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لندن تدين م�شتبه ًا به بتقدمي ر�شاوى مل�س�ؤولني
عراقيني يف جمال النفط

حماوالت عراقية ودولية ال�سرتجاع ما نهب من كنوز
العراق الأثرية
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لطفية الدليمي
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رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير
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يا�سني طه حافظ
يكتب :افتقاد
بيئة للإ�صالح
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�شبهات تطال  3جهات با�ستهداف مع�سكر
احل�شد يف �آمريل
جلنة م�شرتكة من القيادة الع�سكرية والدفاع اجلوي حتققان باحلادث
 بغداد /وائل نعمة
وقعت  3جهات يف دائرة اال�شتباه
بق�ص ��ف مع�سك ��ر تاب ��ع للح�ش ��د
ال�شعب ��ي بطائ ��رة م�س�ي�رة يف �شم ��ال بغ ��داد
اجلمعة املا�ضية ،من بينها �إ�سرائيل.
وينتظ ��ر ان تك�ش ��ف احلكومة ع ��ن مالب�سات
احل ��ادث بعد ان اعل ��ن رئي�س ال ��وزراء عادل
عب ��د املهدي ع ��ن ت�شكيل جلن ��ة حتقيقية بهذا
اخل�صو�ص.
وحتي ��ط باحل ��ادث معلوم ��ات مت�ضاربة عن
عدد ال�ضحايا وهوياتهم و�آلية التنفيذ ونوع
ال�سالح امل�ستخدم الذي كان حمموال بالطائرة
امل�سرية.

ووف ��ق الرواي ��ة الر�سمي ��ة ،الت ��ي ج ��اءت يف
بيان خللية الإعالم الأمني التابعة للحكومة،
ان مع�سك ��ر ال�شهداء يف منطقة �آمريل� ،شمال
�شرقي حمافظة �صالح الدين ،تعر�ض لق�صف
بـ"رمان ��ة �ألقته ��ا طائرة م�س�ي�رة جمهولة ،ما
�أدى �إىل جرح اثنني".
و�أو�ضح ��ت اخللي ��ة ،يف بي ��ان� ،أن املع�سك ��ر
تابع اىل "الل ��واء  16يف احل�ش ��د ال�شعبي"،
وق ��د تعر� ��ض لهجومني فجر اجلمع ��ة ،الأول
يف مت ��ام ال�ساع ��ة  ،1:50والث ��اين يف مت ��ام
ال�ساعة .2:20
لك ��ن م�ص ��ادر حملي ��ة يف �صالح الدي ��ن قالت
لـ(امل ��دى) ان الهج ��وم ا�سته ��دف موقع ��ا ل� �ـ
"م�ست�شارين �إيرانيني" يف داخل املع�سكر.

باملقاب ��ل قال ��ت ت�سريب ��ات ان الهج ��وم كان
موجه ��ا �ض ��د خم ��زن للأ�سلح ��ة يف داخ ��ل
املع�سك ��ر ي�ض ��م "�صواريخ بال�ستي ��ة" نقلتها
ايران اىل العراق.
ومل تعل ��ق طه ��ران حت ��ى الآن عل ��ى احلادث،
يف وقت نف ��ت في ��ه وزارة الدف ��اع الأمريكية
"البنتاغون" �أي عالقة لها بالق�صف.
وقال ��ت البنتاغ ��ون �إن "الق ��وات الأمريكي ��ة
غ�ي�ر متورطة يف ه ��ذا احل ��ادث" ،م�ضيف ًة �أن
الإدارة الأمريكي ��ة متتل ��ك معلومات يف �ش�أن
"هجوم حمتمل على وحدة تابعة للح�شد...
لكن لي�س لدينا �أية معلومات �أخرى حول هذا
املو�ضوع".
باملقاب ��ل يب ��دو حمم ��د البياتي ،وه ��و قيادي

م�سرور بارزاين يكتب :ملاذا يبد�أ �إقليم كورد�ستان حقبة جديدة؟
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املُ َ�س رَّية بحثت عن �إيرانيني وفجرت نف�سها بعد �إلقاء �صاروخ موجه

تركم ��اين يف احل�شد ال�شعب ��ي مت�أكدا من ان
القوات الأمريكية هي امل�س�ؤولة عن احلادث.
وق ��ال البيات ��ي يف ات�ص ��ال م ��ع (امل ��دى) ان
"الهجوم ق ��د �سبقته طلعات جوية بطائرات
م�س�ي�رة ..ه ��ذه امكاني ��ات دولة مث ��ل امريكا
ولي� ��س طرف ��ا �آخ ��ر" ،م�ستبع ��دا م�س�ؤولي ��ة
"داع� ��ش" عن الهجوم ب�سبب تراجع قدراته
يف العامني املا�ضيني.
 التفا�صيل
�ص2
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�أثري ناظم
اجلا�سور يكتب:
ت�أ�سف
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جريدة سياسية يومية

طالب عبد العزيز
يكتب :العيداين..
بعد هزمية ذوي
الثياب
الزرق
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� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

قالت �إن حتديد "البايومرتية" فقط �سيحرم ثلث الناخبني من الت�صويت

مفو�ضية االنتخابات 21 :مليون ناخب
يحق لهم امل�شاركة يف االنتخابات املحلية
 بغداد/محمد �صباح
ك�شف ��ت مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات ان ع ��دد
الناخب�ي�ن الذي ��ن يح ��ق له ��م
الإدالء ب�أ�صواتهم يف انتخابات
جمال� ��س املحافظ ��ات املق�ت�رح
�إجرا�ؤه ��ا يف الراب ��ع م ��ن �شهر
ني�س ��ان للع ��ام  2020نح ��و 21
مليون ناخب.
وحذرت من ان اقت�صار امل�شاركة
يف االقرتاع املقب ��ل على حاملي
البطاق ��ة االلكرتوني ��ة (الباي ��و
مرتية) �سيح ��رم قرابة  %30من
الناخبني.
وت�ش�ي�ر التقاري ��ر امليدانية التي
�أعدتها مفو�ضية االنتخابات اىل
�أن  % 70م ��ن الناخبني ميتلكون
بطاق ��ة الناخ ��ب الباي ��و مرتية،
يف ح�ي�ن �سجلت العا�صمة بغداد
متدن
واالنبار ونينوى م�ستوى ٍ
من االقب ��ال على ا�ستالم البطاقة

االلكرتوني ��ة حيث بلغت ن�سبتها
اقل من  % 45مقارنة باملحافظات
الأخرى.
وم ��ا زال ��ت طواق ��م مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات م�ستمرة يف توزيع
البطاق ��ة الباي ��و مرتي ��ة عل ��ى
الناخب�ي�ن يف عم ��وم املحافظات
العراقي ��ة ع ��دا حمافظ ��ات �إقليم
كرد�ستان.
ويجري جدل وا�سع بني مفو�ضية
االنتخاب ��ات التي تدف ��ع باعتماد
امل�شارك ��ة باالنتخاب ��ات املقبل ��ة
حلامل ��ي البطاق ��ة البايومرتي ��ة
وق�ص�ي�رة االم ��د ،فيم ��ا ي�ص ��ر
اع�ضاء يف جمل� ��س النواب على
اقت�ص ��ار امل�شارك ��ة عل ��ى حاملي
البطاقة البايومرتية.
ويق ��ول الناط ��ق با�س ��م جمل�س
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ريا� ��ض
الب ��دران يف ت�صري ��ح لـ(املدى)
�إن "مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات
ا�ستكمل ��ت �إع ��داد وحتدي ��ث

�سج ��ل الناخب�ي�ن االبتدائ ��ي
بع ��د �إ�ضافته ��ا موالي ��د (2001
و )2002والبالغ عددهم مليون
ون�صف امللي ��ون ناخب ،وحذف
الوفي ��ات ،وت�صحي ��ح الأخط ��اء
الت ��ي وردت يف �سجل االقرتاع
ال�سابق وتغيري مراكز االقرتاع
للكثري من املواطنني" ،الفتا �إىل
انه "بعد هذه االجراءات �أ�صبح
لدين ��ا �سج ��ل ناخب�ي�ن حم ��دث
خلو� ��ض انتخاب ��ات جمال� ��س
املحافظات".
وتنتظ ��ر مفو�ضي ��ة االنتخابات
ت�شري ��ع قان ��ون انتخاب ��ات
جمال� ��س املحافظ ��ات رقم ()12
ل�سن ��ة  2018م ��ن قب ��ل جمل� ��س
النواب خالل الف�ت�رة املقبلة من
اجل ا�ستكمال باقي ا�ستعداداتها
اللوجت�سي ��ة والفني ��ة املتوقف ��ة
على مترير هذا القانون.
 التفا�صيل �ص3

�أ�ساي�ش �أربيل تعتقل قاتل الدبلوما�سي
الرتكي و�أحد م�ساعديه
 بغداد /املدى
اعتقل ��ت ق ��وات مكافح ��ة الإرهاب يف
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ،ام�س ال�سب ��ت� ،أحد
مع ��اوين "مظل ��وم داغ" واملت ��ورط يف تنفي ��ذ
هجوم �أربيل ،الذي �أودى بحياة ثالثة �أ�شخا�ص
بينهم دبلوما�سي تركي.
و�أف ��ادت م�ؤ�س�س ��ة مكافح ��ة الإره ��اب يف �إقلي ��م
كرد�ست ��ان ،يف بي ��ان �أن "�أحد مع ��اوين (مظلوم
داغ) ،املته ��م بتنفي ��ذ العم ��ل الإرهاب ��ي املتمث ��ل
ب�إطالق الن ��ار يف مطعم مبدين ��ة �أربيل ،ويدعى
(حمم ��د بي�سك�س ��ز) امللق ��ب ب� �ـ (دج ��وار ،مامند،
يو�س ��ف) اعتقل من قبل مديري ��ة �أ�ساي�ش �أربيل،
وقوات مكافحة الإرهاب يف �إقليم كرد�ستان".
ويف وق ��ت �سابق ي ��وم �أم� ��س� ،أعلن ��ت م�ؤ�س�سة
مكافح ��ة الإرهاب يف �إقلي ��م كرد�ستان ،يف بيان:
"ن�سرتع ��ي انتباه املواطن�ي�ن ب�أن املتهم مظلوم
داغ ال ��ذي ُن�شرت �صورته قب ��ل يومني كمطلوب
يف �صفح ��ة مكافح ��ة الإرهاب ب�إقلي ��م كرد�ستان،
�ألقي القب�ض عليه من قبل مديرية �أ�ساي�ش �أربيل
وم�ؤ�س�سة مكافحة الإرهاب".
وتاب ��ع" :ن�شك ��ر املواطن�ي�ن عل ��ى تعاونه ��م

الالحم ��دود ،و�سنوافيكم باملزيد م ��ن املعلومات
الحق ًا".
�إىل ذل ��ك� ،أعلن ��ت حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان� ،أن
املته ��م "مظلوم داغ" هو امل�س�ؤول الأول والقاتل
الرئي�س يف حادث �إطالق النار ب�أربيل.
وقال املتحدث با�سم حكومة �إقليم كرد�ستان ،يف
بيان" :بعد حملة وا�سعة النطاق ،لقوات �أ�ساي�ش
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ،مت �إلقاء القب� ��ض على (مظلوم
داغ) امل�س�ؤول والقاتل الرئي�س يف حادث �إطالق
النار ب�أح ��د مطاعم مدينة �أربي ��ل ،من قبل قوات
مكافحة الإرهاب يف �إقليم كرد�ستان".
و�أ�ض ��اف" :نح ��ن �إذ ن�شك ��ر ق ��وات الأ�ساي� ��ش
ومكافح ��ة الإره ��اب ب�إقلي ��م كرد�ست ��ان الت ��ي
ا�ستطاعت اعتقال املتهم ب�سرعة ،نثني �أي�ض ًا على
مواطني �إقلي ��م كرد�ستان لتعاونه ��م ،ونطمئنكم
ب� ��أن اجله ��ود م�ستم ��رة العتقال جمي ��ع املتهمني
ممن هم على �صلة باحلادث".
وبح�سب معلومات ف�إن "مظلوم داغ" ( 27عام ًا)
وهو �شقيق نائبة عن حزب ال�شعوب الدميقراطية
يف الربملان الرتكي ،يقيم يف �إقليم كرد�ستان منذ
� 6سنوات ،وعمل خالل هذه الفرتة يف  3مطاعم
ومقاهي خمتلفة.

خبري دويل :ميكن للكهرباء ان تكون حجر
�أ�سا�س للنمو بالن�سبة للعراق
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بغداد تطلق الن�سخة الثانية من عملية
"�إرادة الن�صر"
 بغداد /املدى
�أعلن ��ت بغ ��داد
انط�ل�اق املرحل ��ة
الثاني ��ة م ��ن عملي ��ة "�إرادة
الن�ص ��ر" الع�سكري ��ة ،لتعزيز
الأم ��ن واال�ستق ��رار يف �شمال
العا�صمة.
وق ��ال نائ ��ب قائ ��د العملي ��ات
امل�شرتكة الفريق قوات خا�صة
الركن عب ��د الأم�ي�ر ر�شيد يار
الله يف بيان انه "بتوجيه من
القائد العام للق ��وات امل�سلحة
وب�إ�ش ��راف قي ��ادة العملي ��ات
امل�شرتك ��ة ،وبع ��د �أن حقق ��ت

املرحلة الأوىل من عملية �إرادة
الن�صر �أهدافها املر�سومة بدقة
وجن ��اح ،انطلق ��ت عل ��ى بركة
الله ،املرحل ��ة الثانية من هذه
العملية فجر ام�س ال�سبت".
و�أو�ض ��ح البي ��ان �أن املرحل ��ة
الثاني ��ة "لتعزي ��ز الأم ��ن
واال�ستقرار يف مناطق �شمال
بغ ��داد واملناط ��ق املحيطة بها
ملحافظ ��ات دي ��اىل و�ص�ل�اح
الدين والأنب ��ار ،وقد �شاركت
فيها قطعات من قيادة عمليات
بغداد مع قطعات قيادة عمليات
دي ��اىل و�سام ��راء والأنب ��ار،
وقي ��ادة ال�شرط ��ة االحتادي ��ة،

وفرقة الرد ال�سريع ،وقطعات
من الفرق ��ة املدرع ��ة التا�سعة،
وقطعات من احل�شد ال�شعبي،
وف ��وج القوات اخلا�صة دائرة
العملي ��ات التاب ��ع لرئا�س ��ة
�أركان اجلي�ش ،وفوج املهمات
اخلا�ص ��ة التاب ��ع ملديري ��ة
اال�ستخبارات الع�سكرية".
و�أ�ض ��اف البي ��ان" :ت�أتي هذه
العملي ��ة بدعم جوي من القوة
اجلوي ��ة وط�ي�ران اجلي� ��ش
والتحال ��ف ال ��دويل ،ف�ض�ل�ا
عن مف ��ارز م ��ن رج ��ال املرور
واجلن�سية وال�شرطة النهرية،
و�سنوافيكم بالنتائج الحقا".

ال�سيلفي �أبرز ما م ّيز تظاهرات تيار احلكمة  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

ديربي عربي مثري يجمع منتخبنا مع لبنان
 بغداد  /املدى
يواج ��ه منتخبن ��ا الوطن ��ي لك ��رة القدم
نظ�ي�ره منتخ ��ب لبن ��ان يف ال�ساع ��ة
ال�سابع ��ة والن�ص ��ف م�س ��اء يوم الثالث�ي�ن من �شهر
مت ��وز اجل ��اري يف ديربي عربي مث�ي�ر على ملعب
كربالء الدويل حل�ساب املجموعة االوىل يف افتتاح
م�ش ��وار بطولة غ ��رب �آ�سيا التا�سع ��ة للرجال التي
ت�ضيفه ��ا مدينتا كربالء املقد�س ��ة و�أربيل يف �إقليم
كرد�ستان حتى يوم الرابع ع�شر من �شهر �آب املقبل
مب�شارك ��ة منتخب ��ات اليم ��ن و�سوري ��ا وفل�سطني
واالردن وال�سعودية والكويت والبحرين والعراق
البلد املنظم.
وق ��ال م�ص ��در يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم يف ت�صريح
للمدى� :إن ملعب كربالء الدويل �سي�شهد يف ال�ساعة
العا�شرة والن�صف من م�ساء يوم الثالثني من �شهر
متوز اجلاري �إقامة املب ��اراة الثانية التي �ستجمع
منتخب ��ي فل�سط�ي�ن واليم ��ن حل�س ��اب املجموع ��ة
االوىل فيم ��ا �سيك ��ون يوما احل ��ادي والثالثني من

ال�شهر ذاته واالول من �شهر �آب املقبل راحة جلميع
املنتخب ��ات ح�سب اجل ��دول ال ��ذي �أ�صدرته اللجنة
املنظم ��ة لبطول ��ة غ ��رب �آ�سي ��ا و�سيلع ��ب منتخبنا
الوطني مباراته الثانية مع نظريه الفل�سطيني يف
ال�ساع ��ة ال�سابعة من م�ساء يوم الثاين من �شهر �آب
�ضم ��ن اجلولة الثانية تعقبه ��ا يف ال�ساعة العا�شرة
والن�صف م�ساء مباراة منتخبي �سوريا ولبنان.
و�أو�ض ��ح ان منتخ ��ب الأردن لك ��رة الق ��دم �سيلعب
مع نظ�ي�ره منتخب البحري ��ن يف ال�ساعة ال�سابعة
والن�ص ��ف م�ساء ي ��وم الرابع م ��ن �شه ��ر �آب املقبل
يف افتت ��اح مناف�س ��ات املجموع ��ة الثاني ��ة عل ��ى
ملع ��ب فران�سو حريري يف مدين ��ة �أربيل يف �أقليم
كرد�ست ��ان تعقبه ��ا يف ال�ساعة العا�ش ��رة والن�صف
م�س ��اء مب ��اراة منتخب ��ي الكوي ��ت وال�سعودي ��ة
عل ��ى امللع ��ب ذات ��ه م�ش�ي�را اىل ان تواج ��د خم�سة
منتخب ��ات يف املجموع ��ة االوىل كان �سبب ��ا يف
انط�ل�اق مناف�س ��ات البطول ��ة قبل خم�س ��ة ايام من
انطالق مباريات املجموعة الثانية التي ت�ضم اربع
منتخبات.

برملانية تفتح ملف تعيني خريجي
الكليات
 بغداد /املدى
اك ��دت النائب ��ة ع ��ن حتال ��ف
�سائ ��رون هيف ��اء الأم�ي�ن،
ام� ��س ال�سب ��ت ،ان ازم ��ة توف�ي�ر فر� ��ص
العم ��ل للخريج�ي�ن يف م�ؤ�س�س ��ات الدولة
احلكومية م ��ن اهم االزم ��ات التي تواجه
البل ��د ،مطالب َة وزارتي الرتبي ��ة والتعليم
ب�أخذ االمر مبحمل اجلد وتوفري الدرجات
الوظيفية.
وقالت االم�ي�ن يف م�ؤمت ��ر �صحفي عقدته
يف جمل� ��س الن ��واب ،ان "خريج ��ي
الكلي ��ات ال�سان ��دة ومنه ��ا كلي ��ة الآداب
عان ��وا طيل ��ة ال�سن ��وات املا�ضي ��ة ب�سب ��ب
القوان�ي�ن املرتاكم ��ة لل�سن ��وات املا�ضي ��ة
وه� ��ؤالء اخلريج�ي�ن يعانون م ��ن البطالة
وع ��دم ان�صافهم واخذ حقوقه ��م كما باقي

اخلريجني".وا�ضافت ان "نواب �سائرون
يطالبون وزارتي الرتبية والتعليم العايل
ب�أخ ��ذ االم ��ر على حمم ��ل اجل ��د واملطالبة
بتعيينه ��م يف الدوائر �ضم ��ن ن�سبة معينة
ووفق االمتداد الوظيفي املتمثل بوزارات
الرتبية والتعليم والثقافة وبقية الوزارات
التي حتتاج اىل تخ�ص�صاتهم".
وتابع ��ت الأمني" :ال بد م ��ن م�ساواة كلية
الآداب مع كلية الرتبية من حيث الدرجات
الوظيفية وعدم جعلها كلية �ساندة ون�ؤكد
عل ��ى مطالبهم بعدم جعلها �ساندة" ،داعية
اىل "�إحال ��ة اخلريج�ي�ن م ��ن كلي ��ة الآداب
م ��ن الدفع ��ات ال�سابق ��ة والالحق ��ة اىل
الرعاي ��ة االجتماعي ��ة وه ��و مطل ��ب مقدم
اىل وزارة العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعية
ل�شمولهم �ضمن ح�صة الرعاية االجتماعية
واحت�س ��اب راتب �شه ��ري � 250ألف دينار
لأن �أغلبهم لديهم عوائل".
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�شبهات تطال  3جهات با�ستهداف مع�سكر
احل�شد فـي �آمريل

 ل��ج��ن��ة م�����ش��ت��رك��ة م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ع�����س��ك��ري��ة وال���دف���اع ال��ج��وي ت��ح��ق��ق��ان ب��ال��ح��ادث
 بغداد /وائل نعمة
وقعت  3جهات يف دائرة اال�شتباه بق�صف
مع�سك ��ر تاب ��ع للح�ش ��د ال�شعب ��ي بطائ ��رة
م�سرية يف �شمال بغ ��داد اجلمعة املا�ضية،
من بينها �إ�سرائيل.
وينتظر ان تك�شف احلكومة عن مالب�سات
احل ��ادث بعد ان اعلن رئي�س الوزراء عادل
عب ��د امله ��دي ت�شكي ��ل جلنة حتقيقي ��ة بهذا
اخل�صو� ��ص .وحتيط باحل ��ادث معلومات
مت�ضارب ��ة ع ��ن ع ��دد ال�ضحاي ��ا وهوياتهم
و�آلي ��ة التنفي ��ذ ون ��وع ال�س�ل�اح امل�ستخدم
الذي كان حمموال بالطائرة امل�سرية.
ووف ��ق الرواي ��ة الر�سمي ��ة ،الت ��ي ج ��اءت
يف بي ��ان خللي ��ة الإع�ل�ام الأمن ��ي التابعة
للحكوم ��ة ،ان مع�سك ��ر ال�شهداء يف منطقة
�آمريل� ،شمال �شرق حمافظة �صالح الدين،
تعر� ��ض لق�ص ��ف بـ"رمان ��ة �ألقته ��ا طائ ��رة
م�سرية جمهولة ،ما �أدى �إىل جرح اثنني".
و�أو�ضح ��ت اخللية ،يف بي ��ان� ،أن املع�سكر
تابع اىل "اللواء  16يف احل�شد ال�شعبي"،
وقد تعر�ض لهجومني فجر اجلمعة ،الأول
يف متام ال�ساع ��ة  ،1:50والثاين يف متام
ال�ساع ��ة  .2:20لك ��ن م�ص ��ادر حملي ��ة يف
�ص�ل�اح الدين قال ��ت لـ(امل ��دى) ان الهجوم
ا�ستهدف موقع ل� �ـ "م�ست�شارين �إيرانيني"
يف داخل املع�سكر .باملقابل قالت ت�سريبات
ان الهجوم كان موجها �ضد خمزن للأ�سلحة
يف داخ ��ل املع�سك ��ر ي�ض ��م "�صواري ��خ
بال�ستية" نقلتها ايران اىل العراق.
هوية املنفذين
ومل تعلق طهران حت ��ى الآن على احلادث،
يف وقت نف ��ت فيه وزارة الدفاع الأمريكية
"البنتاغون" �أي عالقة له بالق�صف.
وقال ��ت البنتاغون �إن "الق ��وات الأمريكية
غري متورط ��ة يف ه ��ذا احل ��ادث" ،م�ضيف ًا

العالن ا�سم ��اء جديدة ،م ��ن بينهم حمافظ
�آخ ��ر ونائب�ي�ن وم�س�ؤول�ي�ن يف وزارات
وقياديني يف احل�شد ال�شعبي.

قوة من
احل�شد خالل
التدريب
�أن الإدارة الأمريكي ��ة متتل ��ك معلومات يف
�ش� ��أن "هج ��وم حمتم ��ل على وح ��دة تابعة
للح�ش ��د ...لكن لي� ��س لدين ��ا �أي معلومات
�أخرى حول هذا املو�ضوع".
باملقابل يبدو حمم ��د البياتي ،وهو قيادي
تركم ��اين يف احل�ش ��د ال�شعب ��ي مت�أكدا من
ان الق ��وات الأمريكي ��ة ه ��ي امل�س�ؤولة عن
احل ��ادث .وق ��ال البيات ��ي يف ات�ص ��ال م ��ع
(امل ��دى) ان "الهج ��وم ق ��د �سبقت ��ه طلعات

جوية بطائ ��رات م�سرية ..ه ��ذه امكانيات
دول ��ة مث ��ل امري ��كا ولي� ��س طرف ��ا �آخ ��ر"،
م�ستبعدا م�س�ؤولي ��ة "داع�ش" عن الهجوم
ب�سبب تراجع قدراته يف العامني املا�ضيني.
وكان خب�ي�ر ع�سك ��ري ا�سرائيل ��ي وم�ؤلف
متخ�ص� ��ص يف �ش�ؤون مكافح ��ة الإرهاب،
قال ان الهجوم ا�ستهدف كتائب حزب الله-
اح ��د ف�صائل احل�ش ��د ال�شعب ��ي -بوا�سطة
طائ ��رات �أف 35-ا�سرئيلي ��ة .وا�ض ��اف

نا�شطون يطلقون حملة "فقيه املحكمة" لرف�ض م�شروع قانون املحكمة االحتادية

رايت�س ووت�ش :العراق يخلي
خميمات نازحني ا�ستعداد ًا ال�ستقبال
عوائل داع�ش يف �سوريا
 بغداد /املدى
قال ��ت منظم ��ة هيوم ��ن � ،إن منظم ��ة عراقي ��ة
حملي ��ة تدي ��ر خميم ��ا للنازح�ي�ن جُت ��ري
التح�ضريات لإخ�ضاع عائالت مقرر جلبها من
�شمال �شرقي �سوريا العتقال غري قانوين.
ونق ��ل خمي ��م "ج ��ادة  ،"5عل ��ى بع ��د 65
كيلومرتا جنوب املو�ص ��ل 175 ،عائلة ق�سرا
من �أح ��د قطاع ��ات املخي ��م �إىل �آخ ��ر لإف�ساح
املجال للعائالت القادمة ،غالبيتها من الن�ساء
والأطف ��ال� .سب ��ق �أن احتج ��زت ال�سلط ��ات
العراقية تع�سف ��ا عائالت ينظر �إليها على �أنها
مرتبطة بداع�ش.
وقالت ملا فقيه ،مديرة ق�س ��م ال�شرق الأو�سط
و�شم ��ال �أفريقيا بالإناب ��ة يف هيومن رايت�س
ووت� ��ش" :تخط ��ط ال�سلط ��ات العراقي ��ة
الحتج ��از املزيد م ��ن الأ�سر العائ ��دة تع�سفا،
يف انته ��اك للقانون�ي�ن العراق ��ي وال ��دويل.
عزل العائالت القادمة م ��ن �سوريا ،وال �سيما
الن�س ��اء والأطفال ،خطوة نح ��و و�صمهم يف
غياب �أي ادعاء موثوق بارتكابهم جرمية".
وزارت هيوم ��ن رايت�س ووت� ��ش خميم جادة
 ،5الذي يُقدّر ع ��دد قاطنيه ب�أكرث من � 16ألف
�شخ� ��ص ،يف  16مت ��وز احل ��ايل .وقال  4من
�سكان القطاع املع ��روف با�سم " ،"400ن�سبة
لع ��دد خيام ��ه� ،إن �إدارة املخي ��م �أخربت 175
عائل ��ة هن ��اك يف  10متوز �أن عليه ��ا االنتقال
�إىل مناط ��ق �أخرى �ضمن املخي ��م .كانت بقية
خي ��ام القط ��اع فارغ ��ة .ب�ش ��كل ع ��ام ،ميك ��ن
للعائ�ل�ات القاطن ��ة يف املخي ��م التنقل بحرية
داخله وخارجه �إىل املناطق املجاورة.
قال ��وا �إن امل�س� ��ؤول ع ��ن املخي ��م �أخربهم �أن
عليه ��م االنتقال ،لأن ال�سلط ��ات امل�شرفة عليه
تعت ��زم عل ��ى م ��ا يب ��دو احتج ��از الوافدي ��ن
اجل ��دد .نق ��ل اثن ��ان م ��ن قاطن ��ي املخي ��م عن
�أح ��د م�س� ��ؤويل �إدارة املخي ��م قول ��ه�" :إذا مل
تنتقلوا� ،ستندم ��ون� .سي�صبح املكان ك�سجن

 بغداد /املدى

و�ستحتاج ��ون �إىل �إذن للدخ ��ول واخلروج،
ول ��ن تتمكنوا م ��ن التحرك بحري ��ة" .قال �إنه
�س ُتجل ��ب العائالت من خميم الهول يف �شمال
�شرقي �سوري ��ا ،الذي يحتجز عائالت عراقية
و�سورية و�أجنبي ��ة عا�شت يف ظل داع�ش يف
�سوريا.
وق ��ال م�س� ��ؤول �آخ ��ر يف �إدارة املخي ��م
للمجموع ��ة �إن لدى العائ�ل�ات القادمة "نف�س
العقي ��دة املتطرف ��ة ...لي� ��س م ��ن م�صلحتك ��م
جماورتها".
كانت ال�سلطات العراقية قد ذكرت يف  9متوز
�أنه �س ُتنقل عائالت اله ��ول �إىل املخيم .لكن 3
م ��ن عم ��ال الإغاثة قال ��وا �إن "جمل� ��س الأمن
الوطن ��ي" ،الذي ين�س ��ق �سرتاتيجي ��ة الأمن
القومي واال�ستخبارات وال�سيا�سة اخلارجية
يف العراق� ،أخ�ب�ر جمموعات الإغاثة و�إدارة
املخيم ��ات يف  10متوز �أن جادة  5لن ي�ؤوي
�أ�سر الهول .قال ��وا �إن ال�سلطات مل تذكر متى
�س ُتنق ��ل الأ�س ��ر �أو �إىل مت ��ى �س ُتحتج ��ز يف
املخيمات قبل ال�سماح لها بحرية احلركة.
ق ��ال القاطن ��ون ل� �ـ هيوم ��ن رايت� ��س ووت�ش
�إن ��ه بحلول م�س ��اء  11مت ��وز ،انتقلت جميع
عائالت القط ��اع � 400إىل مناط ��ق �أخرى يف
املخيم ،با�ستثناء � 4أو  5غادرت املخيم.
وزارت هيوم ��ن رايت� ��س ووت� ��ش القطاع يف
 16مت ��وز ووجدت ��ه فارغا مع وج ��ود �سياج
ب ��دئ ت�شيي ��ده حوله .قال قاطن ��ان �آخران �إن
�إدارة املخي ��م �أخ�ب�رت العائ�ل�ات يف القط ��اع
" ،"500وي�ضم حوايل � 240أ�سرة� ،أن عليها
االنتقال .ي�ضم خميم الهول يف �شمال �شرقي
�سوري ��ا � 30أل ��ف عراقي ،غالبيته ��م العظمى
من �أ�سر تعيله ��ا ن�ساء ،وغالبا ما ت�ضم �أطفاال
ُك�ث�ر .ه ��رب بع�ضها من داع� ��ش عندما �سيطر
على �أج ��زاء من العراق ،وعا�ش ��ت �أخرى يف
ظل �سيط ��رة داع�ش يف �سوري ��ا لغاية معركة
ا�ستع ��ادة الباغ ��وز ،جيب داع� ��ش الأخري يف
�سوريا ،يف بدايات .2019

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

اخلب�ي�ر اال�سرائيل ��ي باب ��اك تيجيف ��ي يف
تغريدة عل ��ى تويرت" :بع ��د  38عام ًا ي�شن
الط�ي�ران اال�سرائيلي �ضربات يف العراق،
فق ��د قامت طائرة ا�سرائيلية من طراز �أف-
 35ب�ض ��رب مع�سك ��ر كتائب ح ��زب الله يف
�صالح الدين وقتلت  6من احلر�س الثوري
االي ��راين والكتائب ودم ��رت �صواريخهم
البال�ستية من نوع فاحت".
وكانت الطائرات اال�سرائيلية دمرت املفاعل

النووي العراق ��ي يف العام  .1981وت�أتي
تل ��ك االح ��داث م ��ع فر� ��ض وزارة اخلزانة
الأمريكية يوم اخلمي� ��س املا�ضي عقوبات
على �أربع ��ة عراقيني بتهمة "انتهاك حقوق
الإن�س ��ان ،وال�ش ��روع مبمار�س ��ات تنطوي
على ف�ساد" ،بينهم اثنني من قياديي احل�شد
ال�شعب ��ي .وه� ��ؤالء الأربعة ه ��م وعد قدو،
املع ��روف بـ"�أب ��و جعفر ال�شبك ��ي" ،ي�شغل
�آم ��ر ًا لـ "الل ��واء  " 30يف احل�ش ��د ال�شعبي

او م ��ا يع ��رف بـ"ل ��واء ال�شب ��ك" ،والثاين
ري ��ان الكل ��داين ،قائ ��د كتائ ��ب بابلي ��ون
(قوة م ��ن امل�سيحيني الكل ��دان تعمل �ضمن
�صف ��وف احل�شد وقريبة م ��ن منظمة بدر).
ام ��ا االثنني الآخرين فهما النائب وحمافظ
�صالح الدين ال�سابق احمد اجلبوري "ابو
م ��ازن" وحماف ��ظ نين ��وى اله ��ارب نوف ��ل
العاكوب.
وبح�س ��ب مطلع�ي�ن ،ان وا�شنط ��ن ت�ستعد

معلومات مت�ضاربة
وكان م�س�ؤول ��ون امريكان اتهم ��وا ال�شهر
املا�ض ��ي كتائ ��ب ح ��زب الل ��ه ،با�سته ��داف
انابي ��ب النفط ال�سعودي بطائرات م�سرية
انطلقت من جنوب بغداد ،وهو ما اعتربته
بع� ��ض الق ��راءات ردا على تل ��ك الهجمات.
لك ��ن حمم ��د البيات ��ي ،وه ��و قائ ��د حم ��ور
ال�شم ��ال �ضم ��ن منظم ��ة بدر ،اح ��دى اكرب
ف�صائل احل�شد ،قال ان جرحى الهجوم هم
من احل�شد الرتكماين.
وكان ��ت املعلوم ��ات مت�ضارب ��ة ع ��ن ع ��دد
وهوية ال�ضحايا ،حيث قالت بع�ض االنباء
ان اجلرح ��ى هما اثن�ي�ن م ��ن امل�ست�شارين
الإيرانيني والقتيل من احل�شد الع�شائري.
واك ��د مهدي تقي ،وه ��و ع�ضو جلنة االمن
والدف ��اع يف الربملان يف حدي ��ث لـ(املدى)
ان املع�سك ��ر امل�سته ��دف ي�ض ��م عنا�صر من
احل�شدي ��ن ال�شعب ��ي والع�شائ ��ري ،لكنه مل
يذكر هوية امل�صاب�ي�ن .وبح�سب معلومات
�أولي ��ة يقول تق ��ي ،وهو نائب ع ��ن �صالح
الدي ��ن �إن الطائ ��رة امل�س�ي�رة كان ��ت حتمل
"�صاروخ ��ا موجها" ولي� ��س "رمانة" كما
جاء يف بيان خلية الإعالم.
وق ��ال �إن الطائرة متطورة وقامت بتفجري
نف�سه ��ا بع ��د اط�ل�اق ال�صاروخ .بقي ��ة �آثار
احلط ��ام ما زالت موج ��ودة ويتم التحقيق
به ��ا م ��ن قب ��ل قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتك ��ة
والدفاع اجلوي واحل�شد ال�شعبي.
ووف ��ق املعلوم ��ات االولية ،يق ��ول النائب
ان الطائ ��رة التي ق�صف ��ت املع�سكر "جاءت
م ��ن �شمال �آمريل" ،وهي مناطق خالية من
ال�سكان ويعتقد وجود ن�شاط لداع�ش فيها،
لكن تقي مل يتهم التنظيم ب�شكل دقيق.

