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القوى ال�سنية تخطط للقاء مع عبد املهدي لإعادة نازحي "اجلرف"

الأمن الربملانية تنتظر رد القائد العام على مقرتحها ال�شفوي

خطوات مبدئية لفر�ض التجنيد الإلزامي
ت�صطدم بغياب الإح�صائيات والتمويل
 بغداد  /محمد �صباح
اعرتفت جلنة الأم ��ن والدفاع يف
جمل� ��س الن ��واب ب�صعوب ��ة �إقرار
قان ��ون خدمة العلم (التجني ��د الإلزامي) يف
الف�ت�رات املقبل ��ة ،وقال ��ت �إن ه ��ذا الت�شريع
يف ح ��ال متري ��ره يف الربمل ��ان يحت ��اج �إىل
تخ�صي�ص ��ات مالي ��ة كب�ي�رة ومع�سك ��رات
ومع ��دات يتعذر عل ��ى احلكوم ��ة يف الوقت
الراهن توفريها.
وكان ع ��دد من �أع�ضاء جلنة الأمن الربملانية
قدم ��وا املق�ت�رح �شفوي ��ا �إىل القائ ��د الع ��ام
للق ��وات امل�سلح ��ة يف منت�ص ��ف �شه ��ر متوز
املا�ضي �أثناء لقائهم به ،مرجحني رد رئي�س
احلكوم ��ة ع ��ادل عبد املهدي عل ��ى مقرتحهم

يف �شهر �أيلول املقبل.
ويق ��ول ع�ض ��و جلن ��ة الأم ��ن والدف ��اع يف
جمل� ��س النواب خالد العبي ��دي يف ت�صريح
لـ(امل ��دى) �إن "وزارة الدف ��اع يف احلكوم ��ة
ال�سابق ��ة انته ��ت م ��ن �إعداد م�ش ��روع قانون
خدم ��ة التجني ��د الإلزام ��ي و�أر�سلت ��ه �إىل
جمل� ��س �ش ��ورى الدول ��ة بع ��د مناق�شته يف
جمل� ��س الدف ��اع" ،الفت ��ا �إىل �أن "م�ش ��روع
القان ��ون و�ص ��ل �إىل جمل� ��س ال ��وزراء يف
حينها وتوقف".
وب ��رزت �أوىل الدع ��وات �إىل �إع ��ادة العم ��ل
بخدم ��ة التجني ��د الإلزام ��ي يف العام�ي�ن
املا�ضي�ي�ن بعدم ��ا طال ��ب �أع�ض ��اء يف جلن ��ة
الأم ��ن والدفاع يف الربمل ��ان ال�سابق باقرار
القان ��ون ،معتقدين �أن التجني ��د الإلزامي له

�أهمية يف �إع ��داد ال�شباب وت�أهيلهم ملواجهة
التحديات.
وي�ضي ��ف العبيدي الذي �أ�ش ��رف على �إعداد
قان ��ون التجنيد الإلزام ��ي عندما كان وزيرا
للدف ��اع يف حكوم ��ة العب ��ادي ال�سابق ��ة �أن
"وزارة الدف ��اع يف احلكوم ��ة ال�سابق ��ة
ا�ستغرقت عدة �أ�شهر ملراجعة و�إعداد قانون
خدم ��ة التجني ��د الإلزامي" ،معت�ب�را �أن هذا
القانون م ��ن القوانني املهمة والوطنية التي
ت�صب يف ال�صالح العام.
وي ��رى �أن ��ه "ال �ض�ي�ر للحكوم ��ة �أو جمل�س
النواب من التع ��اون �سوية من �أجل ت�شريع
ه ��ذا القان ��ون خ�ل�ال ال ��دورة الربملاني ��ة
احلالي ��ة" ،منوه ��ا �إىل �أن "التح�ض�ي�رات
لتنفيذ هذا القانون يف حال ت�شريعه تتطلب

توف�ي�ر �أم ��ور لوج�ستي ��ة كب�ي�رة تت�ضم ��ن
ميزانية ومع�سكرات ومعدات وجتهيزات".
ويعتق ��د �أن "احلكوم ��ة حتت ��اج �إىل �سنتني
�أو �أك�ث�ر بعد ت�شريع قان ��ون خدمة التجنيد
الإلزام ��ي ال�ستدع ��اء املواليد الت ��ي �ستكون
م�شمول ��ة بالتجني ��د" عازي ��ا �سب ��ب ذلك �إىل
"التح�ض�ي�رات الفني ��ة واللوج�ستي ��ة التي
يتطلبها الت�شريع اجلديد".
وطبقت فكرة التجني ��د الإلزامي يف العراق
يف ثالثيني ��ات القرن املن�ص ��رم بعد  14عام ًا
م ��ن ت�أ�سي� ��س اجلي� ��ش العراقي ،حت ��ى حُ ّل
اجلي� ��ش و�ألغي ��ت خدم ��ة التجني ��د من قبل
احلاك ��م امل ��دين الأمريكي ب ��ول برمير الذي
ن�صبته قوات االحتالل يف ."2003
 التفا�صيل �ص3

مقربة كربالء تعيد فتح ملف خمتطفي
الرزازة ..واتهامات "طائفية" ت�سكت الأنبار
 بغداد /وائل نعمة
بات ��ت بع� ��ض الق ��وى
ال�سني ��ة �شب ��ه مت�أك ��دة
ُ
ب� ��أن اجلثث "املجهول ��ة" التي عرث
عليها قب ��ل �أيام مبقربة يف كربالء،
ال تع ��ود �إىل النازح�ي�ن املختف�ي�ن
من الأنب ��ار �أو جنوب بغ ��داد �أثناء
احلرب على داع�ش.
ورغ ��م احلدي ��ث ع ��ن ارتف ��اع
وانخفا�ض تكاليف حتليل احلم�ض
الن ��ووي الذي يج ��رى للجث ��ث �إال
(ال�سني ��ة) ،قررت
�أن تل ��ك اجله ��ات ُ
االكتفاء ببع�ض الدالئل وال�سكوت
"م�ؤقتا" على احلادث بعد اتهامات
�شيعية وجهت له ��ا باثارة الطائفية
جمددا.
لك ��ن ذل ��ك ال يعن ��ي ح�س ��م لغ ��ز

املختطف�ي�ن ال ��ذي م ��ا زال م�ستمرا
من ��ذ � 3سن ��وات ،خ�صو�ص ��ا و�أن
جهات حماي ��دة �شاركت قبل �أعوام
يف جل ��ان لتق�ص ��ي احلقائ ��ق مل
ت�ستطع الت�أكد من م�صري ال�ضحايا،
فيما دانت �آنذاك عن�صرا واحدا من
احل�شد ال�شعبي بالقتل العمد لأكرث
من  10مدنيني يف الأنبار.
�آخ ��ر املعلوم ��ات ع ��ن املختطف�ي�ن
كان مطل ��ع ع ��ام � .2016آن ��ذاك
ك�شف ع ��ادل املح�ل�اوي النائب عن
الأنب ��ار لـ(املدى) ع ��ن �إجراء جولة
مفاو�ض ��ات "�صعب ��ة" خا�ضته ��ا
�أط ��راف م ��ن املحافظ ��ة ،تخللته ��ا
و�ساط ��ات ،جنحت �أخ�ي�را ب�إطالق
�سراح نح ��و  80حمتجز ًا من �أ�صل
 ،1200وهو ع ��دد ت�صاعد بعد ذلك
التاريخ.

� 23ألف يتيم و7
�آالف �أرملة يف نينوى

ا�ستئناف املباحثات
بني بغداد و�أربيل
خالل �أيام
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 بغداد /املدى

فالح احلـمراين
يكتب� :آفاق تطوير
الطاقة النووية حلل
م�شكلة الكهرباء يف
ال�شرق الأو�سط

�أعل ��ن جمل� ��س حمافظ ��ة نين ��وى� ،أم� ��س
الأحد ،عن ت�سجيل �أكرث من � 7آالف �أرملة
و� 23أل ��ف يتي ��م يف عم ��وم املحافظ ��ة ،م�ؤك ��دا عدم
وجود تخ�صي�صات مالية ل�شمولهم بربامج الرعاية
االجتماعية.
وق ��ال ع�ض ��و املجل� ��س ح�س ��ام العب ��ار يف ت�صري ��ح
�صحف ��ي �إن "�آخ ��ر �إح�صائي ��ة �أجري ��ت يف حمافظة
نين ��وى ت�شري �إىل وجود �أكرث من �سبعة �آالف �أرملة
و�أكرث من � 23ألف يتيم".
و�أ�ض ��اف �أن "ه� ��ؤالء بحاج ��ة �إىل رعاي ��ة �إال �أن
التخ�صي�ص ��ات املالية حتول دون تق ��دمي �أي برامج
اجتماعية لرعايتهم" ،مبينا �أن "تلك العوائل تعتا�ش
على ما يقدمه الأهايل لهم ومنظمات الإغاثة".
وح ��ذر العب ��ار م ��ن "اجن ��راف بع� ��ض الأيت ��ام يف
ع�صاب ��ات اجلرمي ��ة املنظم ��ة يف ح ��ال ت ��رك العديد
منه ��م للت�سول يف ال�شوارع وع ��دم رعايتهم من قبل
احلكومة".

6

عمار ال�سلطاين
يكتب :الدكة
الع�شائرية �أ�سبابها
وعالجها

اعتقال �أحد الفارين
من �سجن القناة يف
"حوا�سم الزغفرانية"
 بغداد /املدى
�أعلن ��ت وزارة الداخلي ��ة� ،أم� ��س الأح ��د،
القب� ��ض عل ��ى �أح ��د املتهم�ي�ن الفارين من
�سجن القناة ،يف منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.
وق ��ال وكيل الوزارة ل�ش� ��ؤون ال�شرطة ،اللواء عماد
حممد حممود ،يف بي ��ان �إن "مفارز مديرية مكافحة
�إجرام بغداد� ،ألق ��ت القب�ض على املتهم علي �صربي
الهارب من �سجن القناة فجر هذا اليوم الأحد".
و�أ�ضاف �أن االعتقال مت "يف منطقة الزعفرانية دور
احلوا�سم".
وف ��ر � 15سجين ��ا م ��ن �سج ��ن مرك ��ز �شرط ��ة القن ��اة
�شرق ��ي العا�صم ��ة بغ ��داد ،مطل ��ع ال�شه ��ر اجل ��اري،
فيما متكنت الق ��وات الأمنية من �إلق ��اء القب�ض على
بع�ض الفارين ،ون�شرت �صورا ومعلومات عن بقية
الهاربني املتهمني بتجارة املخدرات.

مل يذك ��ر النائ ��ب حينه ��ا هوي ��ة
اجله ��ات الت ��ي مت التفاو� ��ض معها
بعدم ��ا اختطفته ��م عن ��د نقط ��ة
تفتي� ��ش يف منطق ��ة ال ��رزازة ب�ي�ن
الأنب ��ار وكرب�ل�اء ،لكنه �أك ��د وقتها
�أن التفاهم ��ات امت ��دت ل� �ـ� 3أ�شه ��ر،
و�أطلق �سراحهم على وجبتني.
الوجب ��ة الأوىل والثاني ��ة كان ��ت
ت�ض ��م  5معتقل�ي�ن يف كل مرحل ��ة،
ومت ت�سلمه ��م م ��ن حمافظت ��ي بابل
وكرب�ل�اء  -وه ��و �أم ��ر ع ��زز الظن
بعد ذل ��ك بوجود معتقالت "�سرية"
يديره ��ا ف�صي ��ل م�سل ��ح يف ج ��رف
الن�ص ��ر (ال�صخ ��ر �سابق ��ا) -وه ��و
�أم ��ر مل تثب ��ت �صحت ��ه حت ��ى الآن،
فيما كانت الوجبة الثالثة ت�ضم 67
و�أفرج عنهم قرب �سامراء.
 التفا�صيل �ص2
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بائع م�سن يبتكر طريقة للوقاية من �أ�شعة ال�شم�س  ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

م�س�ؤولون :وقت �إ�ضايف لعبد املهدي لتنفيذ برناجمه احلكومي
 بغداد /املدى
�أ�شار م�س�ؤول ��ون يف حتالفي �سائرون
والفت ��ح� ،إىل من ��ح رئي� ��س ال ��وزراء
العراقي ع ��ادل عبد املهدي ،وقت� � ًا �إ�ضافي ًا لإجناز
برناجم ��ه احلكوم ��ي ،فيم ��ا �أك ��د نائ ��ب رئي� ��س
الوزراء ال�سابق ،به ��اء الأعرجي� ،أن �أي حماولة
ل�سحب الثق ��ة عن عبد املهدي تعن ��ي "ف�شل الكتل
ال�سيا�سي ��ة يف اختياره ��ا �أو ع ��دم جناحه ��ا يف
احل�صول على املغامن".
وقال نائب رئي�س الوزراء ال�سابق ،بهاء الأعرجي،
يف بي ��ان" :لقد �ساهمت الكتل ال�سيا�سيّة باختيار

رئي� ��س ال ��وزراء بع ��د �أن ُر ِّ�ش ��ح م ��ن جه� � ٍة ديني ٍة
علي ��ا ،وهو خيا ٌر جيد ،وعليه ف� �� ّإن جناحه يعتمد
على تع ��اون هذه الكت ��ل معه يف تنفي ��ذ برناجمه
�صحيح �أي�ض ًا".
احلكومي والعك�س
ٌ
و�أ�ض ��اف �أن "�أيّة حماولة ل�سحب الثقة منه تعني
ف�شل هذه الكتل يف اختيارها �أو عدم جناحها يف
احل�صول على مغامنها".
�إىل ذل ��ك ،ق ��ال النائ ��ب عن حتال ��ف الفت ��ح رزاق
حميب� ��س� ،إن رئي� ��س جمل�س الوزراء ع ��ادل عبد
املهدي قطع �شوط ًا كبري ًا ب�ضرب الفا�سدين ،مبين ًا
�أن حل امل�شاكل العميق ��ة يف العملية ال�سيا�سية ال
يكمن بتغيري عبد املهدي.

