �ساح ��ة معرك ��ة للتوت ��ر

املتزايد ب�ي�ن اي ��ران والواليات
املتح ��دة الل ��ذان يعت�ب�ران
�سما�سرة ال�سلطة يف البلد.
حتتف ��ظ الوالي ��ات املتح ��دة

بقواع ��د ع�سكري ��ة يف الع ��راق
ت�ض ��م �أك�ث�ر م ��ن � 5آالف جندي
�أمريكي .
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر تدع ��م اي ��ران

املجتمع الدويل ي�ضغط على الإيزيديني لإجراء
�إ�صالح ديني وقبول �أبناء داع�ش

االرهابي�ي�ن ع ��ام  2014عل ��ى قريتها يف
�شمال العراق.
عان ��ت جيه ��ان كث�ي�را قب ��ل اتخ ��اذ ق ��رار
الع ��ودة ،وا�ضط ��رت اىل ت ��رك �أطفاله ��ا
الر�ضع مع ال�سلط ��ات الكردية ال�سورية.
وتق ��ول بح�س ��رة "�إنه ��م �صغ ��ار وكانوا
متعلق�ي�ن بي جد ًا ...،لكنه ��م يبقون �أوالد
داع�ش" .وتتابع "اليوم الأول كان �صعبا،
لكننا نن�ساه ��م �شيئا ف�شيئ ًا" ،م�شرية اىل
�أنه ��ا ال حتتفظ ب�ص ��ور لأطفالها وال تريد
ان تتذكرهم.
ويرف� ��ض املجتم ��ع الأيزي ��دي كل ام ��ر�أة
تت ��زوج م ��ن غ�ي�ر �أيزي ��دي ،حت ��ى وان
كانت مرغمة على ذل ��ك .بالن�سبة للفتيات
اللوات ��ي خطفه ��ن امل�سلح ��ون� ،أ�ص ��در
الزعي ��م الروحي للطائف ��ة الأيزيدية بابا
�شي ��خ مر�سوم ��ا تاريخي ��ا دع ��ا املجتم ��ع
اىل ا�ستقب ��ال وح�ض ��ن الناجي ��ات م ��ن
االعتداءات اجلن�سية عل ��ى �أيدي ه�ؤالء،
لك ��ن الأم ��ر ال ينطب ��ق عل ��ى �أطفاله ��ن.
يف ني�س ��ان املا�ض ��ي� ،أ�ص ��در املجل� ��س
الروح ��اين الأيزي ��دي الأعل ��ى بيانا غري
وا�ضح يرح ��ب بـ"�أطف ��ال الناجيات" ،ما
ثان لقبول
�أثار الأمل يف ح ��دوث �إ�صالح ٍ
املولودين من �أم �أيزيدية و�أب من تنظيم
داع�ش .لكنه �أدى اىل ردود فعل عنيفة بني
املحافظ�ي�ن الأيزيدي�ي�ن ،ما دف ��ع املجل�س
�إىل التو�ضي ��ح ب�أن �شيئ ��ا مل يتغري ،و�أن
الأطف ��ال املولودين من �أبوي ��ن �أيزيديني
هم فقط املقبولون �ضمن الطائفة.
ويق ��ول النا�ش ��ط الأيزي ��دي ط�ل�ال مراد
�إن �إ�صالح ��ا به ��ذا ال�ش ��كل كان ميثل فتح

�أب ��واب تغيري �أمام جمتمع ما زال م�صابا
بال�صدمة.
وي�ضيف مراد الذي يدير موقع "�أيزيدي
 "24املتخ�ص� ��ص بال�ش� ��ؤون الأيزيدي ��ة
"�إذا حدث مثل هذا التغيري يف الدين...
�سيح ��دث ت�شت ��ت كام ��ل يف الديان ��ة
الأيزيدية" .ويق ��ول مدير مكتب املجل�س
الروح ��اين الأيزي ��دي الأعل ��ى علي خدر
لفران�س بر� ��س �إن النقا�ش حول الأطفال
ال يتعلق ب�إ�صالح عقائدي فقط.
وي�ضي ��ف م ��ن مق ��ر املجل� ��س يف �شيخان
"الد�ست ��ور العراق ��ي مينع ه ��ذا ال�شيء
�أي�ض ��ا (� ،)...أي طف ��ل م ��ن وال ��د مفق ��ود
�أو غ�ي�ر موج ��ود ي�سجّ ��ل �أوتوماتيكي� � ًا
كم�سل ��م" .وين� ��ص القان ��ون الإ�سالم ��ي
الذي ي�ستند اليه الد�ستور العراقي ،على
�أن االنتم ��اء الدين ��ي لل�شخ�ص يورث عن
الأب .كم ��ا ي�شري خدر اىل تبعات نف�سية،
لأن املجتمع الأيزي ��دي ال ميكن ان يتقبل
�أطفاال من ارهابيني خطف ��وا واغت�صبوا
بنات ��ه .ويتاب ��ع "لدين ��ا حت ��ى الآن �ست ��ة
�آالف �ضحية  -فتيات ون�ساء �أيزيديات -
بي ��د الدواع�ش ،ما من �أح ��د ي�س�أل عنهن،
فيم ��ا ي�س�ألون عن �أطفال على عدد �أ�صابع
اليد" .وال تتوفر لدى املجل�س �إح�صاءات
عن عدد الناجي ��ات الأيزيديات مع �أطفال
من �آباء امل�سلحني.
وترك ��ت معظ ��م الأمه ��ات الأيزيدي ��ات
�أطفاله ��ن ل ��دى "البي ��ت الأيزي ��دي" يف
�سوري ��ا .لكن بع�ضهن �أح�ض ��رن �أطفالهن
معهم اىل العراق ورف�ضن �إجراء مقابالت
�صحافي ��ة ب�سبب ح�سا�سي ��ة الأمر .وبعد

�أن �أ�ص� � ّرت �إحداهن عل ��ى �أ�سرتها للقبول
برتبي ��ة طفله ��ا الر�ضي ��ع م ��ن �أب م�سل ��ح
مفق ��ود ،وعم ��ره ع ��ام واح ��د ،تخلت عن
الفك ��رة عندما �أدركت �أنها ل ��ن تتمكن من
احل�صول على وثائق �شخ�صية عراقية له
ب�سبب عدم وجود والده .ودفعها ذلك اىل
التخلي عن طفله ��ا للتبني ،ح�سبما تقول
الطبيبة امل�شرفة على عالجها.
ويف حال ��ة �أخ ��رى ،و�صل ��ت يف الربي ��ع
املا�ض ��ي فت ��اة يف الثامن ��ة ع�ش ��رة م ��ن
عمره ��ا اىل العراق بع ��د �إطالق �سراحها،
وهي حام ��ل يف الأ�شهر الأخرية من �أحد
امل�سلحني .وتق ��ول امل�ساعدة االجتماعية
الت ��ي ت�ش ��رف عل ��ى حالته ��ا� ،إن ال�شاب ��ة
بقي ��ت لأ�سابي ��ع يف منزل �آم ��ن دون علم
�أ�سرتها حتى �أجنبت و�أر�سلت طفلها اىل
مكان بعيد قبل �أن تلتحق ب�أقربائها الذين
يعي�شون يف خميم للنازحني.
وتقول مديرة �ش�ؤون امل ��ر�أة والطفل يف
املو�صل �سكينة يون� ��س �إن خم�سة �أطفال
م ��ن �أمه ��ات �أيزيدي ��ات و�آب ��اء ارهابيني
و�صل ��وا الع ��ام املا�ض ��ي اىل دار �أيت ��ام
املو�ص ��ل .وم ��ن املرجح �أن تك ��ون تبعات
الت�أثري النف�سي له ��ذا الأمر طويلة الأمد.
وتبدو جيهان اليوم حمطمة.
فق ��د و�صفت �أطفاله ��ا قب ��ل �أ�سابيع فقط،
لأحد ك ��وادر ال�ش� ��ؤون االجتماعية ب�أنهم
"حلمها ودمها" ،قائلة �إنها ت�شتاق اليهم.
وبينما كان ��ت تتحدث عن �أطفالها بقناعة
�ضرورة تركهم اىل حد ما ،كانت ابت�سامة
خجول ��ة تعل ��و وجهه ��ا وه ��ي تتذكرهم،
ويف حلظ ��ة معين ��ة ،ب ��دا وك�أنه ��ا تبك ��ي

ب�صمت عندما ترك �شقيقها املكان.
وتق ��ول يف تل ��ك اللحظ ��ة "ل ��و كان الأمر
بيدي ،بالت�أكيد كنت �س�أجلبهم معي".
ويق ��ول الأيزيدي ��ون �إن الأح ��داث الت ��ي
تعر�ض ��وا له ��ا متث ��ل "�إب ��ادة جماعي ��ة"،
م�شريي ��ن اىل �أنه ��ا احلادث ��ة ال� �ـ 74التي
يتعر�ضون لها خالل تاريخهم.
وال ي ��زال م�صري مئ ��ات الن�ساء والأطفال
والرج ��ال املفقودين جمه ��وال رغم انهيار
"اخلالف ��ة" الت ��ي �أقامه ��ا التنظي ��م يف
مناط ��ق �سيطرت ��ه يف �سوري ��ا والعراق،
بعد معركة الباغوز يف �آذار املا�ضي.
وجل� ��أ نح ��و � 100أل ��ف �شخ� ��ص م ��ن
الأيزيدي�ي�ن� ،أي قراب ��ة ُخم� ��س عدد هذه
الأقلية قب ��ل احلرب �ضد داع�ش ،اىل دول
�أجنبي ��ة .فيما ال ي ��زال � 360ألف �شخ�ص
م�شردين داخل العراق لأن قراهم ما زالت
حت ��ت الأنقا� ��ض .وبعد التحري ��ر �أ�صبح
ق�ضاء �سنجار ت�ضرب ��ه الفي�ضانات خالل
ال�شت ��اء واحلرائ ��ق يف مو�س ��م ال�صيف.
ويق ��ول خ ��در �إن "الإب ��ادة اجلماعي ��ة
م�ستمرة" .ويلقي بابا �شاوي�ش ،امل�شرف
عل ��ى معبد الل� ��ش ال ��ذي يعد �أه ��م معابد
الطائف ��ة الأيزيدية ،الل ��وم على احلكومة
املركزية يف بغداد.
ويق ��ول "احلكومة االحتادي ��ة يف بغداد
تعل ��م جي ��دا �أن �آالف الأيزيدي ��ات ما زلن
�أ�س�ي�رات ،ومل تتخ ��ذ لغاي ��ة الآن ق ��رار ًا
باعتق ��ال �أي �شخ� ��ص يحتف ��ظ ب�أيزيدية،
وهي غري متعاونة معنا".
واق�ت�رح الرئي� ��س العراقي بره ��م �صالح
يف ني�س ��ان املا�ض ��ي م�ش ��روع قان ��ون
لتعوي� ��ض الأيزيدي�ي�ن وطريق ��ة لتحديد
الو�ضع القان ��وين للأطفال املولودين من
ارهابي�ي�ن ،لكن الربمل ��ان مل يناق�شه حتى
الآن .وي�شع ��ر الأيزيديون ب�إحباط جراء
م ��ا يعتربون ��ه �ضغوط� � ًا عاملي ��ة لإج ��راء
الإ�ص�ل�اح الدين ��ي وا�ستقب ��ال الأطف ��ال
املولودين من �آباء غري ايزيديني.
وجتم ��ع �شخ�صي ��ات ب ��ارزة يف املجتمع
عل ��ى �أن اخليار الأمث ��ل له� ��ؤالء الأطفال
و�أمهاتهم هو الهجرة اىل �أوروبا.
وتقول النائب ��ة ال�سابق ��ة الأيزيدية فيان
دخي ��ل �إن "املو�ضوع معق ��د جد ًا ،واحلل
الأن�س ��ب حاليا موج ��ود خ ��ارج العراق.
يف ت�صوري ،احلل هو هجرة الن�ساء مع
�أطفالهن اىل �أوروبا".
وتق ��ول نغ ��م ح�س ��ن ،طبيب ��ة الأمرا� ��ض
الن�سائية التي �شاركت منذ عام  2014يف
عالج عدد كبري من الأيزيديات الناجيات،
"حذرت منذ �سنوات ب�أننا �سنواجه هذه
امل�شكل ��ة ،الآن �أ�صبح املجتم ��ع الأيزيدي
حمطم ��ا ،واجلميع يري ��د �أن يرحل" اىل
دول �أجنبية.

ف�صائل م�سلح ��ة عراقية متنفذة
لعب ��ت دورا يف القت ��ال �ض ��د
تنظي ��م داع�ش ،وق�س ��م من هذه
الف�صائ ��ل املن�ضوية حتت مظلة

احل�ش ��د ال�شعب ��ي اعلن ��ت جهرا
رف�ضه ��ا للتواج ��د االمريكي يف
العراق� .سل�سلة هجمات وقعت
خالل اال�سابيع االخرية مل يعلن
اح ��د م�س�ؤوليته عنها ا�ستهدفت
م�صال ��ح امريكي ��ة يف الع ��راق
�أث ��ارت غ�ضبا وحث ��ت احلكومة
العراقي ��ة اىل ا�ص ��دار ق ��رارات
ب�ش�أن احل�شد كان املق�صود منها
احليلولة دون وقوع مواجهات
على ارا�ضيها .
وزي ��ر خارجي ��ة الع ��راق حممد
احلكي ��م ق ��ال خ�ل�ال م�ؤمت ��ر
�صحف ��ي م�ش�ت�رك م ��ع مفو�ضة
اخلارجية االوروبية موغريني
ان "املنطق ��ة غري مهي� ��أة حلرب
جديدة .ما زلنا نحارب االرهاب
وه ��ي ح ��رب مل تنت ��ه بع ��د .ال
ينبغي للعراق ان يكون م�سرحا
لهذه املعركة ،بل يجب ان يكون
له دور داعم يف حل هذه االزمة
بالتن�سيق مع دول عربية اخرى
وبالأخ�ص الكويت وعمان ".
وكان ام�ي�ر الكوي ��ت ق ��د زار
الع ��راق ال�شه ��ر املا�ضي ملناق�شة
التوتر ،يف ح�ي�ن عر�ضت عمان
ا�ستعدادها اي�ض ��ا للتو�سط بني
البلدين املتخا�صمني .
املتح ��دث با�س ��م اخلارجي ��ة
العراقي ��ة احم ��د ال�صح ��اف قال
ان فك ��رة عق ��د م�ؤمت ��ر اقليم ��ي
قد متت بلورته ��ا ولكن الق�ضية
طرحت مع وف ��ود اجنبية زارت
العراق .
عن :ا�سو�شييتدبر�س

العبادي يحذر من خماطر الإرهاب
وت�صاعد النف�س الطائفي

 بغداد� /أ ف ب
يتح ��دث رئي� ��س الوزراء ال�ساب ��ق حيدر العبادي ع ��ن خماطر عودة الإره ��اب والنف�س
الطائفي جمدد ًا ،فيما انتقد املزاد العلني يف بيع احلقائب الوزارية.
ً
كما ي�ستعد ــ بح�سب مراقبني ــ للعودة �إىل القيادة ال�سيا�سية ،مقدما نف�سه بديال لرئي�س
احلكومة احلالية يف جماالت �شتى ال �سيما منها مكافحة الف�ساد.
وي�ش�ي�ر م�صدر حكوم ��ي لوكالة فران�س بر� ��س �إىل تعبئة �سيا�سية يق ��وم بها العبادي،
مراهن� � ًا عل ��ى ال�صي ��ف واحتجاج ��ات العراقي�ي�ن الدوري ��ة خالله �ض ��د انقط ��اع التيار
الكهربائ ��ي املزم ��ن يف العراق ونق�ص اخلدم ��ات ،ك�صهوة للع ��ودة ،بعدما ن�صب نف�سه
"معار�ض� � ًا تقوميي ًا" ،وفق ما يق ��ول العبادي نف�سه .وردا على �س�ؤال لوكالة فران�س
بر� ��س ،ي�ؤك ��د العبادي نيته الع ��ودة ،قائال "نحن نيتن ��ا طيبة يف هذا الإط ��ار" .وي�ؤكد
م�ص ��در مطل ��ع عل ��ى ن�ش ��اط العب ��ادي �أن الأخري يعق ��د لقاءات مع ق ��ادة كت ��ل و�أحزاب
�سيا�سي ��ة كب�ي�رة .وي�ؤكد العبادي من جهته �أن هناك "توا�ص�ل�ا من نوع معني حالي ًا مع
املرجعي ��ة" ال�شيعي ��ة الأعلى املتمثلة ب�آية الله ال�سيد عل ��ي ال�سي�ستاين� ،صاحب الت�أثري
الكبري على امل�شهد ال�سيا�سي العراقي .وي�شكل ال�شيعة غالبية ال�سكان يف العراق ولهم
يف الع ��رف ال�سيا�سي من�صب رئا�سة الوزراء منذ �إطاح ��ة نظام �صدام ح�سني يف العام
 .2003وكان الف�س ��اد �أحد �أ�سب ��اب خ�سارة العبادي �شعبيته التي بناها على انت�صارات
ع�سكري ��ة متتالية ،رغم �أن ��ه �شبهه بـ"الإرهاب" .ولدى �س�ؤاله ع ��ن تراجعه �أو ف�شله يف
�ض ��رب حيتان امل ��ال ،يجيب "كيف تكاف ��ح الف�ساد ،والأم ��ر بيد الق�ضاء؟ م ��ن يدعي �أنه
�سيح ��ارب كل الف�س ��اد دفعة واحدة ه ��و يف احلقيقة ال ينوي حماربت ��ه" .لكنه يقول �إن
"ف�ساد ًا جديد ًا �أ�ضيف �إىل الدولة وهو بيع املنا�صب الذي كان يف ال�سابق �سر ًا وبات
اليوم يف العلن ،وكل �شيء ب�سعره" ،خ�صو�صا �أن ت�سريبات انت�شرت يف خ�ضم مرحلة
ت�شكي ��ل احلكومة عن �سعي �أحزاب بارزة ل�شراء من�صب وزير الدفاع .ويربط العبادي
الف�ساد بالطائفية التي يبدي تخوف ًا من عودتها وب�شكل �أكرب ،يف حال ا�ستمرت الأمور
عل ��ى ما هي عليه يف ال�ساح ��ة ال�سيا�سية .ويقول العبادي "الطائفية ا�ستخدمت ك�سالح
يف ال�صراع بني الكتل (النيابية) لتق�سيم الغنائم ،ولهذا �أ�صبنا مبا �أ�صبنا به".
وي�ضيف "�إذا عاد داع�ش �أو ت�شكيل �إرهابي جديد� ،أو ت�شكيل رمبا كوكتيل من �إرهابيني
و�سيا�سيني و�آخرين� ،سيكون ت�شكيال خطر ًا ي�ؤدي �إىل انهيار الأو�ضاع بالكامل".
وال ي ��زال لتنظي ��م داع�ش ،رغم دحره ،خالي ��ا نائمة تن�شط يف مناط ��ق قريبة من حزام
بغ ��داد وعلى املناطق احلدودية .مع نهاية العام  ،2017ب ��دا العبادي بط ًال قومي ًا حقق
ن�ص ��ر ًا ع�سكري ًا على تنظيم داع�ش الذي كان ي�سيطر على ما يقارب ثلث م�ساحة العراق
من ��ذ العام  .2014وي�شري اىل القرار الأخري لرئي�س احلكومة احلايل عادل عبد املهدي
ال ��ذي �أم ��ر باعتبار احل�ش ��د ال�شعبي "ج ��زءا ال يتجز�أ" م ��ن القوات الأمني ��ة العراقية،
بالق ��ول�" :أحيي ق ��رار ال�سيد رئي�س ال ��وزراء و�أ�شجعه� ،إال �أنني كن ��ت �أمتنى �أن يبني
على القرارات ال�سابقة (� )...أظن �أننا �أ�ضعنا �سنة ون�صف".
واعترب حمللون يف حينه �أن العبادي دفع ثمن قربه من الواليات املتحدة الأمريكية ،و�أن
موقفه امل�ؤيد لتطبيق العقوبات الأمريكية على �إيران كان كفي ًال بت�صفيته �سيا�سي ًا.
لكن ��ه يقول �إن االحتجاج ��ات ال�شعبية املطلبية التي قام ��ت يف الب�صرة وامتدت جنوباً
كانت �سيناريو مفتعال من "بع�ض الأطراف ( )...والقيادة الإيرانية بعيدة عن ذلك".