�أطل ��ق نا�شطون على مواق ��ع التوا�صل
االجتماع ��ي حمل ��ة "فقي ��ه املحكم ��ة"،
لتعدي ��ل م�ش ��روع قان ��ون املحكم ��ة
االحتادي ��ة كون ��ه ين� ��ص عل ��ى ا�ضاف ��ة
فقه ��اء يف ال�ش� ��أن الإ�سالم ��ي ك�أع�ض ��اء
يف املحكم ��ة االحتادي ��ة .وت ��داول
نا�شطون مدنيون على مواقع التوا�صل
االجتماع ��ي ر�سال ��ة ج ��اء فيه ��ا� ،أن
"جمل�س النواب يحاول ت�شريع قانون
جدي ��د للمحكم ��ة االحتادي ��ة ب�إدخ ��ال
�أربع ��ة �أع�ض ��اء ممثل�ي�ن ع ��ن الوقف�ي�ن
ال�سن ��ي وال�شيع ��ي بو�صفهم خرباء يف
الفق ��ه الإ�سالم ��ي ولي�س ��وا كمخت�صني

بالق�ضاء".
و�أ�ضاف ��ت الر�سال ��ة ،املذ ّيل ��ة ب�شع ��ار
(ها�شت ��اك) #فقيه_املحكم ��ة� ،أن
"العراقي�ي�ن يع�ّب�رّ ون ع ��ن رف�ضه ��م
مق�ت�رح القان ��ون املزمع �إق ��راره ،حيث
�أنه يق�صي وب�شكل وا�ضح و�صريح ّ
كل
مكون ��ات ال�شعب العراق ��ي الأخرى من
غ�ي�ر امل�سلمني ،وهو �أمر ال ميكن قبوله
حتى و�إن كانوا يتحججون ب�سنده �إىل
الد�ستور" .و�أ�ش ��ار ،النا�شطون �إىل �أن
"هذا القانون ي�ض ُّر باحلريات ويخالف
مبادئ الدميقراطية ،التي يفرت�ض �أ ّنها
احلجر الأ�سا�س لعراق ما بعد ."٢٠٠٣
ونوّ ه ��ت الر�سال ��ة� ،إىل "تكري� ��س
امل�ش ��روع ملب ��د�أ املحا�ص�ص ��ة العرقي ��ة

�أول قرار ق�ضائي ب�ش�أن
ملف "�أونا �أويل"
 ترجمة  /حامد �أحمد
اق ��ر رج ��ل االعم ��ال الربيط ��اين با�س ��ل اجل ��راح،
املن ��دوب ال�ساب ��ق للع ��راق ع ��ن م�ؤ�س�س ��ة موناكو
لعق ��ود النف ��ط والغ ��از �أون ��ا اويل ،ع ��ن دوره يف
م�ؤامرة ف�ساد دولية عقب حتقيق جنائي يف ق�ضية
دفع ر�شاوي مزعومة مل�س�ؤولني يف العراق مبجال
قط ��اع الطاقة  .وادانت حمكم ��ة �ساوثوارك امللكية
يف لن ��دن اجل ��راح البال ��غ م ��ن العم ��ر  70عاما من
مدينة هول بانكلرتا بخم�س ق�ضايا تتعلق بالت�آمر
لإعط ��اء ر�شاوي مل�س�ؤولني عراقيني من اجل الفوز
بعقود جتارية بقطاع النفط يف العراق .
ويذكر ان هذه هي املرة االوىل التي يتم فيها ادانة
اح ��د املتورط�ي�ن يف ق�ضية ت ��وىل مكت ��ب مكافحة
جرائ ��م االحتي ��ال اخلط�ي�رة  SFOالربيط ��اين
التحقيق فيه ��ا منذ ثالث �سنوات للبحث يف ق�ضية
ر�ش ��اوي وغ�سي ��ل ام ��وال م�شك ��وك فيه ��ا مرتبطة
ب�شركة اونا �أويل ،مل�شاريع النفط والغاز.
اجل ��راح ،ال ��ذي و�صف ��ه مكت ��ب مكافح ��ة اجلرائم
الربيط ��اين عل ��ى ان ��ه من ��دوب �شرك ��ة اون ��ا اويل
ال�ساب ��ق للعراق اقر بالذن ��ب .وا�ستنادا اىل مكتب
مكافح ��ة جرائ ��م االحتيال الربيطاين ف ��ان خم�سة

املدير العام
غادة العاملي
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واملذهبية والدينية وفق ًا الفقرة (�أ) من
املادة الرابعة منه" .وانتقدت الر�سالة،
"ت�سلط الوقفني ال�شيعي وال�سني وفق ًا
للقانون" ،مبينة �أن "املحكمة االحتادية
متث ��ل �أعلى �سلط ��ة ق�ضائي ��ة ،وال نرى
داع لإدخ ��ال �أع�ض ��اء غري خمت�صني
�أيّ ٍ
بالق�ضاء" .وحذر النا�شطون من �إعطاء
الفقه ��اء�" ،سلطة �أعلى م ��ن الق�ضاة يف
ا�ست�ص ��دار القرارات ،وه ��ذا ما �سي�ؤثر
�سلب ًا على قرارات املحكمة وعلى �ضمان
ا�ستقاللية الق�ضاء العراقي".
وخل�صت الر�سالة� ،إىل "�أهمية �أن يقف
العراقي ��ون جميع ًا جنب� � ًا �إىل جنب من
�أج ��ل رف� ��ض ت�شريع ه ��ذا القانون غري
العادل ،دعم� � ًا لوحدة الع ��راق وحفاظ ًا

لندن تدين م�شتبه ًا به بتقدمي ر�شاوى مل�س�ؤولني
عراقيني يف جمال النفط

تهم رفعت �ضد اجلراح تعلقت ب�شكوك ن�شاط ف�ساد
وق ��ع ب�ي�ن عام ��ي  2005و  2013عرب من ��ح عقود
لتجهي ��ز ون�ص ��ب مرا�س ��ي حتمي ��ل �أحادي ��ة مع مد
�أنابيب نفط جنوبي العراق.
ويذكر ان هناك ثالثة �أفراد �آخرين مل يقروا بالذنب
وانه ��م �سيواجهون حمكم ��ة العام الق ��ادم  .التهمة
املرفوعة �أمام املحكمة �أدرج ��ت اي�ضا ا�سماء �أفراد
�آخري ��ن و�شركات كان اجلراح قد تعامل معهم .ومل

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني
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على ا�ستقاللية الق�ضاء".
وا�ستق�ل�ال الق�ضاء �أمام ح ��رج كبري".
وتق ��ول الإعالمية ن ��ور القي�سي ،وهي و�أ�ض ��اف اخللخ ��ايل� ،أن "الن�صو� ��ص
م ��ن امل�شارك�ي�ن يف ه ��ذه احلمل ��ة� ،إن احلالي ��ة تتيح لبع�ض اجله ��ات التدخل
"القان ��ون عب ��ارة ع ��ن قنبل ��ة موقوتة يف ق ��رارات ه ��ذه املحكم ��ة الد�ستورية
حيث يت�ضم ��ن ن�صو�ص ًا متثل م�صادرة املهمة ويف اخت�صا�صاتها".
للحري ��ات املدني ��ة ،وت�سه ��م يف �أ�سلمة وعل ��ى �صعي ��د مت�ص ��ل� ،أف ��اد اخلب�ي�ر
املجتم ��ع" .ودعت القي�سي� ،إىل "رف�ض ال�سيا�س ��ي با�س ��ل ح�س�ي�ن� ،أن "ال�سعي
كل م ��ا يزي ��د م ��ن االنح ��دار الت�شريعي لإقرار قان ��ون املحكمة االحتادية العليا
وي�سه ��م يف امل�ض ��ي �إىل الهاوي ��ة" ،ه ��و حماول ��ة ال�ستن�س ��اخ التج ��ارب
م�شددة عل ��ى �أن "الن�صو�ص املعرو�ضة الإ�سالمية يف املنطقة".
�أم ��ام جمل� ��س الن ��واب حالي� � ًا تزيد من ولفت ح�سني� ،إىل "�أهمية جعل الق�ضاء
ح ��دة ال�صراع ��ات احلزبي ��ة واملذهبية م�ؤ�س�س ��ة ر�صين ��ة وع ��دم حتويل ��ه �إىل
والديني ��ة والعرقية" .م ��ن جانبه يرى جمال� ��س دينية من خ�ل�ال منح ع�ضوية
املحام ��ي ميثم اخللخ ��ايل �أن "القانون املحكمة العليا يف العراق �إىل فقهاء يف
ي�ض ��ع املحكم ��ة االحتادي ��ة العلي ��ا الدين الإ�سالمي".
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ترف ��ع تهم �ضد ه� ��ؤالء اال�شخا�ص الآخرين  .الذين
ادرج ��ت ا�سما�ؤه ��م يف الته ��م اخلم�س ��ة ه ��م ثالثة
افراد من عائلة اح�ساين الذي كانوا �سابقا ميلكون
�شرك ��ة اونا �أوي ��ل ويديرونها ،وهم عط ��ا م�ؤ�س�س
ال�شركة وولديه �سايرو�س و�سامان .
عائل ��ة االح�س ��اين نف ��وا �أي دور م�ش�ي�ن له ��م فيما
يتعل ��ق بن�شاط �أونا �أويل وو�صفوا االتهامات �ضد
ال�شرك ��ة ب�أنها اتهامات خبيث ��ة وم�ضرة  .وقد ظهر

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي
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املدير الفني

خالد خ�ضري

ال�شه ��ر املا�ضي �أن مكتب مكافح ��ة جرائم االحتيال
قد ا�سقط حتقيقاته بخ�صو�ص عائلة اح�ساين رغم
ان حتقيق ��ه بخ�صو�ص اونا اويل م�ستمر .ورف�ض
مكت ��ب التحقي ��ق بيان �سب ��ب ايق ��اف التحقيق مع
عائلة اح�ساين .
وم ��ن اال�سماء التي ادرجت يف التهمة �ضد اجلراح
ه ��و �أحمد اجلب ��وري املدي ��ر التنفي ��ذي وم�ؤ�س�س
�شرك ��ة� ،أرمادا غ ��روب االردني ��ة لال�ست�شارات يف
جم ��ال الطاقة .وق ��د مت اته ��ام اجل ��راح بالتن�سيق
مع اجلب ��وري لتقدمي ر�ش ��اوي مل�س�ؤولني عراقيني
متعلقة بعقدين يف قطاع النفط .
وكان اجلب ��وري قد و�صف �سابق ��ا االتهامات �ضده
و�ض ��د �شركته �أرم ��ادا غروب ،على انه ��ا عارية عن
ال�صح ��ة وانه قد �أوكل م�ؤ�س�س ��ة قانونية للتحقيق
ورف ��ع دعوى ق�ضائية �ضد ال�صحفيني يف م�ؤ�س�سة
فريفاك�س االعالمية اال�سرتالية التي كانت اول من
ك�شف ��ت وحققت يف ه ��ذه املزاعم �ض ��د �شركة �أونا
�أوي ��ل  .وطالت الته ��م م�س�ؤولني كب ��ار يف العراق
بينه ��م ن ��واب لرئي� ��س ال ��وزراء العراق ��ي حينه ��ا
لك ��ن الق�ض ��اء العراق ��ي مل يحق ��ق او مل يكمل ملف
التحقيق حتى الآن.
عن �صحيفة الغارديان
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سياسة

 طالب عبد العزيز

العيداين ..بعد هزمية ذوي الثياب الزرق
اال�شهر القادمة ،وما تبقى
من �سنوات ثالث له قادرة
على تبو�ؤه �أعلى الرتب �إذا
اح�سن �إدارة املدينة على
وفق ما يخطط له ،رمبا
تعوزه احلكمة والقدرة
فاملهمة لي�ست بالي�سرية،
بوجود املرتب�صني به،
و�ستظل �أعني تيارات
�أخرى تدمع وتتطلع.

ع ّق ��دت تظاه ��رات ذوي الثي ��اب ال ��زرق،
جماع ��ة بليغ ابي كل ��ل امل�شه ��د ال�سيا�سي يف
الب�صرة ،وك�شفت عن هزال جديد يف العملية
ال�سيا�سية ،بعد �أن �أثبتوا �أنهم �أقلية وا�ضحة
�إزاء احل�ش ��ود التي وقفت على الأر�صفة ،ومل
تفلح �أعداد �شيوخ الع�شائر الذين ا�ست�أجروهم
يف الت�أث�ي�ر عل ��ى ر�صانة م�شه ��د املتظاهرين
يف الب�ص ��رة ،فيم ��ا مل ي�سلم �شخ� ��ص الزعيم
احلكيم من اال�ساءة و�سماع الكلمات البذيئة،
فق ��د ا�ستذك ��رت جماه�ي�ر املدين ��ة املناوئة له
�شعاراتها القدمية ،التي رفعتها العام املا�ضي
�ضد املحافظ ال�سابق ماجد الن�صراوي ،وهي
كلمات قا�سية جد ًا.

قالت �إن حتديد
"البايومرتية" فقط �سيحرم
ثلث الناخبني من الت�صويت

نعتق ��د �أن الأخ اب ��و كلل تلقى �ضربة موجعة
يف الب�ص ��رة ،وب ��ات م ��ن الوا�ض ��ح �أن تي ��ار
احلكيم هنا ما زال يعاين من تركة الن�صراوي
وق�صي حمبوبة و�شركة هيل انرتنا�شيونال،
الأمر الذي ي�ستثمره املحافظ �أ�سعد العيداين
ل�صاحل ��ه ب�ش ��كل حقيق ��ي ،م ��ع اخلط� ��أ الذي
ارتكب ��ه باخ ��راج �أبناء ع�شريت ��ه لن�صرته� ،إذ
مل يك ��ن بحاجة اىل ذلك ،فاملدينة بد�أت ت�شعر
ب�أنه يعمل ل�صاحلها ،وم�شاريعه يف اخلدمات
بع ��د �إقرار التخ�صي�صات الكب�ي�رة بد�أ يجني
ثمارها ،وال�سكان ما زالوا على االمل بتح�سن
�أو�ضاعهم ،لذا ال قيمة لن�صرة الع�شرية لرجل
م�ؤيد من قطاعات وا�سعة كثرية.

مل يخرق املحافظ ،العيداين قاعدة الوالءات
عراقي ًا ،فالعديد من رجال ال�سيا�سة العراقيني
ا�ستبدل ��وا والءاته ��م من اليم�ي�ن اىل ال�شمال
وبالعك� ��س ،ولعل تنق�ل�ات العيداين يف �أكرث
م ��ن كتل ��ة (امل�ؤمتر،الدع ��وة ،احلكي ��م) تق ��ع
�ضم ��ن ال�سي ��اق ذات ��ه ،لكن ��ه ،فارقه ��م جميع ًا
ل�صال ��ح الب�ص ��رة منتمي ��ا له ��ا ،وم ��ا ح�ش ��ود
احلكي ��م االخ�ي�رة �ض ��ده �إال لأن ��ه انقلب على
املعادل ��ة الأوىل ،الت ��ي تق ��ول ب ��انَّ كر�س ��ي
املحاف ��ظ يف الب�صرة من ح�صة احلكيم .ك�س ُر
العيداين للقاع ��دة هذه ،وانتم ��ا�ؤه ال�صريح
وجناحه
للمدينة ،خارج الوالءات التقليدية،
ُ
يف تنفي ��ذ امل�شاريع التي يعم ��ل على تنفيذها

�ستكون الق�ضية املحورية يف بقائه حمافظ ًا،
والتفاف الب�صريني حوله.
اال�شه ��ر القادم ��ة ،وم ��ا تبق ��ى م ��ن �سن ��وات
ثالث ل ��ه قادرة على تب ��و�ؤه �أعل ��ى الرتب �إذا
اح�سن �إدارة املدين ��ة على وفق ما يخطط له،
رمبا تع ��وزه احلكمة والق ��درة فاملهمة لي�ست
بالي�س�ي�رة ،بوجود املرتب�صني ب ��ه ،و�ستظل
�أع�ي�ن تي ��ارات �أخرى تدم ��ع وتتطلع .وا�ضح
�أن ال جهة حزبي ��ة �صريحة تقف وراء كر�سي
العي ��داين الي ��وم ،فقد جيء ب ��ه كمنقذ وحيد
وبارادة ب�صرية من قبل �أع�ضاء املجل�س ،بعد
ال�ضغوط التي تعر�ضت لها احلكومة املحلية
وزح ��ف التظاه ��رات الدامي ��ة الت ��ي اندلعت

والتف ��ت حوله ��ا جماه�ي�ر خمتلف ��ة تطال ��ب
بالق�صا�ص من املحافظ ال�سابق ،الن�صراوي،
الهارب اىل �إيران فا�سرتاليا .اجلماهري التي
رفع ��ت �شع ��ار (ال ب......ين وال ن�ص ��راوي
ونريد حاكم ب�صراوي).
�إذن ،ه ��ي مهمة �صعبة ب ��كل ت�أكيد ،تلك التي
�ستواج ��ه العيداين ،رهانها النجاح يف تنفيذ
امل�شاري ��ع اخلدمي ��ة ،وال�شفافي ��ة يف �ص ��رف
امل ��ال ،بع ��د تخطيه عقب ��ة احلكي ��م و�أبي كلل
بق ��وة� ،أما م ��ا هو خمب�أ يف خ ��روج التيارات
الأخ ��رى فم ��ا زال بي ��د الغيب ،ذل ��ك لأن لعبة
الكت ��ل يف الع ��راق ال تقب ��ل مبنط ��ق املنقلبني
عليها.

مفو�ضية االنتخابات 21 :مليون ناخب يحق لهم
امل�شاركة يف االنتخابات املحلية

ك�شفت مفو�ضية االنتخابات ان عدد الناخبني الذين يحق لهم الإدالء ب�أ�صواتهم يف انتخابات جمال�س املحافظات املقرتح
�إجرا�ؤه��ا يف الراب��ع من �شهر ني�سان للعام  2020نحو  21مليون ناخب .وح��ذرت من ان اقت�صار امل�شاركة يف االقرتاع املقبل
على حاملي البطاقة االلكرتونية (البايو مرتية) �سيحرم قرابة  %30من الناخبني.
 بغداد/حممد �صباح
وت�شري التقاري ��ر امليدانية الت ��ي �أعدتها
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات اىل �أن  % 70من
الناخبني ميتلكون بطاقة الناخب البايو
مرتية ،يف حني �سجلت العا�صمة بغداد
�دن من
واالنب ��ار ونين ��وى م�ست ��وى مت � ٍ
االقبال على ا�ستالم البطاقة االلكرتونية
حيث بلغت ن�سبتها اقل من  % 45مقارنة
باملحافظات الأخرى.
وم ��ا زالت طواقم مفو�ضي ��ة االنتخابات
م�ستمرة يف توزيع البطاقة البايو مرتية
عل ��ى الناخب�ي�ن يف عم ��وم املحافظ ��ات
العراقية عدا حمافظات �إقليم كرد�ستان.
ويج ��ري ج ��دل وا�س ��ع ب�ي�ن مفو�ضي ��ة
االنتخابات التي تدفع باعتماد امل�شاركة
باالنتخاب ��ات املقبل ��ة حلامل ��ي البطاق ��ة
البايومرتي ��ة وق�ص�ي�رة االم ��د ،فيم ��ا
ي�ص ��ر اع�ض ��اء يف جمل�س الن ��واب على
اقت�ص ��ار امل�شاركة على حامل ��ي البطاقة
البايومرتية.
ويق ��ول الناطق با�سم جمل� ��س مفو�ضية
االنتخاب ��ات ريا�ض البدران يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �إن "مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات
ا�ستكمل ��ت �إع ��داد وحتدي ��ث �سج ��ل
الناخبني االبتدائي بعد �إ�ضافتها مواليد
( 2001و )2002والبال ��غ عددهم مليون
ون�صف املليون ناخب ،وحذف الوفيات،
وت�صحي ��ح الأخط ��اء الت ��ي وردت يف
�سجل االق�ت�راع ال�ساب ��ق وتغيري مراكز
االق�ت�راع للكثري م ��ن املواطن�ي�ن" ،الفتا
�إىل ان ��ه "بع ��د ه ��ذه االج ��راءات �أ�صبح
لدين ��ا �سج ��ل ناخب�ي�ن حم ��دث خلو� ��ض
انتخابات جمال�س املحافظات".
وتنتظ ��ر مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات ت�شريع
قان ��ون انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظات
رق ��م ( )12ل�سنة  2018م ��ن قبل جمل�س
الن ��واب خ�ل�ال الف�ت�رة املقبلة م ��ن اجل
ا�ستكمال باقي ا�ستعداداتها اللوجت�سية
والفني ��ة املتوقف ��ة عل ��ى متري ��ر ه ��ذا
القانون.
وي�ش�ي�ر الب ��دران اىل ان "م ��ن �ضم ��ن
الإج ��راءات الت ��ي ا�ستكملته ��ا مفو�ضية
االنتخاب ��ات والت ��ي ال تتوق ��ف عل ��ى
وج ��ود قانون هي املوا�صف ��ات اخلا�صة
والتخميني ��ة للعق ��ود املتعلق ��ة بع ��دة
االق�ت�راع ،وال�شركة الفاح�ص ��ة ،وورقة
االقرتاع".
ويو�ضح الناطق با�سم جمل�س مفو�ضية
االنتخاب ��ات �أن "املفو�ضي ��ة ال ميك ��ن
له ��ا اب ��رام العق ��ود الدولي ��ة اخلا�ص ��ة
بتلك العق ��ود التي و�ضع ��ت موا�صفاتها
التخمينية وكذل ��ك ت�أهيل �أجهزة ت�سريع
النتائ ��ج �إال يف ح ��ال �إق ��رار قان ��ون
انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظ ��ات من قبل
جمل�س الن ��واب" ،الفتا �إىل �أن "القانون
�سيحدد نوع االقرتاع و�إمكانية ا�ستعمال
الأجهزة االلكرتونية".
وتعاق ��دت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات م ��ع
�إح ��دى ال�ش ��ركات الكوري ��ة اجلنوبي ��ة
عل ��ى �شراء � 59ألف جهاز م�س ّرع للنتائج
بلغت كلفتها م ��ا يقارب  97مليون دوالر
�ستوزع عل ��ى  54.552حمطة انتخابية
التي دخلت للمرة االوىل يف االنتخابات
الربملاني ��ة الت ��ي ج ��رت يف �أي ��ار الع ��ام
.2018
ويب�ي�ن الب ��دران �أن "هن ��اك �أك�ث�ر م ��ن
ع�شري ��ن �شرك ��ة �أجنبي ��ة (�أملاني ��ة،
وبريطاني ��ة) و�ش ��ركات عربي ��ة �أب ��دت

جندي يديل
ب�صوته يف
االنتخابات
املا�ضية...
ار�شيف
رغبته ��ا يف احل�ص ��ول على عق ��د فح�ص
الأجهزة االلكرتونية (امل�سرعة للنتائج)
واملع ��دة لإج ��راء االنتخاب ��ات املحلي ��ة
املقبل ��ة لطم�أن ��ة ال�ش ��ركاء يف العملي ��ة
ال�سيا�سي ��ة عل ��ى عدم وج ��ود هاكرز يف
هذه الأجهزة".
وكان ��ت مفو�ضية االنتخاب ��ات قد �أجرت
�سل�سل ��ة م ��ن االختب ��ارات وعملي ��ات
الفح� ��ص عل ��ى الأجه ��زة االلكرتوني ��ة
امل�سرع ��ة للنتائج قبل �إج ��راء انتخابات
جمل�س النواب املا�ضية بح�ضور عدد من
ال�سفراء الأجانب وممثلي الأمم املتحدة
يف العراق.
ويلف ��ت الناطق با�سم جمل� ��س مفو�ضية
االنتخاب ��ات �إىل ان "ه ��ذه ال�ش ��ركات
خمت�ص ��ة بالرباجمي ��ات املتخ�ص�صة يف
العملي ��ات االنتخابي ��ة وبالت ��ايل يبق ��ى
مو�ض ��وع اختيار �إحدى ه ��ذه ال�شركات
لفح�ص الأجه ��زة االلكرتونية بعد �إقرار
قان ��ون االنتخاب ��ات م ��ن خ�ل�ال �إع�ل�ان
املناق�صة والعرو�ض املطلوبة".
وكان فح� ��ص الأجه ��زة امل�سرعة للنتائج
يف االنتخاب ��ات الربملاني ��ة ال�سابقة على
نوع�ي�ن الأول قامت ب ��ه ال�شركة الكورية
امل�صنع ��ة للأجه ��زة االلكرتونية ،الثاين
نفذته مفو�ضي ��ة االنتخابات على خم�س
مراح ��ل للت�أكد من �سالمة هذه الأجهزة.
ورغ ��م ذل ��ك الحق ��ت �شبه ��ات التالع ��ب
النتائج مراحل العد والفرز.
وي�ش�ي�ر الب ��دران �إىل �أن "الأجه ��زة
االلكرتوني ��ة الت ��ي تلف ��ت يف مرك ��ز
الر�صاف ��ة تقدر ب� �ـ( )7000جه ��از ممكن
تعوي�ضه ��ا م ��ن الأجه ��زة املوج ��ودة يف
�إقليم كرد�ستان".
وكان حريق قد الته ��م �صناديق واجهزة
موج ��ودة يف خم ��ازن املفو�ضي ��ة يف

الر�صافة م ��ع �أزمة النتائ ��ج التي رافقت
االنتخابات الربملانية الأخرية.
وكان ��ت مفو�ضية االنتخاب ��ات قد ك�شفت
يف �شه ��ر حزي ��ران م ��ن الع ��ام � 2018أن
احلري ��ق �شمل �أجه ��زة ت�سري ��ع النتائج
و�أجه ��زة التحق ��ق االلكرتونية اخلا�صة
مبكت ��ب انتخاب ��ات بغ ��داد الر�صاف ��ة"،
م�ؤك ��دة �أن "احلريق لن ي�ؤثر على نتائج
االنتخابات".
وي�ؤك ��د امل�س� ��ؤول يف مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات ان "هناك مزاجا عاما داخل
جمل� ��س النواب على �ض ��رورة ا�ستخدام
الأجهزة االلكرتونية (امل�سرعة للنتائج)
يف االنتخابات املحلي ��ة املقبلة" ،منوها
�إىل ان "�أي عقد فيه تبعات مالية ال ميكن
ا�ستكماله �إال بع ��د �إقرار القانون من قبل
جمل�س النواب".
وكانت مفو�ضي ��ة االنتخابات قد تعهدت
يف �أح ��د لقاءاته ��ا م ��ع ر�ؤ�س ��اء الكت ��ل
ال�سيا�سي ��ة واللج ��ان الربملاني ��ة داخ ��ل
جمل� ��س الن ��واب �أنه ��ا اتخ ��ذت حزم ��ة
م ��ن الإج ��راءات الفنية الت ��ي �ستحد من
عمليات التالعب والتزوير يف انتخابات
جمال�س املحافظات املقبلة.
وي�ؤكد ريا�ض البدران ان "هناك تعاونا
كب�ي�را بني احلكومة واللجن ��ة القانونية
يف جمل� ��س الن ��واب م ��ع مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات لغر� ��ض امل�ساهمة يف �إمتام
العملي ��ة االنتخابي ��ة املقبل ��ة بال�ش ��كل
ال�صحيح واملطمئن لكل ال�شركاء".
وي�ضي ��ف امل�س� ��ؤول يف املفو�ضي ��ة �أن
"هن ��اك ق�ضاي ��ا ممك ��ن ت�ضمينه ��ا يف
قان ��ون االنتخابات املحلي ��ة واملت�ضمنة
ع ��د وف ��رز بن�سب ��ة ( )%5ل ��كل املحط ��ات
االنتخابي ��ة من اج ��ل طم�أن ��ة كل �شركاء
العملي ��ة االنتخابية" ،الفتا �إىل �أن "هذه

الإجراءات �سيحددها قانون االنتخابات
املحلي ��ة" .ويلف ��ت الب ��دران اىل ان
"اللغط ال ��ذي رافق عملية �إعالن نتائج
االنتخاب ��ات الربملاني ��ة الع ��ام املا�ض ��ي
�أ�سباب ��ه معروف ��ة ،وبالت ��ايل �سنح ��اول
معاجلة كل هذه ال�شكوك عرب التعاقد مع
�شرك ��ة فاح�صة و�إمكاني ��ة عد وفرز جزء
معني من املحطات يدويا".
ويب�ي�ن �أن "التوج ��ه داخ ��ل مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات �سيك ��ون اختي ��ار دول ��ة
الإم ��ارات ال�ستئجار قم ��ر �صناعي لنقل
البيان ��ات م ��ن املراك ��ز االنتخابي ��ة �إىل
املرك ��ز الوطن ��ي" ،الفت ��ا �إىل �أن "هن ��اك
ثالثة مواق ��ع رئي�سة ال�ستئج ��ار االقمار
ال�صناعي ��ة يف م�صر والهن ��د والإمارات
وبالتايل الأخرية هي الأقرب للعراق".
وا�ست�أج ��رت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات يف
االنتخاب ��ات االخ�ي�رة قم ��ر ًا �صناعي ًا يف
دولة الإمارات قام بنقل بيانات الناخبني
م ��ن � 54ألف حمط ��ة انتخابية يف عموم
الع ��راق �إىل املرك ��ز الوطن ��ي الواقع يف
العا�صمة بغداد بفرتة ال تتجاوز ال�ساعة
الواحدة.
ام ��ا ع ��ن ع ��دد موظف ��ي االق�ت�راع �أجاب
امل�س�ؤول يف مفو�ضية االقرتاع �أن "العد
�سيتج ��اوز ال� �ـ 200الف موظ ��ف ب�سبب
ع ��دم م�شاركة حمافظ ��ات الإقليم يف هذا
االقرتاع".
وطالب ��ت مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات م ��ن
احلكوم ��ة بتخ�صي� ��ص  296مليار دينار
لإكمال حت�ضرياتها اللوج�ستية املتعلقة
ب�إمت ��ام العملية االنتخابي ��ة يف � 12أيار
املقبل التي �شارك فيها � 300ألف موظف
مت تدريبه ��م ال�ستخ ��دام � 59أل ��ف جه ��از
�إلكرتوين.
وا�ستع ��دادا للح ��دث االنتخاب ��ي املقب ��ل

املتمث ��ل بانتخابات جمال� ��س املحافظات
غ�ي�ر املنتظم ��ة باقلي ��م دع ��ت مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات جميع ال ��وزارات والهيئات
غ�ي�ر املرتبط ��ة ب ��وزارة اىل �ض ��رورة
التع ��اون والتن�سي ��ق م ��ع مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات ع�ب�ر ح ��ث املوظف�ي�ن اىل
اال�س ��راع بتحديث بياناته ��م بايومرتيا
وتدقي ��ق بياناته ��م وتقاطعها مع �سجل
الناخب�ي�ن وعرب الف ��رق اجلوالة التابعة
للمفو�ضية.
ويقول الب ��دران ان "املواعي ��د املقرتحة
م ��ن قبل اجلميع لإجراء االقرتاع املحلي
هو بتاريخ  4ني�سان".
ونف ��ذت احلكومة تغي�ي�رات على قانون
جمال� ��س املحافظ ��ات والأق�ضية رقم 12
و�أر�سلته �إىل الربملان مت�ضمن ًا منح % 30
من املقاعد �إىل املر�شحني الأعلى �أ�صوات ًا
و %70من املقاعد توزع وفق نظام �سانت
ليغو املعدل واملحدد بـ(.)1.9
وا�ستكم ��ل جمل� ��س الن ��واب ،الق ��راءة
الثاني ��ة ملق�ت�رح قان ��ون التعدي ��ل الأول
لقان ��ون انتخاب ��ات جمال� ��س املحافظات
والأق�ضي ��ة رق ��م  12ل�سن ��ة  2018بع ��د
ح�سم اك�ث�ر النقاط اخلالفي ��ة بني الكتل
واملكون ��ات با�ستثن ��اء مو�ضوع انتخاب
حمافظة كركوك.
من جانبه يو�ضح ع�ضو �آخر يف جمل�س
مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات �أن "املفو�ضي ��ة
قدمت مقرتح ��ا ي�سمح حلامل ��ي البطاقة
البايومرتي ��ة والق�ص�ي�رة بامل�شارك ��ة
يف االنتخاب ��ات املحلي ��ة" ،منوه ��ا �إىل
�أن "هن ��اك �آراء متع ��ددة داخ ��ل الربملان
تدف ��ع باعتم ��اد الباي ��و مرتي ��ة والق�س ��م
الآخ ��ر م�ؤي ��د للمقرتحات الت ��ي طرحتها
املفو�ضية".
ويب�ي�ن ع�ض ��و املجل� ��س ح ��ازم الرديني

يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى) ان "هن ��اك ثالث
حمافظ ��ات ن�سبه ��ا متدني ��ة بح�ص ��ول
ناخبيه ��ا على البطاق ��ة البايو مرتية هي
االنب ��ار وبغ ��داد ونين ��وى حي ��ث تق ��در
ن�سب ��ة حاملي البطاق ��ة البايو مرتية يف
تلك املحافظات ب�أقل من ."%45
ويعتق ��د الردين ��ي �أن "ت ��دين ه ��ذه
الن�سب ��ة �سي�ؤثر عل ��ى ن�سبة امل�شاركة يف
االنتخابات املحلي ��ة املقبلة اذا اقت�صرت
امل�شارك ��ة عل ��ى حامل ��ي البطاق ��ة البايو
مرتي ��ة وابع ��اد ق�ص�ي�رة الأم ��د" ،الفت ��ا
�إىل �أن "هن ��اك حمافظ ��ات ع�ب�رت فيه ��ا
ن�س ��ب ا�ست�ل�ام البطاقات الباي ��و مرتية
الـ."%70
وي�ؤك ��د �أن "مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات
م�ستم ��رة يف توزي ��ع البطاق ��ات الباي ��و
مرتية للناخبني منذ عدة �أ�شهر" ،معتقدا
�أن "االعتماد عل ��ى البطاقة البايو مرتية
و�أبع ��اد ق�ص�ي�رة الأم ��د �سي�ؤث ��ر عل ��ى
ن�س ��ب امل�شارك ��ة يف االنتخابات املحلية
املقبلة".
ويتابع �أن "هناك ( )3ماليني بطاقة بايو
مرتي ��ة غ�ي�ر م�ستلمة من قب ��ل الناخبني،
ق�س ��م منها مطبوع لك ��ن مل توزع ،وق�سم
�آخر غري مطبوع" ،مو�ضحا �أن "عمليات
التوزي ��ع م�ستم ��رة ومل تتوق ��ف من قبل
مفو�ضية االنتخابات".
وي�ؤك ��د ان "ن�سب ��ة توزي ��ع البطاق ��ة
الباي ��و مرتي ��ة على الناخب�ي�ن يف عموم
املحافظ ��ات العراقية عدا �إقليم كرد�ستان
ت�ص ��ل اىل ح ��وايل  ،"%70الفت ��ا �إىل
�أن "ع ��دد الناخب�ي�ن الذي ��ن �سي�سمح لهم
بامل�شارك ��ة يف االق�ت�راع املقب ��ل �سيكون
قرابة  21مليون ناخب".
وكان ع�ض ��و جمل� ��س مفو�ضي ��ة
االنتخاب ��ات معتم ��د املو�س ��وي ق ��د اك ��د

لـ(امل ��دى) الع ��ام املا�ض ��ي ان "املفو�ضية
طبع ��ت  14ملي ��ون بطاق ��ة باي ��و مرتية
انتخابي ��ة ل ��كل املحافظ ��ات العراقي ��ة
الت ��ي يحق لها امل�شارك ��ة يف االنتخابات
الربملانية املا�ضية" م�ؤكدا �أن "املجموع
الكلي للناخبني يف العراق ي�صل �إىل 24
مليون ناخب".
ويو�ض ��ح الردين ��ي �أن "انخفا� ��ض ع ��دد
الناخبني يف االنتخابات املحلية مقارنة
بالربملاني ��ة يع ��ود �إىل ان حمافظ ��ات
�إقلي ��م كرد�ستان لن ت�ش ��ارك يف االقرتاع
املحلي" ،الفتا �إىل ان "املواليد اجلديدة
الت ��ي مت ��ت �إ�ضافته ��ا ل�سج ��ل الناخبني
( 2001و )2002مل تت ��ح له ��م فر�ص ��ة
الت�سجيل على البطاقة البايو مرتية".
وكان ��ت انتخاب ��ات جمل� ��س الن ��واب
الأخ�ي�رة الت ��ي ج ��رت يف �أي ��ار ،2018
و�شه ��دت تراجع� � ًا وا�ضح� � ًا يف �إقب ��ال
الناخب�ي�ن على االق�ت�راع ،قد تكون الأقل
منذ .2005
وج ��رت ع ��ادة كل االنتخاب ��ات املحلي ��ة
والت�شريعي ��ة يف الع ��راق منذ  2005من
دون �أن ي�سبقه ��ا ت�شري ��ع قان ��ون جدي ��د
لالنتخاب ��ات .وبح�س ��ب ت�صريح ��ات
املفو�ضية ،كان يج ��ب �أن ينتهي الربملان
م ��ن ت�شري ��ع القان ��ون يف �شه ��ر ني�س ��ان
املا�ضي ك�أق�صى حد.
وي�شدد الرديني عل ��ى �أن "االعتماد على
البطاق ��ة الباي ��و مرتي ��ة دون ق�ص�ي�رة
الأم ��د �سيح ��رم الكثري م ��ن الناخبني من
امل�شارك ��ة يف االنتخابات املحلية" ،الفتا
�إىل ان "هن ��اك  %55م ��ن ناخب ��ي بغ ��داد
واالنب ��ار و�ص�ل�اح الدي ��ن �سيحرم ��ون
م ��ن االنتخابات املحلي ��ة يف حال اعتماد
بطاقة الناخب االلكرتونية البايو مرتية
فقط" .وي�ؤكد �أن "مفو�ضية االنتخابات
تنتظ ��ر م ��ن جمل� ��س النواب ح�س ��م هذه
اجلدلية يف قانون االنتخابات املحلية"،
متوقع ��ا "الت�صويت على قانون جمال�س
املحافظات خالل اال�سبوع اجلاري".
وي�ش�ي�ر �إىل ان "مفو�ضي ��ة االنتخاب ��ات
�أ�شع ��رت الربمل ��ان يف ف�ت�رات �سابق ��ة
ب�ض ��رورة ت�شري ��ع القان ��ون قب ��ل �شه ��ر
�آب م ��ن اج ��ل ا�ستكم ��ال اال�ستع ��دادات
اللوجت�سي ��ة لإج ��راء االنتخاب ��ات يف
ني�س ��ان املقب ��ل ع ��دا ذل ��ك �ستك ��ون هناك
مواعيد جديدة".
اىل ذلك ،اكد نائب رئي�س الربملان ح�سن
الكعب ��ي ،ام� ��س ال�سب ��ت ،عل ��ى اج ��راء
االنتخابات املحلي ��ة مبوعدها املقرر يف
�شهر ني�سان من العام املقبل.
وقال مكتب الكعبي يف بيان �إن "النائب
االول لرئي� ��س جمل� ��س الن ��واب ،عق ��د
ال�سب ��ت ،اجتماع ��ا مع عدد م ��ن جمال�س
الأق�ضية والنواحي يف العراق ،بح�ضور
اع�ض ��اء جلن ��ة الأقالي ��م واملحافظ ��ات
النيابية".
وا�ض ��اف املكت ��ب ،ان "الكعب ��ي ناق� ��ش
التعدي ��ل االول لقان ��ون انتخاب ��ات
جمال�س املحافظات ،فيما اكد على اجراء
االنتخاب ��ات املحلي ��ة يف موعدها املقرر
خ�ل�ال �شهر ني�سان م ��ن العام املقبل دون
ت�أجيل".
وتاب ��ع املكتب ،ان "الكعبي ابدى حر�ص
هيئ ��ة رئا�سة جمل�س الن ��واب يف امل�ضي
باج ��راءات التعدي�ل�ات الالزم ��ة لقانون
جمال�س املحافظ ��ات ،ومنها ايجاد هيكل
تنظيمي للمجال� ��س املحلية مبا يتنا�سب
مع املهام املناطة بها".
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ترجمة

حماوالت عراقية ودولية ال�سرتجاع ما نهب من كنوز العراق الأثرية

 ترجمة /حامد �أحمد

هناك يف عمق املكاتب
اخللفية للمتحف
الوطني العراقي يف
بغداد وعند نهاية
ممر طويل ميتد على
م�سافة من امل�سالت
البابلية واجنحة
الثريان املجنحة
الآ�شورية ،تدور
عملية تق�صي عراقية
دولية ال�سرتجاع ما
نهب من كنوز الآثار
العراقية.

جتل� ��س املحقق ��ة الآثارية ،وف ��اء ح�سان،
عن ��د مكتبها هناك تت�صف ��ح حزمة �ضخمة
م ��ن االوراق الكب�ي�رة حيث تتنه ��د بينما
تقل ��ب كل �صفح ��ة .فهي حتم ��ل بني يديها
دليال ،كاتالوجا ،يحوي �صور قطع �أثرية
قدمي ��ة ا�ستخرج ��ت من مواق ��ع �أثرية يف
الع ��راق وه ��ي الآن منت�ش ��رة يف بل ��دان
خمتلف ��ة ح ��ول الع ��امل بع ��د ان مت نهبه ��ا
وتهريبه ��ا  .تق ��ول املحققة ح�س ��ان "�إنها
موجودة يف الواليات املتحدة وبريطانيا
و�سوي�س ��را ولبن ��ان واالم ��ارات العربية
املتح ��دة وا�سباني ��ا ويف بل ��دان اخ ��رى
حول الع ��امل ،ه ��ذه القطع الأثري ��ة تعود
ملكيته ��ا لنا ونح ��ن نحاول جه ��د امكاننا
ا�سرتجاعها كلها ".
وبكونه ��ا ترت�أ� ��س الق�س ��م املخت� ��ص يف
املتح ��ف با�ستع ��ادة الآثار فه ��ي م�س�ؤولة
عن البح ��ث والعثور على ع�شرات الآالف
من القط ��ع الأثري ��ة وا�ستعادتها من التي
مت نهبه ��ا م ��ن الع ��راق وتهريبه ��ا بعي ��دا
لت�ستق ��ر يف متاح ��ف ومتاج ��ر انتي ��كات
خا�صة اجنبية .
بي ��ع وا�ستع ��ادة القطع االثري ��ة العراقية
�أ�شب ��ه بلعب ��ة الق ��ط والف� ��أر الت ��ي بقي ��ت
م�ستمرة على هذه احل ��ال لعقود .املواقع
احلدودية للبالد حتوي ما ميكن اعتباره
م ��ن اه ��م املناط ��ق الآثاري ��ة يف الع ��امل.

ح�ض ��ارة بالد ما
ب�ي�ن النهرين هي مه ��د ن�ش ��وء احل�ضارة
املدني ��ة حي ��ث بني ��ت فيه ��ا اول امل ��دن
يف التاري ��خ وكتب ��ت فيه ��ا �أول اح ��رف
الكلم ��ات وب ��رزت فيه ��ا و�سقط ��ت اوىل
االمرباطوريات يف التاريخ .
يف  10ني�س ��ان  2003وبع ��د دخ ��ول
الق ��وات االمريكي ��ة بغ ��داد حي ��ث الفراغ
االمن ��ي والفو�ض ��ى الناجت ��ة ع ��ن ذل ��ك
تعر�ض املتحف الوطن ��ي العراقي لعملية
نه ��ب غري م�سبوق ��ة حيث �س ��رق من اوله
اىل �آخ ��ره وفاق ��ت ع ��دد القط ��ع الأثري ��ة
امل�سروق ��ة  15,000م ��ادة تراوح ��ت بني

اخت ��ام ا�سطواني ��ة �صغ�ي�رة اىل متاثي ��ل
�ضخم ��ة مث ��ل متث ��ال املل ��ك ال�سوم ��ري
انتمين ��ا مقط ��وع الر�أ� ��س .وق ��د اعتربت
هذه اجلرمية من بني اعظم اجلرائم التي
ارتكبت بحق ارث تاريخي ب�أكمله .
وقال ��ت املحقق ��ة الآثارية ح�س ��ان عن ذلك
اليوم "لق ��د جعلني حزينة جدا ،كثري من
النا� ��س دخل ��وا اىل قاع ��ات املتح ��ف ومت
تدمريه ب�شكل كامل ".
يف ع ��ام � 2015أعي ��د افتت ��اح املتح ��ف
ب�ص ��ورة تعك� ��س هي�أت ��ه ال�سابق ��ة .ولكن
حامل ��ا ب ��د�أ البل ��د يخطو خطوات ��ه االوىل

للتع ��ايف �ضربته كارثة اخرى .ففي العام
� 2014سيطر تنظيم داع�ش على ما يقارب
م ��ن ثلث البالد ،ب�ضمنها �آالف من املواقع
الأثرية واملتاحف .وق ��ام التنظيم بحملة
تدم�ي�ر لكث�ي�ر م ��ن التماثي ��ل والن�ص ��ب
الأثري ��ة التي ال تقدر بثمن وه ّرب ما بقي
منه ��ا لتموي ��ل حكم ��ه االرهاب ��ي .ويذكر
ان ��ه يف اوج ق ��وة التنظي ��م كان يجني ما
يق ��ارب من  100مليون دوالر �سنويا عرب
بيع القطع الأثري ��ة امل�سروقة يف ال�سوق
ال�سوداء .