وتاب ��ع � ّأن "احلكومة ق ��د ورثت م�شاكل كبرية من
احلكومات ال�سابقة ،وعبد املهدي ال ميكنه �إجناز
الربنام ��ج احلكوم ��ي والإ�صالح ��ات يف �أ�شه ��ر،
فم ��ن �سبق ��وه مل ي�ستطيع ��وا حتقي ��ق الإجنازات
يف �سنوات ع� �دّة ،ولهذا يجب �أن ي�ؤخذ ذلك بعني
االعتبار" ،م�ضيف ًا "نحن منحنا عبد املهدي عامني
كفر�صة له ،ومن بعدها �سيتم تقييم عمل حكومته
واتخاذ م ��ا يتنا�سب مع ذل ��ك" ،و�شدد على "نحن
عازمون عل ��ى �إجناح حكومة عبد امله ��دي� ،إذ �أنه
يف حال ف�شلت ،ف� ّإن الف�شل �سيح�سب علينا".
 التفا�صيل �ص3

الفيف��ا يق�ترب م��ن ح�س��م ملع��ب الأ�س��ود يف ت�صفي��ات املوندي��ال
 بغداد  /حيدر مدلول
�أك ��د احت ��اد ك ��رة القدم �أن ��ه تلقى ر�سال ��ة عاجلة م ��ن الدائرة
القانونية يف االحتاد الدويل لكرة القدم جدّدت فيها الأخرية
مطالبت ��ه للعراق با�ستمرار جتميد الدعوى الق�ضائية املرفوعة من قبله
يف حمكمة كا�س الدولية الريا�ضية ال�سوي�سرية على الفيفا ب�ش�أن �إعادة
النظ ��ر يف القرار الذي اتخ ��ذه ب�إقامة مباريات املنتخ ��ب الوطني على
مالع ��ب بديل ��ة يف الت�صفي ��ات املزدوجة للمرحل ��ة الثاني ��ة امل�ؤهلة �إىل
بطول ��ة ك�أ�س العامل  2022وبطولة ك�أ� ��س �آ�سيا  2023يف ال�صني التي

�ستقام خالل الفرتة من اخلام� ��س من �شهر �أيلول املقبل ولغاية التا�سع
من �شهر حزيران .2020
وقال ع�ض ��و الدائرة الإعالمية يف احتاد ك ��رة القدم ح�سني اخلر�ساين
يف ت�صري ��ح خ�ص به امل ��دى� :إن الدائرة القانوني ��ة يف الفيفا �أكدت �أن
اللجن ��ة التفقدي ��ة الأمني ��ة املكون ��ة من الأمل ��اين هلمت جوزي ��ف �سبان
والأردين ط�ل�ال ال�سويلمي�ي�ن الت ��ي قامت بزيارة م ��دن �أربيل وكربالء
والب�ص ��رة ومالعبها خالل فرتة �إقامة بطول ��ة غرب �آ�سيا التا�سعة لكرة
القدم �ستقوم بتقدمي تقريرها يف غ�ضون موعد ال يتجاوز غد ًا الثالثاء
تب�ّي�نّ فيه م ��دى قدرة الع ��راق ل�ضياف ��ة املباري ��ات الر�سمي ��ة للمنتخب

الوطن ��ي لك ��رة القدم خ�ل�ال الت�صفي ��ات املزدوجة لك�أ� ��س العامل 2022
وك�أ� ��س �آ�سي ��ا  2023الت ��ي �سيتخذ عل ��ى �ضوئها االحتاد ال ��دويل لكرة
القدم قراره الأخري ب�إقامة املباريات على املالعب العراقية.
وتو ّقع اخلر�ساين �أن تكون نهاي ��ة الأ�سبوع اجلاري املوعد احلا�سم
الذي �سيتم في ��ه الإعالن من قبل االحتاد الدويل لكرة القدم عن مكان
ت�ضييف مباريات منتخبنا الوطني يف تلك الت�صفيات يف ظل النجاح
املنقط ��ع النظري الذي حققته الن�سخة الأخ�ي�رة من بطولة غرب �آ�سيا
لك ��رة القدم التي متكن فيها املنتخب البحريني من خطف اللقب لأول
مرة.

تظاهرة يف
املثنى للمطالبة
باخلدمات
 متابعة /املدى
تظاه ��ر الع�شرات م ��ن �أهايل
ق�ض ��اء ال�سوي ��ر يف حمافظة
املثنى �أم�س الأحد ،احتجاج ًا على تردي
اخلدمات .وطالب املتظاهرون بتح�سني
اخلدم ��ات الأ�سا�سي ��ة و�شم ��ول الق�ضاء
بخط ��ة امل�شاري ��ع و�إقال ��ة امل�س�ؤول�ي�ن
يف قط ��اع جتهي ��ز الطاق ��ة الكهربائي ��ة
والدوائر الأخرى يف الق�ضاء.
و�أ�ش ��اروا �إىل �أن الق�ض ��اء الذي ي�سكنه
�أك�ث�ر م ��ن خم�سني �أل ��ف �شخ� ��ص يفتقر
للخدم ��ات الأ�سا�سي ��ة من ��ذ  15عام� � ًا.
و�أك ��د املحتجون عزمهم على اال�ستمرار
بتنظي ��م املظاه ��رات حل�ي�ن حتقي ��ق
مطالبهم امل�شروعة.
وت�شهد العديد من املحافظات مظاهرات
متوا�صل ��ة لل�ضغ ��ط عل ��ى ال�سلطات من
�أج ��ل حت�س�ي�ن اخلدم ��ات ومنه ��ا امل ��اء
والكهرب ��اء �إىل جان ��ب الق�ض ��اء عل ��ى
الف�ساد والبطالة.

القا�ضي �سامل
رو�ضان املو�سوي
يكتب :مفهوم
املعار�ضة النيابية يف
�ضوء قرار املحكمة
االحتادية العليا
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مقربة كربالء تعيد فتح ملف خمتطفي الرزازة
واتهامات "طائفية" ت�سكت الأنبار

 بغداد /وائل نعمة
ال�سنية �شبه مت�أكدة
باتت بع�ض الق ��وى ُ
بان اجلثث "املجهول ��ة" التي عرث عليها
قبل �أيام مبقربة يف كربالء ،ال تعود اىل
النازحني املختفني من االنبار او جنوب
بغداد اثناء احلرب على داع�ش.
ورغ ��م احلديث ع ��ن ارتف ��اع وانخفا�ض
تكالي ��ف حتلي ��ل احلام� ��ض الن ��ووي
ال ��ذي يجرى للجث ��ث اال ان تلك اجلهات
(ال�سنية) ،قررت االكتفاء ببع�ض الدالئل
ُ
وال�سك ��وت "م�ؤقت ��ا" على احل ��ادث بعد
اتهام ��ات �شيعي ��ة وجه ��ت له ��ا باث ��ارة
الطائفية جمددا.
لك ��ن ذلك ال يعن ��ي ح�سم لغ ��ز املختطفني
ال ��ذي م ��ا زال م�ستم ��را من ��ذ � 3سنوات،
خ�صو�ص ��ا وان جهات حماي ��دة �شاركت
قب ��ل اعوام يف جل ��ان لتق�ص ��ي احلقائق
مل ت�ستط ��ع الت�أكد من م�ص�ي�ر ال�ضحايا،
فيم ��ا دان ��ت �آن ��ذاك عن�ص ��را واح ��دا من
احل�ش ��د ال�شعبي بالقت ��ل العمد لأكرث من
 10مدنيني يف االنبار.
�آخر املعلومات عن املختطفني كان مطلع
عام � .2016آنذاك ك�شف عادل املحالوي
النائب ع ��ن االنبار لـ(امل ��دى) عن اجراء
جول ��ة مفاو�ض ��ات "�صعب ��ة" خا�ضته ��ا
اطراف من املحافظة ،تخللتها و�ساطات،
جنحت اخ�ي�را ب�إطالق �س ��راح نحو 80
حمتج ��ز ًا م ��ن ا�ص ��ل  ،1200وه ��و عدد
ت�صاعد بعد ذلك التاريخ.
مل يذك ��ر النائ ��ب حينه ��ا هوي ��ة اجلهات
التي مت التفاو�ض معها بعدما اختطفتهم
عن ��د نقط ��ة تفتي� ��ش يف منطق ��ة الرزازة
ب�ي�ن االنب ��ار وكرب�ل�اء ،لكنه اك ��د وقتها
ان التفاهم ��ات امتدت ل� �ـ 3ا�شهر ،واطلق
�سراحهم على وجبتني.
الوجب ��ة الأوىل والثاني ��ة كان ��ت ت�ضم 5
معتقلني يف كل مرحلة ،ومت ت�سلمهم من
حمافظتي بابل وكربالء  -وهو امر عزز
الظن بعد ذلك بوجود معتقالت "�سرية"
يديره ��ا ف�صيل م�سلح يف ج ��رف الن�صر
(ال�صخ ��ر �سابق ��ا) -وه ��و ام ��ر مل تثبت

املنطقة �أ�صبحت
خالية متاما من
ال�سكان

مقربة جماعية
يف كربالء
�صحت ��ه حت ��ى الآن ،فيما كان ��ت الوجبة
الثالث ��ة ت�ض ��م  67و�أف ��رج عنه ��م ق ��رب
�سامراء.
وق ��ال حامد املطل ��ك ،النائب ع ��ن االنبار
وع�ضو جلنة الأم ��ن الربملانية يف وقتها
لـ(امل ��دى)� ،إن امل�س� ��ؤول ع ��ن ال�سيط ��رة
الوحي ��دة يف طري ��ق م ��رور املدني�ي�ن،
الهارب�ي�ن من داع�ش ،ه ��ي "كتائب حزب
الل ��ه" .و�أكد �أن النازح�ي�ن كانوا ميرون
عرب �سيطرات اجلي�ش قبل الو�صول اىل
�سيطرة الكتائب.
لك ��ن جعف ��ر احل�سين ��ي ،املتح ��دث با�سم
كتائ ��ب حزب الل ��ه ،نفى يف ذل ��ك الوقت

االتهام ��ات املوجه ��ة ملجموعت ��ه ،ور�أى
�أنها "ال ت�ستحق التعليق" ،وا�صف ًا اتهام
جماعته ب�أنه "كالم فارغ من حمتواه".
ويف عطلة العيد املا�ضية ،عرث بال�صدفة
عل ��ى مق�ب�رة يف كرب�ل�اء ت�ض ��م رف ��ات
ع�شرات من جمه ��ويل الهوية قامت جهة
تطوعية بدفنهم.
وق ��ال رئي�س م�ؤ�س�س ��ة فاطم ��ة الزهراء
اخلريية هادي ال�شمري ،يف ت�صريحات
�صحفي ��ة قبل اي ��ام� ،إن منظمت ��ه ت�سلمت
كدفعة �أوىل  125جثة ،ويف الثانية ،75
ويف الثالثة والأخرية  31جثة جمهولة،
وقامت بدفنها.