العدد ( )4469ال�سنة ال�ساد�سة ع�شرة  -االثنني ( )15متوز
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الزوراء ينهي �أحالم تالميذ زغير مع كبار الدوري

باختصار ديمقراطي
 رعد العراقي

 ت����راخ����ي���������ص ال������ك������رة مت����ن����ح م����ه����ل����ة ج������دي������دة ل����ل����م����ي����ن����اء وال���ط���ل���ب���ة
بغداد  /حيدر مدلول
�أنه ��ى فري ��ق ال ��زوراء حام ��ل لقب
الن�سخ ��ة الأخرية م ��ن دوري الكرة
املمتاز �أحالم م�ضيفه فريق احل�سني
بالبق ��اء ملو�س ��م �آخ ��ر بع ��د �إنته ��اء
املب ��اراة ل�صاحل ��ه ب�أربع ��ة �أهداف
مقابل هدف واحد يف املباراة التي
ج ��رت بينهم ��ا عل ��ى ملع ��ب خم�سة
�آالف متف ��رج يف مدين ��ة ال�ص ��در
�ضم ��ن مناف�سات اجلول ��ة ال�سابعة
ع�ش ��رة م ��ن مرحل ��ة الإي ��اب الت ��ي
كان ��ت ت�شكل الأم ��ل الأخري لتالميذ
الن ��ادي الذي يت ��وىل رئا�سته كامل
زغ�ي�ر ع�ض ��و جمل� ��س �إدارة احتاد
كرة القدم.
وجتمدت نق ��اط فريق احل�سني عند
 24يف املرك ��ز الأخ�ي�ر والع�شري ��ن
بالرتتي ��ب م ��ن  36مب ��اراة لعبه ��ا
حي ��ث مل يتمكن م ��ن الفوز �سوى 4
مرات وتعادل يف  12وتعر�ض اىل
اخل�س ��ارة  20م ��رة و�سجل العبوه
 26هدف� � ًا مقاب ��ل  50ه� � ّزت �شباكه،
و�أ�صب ��ح �أول الهابط�ي�ن ب�ص ��ورة
ر�سمي ��ة اىل دوري الدرج ��ة الأوىل
باملو�س ��م املقبل برغم بق ��اء لقاءين
ل ��ه يف اجلولت�ي�ن الثامن ��ة ع�ش ��رة
والتا�سعة ع�شرة �أمام فريقي النفط
على ملعب نادي ال�صناعة الريا�ضي
والطلبة.
ومل تنفع الت�صريحات التي �أطلقها
رئي� ��س ن ��ادي احل�س�ي�ن كامل زغري
بع ��د مواجهة فري ��ق نف ��ط الو�سط
ب�أن ��ه �سي�ستع�ي�ن مبح ��ام �أمل ��اين
لرفع �شك ��وى ق�ضائية لدى االحتاد
الدويل لكرة القدم يبينّ فيها حدوث
ح ��االت تالعب يف عدد من مباريات
ال ��دوري ممّا �أح ��دث �ضجّ ��ة داخل
ال�ش ��ارع الك ��روي و�أ�صب ��ح م ��ادة
د�سم ��ة �أ�شار له ��ا عدد م ��ن الربامج
الريا�ضي ��ة يف القن ��وات الف�ضائية
املحلي ��ة والذ فيه ��ا عب ��د اخلال ��ق
م�سع ��ود ونائبه علي جب ��ار رئي�س
جلنة امل�سابق ��ات املركزية بال�صمت
املطبق ومل ي ��ردّا عليها لعدم وجود
جواب �سريع و�شاف!
معجزة البحري!

وب ��ات فري ��ق البح ��ري الب�ص ��ري
يحتاج �إىل معجزة للبقاء يف دوري
الأ�ضواء �أثر هزميت ��ه �أمام م�ضيفه
�أربي ��ل بنتيجة ( )3-1يف املواجهة
التي جمعتهما على ملعب فران�سوا
حري ��ري يف �أقلي ��م كرد�ستان حيث
�أحتف ��ظ مبرك ��زه التا�س ��ع ع�ش ��ر

الق�ضاي ��ا الت ��ي رفعوه ��ا ل ��دى
االحتادي ��ن ال ��دويل والآ�سي ��وي
لكرة القدم �ضد النادي و�سي�شارك
يف دوري الدرجة الأوىل باملو�سم
اجلديد يف حالة عجزه عن الإيفاء
بتلك املبالغ نظ ��ر ًا للظروف املالية
ال�صعب ��ة الت ��ي مي� � ّر به ��ا الأني ��ق
نتيج ��ة ع ��دم ح�صول ��ه عل ��ى كامل
املخ�ص�ص ��ة ل ��ه م ��ن قبل
امليزاني ��ة
ّ
وزارة التعلي ��م الع ��ايل والبح ��ث
العلم ��ي الراع ��ي الر�سم ��ي الت ��ي
دفعت �أب ��رز جنوم ��ه اىل مغادرته
لع ��دم ح�صولهم عل ��ى م�ستحقاتهم
وف ��ق املواعي ��د الت ��ي مت �إبرامهما
يف عقوده ��م الت ��ي وقعوه ��ا قبيل
�أنطالق املناف�سات.
فتح وغلق فرتة االنتقاالت

بر�صي ��د  26نقط ��ة يف الرتتي ��ب،
و�أ�صب ��ح الف ��وز �شع ��اره الوحي ��د
الذي �سريفعه العبوه يف املباراتني
املقبلت�ي�ن �أم ��ام فريق ��ي احل ��دود
وال�شرط ��ة عل ��ى ملع ��ب الفيح ��اء
باملدين ��ة الريا�ضي ��ة يف حمافظ ��ة
الب�ص ��رة ويقابلها خ�سارتني لفريق
ال�سم ��اوة الذي يحتل املركز الثامن
�صراع املربع الذهبي
ع�ش ��ر بر�صيد  32نقط ��ة مع فريقي
النجف على ملع ��ب الإدارة املحلية وم ��ا ت ��زال دائ ��رة املرب ��ع الذهب ��ي
يف حمافظ ��ة ال�سم ��اوة والكهرب ��اء لل ��دوري ت�شه ��د �صراع� � ًا عنيف ًا بني
على ملعب ن ��ادي التاجي الريا�ضي ف ��رق الكرخ والنف ��ط ونفط مي�سان
يف العا�صم ��ة بغداد حي ��ث �ستكون للظف ��ر باملرك ��ز الراب ��ع يف النهاية
فارق الأهداف مل�صلحته يف النهاية حتت ظل فارق النقاط القليلة التي
وليحاف ��ظ عل ��ى بق ��اء ث�ل�اث ف ��رق تف�صل بينهما حيث �ستكون اجلولة
ب�صري ��ة (نف ��ط اجلن ��وب وامليناء) التا�سع ��ة ع�شرة م ��ن مرحلة الإياب

ت�ش ��ارك يف الن�سخ ��ة اجلدي ��دة من
املو�س ��م الك ��روي اجلدي ��د امل�ؤم ��ل
�أنط�ل�اق مناف�سات ��ه ي ��وم اخلام�س
ع�ش ��ر من �شهر �أيل ��ول املقبل ح�سب
املوع ��د ال ��ذي مت حتدي ��ده م ��ن قبل
جلن ��ة امل�سابق ��ات يف احت ��اد ك ��رة
القدم.

من املوع ��د ال�سابق ال ��ذي كان من
املقرر �أن يك ��ون اليوم الأثنني من
�أجل �أكمال متطلب ��ات ملفها ب�ش�أن
معاي�ي�ر الرخ�ص ��ة املحلي ��ة الت ��ي
و�ضعه ��ا من قبل جلنة الرتاخي�ص
يف االحت ��اد الآ�سي ��وي لكرة القدم
ت�ضم ��ن تواجد الفريق الأول لكرة
الق ��دم يف الن ��ادي ب ��دوري الك ��رة
املمتاز اجلدي ��د نتيجة لتدخل عدد
من �أع�ضاء جمل� ��س �إدارة االحتاد
لدى اللجن ��ة على �إث ��ر االت�صاالت
الت ��ي �أجري ��ت بينه ��م مع ع ��دد من
�أع�ض ��اء جمل�س �إدارة نادي امليناء
الذين ب ّرروا وجود عوائق منعتهم
من اكمال متطلبات الرخ�صة �أ�سوة
ه ��ي الفا�صل ��ة يف حتدي ��د �أ�صحاب ببقي ��ة الفرق الأخ ��رى التي رفعت
املراكز من ( )6-4يف الرتتيب ،فيما ملفاتها يوم الأربعاء املا�ضي.
�ضمن ��ت ف ��رق �أمانة بغ ��داد و�أربيل
مهلة الطلبة
واحلدود والطلبة والكهرباء ونفط
اجلن ��وب والديواني ��ة والنج ��ف و�سيكون ي ��وم الأول من �شهر �آب
وال�صناع ��ات الكهربائي ��ة واملين ��اء املقبل املوع ��د النهائي الذي طلبته
ح ��ق اللع ��ب يف املو�س ��م � -2019إدارة ن ��ادي الطلب ��ة الريا�ض ��ي
 2020الذي �سي�شارك فيه  20فريق ًا برئا�س ��ة ع�ل�اء كاظ ��م م ��ن جلن ��ة
من العا�صمة بغداد واملحافظات.
الرتاخي� ��ص لت�سدي ��د املتعلق ��ات
املالي ��ة املرتتب ��ة ب�ضمته ��ا ل�صالح
رخ�صة امليناء
عدد م ��ن العبيها ال�سابق�ي�ن الذين
ويف تط ��وّ ر الح ��ق ح� �دّدت جلن ��ة مثل ��وا فريقه الك ��روي يف موا�سم
الرتاخي� ��ص يف احتاد ك ��رة القدم �سابقة ويق ��ف يف مقدمتهم �صالح
ي ��وم اخلام� ��س والع�شري ��ن م ��ن �سدي ��ر وولي ��د بح ��ر و�أ�سام ��ة
�شهر مت ��وز اجلاري موعد ًا جديد ًا عل ��ي اىل جان ��ب امل ��درب ال�سابق
لإدارة ن ��ادي امليناء الريا�ضي بد ًال الروم ��اين تيت ��ا حي ��ث ك�سب ��وا

م ��ن جه ��ة �أخ ��رى ح� �دّدت جلن ��ة
امل�سابق ��ات املركزي ��ة يف احت ��اد
الكرة يوم الأول من �شهر �آب املقبل
موع ��د النط�ل�اق ف�ت�رة االنتقاالت
ال�صيفية للمو�سم الكروي اجلديد
امل�ؤم ��ل افتتاح ��ه منت�ص ��ف �شه ��ر
�ألول املقبل مب�شاركة  20فريق ًا من
العا�صمة بغداد واملحافظات الذي
�سيق ��ام بنظ ��ام ال ��دوري العام من
مرحلتني (الذهاب والإياب) حيث
�سينتهي يوم اخلام�س والع�شرين
من �شهر �أيار .2020
و�سمحت اللجنة لكل فريق م�شارك
يف دوري الك ��رة املمت ��از ت�سجيل
 45العب� � ًا يف الك�شوف ��ات املقدم ��ة
�إليه ��ا مب ��ن فيهم �أربع ��ة حمرتفني
م ��ع ال�سم ��اح مب�شاركته ��م ب�ش ��كل
جماعي يف املباراة الواحدة حيث
مت �إلغاء الكت ��اب ال�سابق اخلا�ص
بتحدي ��د مبال ��غ عق ��ود الالعب�ي�ن
والف�ت�رة الزمني ��ة وت ��رك الأم ��ر
للن ��ادي والالع ��ب بتحدي ��د املبلغ
والفرتة حي ��ث �سيتم �أغالق موعد
ف�ت�رة االنتق ��االت ال�صيفي ��ة ي ��وم
الع�شري ��ن م ��ن �شهر �أيل ��ول املقبل
اىل جانب عدم ت�أجي ��ل �أي مباراة
للأندي ��ة با�ستثن ��اء املباريات التي
جترى يف �أيام الفيفا دي وبخالف
ذلك يعت�ب�ر خا�سر ًا بنتيجة ()3-0
يف حال ��ة ع ��دم احل�ض ��ور �أو منع
الالعب�ي�ن م ��ن الإحت ��اق ب�صفوف
املنتخ ��ب ،وتعت�ب�ر (ك�أ�س اخلليج
العرب ��ي ،وغرب �آ�سي ��ا وال�صداقة
الدولي ��ة ،واملنتخب ��ات الأوملبي ��ة
الر�سمي ��ة والودي ��ة وال�شب ��اب)
بطوالت غ�ي�ر م�شمول ��ة بالت�أجيل
الوجوبي لأي �سبب كان.

خرباء اخلما�سية يناق�شون مناهج  25احتاد ًا ريا�ضي ًا من �أ�صل 50
بغداد /املدى
ك�ش ��ف رئي� ��س جلن ��ة اخل�ب�راء املنبثقة عن
اللجن ��ة اخلما�سي ��ة الت ��ي مت ت�شكيلها على
وفق قرار جمل�س الوزراء املرقم  140ل�سنة
 ،2019الدكت ��ور ح�سن علي كرمي ،عن عدد
االحتادات الريا�ضية التي ناق�شت مناهجها
ال�سنوية مع اللجنة.
وقال ك ��رمي� ،إن عمل جلنة اخلرباء م�ستمر
ومتوا�صل مع االحتادات الريا�ضية لغر�ض
مناق�ش ��ة ودرا�سة املناهج ال�سنوية وتوفري
الأموال لدعم ن�شاطاتها املحلية وم�شاركاتها
الدولي ��ة ،م�شري ًا اىل ( )25احتاد ًا ريا�ضي ًا،
مت ��ت مناق�شة منهاج ��ه ال�سن ��وي مع جلنة
اخل�ب�راء م ��ن �أ�ص ��ل ( )50احت ��اد ًا م�سجّ ًال
لدى اللجنة الأوملبية العراقية.
و�أ�ض ��اف رئي�س جلنة اخل�ب�راء �أن اللجنة
حري�ص ��ة كل احلر� ��ص على دع ��م الريا�ضة
العراقي ��ة وتي�س�ي�ر كاف ��ة ال�سب ��ل وتخطي

التحدّيات التي تواجه االحتادات الريا�ضية
كي ت�ستطيع القي ��ام بواجباتها على �أف�ضل
حال وال�سري �صوب الإجناز.
ويف ال�سي ��اق ذات ��ه ق ��ال �أم�ي�ن �س ��ر احتاد
الدراجات �أحمد �ص�ب�ري� ،إنه متت مناق�شة
املنهاج الريا�ضي لالحتاد مع جلنة اخلرباء
وكان ��ت النتائ ��ج ممي ��زة ج ��د ًا ،و�إن احتاد

الدراج ��ات عم ��ل عل ��ى فت ��ح ح�س ��اب مايل
خا�ص ل ��ه يف �أحد امل�ص ��ارف الأهلية ،الفت ًا
اىل تخ�صي�ص ميزانية االحتاد بعد مناق�شة
الربنامج مع جلنة اخلرباء والبالغة ()510
مليون دينار.
و�أ�شار اىل �أن اال�ستقاللية يف عمل االحتاد
مهم ��ة لنا ،لذا يج ��ب �أن يكون هن ��اك رقابة

عالء عبد الزهرة يوا�صل �صدارة هدافي كرة الممتاز
م.ح�سام املعمار
يق ��ف الالع ��ب ع�ل�اء عب ��د الزه ��رة مهاج ��م فريق
ال�شرط ��ة يف �ص ��دارة ه ��دايف ال ��دوري العراقي
املمتاز بك ��رة القدم لغاية الدور  35بر�صيد ()28
هدف ًا ،يالحقه مهاجم فريق الطلبة مروان ح�سني
العبو الدفاع
بر�صيد (( .)23امل ��دى) ت�ستعر�ض االح�صائيات
الت ��ي تع� � ّزز البيان ��ات الدقيق ��ة عن �أك�ث�ر العبي الديواني ��ة -عب ��د الله عب ��د الأم�ي�ر (  ) 6القوة
ال ��دوري ت�سجي ًال للأه ��داف بح�سب مراكز لعبهم اجلوي ��ة � -سع ��د ناط ��ق (� .)5أربي ��ل -م�ي�ران
خ�سرو ( )4واحلدود -عبا�س �إياد (. )4
مع فرقهم.

نف ��ط مي�س ��ان -و�س ��ام �سع ��دون( ،)16
ال�صناع ��ات -م�صطفى حمم ��ود(  ،)10النفط-
م ��ازن فيا�ض ( ،)9الكهرب ��اء -مراد حممد (،)9
الكرخ -ح�سني جبار ( � ،)9أربيل -حممد جفال
( )9ونفط مي�سان -احمد �سعيد (.)8

تحليل إحصائي

العبو الهجوم

ال�شرطة  -عالء عبد الزهرة ( )28هدف ًا ،الطلبة
 م ��روان ح�س�ي�ن ( ،)23ال�شرط ��ة -مهن ��د علي( ،)19النف ��ط -حمم ��د داوود ( ،)19الزوراء-
ع�ل�اء عبا� ��س (� ،)15أمان ��ة بغ ��داد -م�صطف ��ى
كرمي ( ،)13القوة اجلوية -عماد حم�سن ()13
وامليناء-حممد �شوكان(.)13
العبو الو�سط

احلرا�س

مل ي�سج ��ل �أي حار� ��س يف ال ��دوري العراق ��ي
هدف ًا لغاية الآن .ويذكر �إنه كان حلار�س مرمى
النج ��ف ركلة جزاء �ضائع ��ة يف الأدوار الأوىل
من الدوري العراقي حتت قيادة املدرب الكابنت
مظفر جبار وم ��درب احلرا�س الكابنت �إبراهيم
�سامل.
*املحلل الكمي يف كرة القدم

على عم ��ل كل االحت ��ادات الريا�ضية ملعرفة
اجنازاته ��ا الريا�ضة ،مبين ًا �أن هناك العديد
من امل�شاركات املحلية والدولية منها تنظيم
ال ��دوري العراقي للدراج ��ات وي�شمل كافة
�أندية العراق ،وبطول ��ة جبلية و�ستقام يف
املحافظ ��ات ال�شمالي ��ة ،ودورات تدريبي ��ة
وحتكيمية خارجية ،ف�ض ًال عن امل�شاركة يف
البطول ��ة العربي ��ة يف م�صر لكاف ��ة الفئات،
والبطول ��ة اجلبلي ��ة يف تون� ��س ،وبطول ��ة
الط ��واف اخلم�س ��ة يف تركي ��ا ،وبطول ��ة
الط ��واف الأربع ��ة يف �إي ��ران ،وبطول ��ة
ماليزيا لطواف واحد.
وبدوره �أكد رئي� ��س احتاد القو�س وال�سهم
�سع ��د امل�شهداين �أن جلن ��ة اخلرباء ناق�شت
املنه ��اج ال�سن ��وي لالحت ��اد ووافق ��ت عل ��ى
ميزانية االحتاد ل�سنة .2019
وا�ض ��اف امل�شه ��داين �إن جلن ��ة اخل�ب�راء
ا�ستمع ��ت اىل تفا�صي ��ل املع�سك ��رات
والبطوالت املحلية وامل�شاركات اخلارجية

الت ��ي متتد م ��ن �شهر متوز اجل ��اري وحتى
نهاية الع ��ام وامليزاني ��ة املر�صودة لالحتاد
البالغة  420مليون دينار ،و�أبدت عدد ًا من
املالحظات بعد تدقيق املنهاج ال�سنوي.
و�أو�ض ��ح �إن منه ��اج احتاد اللعب ��ة يت�ضمن
امل�شارك ��ة يف بطول ��ة الق ��ارات يف هون ��ك
كون ��ك خ�ل�ال �شه ��ر مت ��وز احل ��ايل ،فيم ��ا
�سننظ ��م بطول ��ة الفئ ��ات العمري ��ة (�شباب
ونا�شئني وا�شب ��ال) ال�شهر املقبل يف املركز
التدريب ��ي لالحت ��اد يف كف ��اءات الغزالي ��ة،
مبين ًا �إن الع ��راق �سيحت�ضن بطولة العرب
للأندية يف ال�سليماني ��ة خالل �شهر ت�شرين
الأول املقب ��ل ،و�سيقام على هام�ش البطولة
دورة حتكيمي ��ة وتدريبي ��ة ف�ض�ل ً�ا عن عقد
اجتم ��اع الهيئ ��ة العام ��ة الحت ��اد القو� ��س
وال�سه ��م ،كما �سيكون لدين ��ا ا�ستحقاق مهم
خ�ل�ال �شهر ت�شرين الث ��اين املقبل من خالل
امل�شاركة يف بطولة �آ�سي ��ا بتايالند امل�ؤهلة
اىل �أوملبياد طوكيو .2020