وا�ضاف ��ت ح�س ��ان بقوله ��ا "نح ��ن بلد ذو
تاريخ غن ��ي ،كثري من ال�شع ��وب القدماء
عا�ش ��وا هنا ،اذا ذهب ��ت اىل بابل ف�ستجد
االر� ��ض ملئا بالقط ��ع االثري ��ة كاالزهار.
ولك ��ن كث�ي�ر من القط ��ع االثري ��ة االخرى
مفق ��ودة  ".عل ��ى اجل ��دار خل ��ف مكتبه ��ا
هن ��اك لوح ��ة كب�ي�رة معلق ��ة كتب ��ت عليها
عبارة "القائمة احلمراء" ب�أحرف كبرية.
طبعت على ه ��ذه اللوحة ع�شرات ال�صور
لقطع اثرية مفقودة حتاول العثور عليها.
من بينها لوح طيني بكتابة م�سمارية من
مدين ��ة �أوروك ال�سومري ��ة القدمية يعود
تاريخه ملا يق ��ارب  3500عام قبل امليالد،
وخت ��م ا�سط ��واين با�سم املل ��ك الآ�شوري
�أ�شوربانيب ��ال يف باب ��ل وال ��ذي يع ��ود
تاريخه للقرن ال�سابع قبل امليالد .
ح�سان وفريقها امل�ؤلف من �سبعة حمققني
يبحث ��ون يف مواق ��ع االنرتني ��ت ع ��ن اي
م�ؤ�شر لقطعة اثرية م�سروقة من ح�ضارة
ب�ل�اد وادي الرافدي ��ن .كل قط ��ة يعرثون
عليه ��ا تتطل ��ب طريق ��ة معين ��ة للو�ص ��ول
اليها .بالن�سبة للقطع التي تكون مودوعة
يف متاحف بلدان اجنبية يتم اتباع الطرق
الدبلوما�سي ��ة ب�ش�أنه ��ا� .أم ��ا ا�سرتج ��اع
القطع االثرية م ��ن ا�صحاب متاجر حتف
خا�صة فهذه لها ق�صة خمتلفة .
طبيع ��ة وظيفتها ت�ضعها عل ��ى ات�صال مع
وكاالت حكومية وقوات �شرطة انرتبول
عاملي ��ة ومقتن ��ي قط ��ع اثري ��ة ومتاح ��ف
و�سف ��ارات ح ��ول الع ��امل .وتق ��ول ان
املنظم ��ات احلكومية متعاون ��ة مع عملها
ويبذلون جهد امكانهم للم�ساعدة .ولكنها
تنفذ معظ ��م هذا الن�شاط ع�ب�ر مكتبها يف
املتحف الذي يقيد من نطاق مهمتها .
ومت�ضي ح�س ��ان بقولها "ان ��ا ال ا�ستطيع
الذه ��اب لر�ؤي ��ة كث�ي�ر م ��ن ه ��ذه القط ��ع

االثري ��ة" .م�ش�ي�رة اىل ان دور امل ��زادات
ومقتن ��ي القط ��ع االثري ��ة غالب ��ا م ��ا
يحجبونها من التحقق من القطع االثرية
التي تق�صدها .
وت�ؤك ��د قائل ��ة "علين ��ا ان ن�س ��دد اج ��ورا
ملحام�ي�ن للذه ��اب وجل ��ب القط ��ع .بع�ض
االحيان ن�ضطر ل�ت�رك القطع االثرية لأنه
ال يتوفر لدينا املال الكايف ".
لق ��د مت ا�سرتج ��اع م ��ا يقارب م ��ن ن�صف
القط ��ع امل�سروقة يف الع ��ام  2003فقط ،
وجميعها متت مب�ساع ��دة من احلكومات
وال�شرط ��ة االجنبي ��ة .يف �آذار م ��ن ه ��ذا
الع ��ام اعادت احلكوم ��ة الربيطانية ختما
ا�سطواني ��ا حجري ��ا ن ��ادرا يع ��ود للع�صر
البابل ��ي مت و�ضع اليد عليه اثناء حماولة
تهريبه داخ ��ل انكلرتا يف مط ��ار هيرثو.
وانه ��ا ب�ص ��دد اع ��ادة جمموعة م ��ن 154
رقع ��ة طيني ��ة بالأح ��رف امل�سمارية متت
م�صادرتها يف العام .2011
ولك ��ن هن ��اك قط ��ع اخ ��رى ي�صع ��ب
ا�سرتجاعه ��ا الن من ا�شرتاه ��ا ا�ستملكها
بطريق ��ة �شرعية ح�سب قوان�ي�ن بلدانهم،
وتق ��ول ح�س ��ان به ��ذا ال�ص ��دد "بع� ��ض
االحي ��ان يقول ق�س ��م من النا� ��س ان هذه
القط ��ع تع ��ود يل! هن ��اك قوان�ي�ن يف تلك
البل ��دان متنحهم ملكية ه ��ذه القطع .هذا
يجعلني ا�صاب باجلنون ،يتوجب عليهم
ان يدرك ��ون �أن ه ��ذه اال�شي ��اء ه ��ي قطع
م�سروقة ال يجوز ا�ستمالكها ".
من ب�ي�ن امللف ��ات املوج ��ودة عل ��ى طاولة
املحقق ��ة ح�س ��ان مل ��ف يتعل ��ق باحد اكرب
مقتن ��ي قط ��ع �آث ��ار ح�ض ��ارة ب�ل�اد وادي
الرافدي ��ن وه ��و امللياردير رج ��ل االعمال
الرنويجي ،مارتن �سجوين .
يف مطل ��ع هذا ال�شه ��ر مت بيع قطعتني من
مقتنيات ��ه يف م ��زاد كر�ستي� ��س يف لندن.
اح ��دى ه ��ذه القطع ه ��ي عبارة ع ��ن لوح
طين ��ي عمره  5,000ع ��ام يعود حل�ضارة
وادي الرافدي ��ن يحم ��ل كتاب ��ة م�سمارية
و�ص ��ورا منقو�ش ��ة علي ��ه تن� ��ص عل ��ى
تربع ��ات احل�ص� ��ص الغذائي ��ة ال�شهرية.
وه ��ذه القطع ��ة وفق ��ا مل ��ا قي ��ل عنه ��ا يف
امل ��زاد متثل اول قطعة تدوين ن�صي كتبه
ان�س ��ان .وقد بيعت ب�سع ��ر � 62,500ألف
جني ��ه ا�سرتلين ��ي .ام ��ا القطع ��ة االخرى
فهي ل ��وح طيني بابلي يعود للعام 1812
قب ��ل املي�ل�اد مدون ��ة في ��ه احق ��اب امللوك
البابليني ،وقد بيعت ب�سعر � 18,750ألف
جنيه ا�سرتليني.
عل ��ي العطي ��ة ،م�س� ��ؤول قان ��وين يعم ��ل
�ضم ��ن فري ��ق ح�س ��ان ال�سرتج ��اع القطع
امل�سروق ��ة يقول "قمن ��ا مبحاوالت كثرية
ال�سرتج ��اع ه ��ذه القط ��ع االثري ��ة ع�ب�ر
قن ��وات دبلوما�سية ر�سمي ��ة ولكن ل�سوء
احلظ مل نلح ��ظ ا�ستجاب ��ة حقيقية حول
هذه الق�ضي ��ة .بالت�أكيد �سنلج� ��أ ال�ساليب
اخ ��رى مث ��ل البن ��ود الدولي ��ة وقوان�ي�ن
جمل� ��س االمن .من املهم ج ��دا ان ال ندخر
جهدا اال ونبذله بهذا اخل�صو�ص ".
عن الإندبندنت

خب�ير دويل :ميك��ن للكهرب��اء ان تك��ون حج��ر �أ�س��ا�س للنم��و بالن�س��بة للعراق
خ�لال م�ؤمت��ر تزويد العراق بالطاقة الذي عقد ببغ��داد يف م�ستهل هذا ال�شهر ،انطف���أت اال�ضوية ثالث مرات بينما
كان اخلرباء املجتمعون يناق�شون �سبل اعادة اعمار منظومة الطاقة الكهربائية للبالد  .العطالت التي ح�صلت تذكر
باملهمة ال�صعبة لهذا القطاع التي تقع على كاهل وزارة الكهرباء العراقية لتخطيها وحتقيق بع�ض التقدم ب�ش�أنها .
 ترجمة  /املدى
وي�شري ،روبن ميلز ،اخلبري الدويل يف
ا�سرتاتيجية الطاقة واقت�صادياتها يف
تقريره عن قط ��اع الكهرباء يف العراق
اىل �أن ه ��ذا القط ��اع مل يتع ��اف ب�ش ��كل
حقيق ��ي منذ اال�ض ��رار الت ��ي حلقت به
خ�ل�ال حرب اخللي ��ج االوىل ثم مرحلة
احل�ص ��ار والعقوب ��ات االقت�صادي ��ة
خ�ل�ال حقبة الت�سعيني ��ات وما تبع ذلك
من فو�ضى ونهب خ�ل�ال مرحلة الغزو
االمريك ��ي للع ��راق ع ��ام  2003وم ��ا
جن ��م عن ذلك من عملي ��ات اعادة اعمار
متعرثة ترقيعية .
مع ��دل تولي ��د الكهرب ��اء مل ي�ص ��ل اىل
م�ستوى م ��ا قبل الغزو حلد عام 2008
 .ابت ��داء من ع ��ام  2012فقط و�صاعدا
بد�أ مع ��دل التوليد بالنمو ب�شكل �سريع
حق ��ا ولك ��ن ما لب ��ث ان تراج ��ع ب�سبب
احل ��ادث العر�ضي املدمر لغ ��زو تنظيم
داع� ��ش مل�ساح ��ات وا�سعة م ��ن العراق
ع ��ام  2014ت�سبب بتدمري معظم البنى
التحتي ��ة لقط ��اع الكهرب ��اء يف �شمايل
البالد وغربيها .
م ��ن ناحي ��ة اخ ��رى ف ��ان مع ��دل النمو
ال�س ��كاين يف الع ��راق ي�ضيف اكرث من
ملي ��ون �شخ� ��ص �سنويا لتع ��داد �سكان
البل ��د ف�ضال عن ان هن ��اك طلبا متزايدا
على اجهزة تكييف الهواء خالل اجواء
ال�صي ��ف احلارة باال�ضاف ��ة اىل اجهزة
التلف ��از وام ��داد اال�س ��واق املركزي ��ة
(امل ��والت) املزدحم ��ة الت ��ي ان�شئ ��ت

حديث ��ا يف مناط ��ق وا�سع ��ة م ��ن بغداد
مبا حتتاج ��ه م ��ن طاق ��ة كهربائية .مع
توفر الطاق ��ة الكهربائي ��ة رمبا من 12
اىل � 16ساعة باليوم ،فانه حتى التقدم
احلا�صل يف ا�ضافة توليد جديد ال يكاد
�أن يغطي الفجوة احلا�صلة .

م ��ع االخذ بنظ ��ر االعتبار م ��ن الناحية
النظري ��ة وجود حمط ��ات توليد ب�سعة
 30غيغاواط  ،ف ��ان العراق يف اح�سن
احواله ولد ما يقارب من  15غيغا واط
خالل الع ��ام املا�ضي .وزادت حماوالت
الت�صليح من مع ��دل االنتاج هذا العام

وو�صلت اىل  18غيغا واط .
عمل العراقيون عل ��ى �سد هذه الفجوة
م ��ن خالل مولدات الديزل املنت�شرة يف
االحي ��اء ال�سكنية والتي غالبا ما تكون
مكلف ��ة وت�صدر ا�صوات ��ا مزعجة ف�ضال
ع ��ن التلوث ال ��ذي ت�سببه .عل ��ى الرغم

م ��ن اال�سع ��ار املدعومة للكهرب ��اء التي
تولده ��ا املحطات احلكومي ��ة الوطنية
ف ��ان البي ��ت العراق ��ي يدف ��ع اربع ��ة
ا�ضع ��اف م ��ا تدفع ��ه بي ��وت يف بل ��دان
جماورة من اجور كهرباء مقابل خدمة
رديئة .مولدات االحياء ال�سكنية غالبا

ما تك ��ون غ�ي�ر كافي ��ة لت�شغي ��ل مكيف
هواء رغم ان منظومات التربيد املكلفة
اجلدي ��دة التي ميك ��ن ان تعم ��ل بها قد
ا�صبحت �شائعة .
ه ��ذه امل�ش ��اكل ازدادت �س ��وءا مع قطع
جتهيزات الغ ��از والكهرب ��اء من ايران
الناجم ��ة ع ��ن ع ��دم ت�سدي ��د االج ��ور.
وكانت الوالي ��ات املتحدة ق ��د �ضغطت
على بغداد لو�ضع حد لق�ضية اعتمادها
عل ��ى اي ��ران يف ا�ست�ي�راد الطاق ��ة رغم
انه ��ا منحته ��ا ا�ستثن ��اء ق�ص�ي�ر االجل
م ��ن العقوبات  .ا�صالح قطاع الكهرباء
يحت ��اج اىل دق ��ة وتدبري :عل ��ى وزارة
الكهرب ��اء ان تتعاون م ��ع وزارة النفط
ل�ضم ��ان الوق ��ود لت�ص ��ل اىل مع ��دل
االنتاج املطلوب ب�سعة منا�سبة لتتمكن
م ��ن توزيع الطاق ��ة الكهربائية للجهات
ال�صحيحة .منذ فرتة طويلة وم�شاريع
الطاق ��ة الكهربائي ��ة ت�شوبه ��ا ح ��االت
ف�ساد حقيقية مع ته ��م بالف�ساد بدوافع
�سيا�سي ��ة ف�ضال ع ��ن البريوقراطية يف
التعامل .اما الآن فان �ضغوطا �سيا�سية
خارجية ا�ضافت عائقا �آخر.
عل ��ى وزارة الكهرب ��اء ان تزي ��د م ��ن
تعرف ��ة الكهرب ��اء وجت�ب�ر االهايل على
ت�سديد الفواتري لكي تتمكن من تغطية
تكاليفه ��ا وكب ��ح االف ��راط يف الطل ��ب
املتنام ��ي على ا�سته�ل�اك الطاقة .ولكن
ن�شط ��اء واه ��ايل غا�ضب ��ون ي�شك ��ون
م ��ن تردي اخلدم ��ات ويرف�ضون زيادة
اال�سعار .
اجته ��ت وزارة الكهرب ��اء م�ؤخ ��را

باهتمامه ��ا نح ��و توليد ما يق ��ارب من
 755ميغ ��اواط م ��ن مواق ��ع خمتلف ��ة
للطاق ��ة ال�شم�سي ��ة حول الب�ل�اد والتي
�ستكون مبثاب ��ة التجرب ��ة االوىل على
نطاق وا�سع للبالد يف جمال اال�ستفادة
م ��ن الطاق ��ة ال�شم�سي ��ة يف تولي ��د
الطاق ��ة الكهربائي ��ة .حمط ��ات الطاق ��ة
ال�شم�سي ��ة غالبا ما تك ��ون قليلة الكلفة
وميك ��ن ن�صبه ��ا ب�سرع ��ة وال تعتم ��د
على جتهيزات وقود غ�ي�ر معول عليها
وميك ��ن تواجده ��ا يف اماكن قريبة من
التجمع ��ات ال�سكني ��ة لت�ل�ايف م�شكل ��ة
خط ��وط النق ��ل  .بام ��كان الع ��راق ان
ي�ستفي ��د من جتارب البل ��دان املجاورة
مث ��ل االم ��ارات واالردن وم�ص ��ر يف
تنفي ��ذ م�شاريع توليد كهرباء من خاليا
الطاق ��ة ال�شم�سي ��ة وميك ��ن ان يبد�أ يف
بادئ االمر من م�شاريع �صغرية النطاق
اىل م�شاري ��ع كربى من م ��زارع الطاقة
ال�شم�سي ��ة  .ارتف ��اع مع ��دالت درج ��ات
احل ��رارة و�شح ��ة املي ��اه وانقطاع ��ات
م�ستمرة بالكهرباء غالبا ما تثري غ�ضب
االه ��ايل يرافقه ��ا ع ��دم وج ��ود ن�شاط
اقت�ص ��ادي م�ستق ��ر .الآن وم ��ع توف ��ر
�أم ��ن ن�سب ��ي بامكان احلكوم ��ة ان جتد
حلوال مل�ش ��اكل البالد العملي ��ة .ال�صرب
يجب ان يك ��ون موازي ��ا لعملية التقدم
امللمو� ��س يف ه ��ذا املجال خ�ل�ال العقد
القادم لالبقاء عل ��ى اال�ضوية م�ستمرة
بانارتها من دون انقطاع لالبد .
بقلم خبري الطاقة روبن ميلز

رياضة
مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

غرقى الأطماع وال�صراع
خط ��اب جديد من االحتاد الدويل لل�س ��باحة يلح ��ق ب�أخيه احتاد
اجل ��ودو لي�ؤكد �أن ريا�ضة العراق تظل تدور يف دوّ امة الفو�ضى
والال قانون وامل�صالح اخلارجية بالتن�سيق مع م�س�ؤول خليجي
ال ه� � ّم له �س ��وى الإبقاء عل ��ى االنق�سام العراقي ب�ي�ن الريا�ضيني
بدفع ��ه ال�ستق ��واء ف�ل�ان للح�ص ��ول عل ��ى ت�أيي ��د دويل �ضد فالن
امل�سنود بدعم الدولة.
هذه حقيقة ال يعلوها غبار ال�شك مطلق ًا والأدلة م�سندة ب�شهادات
بع�ضها �س ّرية �سيتم الك�شف عن خيوطها يف املدى حال عودة �أحد
اخلرباء ممّن عا�صر الريا�ضة لعقود طويلة من رحلة عالجه ،فلم
يع ��د يف القو�س منزع لر�ؤية هكذا مظاهر تن� � ُم عن ت�صارع وقح
�ض ��د �إرادة احلكومة الت ��ي ت�سعى ال�ستقرار الريا�ض ��ة مالي ًا �أو ًال
ث ��م ا�ستتب ��اب و�ضعه ��ا قانوني� � ًا بُعيد ا�ص ��دار القان ��ون املرتقب
وم�صادقت ��ه من الأوملبية الدولية والذي يواجه بع�ض املن ّغ�صات
التي تت�ضارب مع النظام الأ�سا�س للأوملبية الوطنية.
� 24ساع ��ة فق ��ط ف�صلت الهيئ ��ة العامة بني عه ��دي رئي�سي احتاد
ال�سباح ��ة �سرم ��د عبدالإله وخال ��د كبيان ليوم ��ي 12و 13متوز
احل ��ايل ،خ ّلف ��ت ت�سا�ؤ ًال مري ��ر ًا :ملاذا ُع ��زل الرئي� ��س �سرمد بعد
م�س�ي�رة طويلة امتدّت من عام � - 2009شغل اىل جانبها من�صب
الأم�ي�ن املايل للأوملبية برفقة رئي�سه ��ا رعد حمودي -هل نتيجة
تق�ص�ي�ر يف الأداء �أم �ضمن �سيا�سة احت ��واء االحتادات املناوئة
للنه ��ج احلكومي الذي �ضمّنه الق ��رار 140؟ وهل يحظى خليفته
خالد كبيان بدعم حكومي �صريح ا�سهم يف منحه رئا�سة االحتاد
بعد �سحب الثقة من �سرمد بـ � 19صوت ًا من �أ�صل 20؟
كمراقب�ي�ن من�صفني ن�شري اىل �أن ت�أيي ��دات االحتادات الدولية ال
متث ��ل قوة �أقناع ل ��دى ممار�سي لعبة ال�سباح ��ة العبني ومدربني
و�إداري�ي�ن �إذا ما ر�أوا وجوب تغيري جمل� ��س �إدارة االحتاد وفق
�إج ��راءات قانونية كالتي حتدّث بها الرئي�س كبيان يف ت�صريحه
للمدى بالتزامن من و�صول م�صادقة االحتاد الدويل على جتديد
الثقة ب�سرمد قبل ليلة الإطاحة به.
فح ��ال ال�سباح ��ة الت ��ي قادها �أبنه ��ا ال�ساب ��ق �سرم ��د عبدالإله ال
ت�س� � ّر �أح ��د ًا لي� ��س يف حقبته فح�س ��ب بل منذ ع ��ام  2003ونحن
نتط ّلع مل�شاركة فاعل ��ة ل�سبّاح عراقي بطل يَعِ د بخطف امليداليات
وااللق ��اب وكل م ��رة ن�صدم به ��در ماليني الدنان�ي�ر على بطوالت
هزيلة ال قيمة لها يف نظر �أهل اللعبة!
ه ��ذا الأم ��ر ال يدع ��و رئي�س االحت ��اد �سرم ��د للخجل وح ��ده ،بل
اجلميع كون اللعب ��ة مل تقدّم لنا بط ًال قاري ًا واحد ًا ولي�س �أوملبي ًا
منذ ت�أ�سي�س احتادها عام 1956بقيادة علي حم�سن والذي ت�شري
الأر�شفة املوثوقة عن احت�ضان مقر كلية الفنون اجلميلة لها� ،أي
 63عام ًا ونحن غرقى االطماع يف نهر الف�شل ،ومل يذكر التاريخ
�سج�ل�ا نتائج الفتة هما ال�سباح
غ�ي�ر ا�سمني بارزين ال ثالث لهما ّ
ع�ل�اء الدين النواب ببطولة نابويل عندم ��ا قهر جميع املناف�سني
و�أنه ��ى �سب ��اق 33ك ��م �أو ًال ع ��ام  ،1957وال�سب ��اح عب ��د الر�ض ��ا
حميب�س �صاح ��ب امليدالية الف�ضية يف �سب ��اق 100م على الظهر
يف دورة الألعاب العربية الريا�ضية املغرب عام .1985
وحت ��ى رئي� ��س االحتاد �سرم ��د عبدالإل ��ه ف�سج ّل ��ه الريا�ضي كان
خج ��و ًال وال يرق ��ى اىل تو�صيف البط ��ل يف املناف�س ��ات الكربى
ون ��وع امليدالي ��ة ،كل م�ش ��واره كالع ��ب يف املنتخب ��ات للف�ت�رة
( )2004-1984مل يحق ��ق �سوى ث�ل�اث ميداليات (املركز الثاين
لبطولة اخلليج العربي 1989وبرونزية بطولة حممد اخلام�س
لل�سباح ��ة الأوملبي ��ة يف ال ��دار البي�ض ��اء ع ��ام  1990وبرونزية
بطولة الأ�سد الدولية للم�سافات الطويلة  )2002ال غري!
ع ��ن �أي منجز تركه �سرمد عبدالإل ��ه وي�ستقتل دولي ًا للبقاء برغم
19ع�ض ��و ًا هيئ ��ة عام ��ة �سح ��ب الثق ��ة منه بع ��د يوم م ��ن ن�شوة
التجدي ��د ،ثم �أي منهج قدمه احتاد ال�سباحة منذ عام  2009حتى
الآن َ�ض َم ��ن للعراق ت�أهيل �سبّاح واحد للدورة الآ�سيوية وناف�س
على املراكز املتقدمة وال نتحدث عن الدورة الأوملبية لأنها بعيدة
املنال؟
لنع�ت�رف �أن االحت ��اد اجلدي ��د خال ��د كبي ��ان ل ��ن يح ��دث مُعجزة
يف اللعب ��ة ،و�سيواج ��ه ذات املتاع ��ب واالخفاق ��ات ،لك ��ن الرجل
كان وا�ضح� � ًا ب�أحاديث ��ه للإع�ل�ام �أن ��ه متف ّرغ لالحت ��اد و�سيوقف
امل�ش ��اركات اخلارجية ويهتم بجيل النا�شئ�ي�ن وال�شباب �صعود ًا
اىل الوطني وي�ض ��ع كل ميزانية االحتاد من �أجل حتقيق الهدف
و�إحي ��اء اللعبة املن�سي ��ة يف ذاكرة ال�شعب العراق ��ي التي غرقت
بدوامات نزاعات م�س�ؤوليها حول املواقع والأموال.
كمراقبني من�صفني ن�شري اىل �أن
ت�أييدات االحتادات الدولية ال
متثل قوة �أقناع لدى ممار�سي لعبة
ال�سباحة العبني ومدربني و�إداريني
�إذا ما ر�أوا وجوب تغيري جمل�س �إدارة
االحتاد وفق �إجراءات قانونية
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نيبوت�شا يهدي درع الدوري لل�شرطة بعد  5موا�سم عجاف
 ال��ح��دود ينهي رح��ل��ة ال��ب��ح��ري ..و���ص��راع محتدم على المركز ال��راب��ع
 بغداد  /حيدر مدلول
ي�س ��دل ال�ست ��ار عل ��ى مناف�س ��ات دوري
الكرة املمتاز للمو�س ��م  2019-2018يوم
الأربع ��اء املقبل بعد رحل ��ة طويلة �أنطلقت
يوم اخلام�س ع�شر من �شهر �أيلول املا�ضي
�أحرز فريق ال�شرطة اللقب للمرة اخلام�سة
يف تاري ��خ م�شاركات ��ه حي ��ث مت تتويج ��ه
بال ��درع ب�ص ��ورة ر�سمية من قب ��ل جمل�س
�إدارة احتاد كرة القدم يف كرنفال ريا�ضي
�شه ��ده وزير ال�شب ��اب والريا�ض ��ة د�.أحمد
ريا�ض وم�ست�ش ��ار رئي�س جمل�س الوزراء
ل�ش�ؤون الريا�ضة �أياد بنيان.
ت�صدر ال�شرط ��ة ترتيب الفرق بر�صيد 89
نقط ��ة متفوق� � ًا بفارق  8نقاط ع ��ن و�صيفه
فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة الذي كان م ��ن �أبرز
مطاردي ��ه الأ�شداء حتى اجلول ��ة ال�سابعة
ع�شرة من مرحلة الإياب جترع فيها مرارة
الهزمية �أمام فري ��ق النفط بهدفني نظيفني
يف القم ��ة املث�ي�رة عل ��ى ملع ��ب ال�شع ��ب
ال ��دويل جعل ��ت ع�ش ��اق الأزرق يذرف ��ون
الدموع بع ��د فقدان الألق ��اب املحلية برغم
ت ��وايل املدرب�ي�ن را�ض ��ي �شني�ش ��ل وبا�سم
قا�سم و�أيوب �أودي�شو على القيادة الفنية.
وح�ص ��ل فريق الزوراء عل ��ى املركزالثالث
بر�صي ��د  64نقط ��ة فيم ��ا �أنه ��ى فري ��ق
احل ��دود التا�س ��ع بر�صي ��د  49نقطة رحلة
فري ��ق البح ��ري يف البق ��اء ملو�س ��م �آخ ��ر
�ضم ��ن فرق الأ�ض ��واء بعد انته ��اء املباراة
الت ��ي ج ��رت على ملع ��ب الفيح ��اء باملدينة
الريا�ضي ��ة يف حمافظ ��ة الب�صرة مل�صلحته
بهدف�ي�ن مقابل ه ��دف واحد لتحت ��ل كتيبة
عب ��د االئمة ورور املرك ��ز التا�سع ع�شر يف
الرتتيب بر�صي ��د  26نقطة ولرتافق فريق
احل�سني �صاحب املركز الأخري بر�صيد 24
نقط ��ة اىل دوري املظالي ��م باملو�س ��م املقبل
وا�ستطاع فريق ال�سماوة البقاء اىل جانب
فرق النف ��ط ونفط مي�س ��ان والكرخ ونفط
الو�س ��ط و�أمان ��ة بغداد واحل ��دود و�أربيل
والكهرب ��اء والطلب ��ة والديواني ��ة ونف ��ط
اجلن ��وب والنج ��ف واملين ��اء وال�صناعات
الكهربائية.

(دوري ابطال العرب ودوري ابطال ا�سيا)
واملحلي ��ة (الدوري املمت ��از وك�أ�س العراق
) والتف ��رغ من �أجل �إب ��رام تعاقدات د�سمة
مع العبني حمليني �أو حمرتفني لهم القدرة
على �أن يعطوا �إ�ضافات نوعية ت�ساهم يف
حتقي ��ق نتائ ��ج رفيعة اىل جان ��ب زمالئهم
م ��ن الالعب�ي�ن الذي ��ن دافع ��وا ع ��ن �أل ��وان
الفريق باملو�سم .2019-2018
�إق�صاء املدربني

رقم قيا�سي

وا�ستطاع فري ��ق ال�شرطة من ت�سجيل رقم
قيا�سي جدي ��د بلغ  37مب ��اراة مل يتعر�ض
فيه ��ا اىل اخل�س ��ارة �س ��وى يف مبارات�ي�ن
�ضم ��ن جول ��ة الإي ��اب الأوىل كان ��ت �أم ��ام
غرمي ��ه الل ��دود الق ��وة اجلوي ��ة بنتيج ��ة
( )3-2الت ��ي �ضيفها ملعب ال�شعب الدويل
يف العا�صم ��ة بغ ��داد �ضم ��ن مناف�س ��ات
اجلول ��ة التا�سع ��ة والثاني ��ة �أم ��ام فري ��ق
املين ��اء بنتيج ��ة ( )1-0الت ��ي ج ��رت على
ملع ��ب الفيح ��اء باملدين ��ة الريا�ضي ��ة يف
حمافظ ��ة الب�صرة �ضمن اجلول ��ة ال�سابعة
ع�ش ��رة حي ��ث ف ��از يف  27مب ��اراة وتعادل
يف  8وتبق ��ى له مب ��اراة واح ��دة �سيلعبها
بع ��د غ ��د الثالثاء �أم ��ام فري ��ق البحري يف
خت ��ام اجلول ��ة الأخ�ي�رة م ��ن دوري الكرة
املمت ��از وبلغ ع ��دد الأهداف الت ��ي �سجلها
العب ��و ال�شرط ��ة  72هدف ًا بواق ��ع  28هدف ًا
للمهاجم عالء عبد الزهرة الذي توج بلقب
عمي ��د الهداف�ي�ن و19هدف ًا للمهاج ��م مهند
عل ��ي كاظ ��م الذي غ ��ادر اىل قط ��ر خلو�ض
جتربة احرتافي ��ة ملدة خم�س ��ة موا�سم مع
فريق الدحيل القطري و11هدف ًا لل�سنغايل
احل�س ��ن ديال ��و و� 3أه ��داف للنيج�ي�ري
مع ��روف يو�س ��ف وهدف�ي�ن لك ��رار جا�سم
و�أجم ��د عطوان كاظم وع�ل�اء علي مهاوي
وهدف ��ا واحد لالعبني ح�س ��ام كاظم و�سعد
عب ��د الأم�ي�ر ومه ��دي كام ��ل وعم ��ار عب ��د
احل�سني ووليد �سامل.

نتائج البطل

وحقق ال�شرطة �أكرب نتيجة له يف الدوري
بع ��د تغلبه عل ��ى م�ضيفه فري ��ق الديوانية
بنتيج ��ة ( )1-7يف اللق ��اء ال ��ذي ج ��رى
بينهما �ضم ��ن اجلولة احلادي ��ة ع�شرة من
مرحلة الذهاب عل ��ى ملعب االدارة املحلية
يف حمافظ ��ة الديواني ��ة حي ��ث �شه ��دت
ت�سجي ��ل املهاجم�ي�ن ع�ل�اء عب ��د الزه ��رة
واحل�س ��ن ديال ��و ثالثة اهداف ل ��كل واحد
منه ��ا م ��ع �ضي ��اع االول ركل ��ة ج ��زاء فيما
حفل ��ت مب ��اراة ال�شرطة والكهرب ��اء �ضمن
اجلولة العا�شرة م ��ن مرحلة الإياب باكرب
نتيجة يف املباري ��ات ل�صالح االول ()3-5
احرز فيها املهاجم عالء عبد الزهرة �سوبر
هاتريك ومتك ��ن احلار�س حممد حميد من
احلف ��اظ على نظاف ��ة �شباكه م ��ن االهداف
يف ثمانية ع�ش ��رة مباراة لعبها مع الفريق
خ�ل�ال املو�س ��م الك ��روي احل ��ايل ب�ش ��كل
جعلته حم ��ط اهتم ��ام العديد م ��ن الأندية
اال�سبانية الت ��ي تن�شط يف الدرجة االوىل
وكلف ��ت وكالئها مبراقبت ��ه وتقدمي تقارير
فنية عنها حت�ض�ي�ر ًا ملفاحتته خالل الفرتة
املقبلة من العام اجلاري .
اجناز املونتيغريي

وحمل املونتيغ�ي�ري نيبوت�شا يوفوفيت�ش

م ��درب فريق ال�شرطة اللق ��ب للمرة الثانية
منذ دخوله مي ��دان التدريب يف الدوريات
العربية حيث احرز اللقب للمرة االوىل مع
فريق الفي�صل ��ي االردين للمو�سم -2016
 2017ف�ضال على تتويجه و�صيفا لبطولة
ك�أ� ��س االندي ��ة العربية لع ��ام  2018حيث
�أنهى �صيام القيثارة اخل�ضراء عن الألقاب
ملدة خم�س ��ة موا�سم وجعله هدف� � ًا مبا�شر ًا
ملجل�س �إدارة ن ��ادي ال�صفاق�سي التون�سي
ملد خط ��وط ات�صاالت �ساخن ��ة معه متهيد ًا
للتعاقد معه ب ��د ًال من الهولندي رود كرول
�أثم ��رت يف النهاية على توقيع عقد ر�سمي
بينهم ��ا لقي ��ادة الفري ��ق الأول لك ��رة القدم
باملو�سم اجلديد وبغ�ض النظر عن حتقيق
�أمني ��ة جماهري القيثارة اخل�ض ��راء للبقاء
عام �آخر يف العراق عندما رفع �سقف مبلغ
جتدي ��د عق ��ده اىل � 600أل ��ف دوالر وه ��و
يع ��ادل �أربع ��ة �أ�ضعاف عق ��ده احلايل مما
�أجرب جمل�س ادارة النادي اىل �إغالق ملفه
والبدء مبفاحتة املدرب ال�صربي الك�سندر
اليت� ��ش والروم ��اين ماريو� ��س �سيبريي ��ا
اللذي ��ن كان ��ت لهم ��ا جت ��ارب احرتافي ��ة
املو�س ��م املا�ض ��ي يف دوري املحرتف�ي�ن
ال�سع ��ودي من �أج ��ل التو�ص ��ل اىل �صيغة
اتف ��اق مع احدهما ب�صورة �سريعة يف ظل
اال�ستحقاقات اخلارجية العربية والقارية

جنا خم�س ��ة مدربني من مق�صل ��ة الأق�صاء
من قب ��ل �إدارتهم وهم كال م ��ن عبد الكرمي
�سلم ��ان ( الك ��رخ ) و�أحم ��د دح ��ام (نف ��ط
مي�س ��ان ) وعادل نعمة ( احل ��دود ) وعادل
نا�ص ��ر ( نف ��ط اجلن ��وب ) واملونتيغ�ي�ري
نيبو�ش ��ا ( ال�شرط ��ة ) خ�ل�ال دوري الك ��رة
املمتاز بع ��د النتائج الرائع ��ة التي حققتها
فرقه ��م الكروية ب�شكل �ساهم يف ح�صولهم
عل ��ى ثن ��اء و�إ�ش ��ادة م ��ن قب ��ل جمال� ��س
الإدارات التي دعت اىل التم�سك بعدد منهم
فيم ��ا حطم فريق ال�سم ��اوة الرقم القيا�سي
يف ع ��دد املدرب�ي�ن الذين تول ��وا اال�شراف
عل ��ى قيادت ��ه حي ��ث بل ��غ عدده ��م خم�سة (
ح ��ازم �صالح و�صف ��اء عدن ��ان وغالب عبد
احل�سني وميث ��م داعي احلق و�سمري كاظم
) وجن ��ح امل ��درب الأخري يف ع ��دم هبوطه
اىل دوري املظالي ��م رغ ��م ان ��ه كلف ��ه فقدان
من�صب ��ة �ضم ��ن جمل�س �إدارة ن ��ادي القوة
اجلوي ��ة الريا�ض ��ي الت ��ي قام ��ت ب�إق�صائه
و�س ��ط تهديده بانه �سيك�ش ��ف ملفات ف�ساد
لدى وزارة الدفاع الراعي الر�سمي وتوىل
�أكرث من ا�س ��م تدريبي قي ��ادة فريقني ثائر
�أحمد (�أمانة بغداد والطلبة ) ومظفر جبار
( النج ��ف وال�صناعات الكهربائية ) وعماد
عودة (�أربيل وامليناء ) لكنهم مل ي�ستمروا
معهما.
مباريات جولة الوداع

ويف ال�ش� ��أن ذاته حددت جلن ��ة امل�سابقات
يف احت ��اد الك ��رة غ ��د االثن�ي�ن موع ��د ًا
النطالق مناف�سات اجلولة التا�سعة ع�شرة
والأخ�ي�رة من مرحلة الإياب لدوري الكرة
املمت ��از ال ��ذي ي�ش ��ارك في ��ه  20فريق� � ًا من

طر  ..دوري الفئات مب�شاركة  11نادي ًا
�أول الغيث َق ٌ
 متابعة :رعد العراقي

قضية األسبوع

خط ��وة ا�ستثنائي ��ة ط ��ال
انتظارها ت�سجّ ��ل الحتاد كرة
القدم يف �إحياء دوري الفئات
العمرية بعد توقف ا�ضطراري
امت ��د ل�سنوات طويلة لأ�سباب
تع� �دّدت ب�ي�ن �س ��وء االو�ضاع
الأمني ��ة و�ضع ��ف االمكانيات
املادي ��ة لالندية و�س ��وء البنية
التحتي ��ة �إ�ضاف ��ة اىل غي ��اب
الإرادة احلقيقي ��ة يف تنظي ��م
و�إدارة دوري تلك الفئات.
يوم  20من هذا ال�شهر �سي�شهد
�إنط�ل�اق ال ��دوري ملو�س ��م
 2019-2018ال ��ذي �سيك ��ون
بنظام املجموعت�ي�ن مب�شاركة
ت�سع ��ة �أندي ��ة للنا�شئ�ي�ن و11
ن ��ا ٍد لفئة ال�شب ��اب جميعها من
�أندي ��ة بغ ��داد ،لكنه ��ا ت�سجّ ��ل

ظه ��ور �أندي ��ة كاحل�س�ي�ن
وال�صناع ��ات الكهربائية لأول
م ّرة مما ي�ؤ�شر وجود اهتمام
يف ا�ستقط ��اب واكت�ش ��اف
املواه ��ب ليكون ��وا الراف ��د
احلقيق ��ي لتمثيل تل ��ك الأندية
م�ستقب ًال.
ال ��دوري �سيك ��ون فر�ص ��ة
جلني �أك�ث�ر من فائدة تبد�أ من
قيا�س م�ستوى �إلتزام الأندية
ب�ضواب ��ط امل�شارك ��ة بف ��رق
�ضم ��ن الأعم ��ار ال�صحيح ��ة
وفح� ��ص الإج ��راءات الت ��ي
�سيت ��م تطبيقه ��ا للت�أك ��د م ��ن
�صحة البيانات وامل�ستم�سكات
اخلا�ص ��ة بالالعب�ي�ن� ،إ�ضاف ��ة
اىل م ��ا �ستحققه م ��ن مناف�سة
الظهار القدرات الفنية ملواهب
ُغيّبت ل�سنني دون �أن يتاح لها
�إيجاد منافذ الظه ��ور و�إثبات
قدرتها لتكون عملية الو�صول

للمنتخب ��ات الوطني ��ة �أ�شب ��ه
مبغام ��رة رمبا تتطل ��ب �إجادة
فن العالق ��ات �أو اللجوء نحو
من ميتلك الت�أثري على الكوادر
التدريبية ويف بع�ض الأحيان
انتظار �ضربات احلظ.