وعل ��ى الف ��ور ا�ص ��در حتال ��ف الق ��وى
"ال�سن ��ي" ،وعدد م ��ن النواب،
العراق ��ي ُ
بيانات ب�ش� ��أن العثور على " 120جثة"،
وطالبوا احلكوم ��ة ب�إ�صدار قرار ب�إعادة
فت ��ح ه ��ذه املقاب ��ر ،وال�سم ��اح ل ��ذوي
املغدورين بالتعرف على جثث �أبنائهم.
خماوف من �إثارة الطائفية
وت�سب ��ب احل ��ادث بح ��رب ت�صريح ��ات
�شيعي ��ة�ُ -سنية ،فيما قال ��ت جهات امنية
�إن اجلث ��ث ال تعود ملك ��ون معني ،واغلب
ال�ضحاي ��ا ه ��و نتيج ��ة جرائ ��م اعتيادية
جرت بني عامي  2016و.2017

وعل ��ى ذل ��ك الت�صعي ��د ،يق ��ول عب ��د الله
اخلربي ��ط ،وه ��و نائ ��ب ع ��ن االنبار يف
ات�صال مع (املدى) ام�س�" :آثرنا ال�سكوت
وح ��ل االمر بطريقة اخرى حتفظ وحدة
الع ��راق بعدما �صدمن ��ا باالتهامات التي
وجهت لنا باثارة الطائفية".
ال�سني ��ة
�وى
وا�ض ��اف النائ ��ب ان الق �
ُ
"�ست�ش ��كل جلان ��ا للح ��وار م ��ع رئي� ��س
ال ��وزراء بع ��د العطل ��ة الت�شريعي ��ة حلل
ق�ضيت ��ي اع ��ادة النازح�ي�ن يف مناط ��ق
ج ��رف الن�ص ��ر والك�ش ��ف ع ��ن م�ص�ي�ر
املختفني".
ويق ��ول اخلربي ��ط �إن اع ��داد املختف�ي�ن

فرق الطب ال�شرعي تفتح  235قرب ًا يف قرية
كوجو الإيزيدية

ترجمة  /حامد �أحمد
انه ��ا ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة �صباحا وعام ��ل الطب
ال�شرع ��ي بردائ ��ه ال�س ��روايل االبي� ��ض عند قرب
جماع ��ي يف قرية كوجو االيزيدية يقوم بو�ضع
العظ ��ام اله�شة ليد ب�شري ��ة يف كي�س ورقي بني
الل ��ون .عظم فك مع ا�سنان ما تزال �سليمة ملقى
جانب ��ا مع زوج ��ي �أحذية زرق ��اء ملتوية مرمية
مطمورة يف االر�ض �أي�ضا .
الفريق املكون م ��ن �سبعة عمال يقومون بو�ضع
العظ ��ام الب�شري ��ة واملالب� ��س بعناي ��ة وما بقي
م ��ن اثر حلي ��اة ان�سان داخ ��ل كي�س ا�س ��ود معد
للجث ��ث .ث ��م ي�أخ ��ذون الكي�س وي�ضع ��وه داخل
�شاحنة (براد) .
العم ��ال ي�ستعدون الآن لرفع بقايا اجلثة الثانية
بعناي ��ة .انهم عند القرب اجلماعي رقم  .15بقايا
اجلث ��ة الثاني ��ة عب ��ارة ع ��ن �شماغ مرق ��ط احمر

و�أبي�ض مع بنطال خاكي مع فقرة ظهر تبدو من
بني رداء جثة الرجل .
هذه بع�ض بقايا رف ��ات �ضحايا يف قرية كاجو،
وهي قري ��ة �إيزيدية تقع جن ��وب مدينة �سنجار
كانت ت�ضم ما يقارب من  300عائلة� .أر�ض قرية
كوج ��و الت ��ي كان �سكانها يحرثونه ��ا ويعتنون
بها كونهم جميعهم مزارعون قد حتولت ب�سبب
داع�ش اىل قرب جماعي لهم .
قبل خم�س �سنوات من الآن اجتاح تنظيم داع�ش
قري ��ة كوجو وقت ��ل � 459شخ�صا من �سكانها مع
اختطاف وا�ستعباد الآالف من ن�سائها وفتياتها،
من بينهم حاملة جائزة نوبل لل�سالم ناديا مراد،
التي حتررت فيما بعد من �أ�سر داع�ش.
حددت فرق عمال الطب ال�شرعي وجود  17قربا
جماعيا حول قرية كوج ��و ي�ضم �ضحايا داع�ش
وه ��ذا الع ��دد هو م ��ن بني  202ق�ب�ر جماعي يف
الع ��راق موزع ��ة يف املناط ��ق الت ��ي كانت حتت

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

�سيطرة داع�ش.
من ��ذ بدء عملي ��ة نب� ��ش القبور يف قري ��ة كوجو
يف �آذار متك ��ن فريق الطب ال�شرعي من انت�شال
بقاي ��ا  235جث ��ة ب�شري ��ة ،حي ��ث ي�ض ��م الفريق
�ضاب ��ط ك�ش ��ف جنائي وم�ص ��ور �شرعي وخبري
حتليالت طبية واخ�صائي طب عديل .
ويقوم ف�صيل م�سلح حملي من مقاتلني �إيزيديني
بحماي ��ة املوقع ال ��ذي ي�ضم قب ��ور جماعية وهم
اال�شخا� ��ص الوحيدون الباقون يف قرية كوجو
الآن التي ما تزال مهج ��ورة وخالية من �سكانها
.
ما ي ��زال الإيزيدي ��ون حت ��ى الآن بانتظار ت�سلم
رف ��ات اقاربه ��م وذويه ��م لغر� ��ض دفنه ��م �ضمن
مرا�سي ��م ب�شكل الئق حيث قاموا باعطاء عينات
من دمائه ��م الجراء فحو�صات احلم�ض النووي
 ) )DNAملطابقتها مع بقايا عظام ال�ضحايا
للتعرف على اقاربهم.

املدير العام
غادة العاملي

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

قائممقام �سنجار� :إبعاد حزب العمال
عن الق�ضاء و�إعادة النازحني

العملي ��ة باكملها ت�ستغرق �أ�شهرا ورمبا �سنوات
الجنازه ��ا .غالب ��ا ما يتم اخذ عين ��ات من اقارب
م ��ن الدرجة االوىل والثاني ��ة والثالثة وهم االم
واالب واالخ او االب ��ن او االبن ��ة .ولك ��ن يف
�سنجار تكاد هذه العملية ان تكون م�ستحيلة او
�صعبة حيث ان اغلب اق ��ارب ال�ضحايا قد قتلوا
اي�ضا .
م�ساع ��د مدي ��ر فريق الط ��ب ال�شرع ��ي� ،ضرغام
كام ��ل عب ��د املجيد ،ق ��ال يف لقاء م ��ع جملة ،نيو
�ستيت�سم ��ان االمريكي ��ة" :لدينا حال ��ة كان فيها
اغل ��ب اع�ضاء العائل ��ة مفقودين م ��ع ناج واحد
فقط وهو طفل حيث اخذنا منه عينة دم لتحديد
هوية � 11شخ�صا من �أفراد عائلته".
يف مناط ��ق اخ ��رى م ��ن الع ��راق ب ��د�أت عائالت
با�ستالم عظ ��ام ورفات ذويهم بع ��د االنتهاء من
مطابقة فحو�صات احلم�ض النووي .
ويف � 5شب ��اط م ��ن ه ��ذا الع ��ام ا�ستلم ��ت عائلة
مرت�ض ��ى ح�سني ،يف قرية جن ��وب بغداد ،بقايا
رف ��ات ابنهم الذي قتل يف ح ��ادث قاعدة �سبايكر
وذل ��ك بعد مرور خم�س �سنوات على فقدانه ومل
يكونوا يعرفون م�صريه .
كان ح�س�ي�ن ،من ب�ي�ن � 1700ضحية من �ضحايا
جمزرة تنظيم داع�ش بحق طالب القوة اجلوية
يف قاع ��دة �سبايكر عند �ضواح ��ي مدينة تكريت
 175كم �شمال بغداد .
وال ��د ال�ضحي ��ة ق ��ال يف لقاء م ��ع املجل ��ة" :كنا
متلهف�ي�ن ج ��دا خ�ل�ال ال�سن ��وات اخلم� ��س التي
م�ض ��ت ملعرف ��ة اي �ش ��يء ع ��ن م�ص�ي�ره .مل نكن
نع ��رف ما ح�صل له .هل هو غريق هل هو مرمي
يف وادي او مدف ��ون يف قاع ��دة �سبايكر .نحمد
الله على اننا ا�ستلمنا جثته".
ح�سني هو من بني بقايا جثث اخرى مت ت�سليمها
لذويهم م ��ن �ضحايا جمزرة �سبايك ��ر ليتم دفنها
ب�شكل الئق �ضمن مرا�سيم دينية ،ولكن ما تزال
هن ��اك عوائل اخ ��رى ل�ضحايا جم ��زرة �سبايكر
بانتظار ت�سلم رفات وبقايا جثث ابنائهم .

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

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

يف االنب ��ار ترتاوح ب�ي�ن  1000و3000
�شخ� ��ص ،تواروا ع ��ن االنظار بني عامي
 2016و 2017م ��ن منطقتي ال�صقالوية
وقرب الرزازة.
وعن املق�ب�رة املكت�شفة يف كربالء ،يقول
النائب ان ��ه اجريت حتلي�ل�ات الـ(دي �أن
�أي) لع ��دد حم ��دود م ��ن اجلث ��ث ب�سب ��ب
ارتفاع تكاليف ذلك التحليل ،لكنها كانت
كافية تقريبا للت�أك ��د من �أن اجلثث تعود
ال�شخا� ��ص من جنوب و�شمال بابل ومن
بينه ��م اطفال حديثي ال ��والدة توفوا يف
امل�ست�شفي ��ات وتركه ��م ذووه ��م قب ��ل ان
تقوم اجلهة الطوعية بدفنهم.

جلنة تق�صي احلقائق
ومن ��ذ اع�ل�ان التحري ��ر ،نهاي ��ة ،2017
ق ��دم م�س�ؤول ��ون يف االنب ��ار و�ص�ل�اح
الدي ��ن واملو�ص ��ل ودي ��اىل قوائ ��م لع ��دد
م ��ن املختف�ي�ن يف ظروف غام�ض ��ة اثناء
احلرب وو�صلت اعدادهم اىل نحو الـ15
الف �شخ�ص ،فيما ال يزال م�صريهم غري
معلوم.
وقب ��ل ايام ق ��ال ابو ف ��واز املالكي ،وهو
النائ ��ب ال�ساب ��ق المن احل�ش ��د ال�شعبي،
يف ت�صري ��ح متلف ��ز ان ��ه مت الت�أكد قبل 3
�سن ��وات من ع ��دم وج ��ود خمتطفني يف
مناط ��ق االنبار ،وقد اعل ��م حينها رئي�س
الوزراء حيدر العبادي بالنتائج.
لكن م�صدر يف مفو�ضية حقوق االن�سان،
وه ��ي احدى اجله ��ات الت ��ي �شاركت يف
نهاي ��ة  2016يف جلن ��ة تق�صي احلقائق
الت ��ي �شكله ��ا العبادي و�ضم ��ت عددا من
م�س� ��ؤويل االنبار وقي ��ادات احل�شد ،قال
لـ(املدى) �إن اللجن ��ة "مل ت�ستطع نفي او
ت�أكيد وجود عملي ��ات االختطاف ب�سبب
ت�ض ��ارب ال�شه ��ادات وا�ستم ��رار املعارك
حينها �ضد داع�ش".
واكد امل�صدر الذي ف�ضل عدم ن�شر ا�سمه
لع ��دم تخويل ��ه بالت�صري ��ح� ،إن "ع ��دد
املختف�ي�ن وفق ��ا الوراق ر�سمي ��ة قدمه ��ا
ذووه ��م كان � 600شخ� ��ص ،اك�شتفن ��ا
بع ��د ذل ��ك ان  100منه ��م لديه ��م ملف ��ات
�إرهابية".
ودع ��ت اللجن ��ة حينه ��ا ذوي ال�ضحاي ��ا
بالتوج ��ه اىل الق�ض ��اء ورف ��ع دع ��اوي
اختف ��اء ،ف�ضال عن فتح مكت ��ب لت�سجيل
املختفني وهو امر مل يحدث حتى الآن.
باملقاب ��ل ق ��ال امل�ص ��در ان ��ه مت الت�أك ��د
م ��ن حال ��ة واحدة حين ��ذاك وه ��ي "قيام
�شخ�ص ينت�سب اىل احد ف�صائل احل�شد
ال�شعبي بقتل  17مدنيا يف االنبار �ضمن
جمموعة من النازحني مل ينج منهم �سوى
�شخ�صان ،احدهما بعمر  11عاما".
وا�ض ��اف امل�ص ��در ان "احل�ش ��د ال�شعبي
اكد ان ذلك العن�صر اعرتف بذنبه و�شهد
عليه زمال�ؤه ومتت حماكمته بعد ذلك".