حقوق �ضائعة و�سلطة مفقودة
حني تفقد ال�سلطة قدرتها علي قيادة وتوجيه قارب م�ؤ�س�ساتها
الإدارية وتتهاوى �أمامها خيارات البحث عن طوق النجاة ثم
متم�سكة باملقود وال تفكّر يف التخ ّلي عنه ،و�إمنا تطلق
تراه ��ا
ّ
ن ��داءات اال�ستغاث ��ة لنجدتها بالت�شكي ظن ًا منه ��ا �إنها متار�س
دوره ��ا ب�أق�ص ��ى ح ��دوده يف ح�ي�ن �أن الع ّلة الرئي�سي ��ة لي�ست
باملعا�ضل التي تواجهها ،بل ب�ضعف وحكمة تلك ال�سلطة التي
ال تعلم من فن القيادة �شيئ ًا.
ال �ألغاز يف قولنا ،لكن �أد ّلة كثرية ن�ستقيها من �أفواه و�أحاديث
بات ��ت القن ��وات الف�ضائي ��ة وو�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
تت�ساب ��ق يف عر� ��ض ف�ضائح وخفايا من خالله ��ا بكل ما يدور
يف الو�س ��ط الريا�ضي بال رقي ��ب وال ح�سيب لتت�ضح ال�صورة
�شيئ� � ًا ف�شيئ ًا ع ��ن عمق امل�أزق الذي متر ب ��ه الريا�ضة العراقية
وت�ص ��ل حدود �أن الكالم مباح على علت ��ه واالتهام م�سموح به
املق�صر يعر�ض مواطن �ضعفه و�إخفاقه
و�إنْ كان بال دليل و�إن ّ
وال ي�شع ��ر �إنه مذنب بعد �أن �أثبت ف�شله �أما الرقابة واحل�ساب
على ما يجري ف�أ�صبحت يف �سبات عميق!
لنقل ��ب بع�ض امل�شاهد الت ��ي م ّرت قبل �أيام قليل ��ة ونخ�ضع ما
دار لتحلي ��ل منطق ��ي ب�سي ��ط كنموذج يدع ��م ما ذهبن ��ا �إليه..
فح�ي�ن ي�شري �شرار حيدر رئي�س الهيئ ��ة الإدارية لنادي الكرخ
يف حديث ��ه للزميل علي �س ��امل اىل �ضعف الدعم املادي ويرمي
ب�إ�شارة وجود متايز يف دعم الأندية من قبل الوزارات ب�سبب
امتن ��اع وزارة الرتبي ��ة وه ��ي جهة الداعمة له ع ��ن ا�ستقطاع
مبال ��غ م ��ن منت�سبيها �إ�س ��وة ب ��وزارة �أخرى ه ��ي ال�سبب يف
�ضع ��ف ميزانية الن ��ادي ف�إنه بذل ��ك �أكد �سواء بدراي ��ة منه �أم
ال عل ��ى حقائق �أن �سطوة الكرا�سي طغ ��ت على �أهداف وجود
اجلال�س�ي�ن عليها والتي من املفرت�ض �أن تكون موجهة خلدمة
الن ��ادي و�ضم ��ان دميومت ��ه وتطوي ��ره ومتكين ��ه اقت�صادي� � ًا
وفر�ض وجوده االعتباري.
ونق ��ول هن ��ا �إن كان ��ت امليزانية ال تكفي وهي عل ��ى حالها منذ
�سنوات قيادته للنادي فماذا خرجت الهيئة االدارية من حلول
طيل ��ة تلك الف�ت�رة ت�سهم يف تنويع م�ص ��ادر التمويل وتق�ضي
عل ��ى حال ��ة العوز املادي ال ��ذي �أ�صبح ذريع ��ة يف الهروب من
�إخفاق التخطيط والتدبري؟ وملاذا مل يبادر جميع الأع�ضاء اىل
�إع�ل�ان عدم قدرتهم على �ضمان النج ��اح واالنت�صار لتاريخهم
ع�ب�ر اال�ستقالة وو�ضع كل املعرقات �أمام م ��ن ي�ستطيع �إيجاد
احلل ��ول املنا�سبة؟ �أم �سنبقى �سن ��وات ن�سمع ذات االعذار من
ذات ال�شخو�ص والنادي على ماهو عليه؟!
ب�شح الدعم امل ��ادي يناق�ض
املفارق ��ة الغريب ��ة�..إن االع�ت�راف ّ
�إج ��راءات الهيئة الإدارية للنادي وخا�ص ��ة فيما يتعلق بعقود
الالعب�ي�ن الت ��ي م ��ن املفرت�ض �أن ال تتج ��اوز ال�سيول ��ة املادية
خلزين ��ة الن ��ادي و�إال ف� ��إن الإ�ص ��رار عل ��ى �أن تك ��ون قيمته ��ا
تتجاوز الدعم املادي ف�إن الأمر يتجه نحو تف�سريين �إما هناك
تق�صري يف �إدارة احل�سابات �أو �أن هناك تع ّمد ًا يف عدم الإيفاء
وت�سديد كامل قيمة مبلغ العقود مل�ستحقيها.
وق ��د يكون م ��ا ك�شفه الع ��ب املنتخ ��ب الوطني ون ��ادي الكرخ
�سابق� � ًا جندت حمود لأحد الربامج الريا�ضية (ح�سب ادعاءه)
ح ��ول وجود دعاوى يف املحاكم بخ�صو�ص عدم ت�سديد نادي
الك ��رخ مل�ستحقاتهم املالية وحماول ��ة م�ساومتهم بالتنازل عن
ن�سب ��ة كب�ي�رة من تلك العق ��ود ك�شرط لدفع ما تبق ��ى لهم يثبت
�أن هن ��اك فو�ضى وت�س ّي ��ب وتالعب وانتكا�س ��ة يف م�صداقية
التعامل واحرتام االتفاق ��ات وانتزاع حلقوق الالعبني و�سط
�صم ��ت اجلهات امل�س�ؤولة وخا�ص ��ة وزارة ال�شباب التي يبدو
�إنها رفعت اليد عن الدفاع عن حقوق الريا�ضيني ح�سب �إجابة
الوزي ��ر �أحم ��د ريا� ��ض عن ��د �سماع ��ه ل�شك ��وى الالعب جندت
�صح هذا
حم ��ود حني ق ��ال له ( ال �سلطة لدي على الأندية) و�إن َّ
الق ��ول ف�إنه اع�ت�راف ي�صل حلدود الكارثة ب�أن ��ه مل يبق غطاء
املق�صرين واملتحايلني
يحم ��ي الريا�ضة وال رادع يلجم هو�س ّ
على القانون!
نقول�..أم ��ام ال�سلط ��ة التنفيذي ��ة وممثلتها امل�س�ؤول ��ة وزارة
ال�شباب والريا�ضة ملف معلن ومو ّثق للوقوف عنده والبحث
ب ��كل حيثيات ��ه حول وج ��ود اجته ��ادات بو�سائ ��ل ا�ستح�صال
مبالغ الدعم لالندية وماهية �أبواب ال�صرف من قبل الوزارات
ووج ��ود اختالف ب�ي�ن وزارة و�أخ ��رى كان م ��ن املفرت�ض �أن
م�سوغاتها م ��ن تعليمات وتوجيهات
ت�ستقي تلك االج ��راءات ّ
ال�سلط ��ة التنفيذي ��ة امل�س�ؤول ��ة وتوحيده ��ا لتك ��ون ُملزم ��ة
عل ��ى اجلمي ��ع وعادلة ،يف وق ��ت تنتف�ض في ��ه وزارة ال�شباب
والريا�ض ��ة ملكانته ��ا وتثب ��ت عدم �صح ��ة ما قيل ع ��ن انح�سار
دوره ��ا يف حماي ��ة الريا�ضي�ي�ن ونفوذها على جمي ��ع الأندية
و�إال فال قيمة لوجودها!
ونقول هنا �إن كانت الميزانية ال
تكفي وهي على حالها منذ �سنوات
قيادته للنادي فماذا خرجت
الهيئة االدارية من حلول طيلة
تلك الفترة ت�سهم في تنويع م�صادر
التمويل وتق�ضي على حالة العوز
المادي

رادار ال�شحانية القطري ير�صد ح�سني علي
بغداد  /املدى
و�ضع ��ت �إدارة ن ��ادي ال�شحاني ��ة القط ��ري ح�س�ي�ن
عل ��ي �صانع �ألعاب املنتخب الوطن ��ي لكرة القدم يف
دائرة �أهتمامها لتعزيز فريقها الكروي بالعبني جُ دد
حت�ض�ي�ر ًا لدوري جنوم قط ��ر للمو�سم اجلديد الذي
�سينطلق يوم الثاين والع�شرين من �شهر �آب املقبل.
وقال رئي�س نادي ال�شحانية القطري مناحي �سعود
ال�شم ��ري �أن هناك �أكرث من ا�سم عربي حمرتف على
خط الن ��ادي لالن�ضم ��ام اىل �صف ��وف الفريق الأول
من بينهم الالع ��ب ح�سني علي الذي لعب يف املو�سم
ال�سابق �ضمن �صف ��وف فريق قطر �أحد �أندية دوري
جنوم قطر اىل جانب �إننا نر�صد حالي ًا بطولة ك�أ�س
الأمم الأفريقي ��ة  2019اجلاري ��ة حالي� � ًا ع ��دد م ��ن
الالعبني الأفارقة ل�ضم عدد منهم باالتفاق مع املدرب
الأ�سب ��اين خو�سي ��ه مور�سيا ال ��ذي مت جتديد عقده
من قب ��ل جمل�س الإدارة �أثر دوره الكبري يف احتالل

الفريق املركز ال�سابع يف دوري جنوم قطر باملو�سم
ال�ساب ��ق .و�أ�ض ��اف �إننا نتطلع �أن يحق ��ق ال�شحانية
مركز ًا متقدم ًا يف الرتتيب بالدوري املقبل من خالل
ال�صفقات الد�سمة التي �سنربمها �سواء مع الالعبني
املحليني �أو املحرتفني الذين �سي�شكلون قوة �أ�ضافية
اىل جانب الالعبني املتواجدين يف الفريق رغم �إننا
نعل ��م �أن املهم ��ة الت ��ي �ستنتظ ��ره �ستك ��ون يف غاية
ال�صعوب ��ة ولكن جمل� ��س �إدارة الن ��ادي �سيكون يف
ات�ص ��ال م�ستمر م ��ع املالك التدريب ��ي والإداري �أم ًال
يف ا�ستمراري ��ة حتقي ��ق نتائ ��ج �إيجابي ��ة ت�ؤم ��ن له
البق ��اء يف مركز �أمن وقريب من �أندية املقدمة .ويف
ال�ش� ��أن ذات ��ه علمت (املدى) م ��ن م�ص ��ادر خا�صة �أن
هن ��اك رغبة كبرية لدى جن ��م املنتخب الوطني لكرة
القدم ح�سني علي يف التواجد مرة �أخرى يف دوري
جنوم قط ��ر من خالل فري ��ق ال�شحاني ��ة يف املو�سم
 2020-2019لتق ��دمي م�ستوى متميّز يعك�س به
ال�ص ��ورة املعروف ��ة عنه ب�أنه م ��ن الالعبني اجليدين
الذي ��ن لهم الق ��درة عل ��ى االندماج ال�سري ��ع مع بقية

زمالئه وتطبيق �أفكار املالك التدريبي ودوره امل�ؤثر
يف حتقي ��ق نتائج ايجابية كما حدث له حيث كان له
ب�صم ��ة وا�ضحة يف بق ��اء فريق قط ��ر بالدوري رغم
زج ��ه من قبل امل ��درب االرجنتيني باتي�ستا يف مركز
يحد من قدرات ��ه وكرثة جلو�سه على دكة االحتياط.
و�ست�ش ��كل ع ��ودة ح�س�ي�ن عل ��ي للع ��ب يف دوري
جنوم قط ��ر �صدمة كبرية ل ��دى �إدارة نادي الزوراء
الريا�ض ��ي برئا�س ��ة ف�ل�اح ح�س ��ن وامل ��درب حكي ��م
�شاك ��ر واجلماهري الت ��ي تريده �أن يك ��ون متواجد ًا
يف �صف ��وف فريقه ��ا الك ��روي م ��ن جديد نظ ��ر ًا لأنه
يعترب املحرك الرئي�س يف اال�ستحقاقات املحلية يف
املو�س ��م اجلديد ال�سيما بع ��د �أن ف�شل �أكرث من العب
�س ��د الفراغ الكبري الذي تركه برحيله لالحرتاف يف
فريق قط ��ر باملو�سم املا�ضي ف�ض ًال ع ��ن �أن ح�صولها
عل ��ى موافقة وزي ��ر النق ��ل عبدالله لعيب ��ي ب�صرف
امل�ستحق ��ات املالية املرتتبة بذمة النادي اىل الالعب
م ��ن مو�س ��م  2018-2017الت ��ي ح�ص ��ل خالله ��ا
الزوراء على لقب دوري الكرة املمتاز .

جمهورية العراق
جمل�س الق�ضاء الأعلى
رئا�س��ة حمكم��ة ا�س��تئناف بغ��داد /
الر�صافة االحتادية
حمكمة بداءة حي ال�شعب
العدد / 391 :ب2019/
التاريخ2019/6/25 :

�إعالن تبليغ

املدعى عليه  /علي فار�س
جا�سم حممد

اق��ام املدعي عمار محمد عنون الدع��وى املرقمة /391
ب 2019/يطلب فيها الزامك بتأدية مبلغ قدره مليونان
واربعمائة وس��تون ألف دين��ار وجملهولية محل اقامتك
حس��ب شرح املبلغ القضائي وتأييد مختار محلة 562
واجمللس البلدي حلي الصدر  8لذا تقرر تبليغك اعالنا ً في
صحيفتني محليتني يوميتني باحلضور إلى هذه احملكمة
للمرافعة يوم  2019/7/17الساعة الثامنة صباحا ً وفي
ح��ال عدم حض��ورك أو من ينوب عنك قانونا ً س��تجري
املرافعة بحقك غيابا ً وعلنا ً وحسب االصول.
القا�ضية اخال�ص عبد االمري ا�سماعيل

آراء وأفكار
رئي�س مل تنتخبه �أمريكا

حممد عارف

" ليندون الرو� ��ش" �أكرث ال�شخ�صيات
ال�سيا�سي ��ة الأمريكي ��ة �إث ��ارة للج ��دل
قب ��ل الرئي� ��س احل ��ايل «ترام ��ب» ال ��ذي
يك ��رر «الرو�ش» يف مواقف ��ه ال�سيا�سية،
و�أ�سلوب ��ه «الن ��اري» ،ب ��ل بع� ��ض
ت�صريحات ��ه �أي�ض� � ًا ،مث ��ل «تغ�ي�ر املناخ
�أكذوب ��ة» .وقد «�أثلج �ص ��در الرو�ش فوز
ترام ��ب برئا�س ��ة اجلمهوري ��ة» ،ذكر ذلك
ت�أب�ي�ن «الرو�ش» يف «نيوي ��ورك تاميز»،
وفي ��ه حتدث ��ت ال�صحيف ��ة ع ��ن توقعات
«الرو� ��ش» �أن حُ
«ت ِّر� ��ض بريطاني ��ا على
ِّ
�شل ترامب �سيا�سي ًا ،وتعمل على خلعه،
لأنه ي�ستعيد موق ��ف م�ؤ�س�سي الواليات
املتح ��دة �ض� � ّد اال�ستعم ��ار الربيط ��اين،
وي�ؤك ��د التزام ��ه الكام ��ل بال�صناع ��ة،
والت�صني ��ع والتق ��دم العلم ��ي ،وال�سالم
العامل ��ي» .وذك ��ر الت�أب�ي�ن املن�ش ��ور يف
�ألف ��ي كلم ��ة �أن «الرو� ��ش» ال ��ذي ت ��ويف
ع ��ن  96عام� � ًا ّ
ر�ش ��ح نف�س ��ه النتخاب ��ات
الرئا�س ��ة الأمريكية ثماين مرات ،ودخل
ال�سجن ذات مرة بتهم ��ة �سوء الت�صرف
املايل ،وعرقل ��ة عمل ال�ضرائ ��ب .وكنتُ
ق ��د عر�ض ��تُ يف مقالت ��ي ع ��ن الرو� ��ش
يف �سبتمرب�/أيل ��ول ع ��ام  1996وثائ ��ق
وردت يف مقدم ��ة كتابه «عل ��م االقت�صاد
امل�سيح ��ي» ،تثب ��ت �أن امل�س�ؤول�ي�ن ع ��ن
مالحقت ��ه و�سجن ��ه وزي ��ر اخلارجي ��ة
الأ�سبق «ك�سينج ��ر» ،و«رابطة مناه�ضة
الت�شهري» ( ،)ADLوهي �أقوى جماعات
ال�ضغ ��ط ال�صهي ��وين التي يطل ��ب ودَّها
ر�ؤ�ساء �أمريكا مبن فيه ��م ترامب نف�سه،
وق ��د �أ ّل ��ف عنه ��ا الرو� ��ش نف�س ��ه كتاب� � ًا
عنوانه "حقيقة الرابطة القبيحة" .
والتع ��رف عل ��ى �آراء «الرو� ��ش» مث ��ل
«الهب ��وط عل ��ى �سط ��ح كوك ��ب �آخ ��ر،
احلقائ ��ق واملفاهي ��م املتفق عليه ��ا عاملي ًا
ت�صبح باملقلوب ،فالتوقع ��ات املت�شائمة
ح ��ول االح�ت�رار العامل ��ي وا�ضمح�ل�ال
الأوزون هدفه ��ا التحكم بالنفط ،ووقف
التطور ال�صناعي للبلدان النامية» .جاء
ذلك يف تقريري الذي كتب ُته من ميونيخ

ع ��ن «معهد �شيل ��ر» ال ��ذي �أ�س�سته زوجة
«الرو� ��ش» وتلميذت ��ه الباحث ��ة الأملاني ��ة
"هيلغا الرو�ش" .
و«الرو� ��ش» ع � مِ�ال يف «االقت�ص ��اد
الفيزيائ ��ي» م ��ن ط ��راز الع ��امل الأمل ��اين
«ليبينت ��ز (القرن  )17ال ��ذي مل يكن يجد
تعار�ض ًا بني الإمي ��ان والعلم .وتوقعات
الرو� ��ش مده�شة ،حيث توق ��ع يف كتاب
�أ�ص ��دره ع ��ام  1977انهي ��ار النظ ��ام
امل�صريف العاملي قبل �سنوات من حدوث
االنهيار.
وح� � ّذ َر من ��ذ ع ��ام  1983امل�س�ؤول�ي�ن
ال�سوفيت من �أن «املبادرة ال�سرتاتيجية»
�ست�ؤدي �إىل انهيار االحتاد ال�سوفييتي،
وكان ق ��د �ساه ��م �أثن ��اء عمل ��ه م�ست�شار ًا
للرئي�س ريغان يف و�ضع خطط املبادرة
الت ��ي ا�شته ��رت با�سم «ح ��رب النجوم».
ويف ماي ��و  1987توق ��ع الرو�ش انهيار
�أ�سواق البور�صة يف الواليات املتحدة،
وال ��ذي ح ��دث يف نوفم�ب�ر م ��ن الع ��ام
نف�سه .واعترب «الرو�ش» �أزمة االقت�صاد
املك�سيك ��ي وانهي ��ار بن ��وك بريطاني ��ة
وياباني ��ة �أعرا� ��ض انهي ��ار حتم ��ي يف
�أ�سواق املال واالقت�صاد العاملية ،وحدث
م ��ا توقعه وناه�ض ب�سبب ��ه االقت�صادات
القائمة على الدي ��ون وامل�شتقات املالية،
التي �أطاح ��ت االقت�صاد العاملي يف �أزمة
عام  .2008و�أهم �أعمال الرو�ش العلمية،
الت ��ي جمع ��ت النظري ��ة والتطبي ��ق،
م�شروعه «طري ��ق احلرير اجلديد» الذي
عر�ضه من ��ذ مطلع الثمانينيات ،و�أ�صبح
الآن امل�ش ��روع الرئي� ��س لل�ص�ي�ن ،حي ��ث
خ�ص�صت له تريليون دوالر.
والرو� ��ش ال�شخ� ��ص املالئ ��م يف الوقت
غ�ي�ر املالئ ��م ،حي ��ث � ّأ�س� ��س عن ��د انهيار
االحت ��اد ال�سوفيت ��ي رابط ��ة فل�سفي ��ة
�أممية� ،أن�ش� ��أت  37فرع ًا داخل الواليات
املتح ��دة ،و 26يف �أوروب ��ا و�أم�ي�ركا
اجلنوبي ��ة ،معظمه ��ا منظم ��ات ذاتي ��ة
التمويل جمعت ماليني الدوالرات لدعم
تر�شيح ��ه للرئا�س ��ة ،وتر�شي ��ح �أن�صاره
لع�ضوي ��ة الكونغر�س ،واللجان املحلية،
وهيئات �إدارة املدار�س .ويتابع �أن�صاره
�أ�سل ��وب التموي ��ل الذات ��ي ،وم ��ن بينهم
مرتج ��م �أعماله للعربية الباحث العراقي
ال�سوي ��دي ح�سني الع�سكري ،الذي يدير
�شركة بيئي ��ة �سويدية خمت�ص ��ة ب�أعمال
املياه.
والرو� ��ش ن ��ادر ب�ي�ن مر�شح ��ي الرئا�سة
الأمريكية مبعارفه العلمية ،يف الفيزياء
والريا�ضيات وعلوم الهند�سة ،وبثقافته
الفل�سفية التي متتد حتى ع�صر الإغريق،
وفيها يقف مع �أفالطون الذي كان ي�ؤمن
باملعاي�ي�ر واحلقيقة املطلق ��ة ،ويناه�ض
�أر�سط ��و الذي يعتق ��د بن�سبية كل �شيء.
وتذك ��ر «نيوي ��ورك تامي ��ز» �أن الرو� ��ش
ن�ش�أ مارك�سي ًا ،وع�ضو ًا يف حزب العمال
الأمريك ��ي اال�شرتاك ��ي الرتوت�سك ��ي
وحت ��ول �إىل �أق�صى اليمني ،عقب مكوثه
ب�ض ��ع �سن ��وات يف �أملاني ��ا الغربية ،عاد
منه ��ا معادي� � ًا لل�سامي ��ة ،وتبع ��ه يف ذلك
�أن�صاره.