الآن �سي�صب ��ح املي ��دان
متاح� � ًا �أم ��ام اجلمي ��ع لعر�ض
مواهبه ��م الفني ��ة دون رتو�ش
و�سيك ��ون �أداءهم حتت �أنظار
اجلماه�ي�ر وو�سائ ��ل الإعالم
ومعه ��م �سيك ��ون املدرب ��ون

�أم ��ام اختب ��ار م ��ن ن ��وع �آخر
يتم ّث ��ل يف ك�شف م ��دى علمية
عملهم مع تل ��ك الفئات وحجم
الإ�ضاف ��ات التكتيكية وحداثة
وط ��رق وتنوّ ع ا�ساليب اللعب
احلديث.

ولأج ��ل جن ��اح ه ��ذه اخلطوة
الب ��د للجه ��ات امل�شرف ��ة �أن
ترتق ��ي مب�س�ؤولياته ��ا نح ��و
�آف ��اق تظه ��ر جدّيته ��م ومتنح
ال ��دوري قيمت ��ه و�أن حتر�ص
�أن ال يك ��ون كتح�صيل حا�صل
�أو ق�ض ��اء فر�ض و�إمن ��ا تدفع
نح ��و تطبي ��ق كل التفا�صي ��ل
ال�صغ�ي�رة ليك ��ون التنظي ��م
يحاكي وير�سخ عند تلك الفئة
العمري ��ة الإلت ��زام واجلدي ��ة
وتوجي ��ه بو�صل ��ة �أفكاره ��م
�أي�ض� � ًا نح ��و �إظه ��ار اخلل ��ق
الع ��ايل واح�ت�رام ق ��رارات
احل ��كام ك�إج ��راء ترب ��وي ال
ته ��اون فيه �إن ظه ��رت حاالت
خالف ذلك.
نق ��ول�..إن �أول الغي ��ث َقط� � ٌر
و�إن كان ��ت لي�س ��ت مب�ست ��وى
الطم ��وح ال ��ذي كن ��ا نت�أم ��ل
في ��ه ر�ؤي ��ة �أندي ��ة املحافظات

العا�صمة بغداد واملحافظات.
و�سي�ضي ��ف فريق النج ��ف اخلام�س ع�شر
بر�صي ��د  41نقط ��ة يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة
ع�ص ��ر ًا فري ��ق املين ��اء الب�ص ��ري ال�ساد�س
ع�شر بر�صي ��د  40نقطة على ملعب النجف
االوملب ��ي ويلتقي يف التوقي ��ت ذاته فريق
الكهرب ��اء احلادي ع�ش ��ر بر�صيد  45نقطة
عل ��ى ملع ��ب التاج ��ي م ��ع فري ��ق ال�سماوة
الثامن ع�ش ��ر بر�صيد  33نقط ��ة و�ستكون
ال�ساع ��ة ال�ساد�سة م�س ��ا ًء م�سرح� � ًا ملباراة
الزوراء الثالث بر�صي ��د  64نقطة و�ضيفه
فري ��ق �أربي ��ل العا�ش ��ر بر�صي ��د  47نقط ��ة
وتق ��ام يف الي ��وم الت ��ايل �أرب ��ع مواجهات
ثالثة منه ��ا يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة ع�صر ًا
حيث يلعب فري ��ق احل�سني �صاحب املركز
الأخ�ي�ر بر�صي ��د  24نقط ��ة عل ��ى ملع ��ب
خم�س ��ة �آالف متف ��رج يف مدين ��ة ال�ص ��در
م ��ع فريق الطلبة الث ��اين ع�شر بر�صيد 44
نقط ��ة وي�ستقب ��ل فري ��ق البح ��ري التا�سع
ع�ش ��ر بر�صي ��د  24نقط ��ة �ضيف ��ه فري ��ق
ال�شرط ��ة البط ��ل بر�صي ��د  89نقط ��ة عل ��ى
ملع ��ب الفيح ��اء باملدين ��ة الريا�ضي ��ة يف
الب�صرة ويواجه احل ��دود التا�سع بر�صيد
 49نقط ��ة على ملع ��ب التاج ��ي فريق نفط
الو�س ��ط ال�سابع بر�صي ��د  49نقطة ويحل
فريق نف ��ط اجلنوب الب�صري الرابع ع�شر
بر�صي ��د  42نقط ��ة �ضيف ًا ثقي�ل ً�ا على فريق
الق ��وة اجلوية الو�صيف بر�صيد  81نقطة
عل ��ى ملع ��ب ال�شع ��ب ال ��دويل يف ال�ساعة
ال�ساد�سة م�ساء.
وتختتم مناف�سات اجلولة التا�سعة ع�شرة
والأخ�ي�رة من مرحلة الإياب ب�إجراء ثالثة
لق ��اءات يف ال�ساع ��ة اخلام�س ��ة ع�صر يوم
االربع ��اء املقب ��ل ،حي ��ث يحت�ض ��ن ملع ��ب
ال�صناع ��ة يف اللق ��اء الأول فريق ��ي النفط
الرابع بر�صيد  60نقطة والديوانية الثالث
ع�ش ��ر بر�صي ��د  44نقط ��ة وي�ضي ��ف فريق
الك ��رخ ال�ساد� ��س بر�صي ��د  56نقط ��ة على
ملعب فريق �أمانة بغداد الثامن بر�صيد 49
نقطة وينتظر فريق نفط مي�سان اخلام�س
بر�صيد  58نقطة لق ��ا ًء �صعب ًا �أمام م�ضيفه
فريق ال�صناع ��ات الكهربائية ال�سابع ع�شر
بر�صيد  40نقطة على ملعب التاجي.

اعالنات
حا�ض ��رة مبواهبه ��ا لتعط ��ي
زخم� � ًا �أك�ب�ر يف املناف�س ��ة
ومتن ��ح �أبناء تل ��ك املحافظات
فر�ص ��ة الظه ��ور يف م�سابق ��ة
�ستك ��ون بالت�أكي ��د حتت ر�صد
ومتابع ��ة مدرب ��ي املنتخب ��ات
الوطني ��ة للظف ��ر بخام ��ات
ومواهب قادرة عل ��ى متثيلها
دون احلاج ��ة اىل �ضي ��اع
الوق ��ت واجله ��د يف التن ّق ��ل
ب�ي�ن امل ��دن للبح ��ث عنه ��م كما
ح�صل مع امل ��درب ح�سن كمال
وزميل ��ه عم ��اد حمم ��د اللذين
عانا كثري ًا قبل ت�شكيل و�إعداد
منتخباتهم.
�شك ��ر ًا لالحت ��اد لوفائ ��ه بعهد
ع ��ودة احلياة ل ��دوري الفئات
العمري ��ة ال ��ذي نتمن ��ى �أن
مي�ضي نح ��و حمطات النجاح
دون من ّغ�صات �أو معا�ضل غري
حم�سوبة.
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رياضة

�آلآ�سيوي يطلب قائمة الأ�سود والملعب الم�ضيف لت�صفيات المونديال

كلمة صدق
 حممد حمدي

 بغداد  /املدى
ح ��دد االحت ��اد الآ�سيوي لك ��رة القدم يوم
اخلام� ��س من �شه ��ر �آب املقبل ك�آخر موعد
لت�سجيل الالعبني والإداريني قبل انطالق
مباريات ال ��دور الأول م ��ن جولة الذهاب
للمرحل ��ة الثانية يف الت�صفيات الآ�سيوية
امل�ؤهل ��ة اىل بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل 2022
بقط ��ر وكا� ��س �آ�سي ��ا  2023بال�ص�ي�ن يف
اخلام�س من �أيلول القادم.
وذك ��ر احت ��اد ك ��رة الق ��دم عل ��ى موقع ��ه
الر�سمي � :إنه �سيكون من حق االحتادات
الوطنية الأربعني امل�شاركة منتخباتها يف
املرحل ��ة الثانية من الت�صفي ��ات امل�شرتكة
ت�سجي ��ل �أي ع ��دد م ��ن الالعب�ي�ن م ��ع ٢٠
�إداري ًا فقط حيث �إنه بعد املباراة الأوىل
التي �ستقام يوم اخلام�س من �شهر �أيلول
املقب ��ل �سيك ��ون من ح ��ق تل ��ك االحتادات
�إ�ضاف ��ة �أي ع ��دد جدي ��د م ��ن الالعبني اىل
القائم ��ة االولي ��ة وقبل ا�سب ��وع واحد من
املباراة التالية �إذ �ستكون القائمة �ستكون
مفتوحة دون حتديد.
وك�شف �إنه تلقى خطاب ًا من نظريه االحتاد
الآ�سيوي للعبة يطل ��ب فيه حتديد �أماكن
ا�ست�ضاف ��ة مباري ��ات املنتخ ��ب الوطن ��ي
لكرة القدم يف تل ��ك الت�صفيات الآ�سيوية
امل�ؤهلة اىل املونديال والنهائيات القارية
الت ��ي �أجري ��ت قرعتها ظهر ي ��وم االربعاء
املا�ضي يف العا�صمة املاليزية كواالملبور
و�أ�سفرت عن وقوعه يف املجموعة الثالثة
اىل جان ��ب منتخب ��ات �إي ��ران والبحري ��ن

الرهان الأكرب

وهونغ كونغ وكمبوديا .
و�أ�ش ��ار اىل �أن االحت ��اد الآ�سي ��وي لكرة
الق ��دم طل ��ب م ��ن جمل� ��س �إدارة احت ��اد
الك ��رة وجمي ��ع االحت ��ادات امل�شارك ��ة
يف الت�صفي ��ات حتدي ��د املالع ��ب الت ��ي
�ست�ست�ضي ��ف املباري ��ات و�إر�ساله ��ا قب ��ل
نهاي ��ة �شهر متوز اجل ��اري ليتم التن�سيق
والرتتي ��ب ملباريات الت�صفي ��ات و�إعالن
�أماك ��ن مباريات كل منتخ ��ب يف اجلدول

ال ��ذي مت توزيعه على ممثل ��ي املنتخبات
الأربع�ي�ن الت ��ي �شاركت يف حف ��ل مرا�سم
اجراء القرعة .
وب�ي�ن احت ��اد ك ��رة الق ��دم �إن ��ه اخت ��ار
ملع ��ب ج ��ذع النخل ��ة باملدين ��ة الريا�ضية
يف حمافظ ��ة الب�ص ��رة ليك ��ون م�سرح� � ًا
للمباري ��ات الأربع ��ة للمنتخ ��ب الوطن ��ي
لك ��رة القدم التي �سيلعبه ��ا �أمام منتخبات
هون ��غ كونغ يوم العا�شر من �شهر ت�شرين

الأول املقبل �ضمن الدور الثالث من جولة
الذه ��اب واي ��ران �ضم ��ن ال ��دور اخلام�س
والأخ�ي�ر من مرحل ��ة الذه ��اب والبحرين
�ضم ��ن ال ��دور الأول م ��ن مرحل ��ة الإي ��اب
يوم ��ي الراب ��ع ع�ش ��ر والتا�س ��ع ع�شر من
�شهر ت�شرين الثاين املقبل و�أمام كمبوديا
يوم الرابع من �شهر حزيران املقبل �ضمن
الدور الرابع من اجلولة ذاتها .
اجلدي ��ر بالذك ��ر �إن منتخبن ��ا الوطن ��ي

ت�أهل �أربعة رباعني �إىل
باراملبياد طوكيو

الدويل لل�سباحة يق ّر ب�شرعية �سرمد..
والكبيان يعد الأوملبية منحازة

 بغداد  /املدى

 بغداد /املدى

�ضمن املنتخب الوطن ��ي برفع الأثقال لأ�صحاب الهمم الت�أهل الر�سمي
لل ��دورة الباراملبي ��ة املقبلة التي �ستقام يف العا�صم ��ة اليابانية طوكيو
لأربع ��ة رباع�ي�ن عراقي�ي�ن ه ��م فار�س �سع ��دون ال ��ذي �أح ��رز امليدالية
الربونزية يف بطولة العامل اجلارية حاليا يف العا�صمة الكازاخ�ستانية
( ن ��ور �سلطان ) والتي �أنطلقت يوم �أم� ��س ال�سبت مبناف�سات الزوجي
املختلط .
وق ��ال مدير الدائ ��رة الإعالمية يف اللجن ��ة الباراملبي ��ة الوطنية ه�شام
ال�سلمان لـ(املدى)� :إنه ت�أهل �إ�ضافة اىل فار�س �سعدون كل من الرباعني
الذي ��ن �سبق له ��م �أن �ضمنوا التواجد يف الباراملبي ��اد القادم  2020هم
الرب ��اع ثائر عبا�س والرب ��اع ر�سول كاظم والرباعة حن ��ان علي الذين
حقق ��وا الأرق ��ام الت�أهيلية يف بطول ��ة العامل بكازاخ�ست ��ان بالرغم من
�شرا�سة املناف�سة وقوة الرباع�ي�ن املتواجدين ب�سبب امل�شاركة الكبرية
لدول العامل بعد �أن �شاركت يف مناف�سات هذه البطولة  79دولة.
و�أ�ض ��اف ان الع ��راق واجه ظلم� � ًا حتكيمي ًا كبري ًا ووا�ضح� � ًا طيلة �أيام
البطولة مم ��ا جعل رئي�س اللجنة الباراملبية الوطنية د.عقيل حميد �أن
يقدم اعرتا�ض ًا ر�سمي ًا اىل جلنة احلكام للبطولة حيث مت اال�ستماع من
قبل جلنة احلكام اىل كل التفا�صيل التحكيمية اخلاطئة التي �أثرت على
نتائج بع�ض الدول ومنها العراق و�سيتم ار�سال مقاطع من الفديوهات
امل�سجل ��ة للمناف�س ��ات اىل جلنة احل ��كام ( ح�سب طلبه ��ا ) والتي تظهر
ب�ش ��كل وا�ضح وجلي مدى مت ��ادي البع�ض من ح ��كام البطولة بعد ان
ابتعدوا عن حيادية التحكيم حيث �أعلن احلكام نتائج ايجابية لرفعات
بع� ��ض الدول وه ��ي خاطئة ومنح ��وا نتائج �سلبية للبع� ��ض الآخر من
الدول بينها العراق بينما هي رفعات �صحيحة والغبار عليها .

�أعل ��ن االحت ��اد ال ��دويل لل�سباح ��ة
م�صادقت ��ه عل ��ى حم�ض ��ر اجتم ��اع
اجلمعي ��ة العمومي ��ة غ�ي�ر االعتيادي
الحتاد ال�سباحة الذي انعقد يف فندق
باب ��ل ي ��وم اجلمع ��ة املا�ض ��ي الثاين
ع�شر من متوز احلايل.
و�أك ��د االحت ��اد ال ��دويل لل�سباح ��ة
اعرتاف ��ه بالهيئ ��ة الإداري ��ة لالحت ��اد
العراقي التي يرت�أ�سها �سرمد عبدالإله
وا�ستمرارها بعملها لل�سنوات الأربع
.2022-2018
م ��ن جه ��ة �أخ ��رى �أعلن ��ت اللجن ��ة
الأوملبية الوطنية العراقية م�صادقتها
القانوني ��ة عل ��ى حم�ض ��ر اجتم ��اع
اجلمعي ��ة العمومي ��ة غ�ي�ر االعتيادي
الحت ��اد ال�سباح ��ة برئا�س ��ة �سرم ��د
عبدالإل ��ه واملوافق ��ة عل ��ى الق ��رارات
ال�ص ��ادرة عن ��ه ا�ستن ��اد ًا اىل قان ��ون
االحت ��ادات الريا�ضي ��ة الوطني ��ة رقم
 16ل�سنة .1986
ويف ال�سياق ذات ��ه ع ّلق رئي�س احتاد
ال�سباح ��ة خال ��د كبي ��ان عل ��ى ر�سالة
االحت ��اد ال ��دويل لل�سباح ��ة قائ ًال" ال

نبايل لهذه الر�سالة لأنها جاءت نتيجة
خماطبة الأمني العام للجنة الأوملبية
الوطني ��ة حي ��در اجلميل ��ي االحت ��اد
املذك ��ور بحقائق غري �صحيحة وغري
قانونية ما تر ّت ��ب عليها موقف دويل
م�ؤيد الحتاد �سرمد".
و�أ�ض ��اف كبي ��ان يف ت�صريح خا�ص
لـ(املدى)":نرتق ��ب رد االحت ��اد
ال ��دويل لل�سباح ��ة عل ��ى ر�سالتن ��ا
بخ�صو� ��ص ط ��رح الثقة ال ��ذي جرى
ي ��وم ال�سب ��ت الثالث ع�ش ��ر من متوز
احل ��ايل وزوّ دناه باملح�ض ��ر وكل ما
ج ��رى خالل امل�ؤمتر غ�ي�ر االعتيادي
ليت�سن ��ى لن ��ا امل�ض ��ي باالحت ��اد اىل

لك ��رة القدم �سيق�ص �شري ��ط م�شاركته يف
الت�صفي ��ات امل�شرتك ��ة مبواجه ��ة �شقيق ��ه
املنتخ ��ب البحرين ��ي ي ��وم اخلام� ��س من
�شه ��ر �أيلول املقب ��ل على ملع ��ب البحرين
الوطن ��ي بالعا�صم ��ة املنام ��ة �ضمن الدور
الأول م ��ن جولة الذه ��اب للمرحلة الثانية
حل�ساب املجموع ��ة الثالثة التي ت�ضم اىل
جنبهم ��ا منتخب ��ات هونغ كون ��غ و�إيران
وكمبوديا .

مرحل ��ة جدي ��دة ،و�أملن ��ا �أن يتف ّه ��م
االحت ��اد ال ��دويل حقيق ��ة م ��ا ج ��رى
ب� ��إرادة الهيئة العام ��ة ولي�س �ضغط ًا
من �أية جهة".
و�أ�ش ��ار اىل �أن "�أوملبي ��ة حي ��در
اجلميل ��ي منح ��ازة باملطل ��ق ل�سرمد
عبدالإل ��ه كونه �صديق ��ه وم�صريهما
واح ��د ،فال ��دور الت ��ايل �سيكون على
الفرو�سية ،ولهذا ي�ستقتالن من �أجل
البقاء".
و�أعرب كبيان عن ثقته ب�أن ال�سباحة

العراقي ��ة �ست�شه ��د ح ��ا ًال �أف�ض ��ل يف
ال�سنت�ي�ن املقبلت�ي�ن ،و�سنتوق ��ف عن
امل�ش ��اركات اخلارجي ��ة حت ��ى نعي ��د
ترتيب �أو�ضاع اللعب ��ة ،فال ميكن �أن
ت�ؤث ��ر فين ��ا ر�سال ��ة االحت ��اد الدويل
الذي مين ��ح ال�شرعي ��ة ل�سرم ��د لأننا
ن�ستم ��د قوتن ��ا م ��ن الهيئ ��ة العام ��ة
�أ�سا�س� � ًا ،و�أكي ��د �سيك ��ون للجن ��ة
اخلما�سي ��ة موق ��ف كونه ��ا امل�س�ؤولة
عن �ش� ��ؤون الريا�ضة مبوجب القرار
احلكومي ."140

تق�ت�رن بطول ��ة غرب �آ�س ��يا بك ��رة القدم بن�س ��ختها التا�س ��عة التي
ي�ضيفه ��ا الع ��راق م ��ن نهاية ال�شهر احل ��ايل حتى الراب ��ع ع�شر من
ومف�صل كبري �سيوث ��ق قدرتنا على
ال�شه ��ر املقب ��ل ب�أهمية خا�ص ��ة
ّ
تنظي ��م البط ��والت الآ�سيوية املق ّرة ر�سمي� � ًا و�سيفتح الطريق على
م�صراعي ��ه نح ��و بطوالت �أخرى ل ��ن تقت�صر على ث�ل�اث مدن فقط
وه ��و ما نتوقعه بع ��د �أن نوث ��ق اخلتام يف ملعب كرب�ل�اء الدويل
بنجاح �ساحق ي�شهد به اجلميع.
الأجمل والأكرث �أم ًال ه ��و دخول احلكومة بجميع �إمكاناتها ممثلة
بوزارة ال�شباب والريا�ضة واحلكومات املحلية على خط التنظيم
وامل�ساع ��دة بتناغم كبري مع االحت ��اد العراقي املركزي لكرة القدم،
حيث بد�أت اال�ستعدادات مب ّكرة لهذا الغر�ض و�أخذت الوزارة على
عاتقه ��ا توظي ��ف االمكانات امل�ش ��ار اليها بتواجد الوزي ��ر والكادر
املتق ��دم لوزارته ي�ض ��اف لها اللجان العاملة الت ��ي تد ّربت ب�صورة
جي ��دة للعمل وف ��ق ال�سياقات املعمول بها عاملي� � ًا و�إن كانت الأمور
ت�س�ي�ر بهدوء واح�ت�راف ،ولكن نقولها للجمه ��ور �إن العمل يومي ًا
يوا�ص ��ل الليل بالنهار دون �أن يرتك �أي ��ة �شاردة �أو واردة متوقعة
بحلول �سريعة و�آنية.
ولع ��ل م ��ا طرحت ��ه اللجن ��ة الإعالمي ��ة حت ��ى الي ��وم م ��ن فعاليات
ا�ستباقي ��ة �سيجع ��ل اجلمي ��ع يعي� ��ش حال ��ة االطمئنان الت ��ام على
�أن العم ��ل ق ��د و�صل اىل مراحل ��ه النهائية مبك ��ر ًا وبالوجه الأمثل
ال ��ذي ي�شرك جماهرينا الريا�ضية لتك ��ون حلقة النجاح الأبرز يف
جلب االنظ ��ار اىل البطولة الت ��ي �ست�شارك فيها خ�ي�رة املنتخبات
اخلليجية �إ�ضافة اىل املنتخبات الأخرى ب�أنفا�س داعمة وم�ساندة
لتوجه العراق احلثيث الذي زرع قبل �سنوات ون�ضج اليوم لينتج
حت�ضري ًا هائ ًال نحو رفع احلظر كلي ًا عن مالعبنا و�ستكون بطولة
غرب �آ�سيا هي الرهان الأكرب.
لق ��د كان تركي ��ز وزير ال�شب ��اب والريا�ضة على اجلان ��ب الإعالمي
الريا�ضي وح�ضوره امل�ؤثر ومهنيته هو حجر الزاوية ،ونعتقد �أن
الت�شخي� ��ص كان يف حمل ��ه ف�أ�سلحة الإعالم القوية هي من �صنعت
دو ًال له ��ا ريادته ��ا يف ا�ست�ضاف ��ة البط ��والت والت�أث�ي�ر يف ال ��ر�أي
الريا�ض ��ي واجلماهريي حتديد ًا مبا ينعك� ��س على رخاء البلد يف
اجلوان ��ب الأخ ��رى وانفتاحه بوا�سطة الريا�ض ��ة هو ا�ستثمار يف
جم ��ال هائل ال يع ��رف احلدود ويتف ��وّ ق بقوة عل ��ى اال�ستثمارات
الأخرى.
م ��ن ذل ��ك كله ،وم ��ن امتالكن ��ا لعنا�ص ��ر النج ��اح بوج ��ود املالعب
الكبرية املجهزة واجلماهري الهائلة امل�ؤثرة والإعالم الداعم نكون
قد حققنا ك�سب ًا طاملا حلمنا به و�سنع ّد العدة ب�سرعة للبطولة الأكرب
التي �ستلي بطولة غرب �آ�سيا ،ولنا ثقة مطلقة �أنها لن تكون بعيدة
�س ��واء للفئات العمرية التي �أنيطت �أح ��د ت�صفياتها يف العراق �أو
بطوالت املتقدمني والأندية �أي�ض ًا.
حلق ��ة �أخ ��رى البد م ��ن التذكري بها تكم ��ن يف تنا�س ��ي �أية خالفات
داخلي ��ة له ��ذه الف�ت�رة الق�ص�ي�رة الت ��ي �ستعي� ��ش به ��ا جماهرين ��ا
ت�شج ��ع وت� ��ؤازر �س ��واء يف كربالء �أم
الريا�ضي ��ة حلظ ��ات رائعة ّ
�أربي ��ل ،وليكن نك ��ران الذات حتت �شع ��ار فوز الع ��راق بكل �شيء
ه ��و هدفن ��ا الأ�سم ��ى لأن ه ��ذه البطول ��ة حتدي ��د ًا �ستن ��ال اهتمام ًا
غ�ي�ر م�سب ��وق ،ويُ�س ّلط ال�ض ��وء عليها يف خت ��ام املوا�سم الكروية
والبطوالت التي �أفلتْ مع نهاية ك�أ�س �أفريقيا يف م�صر ،وبالت�أكيد
ف� ��إن احلر� ��ص لدى اجلميع �س ��وف لن يخ�ض ��ع للمزايدة وجتارب
النج ��اح والتميّز الكثرية تولد لنا �شعور ًا رائع ًا ب�أننا مقبلون على
م�شاه ��دة بطولة جميل ��ة ترقى اىل ما تنتظ ��ره جماهرينا الرائعة،
وتاريخ �سي�سجل لنا �أيام ًا ال ُتن�سى مع الأ�شقاء ال�ضيوف بتناف�س
كبري و�أجواء ريا�ضية حقيقية.
ولعل ما طرحته اللجنة الإعالمية
حتى اليوم من فعاليات ا�ستباقية
�سيجعل الجميع يعي�ش حالة
االطمئنان التام على �أن العمل قد
و�صل الى مراحله النهائية مبكراً
وبالوجه الأمثل الذي ي�شرك
جماهيرنا الريا�ضية

معادلة الفيفا تن�أى بكرتنا عن بطولتي الخليج وغرب �آ�سيا و�أخواتها
 م.ح�سام المعمار

تحليل إحصائي

ا�صب ��ح ت�سل�س ��ل الفيف ��ا الي ��وم م ��ن
�أه ��م الركائ ��ز الت ��ي يج ��ب �أن ن�ستن ��د
�إليها ف ��ي التخطي ��ط لم�ستقب ��ل الكرة
العراقية ،هذا لأن الفيفا في م�سابقاته
العالمي ��ة وكذل ��ك االتح ��اد الآ�سي ��وي
ف ��ي م�سابقات ��ه القارية �أ�صب ��ح يعتمد
ت�سل�سل المنتخبات في هذا الت�صنيف
ف ��ي تكوي ��ن مجموعات ��ه ،وال يخف ��ى
�أهمية ترتيب المنتخب في مجموعته
من حي ��ث م�ستويات الف ��رق المناف�سة
واال�ستفادة من جدول المباريات وما
الى �شابه.
الى يومنا هذا ال يملك اتحاد كرة القدم
العراق ��ي نظ ��رة نا�ضج ��ة بخ�صو�ص
ت�سل�س ��ل الفيف ��ا وال�ستراتيجي ��ة التي
تمكنن ��ا م ��ن الت�سلق لأعل ��ى الترتيب،
فمازالت نظرة �أغلب �أع�ضائه لالرتقاء
بج ��دول الفيف ��ا ه ��و لع ��ب المباريات
الودي ��ة وخو� ��ض البط ��والت غي ��ر
الر�سمي ��ة الت ��ي ال تنفعن ��ا ب�شيء بهذا
الخ�صو� ��ص على االط�ل�اق ،فالمعادلة
الأخي ��رة ق ��اد ق ّلل ��ت كثير ًا م ��ن اهمية
الف ��وز بالمباري ��ات الودي ��ة ورفع ��ت
من �أهمي ��ة البط ��والت المحلية وعلى
ه ��ذا الأ�سا�س ت ��م ا�ستح ��داث م�سابقة
الدوري االوروبي للمنتخبات.

المجموعات �أقل من النقاط المكت�سبة
من الفوز في مرحلة دور ال � 16أو دور
ال  8وهذه بدورها �أقل من المباريات
النهائية.
ع ��دم احت�س ��اب الخ�س ��ارات الحا�صلة
ف ��ي المباري ��ات النهائي ��ة للبط ��والت
الر�سمي ��ة .و�إزال ��ة المفا�ضل ��ة بي ��ن
مناف�سات القارات ،فجميع القارات في
المعادل ��ة الجديدة لها نف� ��س الأهمية.
�سابق� � ًا كان هن ��اك �أف�ضلي ��ة لأوروب ��ا
و�أميركا الجنوبية على بقية القارات.
�إعط ��اء �أهمية �أكب ��ر للمباريات الودية
المقام ��ة ف ��ي �أي ��ام الفيف ��ا دي عل ��ى
المباريات الودية المقامة خارجها.
معادلة الفيفا

�أ�س ��و�أ ت�صني ��ف ه ��و  98ع ��ام 1996
حي ��ث جاء من لع ��ب  7مباري ��ات فقط
 5فوز و 2تع ��اد ًال وبدون �أي خ�سارة.

المنتخ ��ب العراق ��ي حق ��ق �أف�ض ��ل
ت�سل�سل  44في عام  2004بعد خو�ض وم ��ع �أن االرق ��ام جي ��دة �إال �أن الفيف ��ا
 21مب ��اراة انتهت  7فوز 10 ،تعادالت اعتبره ��ا اال�س ��و�أ لأن ع ��دد المباريات
و  4خ�سائر.
قلي ��ل ج ��د ًا� .أي �أن التخطيط الم�سبق

لإقام ��ة ع ��دد الب�أ�س به م ��ن المباريات
�ش ��يء �ض ��روري جد ًا م ��ع الأخذ بنظر
االعتب ��ار �ض ��رورة البح ��ث بط ��والت
م�صغرة معت ��رف بها ر�سمي ًا ومحاولة
اال�شت ��راك به ��ا ول ��و ا�ضطررن ��ا لدفع
مقاب ��ل م ��ادي وكفان ��ا م ��ن بطولت ��ي

الخليج وغرب �آ�سيا.
ممي ��زات المعادل ��ة الجدي ��دة :ح�ساب
النق ��اط ب�ش ��كل مبا�ش ��ر متعل ��ق بقوة
الفريقي ��ن ون ��وع المناف�س ��ة والنقاط
الت ��ي جمعه ��ا المنتخ ��ب �سابق� � ًا وال
تتعل ��ق بمع ��دل الفت ��رات الزمني ��ة

المحددة باالربع �سنوات التي م�ضت!
�أي تم �إلغاء معدل الأربع �سنوات.
التقليل م ��ن �أهمية المباري ��ات الودية
 :ت ��م �إعط ��اء �أهمي ��ة �أكب ��ر للمراح ��ل
المتقدم ��ة ف ��ي البط ��والت� .أي �أن
النقاط المكت�سبة من الفوز في مرحلة

) P = Pbefore + I x ( W – We
 :Pهي النقاط الجديدة للمنتخب.
 :Pbeforeهي نقاط المنتخب قبل
المباراة.
� :Iأهمية المباراة وتحدد كالتالي:
 :I=05المباري ��ات الودي ��ة التي تلعب
خارج �أيام الفيفا دي.
 :I=10المباري ��ات الودي ��ة التي تلعب
في الفيفا دي.
 :I=15مراح ��ل المجموع ��ات ف ��ي
البطوالت الر�سمية الم�صغرة.
 :I=25مراح ��ل الأدوار الحا�سم ��ة
والنهائي ��ة ف ��ي البط ��والت الر�سمي ��ة
الم�صغرة.
 :I=25مراح ��ل الت�صفي ��ات الم�ؤهل ��ة
لنهائي ��ات ك�أ� ��س الق ��ارة او ت�صفي ��ات
بطولة ك�أ�س العالم.

 :I=35مباري ��ات المجموعات ولغاية
الدور ربع النهائي من نهائيات بطولة
القارة.
 :I=40مباري ��ات م ��ا بع ��د ال ��دور ربع
النهائي لبطول ��ة القارة ،وكذلك جميع
مباريات ك�أ�س القارات.
 :I=50مباري ��ات نهائيات ك�أ�س العالم
لغاية الدور ربع النهائي
 :I=60مباري ��ات نهائيات ك�أ�س العالم
ما بعد ربع النهائي
 :Wتعن ��ي نتيجة المب ��اراة 1 .للفوز،
 0.5للتعادل 0 ،للخ�سارة.
 :Weتعني النتيجة المتوقعة للمباراة
)We = 1/(10(-dr/600) +1
 :drه ��ي فارق النقاط بين الفريقين
المتباريي ��ن .عملي ��ة ح�س ��اب ريا�ضية
معق ��دة التطبي ��ق ولكنه ��ا �سهل ��ة لأهل
االخت�صا� ��ص .ولت�سهيل فهمه ف�إن هذا
العام ��ل � Weسينت ��ج عنه رق ��م �سلبي
او ايجابي يط ��رح من نتيجة المباراة
وي�ض ��رب ب�أهمي ��ة المب ��اراة للتح�سب
النقاط الجديدة.
في حالة االحت ��كام الى ركالت الجزاء
ف�إن الفرق الخا�سرة �ستعامل على �إنها
متعادل ��ة والف ��رق الفائ ��زة �ستحت�سب
ن�ص ��ف فائ ��زة� .أي �أن ال� �ـ � Wستكون
 0.75بدال من .1
�إذا خ�س ��ر منتخ ��ب ف ��ي االدوار م ��ا
بع ��د المجموعات ف ��ي �أي بطولة وتم
تطبي ��ق المعادل ��ة ونت ��ج عنه ��ا تقليل
لنقاط المنتخب ال�سابقة فان المنتخب
�سيحتف ��ظ بنقاط ��ه ال�سابق ��ة ولن يتم
تقليل نقاطه.

ثقافة
باليت المدى
� ستار كاوو�ش

�أ�شعر دائم ًا ب�أن طير ال�سعد يح ِّلق فوق
ر�أ�سي و�أنا �أر�سم� ،إنه تعويذتي التي
تدفعني دائم ًا الى الأمام ،لذلك �أحاول
�أن �أكون �سعيداً بما �أقوم به ،لأن
المتعة بالن�سبة لي هي �أ�سا�س وفحوى
العمل الفني �سواء كانت هذه المتعة
�أثناء الر�سم،

�ض ّيفه المقهى الثقافي في لندن
عدنان ح�سني �أحمد

�ض ّي ��ف "املقه ��ى الثق ��ايف" بلن ��دن الفنان
ب�سّ ��ام ف ��رج يف �أم�سي ��ة ثقافي ��ة وفني ��ة
ان�ض ��وت حت ��ت عن ��وان "ب�سّ ��ام ف ��رج
و�ستون عام ًا م ��ن الر�سم ال�ساخر" �ساهم
يف تقدمي ��ه الفن ��ان الت�شكيل ��ي املعروف
في�صل لعيبي الذي اعرتف منذ البدء ب�أن
م�شاع ��ره خمتلطة وهي جتمع بني الفخر
واالعتزاز والزهو به ��ذا ال�صديق الفنان
الذي تع ّرف �إليه قبل �ستة عقود ،ويعتربه
عالم ��ة فارق ��ة يف الر�س ��م ال�ساخ ��ر الذي
ميت ��د �إىل ع�شريني ��ات وثالثينيات القرن
املا�ض ��ي الت ��ي �شه ��دت البداي ��ات الأوىل
لل�صحافة ال�ساخرة يف العراق ابتدا ًء من
"مَرقع ��ة الهندي" و "ك ّنا� ��س ال�شوارع"
و "املجر�ش ��ة" ،ث ��م �ص ��درت جري ��دة
"حبزب ��وز" ع ��ام  1931الت ��ي احت�ضنت
الر�س ��وم ال�ساخ ��رة لفنان�ي�ن كب ��ار م ��ن
طراز ُ�سعاد �سلي ��م ،م�صطفى طربة ،فائق
ح�س ��ن ،عطا �ص�ب�ري وحاف ��ظ الدروبي.
ن ��وّ ه لعيب ��ي �إىل ظه ��ور الفن ��ان ال�ساخر
غ ��ازي عبدالل ��ه ال ��ذي اقرتن ��ت ر�سوم ��ه
الكاريكاتريية احلاذقة بتوظيف الأمثال،
والب َْ�ستات ،والأغ ��اين ال�شعبية ب�أ�سلوب
�ش ّي ��ق ،ور�شي ��ق ،والذع حت ��ى �أن العديد
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�إمنح وال تحرق
كيف ينظر الر�س ��ام اىل عمله وكيف يط ��وره ويجتهد ملنحه خطوات
جدي ��دة؟ لتحقيق ذلك عليه �أن ال يتك ��ئ على املوهبة وحدها ،حتى لو
كان ��ت عظيمة ،بل علي ��ه �أن ي�شعر ب�أن كل معر� ��ض جديد ،هو مبثابة
�أول معر� ��ض له ،ب ��كل ما حتمله الكلم ��ة من لهفة ومغام ��رة و�إنتماء،
فالر�س ��م ه ��و اللغ ��ة وهو ج ��واز ال�سفر� ،إن ��ه القفز ب�ي�ن جغرافيا هذا
الع ��امل ،حي ��ث الإقامة والرتحال مع� � ًا .وهذا ال�شغف بالف ��ن �-إن كان
حقيقي� � ًا -لي� ��س له �أن يتوقف �أب ��د ًا ،وال ميكن ل�شعل ��ة روح الفنان �أن
تهد�أ مهما حدث ،بل يكرب هذا الهيام ويت�سع مداه كلما �إمتدت اخلربة
عل ��ى ب�ساط الزمن ،ويظل الفنان يتعلم من كل �شيء �أمامه ،لكن عليه
�أن ال يقل ��د الآخري ��ن حرفي� � ًا ،ويف ذات الوقت ي�ستفي ��د من خرباتهم
املختلف ��ة ،ينظ ��ر له ��م -مهما كان ��ت مكانته ��م -كمعلمني �أف ��ذاذ ميكنه
اال�ستف ��ادة منه ��م ب�ش ��كل �أو �آخ ��ر ،لأن كل �شخ�ص ب�إمكان ��ه ان يهبنا
در�س ��ه اخلا� ��ص ،وكل �ش ��يء ميك ��ن �أن مينحنا بع� ��ض ال�ضوء ،حتى
اال�ضاف ��ات ال�صغرية ب�إ�ستطاعتها اي�ض� � ًا �أن ت�ضيء جانب من العتمة
الت ��ي بداخلنا ،على �أن ال ن�سقط يف مطب حم ��اكاة الآخرين ،ويكون
لكل منا طريقه ال�شخ�صي.
�أ�شع ��ر دائم� � ًا ب�أن ط�ي�ر ال�سع ��د يح ِّلق ف ��وق ر�أ�س ��ي و�أنا �أر�س ��م� ،إنه
تعويذتي التي تدفعني دائم ًا اىل الأمام ،لذلك �أحاول �أن �أكون �سعيد ًا
مب ��ا �أقوم به ،لأن املتعة بالن�سبة يل هي �أ�سا�س وفحوى العمل الفني
�سواء كانت هذه املتعة �أثناء الر�سم� ،أو حني �أراها تنعك�س على وجوه
زائ ��ري املعار�ض ،لذلك ال تثريين املوا�ضي ��ع ال�ضخمة والكبرية ،بل
انحاز اىل العالقات اجلمالية ال�صغرية التي تربط الأ�شياء وجتعلها
�أكرث دفئ ًا وحميمية ،و�أحاول �أن �أ�صنع جنتي من �إمياءات الأ�صابع،
�إغف ��اءات العيون ،خ�صالت ال�شعر املن�ساب ��ة على اجلبني وحتى بقع
ال�ضوء التي تتخلل النافذة لت�ستقر على ال�ستائر امللونة.
ذات مرة دخل رجل ب�سيط متمهل اخلطوات اىل �أحد معار�ضي ،وبعد
�أن تنق ��ل بني اللوحات� ،إقرتب مني قائ ًال (ب�صراحة� ،أنا ال �أفهم كثري ًا
يف الر�س ��م وتقنياته و�أ�ساليبه ،وال �أعرف بال�ضبط ما الذي ميكن �أن
�أقول ��ه عن لوحاتك ،لكن ��ي مت�أكد من �شيء واحد فق ��ط ،وهو �إن هذه
اللوح ��ات ق ��د منحتني نوع ًا م ��ن ال�سعادة ،وعك�س ��ت يف نف�سي نوع ًا
م ��ن الر�ض ��ا� ،أعرف �أنه من ال�صعب �شرح ذل ��ك ،لكني �س�أخرج من هنا
مرت ��اح البال ،ا�شك ��رك) وخرج ي�سحب خطواته بت� �� ٍأن بعد ان تركني
حائ ��ر ًا بني ب�ساطته وعم ��ق روحه ،حلظتها �شعرت ب� ��أين كنتُ �أر�سم
طوال حياتي لهذا الرجل .وقبل �سنتني كنت �أقدم حما�ضرة يف مدينة
مامل ��و ال�سويدية (يف املكتب ��ة العامة للمدينة) ع ��ن �أعمايل وتقنياتي
يف الر�سم ،وق ��د عر�ضتُ �أثناء ذلك ،جمموعة كبرية من لوحاتي على
�شا�ش ��ة وا�سعة ،بطريقة العر� ��ض ال�ضوئي ،وبعد انته ��اء املحا�ضرة
�إقرتب ��ت مني �إم ��ر�أة �سويدية �شابة ،ي�شع ال�ضوء م ��ن وجهها ،و َد َنتْ
مني بخج ��ل لتقول (لوحاتك �أدخلتني يف عامل غريب وغام�ض ،كنتُ
�أبحث دائم ًا عن �شكل للفردو�س ،وبعد م�شاهدة �أعمالك ،عرفت ب�أن ما
تر�سمه هو �صورة الفردو�س الذي �أبحث عنه).
رائ ��ع �أن ي�سعى الفنان منذ بداياته للبح ��ث عن طريقته اخلا�صة يف
الر�س ��م ،و�أن يق ��وم بذل ��ك حتى لو �أ�ش ��اح عنه كل النا� ��س ومل يُعجب
ب�أعماله �سوى رجل واحد وامر�أة واحدة ،فهذا �أف�ضل من �أن يتظاهر
بعبقري ��ة من�سوخة من فنان �آخر ،وهو بذلك �سيحرق م�شواره الفني
بنف�س ��ه .ومده� ��ش �أن يع ��رف الفن ��ان الياف ��ع �إن الأ�شي ��اء ال�صغ�ي�رة
والب�سيطة ميكن �أن يقوى عودها بال�صدق واملثابرة ومبا حتمله من
�أ�صالة ،لتكون نواة عبقرية قادمة.
علي ��ك فقط �أن ال تخاف م ��ن طرح ر�أيك ،و َقوِّ ي ثقت ��ك مبا تقوم به �إن
أ�شرق ب�شم�سك
كان نابع ًا من داخلك حق ًا ولي�س من دواخل الآخرينِ � ،
وا�س ِق زه ��ورك اليانعة بيديك
ال�صغ�ي�رة ،و�إجعل ن ��ورك يعم املكانْ ،
لت�صبح حديقتك عامرة� ،إمنح وال حترق ،فرغم �أن عود الثقاب ميكنه
ان يح ��رق غاب ��ة كاملة ،لك ��ن �شجرة واح ��دة من حديقت ��ك ميكنها �أن
متنحن ��ا مليون عود ثقاب ،ف�إخرت بني �أن تك ��ون غابة عامرة �أو رماد
عود ثقاب.
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يا�سني طه حافظ