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

بغداد /املدى
ك�ش ��ف قائممق ��ام ق�ض ��اء �سنجار حمم ��ا خليل عن
تقدمي ��ه طلبا �إىل ال�سف ��ارة الأمريكية يف العراق،
لإخ ��راج حزب العم ��ال الكرد�ستاين م ��ن الق�ضاء،
و�إعادة النازحني �إليه.
وق ��ال �إن "الإدارة املحلي ��ة الر�سمي ��ة يف �سنج ��ار
طالب ��ت احلكوم ��ة العراقي ��ة و�إقلي ��م كرد�ست ��ان
ووا�شنط ��ن بان�ش ��اء منطق ��ة عازل ��ة يف �سنج ��ار
الحت ��واء ح ��زب العم ��ال الكرد�ست ��اين" ،مبينا �أن
"الطلب �سري�سل �إىل مكتب رئي�س جمل�س الوزراء
عادل عبد املهدي و�إىل حكومة �إقليم كرد�ستان".
بدوره ،يقول الباحث يف العالقات الدولية حيدر
غازي �إن "حزب العمال الكرد�ستاين يعترب منظمة
�إرهابي ��ة ،ل ��ذا ف� ��إن وج ��وده داخل الع ��راق ميثل
خطرا على العراق وعل ��ى الدول املجاورة ،وعلى
ه ��ذا الأ�سا�س جند �أن احلكوم ��ة العراقية وبع�ض
احلكومات التي ت�ؤثر يف الداخل العراقي ،ت�سعى
للق�ض ��اء على ه ��ذا احل ��زب ،وخ�صو�صا احلكومة
الرتكية".
وتاب ��ع غ ��ازي" ،ق�ض ��اء �سنج ��ار و�سه ��ل نين ��وى

�سكرتري التحرير الفني

ماجد املاجدي

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

املدير الفني

خالد خ�ضري

وبع�ض املناطق الأخرى ،ت�ضم الكثري من التنوع
العرق ��ي والطائف ��ي واالثني ،وه ��ذا التنوع ميثل
حتدي ��ا لإدارة ه ��ذه املناطق ،فه ��ي مل ت�صمد �أمام
املد الداع�شي ،وت�ضم حركات داخلية متثل خطرا
عل ��ى �أمنها الداخلي ،ق ��د ي�ؤدي معه ��ا �إىل ن�شوب
ح ��رب �أهلي ��ة ،فهن ��اك اختالف كب�ي�ر يف توجهات
تل ��ك القوى داخ ��ل �سنجار ،كما �أن �إي ��ران وتركيا
والوالي ��ات املتح ��دة يتواج ��دون وبق ��وة عل ��ى
�ساح ��ة �سنجار ،فالوالي ��ات املتح ��دة تدعم بع�ض
الطوائ ��ف واحل ��ركات يف املنطقة ،ع�ب�ر منظمات
تدعم الكني�سة الإجنيلي ��ة ،فهناك خمطط لإحداث
تغي�ي�ر �شام ��ل يف بع� ��ض العقائ ��د ،مم ��ا يعني �أن
هناك �صراعا دوليا يف منطقة �سنجار ،التي باتت
ت�شكل بوابة لتق�سيم الع ��راق �أو ل�ضمها �إىل �إقليم
كرد�ستان ،نظرا ملوقعه ��ا ال�سرتاتيجي ،والتي قد
تكون معربا لنقل النفط �إىل �إ�سرائيل".
و�أ�ض ��اف غ ��ازي" :ال ميك ��ن ت�صور �إقام ��ة منطقة
عازل ��ة يف ق�ض ��اء �سنج ��ار وفق ت�ص ��ور احلكومة
العراقي ��ة ،فه ��و مو�ض ��وع �صع ��ب ،لك ��ن تواج ��د
قوات م�شرتكة حلماية املنطقة هو مو�ضوع وارد
جدا".
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سياسة

خطوات مبدئية لفر�ض التجنيد الإلزامي ت�صطدم
بغياب الإح�صائيات والتمويل
اعترفت لجنة الأمن والدفاع في مجل�س النواب ب�صعوبة �إقرار قانون خدمة العلم (التجنيد
الإلزامي) في الفترات المقبلة ،وقالت �إن هذا الت�شريع في حال تمريره في البرلمان يحتاج �إلى
تخ�صي�صات مالية كبيرة ومع�سكرات ومعدات يتعذر على الحكومة في الوقت الراهن توفيرها.

 بغداد  /محمد �صباح
وكان ع ��دد م ��ن �أع�ض ��اء لجن ��ة الأم ��ن
البرلماني ��ة قدم ��وا المقت ��رح �شفوي ��ا
�إلى القائ ��د العام للق ��وات الم�سلحة في
منت�ص ��ف �شه ��ر تم ��وز الما�ض ��ي �أثن ��اء
لقائهم به ،مرجحين رد رئي�س الحكومة
ع ��ادل عب ��د المه ��دي عل ��ى مقترحهم في
�شهر �أيلول المقبل.
ويق ��ول ع�ض ��و لجن ��ة الأم ��ن والدف ��اع
ف ��ي مجل�س الن ��واب خال ��د العبيدي في
ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) �إن "وزارة الدف ��اع
ف ��ي الحكومة ال�سابق ��ة انتهت من �إعداد
م�شروع قانون خدمة التجنيد الإلزامي
و�أر�سلته �إلى مجل�س �شورى الدولة بعد
مناق�شته ف ��ي مجل�س الدفاع" ،الفتا �إلى
�أن "م�شروع القانون و�صل �إلى مجل�س
الوزراء في حينها وتوقف".
وبرزت �أولى الدعوات �إلى �إعادة العمل
بخدم ��ة التجنيد الإلزامي ف ��ي العامين
الما�ضيين بعدما طالب �أع�ضاء في لجنة
الأم ��ن والدف ��اع ف ��ي البرلم ��ان ال�سابق
باق ��رار القانون ،معتقدي ��ن �أن التجنيد
الإلزام ��ي له �أهمي ��ة في �إع ��داد ال�شباب
وت�أهيلهم لمواجهة التحديات.
وي�ضي ��ف العبي ��دي ال ��ذي ا�ش ��رف
عل ��ى �إع ��داد قان ��ون التجني ��د الإلزامي
عندم ��ا كان وزي ��را للدف ��اع ف ��ي حكومة
العب ��ادي ال�سابقة �أن "وزارة الدفاع في
الحكوم ��ة ال�سابقة ا�ستغرقت عدة �أ�شهر
لمراجعة و�إع ��داد قانون خدمة التجنيد
الإلزامي" ،معتب ��را ان هذا القانون من
القواني ��ن المهمة والوطنية التي ت�صب
في ال�صالح العام.
ويرى �أنه "ال �ضير للحكومة �أو مجل�س
الن ��واب م ��ن التع ��اون �سوية م ��ن اجل
ت�شري ��ع ه ��ذا القان ��ون خ�ل�ال ال ��دورة
البرلماني ��ة الحالي ��ة" ،منوه ��ا �إل ��ى �أن
"التح�ضي ��رات لتنفي ��ذ ه ��ذا القان ��ون
ف ��ي حال ت�شريع ��ه تتطلب توفي ��ر �أمور

قوة ع�سكرية
خالل عمليات
التحرير ..ار�شيف
لوج�ستي ��ة كبي ��رة تت�ضم ��ن ميزاني ��ة
ومع�سكرات ومعدات وتجهيزات".
ويعتق ��د �أن "الحكوم ��ة تحت ��اج �إل ��ى
�سنتين �أو �أكثر بعد ت�شريع قانون خدمة
التجني ��د الإلزامي ال�ستدع ��اء المواليد
التي �ستكون م�شمولة بالتجنيد" عازيا
�سب ��ب ذل ��ك �إل ��ى "التح�ضي ��رات الفنية
واللوج�ستي ��ة الت ��ي يتطلبه ��ا الت�شريع

الجديد".
وطبق ��ت فك ��رة التجني ��د الإلزام ��ي في
الع ��راق في ثالثينيات الق ��رن المن�صرم
بع ��د  14عام� � ًا م ��ن ت�أ�سي� ��س الجي� ��ش
العراق ��ي ،حت ��ى ُح � ّ�ل الجي� ��ش والغيت
خدم ��ة التجنيد من قب ��ل الحاكم المدني
الأمريك ��ي ب ��ول بريم ��ر ال ��ذي ن�صبت ��ه
قوات االحتالل في ."2003

وي�ؤك ��د وزي ��ر الدف ��اع ال�ساب ��ق ان
"الجي� ��ش العراق ��ي يحت ��اج �إلى قوات
تعوي�ضي ��ة ب�شكل دائما ل�س ��د اي نق�ص
يح�ص ��ل" ،معتق ��دا ان "فك ��رة خدم ��ة
التجنيد الإلزام ��ي هي �أف�ضل بكثير من
عملية التط ��وع الحا�صلة في الم�ؤ�س�سة
الع�سكرية".
ويفر� ��ض التجني ��د الإلزام ��ي (خدم ��ة

�إع���ل���ان�������ات

ا�ستئناف املباحثات بني بغداد و�أربيل خالل �أيام
 بغداد /المدى
من المقرر �أن ت�ست�أنف المباحثات
بي ��ن حكوم ��ة �إقلي ��م كرد�ست ��ان
والحكوم ��ة العراقي ��ة ،نهاي ��ة
الأ�سبوع الجاري ،حيث تم ت�شكيل
عدة لجان بهذا الغر�ض.
وبح�سب المعلوم ��ات ف�إن حكومة
�إقلي ��م كرد�ستان ح ��ددت �أع�ضاءها

ف ��ي اللجنتي ��ن القانوني ��ة والفنية
المعنيتين بالتفاو�ض مع الحكومة
العراقية ،وا�ستكملت اال�ستعدادات
لزي ��ارة بغ ��داد خ�ل�ال الأ�سب ��وع
الج ��اري لإج ��راء الح ��وار ح ��ول
ت�سوية الخالفات بين الجانبين.
وقال رئي�س ممثلي ��ة حكومة �إقليم
كرد�ستان في بغداد ،فار�س عي�سى،
ل ��رووداو �إنه من المق ��رر �أن يزور

وفد م ��ن �إقليم كرد�ستان ،العا�صمة
العراقية بغداد هذا الأ�سبوع.
وخ�ل�ال االجتماع ��ات ال�سابق ��ة
بين بغ ��داد و�أربيل ،تق ��رر ت�شكيل
لجنتي ��ن �إحداهم ��ا قانوني ��ة
والأخ ��رى فني ��ة للتفاو� ��ض بي ��ن
الجانبين ،وم ��ن المقرر �أن تجرى
الجول ��ة الأول ��ى م ��ن مباحث ��ات
اللجنتين في بغداد.

وفي �أول اجتم ��اع لمجل�س وزراء
�إقلي ��م كرد�ست ��ان ال ��ذي عق ��د ف ��ي
منت�صف تموز الما�ضي ،تم الت�أكيد
على تح�سين العالقات مع بغداد.
وزار وف ��د رفي ��ع م ��ن حكوم ��ة
�إقلي ��م كرد�ست ��ان برئا�س ��ة م�سرور
البارزان ��ي ،بغ ��داد ف ��ي -7-16
 ،2019حيث اجتمع مع الرئا�سات
العراقية الثالث.

م�س�ؤولون :وقت �إ�ضايف لعبد املهدي لتنفيذ برناجمه احلكومي

 بغداد /المدى
�أ�شار م�س�ؤولون في تحالفي �سائرون والفتح� ،إلى
منح رئي�س الوزراء العراقي عادل عبد المهدي،
وقت ًا �إ�ضافي ًا لإنجاز برنامجه الحكومي ،فيما �أكد
نائب رئي�س الوزراء ال�سابق ،بهاء الأعرجي� ،أن
�أي محاولة ل�سحب الثق ��ة عن عبد المهدي تعني
"ف�ش ��ل الكت ��ل ال�سيا�سية ف ��ي اختيارها �أو عدم
نجاحها في الح�صول على المغانم".
وق ��ال نائ ��ب رئي� ��س ال ��وزراء ال�ساب ��ق ،به ��اء
الأعرج ��ي ،ف ��ي بي ��ان" :لق ��د �ساهم ��ت الكت ��ل
ال�سيا�س ّي ��ة باختيار رئي�س الوزراء بعد �أن ُر ِّ�شح
م ��ن جه� � ٍة ديني� � ٍة عليا ،وه ��و خيا ٌر جي ��د ،وعليه
ف� �� ّإن نجاحه يعتم ��د على تعاون ه ��ذه الكتل معه
�صحيح
ف ��ي تنفيذ برنامجه الحكوم ��ي والعك�س
ٌ

�أي�ض� � ًا" .و�أ�ضاف �أن "�أ ّي ��ة محاولة ل�سحب الثقة
منه تعني ف�شل ه ��ذه الكتل في اختيارها �أو عدم
نجاحها في الح�صول على مغانمها".
�إل ��ى ذل ��ك ،ق ��ال النائب ع ��ن تحالف الفت ��ح رزاق
محيب� ��س� ،إن رئي�س مجل�س ال ��وزراء عادل عبد
المه ��دي قط ��ع �شوط ًا كبي ��ر ًا ب�ض ��رب الفا�سدين،
مبين� � ًا �أن ح ��ل الم�ش ��اكل العميق ��ة ف ��ي العملي ��ة
ال�سيا�سية ال يكمن بتغيير عبد المهدي.
وتاب ��ع � ّأن "الحكوم ��ة ق ��د ورثت م�ش ��اكل كبيرة
من الحكومات ال�سابق ��ة ،وعبد المهدي ال يمكنه
�إنج ��از البرنام ��ج الحكوم ��ي والإ�صالح ��ات في
�أ�شه ��ر ،فم ��ن �سبق ��وه ل ��م ي�ستطيع ��وا تحقي ��ق
الإنج ��ازات ف ��ي �سن ��وات ع� �دّة ،وله ��ذا يجب �أن
ي�ؤخذ ذلك بعين االعتبار" ،م�ضيف ًا "نحن منحنا
عبد المهدي عامين كفر�صة له ،ومن بعدها �سيتم

تقييم عمل حكومته واتخاذ ما يتنا�سب مع ذلك"،
و�ش ��دد على "نحن عازمون عل ��ى �إنجاح حكومة
عبد المه ��دي� ،إذ �أنه في حال ف�شل ��ت ،ف� ّإن الف�شل
�سيح�سب علينا".
من جانبه ،قال ع�ضو المكتب ال�سيا�سي لتحالف
الق ��وى العراقي ��ة حي ��در الم�ل�ا� ،إن "الن�صائ ��ح
الأخوي ��ة" التي وجهه ��ا زعيم التي ��ار ال�صدري،
مقت ��دى ال�ص ��در الى رئي� ��س الوزراء ع ��ادل عبد
المه ��دي ،بالق ��ول" :ر�سالت ��ك الإر�شادية ال يمكن
تبويبها �سيا�سيا".
وقال المال ف ��ي بيان" :مقتدى ال�ص ��در المحترم
بع ��د مرور � 16سن ��ة ماعاد ممكنا تب ��ادل الأدوار
بينك وبي ��ن كتلتك النيابية فهنالك حقيقة مفادها
الآتي :وهي �أن حكومة عادل عبد المهدي خرجت
م ��ن رحم كتلت ��ي �سائ ��رون الت ��ي ه ��ي بزعامتك
والفتح بزعامة العامري".
و�أ�ض ��اف �أن "اختي ��ار عب ��د المه ��دي تحديدا تم
م ��ن قبلك بع ��د نقا�ش مط ��ول بينك وبي ��ن الحاج
العام ��ري ،ولذل ��ك ر�سالت ��ك الإر�شادي ��ة ال يمكن
تبويبه ��ا �سيا�سي ��ا ،فاليوم انت م ��وال للحكومة
واه ��م داع ��م له ��ا وم ��ن حق ��ك ان تجن ��ي ثم ��ار
انجازاتها �إن ح�صلت ،كما ال ت�ستطيع ان تتن�صل
عن انعكا�سات �إخفاقاتها".
وم�ض ��ى بالق ��ول" :اذا وج ��دت ان ��ه ال مج ��ال
لال�ستم ��رار بدعم الحكوم ��ة فهنالك �آليات رقابية
تملكها ،وت�ستطي ��ع توظيفها بال�شكل الذي يقوم
م�س ��ار العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة� ،أما ر�سائ ��ل الن�صح
والإر�ش ��اد فاع ��ود و�أك ��رر بانه ال يمك ��ن تبويبها
�سيا�سي ��ا �س ��وى ف ��ي �إط ��ار تب ��ادل الأدوار بينك
وبين كتلة �سائرون والذي لم يعد مقبوال �شعبيا
و�سيا�سي ًا".