نافذة من موسكو
ت�ضاعفت يف الآونة الأخرية حدة التوترات بني
الواليات املتحدة و�إي ��ران لعدة مرات .وال�سبب
هو �إع�ل�ان طهران عن نيتها التوق ��ف عن الوفاء
بالتزاماتها ب�ش�أن ال�صفقة النووية بعد ان�سحاب
الواليات املتحدة من االتفاق ،وفر�ضها عقوبات
�شديدة على طهران وتذب ��ذب املوقف الأوروبي
يف ق�ضي ��ة �شراء النف ��ط ،وكذلك ب�ش� ��أن برنامج
ال�صواريخ الإيراين ،وتكثيف طهران �سيا�ستها
يف ال�شرق الأو�سط  ،وخا�صة يف �سوريا واليمن
والعراق .ووعدت وا�شنطن بعد تعر�ض ناقالت
نف ��ط يف بحر عمان لتفج�ي�رات ،و�إ�سقاط ايران
طائرة م�س�ي�رة �أمريكية ،مرة �أخ ��رى برد قوي.
ولكن كيف ميكن �أن يكون؟ لقد ح�شدت الواليات
املتح ��دة يف �آي ��ار املا�ض ��ي � 7سف ��ن حربية على
ر�أ�سها حامل ��ة الطائرات "�إبراهام لنكولن" .كما
مت ت�سريب خطة ع�سكرية �سرية تر�سم �سيناريو
احلرب مع ايران.
الأهداف الرئي�سة للعملية :الهدف اال�سرتاتيجي
هو �إجبار �إيران عل ��ى التخلي متام ًا عن برنامج
�صنع �أ�سلحتها النووية ؛ والهدف ال�سيا�سي هو
�إجب ��ار القيادة الإيرانية على التخلي عن الردود
الت ��ي ت� ��ؤدي �إىل ت�صعي ��د الن ��زاع  ،املحف � ً
�وف
بعواق ��ب اقت�صادي ��ة واجتماعي ��ة و�سيا�سي ��ة
خطرية عل ��ى البلد والنظام احلاك ��م  ،وحماولة
زعزع ��ة ا�ستقرار الو�ض ��ع ال�سيا�سي يف املناطق
التي ي�سكنه ��ا �أذريون وقوميات �أخرى .وتهيئة
الظروف الالزمة لو�ص ��ول قوى معتدلة ،ح�سب
التقيي ��م الأمريك ��ي� ،إىل ال�سلط ��ة ،تك ��ون عل ��ى
ا�ستع ��داد للتع ��اون م ��ع الغرب وتغي�ي�ر الو�ضع
ال�سيا�س ��ي يف البالد من ن ��واح كثرية ،والهدف
االقت�صادي هو ا�ستم ��رار �ضغط العقوبات على
املج ��االت الرئي�س ��ة لالقت�صاد الإي ��راين ،لإعاقة
ت�سلي ��م النف ��ط �إىل ال�ص�ي�ن والهن ��د  ،لأن توقف
ال�شح ��ن ع�ب�ر م�ضيق هرم ��ز �سي� ��ؤدي �إىل وقف
معظم �إمدادات النفط والغاز من دول اخلليج.
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 2019عام ال�صداقة و التعاون بني فرن�سا و العراق

برونو اوبري

*

االحتف ��اء بالعيد الوطن ��ي الفرن�سي يف الع ��راق لهذا
العام �سيكون له طعم خا�ص و ذلك ملا �شهدته العالقات
الثنائي ��ة الفرن�سي ��ة العراقي ��ة من تط ��ورات كبرية و
بانتظار تطورات قادمة.
�شهدن ��ا �أربع ��ة زي ��ارات ثنائي ��ة عالية امل�ست ��وى هذه

ال�سن ��ة  :2019زي ��ارة وزي ��ر اخلارجي ��ة ال�سيد جان
ايف لودريان و وزيرة الدفاع ال�سيدة فلورن�س باريل
اىل الع ��راق و كذلك زيارة فخام ��ة رئي�س اجلمهورية
بره ��م �صال ��ح و ال�سي ��د رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د
امله ��دي باري�س حيث مت توقي ��ع خارطة طريق حتديد
�سرتاتيجية العالقات الثنائية و �سوف ال نتوقف عند
هذا احلد.
كان ��ت ه ��ذه الزيارات فر�ص ��ة للتذكري بتم�س ��ك فرن�سا
بوح ��دة و �سي ��ادة و �أم ��ن الع ��راق و من ه ��ذا املنطلق
ت�ستمر فرن�سا بالعمل جاهدة لتطبيق خارطة الطريق
الدبلوما�سي ��ة الطموح ��ة و �ستدافع بكل قوة عن �أن ال
يكون العراق مكان �صراع ب�سبب التوترات االقليمية.
عمل فرن�سا بات و �سيكون �شفاف ًا ,طموح ًا ,ملمو�س ًا و
يف خدمة جميع العراقيني.
ل ��ذا ,و بطلب من ال�سيد رئي� ��س اجلمهورية اميانويل
ماكرون �شخ�صي ًا ,مت بذل جهد ا�ضايف للتنمية يف كافة
جم ��االت التعاون :التعلي ��م العايل ,اللغ ��ة الفرن�سية,
التع ��اون الثقايف ,الرتاث ,الآث ��ار ,التعاون العلمي و
التع ��اون امل�ؤ�س�سات ��ي .من بني هذه اجله ��ود ,ينبغي
�أن نذك ��ر� :إعادة االفتت ��اح الكامل للمعهد الفرن�سي يف
بغ ��داد ال ��ذي لديه برام ��ج �شهرية ,امل�ش ��روع الطموح
ال ��ذي يري ��د �أن يجع ��ل م ��ن جامع ��ة املو�ص ��ل منوذج
للتعلي ��م الرقم ��ي� ,إن�ش ��اء املعه ��د الثق ��ايف الفرن�س ��ي
العراق ��ي يف املو�صل ,احل�ص ��ول على امتي ��از �آثاري

قضية للمناقشة
حدثني �ش ��اعر نيجريي عن ما ي�شابه اليقني
املبن ��ي عل ��ى معلوم ��ات ل ��دى املثقف�ي�ن يف
نيجريي ��ا تفيد ب� ��أن �أطراف� � ًا فرن�س ��ية كانت
ومات ��زال �ضالع ��ة يف ت�أ�سي� ��س جماع ��ة "
بوكوح ��رام" وه ��ي جماعة تكفريي ��ة ب�إ�سم
اال�سالم قامت منذ �سنوات ـ حرفي ًا ـ بتعطيل
تط ��ور املجتم ��ع النيج�ي�ري وحتديث ��ه � ،إذ
ان�شغ ��ل بالدف ��اع عن نف�سه �ض ��د ممار�ساتها
الوح�شي ��ة  ،وعدائه ��ا للن�س ��اء وللحداث ��ة ،
والتعاي�ش بني الأقوام والديانات .
ون�شرت جري ��دة ال�شرق الأو�س ��ط قبل �أيام
عر�ض ��ا لكت ��اب امل�ؤل ��ف الفرن�س ��ي " �أليك�س
جوردان ��وف" حروب الظل ل�ل��إدارة العامة
لالم ��ن الداخل ��ي " ق ��ال في ��ه  " :م ��ن امل�ؤكد
�أن ا�س ��م " خ�ش ��ب اجلمي ��ز" ال يعن ��ي �شيئ ًا
بالن�سب ��ة للف ��رد الع ��ادي �إال �أن ��ه ميث ��ل يف
الواقع �أهمية كربى  ،كونه يف الواقع ا�سم ًا
حركي ًا لواحدة من �أهم حروب الظل الكربى
الت ��ي كان يكم ��ن هدفه ��ا الأ�سا�س ��ي يف قلب
نظ ��ام " ب�شار الأ�سد " يف �سوريا يف خريف
� ، 2011إال �أنه ��ا توقف ��ت يف �سن ��ة ، 2017
ومل تعرها و�سائ ��ل الإعالم الغربية اهتمام ًا
كب�ي�را  ،رغم كلفته ��ا الباهظة التي جتاوزت
العدي ��د من مليارات ال ��دوالرات  ،وع�شرات
�آالف الأطن ��ان م ��ن الأ�سلح ��ة والذخ�ي�رة
الت ��ي �ساع ��دت كث�ي�ر ًا ق ��وة التم ��رد الفاعلة
الت ��ي يرتبط بع�ضه ��ا بتنظيم القاع ��دة � ،أو
تل ��ك التي متثل ج ��زء ًا فيها  ،وه ��ي تعد �أهم
عملي ��ة تهري ��ب �أ�سلحة يف التاري ��خ لت�شمل
 17حكوم ��ة على الأق ��ل لنق ��ل الأ�سلحة �إىل
التنظيم ��ات املتطرفة �أو املتم ��ردة بوا�سطة

يف مدين ��ة خورزاباد الأثرية و ع ��ودة العمل الآثاري
امل�شرتك ما بني فرن�سا و العراق بعد غياب دام لثالثني
عام ًا و م�شروع بناء م�ست�شفى يف �سنجار.
مل نن� � َ�س جنوب ��ي الع ��راق� ,أراد وزي ��ر اخلارجي ��ة
الفرن�س ��ي لودريان م ��ن زيارته اىل النج ��ف اال�شرف
يف �شه ��ر يناي ��ر /كانون الث ��اين املا�ض ��ي للتعبري عن
رغب ��ة فرن�س ��ا باال�ستثمار جم ��دد ًا يف جنوبي العراق
و �إع ��ادة التن�سي ��ق م ��ن جدي ��د م ��ن خ�ل�ال العديد من
امل�شاري ��ع الرتبوية الآثاري ��ة و التي هي قيد النقا�ش.
�أن ��ا �شخ�صي َا ذهبت لعدة م ��رات اىل النجف اال�شرف,
كرب�ل�اء ,النا�صرية و الب�صرة لبح ��ث �آفاق التعاون و
التب ��ادل مع ال�سلط ��ات املحلية� .أم ��ا الآن ,فنحن نقوم
بزيارات م�ستمرة.
�أم ��ا بالن�سب ��ة للعالق ��ات االقت�صادي ��ة و التجارية بني
الع ��راق و فرن�سا ف�أنها ع�ب�رت مراحل مهمة خالل هذا
العام :عملي ��ة ت�سهيل متويل مليار ي ��ورو مت عر�ضها
م ��ن قب ��ل ال�سيد الوزي ��ر لودري ��ان خ�ل�ال زيارته كان
خري مث ��ال على ذل ��ك .ال�سيم ��ا و ان ه ��ذه الت�سهيالت
�ستتي ��ح بن ��اء العديد م ��ن امل�شاري ��ع املهمة م ��ن بينها
�إع ��ادة �إعمار مطار املو�صل و بناء مرتو بغداد �أما يف
قطاع الكهرباء ,الت ��زود بتوربينات الغاز و املحطات
الثانوي ��ة .اال�سم ��اء العمالق ��ة لل�صناع ��ة الفرن�سي ��ة
مث ��ل ADPi, Razel Bec, Matière, Thales,
 Alstom, GE , Schneiderحتم ��ل يف طياته ��ا

ه ��ذه م�شاريع خمتلفة� .ستتيح ه ��ذه الت�سهيالت كذلك
ا�ستق ��رار الوكالة الفرن�سي ��ة للتنمية يف بغداد و التي
�ستعمل عل ��ى حت�سني معاجلة و توزيع املياه يف كافة
�أنحاء البالد.
ف�ض ًال عن امل�شاركة املهمة يف الن�سخة الأخرية ملعر�ض
بغداد الدويل حيث �شاركت � 30شركة فرن�سية و لدينا
الني ��ة بتجديد ه ��ذه امل�شاركة هذا الع ��ام ,نتوقع كذلك
م�شاركة فرن�سية يف معر� ��ض �أربيل الدويل يف نهاية
�شه ��ر ايلول و يف معر� ��ض النفط و الغاز الذي �سيقام
يف الب�صرة يف �شهر كانون االول.
�أخ�ي�ر ًا ,ي�شه ��د  14متوز من ه ��ذا الع ��ام  2019كذلك
�إعادة االفتتاح الر�سمي ملحل �أقامة ال�سفري الفرن�سي.
ه ��ذا االفتت ��اح ي�شكل �إ�ش ��ارة ا�ضافية لثق ��ة فرن�سا يف
الع ��راق و برغبته ��ا باالنفت ��اح عل ��ى اجلمي ��ع .حم ��ل
الإقام ��ة هذا هو بي ��ت ال�صداقة الفرن�سي ��ة العراقية و
من ��زل للفرن�سيني و العراقيني عل ��ى حد �سواء كما انه
منزل لكل من يتمنى النجاح للتعاون بني بلدينا.
بالتايل فان هذه ال�سن ��ة هي �سنة التعاون و ال�صداقة
الفرن�سي ��ة العراقية� ,صداقة ر�صينة ال ميكن لها �إال �أن
ترت�سخ.
عا� ��ش الع ��راق ,عا�ش ��ت فرن�س ��ا و عا�ش ��ت ال�صداق ��ة
الفرن�سية العراقية.
* �سفري فرن�سا يف العراق

حرب با�سم اهلل

�إحدى �ش ��ركات الطريان م ��ن " �أذربيجان "
ويقود العملية ج�ن�رال وهو قائد جهاز �أمن
من �أجه ��زة املخابرات الأمريكي ��ة " واعتذر
عن طول االقتبا�س .
ويق ��دم ال�صحف ��ي ال ��ذي عر� ��ض الكتاب من
" القاه ��رة " مو�ضوع ��ه حت ��ت عن ��وان "
املخاب ��رات الفرن�سي ��ة يف حروبها ال�صامتة
�ض ��د التنظيم ��ات الإرهابي ��ة " رغ ��م �أن م ��ا
يتب�ي�ن لنا م ��ن الق ��راءة املدقق ��ة للمو�ضوع
�أن دور املخاب ��رات الفرن�سي ��ة ان�ص ��ب على
حماول ��ة �إ�سق ��اط " ب�ش ��ار الأ�س ��د " وهو ما
يقت�ضي م�ساندة التنظيمات الإرهابية التي
تدفق ��ت �إىل �سوري ��ا لإجناز ه ��ذه املهمة  ،ال
حماربتها .
وال �أظنن ��ي يف حاج ��ة لأن �أب�ي�ن الأدوار
الت ��ي تلعبها كل من �أم�ي�ركا وبلدان االحتاد
الأوروب ��ي دفاع� � ًا ع ��ن الإخ ��وان امل�سلمني ،
والزيارات التي قام ��ت بها كل من " كاترين
�أ�شيت ��ون " مفو�ض ��ة االحت ��اد الأوروب ��ي
ال�سابق ��ة لل�ش� ��ؤون اخلارجي ��ة و" هيالري
كلينت ��ون" وزيرة اخلارجية الأمريكية لدى
�إ�سق ��اط ال�شع ��ب امل�ص ��ري حلك ��م الإخ ��وان
امل�سلمني بعد مظاهرات مليونية عام 2013
 ،وكان اله ��دف من هذه الزيارات هو الدفاع
عن ما �أ�سموه " �شرعية " حكم الإخوان وهي
ال�شرعية املزورة التي �أ�سقطها ال�شعب .
ولعل ��ه من املفيد �أن نتذكر ـ للمرة الألف ـ �أنه
ل ��دى ت�أ�سي�س ح�سن البن ��ا جلماعة الإخوان
امل�سلم�ي�ن ع ��ام  1928كان ��ت �شرك ��ة قن ��اة
ال�سوي� ��س الإجنليزي ��ة ه ��ي الداع ��م امل ��ايل
الأكرب له .

فريدة النقا�ش

كذل ��ك بو�سعن ��ا �أن ن�س ��وق تفا�صي ��ل كثرية
ج ��د ًا ع ��ن ال ��دور الأمريك ��ي املثاب ��ر يف
م�سان ��دة " �سي ��د قطب " على بل ��ورة �أفكاره
التكفريي ��ة ح�ي�ن قدم ��ت ل ��ه منحة م ��ن �أجل
تعل ��م اللغة الإجنليزية  ،وقد تو�صل الكاتب
" على العميم " بعد قراءات مدققة �إىل �أن
كت ��اب �سي ��د قط ��ب " العدال ��ة االجتماعي ��ة
يف الإ�س�ل�ام " يق ��ع �ضمن م�ش ��روع �أمريكي
�سيا�س ��ي ح�ش ��دت في ��ه امل�سيحي ��ة ومعه ��ا
الإ�سالم لإ�ضرام حرب دينية على ال�شيوعية
 ،وهذا ما �أهل " �سيد قطب " من قبل الطرف
الأمريك ��ي اال�ستخبارات ��ي لأن ين ��ال بعث ��ة
مفتوح ��ة الم�ي�ركا  ،وكان م ��ن مقت�ضي ��ات

ه ��ذا امل�ش ��روع خلق تع ��اون وتوافقات �آنية
وعاجل ��ة ب�ي�ن امل�سيحية والإ�س�ل�ام من �أجل
حتقيق هذا الهدف امل�شرتك من خالل الدين
وبوا�سط ��ة الدي ��ن ك�إح ��دى �آلي ��ات مواجهة
ال�شيوعية واحلد من انت�شارها " .
ويكت ��ب امل� ��ؤرخ " حممد ع ��زت دروزة " يف
مذكراته �أنه ح�ي�ن �أراد زعماء القد�س �إن�شاء
جمعي ��ة با�س ��م اجلمعي ��ة العربي ��ة الوطنية
� ،أوع ��زت له ��م ال�سلط ��ات الربيطاني ��ة ب� ��أن
ي�سموه ��ا " اجلمعي ��ة الإ�سالمي ��ة امل�سيحية
".
وهن ��اك تفا�صي ��ل كث�ي�رة ع ��ن ال ��دور الذي
لعبت ��ه الق ��وى اال�ستعماري ��ة والإمربيالي ��ة
لإبقاء املنطقة غارقة يف الدين بدي ًال للثقافة
واحلداث ��ة خا�ص ��ة بعد �أن كان ��ت املنطقة قد
حتررت م ��ن اال�ستعم ��ار الق ��دمي  ،ثم جرى
�إن�ش ��اء �إ�سرائي ��ل يف القل ��ب منه ��ا كتج�سيد
عمل ��ي لهذا التوجه  ،وتوافق ��ت هذه النزعة
اال�ستعماري ��ة م ��ع مي ��ول الرجعي ��ة املحلية
القبلي ��ة والعائلي ��ة الت ��ي تنتم ��ي للع�ص ��ور
الو�سط ��ى وت�سع ��ى للحفاظ عل ��ى عرو�شها
وم�صاحله ��ا ب� ��أي ثمن فلعب ��ت بدورها لعبة
الدي ��ن حتى و�صلن ��ا �إىل �أن " معظم تيارات
الفكر العربي ما تزال م�سجونة داخل النفق
املظلم نف�س ��ه الذي ح�صر �س�ؤال النه�ضة فى
بعد الدين وحده" كما يقول الباحث الراحل
يف عل ��وم الق ��ر�آن " ن�ص ��ر حامد �أب ��و زيد "
وه ��و واحد م ��ن املجددي ��ن املبدع�ي�ن للفكر
الديني  ،وجرى تكفريه ونفيه .
نردد كثري ًا �أن ثم ��ة خطر حلرب عاملية ثالثة
�سوف تندل ��ع �شراراتها ب�سب ��ب ال�صراعات

الدائ ��رة يف مواق ��ع كثرية من الع ��امل  ،و�إذ
تدافع الواليات املتحدة الأمريكية ب�شرا�سة
عن هيمنتها التي تت�آكل بالتدريج .
وواقع الأمر �أن احلرب العاملية الثالثة دائرة
فعال با�سم الدي ��ن هذه امل ّرة  ،وحتت الفتات
الهوية و�ص ��راع احل�ضارات �أي �أن عنوانها
ثق ��ايف  ،و�أ�سا�سها املنظمات الإرهابية التي
تتوال ��د كالفط ��ر با�س ��م الدي ��ن  ،و�صحي ��ح
�إن الدي ��ن الإ�سالم ��ي يحظ ��ى بن�صيب كبري
منه ��ا  ،لك ��ن التدقي ��ق يف الأمر يب�ي�ن لنا �أن
كل الديان ��ات تف ��رز نف� ��س الظواه ��ر �أو م ��ا
ي�شابهه ��ا  ،وت�ستفيق بع� ��ض النظم العائلية
احلاكم ��ة بعد �أن �إنقلب ال�سحر على ال�ساحر
ـ كم ��ا يق ��ال ـ �أي بع ��د �أن �سان ��دت ومول ��ت
ودرب ��ت املنظم ��ات الإرهابية با�س ��م حماية
الدي ��ن  ،واحلقيق ��ة �إنه ��ا كان ��ت تداف ��ع ع ��ن
�أ�ش ��كال حكمها الإ�ستبدادية وغري امل�شروعة
والفا�س ��دة  ،وبطبيعة احل ��ال لي�س هناك ما
هو �أ�سهل من �س�ل�اح الدين لقمع املعار�ضني
 ،وو�أد الق ��وى والأف ��كار اجلديدة  ،مبا فيها
ما يتعل ��ق بتجديد الفكر الدين ��ي وا�ستلهام
الرتاث نقدي ًا .
وهك ��ذا يط ��ل علين ��ا ـ و�إن يف لبا� ��س جدي ��د
وب�شع ��ارات جدي ��دة ـ ذل ��ك الثالث ��ي ال ��ذي
طامل ��ا واجهت ��ه ال�شعوب وه ��ي تنجز عملية
حتررها من اال�ستعم ��ار القدمي � ،أي ق�صور
املٌلك والطبقات الرجعية التي على ا�ستعداد
للتحال ��ف مع ال�شيطان دفاع� � ًا عن م�صاحلها
 ،والإمربيالي ��ة العاملي ��ة يف �أحط مراحلها ،
فم ��اذا نفعل الآن ؟ حتت ��اج الإجابة على هذا
ال�س�ؤال �إىل عمل جماعي جبّار .