يف الوق ��ت ال ��ذي ا�شع ��ر في ��ه باالح�ت�رام
لأولئ ��ك الذي ��ن ي�ست ��ا�ؤون م ��ن العي ��وب
فيخرج ��وا غا�ضب�ي�ن احتجاج� � ًا ،تارك�ي�ن
وم�ضح�ي�ن
بيوته ��م و�سالمه ��م اليوم ��ي
ّ
بيوم راحتهم ،يف هذا الوقت ،يحا�صرين
ت�س ��ا�ؤل �صعب وم�ؤ�س ��ف ،ذلك هو �إن كان
عملهم املجيد ذلك جمدي ًا؟ ويزداد ال�س�ؤال
ارب ��اك ًا حت ��ى ي�س� � ّد عل � ّ�ي طري ��ق الر�ؤية،
�أم ��ا ب�ي�ن ه� ��ؤالء الذي ��ن طلب ��وا الإ�صالح
االجتماعي وتنحية الفا�سدين والفا�شلني
واملدان�ي�ن بتبذير �أو �سرق ��ة �أموال الدولة
و املتهمني مب�ص ��ادرة الفر�ص املريحة �أو
املربح ��ة و اال�ستح ��واذات ب�أنواعه ��ا،...
�أم ��ا بينهم من يُدان ب�أمر؟ �أكلهم م�ؤمتنون
منزه ��ون متام� � ًا؟ ونح ��ن الذي ��ن نواليهم
�أو الذي ��ن يقبع ��ون يف بيوته ��م �صامت�ي�ن
على �أ�سف ،ه ��ل كل �أوالء الذين يرف�ضون
الف�ساد هم �صفوة �أخالقية ،مل ي�ستحوذوا،
مل يزيف ��وا ومل يكذب ��وا يف عمله ��م ويف
بيعه ��م و �شرائه ��م ومل يطمع ��وا مبا لي�س
لهم وال ا�ستعداد لهم للم�ساومة او للتفاهم
عل ��ى جدوى �أو نفع مع ه ��ذه الفئة �أو تلك
وال ه ��م ا�سرت�ضوا وتقربوا له ��ذا الفا�سد
�أو ذاك؟
لي�س يف الكالم �إدانة وال تقليل من �أهمية
�أو �ش� ��أن ولكني �أري ��د �أن �أ�صل اىل حقيقة

نعتمده ��ا يف ال�سل ��وك ويف التفكري ويف
العمل .ف�أعود و�أ�س�أل :
�أمل حت�ص ��ل مفا�س ��د م�ست ��ورة يف املكاتب
ومنظم ��ات املجتم ��ع امل ��دين و اجلمعيات
والنقاب ��ات والأح ��زاب؟ �أمل يقتن� ��ص
العامل ��ون �أو املهيمن ��ون منه ��م الفر� ��ص
ومل يحاب ��وا لي�صل ��وا ومل يتحول ��وا اىل
�ضفادع وقردة �أمام م�س�ؤول فا�سد ،رئي�س
ح ��زب �أو وزير �أو رئي� ��س وزراء �أو حتى
حام ��ل حقيبة مهم ��ا كان قد ينف ��ع؟ ونحن
يف ال�س ��وق �أال ن�شك ��و م ��ن غ� ��ش ب�ضاعة
�أو تطفي ��ف موازي ��ن ؟ �أوال يخدعوننا يف
الن ��وع والأ�سعار؟ بائع اخل�ضار والفاكهة
يعر� ��ض جي ��د ًا ويخف ��ي وراءه فا�س ��د ًا.
العام ��ل يغ� ��ش �صاحب عمله وه ��ذا يغ�ش
زبائن ��ه .ث ��م �أال جن ��د مفا�س ��د وعيوب ًا يف
املدر�سة واالكادميية وه ��ل نحن را�ضون
ع ��ن ه ��ذا املعل ��م وذاك االكادمي ��ي ،وكلنا
نع ��رف ما يج ��ري ،من االمتحان ��ات حتى
�أع ��داد الأطاري ��ح...؟ وم ��ن ال ي�ست ��اء من
جباة ال�ضرائ ��ب و�سما�سرة العقار وحتى
م ��ن ور�ش الت�صليح؟ ومن منا مل ُ
ي�شك من
عام ��ل اخلدم ��ة يف الدائرة وم ��ن املوظف
فيها ور�أ�س �إدارتها؟
ال تخل ��و منطق ��ة م ��ن عي ��ب ،م ��ن الر�شوة
اىل التزوي ��ر اىل العرقل ��ة ب�سب ��ب جه ��ل
وال ج ��دارة �أو ب�سب ��ب رداءة خلُق .وماذا
ع ��ن مافيات ال ��دواء ودور بع�ض االطباء
وال�صيادلة و املذاخ ��ر؟ �أمل ن�سمع بتزوير
الليب�ل�ات و التواريخ؟ ث ��م �أال يوجد غ�ش
جت ��اري؟ �أال يوج ��د غ� ��ش دوائ ��ي؟ ثم �أمل
يقل ل ��ك موظفو الأمان ��ة �أجنزنا و�أجنزنا
ويذك ��رون م ��ا ال ي�ستح ��ق الذك ��ر فه ��ي
واجب ��ات يومية ،بينم ��ا ال �إعالن وال كالم
ع ��ن ا�سا�سي ��ات املدين ��ة وخرابه ��ا املدين
وه ��زال اخلدمات املركزي ��ة وال�ضرورية؟
ه ��ذه تظل ره ��ن الوع ��ود و "املقاوالت" .

وه ��ل ين ��ال كل الطلب ��ة ا�ستحقاقاته ��م ،ال
زيادة وال نق�صان ومل يحل �أحد حمل �أحد
يف القبول �أو يف الدرجات؟
ح�سن� � ًا� ،إذا كان الف�ساد � ،صغري ًا �أو كبرياً
به ��ذا االت�ساع وي�شغل كل هذه املرافق يف
املجتمع والدول ��ة ،ومن العام ��ل الب�سيط
اىل زعي ��م ه ��ذه الكتلة وذاك احل ��زب ،كم

م�ؤك ��دة �إذ ًا �سالم ��ة مطالبن ��ا وك ��م ممكنة
ه ��ي؟ �أال نحتاج اىل بيئة تنفيذية ت�ستقبل
الإ�ص�ل�اح؟ ه ��ذا �س�ؤال يحت ��اج اىل �إجابة
وا�ضحة ،عاقلة وحقيقية و مقنعة.
او�ضحنا �إن الف�ساد يطال م�ساحة وا�سعة
من "ادوات التنفيذ" ومن البيئة امل�ستقبلة
كله ��ا .فم ��ن ي�ضم ��ن �سالمة التنفي ��ذ؟ هذه

امل�س�أل ��ة يجب التفكري فيه ��ا كقاعدة عمل.
�أن تغي�ي�ر وزير �أو مدير عام ،يعني و�ضع
�آخري ��ن من البيئ ��ة الفا�س ��دة نف�سها ومن
"�ش ��روط العي� ��ش نف�سه ��ا" وهي �شروط
تعتم ��د الف�س ��اد واال�سرت�ض ��اء والر�ش ��ى
و�أن ��واع الإر�ض ��اء ..وه ��ي بيئ ��ة تالف ��ة
متخلفة اقت�صاد ًا ،مدني ًة وثقافة جمتمعية.
بيئ ��ة ورثت جوع ًا ومهان ��ة وقنانة �إقطاع
و�إذال ًال طبقي� � ًا و "مناطقي� � ًا" و�أقلياتي� � ًا
وا�سقاط ًا نف�سي ًا يف العي�ش والعمل.
وحت ��ى االتهام ��ات املتوالي ��ة والت ��ي ال
تنقط ��ع بالعمال ��ة وخدمة ه ��ذه اجلهة او
تل ��ك ،فاعتق ��د ان ن�سب ��ة اال�ستع ��داد لهذا،
ولدى م ��ن يتهمون و�سواهم ،كبرية .و�أن
كثريي ��ن �سيقوم ��ون بذل ��ك �إذا اتيحت لهم
الفر�صة!
�إن تغيري بع�ض الفا�سدين �سي�أتي ببع�ض
�آخ ��ر م ��ن الن�سي ��ج ال ��رث نف�س ��ه ليدخلوا
القوالب نف�سها وماكن ��ة الف�ساد والرداءة
نف�سه ��ا .فلي� ��س املدان ��ون الكب ��ار امل�ش ��ار
�إليه ��م �إال خطوط �شديدة ال�سواد يف بيئة
�س ��وداء! لوال �أن البيئة فا�سدة ما ا�ستطاع
الف�س ��اد مي ��ر وال �أن ي�ستم ��ر وال �أن يك�ب�ر
ويت�سع!
ح�سن ًا �أن نبد�أ الرف�ض ،و�أن يعلن االخيار
ا�ستياءهم مم ��ا حولهم وفوقهم ،ح�سن ًا �أن
نخ ��رج احتجاج ًا وطلب� � ًا حلياة حمرتمة،
لك ��ن �أال تت�ب�رع لن ��ا جه ��ة مدان ��ة بثم ��ن
الالفتات ،ب ��ل �أن جنمعها من �أثمان قوتنا
اليومي .كل هذا جيد وحمرتم ،بل مطلوب
ب�إحل ��اح ،ولكن ��ي ال �أريدك ��م تخيب ��ون! ال
�أريدك ��م تنتظرون ما ال ي�أت ��ي وكما ير�سم
اخليال �أو كما تظنون ونظن.
�أريد �أن �أقول لكم كلمة وا�ضحة :
الكث�ي�رون را�ض ��ون به ��ذا الف�س ��اد وه ��م
يعي�شون جيد ًا ويفيدون منه،
واملحنة فقط حمنة ال�شرفاء!

ق�����ص��ة �أورك���������س��ت�را ج��ي��ف��ان��ده��او���س

موسيقى األحد
ثائر �صالح

حت�س ��ب فرق ��ة جيفاندهاو� ��س يف مدين ��ة
اليب ��زج عل ��ى �أف�ض ��ل الف ��رق املو�سيقي ��ة
يف الع ��امل وتعت�ب�ر �أعرقه ��ا .فق ��د ارتبطت
باملو�سيق ��ار العبق ��ري فيلك� ��س مندل�س ��ون
( )1847 – 1809ال ��ذي قاده ��ا م ��ن 1835
حتى وفاته يف  .1847ومندل�سون هو �أول
قائ ��د �أورك�س�ت�را باملعنى احلدي ��ث للكلمة،
وكان �أول من ا�ستعمل الباتون ،وهي الع�صا
اخل�شبي ��ة ال�صغ�ي�رة الت ��ي ي�ؤ�ش ��ر بها قادة
الأورك�س�ت�را .لكن التجدي ��د احلقيقي الذي
�أدخل ��ه هو االهتم ��ام بتفا�صي ��ل العمل مثل
ال�سرعة والإيق ��اع والديناميكية ال�صوتية،
وعنايته بالفرقة نف�سها وبالعازفني .مل تكن
هن ��اك �سابق� � ًا تقالي ��د م�شرتكة متف ��ق عليها
لدور قائد الفرقة ،مث ًال ا�ستعمل قائد الفرقة
يف ع�صر الب ��اروك �أحيان ًا ع�ص ًا غليظة يدق
بطرفه ��ا الأر�ضية اخل�شبي ��ة ليعطي الفرقة
الإيق ��اع ،وه ��ذا كان �سبب وف ��اة املو�سيقار
ج ��ان باتي�س ��ت ل � يّ
�ول ،فق ��د �أ�ص ��اب قدم ��ه
به ��ذه الع�صا وتلوث اجل ��رح .ويف الع�صر

الكال�سيك ��ي كان ع ��ازف الهارپـ�سيكورد �أو
ع ��ازف الكم ��ان الأول (كون�س ��رت ما�س�ت�ر)
ه ��و م ��ن يق ��ود الأورك�س�ت�را ،بذل ��ك مل يكن
له ��ا قائ ��د ًا باملعنى احل ��ايل� ،إذ ق ��د ال ميتلك
الكون�س ��رت ما�س�ت�ر �إطالع� � ًا وا�سع� � ًا عل ��ى
الفنون املو�سيقية مي ّكنه من حتليل الأعمال
حتلي ًال دقيق ًا مثلما يفع ��ل قادة الأورك�سرتا
اليوم.
تعن ��ي جيفاندهاو� ��س دار املالب� ��س،
وكان ��ت يف الأ�صل مركز ًا لتج ��ارة املالب�س
والأن�سج ��ة .بني ��ت دار املالب�س يف اليبزج
�سنة  ،1501وانتقلت الدار اىل بناية جديدة
�سنة  1781لكنها كانت �أكرب من حاجة هذه
التج ��ارة اىل هذا امل ��كان الوا�س ��ع ،فاقرتح

عمدة بلدية اليبزج ا�ستعمالها �صالة لتقدمي
العرو� ��ض املو�سيقية يف املدينة التي تتميز
ب�ت�راث مو�سيقي غني تراكم ع�ب�ر ال�سنني.
منذ ذلك احلني �أ�صبح ��ت الأورك�سرتا التي
كان ��ت تع ��زف يف ال�صالة با�س ��م اورك�سرتا
جيفاندهاو� ��س .بذلك ميك ��ن القول �أن فرقة
جيفاندهاو� ��س ه ��ي �أع ��رق فرق ��ة ال ت ��زال
تعمل حت ��ى اليوم .فقد قد بد�أت هذه الفرقة
امل�ستقلة عن النب�ل�اء والكني�سة ن�شاطها يف
 1744وقدم ��ت حفالته ��ا يف �أح ��د مقاه ��ي
املدين ��ة ،وهي عادة معروفة وقتها يف املدن
الأملاني ��ة .ونعرف عن باخ �أنه �أدار فرقة يف
مقهى ت�سيمرمان �أ�س�سها �صديقه تلمان �سنة
 ،1702وقاده ��ا قبله �سلفه يف وظيفة من�شد

كني�س ��ة توما�س ،يوهان كون ��او (– 1660
 .)1722وا�ستمر تقدمي احلفالت يف مقهى
ت�سيمرمان حتى وفاة مالكها �سنة .1741
�سرع ��ان م ��ا ب ��د�أت فرق ��ة جيفاندهاو� ��س
ت�ستقط ��ب املو�سيقي�ي�ن ،منه ��م موت�س ��ارت
ال ��ذي ق ��دم حف ًال يف ه ��ذا املرك ��ز املو�سيقي
الأك�ب�ر يف املدينة �سن ��ة  .1789لكن القفزة
احلقيقي ��ة بد�أت مع مندل�س ��ون الذي حولها
بن�شاط ��ه ال ��د�ؤوب اىل واح ��دة م ��ن �أف�ضل
الف ��رق الأوروبية .وبقي ��ت الفرقة حمافظة
على �سمعتها حتى يومنا هذا.
ح�صل ��ت الفرق ��ة عل ��ى بناي ��ة جدي ��دة �سنة
 ،1884لكنه ��ا تدم ��رت متام ًا خ�ل�ال احلرب
العاملي ��ة الثاني ��ة ،ومل متتلك بعده ��ا الفرقة

مق ��ر ًا �إال يف �سن ��ة  1981عندم ��ا �أجن ��زت
البناي ��ة احلالي ��ة ،عندئ ��ذ كان املاي�س�ت�رو
الأملاين ال�شهري كورت مازور م�س�ؤو ًال عنها
(�أدارها بني .)1996 – 1970
قاده ��ا قب ��ل م ��ازور ع ��دد م ��ن املو�سيقي�ي�ن
الالمع�ي�ن ،بينه ��م املو�سيق ��ار الدمنارك ��ي
الأ�شه ��ر نيل ��ز كـ ��اده ()1890 - 1817
والأمل ��اين كارل راينك ��ه (قاده ��ا خلم� ��س
وثالث�ي�ن �سنة ب�ي�ن  .)1895 - 1860قادها
يف القرن الع�شرين �آرتور نيكيت�ش ثم فلهلم
فورتفنـكـلر وبعده برونو فالرت الذي تركها
بعد جميء النازيني اىل ال�سلطة يف .1933
يقوده ��ا الي ��وم املاي�سرتو الالتف ��ي ال�شاب
�آندري�س نيل�سون�س (ولد يف .)1978

ب�سام فرج ال�ساخر في الر�سم و�صاحب ُ
الدعابة ال�سوداء
الف ّنان ّ

من الن ّق ��اد قالوا ب� ّأن ب�سّ ��ام فرج قد خرج
م ��ن معطف غازي عبدالل ��ه .يعتقد لعيبي
�أن ب�سّ ام فرج ق ��د انبثق من هذا املنعطف
احل�سّ ا�س الذي و�صل فيه الر�سم ال�ساخر
يف العراق �إىل ج ��دار �صلد ،ف�إمّا �أن يقفز
عليه �أو يرتاجع .وقد و�صف حقبة غازي
بالكال�سيكي ��ة فيم ��ا نع ��تَ ر�س ��وم ب�سّ ��ام
باحلداثي ��ة الت ��ي جتم ��ع ب�ي�ن الب�ساط ��ة،
والو�ض ��وح ،و"الفي َك ��ر "اجلديد الذي مل
يُ�ستعم ��ل من قبل ،كم ��ا � ّأن �إدخاله للمواد
والتقني ��ات اجلدي ��دة ق ��د منح ��ت العم ��ل
الفني ال�ساخ ��ر معطيات مل تكن موجودة
�سابق� � ًا .ومن عب ��اءة ب�سّ ام ظه ��ر فنانون
جُ ��دد �أمثال م�ؤيد نعمة ،من�صور البكري،
عبدالرحيم يا�سر و�آخرون ال ي�سع املجال
لذكره ��م جميع ًا ففتح ��وا بوابات ونوافد
جديدة حتمل �أ�شكا ًال وم�ضامني مده�شة.
�أ�ش ��ار لعيب ��ي ب� ��أن ب�سّ ام ًا مل يك ��ن ر�سّ ام ًا
�ساخ ��ر ًا فقط ،و�إمنا كان ناق ��د ًا اجتماعي ًا
ج ��اد ًا ،و�صاح ��ب موق ��ف يف الق�ضاي ��ا
ال�سيا�سية واالجتماعي ��ة والثقافية� .أعاد
لعيبي �إىل الأذهان املوقف ال�شجاع الذي
اتخ ��ذه ب�سّ ام فرج حني �أ�ص ��در "الوايل"
خري الل ��ه طلفاح تعليم ��ات تق�ضي بطالء
�سيق ��ان الن�ساء اللوات ��ي يرتدين "امليني
جوب" بال�صبغ ،وق�صّ ال�شعور الطويلة
للرج ��ال .ورغ ��م �أن النظ ��ام كان يف �أوج
قوته وعنف ��ه وغروره ر�سم ب�سّ ام �شرطي ًا
يحمل علبة �صبغ ،وبيده فر�شاة عري�ضة،
بينم ��ا كان ��ت عين ��ه م�صوّ ب ��ة عل ��ى امر�أة

بقي ب�سّ ام يعمل يف جملة "�ألف باء" حتى
ع ��ام 1974حي ��ث ح�ص ��ل عل ��ى زمال ��ة من
احتاد ال�صحفيني العامل ��ي �إىل هنغاريا ثم
عاد �إىل العراق مرتني لكن ا�شتداد الهجمة
عل ��ى الق ��وى الوطني ��ة دفعت ��ه للرحي ��ل
النهائ ��ي من البلد واال�ستقرار يف هنغاريا
حتى يومنا هذا.
الخ�شية من �أعداء الثقافة

ترت ��دي ت ّنورة ق�ص�ي�رة .وق ��د ظلت هذه
الر�سم ��ة ال�ساخرة مع ّلقة يف الق�سم الفني
ملجلة "�ألف باء" وكانت �أ�شبه بالر�صا�صة
احلقيقية التي حتدى بها جربوت ال�سلطة
البعثية وكان م�ستعد ًا لأن يتحمل تبعاتها
املعروفة للجميع.
ر�سّ ام الكاريكاتري ،كان وما يزال ،يعاين
م ��ن �ضغوط ��ات احلكوم ��ات املتعاقب ��ة.
ورغ ��م تب� �دّل الأنظم ��ة �إ ّال � ّأن امل�س� ��ؤول
العراق ��ي م ��ا ي ��زال يخ�ش ��ى م ��ن ر�سّ ��ام
الكاريكات�ي�ر .وم ��ا م ��ن م�س� ��ؤول ر�سم ��ه
�إ ّال وخل � َ�ق ل ��ه م�شكلة كب�ي�رة ،وهذا الأمر
ين�سحب على كل ر�سّ امي الكاريكاتري يف
الع ��راق ،فهم مُق ّي ��دون ،ومقموعون لذلك
تراهم يهاجرون بحث ًا عن متن ّف�س حقيقي
للحري ��ة .وق ��د �أورد ب�سّ ��ام �أربع ��ة �أمثلة
له ��ذا القم ��ع املمنه ��ج �أولها اعتق ��ال فنان
الكاريكات�ي�ر عبد احلليم يا�س ��ر ثم �إخالء
�سبيله بعد احتجاجات كثرية على مواقع

التوا�ص ��ل االجتماعي ،ومداهم ��ة الفنان
�سلم ��ان عبد يف كربالء لأن ��ه ّ
نظم معر�ض ًا
ال ين�سج ��م مع توجهاته ��م الفكرية ،ف ُه ِّرب
من الباب اخللف ��ي لكنهم حطموا لوحاته
الفني ��ة برمتها� .أما الفنان املوهوب �أحمد
الربيع ��ي فق ��د ر�س ��م �شخ�صي ��ة �إيراني ��ة
مل يذكره ��ا املحا�ض ��ر (عل ��ي خامنئ ��ي)
دفع ��ت ب�أن�صاره يف الع ��راق �إىل الهجوم
على مبن ��ى اجلريدة و�ضربه ��ا بالقنابل،
فه ��رب �إىل ال�سليماني ��ة ومات يف ظروف
غام�ض ��ة .ويف ال�سي ��اق ذات ��ه ع ��اد �إىل
زم ��ن النظ ��ام اال�ستب ��دادي ال�سابق الذي
�ضايق غالبي ��ة الفنانني الذي ��ن يختلفون
معه وال يتناغمون م ��ع توجهاته الفكرية
الأم ��ر الذي دفع مب�ؤي ��د نعمة �إىل مغادرة
الع ��راق �إىل الأردن حيث مكث هناك مدة
طويلة وعاد �إثر �سقوط ال�صنم وعمل يف
�صحيفة املدى حتى وافته املنيّة وهو بني
�أهله وذويه.

�شغف ّ
مبكر بالكاريكاتير

توق ��ف ب�سّ ��ام فرج عن ��د بع� ��ض املحطات
الأ�سا�سي ��ة يف حيات ��ه ،فمن ��ذ �صغ ��ره كان
يتاب ��ع ع ��دد ًا م ��ن ال�صحف العراقي ��ة التي
يقتنيه ��ا وال ��ده مثل "الب�ل�اد" و "الزمان"
وينتظ ��ره حتى يفرغ م ��ن قراءتها ليت�أمل
ب�شغ ��ف الر�س ��وم الكاريكاتريي ��ة قب ��ل كل
�ش ��يء .ورغم �أن ��ه كان ر�سّ ام� � ًا يف البداية
ير�س ��م بالزي ��ت والبا�ستي ��ل والأل ��وان
املائي ��ة لكن ��ه �سرع ��ان ما حت ��وّ ل �إىل ر�سم
الكاريكات�ي�ر ب�سبب الأو�ض ��اع التي كانت
تدفع ��ه ملزاول ��ة الر�سم التهكم ��ي ال�ساخر،
كم ��ا �أن ��ه كان معجب� � ًا بر�سوم ��ات غ ��ازي
عبدالل ��ه ،وحمي ��د املح ��ل ،وعل ��ي ف ّت ��ال.
ويب ��دو � ّأن اعتق ��ال ب�سّ ام ف ��رج عام 1963
وحج ��زه يف مرك ��ز �شرط ��ة العبّخان ��ة قد
و ّل ��د لدي ��ه ر ّد فعل عل ��ى مُ�ص ��ادرة حريته
ال�شخ�صية فبد�أ ين�شر ر�سوماته ال�ساخرة

يف جملة "القندي ��ل" عام  ،1964ثم انتقل
بعده ��ا �إىل جمل ��ة "املتف� � ّرج" الأ�سبوعية
التي كان ير�أ� ��س حتريرها جميب ح�سّ ون
الذي �شاهد ر�سومات ��ه و�أعجب بها ،وكان
يعطي ��ه �أجر ًا عل ��ى الر�سوم ��ات التي جتد
طريقها �إىل الن�شر .انتقل بعدها للعمل يف
جري ��دة "�صوت الع ��رب" ومنها �إىل جملة
"�أهل النفط" التي ير�أ�س حتريرها جربا
�إبراهيم جربا حتى جميء النظام البعثي
الذي ب ��د�أ يحجّ م حرية ال�صحافة ويفر�ض
قي ��ود ًا �صارم ��ة عليه ��ا ف ُرف� ��ض بع� ��ض
ر�سوم ��ه يف جملة "�صوت العمال" قبل �أن
ينتق ��ل �إىل دار اجلماه�ي�ر لل�صحافة التي
ا�ستقطب ��ت كل ال�صحفي�ي�ن والفنانني مثل
�صادق ال�صائغ ،وفي�ص ��ل لعيبي ،و�صالح
جي ��اد حيث �أ�صدرت ال ��وزارة جملة "�ألف
ب ��اء" الأ�سبوعي ��ة الت ��ي طغ ��ت عل ��ى كل
ال�صحف واملجالت ب�سبب القدرات الهائلة
للكوادر ال�صحفية والفنية العاملة فيها.

مل َ
يحظ ر�سّ ام الكاريكاتري على م ّر العهود
والأنظمة املتعاقبة يف العراق ب�أي اهتمام،
ومل يح�صل على املال مقابل �أعماله الفنية
بخالف الدول العربي ��ة التي متنح الفنان
م ��ا ي�ؤ ِّم ��ن ل ��ه هاج� ��س العي� ��ش الك ��رمي،
و�أكرث م ��ن ذلك فهو يخ�شى من امللي�شيات،
و�أعداء الثقافة ،وبع�ض امل�س�ؤولني الذين
يعم ��دون �إىل جتهي ��ل املواط ��ن العراق ��ي.
ّ
نظ ��م ب�سّ ��ام يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة عددًا
م ��ن املعار� ��ض ال�شخ�صي ��ة يف بوداب�ست،
وهولن ��دا ،وال�سوي ��د ،وه ��و منهم ��ك منذ
ع�ش ��ر �سن ��وات يف الر�سم ال�ساخ ��ر يومي ًا
جلري ��دة "امل ��دى" العراقي ��ة الت ��ي تدع ��م
املثقفني والفنان�ي�ن العراقيني .كما حتدّث
ع ��ن جتربت ��ه يف جملت � ّ�ي "جملت ��ي" و
"املزم ��ار" اللت�ي�ن �أحبهما الأطف ��ال لأنها
�شخ�صياتهم ��ا عراقية .ورغ ��م امل�ضايقات
والأعني املرتب�صة به حتمّل ب�سّ ام و�أقرانه
ه ��ذه امل�صاع ��ب وعملوا لف�ت�رة طويلة من
الزمن قبل �أن ي�ضطروا ملغادرة من الوطن
والعي�ش يف املنايف الأوروبية.
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ثقافة

�أر�سكين كالدويل في ن�صف قرن من الإبداع

قناديل

 لطفية الدليمي

عالمة فارقة في الأدب االميركي
بندر عبد احلميد

يثير ا�سم كالدويل ذكريات حميمة
لدى قراء الأدب الأميركي في القرن
الع�شرين ،من خالل م�ؤلفاته التي
ك�شفت عن �أ�شكال غير معروفة من
العنف والف�ساد والفقر ووح�شية
الجنوب الأميركي ،في مختلف
العالقات ال�سائدة بين مواطنيه،
ً
بي�ضا و�سوداً ،وجاءت هذه الم�ؤلفات
في نحو خم�س وع�شرين رواية ،ومئة
وخم�سين ق�صة ق�صيرة وطويلة،
ً
ً
منوعا في مو�ضوعات
كتابا
واثني ع�شر
«�سمها تجربة»
مختلفة� ،أهمها كتابه ّ
الذي حمل خال�صة تجربته في الحياة
والكتابة ،وترجم �إلى �أكثر اللغات
الحية منذ عام  ،1951و�صدرت طبعته
العربية عن دار المدى.

عل ��ى م ��دى �أكث ��ر م ��ن ن�ص ��ف ق ��رن كان ا�سم
�أر�سكين كالدوي ��ل ( )1987 - 1903مرتبط ًا
بنجاح ��ات مده�ش ��ة ف ��ي الكتاب ��ة الت ��ي تثير
القارئ الع ��ادي والقارئ المثق ��ف مع ًا ،حيث
كت ��ب رواي ��ة «�أر� ��ض الل ��ه ال�صغي ��رة» الت ��ي
ن�شرت عام  1933واحتل ��ت مكانها في قائمة
الكت ��ب الأكث ��ر مبيع ًا ف ��ي العالم� ،إل ��ى جانب
�أف�ض ��ل رواياته الأخرى ،وهي «طريق التبغ»
و«�أر� ��ض الم�آ�س ��ي» و«بي ��ت ف ��ي المرتفعات»
و«الح ��ب والمال» و«غريت ��ا» و " مكان يدعى
ا�سترفي ��ل" و "�آخ ��ر ليل ��ة م ��ن ال�صي ��ف" و
"الدروب الجنوبية" و "�صبي من جورجيا"
وق�ص�ص"نح ��ن الأحياء" ،وف ��ي عام ،1942
انتق ��ل كالدوي ��ل �إلى مو�سكو مرا�س�ل� ًا حربي�أ
لتغطي ��ة �أخب ��ار الح ��رب العالمي ��ة الثاني ��ة،
و�صدرت ر�سائله النارية بعد ّذلك في كتابين:
"مو�سك ��و تح ��ت الني ��ران" و "رو�سي ��ا في

الحرب".
�إن اهتم ��ام كالدوي ��ل بالبيئ ��ة الجنوبي ��ة
الفقي ��رة ،التي عا�ش وعمل فيه ��ا ،متنق ًال بين
مدنها و�أريافها� ،أعطاه �صفة الكاتب الجنوبي
الح ��ر ،وه ��ذا م ��ا جع ��ل روايات ��ه وكتابات ��ه
الأخ ��رى تحظ ��ى بحف ��اوة خا�ص ��ة وانت�شار
وا�س ��ع ف ��ي �أوروب ��ا ال�شرقي ��ة ف ��ي بداي ��ات
الح ��رب الباردة ،ما �أثار عداوة بع�ض الكتاب
الأمريكيين المحافظين له ،فاتهموه ب�أنه ذيل
لمو�سكو ،وقبل ذل ��ك ،في �أوائل الثالثينيات،
�أقام ��ت جمعي ��ة نيوي ��ورك لمكافح ��ة الرذيلة
دعوى ق�ضائية �ضد ن�ش ��ر روايته «�أر�ض الله
ال�صغي ��رة» بتهمة �إنها �إباحي ��ة ،ولكن خم�سة
و�أربعي ��ن من الكت ��اب الأميركيين وقفوا �ضد
ه ��ذه التهم ��ة ،ف�صدر ق ��رار المحكم ��ة بتبرئة
هذه الرواي ��ة التي ال يمكن اتهامها بالإباحية
�إذا قرئت ككل متكامل ،ومع ذلك ظل كالدويل
يعان ��ي من �سلطة الرقاب ��ة� ،أكثر من �أي كاتب
�أميركي �آخر من معا�صريه ،ولكنه كان يعرف
ما يريد ،ورد عل ��ى االتهامات التي وردت في
كتابات بع� ��ض النقاد ،ف ��ي ت�صريح ل�صحيفة
«�سات ��رداي ريفي ��و» يقول� :إذا كن ��ت حري�ص ًا
عل ��ى الآراء النقدية الجيدة م ��ن النقاد فعليك
�أن تتوقف عن كتابة �أي �شيء.
ول ��د �آر�سكي ��ن كالدوي ��ل ف ��ي جورجي ��ا ع ��ام
 1903وانتق ��ل مع عائلته من م ��كان �إلى �آخر
ف ��ي والي ��ات كارولين ��ا وفرجيني ��ا وفلوريدا
وتني�سي قبل عودته �إلى جورجيا.
وفي الثامن ��ة ع�شرة من عمره كان يطمح �إلى
متابع ��ة درا�ست ��ه الجامعي ��ة ،فمار� ��س �أعما ًال
يدوية �شاق ��ة ،ف�إلى جانب اهتمامه بلعبة كرة
الق ��دم عم ��ل في جن ��ي القطن وفي ن ��اد ليلي،
وف ��ي مع�صرة لزيت القط ��ن ،وم�ساعد طباخ،
و�سائق �سيارة �أجرة ،وعامل مطبعة ،وكانت
بواكي ��ر �أعمال ��ه الكتابية مراجع ��ات �صحفية
للكتب الجديدة ،و�إنج ��از الق�ص�ص الق�صيرة
التي �أخذ بع�ضها طريقه �إلى الن�شر ب�صعوبة،
كما عمل مرا�س�ل� ًا ل�صحيفة «�أتالنتا جورنال»
لتغطي ��ة �أخب ��ار الوفي ��ات ،ولم تك ��ن الأجور
مجزي ��ة �أو م�ضمون ��ة وهو ما ح ��دث معه في
عمل ��ه الي ��دوي ف ��ي تن�ضيد الح ��روف وجمع

الأخبار الق�صيرة والتعليق ��ات في ال�صحيفة
الأ�سبوعي ��ة «جيفر�س ��ون ريبورت ��ر» الت ��ي
يديرها ت�شارلي �ستيفنز:
«عندم ��ا ع ��اد ت�شارل ��ي �إل ��ى البل ��دة امتلك ��ت
ما يكف ��ي م ��ن ال�شجاع ��ة لأ�س�أله ع ��ن �أجري,
وح�سب ��ت �أنه مدي ��ن لي ب�أجر �سبع ��ة �أ�سابيع
من العمل في ال�صحيفة ،بدا ت�شارلي منده�ش ًا
حين ذكرت له الأمر ،تبعته عبر غرفة المطبعة
و�س�ألته مرة �أخرى عن �أجري ،فقال وهو يهز
ر�أ�س ��ه ببطء ووقار :هل توقعت مني �أن �أدفع
لك ما ًال مقابل تع ّلم الم�صلحة؟»
كل ه ��ذه التجارب ،والأج ��واء التي احتك بها
كالدوي ��ل ف ��ي �أرجاء الوالي ��ات الجنوبية في
المعام ��ل والمدار� ��س والم ��زارع وال�صحف،
�أعطته خب ��رة خا�صة بالعالق ��ات االجتماعية
وعالق ��ات العمل ووجوه العالقات العاطفية،
والنماذج الخا�صة من النا�س الذين انعك�ست
�صوره ��م في كتابات ��ه الروائي ��ة والق�ص�صية
المختلفة.
ف ��ي ع ��ام  1936التق ��ى كالدوي ��ل بالم�صورة
ال�صحفي ��ة ال�شهي ��رة مارغري ��ت ب ��ورك ـ

واي ��ت ،وخالل فت ��رة زواجهما الت ��ي امتدت
�س ��ت �سنوات عمال مع� � ًا كمرا�سلي ��ن لمجلتي
«فور�ش ��ن» و«الي ��ف» ون�ش ��را مقاالتهم ��ا
الم�صورة ف ��ي �أربعة كتب مثي ��رة ،كان �أولها
عن الجنوب الأميركي ،وكانت الكتب الأخرى
عن �أوروبا ال�شرقية وال�شرق الأق�صى .وحين
�أعلن وليام فوكنر قائم ��ة ب�أ�سماء �أهم خم�سة
كتاب في الأدب الأميركي المعا�صر برز بينها
ا�سم كالدويل� ،إلى جانب همنغواي وتوما�س
وولف ودو�س با�سو�س وفوكنر نف�سه.
يق ��ول كالدوي ��ل�« :إن كل ما �أري ��د فعله هو �أن
�أحكي ق�صة ،ب�أف�ضل م ��ا �أ�ستطيع» ولهذا كان
كالدويل يعيد كتابة بع�ض �أعماله ع�شر م ّرات
�أو �أكثر.
تحولت بع�ض �أعم ��ال كالدويل �إلى ن�صو�ص
وعرو�ض م�سرحية و�أفالم �سينمائية ،و�أهمها
كان ��ت رواية «طريق التب ��غ» التي عر�ضت في
مدين ��ة الم�سارح «ب ��رودواي» على مدى �سبع
�سن ��وات ون�صف ،وعر�ض ��ت على مدى �سبعة
ع�شر عام ًا في نح ��و ع�شرين عا�صمة �أجنبية،
وتحولت �إلى فيل ��م �سينمائي عام  ،1941من