العل ��م) على العراقيي ��ن بمراحل عمرية
مح ��ددة االلتح ��اق بالجي� ��ش لت�أدي ��ة
الخدم ��ة الع�سكري ��ة التي تك ��ون مدتها
وفق ًا للتح�صيل الدرا�سي.
ون� ��ص الد�ستور ف ��ي الم ��ادة التا�سعة/
ثاني ��ا عل ��ى �إ�صدار قان ��ون لخدمة العلم
من دون ذك ��ر �أو تحدد هل هذه الخدمة
طوعية �أم �إلزامية.

م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ي�ؤك ��د ع�ض ��و �آخر في
لجن ��ة الأم ��ن والدف ��اع البرلماني ��ة �أن
"الفك ��رة طرح ��ت للم ��رة الأول ��ى ف ��ي
ال ��دورة البرلماني ��ة الحالي ��ة �أثن ��اء
ا�ست�ضاف ��ة رئي� ��س مجل� ��س ال ��وزراء
ع ��ادل عب ��د المه ��دي لأع�ضاء ف ��ي لجنة
الأمن والدفاع ف ��ي منت�صف �شهر تموز
الما�ضي".

ويبي ��ن ع�ض ��و اللجن ��ة �سع ��د ماي ��ع في
ت�صري ��ح لـ(الم ��دى) ان رئي� ��س مجل�س
ال ��وزراء رد عل ��ى مقت ��رح لجن ��ة الأمن
والدف ��اع البرلماني ��ة ال�شف ��وي ب� ��أن
"المو�ض ��وع يحت ��اج �إل ��ى درا�س ��ة من
قب ��ل المعنيين" منوها �إل ��ى �أن القانون
يتطلب تخ�صي�صات مالية كبيرة.
ويلف ��ت �إلى �أن "تنفيذ ه ��ذا القانون في
ح ��ال ت�شريعه �سيكون بع ��د االنتهاء من
عملية التع ��داد ال�سكاني ��ة" ،منوها �إلى
�أن "الحكوم ��ة ال تمتل ��ك معلوم ��ات عن
الإح�صائيات الدقيقة لأعداد ال�شباب في
جميع المحافظ ��ات العراقية والمواليد
الم�شمولة".
وي�ضي ��ف ع�ض ��و تحال ��ف �سائ ��رون �أن
"هن ��اك العديد م ��ن المناط ��ق تتطلب
وج ��ود قوات �أمنية �إ�ضاف ��ة ل�سد الفراغ
الحا�ص ��ل فيه ��ا" متوقع ��ا �أن رد رئي� ��س
مجل� ��س ال ��وزراء عل ��ى مقت ��رح الأم ��ن
البرلماني ��ة �سيك ��ون في بداي ��ة الف�صل
الت�شريع ��ي الأول لل�سن ��ة الت�شريعي ��ة
الثانية.
بدورها �أك ��دت وزارة الدفاع �أن "القائد
الع ��ام للقوات الم�سلحة ل ��م يكلفها حتى
هذه اللحظة ب�إعداد �أو مراجعة م�سودة
قانون خدمة العلم".
وبي ��ن الناط ��ق با�س ��م وزارة الدف ��اع
الل ��واء تح�سي ��ن الخفاج ��ي ف ��ي حديث
م ��ع (الم ��دى) �أن "التخمين ��ات المالي ��ة
تع ��ود �إل ��ى الجه ��ات المالي ��ة المعني ��ة
(وزارت ��ي التخطي ��ط والمالي ��ة ومكتب
رئي�س مجل� ��س الوزراء) هي التي تقدر
الميزانية الكافية لهذا الت�شريع".
وي�ؤك ��د الخفاج ��ي �أن وزارت ��ه "تمتل ��ك
مع�سك ��رات ق ��ادرة عل ��ى ا�ستيع ��اب كل
الأعداد الم�شمولة في التجنيد الإلزامي
التي �ستنظم على �شكل وجبات ومراحل
لك ��ن الم�شكل ��ة تتمث ��ل ف ��ي �إق ��رار ه ��ذا
القانون داخل مجل�س النواب و�إمكانية
تمريره".
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فقــــدان

�إعــــــالن

فق��دت هوي��ة الطالبة (هن��د طالب
جاب��ر) الصادرة من الدراس��ات العليا
 /اجلامع��ة التكنلوجية قضاءا ً وقدرا ً
يرجى ممن يعثر عليها تس��ليمها الى
جهة االصدار .مع التقدير
العدد 1679 :
التاريخ 2019/8/8 :

ق��دم املدعي (وليد عباس محم��د كرمي) طلبا ً يروم فيه
تبدي��ل (اللقب) من (ف��راغ) الى (التميم��ي) فمن لديه
اعت��راض على الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة
اقصاها (خمس��ة عش��ر يوم) وبعكس��ه سوف ينظر
بالدع��وى وفق احكام امل��ادة ( )22من قان��ون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لسنة .2016
اللواء احلقوقي
ن�ش�أت ابراهيم اخلفاجي
املدير العام  /وكالة

احتاد ال�صناعات العراقي

Iraqi Federation of Industries

�إعــــــالن

اس��تنادا ً الح��كام املادة ( )23من قان��ون احتاد الصناعات العراقي املرقم ( )34لس��نة  2002نعل��ن عن دعوة الهيئة
العامة الحتاد الصناعات العراقي الجراء انتخابات تكميلية لس��د الشواغر في عضوية مجلس ادارة االحتاد  /املركز
العام لالصناف املبينة في ادناه في الس��اعة التاس��عة من صباح يوم الس��بت املوافق  2019/9/28في مقر املركز
الع��ام  /بغ��داد وباقي احملافظات التي فيها غرف صناعية وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني في املوعد احملدد
يؤجل االنتخاب الى يوم  2019/10/5في ذات الزمان واملكان.
االصناف الصناعية
 -1الصناعات الغذائية.
 -2الصناعات النسيجية االخرى.
 -3الصناعات اإلنشائية.
 -4الصناعات اخلشبية.
 -5الصناعات املعدنية وامليكانيكية.
فعلى الراغبني بالترشيح وممن تتوفر فيهم الشروط القانونية املطلوبة الواردة في املادة ( )20من قانون االحتاد تقدمي
طلباتهم الى اللجنة اخملتصة لتدقيق الطلبات مشفوعة بالوثائق الالزمة وملدة  30يوما ً من تاريخ نشر آخر اإلعالن
في الصحف احمللية.
مع التقدير
املهند�س علي �صبيح علي
رئي�س االحتاد
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ي��ون�����س م��ح��م��ود ي�����س� ّ�دد ك���رة

رياضة

ف��ي زواي����ا م��ث��ي��رة..وي ��ؤك��د:

 ج���ب���ار ي���دي���ر االحت�������اد حم���ل���ي��� ًا و���س�� ُي�����س��ق��ط ك��ات��ان��ي��ت�����ش ب�����ص��ف��ق��ة م�����س��ع��ود!

ردن��������ا ����س���اع���ة ال�����ص��ف��ر
 احل�������رب ����ض���د درج��������ال غ��ي�ر ن���ظ���ي���ف���ة ..وت����رق����ب����وا ّ
بغداد � /إياد ال�صاحلي
�أ�شاد يون�س حمم ��ود رئي�س رابطة
الالعب�ي�ن الدولي�ي�ن ال�سابق�ي�ن
بالتنظي ��م الناج ��ح لبطول ��ة غ ��رب
�آ�سيا التا�سعة التي �ضيفتها مدينتي
كرب�ل�اء و�أربيل يف الن�ص ��ف الأول
من �شهر �آب اجلاري بت�ضافر جهود
م�س� ��ؤويل املحافظت�ي�ن م ��ع احت ��اد
كرة الق ��دم ،وال ��دور الب ��ارز لوزير
الريا�ض ��ة الدكت ��ور �أحم ��د ريا� ��ض
والإع�ل�ام واجلمه ��ور �أثبت ��وا قدرة
العراقي�ي�ن على �إقام ��ة بطوالت كرة
القدم وفق ًا للمعايري الدولية وحقهم
يف اللعب على �أر�ضهم كام ًال ولي�س
جزئي� � ًا ،مبدي� � ًا حت ّفظ ��ه عل ��ى طلب
منتخب ��ات املجموعة الثانية باللعب
يف �أربيل بالرغم من كونهم �ضيوف ًا
مل يلتزم ��وا بقوان�ي�ن البطول ��ة عرب
اللجوء اىل القرعة ولي�س اال�شرتاط
بتحدي ��د امل ��كان ما دلل عل ��ى �ضعف
احتادن ��ا نتيجة ع ��دم امتالك ��ه قوة
القرار يف �آ�سيا وغربها.
وق ��ال يون� ��س يف حدي ��ث �صري ��ح
خ�ص ب ��ه (املدى)�":أرف�ض �إنتقائية
ّ
املنتخب ��ات يف اختي ��ار املالع ��ب
وع ��دم احرتامها قوان�ي�ن امل�سابقة،
وللأ�س ��ف هن ��اك �أم ��ور �شخ�صي ��ة
لرئي�س االحتاد عبداخلالق م�سعود
هي م ��ن �أ ّث ��رت على �سمع ��ة العراق
الكروي ��ة يف الق ��ارة والبطول ��ة
حتدي ��د ًا والت ��ي كان يفرت� ��ض �أن
يُ�شمل ملع ��ب الب�صرة ب�إقامة بع�ض
مبارياته ��ا دعم� � ًا ملل ��ف رف ��ع احلظر
الذي �أجتهد وزير الريا�ضة ال�سابق
عبداحل�س�ي�ن عبط ��ان يف تعزيز ثقة
الفيف ��ا با�ستحق ��اق الع ��راق اللع ��ب
عل ��ى �أر�ضه ،وال �أري ��د اخلو�ض يف
�أمور تد ّل ��ل على ال�ل�ا �أبالية وتكفي
مهزل ��ة ك�سر قب�ض ��ة ك�أ� ��س البطولة
�أثناء رفعها من قبل حار�س منتخب
البحري ��ن �إنه ��ا ع ّر�ض ��ت �سمع ��ة
البطول ��ة لالهتزاز وال�سخرية ،ففي
الوق ��ت ال ��ذي �أر�س ��ل يل الإعالم ��ي
القط ��ري ماج ��د اخلليف ��ي ر�سال ��ة
مبارك ��ة لنجاح البطول ��ة ف�أنه �أعرب
ع ��ن �أ�سف ��ه لتن� �دّر و�سائ ��ل �إعالمية
خمتلف ��ة مبو�ضوع ��ة ك�أ� ��س البط ��ل
الف�ضية املك�سورة!".
كاريزما �سعيد
و�أ�ض ��اف يون�س":فني� � ًا ،ب�ل�ا �ش ��ك
�أن منتخبن ��ا ميتلك ع ��دد ًا كبري ًا من
النج ��وم ،لكنه ��م يفتق ��دون للقيادة
بوج ��ود الالع ��ب "الكاريزم ��ا"،
ف�سابق� � ًا كان جمي ��ع الالعب�ي�ن
يقت ��دون بالالع ��ب ح�س�ي�ن �سعي ��د،
ويف جيل  2007كان هناك ن�ش�أت
�أك ��رم واملتح� �دّث بعيد ًا ع ��ن املديح
واملجامل ��ة فاحلقائق ت�شه ��د بذلك،
وواحدة من املقرتحات التي طالبت
بها �أن تتم اال�ستعانة بن�ش�أت للعمل