ال�سيناريوهات المحتملة للحرب الأميركية على �إيران
ومت ط ��رح ع ��دة �سيناريوه ��ات ل�ض ��رب �إيران.
م ��ن وجهة النظ ��ر ال�سيا�سية املحلي ��ة الأمريكية
 ،ف� ��إن ال�سيناري ��و الأول  -ح ��رب خاطف ��ة  -هو
الأف�ض ��ل  ،لأن ��ه �إذا مت تنفي ��ذه بنج ��اح  ،ف�سوف
ينظ ��ر ال�سيا�سي ��ون الأمريكي ��ون واجلمه ��ور
�إىل نتائجه ��ا عل ��ى �أنه ��ا انت�صار �أمري ��كا الكبري
الذي حتق ��ق بقليل من الدم ��اء وتعوي�ض جميع
�إخفاق ��ات ال�سيا�س ��ة ال�ش ��رق �أو�سطي ��ة لإدارة
دونال ��د ترام ��ب .يف �سوريا  ،وف�ش ��ل حمادثات
ترام ��ب وكيم جونغ �أون .وبالت ��ايل ف�إن رد فعل
املجتم ��ع الدويل يف حال جناح العملية ال يزعج
الإدارة الأمريكية.
وف ًق ��ا لل�سيناري ��و الث ��اين للح ��رب م ��ع �إي ��ران ،
�ستبقى الأه ��داف ال�سرتاتيجية للعملية كما هي
 ،لك ��ن املهمة ذات الأولوي ��ة �ستكون فتح م�ضيق
هرم ��ز وا�ستع ��ادة عب ��ور النفط ع�ب�ره .يف هذا
ال�سيناري ��و � ،سيت ��م حل امله ��ام التالي ��ة :تنظيم
مراقب ��ة دائم ��ة يف الوق ��ت الفعلي عل ��ى �أرا�ضي
البالد  ،واملراف ��ق الع�سكرية وال�صناعية والنقل
الهام ��ة ،م ��ن �أج ��ل تنفي ��ذ الإج ��راءات الالزم ��ة
وفق ��ا لتط ��ور الو�ض ��ع ؛ ر�ص ��د وتدم�ي�ر مواقع
ال�صواريخ واملدفعية وال�سفن احلربية وغريها
م ��ن املركب ��ات القتالية الت ��ي ميك ��ن ا�ستخدامها
ملهاجمة القوات الأمريكية وحلفائها يف اخلليج
�أو ا�ستخدامه ��ا ل�س ��د م�ضي ��ق هرم ��ز ؛ احت ��واء
حت ��ركات اجلي�ش الإيراين  ،ومن ��ع دخولها �إىل
الع ��راق و�أفغان�ست ��ان ؛ وتدمري نظ ��ام النقل يف
البالد ؛ تدمري �أهم املن�ش�آت ال�صناعية ؛ وتدمري
االت�صاالت والبث الإذاعي والتلفزيوين ومراكز
الإدارة العام ��ة ؛ ودعم احلركات االنف�صالية مبا
يف ذلك ع�سكري ًا ،يف اجليوب الوطنية يف البالد.
وعل ��ى الأرجح � ،ستكون �أهداف الغارات الأوىل
البني ��ة التحتية للنقل  -مطارات الطريان املدين
وج�سور ال�سكك احلديدية والطرق ومراكز النقل
الرئي�سة واملوانئ البحري ��ة والنهرية .ونتيجة

د .فالح الحمـراني

لل�ضرب ��ات اجلوية � ،ست�شل حركة النقل اجلوي
وال�سكك احلديدية بالكام ��ل يف البالد لعدة �أيام
 ،ويف املناط ��ق اجلبلية  ،و�ست�شل حركة املرور.
يف ظ ��ل غ ��ارات الط�ي�ران العادي ��ة و الطائرات
امل�س�ي�رة بدون طي ��ار التي �ست�ستم ��ر على مدار
ال�ساعة � ،سيكون من امل�ستحيل التنقل ،و�سوف
يتوقف ت�صدير النفط الإيراين.
نظ� � ًرا حلجم وخ�صائ�ص �أرا�ض ��ي �إيران  ،ميكن
الق ��ول �إنه نتيج ��ة لتدمري البني ��ة التحتية للنقل
� ،ست�صب ��ح احلي ��اة االقت�صادية للب�ل�اد م�شلولة
�إىل ح ��د كب�ي�ر و�ستعزل العديد م ��ن املناطق عن
بع�ضه ��ا البع� ��ض .و�ستك ��ون هن ��اك م�شاكل يف
تزوي ��د �سكان املدن واجلي� ��ش بالطعام والوقود
وال�سل ��ع الأ�سا�سي ��ة الأخرى .م ��ن الوا�ضح �إنه
خالل العملية �سوف ي�ستفز الأمريكيون ال�سكان
الأك ��راد والأذربيجانيني يف �إيران للتحدث �ضد
احلكومة املركزية.
وتن� ��ص �سرتاتيجي ��ة البنتاغ ��ون عل ��ى تدم�ي�ر
الو�سائل غري النووية عل ��ى مدى فرتات طويلة
ويف وق ��ت ق�ص�ي�ر  -بعد ع ��دة �ساع ��ات ودقائق

فق ��ط �أو عن ��د ا�ست�ل�ام الأوام ��ر  -م ��ن الأهداف
الت ��ي ي�صعب الو�صول �إليها ه ��ي الأهداف التي
حتميه ��ا �أنظمة الدف ��اع اجلوي .ه ��ذه الأهداف
هي خمزونات �أ�سلحة الدمار ال�شامل  ،واملرافق
النووي ��ة  ،وال�صواري ��خ البال�ستي ��ة العاب ��رة
للق ��ارات عن ��د الإط�ل�اق  ،وغريه ��ا م ��ن �أنظم ��ة
الأ�سلح ��ة ال�سرتاتيجي ��ة� .إن جتمي ��ع الق ��وات
والأ�ص ��ول الأمريكي ��ة املتمرك ��زة يف منطق ��ة
اخللي ��ج يكفي لتدم�ي�ر معظم املن�ش� ��آت النووية
والع�سكري ��ة الأكرث �أهمية يف �إي ��ران منذ الأيام
الأوىل .ولك ��ن  ،هل ت�ستطي ��ع وا�شنطن حتقيق
�أهدافه ��ا الع�سكرية وال�سيا�سي ��ة كنتيجة لتنفيذ
�أي من �سيناريوهات العملية؟
ويف النهاي ��ة  ،ت�ش�ي�ر الدالئ ��ل �إىل �إن ال�ص ��دام
الع�سكري املبا�شر بني الواليات املتحدة و�إيران
�أمر غ�ي�ر مرجح� .إن وا�شنط ��ن وطهران تدركان
�إن ��ه �إذا كان الأم ��ر يتعل ��ق با�ستخ ��دام الق ��وة ،
ف�ستك ��ون كارث ��ة .ف�إي ��ران لي�س ��ت لقم ��ة �سائغة
كالع ��راق � ،إنها  82مليون ن�سم ��ة  ،وحجم كبري
جد ًا من القوات امل�سلح ��ة وقوات حر�س الثورة

الإ�سالمية .ووفقا مل�ص ��ادر خمتلفة  ،ف�إن عددهم
الإجم ��ايل م ��ن � 550إىل � 900أل ��ف �شخ� ��ص.
وه ��ذه قوة قوية  ،حتى ل ��و مل ن�أخذ يف االعتبار
امليلي�شي ��ات املع ��دة من  3مالي�ي�ن �شخ�ص .ومن
امل�ستحي ��ل القي ��ام بعملية برية �ض ��د �إيران دون
ا�ستخ ��دام الأ�سلحة النووية .كم ��ا يتم ا�ستبعاد
الهجمات ال�صاروخي ��ة واجلوية لأن الإيرانيني
قادرون على الرد عليها.
ب�ش ��كل ع ��ام  ،ق ��د ت�ستغ ��رق م ��دة الإع ��داد لهذه
احلمل ��ة من ثالث ��ة �إىل �أربعة �إىل �ست ��ة �أ�شهر �أو
�أكرث .لذل ��ك لي�ست هناك حاج ��ة للحديث عن �أي
مفاج� ��أة �سرتاتيجي ��ة .لك ��ن  ،ل ��دى �إي ��ران وقت
لإع ��داد الدولة بالكامل ل�صد العدوان  ،وحلفائها
لتقيي ��م امل�ستوي ��ات املنا�سب ��ة م ��ن امل�ساع ��دة
الع�سكرية وعواقب تقدميها .و�إذا قررت رو�سيا
دع ��م �إي ��ران  ،فقد ينت ��ج عن ذلك عملي ��ات ت�سليم
وا�سعة النطاق لأنظمة الدفاع اجلوي احلديثة ،
على �سبيل املثال  ،ترقية  S-300وحتى S-400
 ،ومراف ��ق  EWوالتحك ��م يف نظ ��ام الدف ��اع
اجل ��وي  ،ف�ض ًال ع ��ن الو�سائل احلديث ��ة ملراقبة
الو�ضع اجلوي والذخرية الإ�ضافية.
امل�ساعدة املقدمة من رو�سيا �س ُتع ِ ّقد ب�شكل كبري
احلملة اجلوي ��ة للمعتدي وتزيد م ��ن خ�سارتها
ب�ش ��كل كب�ي�ر .و�ستنخف� ��ض الفعالي ��ة القتالي ��ة
�إىل م�ست ��وى �ستج ��د فيه حت ��ى ماكن ��ة الدعاية
�صعوب ��ة يف الق ��ول ب� ��أن الهجوم اجل ��وي على
�إي ��ران يج ��ري بنجاح .وه ��ذا يعن ��ي �إن موقف
رو�سيا له �أهمي ��ة �أ�سا�سية يف اتخاذ قرار ب�ش�أن
الإع ��داد وبدء حملة جوية �ضد �إيران .وبالتايل
 ،ف�إن الو�ضع االقت�صادي وال�سيا�سي يجعل من
ال�صعب للغاية على الواليات املتحدة الأمريكية
و�إ�سرائي ��ل واململك ��ة العربي ��ة ال�سعودية خلق
ظروف قانونية ع�سكري ��ة وا�سرتاتيجية دولية
للقي ��ام بحملة جوية وا�سعة النطاق �ضد �إيران.
على املدى املتو�سط  ،فمن غري املرجح.

ع�ل�اوة على ذل ��ك  ،لن ت�سم ��ح العملي ��ة اجلوية
وحده ��ا لوا�شنط ��ن وحلفائه ��ا خ ��رق �إرادة
الإيرانيني يف املقاومة .والطريقة الوحيدة حلل
امل�شكلة هي القيام بعملية برية للقوات امل�سلحة
الأمريكي ��ة الحت�ل�ال بع� ��ض املناط ��ق الرئي�سية
يف الب�ل�اد .لك ��ن يف الوقت احل ��ايل  ،لي�س لدى
�أم�ي�ركا ق ��وة كافية لذل ��ك ،ولن تذه ��ب �إىل فتح
جبه ��ة ثالثة يف املنطق ��ة .ومن غ�ي�ر املرجح �أن
تك ��ون هناك ح ��رب وا�سع ��ة النط ��اق مب�شاركة
القوات اجلوية والبحري ��ة والقوات الربية من
�أجل �إحل ��اق الهزمية الكاملة بالق ��وات امل�سلحة
الإيراني ��ة ،واحت�ل�ال �أرا�ضيه ��ا و�إن�ش ��اء نظام
دمية موايل لأمريكا يف البالد .ويف هذه احلالة
� ،سيكون م ��ن ال�ضروري �إن�شاء جتمع قوي مبا
فيه الكفاية للجي� ��ش وم�شاة البحرية .من حيث
الأرقام  ،ووفق� � ًا للتقديرات الأكرث حذر ًا  ،يجب
�أن يك ��ون ما ال يقل عن � 500أل ��ف �شخ�ص .لكن
بع ��د احت�ل�ال البلد ل ��ن تنتهي احل ��رب� .ستكون
النتيجة هي نف�سها كما يف العراق و�أفغان�ستان
و�سوريا.
�إن اخل�سائ ��ر املعنوي ��ة وال�سيا�سي ��ة للوالي ��ات
املتحدة وحلفائها يف ال�ساح ��ة الدولية �ستكون
هائل ��ة .ويج ��ب �أن نتوق ��ع تده ��ور ًا ح ��اد ًا يف
الو�ض ��ع االقت�صادي واالجتماعي ال�سيا�سي يف
الواليات املتحدة والدول الأوروبية .وعلى هذا
النحو ،على املدى املتو�سط وحتى الطويل  ،ف�إن
احتمال �أن تبد�أ الواليات املتحدة وحلفا�ؤها يف
ح ��رب �شامل ��ة �ض ��د �إيران يق�ت�رب م ��ن ال�صفر.
وي�سع ��ى الرئي�س ترامب كرج ��ل �أعمال �أمريكي
لتخويف و�إقن ��اع �إيران بالتفاو�ض على اخليار
الأمريك ��ي .فما �سي�أتي من ه ��ذا – الزمن كفيل
بك�شفه لنا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعتم ��دت امل ��ادة عل ��ى مق ��االت ن�ش ��رت يف " �ص ��حيفة
نيزافي�سيمايا غازيتا" ال�صادرة يف مو�سكو
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ثقافة

عمارات

مبنى ((برملان مالطا)) :جدل الرتاث ..وما بعد احلداثة
د .خالد ال�سلطاين
معمار و�أكادميي

يذكر املعم ��ار االيطايل ما بع ��د احلداثي "رينزو
بيانو" ( ،Renzo Piano )1937م�صمم "مبنى
برمل ��ان مالط ��ا" ( )-2015 2009يف العا�صم ��ة
فاليتا� ،إنه "مغ ��رم يف �إيجاد فكرة توحّ د املا�ضي
م ��ع امل�ستقبل ،وتن�سج التاريخ مع احلداثة .ويف
موق ��ع كموق ��ع "فاليت ��ا" ،احلاف ��ل بنم ��اذج �آث ��ار
املدينة القدمية واحلافظ بحر�ص لأطاللها ،يغدو
من ��ح تلك الأط�ل�ال وظيفة جدي ��دة وجعلها تعمل
كمف ��ردات للحي ��اة املعا�ص ��رة ،ه ��و مبثاب ��ة نوع
من �إ�ضف ��اء �شعور االعتزاز والفخ ��ر بنماذج تلك
الأط�ل�ال" .قد يبدو هذا احلديث الداعي الحرتام
"التاري ��خ " واالهتمام يف �ش�أن "تراث" املكان،
مقب ��و ًال ومفهوم� � ًا من معم ��ار �آخر غ�ي�ر "رينزو
بيانو" .لك ��ن �أن ي�صدر من معمار ،ا�ستطاع وهو
يف منت�ص ��ف الثالثيني ��ات م ��ن عمره ،م ��ع رفيقه
املعمار الآخ ��ر <وهو ريجارد روج ��رز ()1933
� ،>R. Rogersأن يغ�ي ّ�ر (�أن يغ�ي ّ�را) م�س ��ار
العمارة يف اجتاه �آف ��اق معرفية وت�صميمية غري
معروف ��ة ،وغري م�سبوقة (نحو ما �سيعرف الحق ًا
بـط ��راز "اله ��اي تي ��ك" " ،High – Tecط ��راز
التكنولوجي ��ا الفائق ��ة" ،املتمث ��ل يف م�شروعهما
امل�ش�ت�رك" :مركز بومبي ��دو" الباري�سي <1971
)>-1977؛ ف� ��إن الأم ��ر يب ��دو هن ��ا خمتلف� � ًا
ومفاجئ� � ًا! �إذ م ��ن تلك <اللحظ ��ة> التي ظهر بها
للعي ��ان "مركز بومبي ��دو" يف امل�شه ��د املعماري،
�إب ��ان املعماري ��ان للم�ل��أ ب� ��أن حدث� � ًا ت�صميمي� � ًا ال
ي�ضارع ،والنظري له ،ق ��د وجد! ممهدّين الطريق
لإرها�صات �آخرى يف م�سار ومقاربات ما �سيدعى
الحق ًا "عم ��ارة ما بعد احلداثة"! .لكن الأمر على
م ��ا يبدو قد اختلف بعد مرور كل تلك ال�سنني� ،أو
بالأح ��رى بعد مرور ثالثة عق ��ود من زمن ما بعد
احلداثة وتطبيقاتها املهنية الالفتة والفريدة.
يذه ��ب "رينزو بيان ��و" يف تعاطيه م ��ع �إ�شكالية
"فه ��م" العمارة مذهب ًا مهني� � ًا مميز ًا ،عرب تبنيه
مقارب ��ة معرفية ظ ��ل ي�ستنري به ��ا يف خلق ذائقة
خا�ص ��ة ب ��ه ،ميكن به ��ا �إدراك كن ��ه تل ��ك الفعالية
الإبداعي ��ة التي تدعى "عم ��ارة"! فهو يرى ،ب�أن
العم ��ارة م ��ا ه ��ي �إال ظاه ��رة �شبيه لكتل ��ة "جبل
اجللي ��د" العائم ��ة <الآي�سب�ي�رغ> ،Iceberg
ال ٌي ��رى منه ��ا �إال اجل ��زء القلي ��ل ،يف ح�ي�ن يبقى
ق�سمه ��ا الأك�ب�ر غاط�س� � ًا يف �أعماق املي ��اه .وهذا
الق�س ��م املخف ��ي يت�ضم ��ن ثالث ��ة عنا�ص ��ر ،ه ��ي:
املجتم ��ع ،والعل ��م ،والفن .ويعتق ��د "بيانو" بان
ه ��ذه الرتكيبة �ش ّكل ��ت بت�أثرياته ��ا اجلانب الأهم
يف عمل ��ه املهن ��ي .فالعم ��ارة ه ��ي املجتم ��ع ،ذلك
لأنه ��ا (�أي العم ��ارة) ،ال ميكن له ��ا �أن تتواجد يف
امل�شهد من دون النا�س ومن دون طموحاتهم .كما