�إنتاج �شركة فوك�س للقرن الع�شرين.
كذل ��ك تحولت رواي ��ة «�أر�ض الل ��ه ال�صغيرة»
�إل ��ى فيل ��م وا�س ��ع االنت�ش ��ار ،في حي ��ن كانت
لكالدوي ��ل تجارب عمل ف ��ي هوليود في ثالث
فت ��رات متقطعة من ��ذ �أوائ ��ل الثالثينيات �إلى
�أوائ ��ل الأربعيني ��ات م ��ن الق ��رن الع�شري ��ن،
�ش ��ارك خاللها في كتابة �سيناريوهات الأفالم
وكما ح ��دث مع فوكنر وتني�س ��ي ويليامز ،لم
تك ��ن تجرب ��ة كالدوي ��ل م ��ع �ش ��ركات الإنتاج
ال�سينمائي مجدية.
ف ��ي «�س ّمه ��ا تجرب ��ة» ذكري ��ات حي ��اة كات ��ب
ج ��ريء ،ب ��د�أ م ��ن نقط ��ة ال�صف ��ر ،وعانى من
الج ��وع والإره ��اق والفق ��ر ،لي�ش ��ق طريق ��ه
الوع ��رة �إلى قم ��ة الإبداع وال�شه ��رة .وكانت
ر�سائ ��ل المعجبين من الق ��راء تتراكم �أمامه،
وتتزاي ��د لت�صل �إل ��ى ع�ش ��رة �آالف ر�سالة في
الأ�سبوع ولكنه لم ي�ستطع �أن يرد عليها كلها،
وحملت بع�ض هذه الر�سائل �أ�سئلة عن حياته
ال�شخ�صية وعالقته اليومية بالكتابة ،وكانت
�أجوبت ��ه عل ��ى بع�ضه ��ا ت�أتي مخت�ص ��رة على
النحو التالي:
تعلمت بالخبرة ،ومن خالل تجربة ال�صواب
والخط�أ والعمل ال ��د�ؤوب �إلى �أن �أر�ضى عما
�أكتبه.
ي�سعدن ��ي دائم� � ًا اكت�ش ��اف �أن ل�شخو�ص ��ي
المتخيلة �أندادها في الحياة الواقعية.
ال �أ�ستخ ��دم كلم ��ة طويل ��ة م ��ن ع ��دة مقاط ��ع
�صوتي ��ة حينم ��ا تف ��ي بالغر�ض كلم ��ة �أب�سط
و�أق�ص ��ر ،وال �أ�ستخ ��دم كلم ��ة �صعب ��ة تجب ��ر
القارئ على العودة �إلى المعجم لفهم مدلولها
�أو تهجئة حروفها.
�أعم ��ل م ��ن ال�ساع ��ة التا�سع ��ة �صباح� � ًا حت ��ى
الخام�س ��ة م�س ��اءً� ،ست ��ة �أي ��ام ف ��ي الأ�سبوع،
وع�شرة �أ�شهر في ال�سنة.
حينم ��ا دع ��ي كالدوي ��ل �إل ��ى حف ��ل تكريم في
والي ��ة جورجيا عام  1985الحظ �أنها تغيرت
كثير ًا ،فكتب يق ��ول� :إنني �سعيد لأنني كتبت
م ��ا كتب ��ت ..ثمة متغي ��رات كبي ��رة حدثت في
جورجي ��ا وفي الجن ��وب ،و�إذا كان ��ت �إحدى
ق�ص�صي ق ��د فتحت عيني �أحد م ��ا فهذا يعني
�أنني نجحت.
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دينوف وبينو�ش وهوك �أبطال في «الحقيقة» للياباني هيروكازو
فين�سيا – خا�ص املدى عرفان ر�شيد
�إ�ستب ��ق رئي� ��س بيينال ��ة فيني�سي ��ا پاولو
بارا ّت ��ا واملدي ��ر الفن ��ي ملهرج ��ان فيني�سي ��ا
ال�سينمائ ��ي ال ��دويل �آلبريت ��و بارب�ي�را
م�ؤمترهما ال�صحفي الذي �سيُميطان خالله
اللث ��ام ي ��وم اخلمي� ��س املقب ��ل ع ��ن منهاج
ال ��دورة ال�ساد�سة وال�سبع�ي�ن لـ «املو�سرتا»
بالإعالن عن فيلم افتتاح امل�سابقة الر�سمية
لهذه الدورة ،وهو فيلم «احلقيقة» للمخرج

الياب ��اين الكب�ي�ر كوري�-أيدا ه�ي�روكازو،
الفائ ��ز ب�سعف ��ة مهرج ��ان كان الذهبي ��ة يف
«�س ّراق
العام املا�ضي عن �شريط ��ه اجلميل ُ
املتاج ��ر» .و«احلقيق ��ة» ه ��و الفيل ��م «غ�ي�ر
الياب ��اين» الأول الذي يُنج ��زه هذا املخرج
الكب�ي�ر خارج ب�ل�اده وبرفق ��ة ثالثي عاملي
يت�ش� � ّكل م ��ن الفرن�سيّتني كاتري ��ن دينوف
وجوليي ��ت بينو� ��ش والنج ��م واملخ ��رج
الأمريكي �إيثان هوك.
فبع ��د �أن حق ��ق ب�أفالمه ال�سابق ��ة ح�ضور ًا
عاملي� � ًا كب�ي�ر ًا ون ��ال العدي ��د م ��ن اجلوائز

الهامّة ّ
ّ
�سيحط
وتر�ش ��ح جلائزة الأو�سكار،
كوري�-أيدا هريوكازو رحاله يف مهرجان
فيني�سيا ال�سينمائي ال ��دويل للم ّرة الثالثة
ب�شريط ��ه اجلديد«احلقيق ��ة» يف افتت ��اح
الدورة ال�ساد�س ��ة وال�سبعني التي �ستنعقد
يف الف�ت�رة م ��ن الثام ��ن ع�ش ��ر م ��ن �آب /
�أغ�سط� ��س وحت ��ى ال�ساب ��ع م ��ن �أيل ��ول /
�سبتمرب املقبل.
و�أع ��رب كوري�-أي ��دا ه�ي�روكازو ع ��ن
�س ��روره الغامر لعر�ض الفيل ��م ليلة افتتاح
مهرجان �سينمائ ��ي يف العامل وقال
�أع ��رق
ٍ
"�أ�شعر بفرح غامر الختيار فيلمي اجلديد
«احلقيق ��ة» الفتت ��اح عرو� ��ض امل�سابق ��ة
الر�سمية ملهرجان فيني�سيا ال�سينمائي� .أنا
فخور للغاي ��ة ،و�أعرب عن خال�ص امتناين
جلميع العاملني يف املهرجان“.
ق�صة لقاء مبنا�سبة
ويروي فيلم «احلقيقة» ّ
ن�ش ��ر ال�س�ي�رة الذاتي ��ة لنجم ��ة ال�سينم ��ا
الفرن�سية فابيان (كاثرين دينوف) وابنتها
لومي�ي�ر (جولييت بينو�ش) التي تعود �إىل
باري� ��س من نيويورك برفقة زوجها (�إيثان
ه ��وك) لالحتفال ب�ص ��دور كت ��اب والدتها،
وب ��د ًال م ��ن االحتف ��ال املفرت� ��ض ،يتح ��ول
اللقاء بني الأم واالبنة ب�سرعة �إىل مواجهة
عنيفة ما بني املر�أتني� ،إ ْذ تطفو على ال�سطح
حقائق عديدة ويتم ت�سوية ح�سابات عالقة

ّ
وكل ذل ��ك يف �أج ��واء م�شوب ��ة باله ��دوء،
يف ظاهره ��ا ،واحلبل ��ى باال�ستي ��اءات يف
احلقيقة".
ويق ��ول املخ ��رج ”�صوّ رنا ه ��ذا الفيلم يف
ع�ش ��رة �أ�سابي ��ع يف اخلري ��ف املا�ض ��ي يف
باري� ��س ،وي ��روي ق�ص ��ة عائلي ��ة �صغ�ي�رة
تقع �أحداثها ،ب�ش ��كل �أ�سا�س ،داخل املنزل.
حاولت �أن �أجعل �شخ�صياتي تعي�ش داخل
ه ��ذا الكون ال�صغ�ي�ر ب�أكاذيبه ��ا ،غرورها،
�إخفاقاته ��ا� ،أحزانها� ،أفراحه ��ا و�أنانيّاتها.
ُحب امل�شاهدون
وم ��ا �آم ُل فيه ح ًقا ه ��و �أن ي ّ
هذا الفيلم ".
م ��ن جانب ��ه ق ��ال املدي ��ر الفن ��ي ملهرج ��ان
فيني�سي ��ا ال�سينمائ ��ي ال ��دويل �آلبريت ��و
بارب�ي�را ب�أن ”م ��ا يمُ يّز الفيل ��م الأول الذي
�أجن ��زه كوري�-أيدا هريوكازو خارج بلده
هو عمل ��ه مع جنمتني كبريتني يف ال�سينما
وجنم �أمريكي هام ،وهو اللقاء
الفرن�سية،
ٍ
بني العام وال�شخ�صي لأبرز خمرج ياباين،
يف ه ��ذه اللحظ ��ة ،وممثلت�ي�ن حمبوبت�ي�ن
مث ��ل كاثري ��ن دينوف وجوليي ��ت بينو�ش،
و�ستك ��ون �سعادتي غامرة يف تقدمي الفيلم
يف افتت ��اح ال ��دورة املقبل ��ة م ��ن مهرج ��ان
البندقية ال�سينمائي ".
يُذكر �أن كوري�-أيدا هريوكازو �أجنز عدد ًا
كب�ي�ر ًا م ��ن الأعم ��ال الهامة ،قب ��ل �أن ُتطبق

�شهرت ��ه الآفاق �إثر عر�ض فيلمه «الولد على
�س ّر ابيه» يف عام  2013وتبعه بفيلم «املقتل
الثالث» ،الذي عُر�ض يف مهرجان فيني�سيا
ال�سينمائ ��ي ال ��دويل يف ع ��ام  ،2016وفاز
«�سراق املتاج ��ر» بجائزة ال�سعفة
ب�شريطه ُ
الذهبي ��ة يف ال ��دورة الثاني ��ة وال�سبع�ي�ن
ملهرجان كان ال�سينمائي الدويل .2018
وكان فيلمه " "MABOROSIقد فاز يف
ع ��ام  1995بجائزة «�أو�سي�ل�ا» الذهبية يف
ال ��دورة  52ملهرجان فيني�سي ��ا ال�سينمائي
ال ��دويل .واخت ��ار مهرج ��ان «كان» �شريطه
" "DISTANCEيف امل�سابق ��ة الر�سمية
للمهرج ��ان يف ع ��ام  .2001ومن ��ذ ع ��ام
 2004تع� �دّدت م�شاركات ��ه يف مهرج ��ان
كان وفيني�سي ��ا والعدي ��د م ��ن املهرجان ��ات
الأخ ��رى ،وفاز ه ��و �أو مم ّثلوه بالعديد من
اجلوائ ��ز .وح ّق ��ق النجاح الأك�ب�ر يف عام
 2013عندما منحته جلنة التحكيم الدولية
يف دورة الع ��ام  2013جائزته ��ا اخلا�ص ��ة
عن �شريط ��ه اجلميل «الولد على �س ّر �أبيه»،
وح ّقق ��ت �أفالمه منذ ذلك احل�ي�ن م�ستويات
عالية يف �شباك التذاكر وتر�شيحات عديدة
للأو�س ��كار ،وبلغ الذروة عندم ��ا فاز فيلمه
«�س� � ّراق املتاجر» يف الع ��ام املا�ضي جائزة
ُ
ال�سعفة الذهبية ملهرجان «كان» ال�سينمائي
الدويل.

النقد الأدبي في القرن
الحادي والع�شرين
-1ي�ستك�ش ��ف النقد الأدب ��ي يف القرن احلادي والع�ش ��رين انفجار
الأ�سالي ��ب اجلدي ��دة الت ��ي �شهدت نه�ض ��ة من الناحي ��ة النظرية
و�أهميتها يف الأو�ساط امل�ؤ�س�سية املتخ�ص�صة بالعلوم الإن�سانية
يف يومن ��ا هذا؛ فنجد الدرا�سات املعنية ب� �ـ ( مابعد االن�سانية )
و( الفكر العابر للإن�سانية ) بعيد ًا عن �أي توجه �آيديولوجي مع
خفوت موجة مابعد احلداثة النقدية وتراجعها �إزاء هيمنة فكر
مابع ��د الإن�ساني ��ة  ،مع ذل ��ك النعدم وج ��ود ت�أثرياتها يف بع�ض
الدرا�سات املعا�صرة.
يغطي النقد الأدبي يف القرن احلادي والع�شرين ق�ضايا خمتلفة
مث ��ل :التاري ��خ امل�ؤ�س�س ��ي للنظري ��ة الأكادميية م ��ن �سبعينيات
القرن الع�شرين وحتى اليوم ،القراءة الناقدة  ،النظرية والعامل
الأو�س ��ع وغريها  ،ترى ماهو دورن ��ا وموقفنا من هذه الق�ضايا
التي �أ�صبحت يف مرك ��ز اهتمام الفال�سفة واملفكرين والباحثني
يف القرن احلادي والع�شرين ؟
مازلنا نعي�ش �أ�سلوب حياة و�أعراف ومرجعيات حداثة القرن
التا�س ��ع ع�شر والقرن الع�شرين ونحتك ��م �إىل ع�صبيات حملية ،
برغ ��م �أننا ن�ستخدم معطيات الثورة التقنية الثالثة  :كومبيوتر
وانرتني ��ت وو�سائ ��ل توا�ص ��ل خمتلفة؛ يف الوق ��ت الذي يحدد
املعني ��ون بالث ��ورة التقني ��ة الرابعة الع ��ام  2028لل�شروع يف
دخول ع�صراالن�س ��ان البايولوجي املع ��زز بالتقنية وهو ع�صر
العامل اخلا�ضع متاما للهيمنة التقنية يف العام .2045
-2�أ�س� ��س النق ��اد الأجان ��ب فكره ��م النق ��دي وا�ستنتاجاته ��م
وخال�صاته ��م عل ��ى واق ��ع اجتماع ��ي مع�ي�ن وخ�ب�رات تراكمية
وموروث ثقايف وفك ��ري خمتلف وعاي�شوا النظريات الفل�سفية
املتالحق ��ة يف واقع مغاير لواقعنا  ،وي�أتي بع�ض املتطفلني على
النق ��د ويتعاملون مع الن�ص املحلي عرب �أقي�سة ومعايري لي�ست
نت ��اج وعي اجتماع ��ي وح�ض ��اري بواقعنا ؛ بل يعم ��د معظمهم
اىل تطبي ��ق نظريات م�ستهلكة جتاوزه ��ا �أ�صحابها �إىل �سواها
 ،ث ��م يلوون عن ��ق الن�ص ليتطابق م ��ع النظري ��ة امل�ستعارة من
غري امت�ل�اك �أدوات النقد الأ�سا�سية لكونه ��م اليجهدون �أنف�سهم
يف �إغن ��اء جتربتهم باالطالع املتوا�صل عل ��ى الأعمال املعا�صرة
املواكبة للتحوالت الفكرية والعلمية املت�سارعة يف زمننا.
لطامل ��ا قر�أت لنقاد �أجانب وترجم ��ت درا�سات ومقاالت فل�سفية
وكتب� � ًا فكرية؛ فلم �أجد يف الن�صو� ��ص �أي غمو�ض �أو ا�ستغالق
؛ فالناق ��د اليلج� ��أ �إىل ا�ستخدام امل�صطلح بطريق ��ة ا�ستعرا�ضية
مثلم ��ا يح�صل يف بع� ��ض امل�ؤلف ��ات النقدية العربي ��ة � -إال فيما
ن ��در -؛ و يعل ��ن ذل ��ك الناقد املتمر� ��س ر�ؤيته اخلا�ص ��ة و يبتكر
�أطروحت ��ه ال�شخ�صية ويف�صح عن ر�أي ��ه وا�ضح ًا المتالكه الثقة
مبنهج ��ه وك�شوفات ��ه وا�ستنتاجات ��ه ؛ ف�أج ��دين �أتوا�ص ��ل م ��ع
بي�سر ل�سال�س ��ة الأ�سلوب وو�ض ��وح الر�ؤية وبلوغ
مو�ضوعت ��ه
ٍ
الق�صد بال التفاف وغمو�ض مفتعل.
-3منذ عقود وعرب عملي يف املجالت الثقافية العراقية وح�ضوري
يف امل�شه ��د الثق ��ايف ،اطلع ��ت عل ��ى مق ��االت ودرا�س ��ات لبع�ض
النق ��اد العراقي�ي�ن والعرب فوج ��دت الأ�سلوب املغل ��ق والتعقيد
املق�صود يف العب ��ارات الطويلة وغري املنتهية �إىل نقطة حمددة
 ،ف� ً
يع�سرعلى القارئ بلوغ
ضال ع ��ن غمو�ض �صياغة الفكرة مما ّ
املعن ��ى املق�ص ��ود؛ في�ضي ��ع عندئذٍ و�س ��ط فو�ض ��ى امل�صطلحات
واالقتبا�س ��ات الطويل ��ة م ��ن كت ��ب �أجنبي ��ة �أل�صقت ق�س ��را على
الن� ��ص املدرو�س  ،وق ��د الحظت �أن بع�ض ه ��واة النقد ي�ستخدم
م�صطلح ��ات مرتجم ��ة وعبارات مقطوعة م ��ن �سياقها مل يقر�أها
بلغته ��ا الأ�صلي ��ة وبع�ضها غري موثوق ب�صح ��ة ترجمته ،لتغدو
با�ستم ��رار تداوله ��ا ب�ي�ن �أمثاله قوان�ي�ن نقدية حاكم ��ة ومرجع ًا
ي�ستند �إليه الآخرون بال تف ّكر �أو متحي�ص.
يح ��دث �أحيان ��ا �أن يت�ص ��دى روائ ��ي �أو روائي ��ة لدرا�سة عمل
روائ ��ي �أوالكتاب ��ة عن ��ه ؛ فينج ��ح يف مالم�س ��ة طبق ��ات الن�ص
و�إ�ض ��اءة جوانبه ب�شفافية �إبداعي ��ة منفتحة وقدرة نقدية رائية
مل تثقله ��ا نظري ��ات وم�صطلح ��ات مقحم ��ة  ،فيتف ��وق يف تقدمي
ر�ؤيت ��ه النزيهة وهو عن قدرة نقدي ��ة بارعة ،بينما يخفق بع�ض
ُمدّعي النقد يف قراءتهم املفتقرة �إىل الك�شف اجلمايل والذائقة
القرائية املدربة.
مازلنا نعي�ش �أ�سلوب حياة و�أعراف
ومرجعيات حداثة القرن التا�سع
ع�شر والقرن الع�شرين ونحتكم
�إلى ع�صبيات محلية  ،برغم �أننا
ن�ستخدم معطيات الثورة التقنية
الثالثة

غـــوركــي ومـايــاكــوفـ�سـكــي
رو�سي� � ًا يتن ��اول ه ��ذه العالق ��ة بينهم ��ا جاء
�أ.د� .ضياء نافع
بعن ��وان مث�ي�ر و غريب وطري ��ف  ,وهو– (
عالقة جيدة ملاياكوف�سك ��ي باخليول و�سيئة
بغورك ��ي )  ,وهو عن ��وان �ساخر طبع� � ًا � ,إال
�أن ��ه حقيقي فع�ل� ًا � ,إذ �إنه يعبرّ ب�شكل وا�ضح
كالهما  ,غورك ��ي و ماياكوف�سكي  ,يرتبطان ع ��ن واقع تلك العالق ��ة  ,وق ��د مت ايجاز هذه
يف الوع ��ي االجتماع ��ي الع ��ام ل ��دى الق ��راء العالق ��ة املتوت ��رة �أي�ض� � ًا يف عن ��وان بحث
واملتابع�ي�ن ل�ل��أدب الرو�سي بتاري ��خ رو�سيا �آخر حول ذل ��ك املو�ضوع  ,وهو – ( غوركي
ال�سوفيتي ��ة و �آيديولوجي ��ة ث ��ورة اكتوبر وماياكوف�سكي – �صداقة عا�صفة وق�صرية),
 1917بع ��د انت�صاره ��ا و ب�ش ��كل وا�ض ��ح ون ��ود يف هذه املقالة �إلق ��اء ال�ضوء على هذه
و�ساط ��ع  ,وكالهما �سوفيتي ��ان (حتى نخاع العالقة بني اديب�ي�ن كبريين يف تاريخ االدب
العظ ��ام ) كما يقولون و يع� �دّان – ب�شكل �أو الرو�سي  ,خ�صو�صا وانن ��ا مل جند انعكا�سا
ب�آخ ��ر  -ل�س ��ان حال تل ��ك الث ��ورة و�أفكارها له ��ذا املو�ض ��وع يف م�صادرنا العربي ��ة بتات ًا
يف م�س�ي�رة الأدب الرو�س ��ي وتاريخه  ,رغم  ,رغ ��م التعاط ��ف الكبري للق ��راء العرب جتاه
ان غورك ��ي ولد ع ��ام  ,1868وماياكوف�سكي هذي ��ن اال�سم�ي�ن  ,ورغ ��م امل�ص ��ادر العربي ��ة
ولد عام  , 1893ورغم �أن غوركي تويف عام الكثرية حولهما .
 , 1936وانتح ��ر ماياكوف�سك ��ي عام  . 1930ابت ��د�أ غورك ��ي طريق ��ه الإبداع ��ي يف نهاي ��ة
وم ��ع كل ه ��ذه الوقائع و احلقائ ��ق الثابتة ,الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر  ,و�أ�صبح ا�سم� � ًا كبري ًا
فان عالق ��ة غورك ��ي وماياكوف�سك ��ي واقعي ًا والمع� � ًا يف م�س�ي�رة الأدب الرو�س ��ي �آنذاك ,
كان ��ت متوترة  ,لدرج ��ة � ,إن هن ��اك م�صدر ًا وارتبط ب�صداقات مع الأدباء الرو�س الكبار

البارزي ��ن يف ذل ��ك الوق ��ت مث ��ل تول�ست ��وي
وت�شيخ ��وف وغريه ��م  ,وكان يرا�سله ��م
ويلتقي بهم ويكتب عنهم  ,وكانت له عالقات
ون�شاط ��ات ومواق ��ف �سيا�سي ��ة م ��ع احلركة
اال�شرتاكية الرو�سية وقادتها  ,مبا فيهم لينني
نف�سه � ,أما ماياكوف�سك ��ي  ,فقد ابتد�أ ن�شاطه
االبداع ��ي بع ��د غوركي ( بحك ��م �سنني العمر
طبع ��ا  ,فالف ��رق بينهما ربع ق ��رن )  ,وعندما
بد�أ جن ��م ماياكوف�سك ��ي بال�سط ��وع يف دنيا
الأدب الرو�س ��ي يف بداي ��ات القرن الع�شرين
 ,كان غورك ��ي اال�سم االك�ب�ر و االكرث �شهرة بدايات ��ه متم ��ردا عل ��ى كل التقالي ��د ال�سائدة
و�سطوع� � ًا يف ذل ��ك الأدب والفك ��ر خ�صو�ص ًا يف الثقاف ��ة الرو�سية  ,و�أراد �أن يخط لنف�سه
بعد رحيل ت�شيخوف وتول�ستوي  ,وبالتايل طريقه اخلا�ص به و�أ�سلوبه يف الأدب والفن
 ,فق ��د ا�صب ��ح غوركي وك�أن ��ه االب والراعي الت�شكيل ��ي وحت ��ى يف امل�س ��رح وال�سينم ��ا .
والو�صي عل ��ى االدباء ال�شب ��اب  .وبالفعل  ,يتح ��دث بع� ��ض الباحث�ي�ن يف تاري ��خ االدب
بد�أ غورك ��ي يكتب عن ه� ��ؤالء الأدباء اجلدد الرو�سي عن هذه النقط ��ة بتف�صيل  ,ويرون
 ,ويرا�سلهم ويرا�سل ��وه  ,ويقدمهم لل�صحف � ,إن غورك ��ي ب ��د�أ ي�شع ��ر � ,إن ماياكوف�سك ��ي
واملج�ل�ات االدبي ��ة ودور الن�شر...ال ��خ  ,اي رمب ��ا �سي�شغ ��ل موقع� � ًا متقدم� � ًا وب ��ارز ًا يف
بد�أ ي�ؤدي فعال دور الو�صي االمني لرعايتهم م�س�ي�رة الأدب الرو�سي  ,و�إنه بالتايل ميكن
وا�سناده ��م  ,ولك ��ن ماياكوف�سك ��ي كان منذ �أن يناف�س ��ه يف �ص ��دارة ه ��ذا الأدب  ,ب ��ل �إن

بع� ��ض الباحث�ي�ن �أ�شاروا ب�ش ��كل مبا�شر اىل
�أن غورك ��ي ب ��د�أ ( يغ ��ار!) م ��ن ماياكوف�سكي
 ,وه ��ذه كله ��ا �آراء ذاتي ��ة طبع ��ا  ,وال ميك ��ن
االتفاق معه ��ا �أو حتى �أخذها بنظر االعتبار
دون درا�سة �شامل ��ة و دقيقة ومت�أنية ونظرة
حتليلية مو�ضوعية وعميقة لها .
بع ��د انت�ص ��ار ث ��ورة اكتوب ��ر  , 1917ت ��رك
غورك ��ي رو�سي ��ا ال�سوفيتي ��ة ثم ع ��اد اليها,
�أما ماياكوف�سكي فق ��د بقي يف رو�سيا طوال
الوق ��ت  ,وظه ��رت عل ��ى ال�سط ��ح اخلالف ��ات

بينهم ��ا يف الع�شرينيات  ,مب ��ا فيها الأقاويل
والرثث ��رة والإ�شاع ��ات هن ��ا وهن ��اك ( و ال
نري ��د التوقف عندها لأنه ��ا ال ت�ستحق ذلك ),
وقد كت ��ب ماياكوف�سكي ق�صي ��دة عام 1926
بعن ��وان – ( ر�سال ��ة م ��ن الكات ��ب فالدمي�ي�ر
فالدميريوفيت� ��ش ماياكوف�سك ��ي اىل الكاتب
مك�سيم مك�سيموفيت�ش غوركي )  ,حيث �أراد
ماياكوف�سك ��ي �أن يق ��ول يف عنوان الق�صيدة
� ,إن ��ه كاتب وغوركي كات ��ب �أي�ض ًا � ,أي �إنهما
متكافئ ��ان  ,وه ��ذا �أو ًال  ,و�أراد ثاني ًا �أن يعلن
عل ��ى امل�ل��أ انهم ��ا متخا�صمان  ,ب ��ل وتبتدئ
الق�صيدة هكذا بال�ضبط –
اليك�سي مك�سيموفيت�ش
كما �أذكر,
حدث بيننا
�شئ ما-
مثل عراك
او خ�صام
الق�صي ��دة طويل ��ة  ,ومكتوب ��ة ب�أ�سل ��وب
ماياكوف�سك ��ي املبا�شر والعني ��ف واملتطرف

 ,وميك ��ن �أن ن�سميه ��ا ح�س ��ب املفاهي ��م
العربي ��ة �إنه ��ا ق�صي ��دة هجاء ,حي ��ث ي�سخر
ماياكوف�سكي من غوركي ,ومل يكن م�سموح ًا
التكل ��م عنه ��ا يف الف�ت�رة ال�سوفيتي ��ة طبعا ,
وعندم ��ا ك ّنا طلبة يف اجلامع ��ات ال�سوفيتية
مل ن�سم ��ع حت ��ى بها  .غورك ��ي مل يكتب �شيئ ًا
م�ض ��اد ًا للق�صي ��دة �أو ملاياكوف�سك ��ي � ,إال �إنه
ذكر ر�أي الآخرين يف مقالة عنه  ,وقال فيها ,
ان ماياكوف�سك ��ي ( مل يقدّم لنا �شيئ ًا جديد ًا )
 ,وهو ر�أي �سلبي حول ماياكوف�سكي طبع ًا ,
رغم �إنه طرحه با�سم الآخرين.
مو�ضوع ��ة غورك ��ي وماياكوف�سك ��ي الزالت
مطروح ��ة �أم ��ام الباحث�ي�ن ون ّق ��اد الأدب يف
رو�سيا  ,وهي حتتاج اىل درا�سة مو�ضوعية
معمقة ت�ستند اىل ن�صو� ��ص مكتوبة قبل كل
�ش ��يء من قبلهم ��ا  ,ثم االطالع عل ��ى ما كتبه
انا� ��س كانوا يحيطون بهم ��ا �آنذاك حول ذلك
اخلالف  ,وحتتاج طبع� � ًا اىل حتديد بدايات
ه ��ذا اخل�ل�اف و�أ�سباب ��ه  ,ون�أم ��ل �أن ت�سمح
الظروف للعودة اىل هذا املو�ضوع الحق ًا .
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مل���اذا ي��ب��د�أ �إق��ل��ي��م ك��ورد���س��ت��ان حقبة ج��دي��دة
بعد �ستة ع�شر عام ًا من اال�ضطرابات يف العراق ،وخم�س �سنوات من احلرب الوح�شية مع تنظيم الدولة
عر�ض الب�شرية ب�أ�سرها للخطر ،بد�أنا رحلة جديدة نحو
الإ�سالمي��ة (داع�ش) الإرهابي ،العدو الذي ّ
بن��اء كورد�ستان �أقوى� .ستك��ون ال�سنوات الأربع املقبل��ة وقت ًا حمدداً لنا وجلريانن��ا وحللفائنا ،حيث
نتطل��ع نح��ن يف حكومة �إقليم كورد�ستان� ،إىل جتاوز ال�صدمات الأخ�يرة ،وتعزيز مكانتنا يف املنطقة
وت�أمني وجودنا على ال�ساحة الدولية .باخت�صار ،نريد �أن نبد�أ بداية جديدة.
| م�سرور بارزاين |
يف الأ�سبوع املا�ضي ،قمت بت�شكيل حكومة
لقيادة �إقليم كرد�ستان العراق .مهمتي هي
لتغي�ي�ر الطريق ��ة الت ��ي ندير به ��ا الأمور،
يف الداخ ��ل واخلارج .كرئي� ��س للوزراء،
�س�أطرح �أ�سلوب ًا خمتلف ًا للقيام باملهام التي
تغذي التحدي ��ات الت ��ي واجهناها ،يعتمد
عل ��ى �إجنازاتن ��ا وي�ستجي ��ب لديناميكي ��ة
عاملية متطورة.
�إن املعرك ��ة �ض ��د داع� ��ش ،والت ��ي �ساعدنا
يف قيادته ��ا نياب ��ة ع ��ن املجتم ��ع الدويل،
�أحلقت �ضرر ًا باقت�صادنا� .أ�صبح العبء ال
يطاق� .إن تكلفة احلرب ،وخف�ض املوازنة
االحتادي ��ة م ��ن قب ��ل احلكوم ��ة يف بغداد،
وحركة الن ��زوح اجلماع ��ي �إىل �أرا�ضينا،
خ ّلفت لنا ديون ًا مبليارات الدوالرات.
خ�ل�ال معاناتن ��ا ،بقين ��ا �أ�صدق ��اء وحلفاء
للغ ��رب و�ش ��ركاء يف املنطق ��ة .من ��ذ �أن
ا�ستوىل داع�ش على ج ��زء كبري من غربي
الع ��راق و�شرقي �سوري ��ا يف منت�صف عام
� ،2014أظهرن ��ا �إن قتالن ��ا �ضد الإرهابيني
كان يتعلق بحماية حلفائنا بقدر ما يتعلق
بحماية �أنف�سنا.
قدمن ��ا معلوم ��ات خمابراتي ��ة �أحبط ��ت
هجم ��ات �إرهابي ��ة يف اخل ��ارج ،ووفرن ��ا
م�ل�اذ ًا ملا يربو على ملي ��وين �شخ�ص فروا
م ��ن اال�ضطه ��اد .لق ��د �أظهرن ��ا بو�ض ��وح
ح�س ��ن نيتن ��ا كمواطن�ي�ن عاملي�ي�ن� ،أوين ��ا

العرب والك ��ورد وامل�سلم�ي�ن والأيزيديني
وامل�سيحي�ي�ن والرتكم ��ان وغريه ��م .على
بعد ع�شرة كيلوم�ت�رات من مبنى برملاننا،
ثم ��ة جمتم ��ع مزده ��ر م ��ن امل�سيحيني ،من
جميع �أنحاء ال�شرق الأو�سط ،حيث يبنون
الكنائ�س وميار�سون العبادة ب�سالم.
ومع ذل ��ك ،ف� ��إن تكلفة الالجئ�ي�ن الآخرين
تتزايد ،وما زالت ممولة جزئي ًا .ال ميكننا
�أداء دورن ��ا كم�ض ّيف�ي�ن وحدن ��ا .نحت ��اج

�إىل ت�أم�ي�ن م�ستقبل للنازح�ي�ن ولأنف�سنا� ،ستن�شئ حكومتي اقت�صاد ًا متنوع ًا يحقق
ونطل ��ب م�ساع ��دة �أ�صدقائن ��ا يف الغ ��رب رفاه ًا متنامي� � ًا للجميع� .سن�سن ت�شريعات
ب�شتى الطرق.
جلعل كورد�ست ��ان موقع ًا ُم ّر ِحب� � ًا وجذاب ًا
تب ��د�أ حتدياتنا داخ ��ل كورد�ستان العراق ،للم�ستثمري ��ن� .سنق ��وم بتحدي ��ث قواتن ��ا
الذي كان وطننا على مر الع�صور .كرئي�س امل�سلح ��ة ودجمها .و�سنعم ��ل على حتويل
للوزراء� ،س�أنفذ �إ�صالحات �ستتبنى �أف�ضل اخلدمات العامة وحماربة الف�ساد ل�ضمان
املمار�س ��ات العاملي ��ة وجتل ��ب امل�ساءل ��ة خدم ��ة احلكومة لل�شع ��ب ،ولي�س العك�س.
جلمي ��ع قطاعات اخلدم ��ة املدنية وجمل�س �سيكون �إ�شراكنا �سيا�سي ًا ومالي ًا �ضروري ًا
الوزراء.
له ��ذا التح ��ول ،و�أدع ��و �أ�صدقاءن ��ا للقيام

�آن الأوان ل�شراكة بناءة و�أكرث ا�ستقرار ًا مع بغداد .كرئي�س للوزراء �أجريت هذا الأ�سبوع
زيارتي الأوىل ،لرئي�س الوزراء العراقي عادل عبد املهدي ،وحملت معي مقرتحات حل�سم
اخلالفات بيننا ب�ش�أن النفط والأرا�ضي وامليزانيات ودور قواتنا امل�سلحة� .أريد �أن �أ�ضمن احرتام
اتفاقياتنا من خالل التوزيع العادل لإيرادات املوازنة� .إن من �ش�أن ذلك �أن يوفر الأ�سا�س الرا�سخ
للتعاون يف امل�ستقبل .م�ستقبلنا مرتبط بعراق �آمن ودميقراطي.