م ��ع اجليل احل ��ايل ملعاجل ��ة �أمور
نف�سية وفني ��ة بينه وبني الالعبني،
لكن االحتاد يرف�ض تقريب النجوم
وهو اخلا�سر يف كل الأحوال".
و�أ�شار �إىل �أن":منتخبات املجموعة
الت ��ي واجهه ��ا منتخبن ��ا مل تك ��ن
�صعب ��ة ،وللأ�سف ر�س ��ب يف �أ�سهل
امتح ��ان �أم ��ام البحري ��ن يف ظ ��ل
غياب العبني حمرتفني �سيكون لهم
دور كب�ي�ر يف الت�صفيات املزدوجة
لك�أ� ��س الع ��امل وك�أ� ��س �آ�سي ��ا� ،أم ��ا
امل ��درب ال�سلوفين ��ي �سرتي�شك ��و
كاتانيت� ��ش ف�إن ��ه يتحمّل ج ��زء ًا من
االخفاق يف نهائي البطولة ،لكنه مل
يجد ع�ضو ًا يف االحتاد يتفهّم دوره
وما يحتاجه يف طريق الإعداد على
م ��دى عام كامل ومل يخ�ضع للتقييم
املن�صف من جلنة خرباء".
�سقطة �شنيعة!
و�أك ��د يون� ��س �أن":الفو�ض ��ى
قوّ �ض ��تْ الثقة ل ��دى كاتانيت�ش منذ
البداي ��ة عندم ��ا تعاق ��د االحتاد مع
ابنه بو�صفه "م ��درب لياقة بدنية"
وبف�ضل الإعالم الواعي واحلري�ص
تخ�ص�ص ��ه
مت الك�ش ��ف ع ��ن ع ��دم ّ
بالتدري ��ب ،مث ��ل ه ��ذه ال�سقط ��ة
ال�شنعي ��ة لالحت ��اد ق ّلل ��ت كثري ًا من
�ش�أن كرتنا و�أعط ��ت االنطباع لدى
كاتانيت�ش عن �ضع ��ف �إدارة اللعبة
يف الع ��راق ،وانعك�س على �سلوكه
الفن ��ي يف جتريب عدي ��د الالعبني
و�س ��ط �سك ��وت االحت ��اد وغي ��اب
املوجه ،فاملدربون
امل�ساعد الوطني ّ
الأجان ��ب من طراز �سي ��دكا وزيكو
كان ��ا ي�ست�شريوننا نح ��ن الالعبني
الق ��دوة يف ا�ستدع ��اء ه ��ذا الالعب
�أو ذاك كونن ��ا ا�صح ��اب خ�ب�رة وال
يثقان باالحتاد".
ون ��وّ ه يون� ��س �إىل �أن ":الالع ��ب
العراق ��ي ميتل ��ك نف�س� � ًا طوي�ل� ًا مع
امل ��درب االجنب ��ي وال يتخ ��وّ ف من
نهاي ��ات العمل مع ��ه ،لك ��ن امل�شكلة
�أن احت ��اد الك ��رة بعيد ع ��ن املدرب
ويعي�ش على الأزم ��ات ولي�س لديه
�سرتاتيجية على مدى �سنة واحدة،
وي�أ�س ��ر تفك�ي�ره بطلب ��ات ال�شارع
والفي�سب ��وك والإع�ل�ام؟ املفرو�ض
�أن ��ه يتعاق ��د م ��ع م ��درب كب�ي�ر ملدة
�أربعة �سنوات وي�ؤمِ ن بقدرته على
ت�أهي ��ل الأ�س ��ود للموندي ��ال ،ب ��د ًال
م ��ن امل�شاجرة ح ��ول اختيار هوية
امل ��درب وت�ص ّف ��ح ال�س�ي�رة الذاتية
واحلدي ��ث يف الربام ��ج وبالنهاية
يكت�شف الإعالم عدم �صالح املدرب
لقي ��ادة املنتخ ��ب �أو �أن االحت ��اد
نف�س ��ه يعرق ��ل جناح ��ه ،والي ��وم
�أدّى �ضع ��ف �شخ�صي ��ة االحت ��اد
اىل انق�س ��ام ال�ش ��ارع ب�ي�ن م�ؤي ��د
وراف� ��ض ال�ستم ��رار كاتانيت� ��ش،
وجهتْ
بينما �أغلب االنتقادات التي ّ
لالحت ��اد القط ��ري بُعي ��د ت�سمي ��ة

املدرب الإ�سب ��اين فليك�س �سان�شيز
للمنتخ ��ب الأول مل ت�ؤث ��ر فيه لقوة
�شخ�صيت ��ه وثقت ��ه مب ��ا يخط ��ط،
فامل ��درب ت�س ّلم مهمت ��ه عام 2013
م ��ع خريج ��ي �أكادميي ��ة ا�سباي ��ر،
وبعد �سن ��ة �أه ��دى �أول ك�أ�س لقطر
يف تاري ��خ بطول ��ة �آ�سي ��ا لل�شب ��اب
حت ��ت 19عام� � ًا مبيامن ��ار وحلقها
بع ��د �أرب ��ع �سن ��وات ب�أغل ��ى ك�أ� ��س
قارية للكبار يف الإمارات".

االحت ��اد املحلي مبعرف ��ة الرئي�س،
ولن ي�سم ��ح با�ستم ��رار كاتانيت�ش
لأن كلمت ��ه ه ��ي الأق ��وى ،بعك� ��س
املل ��ف اخلارج ��ي م ��ا ي ��زال بعهدة
الرئي� ��س عبداخلال ��ق م�سعود بعلم
النائب ،وال يُ�ستبعد �إتخاذ �أي قرار
مفاج ��ىء يتفق ��ان علي ��ه يف �صفقة
من �صفقاتهما وم ��ا �أكرثها كونهما
ي�ستفردان ب�إدارة االحتاد� ،أما بقية
الأع�ض ��اء فيج ��ب �أن يك ��ون لديهم
ق ��رار ق ��وي وال يكتف ��ون بتعلي ��ق
ع�ضويته ��م �أو التهديد باال�ستقالة،
و�إن مل يك ��ن لديه ��م موق ��ف ح ��ازم
عليهم �أن يرتك ��وا املواقع لغريهم،
فق ��د منحته ��م العمومي ��ة الثق ��ة
ليقودوا ال �أن ينقادوا".

و�س ��ط الأزم ��ات ،فحمد ل ��ن يغامر
م ��ع احت ��اد فاق ��د لر�ؤي ��ة امل�ستقبل
ويتعامل مع املدرب كرقم يف تعداد
خ�سائره".
وب�ش�أن خف ��وت �صوته عن املطالبة
بالرت�شي ��ح اىل من�ص ��ب النائ ��ب
الأول لرئي� ��س احت ��اد ك ��رة الق ��دم،
ق ��ال ":مل ت ��زل رغبت ��ي قائم ��ة بعد
ا�ستقالة الكابنت �شرار حيدر� ،إال �أن
هناك تخوّ ف ًا وا�ضح ًا من �أ�شخا�ص
معروف�ي�ن يف االحتاد يحذرون من
وجودي يف ه ��ذا املوقع ويخ�شون
م ��ن ا�سم ��ي مثلم ��ا نق ��ل يل م�صدر
موثوق من داخل االحتاد ،حتى �إن
د.ن ��زار �أحمد امل�ست�ش ��ار القانوين
الحت ��اد الك ��رة حت� �دّث مع ��ي �أثناء
وج ��ودي يف �سوي�سرا على هام�ش
ح�ض ��ور جل�س ��ات حمكم ��ة كا� ��س
الدولية و�أيّد �شرعية تقدميي ورقة
الرت�شيح للفوز باملن�صب ،علم ًا �إنه
ال توج ��د عالق ��ة ملو�ض ��وع تخوّ ف
االحتاد مع موقف ��ي الت�ضامني من
ق�ضية الكابنت عدن ��ان درجال كون
�إلتزام ��ي هن ��ا �أخالق ��ي واالحت ��اد
يق� �دّر ذلك ،ه ��م يخافون م ��ن ت�أثري
وج ��ودي عليه ��م يف امل�ستقب ��ل
وم�ساندة ال�شارع الريا�ضي يل".
وذك ��ر �أن":موقف رئي� ��س االحتاد
عبداخلالق م�سعود ي�ؤيّد تر�شيحي
ملن�صب النائب الأول لكنه متخوّ ف
م ��ن حج ��م ت�أث�ي�ري يف الو�س ��ط
الك ��روي� ،أم ��ا النائب الث ��اين علي
جبار فه ��و راف� ��ض الفك ��رة �أ�سا�س ًا
مب�سان ��دة �أ�ص ��وات معروف ��ة يف
الهيئ ��ة العام ��ة ّ
تعظ ��م يف نف�س ��ه
املعار�ض ��ة لقب ��ول وج ��ودي نائب� �اً
�أول م ��ع بقائ ��ه ثاني� � ًا ليقين ��ه �أن
ال�ص ��ورة �ستختل ��ف ع ��ن النائ ��ب
امل�ستقي ��ل وحجم يون� ��س كبري يف
�إتخ ��اذ القرار ولن يك ��ون فرد ًا ل�سد
ال�شاغر".

وا�ستط ��رد "ننتظ ��ر �ص ��دور ق ��رار
االحت ��اد اليوم� ،إن ق ّرر الإبقاء على
كاتانيت� ��ش فال �ض ��رر على املنتخب
�شريط ��ة وج ��ود �أ�شخا� ��ص مث ��ل
ن�ش� ��أت �أكرم �أو نور �صربي �أو ليث
ح�س�ي�ن �أو �سع ��د قي� ��س بالقرب من
العب ��ي املنتخب وامل ��درب مل�ساعدة
الطرف�ي�ن يف �ش� ��ؤون �إدارية وفنية
تع ّزز العالقة بينهم ��ا� ،أما يف حالة
رحي ��ل كاتانيت�ش فامل ��درب الأقرب
لالعبني هو با�س ��م قا�سم الذي عمل
معهم فرتة طويلة وكذلك عبدالغني
�شه ��د �صاحب التجرب ��ة اجليدة مع
ق�ضية درجال
�أغلبه ��م يف املنتخ ��ب الأوملبي� ،أما وعن �أب ��رز مكت�سبات حمكمة كا�س
اال�ستعان ��ة بعدن ��ان حم ��د فالظرف الدولي ��ة املرتقب ��ة� ،أك ��د يون�س":ال
غ�ي�ر منا�س ��ب وممك ��ن �أن ي�سق ��ط ن�أم ��ل �شيئ� � ًا م ��ن (كا� ��س) �س ��وى
�ضحية لفو�ضى االحتاد ،وا�ستطيع ان�صاف الق�ضية املقدمة من الكابنت
الت�أكي ��د هنا ا�ستحال ��ة قبوله املهمة درج ��ال ال ��ذي واج ��ه حرب� � ًا غ�ي�ر

يهمن ��ا ت�أ�سي�سها وفق� � ًا لنظام �سليم
ك ��ي ت�أخذ دورها امل�ؤث ��ر يف اللعبة
بعدم ��ا ظ ّل ��ت �سن�ي�ن ط ��وال ا�سم� � ًا
فقط بال كي ��ان ر�سم ��ي ،و�شخ�صي ًا
�أوقف ��ت �إ�ص ��دار بياناته ��ا للإع�ل�ام
حت ��ى تكت�س ��ب القان ��ون والنظ ��ام
الداخل ��ي وال�ضواب ��ط ،وبع ��د
�أن اجن ��زتْ تو�صيفه ��ا القان ��وين
با�شرن ��ا العم ��ل وقدمن ��ا مقرتحات
لالحت ��اد برت�شي ��ح ا�سم ��اء العبني
�سابق�ي�ن م ��ن جي ��ل منتخب ��ي ع ��ام
 1996و 2007للعمل يف جلان
االحت ��اد واملنتخب ��ات والإ�ش ��راف
عل ��ى مباري ��ات ال ��دوري ،ومل
يت ��م الأخ ��ذ به ��ا ب�إ�ستثن ��اء م ��ن مت
اختي ��اره م ��ن قبله ��م عم ��اد حمم ��د
(مر�شحن ��ا �أ�سا�س� � ًا) وحممد نا�صر
لع ��دم رغبة االحت ��اد يف قربنا منه،
ورف�ض �أي�ض ًا قب ��ول الطلبة ب�سبب
ت�ش ّب ��ث ع�ل�اء بالكر�س ��ي ،وال �أم ��ل
للح ��ل �إال بت�شري ��ع قان ��ون مين ��ع
بق ��اء رئي�س النادي �أكرث من ثماين
�سن ��وات مقرتحنا ب�إعتم ��اد خم�سة
من �أع�ض ��اء الرابطة �ضم ��ن الهيئة
العام ��ة ،ولهذا �سيك ��ون ردّنا عملي ًا
عندم ��ا حتني �ساعة ال�صفر بحدوث
التغي�ي�ر �سيك ��ون للرابطة ال�صوت
الأعلى وامل�سموع.