مبنى "برملان مالطا" ( ،)2015 – 2009فاليتا ،املعمار :رينزو بيانو ،منظر عام.
�إن العم ��ارة هي –علم� ،أي�ض� � ًا :فاملعمار يتعني �أن
يكون باحث ًا وم�ستطلع ًا ،ميتلك حب اال�ستق�صاء،
وال�شجاعة ،مثلما يحتفظ بت ��وق نحو املجازفة.
و�أخري ًا ف� ��إن العمارة هي – فن :عندما تثري لدى
الإن�س ��ان �أحا�سي�س معينة ،وه ��ي تقوم بذلك من
خالل "لغتها" اخلا�صة و"مفرداتها" املت�شكلة من
الأحياز ،واملنظومة التنا�سبية ،وح�ضور اللون،
وامل ��واد ،التي منها (م ��ن هذه املف ��ردات) تت�ش ّكل
تلك اللغة؛ وتتبلور تلك العمارة!
مبث ��ل هذه القي ��م والر�ؤى �سع ��ى "رينزو بيانو"
وفريق ��ه الت�صميم ��ي وراء �إيج ��اد حل ��ول مقنعة
ورائ ��دة لت�صاميم م�شروع "بوابة املدينة" City
 ،Gateاملكل ��ف به من قبل احلكومة املالطية �سنة
 ،2009وهو امل�ش ��روع الواقع يف �أق�صى الطرف
الغربي اجلنوبي ملدينة فاليتا .وت�ضمن امل�شروع
�إع ��داد �أربعة ت�صامي ��م لأق�سام ��ه الأربعة ،وهي:
�إعادة تعمري بوابة مدينة فاليتا ،ثم �إعادة تنظيم
وترتي ��ب وت�صميم م�سرح مفت ��وح �ضمن �أنقا�ض
دار االوب ��را امللكي ��ة ال�سابقة (التي دم ��رت �أثناء
احلرب العاملية الثانية) ،وت�صميم وت�شييد مبنى
الربمل ��ان اجلديد ،و�أخري ًا �إع ��داد ت�صاميم ملجمل
الف�ض ��اءات اخلارجي ��ة  Landscapeيف
خن ��دق املدينة .وكان بودنا تناول جميع مفردات
امل�شروع الأربع التي قام ب�إعدادها مكتب "رينزو
بيان ��و" ،نظر ًا لرتابطها الواحد مع الآخر ،لكننا،
وبحك ��م املجال املحدد عادة حللق ��ات "عمارات"،
�سنكتف ��ي باحلدي ��ث ع ��ن عم ��ارة مبن ��ى "برمل ��ان
مالطا" اجلديد ،وهو احلدث الأبرز يف امل�شروع
والأه ��م معماري� � ًا� ،إن كان جلهة لغ ��ة الت�صميم �أم
لناحية نوعية املقاربة.
يق ��ع مبنى الربمل ��ان مبا�شرة بع ��د �أن يجتاز زائر
مدين ��ة فاليت ��ا ،اجل�س ��ر /البواب ��ة ،حي ��ث ُي ��رى
بكتلتي ��ه االثنت�ي�ن� .إنهم ��ا يط�ل�ان عل ��ى املي ��دان
اجلدي ��د الذي كان يف ال�ساب ��ق موقف ًا لل�سيارات.
خ�ص�ص ��ت الكتلة الواقعة يف ال�شم ��ال من املوقع
اىل قاع ��ة الربمل ��ان وملحقاته ��ا ،يف ح�ي�ن �شغلت
الكتل ��ة الواقعة اىل اجلنوب منها مبكاتب خا�صة
اىل رئي� ��س ال ��وزراء وال ��وزراء وكذلك اىل زعيم
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املعار�ضة ومكاتب اللجان الربملانية والنواب.
ق ��درت امل�ساح ��ة الكلية ملبن ��ى الربمل ��ان بحوايل
 7000مرت مربع ،موزعة على �أربعة طوابق فوق
الأر� ��ض وطابق حتتها "�س ��رداب" .بلغ االرتفاع
االجم ��ايل للمبن ��ى نح ��و  20م�ت�ر ًا ع ��ن م�ستوى
�سط ��ح الأر� ��ض .مت رب ��ط الكتلت�ي�ن بوا�سط ��ة
ج�سرين /مم ّرين مك�شوفني عند م�ستوى الطابق
الأول والثال ��ث .جدي ��ر بالذك ��ر �إن هيئة الكتلتني
ج ��اءت على �ش ��كل "فورم" هند�س ��ي مميز� ،أقرب
اىل �شكل �شبه املنحرف .و�إذ مت توقيعهما باملوقع
ب�شكل خا�ص ،جنم عن ��ه ظهور "�ساحة داخلية"،
حُ فر جزء منه ��ا لعمل فناء مفتوح ومزروع ،تطل
عليه ف�ضاءات طابق ال�سرداب .يف حني ا�ستخدم
اجل ��زء الأعلى املتبقي من تل ��ك ال�ساحة كـ "بهو"
خارجي �أمام �أبواب املبنى.
مت اختي ��ار املنظوم ��ة الهيكلي ��ة الرتكيبي ��ة للحل
الإن�شائ ��ي ،املتكونة من �أعم ��دة فوالذية وج�سور
معدني ��ة رابطة .ذل ��ك لأن االعتم ��اد على منظومة
اجل ��دران احلامل ��ة� ،سيك ��ون �أم ��ر ًا حمفوف� � ًا
باملخاط ��ر نظ ��ر ًا لظ ��روف املنطق ��ة اجليولوجية
امل ّت�سمة بتكرار اله ��زات الأر�ضية� .سعى املعمار
وراء �أن تك ��ون امل ��ادة االن�شائي ��ة امل�ستخدمة يف
تنفي ��ذ مبنى الربملان هي حج ��ر الكل�س ذي اللون
املرج ��اين ال�ضارب للحم ��رة ،وامل�ستخرج حملي ًا
يف جزي ��رة "غ ��وزو" املج ��اورة .وق ��د مت رب ��ط
�صفوف تلك االحجار بهيكل حديدي خا�صُ ،ثبـّت
هو الآخر بهي ��كل املنظومة االن�شائية الأ�سا�سية.
كما اعتم ��دت الفكرة اجلمالي ��ة لواجهات املبنى،
اعتم ��اد ًا �أ�سا�سي� � ًا عل ��ى خ�صائ� ��ص ه ��ذه امل ��ادة
ومنظوم ��ة توزيعه ��ا و�صي ��غ قطعه ��ا الت ��ي متت
با�ستخدام احلا�سب الآيل .وقد ا�ستفاد املعمار من
وجود تل ��ك الأحجار املغطي ��ة ل�سطوح واجهاته،
يف من ��ح مبناه انتما ًء مكاني� � ًا ،بحكم اال�ستخدام
املماثل وال�شائع لتلك الأحجار يف غالبية تركيبة
جدران املباين املحيطة ،ويف الأخ�ص يف من�ش�آت
اخلندق العديدة املحاذية ملبنى الربملان.
وبغية �إيجاد معادل جمايل لأ�سلوب توزيع �أحياز
املبن ��ى ،الذي انطوى حلوله على َن َف�س وظيفي/

نفع ��ي عال ،ف� ��إن املعمار اجتهد اجته ��اد ًا وا�ضح ًا
يف "ر�سم" واجهاته بعنا�صر ت�صميمية مبتكرة،
�أوح ��ت �أ�شكالها اىل ما ي�شب ��ه "مناقري حجرية"،
مُ�ضفي ��ة قيم ��ة جمالية الفتة اىل تل ��ك الواجهات،
ومكر�س ��ة �شعور االنتم ��اء امل ��كاين للمبنى ككل.
وعن ��د ه ��ذه النقط ��ة ،نقط ��ة �أ�ش ��كال العنا�ص ��ر
الت�صميمية الالفتة� ،أود �أن �أتوقف ملي ًا.
تختل ��ف عمارة مبن ��ى الربملان عن �سي ��اق البيئة
املبنية املحيطة .وه ��ذا �أمر طبيعي ومتوقع ،ذلك
لأن املعم ��ار امل�صم ��م ل ��ه باع طوي ��ل يف املمار�سة
املهنية ،وحتدي ��د ًا يف مقاربتها مابعد احلداثية.
لكن هذه "الغرب ��ة" الت�صميمية يف برملان فاليتا،
مل تك ��ن غرب ��ة "م ��كان" ،مثلم ��ا مل تك ��ن غرب ��ة
"عدائي ��ة" ل�شواهد البيئ ��ة املجاورة .ومثل هذا
الأح�سا� ��س ميك ��ن للم ��رء �أن ي�شعر ب ��ه ،ويح�س
بح�ض ��وره عندما ي�شاه ��د عمارة مبن ��ى الربملان
للم ��رة االوىل( .ه ��ذا يف االق ��ل ،م ��ا �شع ��رت به،
�شخ�صي ًا ،واح�س�ست بوجوده ،عندما وقفت امام
املبن ��ى �أول مرة) ،رغ ��م اللغة املعماري ��ة املتفردة
واحلداثي ��ة (م ��ا بع ��د احلداثي ��ة حتدي ��د ًا) ،التى
�صاغه ��ا املعم ��ار املثابر واملجد! وازع ��م بان احد
بواع ��ث ذلك االح�سا�س ،يرج ��ع اىل نوعية املادة
امل�ستخدمة (حجر الكل�س املرجاين) ،كما ا�شرنا.
لك ��ن ا�سل ��وب "ر�س ��م" الواجه ��ات� ،أو باالح ��رى
"فكرته ��ا" املبتك ��رة واملت�أنقة ،وغري العادية ،قد
تك ��ون لها الف�ض ��ل الأكرب يف تر�سي ��خ الإح�سا�س
بعدم غربة املبنى ت�صميم ًا ،ومن ثم تكري�س حالة
االنتماء املكاين له.
تع ��ج �أمثل ��ة العم ��ارة التقليدي ��ة املالطي ��ة (ويف
فاليتا ،على وجه اخل�صو�ص) ،مبفردة ت�صميمية
معين ��ة ،ي ��كاد يك ��ون ح�ضورها الزم� � ًا يف مناذج
عم ��ارة البيئة املبنية املحلية ،مانحة تلك العمارة
عنوانه ��ا النوع ��ي .وه ��ذه املف ��ردة ،الت ��ي تب ��دو
ب�شكلها املميز ووظيفتها املحددة ،كثرية ال�شبه بـ
"امل�شربية" او "ال�شنا�شيل" ،التي ترى �أ�شكالها
وهيئاته ��ا دوم� � ًا يف منت ��ج العم ��ارة الإ�سالمية،
م ��ا يث�ي�ر ت�س ��ا�ؤالت م�شروع ��ة عن مرجعي ��ة ذلك
العن�ص ��ر الت�صميمي و�أ�سباب انت�ش ��اره الوا�سع

يف عمارة مالطا.
نعرف ب�أن الع ��رب امل�سلمني �سكنوا تلك اجلزيرة
لف�ت�رة قارب ��ت قرن�ي�ن من الزم ��ان (م ��ن منت�صف
القرن التا�سع اىل منت�صف القرن احلادي ع�شر).
وو�ص ��ل ع ��دد امل�سلم�ي�ن ،يف حينه ��ا ،م ��ا يقارب
الثلث�ي�ن من �س ��كان اجلزي ��رة .وبالت ��ايل فان من
املتوق ��ع ظهور ت�أث�ي�رات را�سخ ��ة وم�ؤكدة ملنتج
العم ��ارة الإ�سالمية عل ��ى نوعية الن�ش ��اط املبنى
يف تل ��ك اجلزيرة .وم ��ن تلك امل�ؤث ��رات قد يكون
انت�ش ��ار ا�ستخ ��دام "امل�شربي ��ة" كاح ��د العنا�صر
الت�صميمية ال�شائعة يف منتج العمارة اال�سالمية
(التى دلل ��ت الوثائ ��ق والدرا�سات اجل ��ادة بانها
اح ��دى ابداع ��ات العم ��ارة اال�سالمية ،ه ��ي التي
راج ا�ستخدامه ��ا كث�ي�ر ًا �إب ��ان الف�ت�رة العبا�سية،
وبالتزامن مع وج ��ود امل�سلمني يف تلك اجلزيرة
املتو�سطي ��ة) .وله ��ذا نعتقد ،كم ��ا يعتقد كثري من
الدار�س�ي�ن ،ب�أن �شي ��وع تلك املف ��ردة يف العمارة
املالطية ،الت ��ى ُترى با�شكال ومبعاجلات والوان
وم ��واد متنوعة ،ما هي اال اح ��دى تنويعات ذلك
اخلزي ��ن ال ّ
رث ،الذي اجته ��دت العمارة اال�سالمية
يف ك�شف ��ه و�إبداع ��ه .ون�ش�ي�ر ،هن ��ا ،ب� ��أن تن ��وع
الأ�ش ��كال واخت�ل�اف امل ��واد وتباي ��ن احلل ��ول
ومتيزها ،الت ��ي الزمت ا�ستخدامات هذا العن�صر
الت�صميمي الذكي يف عمارة اجلزيرة؛ ال ميكن له
�أن ينفي �صلته مع النموذج البدئي Archetype
املبتدع من قبل العمارة الإ�سالمية.
يف عم ��ارة مبن ��ى "الربمل ��ان املالط ��ي" حت�ض ��ر
"امل�شربي ��ة" ،حت�ضر يف تف�سري مبدع وتوظيف
خ�ل�اق ،ي�شي ��ان بجمالية عالي ��ة ومبتك ��رة ،لذلك
النم ��وذج الأ�صل ��ي ال ��ذي ابتدعت ��ه ،يوم ��ا م ��ا،
العم ��ارة اال�سالمي ��ة .ولئ ��ن حر� ��ص املعمار على
ا�ستخ ��دام "فكرته ��ا" املتمثل ��ة يف حج ��ب �أ�شع ��ة
ال�شم� ��س احل ��ادة ،وال�سع ��ي وراء ع ��دم دخولها
املبا�شر اىل الأحياز املغلقة ،والتقليل من وهجها
ال�شدي ��د ،وتنقي ��ة و"فل�ت�رة" �سلبي ��ات الظروف
املناخية ال�سائدة من خالل ابتكار ما دعي الحق ًا بـ
"املناقري احلجرية"؛ فانه ارت�ضى ان يكون ذلك
اال�ستخ ��دام� ،أداة رئي�سي ��ة و(جوهرية ..كذلك!)

زم������������ن ال�����ل�����ق�����ط�����ة وم�����ك�����ان�����ه�����ا
د.عقيل مهدي يو�سف

بعد �صدور كتابه الأول ،يُتحفنا د� .صالح
ال�صحن بكتاب ثان وثالث ح�سب الرتتيب
االت ��ي �( -:أل ��ف ليل ��ة وليل ��ة يف ال�سينما
والتلفزي ��ون عند الغ ��رب) و (ال�شخ�صية
النموذجي ��ة يف الدرام ��ا التلفزيوني ��ة)
و(التذوق ال�سينمائي والتلفزيوين).
يقدم الكت ��اب الأخري املخ ��رج ال�سينمائي
(قي� ��س الزبي ��دي) وي�صف ��ه ب�أن ��ه كت ��اب
مرجع ��ي في ��ه تداخ ��ل ن�ص ��ي وحماوالت
للتعريف بامل�صطل ��ح وتف�سري مو�ضوعه.
نرى �أن الكاتب حني يقف عند (اال�ستجابة
اجلمالي ��ة) الت ��ي تتعل ��ق بت ��ذوق املتفرج
للعم ��ل ال�سينمائ ��ي ،مرتبط ��ة بح�سا�سية
املتف ��رج الوجداني ��ة وفهم ��ه اخلا� ��ص
ح�ي�ن ت�ستث�ي�ره حمف ��زات الفيل ��م العقلية
واجلمالي ��ة واالجتماعي ��ة الت ��ي ت�شعرنا
بالبهج ��ة ،فالفيل ��م يبق ��ى لوح ��ة ُر�سم ��ت
بال�ضوء يف لقطة لها حجم وزاوية ونوع
وتكوي ��ن م ��ن عنا�ص ��ر وا�ش ��كال ودالالت
لوني ��ة و�شخ�صي ��ات و�أزي ��اء و�أمكن ��ة
(فني ��ة و وطبيعي ��ة) و�أزمن ��ة ت ��دل عل ��ى
ف�ض ��اء ما يحدث تاريخي ��ا ً �أو معا�صر ًا �أو
متخي�ل�ا ً ويف �إطارات مغلق ��ة ومفتوحة،
فاملخ ��رج يحقق كل ذل ��ك لتوظيف تقنياته
ال�سينمائي ��ة والتلفزيوني ��ة ويف تعامل ��ه
مع املمثل �أمام الكامريا وحتريك الأ�شياء
والتحكم بتعبرييته ��ا يف �صورة �أو لقطة
�أو م�شه ��د تبع� � ًا مل ��ا يروم ��ه م ��ن �أه ��داف
وح ��ركات وت�صميم ��ات وتكوين ��ات يف

بني ��ة الفيل ��م (انظر � ��ص  )34ومعيار ذلك
كله يتحقق برتتيب ال�شخ�صيات وتوزيع
الكتل يف ال�صورة املتحركة بغر�ض �إدراك
قيمتها اجلمالية مقارنة باالج�سام الثابتة
يف الكادر.
يذك ��ر الكاتب مقول ��ة لـ (كول ��ردج) ،ب�أن "
�س ��ر العبقري ��ة يف الفن ��ون اجلميلة يكمن
يف جع ��ل اخلارج ��ي ،داخلي� � ًا والداخل ��ي
خارجي� � ًا والطبيعة فك ��رة والفكرة طبيعة
" (�ص.)39
بالت�أكيد يذهب كل متفرج اىل مو�ضوعات
تبهجه ويتالءم معها يف �شعوره بالرغبة
مب�شاهدته ��ا لأنها ذات بع ��د �أخالقي خري،
ولكن ��ه عل ��ى امل�ست ��وى اجلم ��ايل يحك ��م
عل ��ى جمالية الفيل ��م يف مو�سيقى �صوره
ال�ضوئية و�سح ��ره وفتنته ،بعيد ًا عن �أية
�أغرا�ض خارجة عن هذه اجلمالية.
له ��ذا حر� ��ص املخرج ��ون من ��ذ (جريفث)
عل ��ى تقني ��ة " الت�شوي ��ق" ،الت ��ي جتع ��ل
املتف ��رج ره ��ن االنتظ ��ار واملتابع ��ة حتى
نهاي ��ة الفيلم �إذ لكل فيل ��م حركة �أو حبكة،
وتخاطب �أجنا�س ًا ب�شرية متنوعة يختلف
فيها املتفرج الذكي يف خربته ال�سينمائية
من �سواه عند تلقي ��ه للخطاب ال�سينمائي
ال�ضاح ��ك �أو املبك ��ي ،اعتم ��اد ًا على حبكة
الفيل ��م �أو ثيمت ��ه ،وعل ��ى كيفي ��ة ا�شتغاله
عل ��ى الإيح ��اء �أو االخت ��زال �أو اخلي ��ال
خلل ��ق م�ستوي ��ات م ��ن التوقع عم ��ا يدور
يف ذه ��ن البطل وال �شعوره �أو يف تكثيف
زم ��ن اللقط ��ة �أو طوله ��ا ف� ً
ضال ع ��ن تخيل
�أط ��ر خارجة ع ��ن منطية الواق ��ع املعا�ش،
وجعله ��ا بني ��ة فيلمي ��ة مبتك ��رة ب�سم ��ات
دينامي ��ة ترتف ��ع بن ��ا من اجل ��زء اىل كلية
الفيل ��م برمته وفي ��ه متتزج �ص ��ور كثرية
وتتزام ��ن يف وق ��ت واح ��د وتق ��وم عل ��ى

قوا�سم م�شرتكة تخ�ص متغريات التفكري
واحلد�س والإب ��داع بتنظيم فيلمي بنائي
يخ� ��ص تكوين ��ه ال�ص ��وري� ،س ��واء تعلق
بخيال حر� ،أو علمي� ،أو فانتازي.
يج ��د  -الكات ��ب � -إن للتلفزي ��ون كم ��ا
لل�سينم ��ا ،وظيفة خا�صة وحرفة وتقنيات
و�أ�سالي ��ب ،يقرتب ��ان �أو يبتع ��دان ع ��ن
بع�ضهم ��ا البع� ��ض ،ول ��كل منهم ��ا �صورة
مغايرة يف متخيلها الف ��ردي واجلماعي،
لكن الت�أث�ي�ر ال�سينمائي يحدث بطريقتني
خمتلفتني عم ��ا يح ��دث يف التلفزيون� ،إذ
يقول " رو�سيف" ب�أن الت�أثري يف ال�سينما
ي�أت ��ي على �ش ��كل (دفعة واح ��دة)� ،أما يف
التلفزي ��ون ف�أن ��ه ي�أتي على �ش ��كل دفعات
(متتالية) م�ؤثرة يف املتفرج.
�إن عنا�صر البنية يف امل�سل�سل التلفزيوين
ح�س ��ب قي� ��س الزبي ��دي تق ��وم على منط
احلكاي ��ة وزمنه ��ا ال�س ��ردي وحواره ��ا
وبنيته ��ا الفني ��ة والن� ��ص الإخراج ��ي
ل�سيناريو الفيلم.