بذلك.
�أي�ض� � ًا� ،س�أتخ ��ذ خط ��وات لإع ��ادة �ضب ��ط
العالق ��ة بني �أربي ��ل وبغ ��داد ،والتي ظلت
متوترة طوال ال�ستة ع�ش ��ر عام ًا املا�ضية.
لقد حكمنا �أنف�سنا ب�صورة ا�سا�سية طوال
معظ ��م ذلك الوق ��ت ،دون �أن نف�سد عالقتنا
مع العراق.
ح�صلنا على ح�صة م ��ن امليزانية العراقية
باتف ��اق .لك ��ن املخ�ص�ص ��ات ن ��ادر ًا ما يتم
ت�سليمه ��ا بالكام ��ل� .آن الأوان ل�شراك ��ة
بن ��اءة و�أكرث ا�ستقرار ًا مع بغداد .كرئي�س
لل ��وزراء �أجري ��ت ه ��ذا الأ�سب ��وع زيارتي
الأوىل ،لرئي� ��س ال ��وزراء العراق ��ي عادل
عبد املهدي ،وحملت معي مقرتحات حل�سم
اخلالفات بينن ��ا ب�ش�أن النف ��ط والأرا�ضي
وامليزاني ��ات ودور قواتن ��ا امل�سلحة� .أريد
�أن �أ�ضم ��ن اح�ت�رام اتفاقياتن ��ا م ��ن خالل
التوزي ��ع الع ��ادل لإي ��رادات املوازن ��ة� .إن
من �ش� ��أن ذل ��ك �أن يوفر الأ�سا� ��س الرا�سخ
للتع ��اون يف امل�ستقب ��ل .م�ستقبلنا مرتبط
بعراق �آمن ودميقراطي.
يف ع ��ام � ،2017أجرت كورد�ستان العراق
ا�ستفت ��ا ًء على اال�ستق�ل�ال .كان الت�صويت
غ�ي�ر مل ��زم ،لك ��ن  93يف املائة م ��ن النا�س
�صوت ��وا م�ؤيدي ��ن .يف الوق ��ت ال ��ذي كنا
نرح ��ب في ��ه بالدع ��م الأك�ب�ر م ��ن املجتمع
ال ��دويل حلقن ��ا يف تقري ��ر امل�ص�ي�ر ،ف� ��إن

نافذة من مو�سكو
يف العراق "البديل!" للدكتاتورية انقلبت كل مظاهر احلياة الطبيعية والعقالنية ،ر�أ�سا على عقب،
م�شوهة ،ومن الطبيعي �أن ميتد هذا اخلراب اىل داخل الإن�سان ،اىل �أخالقياته و�أولياته
واكت�سبت �أ�شكاال
ّ
وقيمه ،فالدين حتول اىل �أداة لتربير اجلرمية ،جرمية القتل والتل�ص�ص على الأموال واملمتلكات العامة،
والعديد من رجاله مهمومني لي�س بو�ضع برامج التطوير االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي وتر�سيخ
�أركان الدولة و�أمنها الوطني ،بل �إ�ضفاء ال�شرعية على "الزواج بالقا�صرات"

 د .فالح الحمـراني

باملائة .و�أدرك الباحثون �أن العنف
املن ��زيل والعن ��ف اجلن�س ��ي ميث ��ل
م�شكل ��ة �شائع ��ة ت�ؤثر عل ��ى الن�ساء
 ،خا�ص ��ة يف املجتمع ��ات العربي ��ة
احلديث ��ة �أو املحافظ ��ة .وبالتايل ،
ف� ��إن ه ��ذه الأرق ��ام مفاجئ ��ة للوهلة
الأوىل  ،خا�ص ��ة يف جمتم ��ع �أبوي
مثل العراق.
م ��ن املمك ��ن �أن تت�أث ��ر الإح�صاءات
ب�إقلي ��م كرد�ست ��ان الع ��راق  ،ال ��ذي
حقق بع�ض التقدم يف امل�ساواة بني
اجلن�س�ي�ن  ،وبالتايل مل تعد حاالت
عنف الن�ساء عل ��ى الرجال ظاهرة ،
ويف كث�ي�ر من الأحي ��ان يتم ن�شرها
على امللأ� .أ�صبح العنف �ضد الرجال
بالفعل مو�ضوع نقا�ش يف منظمات
غ�ي�ر حكومي ��ة مث ��ل احت ��اد رج ��ال
كرد�ست ��ان وفري ��ق مكافح ��ة العنف
�ض ��د الرج ��ال .ينظم ��ون حلق ��ات
درا�سي ��ة وحم�ل�ات توعي ��ة عام ��ة
ون�شر معلومات حول امل�شكلة.
وف ًق ��ا للبيانات ال�ص ��ادرة عن احتاد
رج ��ال كورد�ست ��ان  ،يف عام 2018

 ،مت الإب�ل�اغ عن خم�س حاالت لقتل
الزوج�ي�ن وت�سع ح ��االت اعتداءات
عل ��ى الرج ��ال .يف بي ��ان �ص ��در يف
نهاي ��ة العام املا�ض ��ي � ،أ�شار ممثلو
االحت ��اد �إىل �أن عدد ح ��االت العنف
من ه ��ذا الن ��وع �آخ ��ذة يف االزدياد
 ،يف �إ�ش ��ارة �إىل � 585شك ��وى
رجال �ضد زوجاته ��م العام املا�ضي
وحوايل  600حالة يف عام .2017
وفق ��ا للإح�ص ��اءات  ،ب�ي�ن عام ��ي
 2014و  ، 2018كان هن ��اك 2690
حالة عنف �ضد الرجال  393 ،رج ًال
انتح ��روا و  29رج�ل� ًا قتل ��وا عل ��ى
يد الن�ساء.ويعزو اخل�ب�راء ازدياد
العن ��ف �ض ��د الرج ��ال م ��ن جان ��ب
زوجاته ��م �إىل الأزم ��ة االقت�صادي ��ة
الت ��ي تعاين منها املنطق ��ة  ،مبا يف
ذل ��ك الت�أخري يف دف ��ع �أجور الدولة
والنزاع ��ات ب�ي�ن احلكوم ��ة املحلية
واحلكومة الفيدرالية يف بغداد.
وم ��ع ذل ��ك  ،بالن�سبة للبقي ��ة  ،يظل
الع ��راق جمتمع� � ًا �أبوي� � ًا تقليدي� � ًا ،
حيث ينظرون �إىل العنف �ضد املر�أة

ك�آلية للحف ��اظ على النظام الأبوي.
لذل ��ك  ،غالب� � ًا م ��ا ال يعار�ضون مثل
هذه الأعمال عل ��ى الرغم من �إن�شاء
مكت ��ب حلماي ��ة الأ�س ��رة يف وزارة
الداخلي ��ة العراقي ��ة  ،ف� ��إن مهام ��ه
ت�شم ��ل فقط تلقي تقارير عن العنف
�ضد املر�أة.
ُتع ��رف �إدوارد حن ��ا  ،الت ��ي در�ست
م�شكلة  ،ب�سنوات عديدة من الدفاع
ع ��ن حق ��وق امل ��ر�أة والدميقراطي ��ة
يف العراق  ،والحظ ��ت ميل الن�ساء
العراقي ��ات �إىل ع ��دم الإب�ل�اغ ع ��ن
ح ��وادث امل�ضايق ��ة والعنف املنزيل
لأنهن كن يخ�شني من ف�ضح �أنف�سهن
وعائالتهن.
ر�أي خمتل ��ف ع ��ن الكات ��ب العراقي
ظاهر اجلزائ ��ري" .ب�سبب الو�ضع
غ�ي�ر امل�ستقر يف املنطق ��ة  ،لأ�سباب
تتعل ��ق ب�سالمته ��م  ،تخ�شى الن�ساء
اخل ��روج .وه ��ذا يجع ��ل الرج ��ال
�أك�ث�ر عر�ضة للم�ضايقة والعنف يف
الأماك ��ن العام ��ة من الن�س ��اء"  ،كما
يقول .ال يحت ��وي قانون العقوبات

 رئي�س وزراء �إقليم كورد�ستان
نق ً
ال عن �صحيفة (وا�شنطن
بو�ست) الأمريكية
2019/7/17

ت���������أ���������س��������ف

درا�سة :يتعر�ض الرجال يف العراق لالعتداء �أكرث من الن�ساء

و�ص ��ار تع ��دد الزوج ��ات هواي ��ة
للمتع ��ة والتفاخ ��ر بالذكورية ،ومت
جتاهل قيم بناء العائلة املتما�سكة،
و ُفر� ��ض احلظ ��ر عل ��ى و�سائ ��ل
التهذي ��ب والتثقي ��ف ،و�أُدرج ��ت
يف خان ��ة املُحرم ��ات ،وغ ��دا العمل
ال�سيا�س ��ي لي� ��س خلدم ��ة الدول ��ة،
ب ��ل للإث ��راء وب�س ��ط النف ��وذ عل ��ى
ح�سابه ��ا ،يف ظل ه ��ذا اجلو ينمو
م ��ن دون �ش ��ك الإن�س ��ان املنح ��رف،
واملي ��ول نح ��و الإدم ��ان عل ��ى
املخدرات واملثلي ��ة ،والتجاوز على
القيم التي ترب ��ي الإن�سان ال�سوي.
وكل ه ��ذا ي�ستدعي �إعادة النظر يف
الو�ض ��ع القائ ��م� ،إن خل ��ق املجتمع
ال�س ��وي والف ّع ��ال يتطل ��ب تعبئ ��ة
ال�ث�روات والق ��درات املتوف ��رة يف
البلد ،ومقارب ��ة عقالنية لر�سم نهج
ال�سيا�س ��ة الداخلي ��ة واخلارجي ��ة.
ويك ��ون ه ��ذا ممكن ��ا فق ��ط يف حال
وجود نواي ��ا نزيهة فع�ل�ا ً،ووحدة
�صفوف الكتل احلاكمة ،بيد �أن هذا
ال�ش ��رط احلا�سم م ��ازال مفقود ًا يف
�صفوف القوى التي ت�شارك ب�إدارة
الدولة
ووف ًق ��ا ال�ستطالعات الب ��ي بي �سي
والبارومرت العربي التي �أجريت يف
 10دول عربية و�أرا�ضي فل�سطينية
 ،ف�إن ع ��دد الرجال الذي ��ن تعر�ضوا
للتحر� ��ش اجلن�س ��ي يف الأماك ��ن
العامة يتجاوز ع ��دد الن�ساء بن�سبة
 ، ٪3وف ًق ��ا ملا �أوردت ��ه هيئة الإذاعة
الربيطاني ��ة .و�أظه ��ر اال�ستط�ل�اع
�أن ن�سب ��ة الرج ��ال العراقيني الذين
ذكروا �أنهم تعر�ض ��وا للإيذاء كانت
 ، ٪20بينم ��ا  ٪17م ��ن الن�ساء .يف
جمي ��ع ال ��دول العربي ��ة  ،با�ستثناء
تون� ��س والعراق  ،ه ��ذا الرقم �أعلى
بالن�سبة للن�ساء .على عك�س العراق
 ،ف�إن الفرق يف تون�س �أقل من واحد

�أولويتن ��ا الآن هي بناء �إقلي ��م كورد�ستان
قوي وم�ستقر يرتكز على املجتمع الدويل.
ن�س�أل �أولئك الذين �ساعدنا يف حمايتهم �أن
يعرتفوا بالدور العاملي الب ّناء الذي لعبناه
من خالل م�ساعدتنا يف بناء اقت�صادنا.
عل ��ى م ��دى �أجي ��ال عدي ��دة م ��ن ال�صراع،
عان ��ت كل عائلة يف كورد�ستان العراق من
خ�سارة �شخ�صية .مل يعد ب�إمكاننا التخلي
ع ��ن الت�ضامن� ،أو تبدي ��د الت�ضحيات التي
قدمه ��ا الكث�ي�رون ،م ��ن خالل الع ��ودة �إىل
الن ��زاع ال ��ذي ُابتلي ��ت ب ��ه العالق ��ات ب�ي�ن
الأطراف واملحيطني.
لدين ��ا العدي ��د م ��ن الأ�صدق ��اء يف املجتمع
ال ��دويل الذي ��ن يتمنون لنا اخل�ي�ر ،ولكن
ح ��ان الوقت لبذل املزيد م ��ن اجلهد .ن�ؤكد
م ��ن جدي ��د دورن ��ا كو�سي ��ط نزي ��ه يثق به
اجلمي ��ع .نفع ��ل ذل ��ك م ��ن خ�ل�ال منظ ��ور
ال�صداق ��ة احلقيقي ��ة ،بع ��د �أن �أظهرن ��ا
دعمن ��ا الثاب ��ت مل�صال ��ح حلفائن ��ا ،مبا يف
ذل ��ك الوالي ��ات املتحدة ،والتزامن ��ا بالقيم
الدميقراطية .نح ��ن بحاجة �إىل �أ�صدقائنا
مل�ساعدتنا على البدء من جديد.

العراق ��ي عل ��ى تعري ��ف حم ��دد
للم�ضايقة  ،لكنه يحتوي على �أفعال
يعرفه ��ا ب�أنه ��ا "انته ��اك للتوا�ضع"
" ،الفح� ��ش"  ،بغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن
اجلن� ��س .يعاق ��ب عل ��ى املخالف ��ات
العامة بال�سجن ملدة ت�صل �إىل �ستة
�أ�شهر وغرامة ت�صل �إىل  100دينار
عراقي.
وم ��ع ذل ��ك  ،ف� ��إن الرج ��ال يبلغ ��ون
�أي�ض ًا ع ��ن �إيذائهم اجل�س ��دي خو ًف ًا
من اتهامه ��م بالتواط� ��ؤ يف جرمية
ما .وكم ��ا روى فتى يبلغ من العمر
 20عام ًا من بغداد ق�صة امل�ضايقات
التي تعر�ض لها ملدة ثالث �سنوات.
وقع ��ت احلادث ��ة الأوىل عندما كان
يف الثالث ��ة ع�شرة من عمره .عالوة
عل ��ى ذل ��ك  ،ووف ًق ًا ملا قال ��ه ال�شاب ،
فقد عومل ك�شريك ولي�س ك�ضحية.
تركت الق�ضي ��ة ب�صمة خطرية على
حيات ��ه امل�ستقبلي ��ة .مل يك ��ن لدي ��ه
وق ��ت للتع ��ايف م ��ن احل ��ادث الذي
وق ��ع يف املدر�س ��ة  ،وبع ��د عام�ي�ن
تعر� ��ض مل�ضايق ��ة ثاني ��ة م ��ن قب ��ل
�صاحب املتجر الذي كان يعمل فيه.
بع ��د � 4أ�شه ��ر �أخ ��رى  ،كان ال�شاب
�ضحي ��ة لالغت�ص ��اب من قِ ب ��ل قريب
ل ��ه �أك�ب�ر م ��ن � 8سن ��وات .ونتيجة
لذل ��ك  ،ا�ضط ��ر �إىل قط ��ع العالقات
م ��ع العائلة والأ�صدق ��اء  ،والتحرك
وبدء حياة جديدة.
مثل ه ��ذا املوق ��ف  ،وف ًق� � ًا للتقرير ،
يف�س ��ره حقيقة �أن ��ه �إذا �أبلغ الرجل
ع ��ن اغت�ص ��اب  ،فم ��ن املحتم ��ل �أن
يبت�س ��م ل ��ه �ضاب ��ط ال�شرط ��ة �أو
يوبخ ��ه .العقلية العراقي ��ة ال تعني
�أن ��ه يج ��ب معاقبة مرتكب ��ي العنف
اجل�س ��دي �ض ��د الرج ��ال .و�أ�صب ��ح
املجتمع العراقي �أكرث �شر ًا وق�سوة
ب�سبب احل ��روب الطويلة�" .أ�صبح
العنف جزء ًا من حياتنا".

 د� .أثري ناظم اجلا�سور

ق ��د يت�س ��اءل البع�ض عالم هذا الت�أ�سف و�إذا ت�أ�سفن ��ا �أم بقينا على قدر من الر�ضا على
م ��ا نحن عليه ما الذي �سيتغري وما مبقدورنا �أن ن�صنع ،خ�صو�ص ًا و�إننا نعي�ش حياة
مل�ؤه ��ا خ ��ذالن وانك�س ��ارات وح ��روب و�ضحايا وموت وتي ��ه ،فمنذ ت�أ�سي� ��س الدولة
ولغاي ��ة اللحظ ��ة ونحن نتدحرج ككرة ثل ��ج وما ان تكرب هذه الك ��رة حتى تكرب معهم
الأزمات وامل�شاكل وال�سري نحو املجهول ،بالعادة ال ن�أخذ وقت ًا طوي ًال جلر الأنف�س �أو
الراح ��ة فبني كارث ��ة و�أخرى كارثة تحُ َ و ُل كل ما نرجو حتقيق ��ه اىل �سراب وك�أننا يف
�سب ��اق مع امل�صائب والفا�سدي ��ن وقد نكون من �شدة االنه ��اك ال نفكر يف وقت الراحة
ع ��ن ه ��دف نحققه هذا �إذا افرت�ضن ��ا �إننا ذلك الوقت لكي ن�سرتي ��ح ،عالم نت�أ�سف وكل
ف�ت�رة حتول م ��ن عمر الدول ��ة تحَ ��ول دون �أن نتخل�ص م ��ن ثنائية الأقلي ��ة والأغلبية
ب ��كل م�سمياتها وقيا�ساته ،فالأقلية احلاكم ��ة دائم ًا تكون هي �أقلية فريدة مبمار�ساتها
ال�سلطوي ��ة بعي ��دة ع ��ن اي م�سمى �سواء كان ديني ��ا �أو طائفي ًا �أو قومي� � ًا ،بالعادة هي
�أقلي ��ة م�ؤدجل ��ة متجاذبة غري م�ستق ��رة بعيدة ع ��ن توجهات العام ��ة ر�سمت مالحمها
ب�ألوان باهتة ال تعطي لل�صورة معنى للحياة.
مل يك ��ن الت�أ�س ��ف �سوى �شعور ينت ��اب اجلميع الي ��وم واق�صد باجلمي ��ع هنا املجتمع
برمته مبختلف �ألوانه و�شرائحه بعد �أن طالته اخليبة وتبديد الآمال ،فقد �أ�صبح �أمام
امتح ��ان �صعب بع ��د �أن �أ�صبح را�سخ� � ًا يف التفكري اجلمعي �إن م ��ا لل�سلطة لأ�صحاب
ال�سلط ��ة وم ��ا للوط ��ن خطاب ��ات ووع ��ود ال م ��كان لها عل ��ى �أر� ��ض الواق ��ع ،فاجلميع
ي�ستوطن ��ه ه ��ذا ال�شعور بع ��د �أن �أ�صبحت خمرجات نظام ��ه ال�سيا�سي ترتجم طموح
وغاي ��ات الأح ��زاب ال�سيا�سية التي ال تن ��وي كما هو را�سخ يف ه ��ذا التفكري �أن تعمل
على �أن يكون العراق معافى ،ال�س�ؤال هنا بعد كل هذه الت�ضحيات التي بذلت والدماء
التي �سالت وال�صراعات التي انهكت الدولة واملواطن �أين نحن من كل هذا؟ ،ف�أننا ما
نزال �أمام �ضمن املنطقة الرمادية التي يعتقد البع�ض �إنها قريبة من اال�سوداد ال �سيما
ونح ��ن �أمام �صورة حتمل معنيني الأول يت�ضمن فكرة �أن على ال�شعب �أن ي�ضحي من
�أج ��ل من يحكم ��ه ويلبي كل النداءات من �أجل الت�ضحي ��ة ،والثاين �إن من يف ال�سلطة
بقائه ��م واج ��ب يختم على اجلمي ��ع �أن يتغا�ضى على كل �أخطائه ��م وعدم قدرتهم على
تلبي ��ة م ��ا يحتاجه الإن�سان كي يحيا ،وه ��ذا ما ح�صل فع ًال طيلة ه ��ذه ال�سنوات التي
ا�ستنزفت كل الإمكانيات املادية والب�شرية وجعلت اجلميع يف حالة من الي�أ�س وعدم
الر�ضا .كل ما ن�شاهده اليوم هو عبارة عن ا�ستيالء بكل �أنواعه وم�سمياته �سواء كان
لل�سلطة مل�سمى ال�سلطة �أو للموارد وحتى على الأرواح� ،أما طبقات ال�شعب مل يكن لها
�أي نتاج غري �إنها مت ا�ستغاللها من قبل الأحزاب احلاكمة لتكون وقودها يف معاركها
و�صراعاته ��ا امل�ستم ��رة ،فتلك عوائل ال�شه ��داء منهم من يفرت� ��ش الأر�صفة ومنهم من
انهكتهم �صعوبة احلياة والقائمة تطول ،والتق�صري وا�ضح والف�ساد �أو�ضح وما جناه
املواط ��ن هو جمموعة متنوعة من اخلطاب ��ات النارية التي ت�ؤجج ال�شارع بني احلني
والآخ ��ر وجمموعة من العاطلني عل ��ى �شهداء على مهجرين ونازحني ومغرتبني ،فاذا
فر�شن ��ا مطالبنا كمواطنني على مائ ��دة هذا الوطن �سنجدها مليئ ��ة بالآمال والأحالم
التي هي يف واقع احلال حقوق لن تتحقق ،فاذا ما �س�ألنا �سائل عالم الت�أ�سف �سيكون
واق ��ع عي�شنا ه ��و املتكلم و�سيك�شف للجمي ��ع حجم الكارثة التي نح ��ن يف قلبها ،فكل
�ش ��يء يف ظل الأح ��زاب احلاكمة للعراق هو م�ؤجل م�أ�سوف علي ��ه ووطننا و�أحالمنا
و�أرواحنا كلها ملقاة على قارعة الطريق.
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سيرة وكتاب

لقد حان الوقت لكي �أروي ق�صتي
| احللقة التا�سعة |

 علــي ح�ســـني

�إن الفر�صة الوحيدة املهي�أة
لنا للتجديد  ،هي �أن نفتح
�أعيننا لكي نرى الفو�ضى
التي تعم كل �شيء "
�صموئيل بيكيت
يع�ت�رف �صموئي ��ل بيكي ��ت املول ��ود يف الثال ��ث ع�شر
م ��ن ني�س ��ان ع ��ام  1906يف �إح ��دى �ضواح ��ي مدينة
دبل ��ن يف �إيرلن ��دا � ،إنه مل يعرف ال�سع ��ادة يوم ًا  ،كان
الأب ��ن الث ��اين لعائل ��ة مي�س ��ورة احلال  ،وال ��ده يعمل
م�ساح� � ًا للأرا�ضي  ،حمب لق ��راءة الروايات الغرامية
ّ
بينم ��ا كان ��ت الأم تل ّقن �أبنائها ال�صل ��وات والرتاتيل ،
ويف يوميات ��ه يخربن ��ا �أن لدي ��ه ذكريات قب ��ل ظهوره
اىل الدني ��ا � ":أتذك ��ر �إنن ��ي كن ��ت حم�ش ��ور ًا حبي�س ًا ،
وغ�ي�ر قادر على الإف�ل�ات  .كنت �أبكي كي ي�سمحوا يل
باخلروج لك ��ن �أحد ًا مل يكن ي�سمعني  .مل يكن ي�صغي
�أ ّ
يل �أح ��د "  .ونع ��رف �أن والدته كان ��ت ع�سرية  ،حيث
ا�ستغرق ��ت �أكرث من ع�ش ��ر �ساعات  .من ��ذ اليوم الأول
حظي بعناية متميزة من والدته .
لوالدته ّ
مت ّنى يف �شبابه �أن ي�صبح العب غولف �شهري  ،وعندما
مل يفلح توجه ل�سباق الدراجات النارية  ،ويف النهاية
ق ��رر �أن ي�صبح كاتب ًا � ":إنها مهنة حترتم خ�صو�صيتك
"  ،يف �س ��ن احلادي ��ة والع�شرين ن�شر كتابه " �أحالم
امل ��ر�أة العادية " وه ��و كتاب و�صفه النق ��اد �آنذاك ب�أنه
جمموعة م ��ن الهذيانات  ،بعدها بع ��ام يقرر �أن يرحل
اىل باري� ��س دون مال  ،ترج ��م ق�صيدة رامبو " املركب
ال�سكران " ملجلة �أمريكية من �أجل �أن يوفر بع�ض املال
 ،ح ِل ��م �أن ي�صبح ناقد ًا �أدبي ًا � ،أر�سل مقاالت للعديد من
ال�صحف لكنها مل ُتن�شر  ،يتعرف على جيمي�س جوي�س
ال ��ذي بد�أ يفر�ض ت�أثريه الكبري علي ��ه  ،لكنه رف�ض �أن
يكت ��ب مبثل طريق ��ة جوي� ��س  ":يتمث ��ل اختاليف عن
جوي� ��س  ،يف �إن ��ه كان يح�سن معاجل ��ة مادته وب�شكل
رائ ��ع  ،وقد يكون الأعظ ��م يف هذا املجال  .كان يعطي
الكلمات �أق�صى ما حتمل  ،وال جند عنده مقطع ًا زائد ًا.
�أما ن ��وع العمل الذي �أمار�سه  ،فهو عمل ال �أجدين فيه
�سي ��د ًا ملادت ��ي ..كان جوي�س ميي ��ل نحو العل ��م الك ّلي
والقدرة الكلية للفنان � ،أما �أنا ف�أعمل يف العجز  ،ويف
اجلهل " .
ي�ستهوي ��ه مار�سي ��ل برو�س ��ت فيق ��رر �أن يكت ��ب عن ��ه
كتاب� � ًا – ترجم ��ه اىل العربي ��ة ح�س�ي�ن عج ��ة – كان
�آن ��ذاك يف الثانية والع�شرين من عمره  ،يعمل مدر�س ًا
للغ ��ة االنكليزية  ،مغ ��رم بالفل�سفة االملاني ��ة التي قرر
درا�سته ��ا  ،و�شغوف بعمل دانت ��ي الكبري " الكوميديا
الإلهية  ،ومغ ��رم ب�شك�سبري  ،وجد يف رواية مار�سيل
برو�ست " البحث عن الزمن املفقود فكرة الزمن  ،ذلك
 ":الوح� ��ش ثنائي الر�أ�س ال ��ذي ي�صب اللعنات ويهب
اخلال� ��ص "  ،كما وج ��د �إن �أدب برو�ست ق ��د بُني على
وهم خ ��ادع بتمامه  ،يف م�سرحيت ��ه " �شريط ت�سجيل
كراب الأخري " يحاول بيكيت �أن يقدم �صورة �ساخرة
للزم ��ن امل�ستعاد " زمن ال جند فيه �أنف�سنا قط "  ،ر�أى
يف عم ��ل برو�ست الكب�ي�ر" البحث عن الزم ��ن املفقود
" ع ��امل الثب ��ات في ��ه  ،ومن ثم ف�إنه ع ��امل يعي�ش فيه
الإن�س ��ان يف طل ��ب �ض ��رورة االنتظ ��ار  .انتظار واقع
ملتب� ��س وغريب ..يقول لكاتب �سريته  ":مبا �أن الفرد
متغري ب�ص ��ورة مطردة  ،وملا كان ��ت القاعدة الوحيدة
ال�سارية املفعول للحقيقة هي التجربة واخلربة  ،ف�إن
الأق ��وال املتك ��ررة التي تدع ��ي وج ��ود �إمكانية خارج
ان�صهار الزم ��ن من جهة وبعيد ًا ع ��ن الإدراك النف�سي
املتغ�ي�ر للف ��رد من جهة �أخ ��رى  ،يجب بال�ض ��رورة �أن
تكون كاذبة " .
يف الع ��ام  1930يعود اىل �إيرلن ��دا بعد �أن علم مبوت
وال ��ده فج� ��أة  ،كان اخل�ب�ر بالن�سب ��ة له م�ؤمل� � ًا وجعله
مكتئب ًا  ،مما دفع �أمه �أن تدخله م�صحة للعالج النف�سي
 ،وق ��د �ساعده ذل ��ك العالج عل ��ى �أن يتخذ ق ��رار ًا ببدء
حياة جديدة بف�ضل معرفته للعديد من اللغات  ،فغادر
اىل �أملاني ��ا للدرا�س ��ة فيه ��ا مل ��دة �سنة واح ��دة  ،وهناك
يتف ��رغ للغو� ��ص يف �أعمال �شوبنه ��ور  ،كتب اىل �أحد
�أ�صدقائه  ":كانت قراءته �أ�شبه بنافذة فتحت فج�أة يف
غرفة تفوح منها رائحة العفن  .لقد عرفت على الدوام
�إنه من بني �أكرث الأ�شخا�ص �أهمية يف حياتي  ،وبد�أت
�أفه ��م الآن  ،مل ��اذا كان ��ت ق ��راءة �شوبنهور متع� � ًة �أكرث
حقيقية من كل املت ��ع التي ذقتها منذ زمن طويل � .إنها
ملتعة �أي�ض ًا �أن جتد فيل�سوف ًا يقر�أ كما يقر�أ �شاعر ًا " .
لق ��د قرر نهائي� � ًا �أن يتبنى وجهة نظ ��ر �شوبنهور التي
تتف ��ق م ��ع نظرت ��ه اىل الع ��امل والأ�شي ��اء  .القطيع ��ة
النهائي ��ة ب�ي�ن الإن�س ��ان والطبيع ��ة  ،وب�ي�ن الإن�س ��ان
والإن�س ��ان  ،واحلياة املليئة ب ��الأمل واملوت وال�ضياع
والوحدة والفراغ .
يعود م ��ن جديد للق ��اء معلمه جيمي� ��س جوي�س  ،وقد
ربط ��ت بينهما �صداقة ا�ستمرت حت ��ى موت جوي�س ،
كان االثنان يحب ��ان ال�صمت  " :كانت املناق�شات بيننا
تقت�ص ��ر غالب� � ًا عل ��ى تب ��ادل ال�صم ��ت "  .كان جوي�س
يجل� ��س جل�ست ��ه املعت ��ادة  ،وق ��د ل ��ف �ساقي ��ه وقدميه
ويتخذ بيكيت برغم قامته الطويلة الو�ضع نف�سه .
يف ال�سبع�ي�ن من عمره وبع ��د �أن ح�صد ال�شهرة واملال
كتب بيكيت  ":كل ما �أندم عليه هو �إنني ولدت  ،لقد بدا
يل دائم ًا �إن امل ��وت ي�ستغرق زمن ًا طوي ًال  ،و�إنه متعب
"  .وم ��ع مرور الزم ��ن �أ�صبحت هذه الفكرة تطارده
فنجده يكتب ن�ص ًا بعنوان " والدتي كانت خ�سارتي "
 .بعد �أن ينتهي م ��ن الثالثية ظل ي�شعر ب�إحباط �شديد
 ،يخ�ب�ر زوجت ��ه �س ��وزان � ":إنني �أجاه ��د نف�سي  ،كي
�أ�صارع احلال ��ة التي تركني عليه ��ا الالمُ�سمى � ،أي ما
ه ��و �أك�ث�ر قرب ًا من العدم.وخالل ال� �ـ "  " 35عام ًا التي
عا�شها بعد �ص ��دور روايته الالم�سمى – توفى بيكيت

عندما فاز بجائزة نوبل للآداب عام  1969و�صفته مجلة تايم الأميركية
ب�أنه �أ�شبه بقطعة لحم طويلة مغطاة بالتعا�سة وال�شرود  ،ون�شرت على
�صفحاته��ا الداخلي��ة العبارة التي يقوله��ا �أحد �أبط��ال م�سرحية نهاية
اللعب��ة " :لي���س هناك �ش��يء �أكثر ت�سلية م��ن التعا�س��ة" ، .فيما و�صفت
لجنة جائزة نوبل �أعمال��ه ب�أنها  ":تكت�سب قيمتها ورفعتها في ت�صوير
عذابات وتعا�سة الإن�سان المعا�صر " .

ع ��ام  ،1989وح�ص ��ل على جائ ��زة نوبل ل�ل��آداب عام
– 1969عا� ��ش بيكي ��ت حي ��اة �أق ��رب �إىل الالجدوى ،
لكن ��ه يف املقابل ظ ��ل كرمي ًا وحنون ًا جت ��اه الآخرين ،
حي ��ث ظ ��ل يهب املال �س ��ر ًا وبا�ستمرار  ،ل ��كل الأقارب
والأ�صدق ��اء الذي ��ن يعانون م ��ن �صعوب ��ات مالية  ،مل
يهت ��م �أبد ًا ل�شراء من ��زل جديد  ،كما �إن ��ه مل يبدِ مباالة
جت ��اه امل� ��أكل وامللب�س  .كان يري ��د �أن يعي�ش كما هو ،
�إن�سان يتمرد على كل ما يراه من خراب .
******

احلي��اة قا�سي��ة وت�ض ّي��ق على خن��اق الإن�سان،
وتوج��ع �أرواحنا دون ه��وادة .وعندم��ا ن�شعر
نح�س
ب���أنّ قيوده��ا قد تراخ��ت ،ن�ستطي��ع �أن
ّ
ألطاف ُمبي َنة.
ب�
ٍ
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الع ��ام � 1955سيك ��ون ح ��د ًا فا�ص�ل ً�ا يف تاري ��خ تطور
امل�س ��رح االنكلي ��زي  ، ،يف هذا العام ظه ��رت على �أحد
م�س ��ارح لن ��دن الرتجم ��ة االنكليزي ��ة مل�سرحي ��ة " يف
انتظ ��ار غودو "  ،فقد �ساهمت ه ��ذه امل�سرحية بظهور
م ��ا �سمي جيل الغ�ض ��ب والذي كان �أب ��رز دعاته جون
�أوزب ��ورون  ،وهارول ��د بن�ت�ر  ،وكول ��ن ويل�س ��ون ،
ودوري� ��س لي�سين ��غ  ،و�أالن �سيليت ��و  ،وج ��ون وين ،
وكنج�سلي �أمي�س  ،و�آيري�س مردوخ .
يف الع ��ام  ، 1948ينتهي بيكيت م ��ن كتابة م�سرحيته
" يف انتظ ��ار غ ��ودو " لكن ��ه يواجه رف� ��ض امل�سارح
تقدميها  ،لأنها م�سرحية بال حكاية وال �أحداث
وي�ستم ��ر الأمر حت ��ى ي ��وم الثالث من كان ��ون الثاين
 ،1953فف ��ي ذلك الي ��وم كان الباري�سي ��ون على موعد
مع م�سرحي ��ة ديكورها خمت�صر اىل �أبعد حد � ،شجرة
ج ��رداء وممثل يحاول خلع ح ��ذاءه � ،إنه ا�سرتاغون،
و�سرعان ما يلحق به فالدميري  ،ويبدو للم�شاهد �إنهما
�إلتقي ��ا بالأم�س فقط  ،لكننا نكت�ش ��ف �إنهما تعارفا منذ
خم�س�ي�ن عام ًا � ،إنهما ينتظ ��ران يف هذا املكان �شخ�ص ًا
عل ��ى موعد معه ��م  ،النعرف �س ��وى �أن ا�سم ��ه غودو ،
وهم ��ا ي�شغالن وقتهما بانتظار جميئه بحديث م�شتت
تختلط في ��ه ال�شكوى باحلن�ي�ن والذكري ��ات والت�أكيد
عل ��ى ال�صداقة  ،والتذمر �أي�ض� � ًا  ،ورغبة يف الذهاب ،
لكنها �سرعان ما تتال�شى
 هيا بنا . الميكننا الذهاب ملاذا �إننا بانتظار غودوول�سوف تتكرر هذه العبارة �سبع م ّرات  ،وي�ستمر ذلك
الإنتظ ��ار الرتيب على طول م ��دة امل�سرحية  ":ال�شيء
ي�أت ��ي  ،ال �شيء يحدث ،ال �أحد يجيء � ،إن هذا اليطاق
"  ،لك ��ن �شخ�ص�ي�ن جديدين يظه ��ران على امل�سرح (
ب ��وزو ولوكي ) تبدو على الأول �سمات الطاغية  ،فهو
مي�سك بالثاين يف حبل  ،ويُحمل عليه حقائبه  ،ويلقي
علي ��ه �أوامره بق�س ��وة  ،وال يفعل �شيئ� � ًا �سوى املرور
عل ��ى امل�س ��رح  ،وعر�ض م�شهد يرق�ص في ��ه لوكي بناء
عل ��ى �أوامره  ،وبع ��د ذهاب هذي ��ن ال�شخ�صني  ،يعود
ا�سرتاغ ��ون وفالدمي�ي�ر اىل الإنتظ ��ار  ،حت ��ى حلظ ��ة
و�صول �صب ��ي يعلن �أن غودو  ":ل ��ن ي�أتي هذا امل�ساء
 ،لكنه �سي�أتي غد ًا بكل ت�أكيد " .
الف�صل الثاين وهو اليوم الثاين حيث ن�شاهد ال�شجرة
مك�سوة ببع� ��ض الأوراق  ،وجن ��د �أن الأحداث نف�سها
تتكرر على امل�سرح مع تغريات ب�سيطة  ،عاد فالدميري
وا�سرتاغ ��ون ليلتقيان مرة �أخرى وعادا اىل الإنتظار
واىل حدي ��ث متقطع  ،حيث جن ��د ا�سرتاغون يتحدث
دائم� � ًا عن الرحي ��ل  ،لكنه يخف ��ق دائم� � ًا يف الو�صول
�إلي ��ه  .ويعود بوزو ولوكي  ،لقد �أ�صبح الأول �أعمى ،
والثاين �أخر�س  ،ومرة �أخرى لن ي�أتي غودو  ،ويعود
الغالم نف�س ��ه لينق ��ل الر�سالة ذاته ��ا  ،وينتهي الف�صل
الثاين بعبارة مكررة حرفي ًا من نهاية الف�صل الأول :
 نذهب �إذ ًا هيا بنا ( وال يتحركان) .�إذن نح ��ن �أم ��ام م�س ��رح يتحول اجلميع في ��ه اىل كتلة
حلم ّي ��ة  .فا�سرتاغ ��ون وفالدمي�ي�ر  ،ب ��وزو ولوك ��ي ،
لي�س ��وا �سوى ت�سميات حل�ضور وحي ��د هو  :الإن�سان
 .لك ��ن الأك�ث�ر غمو�ض� � ًا بالن�سب ��ة جلمه ��ور امل�س ��رح ،
بالت�أكي ��د ه ��و غ ��ودو  ،وال ��ذي �أف�س ��ح ا�سم ��ه وغيابه
الدائ ��م لتف�سريات عديدة  ،فاال�سم جعل البع�ض يعتقد
�إن ��ه م�شتق من الكلمة االنكليزي ��ة " � " Godأي الله ،
ويت�ض ��ح بذل ��ك يف جممل �أحداث امل�سرحي ��ة � ،إذا كان
فالدمي�ي�ر وا�سرتاغ ��ون يف انتظار الإل ��ه  ،لكن هذا مل
ي� ِأت  ،ونكون بذلك �أمام م�شهد ميثل ب�ؤ�س الإن�سان من
غ�ي�ر الإله  ،و�إن الله غ�ي�ر �آب ٍه اىل قدر الإن�سان العابث
 ،وتبق ��ى النتيجة �إن الإن�سان اليع ��رف �إال وجود ًا بال
معن ��ى  ،لقد ُخ ِلق ليموت  ،وما حياته �إال حركة جوفاء
الترتبط ب�أية �أهمية  ،ولعل �أهمية "يف انتظار غودو"
ت�أت ��ي م ��ن �إنها كان ��ت خال�ص ��ة للفل�سف ��ة احلديثة من
�شوبنه ��ور وعدمي ��ة الوج ��ود  ،اىل هيدغ ��ر وعبارته
ال�شهرية الإن�سان خل ��ق للموت اىل وجودية �سارتر "
الميكن تف�سري الوجود � ،إنه عبثي".
�أ�صي ��ب بيكي ��ت بذهول من النجاح ال ��ذي حققته  ،فقد
عر�ض ��ت خ�ل�ال �شه ��ور يف �أملانيا والوالي ��ات املتحدة
وبريطانيا وفرن�س ��ا  ،وترجمت فيما بعد اىل ع�شرين

�صموئيل بيكيت

�شوبنهاور

جيم�س جوي�س
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لغة  ،ووجد نف�سه ينتقل من العزلة اىل ال�شهرة  ،وكان
عن ��د كتابة امل�سرحية يتوقع له ��ا الف�شل  ،فحياته التي
عا�شه ��ا تكونت م ��ن حلظات الإخف ��اق والتمرد  ،ولهذا
كان ي ��رى �إن الف�ش ��ل  ،منا�سب ��ة جديدة للإب ��داع  ،فهو
ح�س ��ب قوله " مت ��رد م�ستم ��ر للفنان املب ��دع "  ،ولهذا
راح بيكي ��ت ي�س�أل نف�سه عن ه ��ذا النجاح الكبري الذي
حققته م�سرحيته " يف انتظار غودو"  ،فرمبا انطوى
هذا النجاح على بع� ��ض الت�ساهل الذي مل ينتبه �إليه ،
فيكت ��ب  ":يف امل�سرحية التالية  ،ل ��ن اخف�ض جناحي
لأح ��د "  .وامل�سرحي ��ة التالي ��ة �ستك ��ون " نهاية اللعبة
" التي �ستبد�أ بالعبارة التالية " انتهى كل �شيء " ..
وعندم ��ا ُت�سدل ال�ست ��ارة تكون الأ�شي ��اء وال�شخو�ص
والكلم ��ات ق ��د ت�آكل ��ت وتلف ��ت  ،وكل �ش ��يء ي�صل حد
االختن ��اق  ،حي ��ث اليلوح لأبط ��ال امل�سرحي ��ة �أي �أمل
لبل ��وغ خامت ��ة يطمئنون �إليه ��ا ..يف " نهاية اللعبة "
تت�صارع ثالثة �أجيال اجلدّان والأب واالبن  ،وجندهم
جميع� � ًا يعي�ش ��ون يف بيت ال �أثاث في ��ه  ،يغمره �ضياء
باهت " يتعذر معه متيي ��ز الليل من النهار  ،با�ستثناء
نافذت�ي�ن �صغريتني تطالن على اخلارج  ..وامل�سرحية
ت�ص ��ور م�ص�ي�ر الإن�سان ال ��ذي يقع يف �ش ��رك الزمن ،
وحماولت ��ه �أن يخدع نف�سه بانتظ ��ار الأمل يقول بطل
امل�سرحي ��ة ه ��ام  ":النهاية كامنة يف البداي ��ة � ،إال اننا
النقطع الرجاء " .
يف م�سرحيت ��ه " الأيام ال�سعي ��دة "�سي�ؤكد بيكت على
�أن حياة االن�سان مليئة بالكثري الذي يجب �أن تتحمله
والقلي ��ل ال ��ذي تتمتع به  ،فاليوم الف ��ارغ الذي حتياه
بطلل ��ة امل�سرحية حتاول ��ه �أن تق�ضيه بح ��ركات مليئة
بالطاقة امل�ستمرة لإظه ��ار قدرة الإن�سان على املقاومة
والتحمل .
*****
�ص ��درت روايت ��ه الأوىل " موريف " ع ��ام  ،1938كان
ق ��د وا�صل كتابتها عل ��ى مدى ثالث �سن ��وات  ،ن�شرها