نظيف ��ة بيد �أنه ي�شعر بثقة املنت�صر
وعم ��ل ف ��ارق كب�ي�ر من ��ذ عودت ��ه
للع ��راق ع ��ام  2017عل ��ى �صعيد
العالق ��ات الريا�ضي ��ة وال�سيا�سي ��ة
واالجتماعي ��ة م�ستخل�ص� � ًا ح ��ب
النا� ��س ل ��ه وع ��دم رغب ��ة الأغلبي ��ة
با�ستم ��رار االحت ��اد احل ��ايل ،ومن
امله ��م الإ�ش ��ارة �إىل تف ّه ��م كثري من
العامل�ي�ن يف منظومة الكرة ب�إقليم
كرد�ستان لأهمية وجود درجال يف
املرحلة املقبلة ،وتلقيه ت�أييد ًا كبري ًا
م ��ن ر�ؤ�ساء كتل و�أح ��زاب يقدّرون
قيمة الأفكار الت ��ي يتط ّلع لتنفيذها
�سواء الريا�ضية منها �أم ال�شبابية،
وق ��د خطى درج ��ال بنج ��اح عندما
ا�ستقط ��ب ق ��وى كروي ��ة مهم ��ة يف
ال�شارع مثل �أحم ��د عبا�س ون�ش�أت
�أك ��رم ويون� ��س حمم ��ود وغريهم،
ه ��ذه ال�شخ�صي ��ات عندم ��ا تلتق ��ي
م�س�ؤولني يف احلكوم ��ة والربملان
�ستحق ��ق مكا�س ��ب للعب ��ة �أكرث مما
حقق االحتاد احلايل".
ووع ��د يون� ��س �أنه�":سيت ��م تغيري
الفك ��ر ال�سرتاتيج ��ي الحت ��اد ك ��رة
الق ��دم يف ح ��ال ت�س ّلمن ��ا قيادت ��ه
برفق ��ة الكابنت درج ��ال على �صعيد
ت�أمني قوة مالية كب�ي�رة وم�ستق ّلة،
وتطوي ��ر املدرب�ي�ن والالعب�ي�ن،
وت�سمي ��ة ممثل�ي�ن يف االحت ��ادات
العربي ��ة والقاري ��ة والدولي ��ة،
�أزمة الطلبة
ولي�س كما يح�صل اليوم با�ستيالء و�أختت ��م يون�س حمم ��ود حديثه":
عبداخلال ��ق م�سع ��ود عل ��ى جمي ��ع �أنا�شد احلكوم ��ة ووزارة الريا�ضة
املنا�ص ��ب اخلارجي ��ة ومل ي�ستط ��ع ب�إيج ��اد خم ��رج قان ��وين لإزاح ��ة
مم ��ن ظن ��وا �أنهم
�إدارة �أي� � ًا منه ��ا ،عم ��ل وم ��ا ي ��زال ر�ؤ�س ��اء الأندي ��ة ّ
ال�ستفادت ��ه املالي ��ة ال�شخ�صية فقط مت ّلك ��وا �إداراتها منذ ع ��ام 2003
ج ّراء تواجده باملنا�صب اخلارجية حت ��ى الآن ،فرئي� ��س ن ��ادي الطلبة
كونه يفك ��ر مب�ستقبله بعد مغادرته عالء كاظم يرف�ض �إخالء م�س�ؤوليته
الو�س ��ط الك ��روي حت ��ت �أي ظرف برغم ن�صيحتي ل ��ه بت�سليم الإدارة
عاج�ل� ًا �أم �آج�ل� ًا ،و�إال ليخربنا عن �إىل غ�ي�ره ،وهن ��اك �شريحة كبرية
ق ��رار �أتخ ��ذه لدع ��م كرتن ��ا ب�صفته م ��ن اجلمه ��ور انتق ��دوين بع ��دم
نائب� � ًا لرئي� ��س االحت ��اد العرب ��ي اجلدي ��ة يف دف ��ع دي ��ون الن ��ادي
ونائب� � ًا لرئي�س جلنة امل�سابقات يف ف�أعلن ��ت ا�ستع ��دادي منحه ��م �ص ّك ًا
االحتاد الآ�سيوي ،للأ�سف ال يوجد باملبلغ وقلت لهم هاتوا �أي �شخ�ص
من يعمل خلدمة العراق".
ت ��رون �صالحه للمهمة ،بالن�سبة يل
وعن �سبب خم ��ول رابطة الالعبني �أن�سحبت م ��ن الأزمة ب�سبب ت�شبث
الدوليني ال�سابقني ،قال ":قد تبدو ع�ل�اء بالكر�س ��ي وال �أم ��ل بت�شريع
للمراقبني خامل ��ة ،وال�صحيح �إنها قان ��ون مينع بق ��اء رئي� ��س النادي
متار� ��س دوره ��ا دون �ضجي ��ج ،ما �أكرث من ثماين �سنوات .

الوطني ال ي�صلح
وعن مدى جاهزية املدرب الوطني
م ��ع الأ�س ��ود ق ��ال ":م ��ع �إحرتامنا
للم ��درب الوطن ��ي ف�إن ��ه ال ي�صل ��ح
لقيادة املنتخ ��ب يف ت�صفيات ك�أ�س
الع ��امل لي� ��س ب�سب ��ب ق�ص ��ور يف
�إمكاناته ،بل لأن االحتاد ال يوفر له البديالن  ..با�سم و�شهد
مثلما يحر�ص على تلبية احتياجات
املدرب الأجنب ��ي من خالل منا�شدة
العراق
جمهورية
م�س� ��ؤويل احلكوم ��ة والربمل ��ان
العدد11286 :
متخذين �أياه �شماعة للحر�ص
على �شبكة االعالم العراقي
التاريخ2019/8/8 :
�سمع ��ة البلد ودع ��م املنتخب ،بينما
يتجاهلون املدرب الوطني وك�
أنهم ق�سم العقود واملناق�صات
يقول ��ون له (د ّب ��ر نف�سك باملوجود)
ويحمّلونه النتائج ال�سلبية فور ًا".
م  /ن�شر اعالن مناق�صة عامة رقم ( )2ل�سنة ( 2019جتهيز كامريات تلفزيونية)
وب�ش� ��أن توقعه مل ��ا ي�صدره االحتاد
من قرار اليوم الأثنني ب�ش�أن م�صري
 -1يس��ر (ش��بكة االعالم العراق��ي) دعوة مقدمي العط��اءات املؤهلني وذوي اخلبرة (الش��ركات ومكاتب) لتق��دمي عطاءاتهم للعمل
كاتانيت�ش� ،شدّد يون�س� ،أن":كل ما
ي�صدر ع ��ن اجتماع الي ��وم االثنني
اخلاص بتجهيز كاميرات تلفزيونية وبكلفة تخمينية قدرها ( )657.812.500ستمائة وسبعة وخمسون مليون وثمامنائة واثني عشر
�سيك ��ون ب� ��إرادة نائ ��ب الرئي� ��س
وخمسمائة ألف دينار عراقي ال غير.
علي جبار كون ��ه م�س�ؤول عن ملف

�إع�����ل����ان����������ات
نـعــــــي
�إنا اهلل و�إنا �إليه راجعون
�أنتقل اىل جوار ربه

املرحوم (عامر عطا ابراهيم)
�شقيق ال�سيد خالد عطا
(�صاحب مكتبة خالد)
وستقام الفاحتة في جامع حي اجلامعة
واعتبارا ً من اليوم االثنني ( 2019/8/19ملدة
يومني) من الساعة السادسة الى الساعة
الثامنة مساءاً.

 -2تتوف��ر لدى (ش��بكة االع�لام العراقي) التخصيصات املالي��ة ضمن املوازنة اجلارية االحتادية وينوي اس��تخدام ج��زء منها لتجهيز
كاميرات تلفزيونية محمولة نوع ( )SONYعلى ان تكون مدة التجهيز ( 180يوم) .
 -3بامكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق للعطاء (باللغة العربية) مراجعة (شبكة االعالم العراقي قسم العقود واملناقسات
الكائن في بغداد /الصاحلية /قرب فندق املنصور) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة البالغة (( )250.000مائتان وخمسون ألف
دينار عراقي ال غير) ،وبامكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات مراجعة العنوان املبني في اعاله.
 -4تسلم العطاءات إلى العنوان االتي (شبكة االعالم العراقي  /التشريفات الكائن في بغداد  /الصاحلية  /قرب فندق املنصور) ويكون
تقدمي العطاءات لغاية (الساعة الثانية عشر بعد الظهر من يوم اخلميس املوافق  ، )2019/9/26وسوف ترفض العطاءات املتأخرة.
 -5وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في نفس الزمان والتاريخ اعاله ويجب ان تتضمن
العطاءات ضمان للعطاء (التأمينات االولية) والبالغة ( )%1من مبلغ الكلفة التخمينية على شكل (خطاب ضمان مصرفي او صك
مصدق) ومببلغ (( )6.578.125س��تة ماليني وخمس��مائة وثمانية وسبعون ألف ومائة وخمسة وعش��رون دينار عراقي ال غير) وسيتم
اعتماد الوثائق القياسية اخلاصة بتجهيز السلع في جميع مراحل املناقصة.
 -6س��يتم استبعاد أي عطاء غير مستوفي الحد املعايير املطلوبة ضمن الوثائق القياسية اخلاصة باملشروع مما يقتضي مراعاة ذلك
عند التقدمي.
 -7ال ميكن ملقدمي العطاء اضافة او حذف او تعديل على كل من (تعليمات ملقدمي العطاءات ،الشروط العامة للعقد) اما االقسام
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مفهوم المعار�ضة النيابية ..في �ضوء قرار المحكمة االتحادية العليا
تعت�ب�ر املعار�ض ��ة النيابي ��ة واح ��دة من
�سم ��ات الدميقراطي ��ة يف �أي نظام يتخذ
م ��ن الدميقراطي ��ة م�س ��ار ًا وق ��رار ًا ل ��ه،
وحيث �إن النظ ��ام ال�سيا�سي يف العراق
و�ش ��كل احلكم في ��ه نياب ��ي ودميقراطي
احت ��ادي على وف ��ق ما ج ��اء يف ديباجة
الد�ست ��ور الناف ��ذ لع ��ام  2005حي ��ث
العراق
ج ��اء فيه ��ا الآت ��ي ( َنح ��نُ َ�ش ْع ��ب
ِ
بوت ��هِ  ،وامل َتطلعِّ بثقةٍ
الناه�ض َت َّو ًا من ْك َ
ِ
َ
مهور ٍي
�إىل م�ستقبل ��هِ من ِخاللِ ِنظ� �ا ٍم ُج ِ
�ادي دمي ْقراط � ٍ�ي َت ْعدد ٍُّي) ث ��م �أكدته
�إحت � ٍ
املادة ( )1م ��ن الد�ستور الت ��ي جاء فيها
الآتي (جمهورية الع ��راق دول ٌة احتادي ٌة
واح ��د ٌة م�ستقل ٌة ذات �سيادة كاملة ،نظام
احلكم فيه ��ا جمهوريٌ نياب � ٌ�ي (برملاين)
دميقراط � ٌ�ي ،وه ��ذا الد�ست ��ور �ضام ��نٌ
لوحدة الع ��راق) وهذا الأم ��ر الذي حدد
�ش ��كل نظ ��ام احلك ��م يف الع ��راق عل ��ى
�أ�سا� ��س الدميقراطي ��ة ،الب ��د وان تكون
في ��ه معار�ض ��ة نيابي ��ة لأن الدميقراطية
ت�ستوج ��ب وج ��ود �آراء ح ��رة وم ��ن
امل�ستبع ��د �أن تتف ��ق ه ��ذه الآراء �إىل حد
املطابقة كما ال ميكن للقوى امل�شاركة فيه
�أن تكون على خط �أفق واحد والبد و�أن
تختلف يف م�شاربها وم�صارفها مما يولد
االخت�ل�اف يف الر�أي والطرح واملعاجلة
فيظه ��ر التعار�ض بني من يتوىل ت�شكيل
احلكوم ��ة وبني من يك ��ون خارجها ،لأن
من يقوم بتنفيذ الربامج وحتقيق غايات
الد�ست ��ور ب� ��إدارة الدولة ه ��ي احلكومة
غالب� � ًا ،وهذه تتك ��ون يف الأع ��م الأغلب
ويف الظ ��روف االعتيادي ��ة م ��ن الكتل ��ة
النيابي ��ة الأك�ب�ر املتكون ��ة داخل جمل�س
النواب عل ��ى وفق �أحكام الفق ��رة (�أو ًال)
م ��ن املادة ( )76م ��ن الد�ستور التي جاء
فيه ��ا الآت ��ي (يكلف رئي� ��س اجلمهورية،