يف مقارن ��ة ظريف ��ة (للغ ��ة ال�سينمائي ��ة)
ي ��رى "بودوفك�ي�ن" �إن (املونتاج) هو لغة
املخرج يف خماطبة اجلمهور ،و�إن اللقطة
متث ��ل الكلم ��ة ،وجمم ��وع اللقط ��ات متثل
اجلمل ��ة وك�أن ال�ص ��ورة ال�سينمائي ��ة يف
لغتها اخلا�صة متثل رديف ًا ،للغة املنطوقة
وب�أمكان املخ ��رج �أن يجعلها (مادة) خام،
يف نظ ��ام الفيل ��م ليعي ��د ت�شكي ��ل معانيها
ودالالتها من خالل ال�صورة ،واللقطة.
ث ��م يع ��رج الكات ��ب عل ��ى مقارب ��ة طبيع ��ة
"الفيل ��م الت�سجيل ��ي"( ،والديكودرامي)
ول ��كل منهم ��ا اجت ��اه خا� ��ص يف توثي ��ق
�أحداث ��ه الفلمية ،لك ��ن الفيل ��م الت�سجيلي
يبتع ��د ع ��ن ت�سجي ��ل الوقائ ��ع نف�سه ��ا
بالذه ��اب اىل �إع ��ادة انتاجه ��ا م ��ن خ�ل�ال
املمثلني.
ي�ص ��رح " ازن�شت�ي�ن" ب� ��أن (ال�ش ��كل) ه ��و
دائم ًا (ايديولوجي) فال�شكل لي�س حماكياُ
يف نقل ر�سالته ،بل و�سيلة �إعالمية �أي�ض ًا
لنقل امل�ضامني.
يف حني يرى (�سلفادور دايل) �إن يف الفن
" ال معقولية لكنها ملمو�سة "
وه ��و الأق ��رب اىل غمو� ��ض الأح�ل�ام
و�ألغازه ��ا وهلو�ساتها وي ��رى خمرجون
�آخ ��رون �إن ب�أمكان لقطة واحدة �أن حتمل
احلياة ،ومعنى الوجود ،يقول (ميخائيل
روم) ان " كل لقط ��ة تعك� ��س ج ��زءا ً م ��ن
الع ��امل " ،فه ��ي متث ��ل وح ��دة �أ�سا�سي ��ة
مبجموع ��ة عنا�صره ��ا املتداخل ��ة ببع ��د
داليل خا� ��ص� ،أم ��ا " جاك�س ��ون" فيعت�ب�ر
"اللقط ��ة " العن�صر الأ�صغر يف (النحو)
ال�سينمائي فهي �إما متثل ومي�ض الفال�ش
الذي ي�ستغرق �أقل من ثانية� ،أو متتد على
طول �شريط الفيلم .وب�أمكانها �أن ت�صور
م ��ن زاوية علي ��ا �أو منخف�ضة �سواء كانت

يف �صياغ ��ة جمالي ��ات واجهات املبن ��ى .وجاءت
احلل ��ول الت�صميمي ��ة لتل ��ك الواجه ��ات مقرتن ��ة
بتوظي ��ف تنويع ��ات تل ��ك املف ��ردة الت�صميمي ��ة
وا�ستخ ��دام �أ�شكالها ب�أعم ��اق متفاوتة ،وبغزارة
وجتميع متباين�ي�ن .واذ ي�ستع�ي�ر املعمار �إحدى
�أدوات �إدراك ��ه ملفه ��وم "العم ��ارة" (ال ��ذي لطاملا
حتدث عنه طوي ًال وبا�ستمرار ،وقد �أ�شرنا �إليه يف
مكان �آخر من هذا الن�ص) ،فانه يجعل من <الفن>
وت�أثرياته ،و�سيل ��ة �أ�سا�سية يف تنظيم ومعاجلة
واجهات املبنى العدي ��دة .في�شرع يف "ن�شر" تلك
املفردة الت�صميمية الت ��ي اختارها كتمثيل لر�ؤاه
يف معنى "امل�شربية" واال�شتغال على ت�أويالتها.
وجاء ذل ��ك الن�شر (والن�ث�ر �..أي�ض ًا)عاك�س ًا ذائقة
امل�صم ��م الفني ��ة ،يف اختياراتها حلل ��ول "كمية"
و"مواق ��ع" و"�صيغ" ن�شر ونرث تل ��ك املفردة ،ما
جعل �سط ��وح واجهات املبنى "تفق ��د" خا�صيتها
"التكتوني ��ة"  ،Tectonicلت�ضح ��ى "لوح ��ات
ت�شكيلي ��ة" ،م�شغول ��ة عل ��ى قدر كبري م ��ن القيمة
"اال�ستاطيقي ��ة" املبتكرة والآ�س ��رة .فهو ،تار ًة،
ين�ث�ر تلك املفردة يف �أمكنة حمددة ،وتارة �آخرى
ينح ��و لتجميعه ��ا بكثاف ��ة يف مواق ��ع معينة على
�سطوح تل ��ك الواجهات ،وتارة ثالثة ،يجعل منها
عنا�صر احادية مبثوثة بتقتري كبري على �سطوح
واجهاته احلجري ��ة .بتعبري �آخر ،تعاطى املعمار
م ��ع "ك�شوفاته" يف فعل ت�أويل مهام "امل�شربية"،
بذائقة جمالية عالية ،تن�أى بنف�سها عن الإح�سا�س
باملل ��ل �أو ال�شع ��ور بالرتابة جراء تك ��رار �أ�شكال
تل ��ك املف ��ردة الت�صميمي ��ة .وهو بفعل ��ه اجلريء
ه ��ذا ،فقد وهبنا "رينزو بيان ��و" ،در�س ًا بليغ ًا يف
قيمة ج ��دل ال�ت�راث وما بع ��د احلداث ��ة و�أهميته
يف املمار�س ��ة املعمارية ،مانح� � ًا �إيانا متعة ر�ؤية
ت�أثريات ت�أويل تلك املفردة ،واال�ستمتاع يف لذاذة
م�شاهدة اال�شتغال على �إجراءات "تنا�صها" .يف
الوقت الذي �أ�ضفى امل�صمم بعمارة مبناه املميزة
والفريدة" ،جرعة" جمالية زائدة حل�ضرية املكان
الذي يتواجد فيه مبنى "برملان مالطا"!
واملعمار"رين ��زو بيان ��و" ول ��د ،كم ��ا عرفن ��ا ،يف
�سن ��ة  ،1937يف مدين ��ة "جن ��وة" االيطالية ،يف
عائل ��ة عمل �أك�ث�ر �أفراده ��ا يف قط ��اع املقاوالت.
فجده ،و�أبوه ،وثالثة م ��ن �أعمامه باال�ضافة اىل
�شقيقه عملوا جميع ًا يف �شركتهم العائلية .در�س
العمارة يف مدر�سة العمارة بجامعة البولوتكنيك
يف ميالنو� .أ�س�س يف �سنة  ،1971مكتب ًا معماري ًا
باال�ش�ت�راك م ��ع املعم ��ار االنكلي ��زي "ريج ��ارد
روج ��رز" ،وقدم ��ا يف حينه ��ا م�ش ��روع "مرك ��ز
بومبيدو" يف باري� ��س ،الذي حازت عمارته على
�شه ��رة عاملية وا�سعة .كم ��ا �أ�س�س الحق ًا ،يف �سنة
 ،1981مكتب ًا خا�ص ًا به با�سم "ور�شة بناء رينزو
بيان ��و" � .RPBWصم ��م العدي ��د م ��ن امل�شاري ��ع
ذات اللغ ��ة املعمارية املميزة يف �أنحاء عديدة من
ق ��ارات ومدن العامل .حاز على جائزة "بريتزكر"
�سن ��ة  .1998يوجز مقاربت ��ه املعمارية بالكلمات
التالية"�..أن ��زع لتوظي ��ف عنا�ص ��ر غ�ي�ر مادي ��ة
يف ن�شاط ��ي املعم ��اري ،مث ��ل ال�شفافي ��ة ،اخلفة،
وانعكا� ��س ال�ضي ��اء .واعترب ذل ��ك مبثابة جزء ال
يتجز�أ من التكوين ،مثل ال�شكل والكتلة".

ُ�س َّر مَن ر�أى ..
لقط ��ات متتابع ��ة �أو �ضمني ��ة ،بانورامية
�أو (زوم) ..وق ��د يكون زمنه ��ا ا�سرتجاع ًا
او ا�ستباق� � ًا ،بطيئ� � ًا �أو قاف ��ز ًا ومراوح ��ا ً
ذلك لأن يف الفيل ��م جتتمع "�سيميائيات "
ا�ستعارية وجمازية وكنائية.
(فالإيق ��اع) يظه ��ر ح�س ��ب (انطونيوين)
�ساكن� � ًا خام ��د ًا� ،أو م�سرع ًا مهتاج� � ًا ،تبع ًا
لهدف اللقط ��ة ،وقد قيل �إن تقنية (القطع)
ميك ��ن �أن ت ��وازي تقني ��ة (املنظ ��ور) يف
الر�س ��م ،من حي ��ث ما ميثالنه م ��ن ابتكار
�إبداع ��ي ووظيف ��ة فني ��ة خالق ��ة ذل ��ك لأن
القطع �ألغى مفهوم ال�سياق الزمني العادي
وكذلك كث ��ف من ت�أثريه الفن ��ي املده�ش.
وعلى �سبيل املثال فيلم (العام املا�ضي يف
مارينباد)� - ،آالن روب غرييه  -الذي كان
يريد �أن يعرب الفيلم عن زمنه اخلا�ص �أي
مب ��ا ي�ستغرقه �أ�سلوب عر� ��ض الفيلم على
ال�شا�ش ��ة ،حتى ظن بع� ��ض املتفرجني ب�أن
زمنه غط ��ى �سنوات و�أ�شه ��ر ًا و�أيام ،ف�أنه
اذن (زم ��ن معلق تخيلي� � ًا) تركبت معانيه
عل ��ى وفق ماتوحيه للمتف ��رج لأنها لي�ست
م�ستن�سخة من الواقع.
وجري ًا على هذا ال�سياق ي�ؤكد (بودوفكني)
على �أن املخرج هو املعني الأول يف �إيجاد
زمان وم ��كان اللقطة يف فيلمه وقد كنا قد
�أ�سلفنا احلديث عن الزمان� ،أما املكان يف
اللقطة ف�أنه يتحدد بدوره باحلاالت الآتية
� :إم ��ا باملوقع �أو باالجتاه �أو باالمتداد �أو
باحلجم.
يذك ��ر د� .صال ��ح ال�صح ��ن ..من ��اذج ع ��دة
م ��ن عين ��ة لأفالم خمرج�ي�ن كب ��ار �أمثال :
فور�س�ت�ر ،ب ��والك ،كوب ��وال ،هت�شكوك...
و�سواه ��م بطريق ��ة (تعليمي ��ة -تع ّلمي ��ة)
وهو نهج ترب ��وي �سليم يفيد منه جمهور
ال�سينما بتنوع اجتاهاته واهتماماته.

في ذكرى ال�شاعر الراحل دينار ال�سامرائي

ري�سان اخلزعلي
نّلي ٌ..
نّلي ٌ كماء ِ النبع ِ ُيغري الن�سيم
دايف ٌء..
كالن�ساء ِ يف ليل ِ ال�شتاء ِ ..جحيم
هادئٌ
هادئٌ
هادئٌ
كم�سلّة ٍ يف زجاج ِ املتحف ِ القدمي
وقد كان َ يف ال�صمت ِ الكليم !..
،....
خف
مل َي ْ
ولكن مل َي ُع ْد هادئ ًا
كما كان َ ،..
يف ( ال�سلمان ِ ) �أو يف اجتماع ِ اخلل ّية ِ
�أو كما كان َ يف احلانة ِ الأُوىل
ب�صحو ٍ ..
بجمر ٍ ..
بخمر ٍ ..
حني َ يعرث ُ ي�ستقيم
مل ي ُع ْد هادئ ًا
�إنه ُ الآن َ من�شغل ٌ ب�صوت ِ احل�صى
من ( ُ�س َّر َمن ر�أى ) ي�أتي ال�شميم
نقرة ً و�أخرى
حجر ُ ( امللتواة ِ ) هذا ..
ُح ّنو ًا يطرق ُ النوم َ قبل َ حلم ِ احلليم
نقرة ً و�أخرى

يجي ُء الندامى ويحلو الندمي
فهل طاوعتك َ االغاين اجلديدة ..؟
كيف َ  ،انت َ تُطيع ُ الغناء َ القدمي ..؟
مل يكن ْ ورق ًا ويطفو
معدن ٌ ..ذهب ٌ..هو َ الدينار ُ
فوق َ املياه ِ رنين ًا لل�سكون ِ ُيقيم
مل ي ُع ْد هادئا ً
لقد ُجن َّ ال�سكوت ُ بنطق ِ الرقيم
 وان كان َ بع�ض ُ املوت ِ ،..من غفلة ٍ ال ُيطيل ُ احلياة
معرب ٌ لليقني ِ هو َ املوت ُ ،..
قبل َ الوالدة ِ فينا مقيم
وانت َ الآن َ تلهو ،..
رق�صة
دمنا
ويف
بف�ضّ ة ِ ال�صحو ِ ،
ٌ
لليتم ِ دون َ اليتيم!..
وم�ض
عينيك
ويف
َ
فمن �أين َ ن�أتيك َ
ٌ
ُينيم ...
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�ص ��درت ع ��ن دار املدى الرتجم ��ة العربية لرواي ��ة فران�سواز
�ساغ ��ان "ه ��ل حتب�ي�ن برام� ��س" ،ن�ش ��رت لأول م ��رة يف عام
 .1959وحتول ��ت بعد ث�ل�اث �سنوات �إىل فيل ��م �سينمائي من
بطول ��ة �إنغريد بريغم ��ان و�أنتوين بريكينز بعن ��وان «وداع ًا
مرة ثانية» .والرواية حتكي ق�صة حب �سريعة بني امر�أة يف
�أوا�سط العمر و�شاب ي�صغرها ب�سنني .وباملنا�سبة املق�صود
بربام ��ز ،ه ��و املو�سيق ��ي الأمل ��اين وع ��ازف البيان ��و ال�شهري
يوهان ��ز برام�س ال ��ذي ال تخل ��و احلف�ل�ات املو�سيقية حول
الع ��امل من مقطوعات ��ه ،فحني يلتق ��ي رجل وام ��ر�أة غريبان
ويرغب ��ان يف �أن يب ��د�آن �شك ًال من �أ�ش ��كال التعارف قد ي�س�أل
�أحدهما الآخر":ه ��ل حتب برام�س؟" �أي مو�سيقى برام�س،
ليكون ذلك مبثابة بداية للحديث.

بي��ت ( ) يحتف��ي برج��ال ث��ورة  14مت��وز 1958
م��ن جديد يحتف��ي بيت املدى بثورة  14مت��وز  ،1958كما يحتفل بها كل ع��ام .لكن هذه املرة
احتف��ى بها م��ن خالل رجالها االقوياء الذي��ن قاموا و�آزروا الثورة واخذوه��ا اىل بر االمان.
واخت��ارت م��ن رجالها الذي��ن ا�صدرت له��م ملحق "عراقي��ون" كل من احمد �صال��ح العبديل
وحممد حدي��د وجنيب الربيعي وحمي الدين عبد احلميد وج�لال االوقاتي وهديب احلاج

 بغداد /محمد جا�سم
 عد�سة /محمود ر�ؤوف
والآخر هو اللواء الركن نجيب الربيعي
ال ��ذي كلف ��ه ف� ��ؤاد ع ��ارف باالن�ضم ��ام
لل�ضباط االحرار .وفي يوم الثورة في
 14تموز  1958اختير الربيعي رئي�س ًا
لمجل�س ال�سيادة (ورئي�س ًا للجمهورية)
وكان مجل� ��س ال�سيادة ي�ض ��م الأع�ضاء
خال ��د النق�شبندي ومحم ��د مهدي كبة،
وه ��و هيئ ��ة رئا�سي ��ة م�ؤقت ��ة هدفه ��ا
التهيئة النتخاب ��ات رئا�سة الجمهورية
بع ��د �ست ��ة �أ�شه ��ر م ��ن ث ��ورة  14تموز
 1958وبق ��ي ف ��ي هذا المن�ص ��ب لغاية
ع ��ام 1959م ،حي ��ن ح ��ل عب ��د الكري ��م
قا�سم مجل�س ال�سيادة مع بقاء الربيعي
رئي�س ًا لمجل� ��س ال�سيادة وبقي في هذا
المن�صب حت ��ى �إنقالب �شباط ..1963
وم ��ن المع ��روف تاريخي ��ا ان من�ص ��ب
رئي� ��س مجل� ��س ال�سي ��ادة ورئا�س ��ة
الجمهوري ��ة الت ��ي �شغله ��ا الربيع ��ي
كان ��ت منا�ص ��ب ت�شريفية حي ��ث كانت
ال�سلط ��ة الحقيقية بي ��د رئي�س الوزراء
عبد الكريم قا�س ��م والذي كان في نف�س
الوقت القائد العام للقوات الم�سلحة في
الع ��راق ووزير الدفاع .اما محي الدين
عبد الحميد وهو احد ال�ضباط االحرار
فعن ��د تنفيذ الث ��ورة ف ��ي �صبيحة يوم
الراب ��ع ع�ش ��ر من تم ��وز  ،1958ا�صدر
الثوار ع ��دد ًا من البيان ��ات والمرا�سيم
الجمهورية ،وكان م ��ن بينها المر�سوم
الجمه ��وري رق ��م ( )3ال ��ذي ن�ص على
تعيين مح ��ي الدين عبد الحمي ��د قائد ًا
للفرق ��ة المدرع ��ة الرابع ��ة ،الت ��ي كان
واجبه ��ا الدف ��اع ع ��ن الجبه ��ة الغربية
تجاه االردن ،تح�سب ًا لأي تدخل �أجنبي
يح ��اول �إجها�ض الث ��ورة ،وال�سيما ان
نجاح الثورة ،ق ��د اثار مخاوف العديد
م ��ن دول الغ ��رب ،فقد قام ��ت الواليات
المتحدة االمريكية ب�إنزال قوات تابعة
لها في لبن ��ان ،في حين قامت بريطانيا
ب�إنزال قواتها في الأردن بحجة حماية
م�صالحهما ف ��ي المنطقة ،وقد �أدى هذا
بطبيعة الحال الى توج�س قادة الثورة
من احتم ��ال وقوع تدخ ��ل خارجي عن
طريق االردن.