الناق ��د الفن ��ي هرب ��رت ري ��د عل ��ى ح�ساب ��ه اخلا� ��ص
اعجب ��ت جيمي� ��س جوي� ��س  ،لكنها مل تعج ��ب القراء ،
بط ��ل الرواية الذي نتعرف عليه يف ال�صفحات االوىل
جال�س� � ًا على كر�سيه الهزاز  ،وه ��و ال�شيء الوحيد يف
ه ��ذا العامل ال ��ذي يتم�سك ب ��ه  ،ح ��اول يف الرواية �أن
ي�ستعر�ض قدرته على مزج الفل�سفه بال�سرد الروائي ،
فنقر�أ على ل�سان البطل �إ�شارات �إىل بريكلي وليبنيتز
و�شذرات م ��ن فتغن�شتاين وتلميح ��ات �إىل �أفالطون ،
كت ��ب �أحد النق ��اد �أن موريف متث ��ل خال�صة فكر غربي
يعت�ب�ر �أن اجل�س ��د ه ��و �سج ��ن للعن�ص ��ر الروحي يف
الإن�س ��ان  ،ي�شارك يف ف�صائ ��ل املقاومة الفرن�سية �ضد
النازي ��ة  ،ينج ��و ب�إعجوب ��ة م ��ن الأ�سر  ،يكت ��ب �أثناء
االحت�ل�ال االمل ��اين لفرن�س ��ا روايت ��ه الثاني ��ة " وات "
و�سنتعرف من خاللها على ه ��ذا الإن�سان الذي يراقب
متزق العامل  ،وهو رجل له " �أنف �أحمر كبري  ،ولي�س
ل ��ه عنوان ثابت " نراه فجاة يهب ��ط من �أحد البا�صات
وي�ش ��ق طريقه باجتاه حمطة القط ��ار  ،لي�ستقل قطار ًا
ال على التعيني وبدون �أن يف�سر لنا الوجهة التي يريد
الو�ص ��ول �إليها  ،فهو يوا�صل رحلته �ش�أنه �ش�أن معظم
�أبط ��ال بيكيت " م�شو� ��ش الفكر وم�شل ��ول الإرادة " .
�إن "وات" كم ��ا ي�صف ��ه �أح ��د النقاد �أ�شب ��ه ب�آلة منطلقة
ب�ل�ا عج�ل�ات  ،تندف ��ع اىل الأمام بحك ��م الواجب .عام
 1951ين�شر روايته مُولُوي يف دار ن�شر غري معروفة
بع ��د �أن رف�ضته ��ا معظ ��م دور الن�ش ��ر  ،ويف يوميات ��ه
يخربن ��ا بيكيت �أن زوجت ��ه �سوزان �أخذته ��ا ل�صاحب
دار ن�ش ��ر �صغ�ي�رة  ،يف اليوم الت ��ايل يخربها النا�شر
� ،إن ��ه قر�أ الرواي ��ة يف طريق عودت ��ه اىل البيت  ،وقد
�أخذته �ضحك ��ة رعناء وهو يوا�صل الق ��راءة مما �أثار
ا�ستغ ��راب ركاب البا� ��ص  ،بعده ��ا ق ��رر �أن ين�شره ��ا ،
وعندم ��ا التقى بيكي ��ت بالنا�شر وج ��ده �إن�سان طيب ،
فكت ��ب يف دفرت يومياته � ":آ�سف ج ��د ًا لأن هذا الرجل
�سوف يعل ��ن �إفال�سه ب�سببي  ،فاالحتم ��ال قليل يف �أن
يقر�أه الكثريون  ،وال ميكننا �أن ندرك يف �أي م�ستوى
من �سوء الفهم ميكن �أن ي�ضعه حظه �أمام القراء " .
يف مُولُ ��وي يروي لنا بيكي ��ت رحلة العودة �إىل الذات
 ،حيث نتعرف عل ��ى بطل الرواية مُولوي الذي يجهل
م ��كان وج ��وده  ،فهو تائ ��ه با�ستم ��رار  ،واليتمكن من
�أن يتع ��رف عل ��ى املدين ��ة التي يبح ��ث عنه ��ا  ،و�أثناء
رحل ��ة البحث امل�ضني ��ة يتال�شى ج�س ��ده  ،فبينما نراه
يف البداي ��ة منطلق� � ًا على دراجة  ،جن ��ده ينهي رحلته
املزعوم ��ة زاحف� � ًا  ،وال يعود مهتم ًا �أثن ��اء تقدمه ما �إذا
كان ي�ص ��ل �إىل املدين ��ة الت ��ي ت�سكن فيها �أم ��ه � ،أم ال .
�إن ��ه م�شغ ��ول بفع ��ل التق ��دم فق ��ط  ،ويف الرواية نقرا
الق�ص ��ة الت ��ي يكتبها مُولُوي عن نف�س ��ه  ،فهو قد حُ مل
�إىل ه ��ذه الغرف ��ة  ،بع ��د �أن انت�شل ��وه من حف ��رة وقع
فيها ":ال �أعرف كيف و�صلت �إليها "  ،لقد كانت رحلته
يائ�سة وكئيب ��ة  ،حيث ت�صلبت �ساقه  ،وتثاقلت قدماه
 ،ف ��كان ان ترك الدراجة وا�ستخدم ع ��كازا  ،ثم ا�ضطر
�أن يزح ��ف � ،إنه ��ا �أودي�س ��ة الإن�سان املعا�ص ��ر  ،لكنها
خمتوم ��ة بالع ��ذاب  ،فه ��و ي�ستعي ��د ذكري ��ات حياته ،
لك ��ن دون �أن يتمكن من التميي ��ز بني احلقيقة والوهم
 ،ومثل بطل مار�سيل برو�ست �ستكون حياته مرتبطة
كلها بحديثه عن املا�ضي .
يف الق�س ��م الث ��اين م ��ن الرواي ��ة �سنتع ��رف على رجل
ال�شرط ��ة جاك موران الذي يتلقى �أوامر بتقدمي تقرير
ع ��ن مُولُوي  ،ول�سوف تكون هذه الرحلة الثانية �أكرث
�س ��وء ًا م ��ن الأوىل  ،لأنه ��ا �سرع ��ان م ��ا �ستفق ��د هدفها
الأ�سا�س حي ��ث جند موران بعد وقت ق�صري من رحلة
البحث ين�سى ما كان عليه �أن يفعله جتاه مُولُوي  ،فهو
�أي�ض ًا ي�صاب بعجز يف قدمه  ،ويهجره ابنه  ،وتداهمه
الأمرا�ض حتى ي�صبح " غري قادر على احلركة "  ،و�إذ
يع ��ود اىل بيت ��ه يجد �أن خادمته ق ��د هربت  ،وحديقته
ق ��د اقتلع ��ت والدواجن ماتت  ،ومل يب ��ق �أمامه بعد �أن
عاد وهو عل ��ى عكازين � ،إال �أن يكتب التقرير املطلوب
ع ��ن مُولُ ��وي  ":عندئذ ع ��دت �إىل املن ��زل وكتبت  .يف
منت�صف الليل  .واملطر ي�ضرب زجاج النوافذ ب�سياطه
 .مل يكن من�صف الليل  ،وما كانت متطر " .
وي�ص ��ل الت�شابه ب�ي�ن �شخ�صية مُولُ ��وي وموران �إىل
درج ��ة �أن القارئ ي�س�أل نف�س ��ه هل �أن موران ميثل يف
احلقيق ��ة ما�ضي مُولُوي البعي ��د � ،أن موران اليختلف
ع ��ن �أبط ��ال كاف ��كا  ،فق ��د كان يعي� ��ش حي ��اة م�ستق ��رة
ومنظم ��ة ب�صرام ��ة قبل �أن يكلف مبهم ��ة تقدمي تقرير
عن مولوي  ،وهكذا جند ( مُولُوي وموران ) يعي�شان

يف ع ��امل متجم ��د كل �ش ��يء في ��ه يتجه نح ��و الظالم ،
ورحلتهم ��ا برغ ��م عذابها و�شقائه ��ا �إال �إنها يف النهاية
رحلة نحو اكت�شاف الوجود .
يف " مال ��ون ميوت" وهي اجلزء الث ��اين من الثالثية
 ،ي�ص ��ر بيكي ��ت على ت�أكيد فكرة ال�ضي ��اع  ،حيث نحن
�أم ��ام �شخ�صيات ي�صل بها احلد �إىل �إ�ستحالة �أن تقول
" �أنا "  ،فمالون املمد على �سريره يعاين من عجز تام
� ،إن ��ه بني احلياة وامل ��وت � ":س�أ�صبح حمايد ًا خام ًال .
�س ��وف يكون ذلك هين ًا بالن�سبة �إ ّ
يل � ..س�أموت فاتر ًا ،
دومن ��ا حما� ��س "  ،ولهذا مل يبق �أمام ��ه � ،إال �أن ي�شغل
وقت ��ه  ،وكان ��ت �أمام ��ه ثالثة �سبل لذل ��ك  ،احلديث عن
احلا�ض ��ر  ،تع ��داد ممتلكات ��ه املبع�ث�رة يف الغرف ��ة �أو
احلدي ��ث مع نف�س ��ه ولنا عن  ":ق�ص� ��ص لي�ست جميلة
وال رديئ ��ة  ،ل ��ن يك ��ون فيها قب ��ح �أو جم ��ال �أو حُ مى ،
�س ��وف تكون ب�ل�ا حياة تقريبا  ،مثل الفن ��ان "  ،ولهذا
هو يخربن ��ا �أن ق�ص�صه غري ملزمة للق ��ارئ  ،وينبغي
�أن التك ��ون لها �أهمية � ":أنه وق ��ت للت�سلية  ،ول�سوف
�ألع ��ب "  .ولهذا رمبا ي�س�أل القارئ من هو مالون  ،هل
هو �شخ�صية روائي ��ة �أم ن�سخة من بيكيت � ،إن مالون
يك�شف عن نف�سه كبطل يف رواية  ،ثم يك�شف عن باقي
ال�شخ�صيات والتي هي بالت�أكي ��د �صور ذاتية لبيكيت
نف�س ��ه ال ��ذي ينبهنا عل ��ى ل�س ��ان مالون  ":لق ��د انتهى
�إب ��داع ال�شخ�صي ��ات  ،و�س ��وف ن�ستطي ��ع الإ�ستغن ��اء
عنها � ،إذ نعل ��م الآن �إنها لي�ست �إال ن�سيان خادع للذات
 ،تل ��ك التي حت ��اول البحث عن نف�سه ��ا يف �صوت ما "
 ،تنته ��ي مال ��ون بعبارة م�ؤث ��رة " ها هو ال�ل�ا �شيء "
ويحعلنا بيكيت نت�ساءل من �أين �أتى مالون ؟ ،لقد كان
ينا�ض ��ل �ضد املوت وينتظ ��ره يف نف�س الوقت  ،و�أراد
م ��ن خالل الكلمات �أن يكافح ال�صمت الذي يهيمن على
حيات ��ه  ،وك�أن بيكيت �أراد �أن يط ��رح علينا �س�ؤال عن
وجودن ��ا العبث ��ي  ،و �سيك ��ون ه ��ذا ال�س� ��ؤال مفتاح ًا
للج ��زء الثال ��ث الذي ي�ضع ل ��ه عنوان " ال�ل�ا م�سمى "
 ،فف ��ي ه ��ذه الرواي ��ة يفتتح بيكي ��ت ب�س� ��ؤال ثالثي "
�أي ��ن الآن  ،مت ��ى الآن  ،وم ��ن الآن " ويح ��اول بيكي ��ت
�أن يرب ��ط بطل الرواية ب�أبطال روايت ��ه ال�سابقتني ":
�إنن ��ي �أع ��رف �أمثال موريف ومول ��وي ومالون جيد ًا .
لق ��د جعلوين �أ�ضيع وقتي �س ��دى � ،إذ تركوين �أحتدث
عنه ��م  ،بينما كان علي �أن احتدث عن نف�سي فقط  ،كي
امتكن من ال�صمت "  ،هكذا جند الالم�سمى يف �إنكاره
للآخرين يريد �أن ي�ؤكد حقيقة واحدة " لي�س هناك �إال
�أنا  ..وه ��ذا الظالم الأ�سود "  ،هك ��ذا يقرر الالم�سمى
�أن ينخ ��رط يف الوجود من خالل �شخ�صيتني  ،الأوىل
ماه ��ود الذي ن ��راه هائم ًا منذ بداي ��ة الرواية  ،قبل �أن
ي�ستق ��ر به املق ��ام يف جرة كبرية ت�ستخ ��دم الفتة �أمام
مطع ��م  ،وهن ��اك فورم ال ��ذي هو نقي�ض ملاه ��ود  ،فهو
اليتكل ��م �إال بهم� ��س غري مفه ��وم وهو غري ق ��ادر حتى
عل ��ى تدوين مالحظات ��ه � ،أقرب املخلوق ��ات �إىل العدم
� ،إن ��ه اليع ��رف  ":ماه ��و  ،و�أي ��ن هو  ،وم ��اذا يجري ،
وم ��ا يجهله  ،ه ��و �أن هناك �شيئ ًا ما ميك ��ن معرفته " .
لكن رواية الالم�سمى �إذ تختت ��م الثالثية  ،ف�إنها �أي�ض ًا
تختتم م�شوار بيكيت يف الرواية  ،لهذا نراه يعلن عام
 ": 1956ل ��ن يكون نهاية كتاب ��ي �شيء �سوى الغبار .
فقد كان هناك تفكك تام يف روايتي الأخرية الالم�سمى
 ..ومل تبق هناك و�سيلة لال�ستمرار " .
تبدو الرواية بالن�سبة ل�صمويل بيكيت كما يقال �أ�شبه
ب� �ـ" ملل ميت " وه ��ي حمادثة بني الإن�س ��ان وخياالته
.يكت ��ب ناثان �سكوت يف كتابه عن �سرية بيكيت �إن ":
بيكيت يت�صدى للعرف التقليدي كله يف الأدب  ..الذي
ميث ��ل الرواي ��ة كنم ��ط الفح� ��ص التجريب ��ي اخلال�ص
للمعان ��اة الإن�ساني ��ة "  ،وله ��ذا جن ��ده يب ��د�أ باملوت ،
وينته ��ي ب�أن ي�ضاع ��ف الب�ؤ�س الإن�س ��اين  ،وهو مثل
كاف ��كا وكام ��و ير�سم عامل� � ًا منافي ًا للعق ��ل بلغة منطقية
وجم ��ل مرتابطة �أحيان� � ًا ومفككة يف �إحي ��ان �أخرى ،
خالق� � ًا بذل ��ك رواية جديدة ال باملو�ض ��وع فقط  ،و�إمنا
بال�شكل �أي�ض ًا .
�إن عامل بيكي ��ت الروائي �أ�سود  ،بل هو �شديد ال�سواد
 ،وبو�سعنا �أن نعرث على مالمح �شخ�صيات يف انتظار
غ ��ودو  ،كما ميكننا �أن نعرث عل ��ى الأعمال الالمعقولة
الت ��ي فر�ضت على بن ��ي الب�شر منذ حلظ ��ة والدتهم ..
ومبق ��دور الق ��ارئ �أن يتبينّ ت ��وق ال�شخ�صيات للعدم
يعرب عنه بو�ضوح على امتداد الثالثية  ،مثلما �سيعرب
عن ��ه يف معظ ��م �أعماله القادم ��ة  " :الن ��كاد نولد حتى
منوت  ،ما يحدث بني الواقعتني الي�ستحق الذكر " .
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اقــــرأ
ديانا� ..سرية متخ ّيلة

يتح ��دث كت ��اب ديانا "�س�ي�رة متخيلة" ال�ص ��ادر عن دار
امل ��دى حديث ًا عن �أح ��داث حقيقية ب�ش� ��أن الأمرية ديانا،
وع ��ن ح ��ادث ال�سي ��ارة الذي وق ��ع لها ع ��ام  1997الذي
ت�سبب بوفاتها .
امل�ؤلفة ديان كليهاين تخ�ص�صت يف الكتابة عن امل�شاهري
ملجل ��ة فورب� ��س وحتدث ��ت ع ��ن �أخب ��ار العائل ��ة املالك ��ة
الربيطاني ��ة ل�صالح حمط ��ة cnn .تع� � ّد الكاتبة االكرث
مبيع ��ا ،يتناول الكتاب م ��ا جرى لديان ��ا ب�سبب مطاردة
امل�صورين لها ،واحلادث ال�شهري الذي �أودى بحياتها.

بيت (

) ي�ستذكر عبدالأمري الأع�سم ..الذي �آوى الفل�سفة بعد �أن �صارت �شريدة

اول ت�أبني جرى للدكتور
عبداالمري االع�سم
منذ رحيله قبل ايام
هو ت�أبني بيت املدى يف
املتنبي ،وكانت مبادرة
نالت اال�ستح�سان من لدن
االكادمييني واالدباء
الهمية هذا الرجل يف
خلق مفاهيم جديدة يف
التفكري الفل�سفي عرب
طروحاته املتعددة يف
كتبه .الدكتور عبداالمري
االع�سم ولد بالكاظمية
يف بغداد ،عام ،1940
و�أكمل درا�سته اجلامعية
الأولية يف جامعة بغداد
ونال �شهادة املاج�ستري من
ق�سم الدرا�سات الفل�سفية
بجامعة الإ�سكندرية،
وح�صل على �شهادة
الدكتوراه يف الفل�سفة
من جامعة كامربيدج يف
بريطانيا عام  ،1972حتت
�إ�شراف امل�ست�شرق ال�شهري
(�آرثر جون �آربري) رئي�س
ق�سم الدرا�سات ال�شرقية
يف اجلامعة املذكورة..

 بغداد /محمد جا�سم
 عد�سة /محمود ر�ؤوف
رح ��ل المفك ��ر عبدالأمي ��ر الأع�س ��م،
لكن ��ه خ ّل ��ف م�ؤلف ��ات ت�ش� � ّكل مراج ��ع
�أ�سا�سي ��ة لكل الباحثي ��ن والم�شتغلين
ف ��ي الفل�سف ��ة ،الت ��ي �آواه ��ا بع ��د �أن
كانت �شري ��دة ،على ح ��د تعبير زميله
المفك ��ر العراق ��ي الراح ��ل مدن ��ي
�صال ��ح .وو�ض ��ع الأع�س ��م ف ��ي كتاب ��ه
“مقاربات فل�سفية في ت�شريح العقل
عند العرب” خال�ص ��ة فكره وخبراته
المتنوعة بالعقل العربي ،والم�شاريع
الفكري ��ة العربية المعا�صرة و�أعالمها
الكب ��ار ،و�أعم ��ل ف ��ي كل ذل ��ك عقليت ��ه
الفل�سفي ��ة الج ��ادة ،ور�ؤيت ��ه النقدية

طه جزاع

�صالح اجلابري
من �أج ��ل الك�شف عن �أوج ��ه الق�صور
العديدة ف ��ي فكرنا العرب ��ي المعا�صر
بم ��ا تنط ��وي عليه م ��ن م�شروعات �أو
محاوالت فل�سفية.
�أ�ستاذ الفل�سفة الإ�سالمية
قدم للجل�سة الدكتورعلي المرهج فقال
ع ��ن ا�ست ��اذه الراحل االع�س ��م -:كان
رحمه الل ��ه ا�ستاذا للفل�سفة اال�سالمية
ف ��ي الجامع ��ة و�شغ ��ل منا�ص ��ب ع ��دة
اهمه ��ا عمي ��د كلي ��ة الآداب بجامع ��ة
الكوف ��ة .واول م ��ن افتت ��ح الدرا�سات
الفل�سفي ��ة ف ��ي كلي ��ة الآداب بجامع ��ة
الكوف ��ة  .واول م ��ن ا�س� ��س وتر�أ� ��س
الجمعي ��ة الفل�سفي ��ة العراقي ��ة .وكان
معه الدكتور عبدال�ستار الرواي الذي
فاز ف ��ي اول انتخابات لكنه تنازل عن
الرئا�س ��ة لالع�سم لع ��دم التفرغ والنه
يرى فيه اف�ضلي ��ة بتر�ؤ�سه الجمعية.
ا�ضاف ��ة لن�شاط ��ه العلم ��ي المميز كان
اداري ��ا ناجح ��ا ج ��دا .وكان قريبا من
كتابات الم�ست�شرقين الذين يلحقون
بالن� ��ص ليوثق ��وه ف ��ي كل مكتب ��ات
االر� ��ض .وتعل ��م م ��ن كام ��ل م�صطفى
ال�شيب ��ي الذي اعط ��اه التزكية للقبول
ف ��ي الدكت ��وراه ببريطاني ��ا .وكان
االع�س ��م يذكر ذلك بتب ��اه .وكان قريبا
من نمط الكتابة عند جعفر �آل يا�سين،
وه ��م الثالث ��ة يعتم ��دون عل ��ى نظ ��ام
الفهر�س ��ة والتوثيق الفائ ��ق والدقيق
للكثي ��ر م ��ن المعلوم ��ات عن ��د درا�سة
ظاهرة ما او حدث تاريخي وفل�سفي.

فوزي الهيتي مع مقدم  .اجلل�سة  ..علي املرهج
ومن كان ي�أخ ��ذ معلومة او مقولة عن  ،واتذك ��ر ذل ��ك الدر� ��س ع ��ن المعتزلة
االع�س ��م فان ��ه يكون مطمئن ��ا ل�صدقها معتمدا على كت ��اب جودي ح�سن جار
ودقته ��ا ،الن االع�س ��م كما قلن ��ا �شديد الل ��ه .ثم در�سن ��ا في المرحل ��ة الثالثة
التدقيق والعناية بما يكتبه وبحرفية عندم ��ا ع ��اد الق�سم ال ��ى كلي ��ة الآداب
عالي ��ة .وظ ��ل ه ��ذا ديدنه ف ��ي البحث م ��ع االق�سام االخرى .وم ��ا احمله من
المتوا�ص ��ل واالنهم ��اك ف ��ي البحوث انطباع ��ات عن �شخ�صي ��ة االع�سم كما
يب ��دو للوهل ��ة الأول ��ى – �صعب� � ًا غير
القيمة الى حد يوم وفاته.
ي�سي ��ر ،حازم� � ًا م ��ع طلبت ��ه  ،منتظم� �اً
�أزال االلتبا�س عن ابن
ف ��ي عمله ،حري�ص ًا على ق ��راءة �أ�سماء
الريوندي
الطلب ��ة وت�سجيل الغائبي ��ن منهم في
الدكت ��ور ط ��ه ج ��زاع ا�ست ��اذ الفل�سفة ورق ��ة الغيابات .غير �أن هذا االنطباع
جامع ��ة بغ ��داد ا�ش ��ار من جانب ��ه الى عن ��ه وهو يعي� ��ش في برج ��ه العاجي
�أن ��ه ح ��اول التمل�ص م ��ن الحديث عن ويهي ��م م ��ع �أف ��كاره وم�شاغ ��ل كتب ��ه،
ا�ست ��اذه الراح ��ل ل�سببي ��ن اوال الن ويخ�ش ��ى الطلب ��ة نظرات ��ه ،وجديت ��ه
هناك من ه ��و اجدر منه ف ��ي الحديث و�صرامته ،وتقطي ��ب جبينه ،وحركة
عن االع�سم لقرب ��ه منه وتوا�صله معه �شاربي ��ه ،وتقو�س حاجبي ��ه� ،سرعان
في ال�سن ��وات االخيرة مث ��ل الدكتور م ��ا فتح �أبواب قلبه له ��م الحقا ،فحلت
ف ��وزي الهيت ��ي .والثان ��ي ان عالقت ��ه الألف ��ة محل الخ�شي ��ة ،والمحبة محل
ب ��ه كانت قب ��ل ع�شرين عام ��ا وافترقا الريب ��ة ،فل ��م يع ��د الأع�س ��م �صندوق� � ًا
وابتعداع ��ن بع� ��ض .لك ��ن م ��ا يب ��رر مغلق� � ًا ع�صي� � ًا عل ��ى طلبت ��ه ،بع ��د �أن
حديثي عنه-يقول جزاع -هو تلمذتي تعرف ��وا عل ��ى �سجاي ��اه ودواخل ��ه،
عل ��ى يدي ��ه ف ��ي �سبعيني ��ات الق ��رن لي�صب ��ح قريب� � ًا منهم ،وي�ستم ��ع �إليهم
المن�ص ��رم حين كنا ف ��ي ق�سم الفل�سفة ب�إ�صغاء وم ��ودة ،ويحدثهم بحميمية
بالجامع ��ة الواقعة عن ��د معهد االدارة ومحب ��ة وه ��دوء ،حت ��ى ب ��ات بمثابة

ال�سينمائ ��ي جم ��ال ام�ي�ن وذل ��ك ي ��وم
اخلمي�س . 2019/7/25
 دنيا القباين
املخرج ��ة ال�سينمائي ��ة ت�ستع ��د للب ��دء
بت�صوي ��ر فيلمه ��ا الروائ ��ي الق�ص�ي�ر
"يومان" وه ��و �ضمن جمموعة افالم
تنتجه ��ا دائ ��رة ال�سينم ��ا وامل�س ��رح ،
�ضمن م�شروع لتقدمي اعمال �سينمائية
روائي ��ة ووثائقي ��ة وم ��ن �ضم ��ن هذه
االف�ل�ام  ،فيل ��م "ن ��وم طوي ��ل" اخراج
حي ��در دف ��ار وفيل ��م "ق�شل ��ة" اخ ��راج
ف�ل�اح كام ��ل الع ��زاوي و"املدر�س ��ة
امل�ستن�صرية" اخراج �سمري جنم .
 هند كامل
املمثل ��ة ت�ست�ضيفه ��ا �أكادميية الفنون
وال�ت�راث العرب ��ي يف بريطاني ��ا يف
ام�سية بعنوان "م�سافر زاده اخليال"،
تتح ��دث فيه ��ا ع ��ن جتربته ��ا الفني ��ة
وم�سريتها ال�سينمائي ��ة والتلفزيونية
 ،الفعالي ��ة يقدمه ��ا املخ ��رج واملمث ��ل

 ح�سني علي �صالح
املخرج امل�سرح ��ي ي�ساعد لتقدمي عمل
م�سرحي لالطفال بعنوان "ع�شرة على
ع�شرة" ت�أليف ماج ��د درند�ش ومتثيل
كل م ��ن عقيل الزي ��دي و�سع ��د �شعبان
وعل ��ي الغ ��زي و�آخري ��ن ..وذل ��ك يوم
غد االثنني على قاع ��ة امل�سرح الوطني
ال�ساعة العا�شرة �صباحا.

ال�صديق للكثيرين منهم بعد تخرجهم
م ��ن الجامع ��ة .واق ��ول انن ��ا بوفات ��ه
فقدن ��ا �آخ ��ر المحققي ��ن المجددي ��ن
المميزين بالجد والمثابرة والعلمية،
والحر� ��ص عل ��ى تدقي ��ق المعلوم ��ات
م ��ن م�صادره ��ا المختلف ��ة .وكان
الراحل قد اقتف ��ى خطى ا�ستاذه كامل
م�صطف ��ى ال�شيب ��ي بالدق ��ة والبح ��ث
العمي ��ق وال�صبر عل ��ى الت�أكد من نقل
المعلوم ��ة والع ��ودة الم�ستفي�ض ��ة
للمراج ��ع الكثي ��رة وع ��دم االكتف ��اء
بمرجع او مرجعي ��ن .وله كتابان هما
اعادة تقويم منه ��ج الغزالي وتطوره
الروح ��ي .وكت ��اب اب ��ن الريون ��دي
ف ��ي المراج ��ع العربي ��ة الحديثة .وقد
�صحح في كتابه عن الريوندي الكثير
م ��ن ال�شك ��وك واالخطاء الت ��ي لحقت
ب ��ه والتزييف ال ��ذي تعر�ض له .وكان
بودي ان اليطل ��ق على ابن الريوندي
كلم ��ة الملحد في عن ��وان الكتاب ،الن
ذلك كان خط�أ وق ��د اعترف به االع�سم
�ضمني ��ا العلنيا في الج ��زء الثاني من
الكتاب.

افتتح �أربعة �أق�سام
فل�سفة في �أربع جامعات
واو�ض ��ح الدكت ��ور ف ��وزي الهيتي-:
االع�س ��م ل ��ه الف�ض ��ل ف ��ي افتت ��اح
اربع ��ة اق�س ��ام فل�سفة ف ��ي العراق في
الب�ص ��رة والكوف ��ة والم�ستن�صري ��ة
وبغداد،ا�ضاف ��ة ال ��ى تر�ؤ�س ��ه لق�س ��م
الفل�سف ��ة ف ��ي بيت الحكم ��ة وترك فيه
اث ��را وا�ضح ��ا وكبي ��را .ال �سيم ��ا في
اقام ��ة الم�ؤتمرات الفل�سفي ��ة العربية
والدولي ��ة وا�ستقب ��ال العدي ��د م ��ن

المفكرين المهمين ف ��ي عالم الفل�سفة،
منه ��م مط ��اع �صف ��دي ون�ص ��ار عب ��د
الجب ��ار ومحم ��د العاب ��دي وغيرهم.
وه ��و ن�ش ��اط اداري كبي ��ر لكن ��ه غير
ملمو�س.ا�ضاف ��ة ال ��ى بحوث ��ه وكتبه
القيم ��ة الت ��ي تج ��اوزت االربعي ��ن
كتاب ��ا .وه ��و كم ��ا و�صف ��ه المق ��دم
المرهج بالبا�شا واالمير في توا�ضعه
وعلمه وان�ضباط ��ه والتزامه بتطبيق
المناه ��ج العلمي ��ة ف ��ي البح ��ث.
وا�ستخ ��دم االع�س ��م منهج ��ه الخا�ص
في البح ��ث الببليوغرافي ،بعيدا عن
المفكرين العرب الآخرين من زمالئه.
كما كان يع ��ي ان التعامل م ��ع التراث
يتطل ��ب وعي ��ا خا�صا ،فه ��و يميز بين
لحظ ��ة الما�ضي ولحظ ��ة الحا�ضر وال
ينك ��ر امت ��دادات الما�ض ��ي بالحا�ضر،
م ��ن خ�ل�ال اللغ ��ة والع ��ادات والف ��ن
والعم ��ارة .وهن ��ا لي� ��س لدي ��ه م�شكلة
ف ��ي ذل ��ك لأن م�شكلت ��ه كي ��ف نتعاطى
مع الما�ضي ،والحا�ضرعنده بالت�أكيد
يختل ��ف ف ��ي مقوالت ��ه وقوانين ��ه عن
تل ��ك الت ��ي يخ�ضع له ��ا الت ��راث .لذلك
كان يحر� ��ص في بحوث ��ه على عر�ض
الما�ضي كما ه ��و ولي�س ح�سب مزاج
واعتق ��اد المحق ��ق والمفك ��ر وتلوينه
بنف� ��س ل ��ون الكات ��ب ،كم ��ا كان يفعل
بقي ��ة المفكرين ،الذين كانوا ي�أخذون
م ��ن الت ��راث �شه ��ادات لم�شروعه ��م
الفك ��ري ف ��ي الحا�ض ��ر .عل ��ى عك�سهم
ن ��رى االع�س ��م يع ��ي العملي ��ة برمتها
ويف�صل بين لحظ ��ة الما�ضي ولحظة
الحا�ض ��ر .لذلك كان يبح ��ث عن منهج
يدر� ��س م ��ن خالل ��ه ه ��ذه اللحظ ��ات.
وق ��د ا�ستف ��اد م ��ن بحوث ��ه و�آرائ ��ه
وكتب ��ه الكثي ��ر م ��ن المفكري ��ن الذين
كان ��وا ينظرون للت ��راث نظرة

اخ ��رى .وق ��د ا�ستف ��دت �شخ�صي ��ا من
طرق البحث لالع�سم كما ا�ستفاد منها
غيري ال�سيما كتبه عن ابن الريوندي
و�سيبق ��ى االع�س ��م رغم وفات ��ه عالمة
فارقة في الفل�سفة وابحاثها.

نموذج للأ�ستاذ الناجح
وق ��ال الدكت ��ور �ص�ل�اح الجاب ��ري-:
عرفته عندما كنت طالبا بالجامعة في
الثمانيني ��ات ،ثم زميال ل ��ه بالتدري�س
ف ��ي جامع ��ة الكوف ��ة .وكان �شخ�صية
تربوي ��ة مهم ��ة يفر� ��ض نف�س ��ه عل ��ى
الجميع بفعل �صرامته وعلميته الدقيقة
وا�سلوبه التربوي .و�صار الكثير من
اال�ساتذة يقل ��دون طريقته في البحث
وادارة المحا�ض ��رة .وان ��ا �شخ�صي ��ا
ت�أثرت بكثير م ��ن علمه وطريقة بحثه
ومواظبته ف ��ي التدري�س .وكان مثاال
لال�ست ��اذ الجامعي الناج ��ح في داخل
المحا�ض ��رة وخارجه ��ا .وكان ي�شب ��ه
تمام ��ا ف ��ي ال�سل ��وك والعل ��م زميل ��ه
د.مدن ��ي �صال ��ح .وا�صب ��ح مرجع ��ا
للكثي ��ر م ��ن المفكري ��ن العراقيي ��ن
والع ��رب .وكان من�صف ��ا للريون ��دي
عل ��ى عك� ��س الكثي ��ر م ��ن المفكري ��ن
الذين اتهموه بااللحاد .وعندما عملنا
�سوي ��ة معه في جامع ��ة الكوفة منحها
طابع ��ا خا�صا ومتف ��ردا ،وحتى موقع
الجامعة �صار نموذجا بين الجامعات
االخ ��رى .كان مث ��اال للزم ��ن الجمي ��ل
لي�س بالجانب ال�سيا�سي بل بالجانب
العلم ��ي واالجتماع ��ي .وكان د�ؤوب ��ا
ف ��ي اث ��ارة اال�سئل ��ة الفل�سفي ��ة بق�صد
دف ��ع الطلب ��ة للبح ��ث والتق�ص ��ي ع ��ن
الحقيق ��ة .الن ال�س� ��ؤال الفل�سفي اهم
من االجابة عليه .وهي طريقة ناجحة
ومهمة لتعليم الطلبة.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

أمة تنا�ست
ويح � ٍ
"�أبو مازن"
فى البداية وقبل هذا التاريخ
ب�أكرث من ع�شرة �أعوام ،كنت
مثل كثريين يبحثون عن الغريب
واملثري يف عامل ال�سيا�سة
العراقية ،كان هذا قبل �أن تنفجر
حنفية امل�ضحكات ب�أ�شكالها
و�ألوانها الرباقة "عبا�س
البياتي ..خالد العطية ..حممود
احل�سن ..عتاب الدوري..
علي حامت ال�سليمان ..عواطف
النعمة ..حممود امل�شهداين..
حنان الفتالوي� ..صالح املطلك
وع�شرات غريهم" ،كانوا معينا
يل يف اال�ستمرار بكتابة عمود
يومي ،طبعا ال ي�سعني �إال �أن
�أوجه ال�شكر اخلا�ص لل�سيد
�إبراهيم اجلعفري الذي تفوق
على اجلميع  ،و�أثبت �أنه امل�ؤ�س�س
احلقيقي ملدر�سة الكوميديا
ال�سيا�سية يف العراق.
بعد �سنوات �سنكت�شف �أن املهازل
ال�سيا�سية لي�ست مو�سما وينتهي،
لكننا وجدنا م�صابي وباء املهازل
يتكاثرون وك�أنهم يثبتون بالدليل
القاطع �أن هذه املدر�سة لن تغلق
�أبوابها ،و�أن "جنابي" �سيجد
دائما مو�ضوعا �ساخنا ميلأ به
هذه الزاوية.
ول ّأن الله رحيم بعباده من
العراقيني ،فقد تلقيت ب�سرور بالغ
الر�سالة "الثورية" التي وجهها
النائب �أحمد اجلبوري امللقب بـ
"�أبو مازن" والذي يحذرنا فيها
من �أن �سيادة العراق يف خطر
وال�سبب امل�ؤامرة "الدنيئة " التي
تقودها الإمربيالية �ضد عدد من
"الكفاءات" العراقية من �أمثال
نوفل العاكوب �صاحب املقوالت
"احلكيمة" من عيّنة "املطرك"
و"التم�ضرط"  ،وكان بالإمكان �أن
تنتهي احلكاية عند البيان الذي
�أ�صدره احمد اجلبوري ّ ،
لكن
املفاج�أة الكوميدية هي �إ�صرار
�أبو مازن على �أن يحول الأمر
�إىل م�سرحية كوميدية من طراز
خا�ص ،فالرجل بعد �أن ينعى
غياب الوطنية عند العراقيني
لأنهم مل ينتف�ضوا من �أجله ،النه
ميثل "كرامة بلد و�سيادة �شعب"،
يعلنها �صريحا �أنه �سي�صبح
عميال ،فقد �شعر بالي�أ�س من
الوطنية ولهذا فمن" :لي�س له
بيت عمالة عليه �أن يبحث عن بيت
عمالة ي�ؤويه".
تتذكرون كيف خرج علينا ذات
يوم �أحمد اجلبوري "�أبو مازن"،
ليطالبنا ب�أن نعطيه ثالثني مليون
دوالر كي ي�صرفها على الكاولية !
فهي يف نظره �أف�ضل من العملية
ال�سيا�سية التي ال تريد �أن تعطي
رج ًال بحجم"�أبو مازن" حقه،
فمن�صب وزير وحمافظ ،وع ّراب
�صفقة رئي�س الربملان ونائب �أو
نائم دائم على قلوب العراقيني ،
ال تكفي م�سرية �أحمد اجلبوري
الذي طالبنا ب�أن ن�سميه "الزعيم".
مهمة ال�سيا�سي يف دول العامل
التي ال ميثل فيها النائب دورا
كوميديا  ،هي �أن يرتقي بالعمل
ال�سيا�سي ،وي�ضع هموم النا�س
حتت املجهر ، ،لكننا يف هذه
البالد  ،ن�شاهد على الف�ضائيات
مقاطع �ساذجة ل�سيا�سيني تتميز
ب�سوء التعبري واخللوّ من �أي
جملة نافعة  ،لكنها يف املقابل
جتلب املنفعة لكاتب " م�شاغب "
مثلي  ،مطلوب منه ان يرفع يديه
اىل ال�سماء ي�شكر الله ليال ونهار
على �أن رزقه بهذا النوع من
ال�س�سا�سة الظرفاء .

رونالدو يتفوق على مي�سي في قائمة
"ال�شخ�صيات المحبوبة"

م�سل�سل توقع عام  1992ظهور
"في�سبوك"

�أ�ش ��ار ا�ستفت ��اء �سن ��وي لأك�ث�ر ال�شخ�صيات املث�ي�رة للإعج ��اب يف العامل� ،إىل تف ��وق الربتغايل
كري�ستيان ��و رونال ��دو عل ��ى غرميه الأرجنتين ��ي ليونيل مي�س ��ي .ون�شرت م�ؤ�س�س ��ة "يو غوف"
الئح ��ة ت�صنف �أك�ث�ر ال�شخ�صيات املثرية للإعجاب لع ��ام  ،2019والتي ت�صدرها رجل الأعمال
الأمريك ��ي بيل غيت� ��س ،للعام الثاين على التوايل .وجاء الرئي� ��س الأمريكي ال�سابق باراك
�أوباما يف املركز الثاين ،فيما حل املمثل ال�صيني جاكي �شان ثالثا ،متفوقا على مواطنيه
رئي� ��س جمهورية ال�صني� ،شي جني بينغ ،و�صاحب �شركة "علي بابا" ال�صينية ،جاك
م ��ا .وحل النجم الربتغ ��ايل كري�ستيانو رونال ��دو باملركز ال�ساب ��ع ،مت�صدرا قائما
الريا�ضي�ي�ن الأك�ث�ر �إعجاب ��ا ،بينما ج ��اء مي�سي باملرك ��ز التا�سع� .أم ��ا يف قائمة
الن�س ��اء ،جاءت ال�سي ��دة االوىل ال�سابقة للواليات املتح ��دة ،مي�شيل �أوباما،
�أوىل ،متقدمة على الإعالمية الأمريكية �أوبرا وينفري .وتراجعت املمثلة
الأمريكي ��ة �أجنلينا جويل للمركز الثالث ،بعد �أن ت�صدرت قائمة العام
املا�ضي ،بينما حلت ملكة بريطانيا �إليزابيث الثانية باملركز الرابع.
و�أج ��رت امل�ؤ�س�س ��ة اال�ستفتاء يف  41دول ��ة ،لتحديد ال�شخ�صيات
املحبوب ��ة حول الع ��امل ،و�شمل الت�صوي ��ت م�شاركة �أكرث من 42
�ألف �شخ�ص ،ح�سبما ذكر موقع "فوك�س �سبورت�س �آ�سيا".

ُب ��ث م�سل�سل "�سينفيلد" لأول مرة في تموز عام  ،1989لكن �إحدى حلقاته كانت غير
عادية ،فقد تحدثت عن نظام �شبيه جد ًا بما نعرفه اليوم عن موقع التوا�صل االجتماعي
الأكب ��ر" ،في�سبوك" .وفي حلقة تعود لعام  1992بعنوان ،The Bubble Boy
ظه ��ر عر� ��ض افتتاحي يتح ��دث عن �أجهزة ال ��رد التلفونية .وكانت ه ��ذه الأجهزة
ذات �شعبي ��ة وا�سعة في تلك الفترة ،وخالل الحدي ��ث عنها جرى الربط من دون
ذك ��ر ا�سم بين الأجهزة وتطبيقات "في�سبوك" و"تويتر" و"�إن�ستغرام" .وجاء
في ن�ص العر�ض "من المه ��م للغاية بالن�سبة للب�شر �أن ي�شعروا ب�أنهم يتمتعون
ب�شعبي ��ة و�أنهم محبوبون بين مجموعة كبي ��رة من النا�س الذين ال نهتم بهم".
وتح ��دث العر�ض �أي�ض ًا عن الإ�شباع االجتماع ��ي الذي نح�صل عليه جميع ًا من
خالل ر�ؤية �ضوء �أحمر وام�ض (التنبيهات) عندما ن�صل �إلى المنزل (ت�سجيل
الدخ ��ول) .وع ّلق ��ت �صحيف ��ة "�إندبندنت" على ه ��ذا الت�شاب ��ه ب�أنه "�صورة
دقيقة ومخيفة حول المكان الذي كان يتجه �إليه العالم" ،وتابعت �ساخرة
"ال يمك ��ن للم ��رء �إال �أن يتخيل مارك زوكربيرغ ال�صغير وهو ي�شاهد
العر�ض مع والديه ثم تلمع عيناه".

الطقس

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�س لهذا
اليوم (االح��د)� ،أن درج��ات احل��رارة ترتفع قلي ًال عن معدالتها
ليوم �أم�س ،مع رياح خفيفة.
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