الوثائق البريطانية اكدت
مفاج�أة بريطانيا بالثورة
بيت المدى احتفى برجال الثورة تثمينا
لدوره ��م الكبي ��ر ف ��ي انجاحه ��ا .وكر�س
جل�ست ��ه اال�سبوعي ��ة لهذا الغر� ��ض .قدم
للجل�س ��ة الباح ��ث "رفعت عب ��د الرزاق"
الذي قال ان كل الرجال الذين ا�سهموا في
الث ��ورة كانوا رج ��اال �شجعانا ووطنيين
واخ ��ذوا عل ��ى عاتقه ��م انق ��اذ الب�ل�اد من
�شمريان مريكل
الرجعي ��ة الملكي ��ة ،وت�أ�سي� ��س النظ ��ام
الجمه ��وري الحدي ��ث .وا�ضاف -:ان كل
م ��ا يقال هنا وهناك عن ال�ضباط االحرار
ورج ��ال ث ��ورة تم ��وز  1058ال يغير من
الحقيق ��ة النا�صع ��ة الت ��ي ت�ؤك ��د وطنية
رج ��ال الث ��ورة وال�ضب ��اط ،ومعظ ��م ما
قي ��ل من ت�شكيك ومبالغة لم يثبته الواقع
بالم�ستم�س ��كات التاريخي ��ة .وا�ض ��اف
ان الدبلوما�س ��ي والم� ��ؤرخ نجدة فتحي
�صف ��وت ق ��ال -:ان الوثائ ��ق البريطانية
بع ��د ان اطلق �سراح المئ ��ات منها اثبتت
بال �ش ��ك ان قيام ث ��ورة  14تموز 1958
كان مفاج� ��أة كبي ��رة لبريطاني ��ا الت ��ي لم �س�أتح ��دث ع ��ن دور الم ��ر�أة العراقية في
تعرف �سر وقوعه ��ا اال عند االعالن عنها م�سان ��دة ث ��ورة  14تم ��وز .اتذك ��ر ان ��ه
ر�سمي ��ا .كم ��ا وج ��ه عب ��د ال ��رزاق ال�شكر ف ��ي ي ��وم الث ��ورة رفع ��ت �ص ��ورة ملك ��ة
لل�سي ��د خزع ��ل الجيزان ��ي عل ��ى معر�ضه بريطاني ��ا اليزابي ��ث م ��ن عل ��ى حائ ��ط
ومقتنيات ��ه م ��ن الوثائ ��ق وال�صح ��ف منزلن ��ا بالحباني ��ة .وكن ��ت اكرهه ��ا جدا
ل ��ذا فرح ��ت كثيرا عن ��د رفعه ��ا .والفرحة
الخا�صة بثورة  14تموز.958
الثاني ��ة حين �سمعت ان عبد الكريم قا�سم
�إنزال �صورة ملكة بريطانيا �سيزور الحباني ��ة وارتدينا في المدار�س
في حين قالت ال�سيدة "�شميران مروكل" المالىب�س البي�ض ��اء وانت�شرت حمامات
رئي�س ��ة الرابط ��ة العراقي ��ة -:ان قي ��ام ال�سالم .وعندما كبرت تو�ضحت ال�صورة
الث ��ورة كان ب�سبب التراكمات واالحداث امامي اكث ��ر عن تع�سف ال�سلطة الرجعية
الج�س ��ام الت ��ي عا�شه ��ا العراقي ��ون .كما واالحت�ل�ال البريطان ��ي .كم ��ا تحدث ��ت

عقيل مهدي يو�سف
االكادميي والفن ��ان امل�سرحي �صدر له
حديثا كتاب يت�ضمن م�سرحية (الأديب
مقي ��دا او طليقا) وهي تنتمي اىل نهج
مهدي يف كتاب ��ة م�سرحيات ال�سرية..
وتت�ضم ��ن �شخ�صياته ��ا ال�شاعر مظفر
النواب ،والناق ��د فا�ضل ثامر ،والناقد
يا�سني الن�صري.
عبد الأمري احلمداين
وزير الثقافة افتت ��ح معر�ض ًا ت�شكيلي ًا
نظمته دائ ��رة الفنون العام ��ة بعنوان
(كلنا بابلي ��ون) ،مبنا�سبة ادراج بابل
على الئحة الرتاث العاملي.
و�ضم املعر�ض  ١٥لوحة فنية ت�شكيلية
حاكت حقبة مهمة ملدينة بابل الأثرية،
تزامن� � ًا م ��ع االحتف ��ال ب� ��إدراج باب ��ل ح�سني علي هارف
لالئحة الرتاث يف اليون�سكو.
االكادميي وم�س�ؤول نادي ادب الطفل
وق ��ال الفن ��ان الت�شكيل ��ي ع�ل�اء الدين يف احت ��اد االدب ��اء والكت ��اب ،اعلن ان
حمم ��د م ��ن حمافظة باب ��ل وه ��و �أحد النادي �سيقيم ن�شاطات �شهرية وور�ش
امل�شارك�ي�ن يف املعر� ��ض� ،إن "ه ��ذه متخ�ص�ص ��ة ب ��ادب الطف ��ل ،وا�ضاف:
الأعمال متثل احل�ضارة العراقية التي ي�ستعد النادي القامة املهرجان العربي
تهدمت خالل احلق ��ب والغزوات التي االول ل�شع ��ر االطف ��ال وال ��ذي �سيعلن
تعر�ض لها العراق".
عن تاريخه قريبا.

حمم��ود .وكل واح��د من ه�ؤالء كان ل��ه دوره املتميز يف حركة الث��ورة وانبثاقها ودميومتها.
فالعب��ديل كان واجب��ه مع الزعيم عب��د الكرمي قا�سم حماي��ة اجلي�ش والل��واء التا�سع ع�شر
وال�سيط��رة على الفرقة الثالثة .وار�سل الزعيم بطلب العبديل قبل يوم من الثورة  13متوز
ليطلعه على تفا�صيل دوره وحتركه.

عبد الله حميد

عادل البلداوي
كوزيرة وكان اكبر انجاز للثورة.

جبهة االتحاد الوطني
ال�شخ�صي ��ة الوطني ��ة اال�ست ��اذ معاذ عبد
الرحي ��م ق ��ال -:ان ث ��ورة تم ��وز ب ��د�أت
كحرك ��ة ع�سكرية انقالبي ��ة لكنها �سرعان
م ��ا تحول ��ت ال ��ى ث ��ورة �شعبية،غي ��رت
الكثي ��ر من الوقائ ��ع العراقي ��ة والعربية
والعالمية ،بفعل المد الجماهيري الكبير
الذي وقف معه ��ا وايدها و�ساندها .كنت
معاد عبد الرحيم مع مقدم اجلل�سة ليل ��ة الث ��ورة قد �ص ��در عني الق ��اء قب�ض
مروكل عن المعاهدات التي كبلت العراق من قب ��ل ال�سلطة فقمت م ��ع مجموعة من
ورهنت م�صي ��ره لدى بريطاني ��ا ،وكذلك الجماهي ��ر بعم ��ل تظاهرة ت�أيي ��د للثورة
االنتفا�ض ��ات العدي ��دة لل�شع ��ب وع ��ددت فاتجه بع�ضنا الى االذاعة والبع�ض الآخر
الكثي ��ر م ��ن ق ��رارات رج ��ال الث ��ورة في ال ��ى ق�صر الرحاب ،وكدت ات�سبب بمقتل
اخراج الع ��راق من حلف بغ ��داد وقانون رئي� ��س الدي ��وان الملك ��ي احم ��د مرع ��ي
االحوال ال�شخ�صي ��ة واال�صالح الزاعي .حي ��ن �شاهدت ��ه ي�صعد �سي ��ارة ف�صرخت
مم ��ا اث ��ار العديد م ��ن الجه ��ات المعادية با�سم ��ه والحقته الجماهي ��ر الثائرة لكنه
فعمل ��وا عل ��ى اجها� ��ض الث ��ورة ي ��وم  8افل ��ت باعجوب ��ة .وكان ��ت الث ��ورة ثمرة
�شب ��اط  .1963كما ا�شادت بجهود المر�أة ن�ض ��ال كبير منذ امد بعيد �ساهمت به كل
في دعم الث ��ورة من خ�ل�ال انحراطها في قطاع ��ات ال�شع ��ب المختلف ��ة .كما تطرق
المنظم ��ات ال�شعبي ��ة وحتى م ��ع القوات معاذ الى جبهة االتحاد الوطني ودورها
الم�سلحة .وكذلك ا�ستيزار نزيهة الدليمي ف ��ي م�سان ��دة الث ��ورة ودعمه ��ا .وا�ش ��ار

ال ��ى ان عب ��د الكريم لم يك ��ن �شيوعيا بل
تعاطف معه ��م وات�ضح ��ت الحقيقة اكثر
حين ا�صطدم قا�سم بال�شيوعيين ..واكد
ان عب ��د الكري ��م كان يري ��د تقوي ��ة البالد
وجعله ��ا مرك ��ز ا�شعاع ف ��ي المنطقة ولم
يفكر بالوح ��دة والجوانب القومية التي
كان ي�ؤم ��ن به ��ا معظ ��م الق ��ادة الآخرين
للث ��ورة .وكان ذل ��ك مبع ��ث ان�شقاق فيما
بينه ��م م�ستقب�ل�ا .وتطرق ال ��ى الخالف
ال ��ذي �ص ��ار مع عب ��د النا�صر ال ��ذي اراد
ان يتعاون مع الثورة لكن عبد الكريم لم
ير�ض بذلك فتحولت العالقة الى عداء.

احتفاء كل الأنظمة
بالثورة
وقال ال�سيد عادل تقي البلداوي -:يجب
علينا ان نعم ��ل على قيام م�شروع وطني
ي�ستلهم مبادئ ثورة تموز النقاذ العراق
م ��ن ما يح�صل من ت ��داع .ان وطنية هذه
الث ��ورة جعل ��ت كل االنظم ��ة المتالحق ��ة
تحتف ��ي به ��ا لح ��د الي ��وم .كما اك ��د على
وج ��ود الجماهي ��ر ف ��ي تحري ��ك الث ��ورة
وحمايته ��ا .وا�ش ��ار ال ��ى ان كل احزابها
م ��ا كان لديه ��ا برنامج عم ��ل وطني لذلك
ف�شلت الثورة .وحاليا نجد نف�س المحنة
بين االحزاب الت ��ي تفتقد لمنهاج وطني
وا�ضح يقود البالد على نحو �صحيح.
الأوقاتي الذراع الأيمن
للزعيم
ام ��ا الدكتورعب ��د الل ��ه حمي ��د العتاب ��ي
فتن ��اول ف ��ي كلمته رج ��ل الث ��ورة جالل
االوقات ��ي فق ��ال :كان ال ��ذراع اليمي ��ن

لعب ��د الكري ��م قا�س ��م ف ��ي و�أد المناوئين
والمعار�ضي ��ن للزعي ��م .وكان االوقات ��ي
قائ ��دا للجوية العراقي ��ة و�صاحب ميول
ي�ساري ��ة .وه ��و ثال ��ث قائ ��د ف ��ي الق ��وة
الجوي ��ة .وا�ستط ��اع ان ي�ش ��كل خم�س ��ة
ا�س ��راب طائ ��رات جديدة وغي ��ر العقيدة
الع�سكرية حين جلب الطائرات وال�سالح
من االتح ��اد ال�سوفياتي .كم ��ا كان نزيها
جدا ولم ي�ساوم على الوطن وم�صالحه.
و يج ��ب ان يتعلم قادة الحك ��م اليوم من
نزاه ��ة ه ��ذا الرج ��ل الوطن ��ي .كم ��ا كان
يعار� ��ض الكثير من مواق ��ف عبد الكريم
رغم قربه منه.

وثائق عن ثورة تموز
واو�ض ��ح ال�سيد هادي الطائي م�ؤر�شف
�صحاف ��ة الزعيم انه اح ��د الذين ا�سقطوا
تمث ��ال القائ ��د االنكليزي"م ��ود" ف ��ي
ال�صالحي ��ة �صبيحة ثورة تموز .وك�شف
عن ن�سخة من جري ��دة البالد �صدرت في
 16تم ��وز فيه ��ا اع�ل�ان الجمهوري ��ة في
الع ��راق .كم ��ا عر� ��ض عل ��ى الحا�ضري ��ن
ن�سخ ��ة اخ ��رى م ��ن جري ��دة ح ��ول قرار
تخفي� ��ض ا�سع ��ار الخب ��ز وال�صمون بعد
ع�ش ��رة اي ��ام م ��ن الث ��ورة .وك�ش ��ف ع ��ن
مواق ��ف خرو�ش ��وف م ��ن عب ��د النا�ص ��ر
والزعي ��م قا�سم حيث قال اننا ن�ؤيد ثورة
م�ص ��ر والع ��راق بالرغم من انهم ��ا لي�ستا
ثورتي ��ن �شيوعيتي ��ن بل النهم ��ا ثورتان
وطنيتان و�سن�ساعدهما وندعمهما ،وقد
ن�شرت ذلك �صحيفة الجمهورية التي كان
ي�شرف عليها �سعدون حمادي ومعاذ عبد
الرحيم.

معر�ض لل�صحف التي �صدرت خالل �سنوات الثورة اقامه االعالمي خزعل اجليزاين

العمود
الثامن
 علي ح�سني

البحث عن العراق
يف خطب املالكي
كل عام ،يف مثل هذا الوقت،
يتذكر الفي�سبوك العراقي ما
جرى �صبيحة  14متوز ،البع�ض
ي�ستعيدها بالدفاع عن عبد
الكرمي قا�سم ونزاهته ووطنيته،
ويتذكر بيوت الفقراء واملدار�س
وامل�ست�شفيات ،وقانون اال�صالح
الزراعي والنفط ،واالحوال
ال�شخ�صية  .البع�ض الآخر ينتقد
حكم الع�سكر واملجزرة التي حدثت
للعائلة املالكة..اختالف الآراء امر
طبيعي جدا يف بلد ميار�س اكرث
مواطنيه مهنة املحلل ال�سيا�سي.
وبينما تدور حرب الب�سو�س
هذه على �صفحات الفي�سبوك بني
ان�صار اجلمهورية ودعاة امللكية،
خرج علينا ال�سيد نوري املالكي
ليذكرنا ان النقا�ش عن العراق
عقيم جدا ،وكان االوىل بالعراقيني
ان يدركوا انه لوال حزب الدعوة
ملا كان هنالك �شيء ا�سمه عراق،
فيما خرج ال�سيد ابراهيم اجلعفري
من قمقمه وبعث بر�سالة �إىل حزب
الدعوة يخربهم فيها "�إنَّ ا�شتداد
املخا�ض ُي�ؤذِن بقرب حُ ُ�صول
الوالدة اجلديدة" ،وبعيدا عن
والدات اجلعفري ونظرية ال�سيد
نوري املالكي اجلديدة يف كتابة
التاريخ العراقي ،التي يريد
ان ي�ؤكد من خاللها ان �ضعاف
النفو�س من امثايل طبعا ،ال يرون
حجم التطور الذي ح�صل منذ عام
 2005ال�سنة املباركة التي توىل
فيها ال�سيد ابراهيم اجلعفري قيادة
العراق �آنذاك ،الننا ع�شنا قبل هذا
التاريخ يف بالد مل تكن فيها �سوى
امل�ستنقعات والفقر واقت�صاد يعتمد
على الت�سوّ ل من دول اجلوار،
وقد ا�ستطاعت حكومات حزب
الدعوة يف وقت قيا�سي ،ان تبني
بلد ًا للنا�س ولي�س ملقربيها ،وحني
واتتهم الفر�صة بنوا امل�صانع
وطلبوا من النا�س �أن تعمل ال �أن
تهتف لهم ،مل ّ
يف�ضلوا طائفة على
�أخرى ،فقط طلبوا من اجلميع �أن
يت�ساووا يف احلقوق والواجبات،
عملوا على �إنتاج جمتمع �آمن
وم�ستقر.
وبجهود "حجّ اج" احلزب حتوّ لنا
اىل الدولة االوىل اقت�صادي ًا
يف �آ�سيا ،مما جعل اليابانيني
والكوريني وال�سنغافوريني
و�شعوب العامل "النامي"
يتمنون لو �أن واحدا من ه�ؤالء
احلجاج يتوىل ال�سلطة بدال من
ال�سنغافوري يل كوان ،او الياباين
�شينزو �آبي .
ُّ
ي�ستحق �أكرث من
�إذن نحن �شعب
خطاب "�سن�سكريتي" يلقيه عليه
كل ا�سبوع ابراهيم اجلعفري،
ولهذا كان البد للجماهري من ان
تخرج عن بكرة ابيها لتطالب
بعودة كر�سي رئا�سة الوزراء
حلزب الدعوة ،وحتقق نبوءة
عبا�س البياتي الذي اخربنا
ذات يوم �أن حزب الدعوة
�سيحكم العراق �إىل نهاية ع�صر
الكومبيوتر !.
ين�سى ال�سيد املالكي �أن ما جرى
خالل ال�ستة ع�شر �سنة املا�ضية
كان نتيجة حتمية لأفعال و�أقوال
�أحزاب ال�سلطة التي ارتكبت كل
اجلرائم بحق العراقيني ،والتي
ال ينفع معها ان يعيد لنا ال�سيد
املالكي ،اليوم ،ا�سطوانته عن دور
حزب الدعوة يف انقاذ العراقيني
من ال�ضياع.
يف كل يوم تتجه احزابنا"امل�ؤمنة"
بقوة �إىل اال�ستعرا�ضات
اخلطابية ،فيما الف�ساد ينخر
ج�سد م�ؤ�س�سات الدولة! واحلجاج
و�أقاربهم وع�شائرهم نهبوا
الأخ�ضر والياب�س.
وللحديث بقية...

حمى جديدة ا�سمها " في�س �آب" والعراقيون ي�سخرون من م�ستقبلهم
�أقب ��ل عراقيون كرث خالل اليومني
املا�ضي�ي�ن يف مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماعي عل ��ى تطبيق جديد هو
“في� ��س �آب " (،)Face App
يح ��وّ ل مالم ��ح الوج ��ه الب�ش ��ري
�إىل هيئ ��ة �شاب ��ة �أو متقدم ��ة يف
العم ��ر ،وكان م ��ن �ضحاي ��اه اي�ضا
العديد م ��ن ال�سيا�سيني ،وحتولت
ال�ص ��ور يف موق ��ع الفي�سبوك اىل
�سخرية مم ��ا يخبئ ��ه امل�ستقبل من
عالم ��ات عل ��ى الوج ��ه .م�ؤ�س� ��س
التطبي ��ق الرو�س ��ي ،يورو�س�ل�اف
غون�ش ��اروف ،او�ض ��ح �أن فكرت ��ه
تعتم ��د على �شب ��كات ع�صبية حتى
تق ��وم بتعدي ��ل ال�ص ��ورة ،لكن مع
الإبق ��اء عليه ��ا يف هيئ ��ة واقعي ��ة

وقريبة من الأ�صل.
وعل ��ى غ ��رار تطبيق ��ات �أخ ��رى
كث�ي�رة� ،أثريت م�شاكل ع ��دة ب�ش�أن
ه ��ذا التطبي ��ق ،وواج ��ه اتهام ��ات
بالعن�صرية وانتهاك اخل�صو�صية،
ال �سيم ��ا �أن التطبي ��ق ينف ��ذ �إىل
معر�ض ال�ص ��ور يف الهاتف النقال
�أو احلا�سوب.
ويعتق ��د خمت�ص ��ون �أن مث ��ل ه ��ذا
التطبي ��ق ه ��و حتق ��ق االنت�ش ��ار
الوا�سع حتى ت�شرتيه “في�سبوك”
�أو �شركات �أخرى مثل "غوغل".
وبح�س ��ب موق ��ع "�إي ب ��ي �س ��ي"،
ف� ��إن ه ��ذا التطبي ��ق ال ��ذي يتي ��ح
للم�ستخ ��دم تغي�ي�ر مالم ��ح الوجه
يف ال�صورة� ،صار املن�صة املجانية

الطقس

الأوىل على "�آيفون" يف �أ�سرتاليا
ونحو ع�شرين دولة �أخرى.
وت�ش�ي�ر البيان ��ات� ،إىل �أن م ��ا
يق ��ارب م ��ن � 700أل ��ف �شخ� ��ص
يقوم ��ون يوميا بتحمي ��ل التطبيق

ال ��ذي يعتم ��د على خا�صي ��ة الذكاء
ال�صناع ��ي ،ثم يق ��دم هيئة متخيلة
مل ��ا ميك ��ن �أن ي�صب ��ح علي ��ه وج ��ه
الإن�س ��ان ،يف مرحل ��ة الحق ��ة م ��ن
العمر �أو يعيده �إىل هيئة ال�شباب.

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�س لهذا
اليوم (االثنني)� ،أن درجات احلرارة تنخف�ض قلي ًال عن معدالتها
ليوم �أم�س ،مع رياح خفيفة.

ويرى اخل�ب�راء �أن �أك�ث�ر ما يبعث
عل ��ى القل ��ق يف ه ��ذا التطبيق ،هو
�أن امل�ستخ ��دم ال يع ��رف ما �سيفعله
القائم ��ون عل ��ى املن�ص ��ة ب�صوره،
يف امل�ستقب ��ل .ويق ��ول اخلب�ي�ر
الرقمي� ،ستي ��ل غرييان� ،إن ما يهم
من�ص ��ات مثل ه ��ذا التطبيق هو �أن
حتق ��ق االنت�ش ��ار حت ��ى ت�شرتيه ��ا
في�سبوك �أو �ش ��ركات �أخرى رائدة
مث ��ل غوغل� ،أما حماي ��ة امل�ستخدم
فلي�ست وا�ضحة ب�شكل كاف.
�أم ��ا الذي ��ن يتهم ��ون التطبي ��ق
بالعن�صري ��ة فيقول ��ون �إن �إح ��دى
مزاي ��اه تق ��وم بتبيي� ��ض الوج ��ه
يف بع� ��ض الأحي ��ان حت ��ى تظهره
عل ��ى نح ��و �أجم ��ل ،وه ��ذا الأم ��ر

ي ��راه البع�ض مبثاب ��ة انتقا�ص من
الب�شرة ال�سمراء .ويقول املحامي،
ماي ��كل ب ��راديل� ،إن التطبي ��ق ال
يف�صح عما �سيح ��دث لل�صور التي
تق ��وم مبعاجلتها ،يف ح ��ال قررت
يوم ��ا �أن تزيل املن�ص ��ة من هاتفك،
لك ��ن م ��ا يو�ضح ��ه ه ��و �أن ه ��ذه
البيان ��ات املهم ��ة �ستذه ��ب �إىل �أي
جهة قد ت�شرتي التطبيق.
ومن ناحيته ،يرى رئي�س م�ؤ�س�سة
اخل�صو�صي ��ة اال�سرتالي ��ة ،دافي ��د
فايل ��ي� ،أن ه ��ذا التطبي ��ق يطل ��ب
من امل�ستخ ��دم �أن يق ��دم معلومات
وبيان ��ات كث�ي�رة ،مقارنة باخلدمة
الب�سيط ��ة الت ��ي يج ��ري احل�صول
عليها.
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