مر�ش ��ح الكتل ��ة النيابي ��ة الأك�ث�ر ع ��دد ًا،
بت�شكيل جمل�س ال ��وزراء ،خالل خم�سة
ع�ش� � َر يوم� � ًا م ��ن تاريخ انتخ ��اب رئي�س
اجلمهوري ��ة( وه ��ذه الكتل ��ة تت�شكل يف
�أول جل�سة من جل�سات الربملان بعد �أداء
اليم�ي�ن الد�ستوري ��ة وعلى وف ��ق ما جاء
يف القرار التف�سريي للمحكمة االحتادية
العليا الع ��دد /25احتادية 2010/يف
 2010/3/25الذي ف�سرت فيه مفهوم
الكتلة النيابية الأك�ب�ر الواردة يف ن�ص
امل ��ادة ( )76م ��ن الد�ست ��ور وج ��اء يف
الق ��رار التف�سريي الأتي (تكليف مر�شح
الكتل ��ة النيابية الت ��ي �أ�صبحت مقاعدها
النيابي ��ة يف اجلل�س ��ة الأوىل ملجل� ��س
الن ��واب �أكرث ع ��دد ًا من الكتل ��ة �أو الكتل
الأخ ��رى)  ،وم ��ن ه ��ذه اللحظ ��ة يت�ضح
�ش ��كل املعار�ض ��ة لأن م ��ن مل يكن من بني
الكتل ��ة النيابية الأك�ب�ر �سيكون خارجها
ويبق ��ى دوره يف مراقبته ��ا ومعار�ضتها
�إذا م ��ا اختلف معه ��ا يف مو�ضوع معني،
لأن مفه ��وم املعار�ضة عل ��ى وفق ما يراه
املخت�صون يف القانون الد�ستوري ب�أنها
(جمموعة من نواب الربملان التي تن�شط
حتت غط ��اء ح ��زب �سيا�س ��ي �أو ائتالف
�سيا�س ��ي وتك ��ون يف مواجه ��ة الأغلبية
الربملانية الت ��ي ت�ؤيد برنامج احلكومة)
وج ��اء يف تقرير ملجل�س حقوق الإن�سان
التاب ��ع ل�ل��أمم املتح ��دة ب� ��أن املعار�ض ��ة
امل�ؤث ��رة داخ ��ل وخ ��ارج الربمل ��ان تع ��د
�شرط� � ًا �أ�سا�سي� � ًا لوج ��ود دميقراطي ��ة
فاعلة ،مما يخلق عن�صر الرقابة املتبادلة
والت ��وازن بني ال�سلط ��ات .وت�ؤكد الأمم
املتح ��دة على تقن�ي�ن حق ��وق املعار�ضة،
�أو الأقلية الربملاني ��ة ،من خالل القواعد
والإج ��راءات الربملاني ��ة ،وكذل ��ك يف
الن�صو� ��ص الد�ستوري ��ة ،ويف الد�ستور

القا�ضي� ..سامل رو�ضان املو�سوي
العراق ��ي مل جن ��د �إ�ش ��ارة �صريح ��ة �إىل
كلمة معار�ضة �أو مفهومها و�إمنا الحظت
�إن الد�ست ��ور �أت ��اح ملجموع ��ة معينة من
الن ��واب �أن يكونوا يف �ص ��ف املعار�ضة
ب�شكل وم�ؤقت ولي� ��س دائمي مبعنى �إن
ل ��كل جمموعة �أن تعار� ��ض احلكومة يف
مو�ضوع حمدد �أو عام من خالل مراقبتها
وحما�سبتها مبوجب اال�ستجواب ،ويف
البن ��د (ج) من الفق ��رة (�سابع ًا) من املادة
( )61من الد�ستور حيث �أجاز الد�ستور
العراقي لكل ع�ض ��و يف جمل�س النواب،
ومبوافق ��ة خم�س ��ةٍ وع�شري ��ن ع�ض ��و ًا،
�واب �إىل رئي� ��س جمل�س
توجي ��ه ا�ستج � ٍ
ال ��وزراء او ال ��وزراء ،ملحا�سبته ��م يف
ال�ش� ��ؤون الت ��ي تدخ ��ل يف اخت�صا�صهم
ويفه ��م من ه ��ذا الن�ص �أن احل ��د الأدنى
للمعار�ض ��ة امل�ؤث ��رة فعلي� � ًا وت� ��ؤدي اىل
خم�س وع�شرين
اال�ستجواب التقل ع ��ن ٍ
نائب ًا  ،حيث ا�ش�ت�رط الن�ص الد�ستوري
للم�ستجوب �أن يكون معزز ًا وم�ؤيد ًا من
ه� ��ؤالء النواب ،ويذك ��ر �أن اال�ستجواب
واح ��دة م ��ن و�سائل حما�سب ��ة احلكومة
ووزرائها وتوجيه اللوم لها وم�سائلتها

ومن املمك ��ن �أن ت�سحب الثق ��ة عنها بعد
اال�ستج ��واب وعل ��ى وف ��ق م ��ا �أ�ش ��ارت
اليه الد�ستور العراق ��ي يف البند (�آ) من
الفقرة (ثامن ًا) من املادة ( )61التي جاء
فيها االت ��ي (ملجل�س النواب �سحب الثقة
من �أحد الوزراء بالأغلبية املطلقة ،ويُعد
م�ستقي ًال م ��ن تاريخ ق ��رار �سحب الثقة،
وال يجوز ط ��رح مو�ضوع الثقة بالوزير
طلب موقع من
�إال بن ��ا ًء على رغبت ��ه� ،أو ٍ
ا�ستجواب
خم�سني ع�ضو ًا �إث ��ر مناق�شة
ٍ
موج� � ٍه �إلي ��ه ،وال ي�ص ��در املجل�س قراره
يف الطل ��ب �إال بعد �سبعة �أي ��ام يف الأقل
من ت�أريخ تقدمي ��ه) �إال �أن الد�ستور رفع
�سق ��ف املعار�ض ��ة امل�ؤث ��رة اىل خم�س�ي�ن
ع�ضو ًا م ��ن بني �أع�ضاء جمل� ��س النواب
عن ��د طلب ط ��رح الثقة يف �أح ��د الوزراء
 ،بينم ��ا �أج ��از الد�ست ��ور العراقي �إىل ما
يع ��ادل خم� ��س ( )5/1من ع ��دد �أع�ضاء
جمل� ��س الن ��واب �إىل �سح ��ب الثق ��ة م ��ن
احلكوم ��ة ب�أكملها وعلى وفق ما جاء يف
البن ��د (ب) من الفقرة (ثامن� � ًا) من املادة
( )61م ��ن الد�ستور� ،أي �إن ��ه رفع �سقف
املعار�ض ��ة يف هذه احلالة  ،وي�ستخل�ص

الدكة الع�شائرية �أ�سبابها وعالجها
د .عمار ال�سلطاين

�شاعت الدكة الع�شائرية
ب�صورة خطرة والفتة عقب
االحتالل الأمريكي عام ،2003
يف ظل انهيار م�ؤ�س�سات الدولة
العراقية وف�شل الأجهزة
الأمنية وغياب ال�سلطة
القانونية يف البالد نتيجة
ال�صراع ال�سيا�سي بني ال�سيا�سيني
وتكالب الأحزاب فيما بينها
على املنا�صب ،متنا�سني دورهم
يف حماية وحفظ �أمن و�سالمة
املواطن العراقي� .إن هذه
الظاهرة لي�ست عراقية وال
عربية ودخيلة ،وهناك �شبيه
لها يف قبائل �أفريقية تركتها
منذ عقود كونها متخلفة.
تتلخ� ��ص "الدك ��ة الع�شائري ��ة" ب�إق ��دام م�سلح�ي�ن
ينتم ��ون لع�ش�ي�رة عل ��ى تهدي ��د عائل ��ة م ��ن ع�شرية
�أخ ��رى ،من خالل عملي ��ة �إطالق ن ��ار �أو �إلقاء قنبلة
يدوية �أحيان� � ًا ،على منزل املق�صود �أو بالكاتبة على
جدران املن ��ازل  ،كتحذير �شديد اللهج ��ة لدفعه على
اجللو� ��س والتفاو� ��ض لت�سوي ��ة اخل�ل�اف .و ُتعطى
مهل ��ة � 3أي ��ام للخ�ص ��م ،حت ��ى ي�أتي ويحتك ��م لديهم
ويذع ��ن ل�شروطه ��م� .أو �أن يهجم ��وا ويقتل ��وا يف
ق�ضاي ��ا الأخ ��ذ بالث� ��أر �أو ال�شج ��ارات واملنازع ��ات
املالية واالجتماعية املختلفة .ويف حال عدم موافقة
الطرف امل�ستهدف ،تتطور الأمور لت�ؤدي �إىل وقوع
�ضحاي ��ا م ��ن الطرف�ي�ن حت ��دِ ث الرع ��ب يف �صفوف
املواطنني .
�إن «هن ��اك جملة من العوامل الت ��ي �أدت �إىل �شيوع
ظاه ��رة الدكة ،يف مقدمته ��ا توفر كمي ��ات اال�سلحة
ال�ضخم ��ة ل ��دى الع�شائ ��ر»� ،إ�ضاف ��ة �إىل �ضع ��ف
الإج ��راءات الق�ضائي ��ة ب�ش� ��أن اخلروق ��ات الت ��ي
حت�ص ��ل ،خا�صة و�أن يف الع ��راق قانو ًنا ناف ًذا وهو
قان ��ون الأ�سلح ��ة ال ��ذي يعاقب حام ��ل ال�سالح غري
املرخ�ص بال�سجن ملدة �سنة مع غرامة».
�إن "�ضع ��ف القان ��ون" ه ��و ال�سب ��ب للج ��وء �إىل
الأع ��راف الع�شائري ��ة لت�سوي ��ة اخلالف ��ات ،معتربا
�أن "املجتم ��ع �أ�صب ��ح اليوم �أ�شبه بالغاب ��ة ،لذا يلج�أ
املواط ��ن �إىل الع�ش�ي�رة" لإحق ��اق العدال ��ة .ونلف ��ت
�إىل �أن «القي ��ادات الأمني ��ة مبجمله ��ا غ�ي�ر مهني ��ة،

وهي تتواط�أ مع الع�شائ ��ر ،لأن بع�ضها بالفعل تابع
للع�شائ ��ر �أو ينحدر يف الأ�ص ��ل منها ،وهو ما يعني
ع ��دم �إمكانية اعتق ��ال املخالف�ي�ن لقان ��ون االرهاب،
حي ��ث �سيتعر� ��ض ال�ضابط واملنت�س ��ب �إىل اخلطر،
يف ظل انت�شار ال�سالح والفو�ضى" .و�أن املجامالت
ل ��دى بع�ض عنا�ص ��ر الأجه ��زة الأمنية متن ��ع تنفيذ
ه ��ذا القان ��ون ،ل ��ذا ن�ؤكد عل ��ى �ض ��رورة و�ضع حد
مل�س�أل ��ة املجامالت ،و�إر�سال قوة يك ��ون �أفرادها من
حمافظات �أخرى لتنفيذ �أوامر القب�ض ال�صادرة.
�إن الأ�سب ��اب الت ��ي دفع ��ت مبجل�س الق�ض ��اء الأعلى
باعتبار (الدكة الع�شائرية) عم ًال �إرهابي ًا جاء لتنامي
ه ��ذه احلاالت يف عموم العراق فت ��م ت�شديد العقاب
من �أج ��ل حتقيق الردع العام للنا� ��س واالمتناع عن
مث ��ل هذه الع ��ادات الت ��ي توح ��ي بع ��دم اال�ستقرار
الأمن ��ي يف البل ��د وتوح ��ي �أي�ض� � ًا ب�ضع ��ف تطبيق
القان ��ون و�ضع ��ف الأجه ��زة الأمني ��ة واحلكومي ��ة
وبالت ��ايل ميكن احلد من احل ��االت من خالل فر�ض
عقوبات �شدي ��دة بو�صفها �أعم ً
اال �إرهابية يف قانون
مكافحة الإرهاب كما �أنها جرائم خملة بال�شرف.
�إن «(الدك ��ة) �أو م ��ن يعم ��د �إىل �ض ��رب بي ��ت �أو
ا�ستهداف ��ه ،يعد �شروع ًا بالقتل يعاقب عليه القانون
وف ��ق املادت�ي�ن  430و  406وعقوبت ��ه ت�ص ��ل �إىل
ال�سج ��ن ملدة �سبع �سنوات ،لذلك ف�إن العراق بحاجة
�إىل ت�شري ��ع قان ��ون خا� ��ص بالنزاع ��ات الع�شائرية
ويدخل ��ه �ضم ��ن اجلرائ ��م االرهابي ��ة» .كم ��ا ندع ��و
�إىل �إن�ش ��اء حماكم خمت�ص ��ة بالق�ضاي ��ا الع�شائرية،
ملقا�ض ��اة من يقوم ب� �ـ «الدكة الع�شائري ��ة» ومعاقبته
بتهمة ال�شروع بالقتل.
�أن جميع االفعال االرهابية املرتكبة بباعث �إرهابي
تخ�ض ��ع لقان ��ون مكافحة االره ��اب ولي� ��س لقانون
العقوب ��ات الناف ��ذ ،و�أن التوج ��ه الأخ�ي�ر ملجل� ��س
الق�ض ��اء الأعل ��ى باعتب ��ار (الدك ��ة الع�شائرية) عم ًال
�إرهابي� � ًا ي�ستن ��د للم ��ادة ()2عل ��ى اعتب ��ار �أن ه ��ذا
العم ��ل فيه ن ��وع من الف ��زع والرع ��ب للنا�س ،حيث
�أن امل ��ادة( ) 2الفق ��رة(  ) 1تن�ص عل ��ى ارتكاب هذه
االعم ��ال بق�صد الف ��زع للنا�س وخا�ص ��ة �إذا كان هذا
العم ��ل مقرتن ًا بال�سالح ينطب ��ق عليها و�صف العمل
االرهابي وبالتايل ي�سري على الأعمال الإرهابية .
�إن التقاري ��ر ال ��واردة �إىل جمل� ��س الق�ض ��اء االعلى
�أك ��دت انح�س ��ار ه ��ذه الظاه ��رة اجلرمي ��ة ب�ش ��كل
ملحوظ بع ��د �صدور ق ��رار جمل�س الق�ض ��اء الأعلى
باعتب ��ار ه ��ذا العم ��ل �إرهاب� � ًا ،و �إن ه ��ذا الإج ��راء
ي�شج ��ع املواطن املجنى عليه على حتريك ال�شكاوى
دون ت ��ردد �أو خ ��وف م ��ن التهدي ��دات �إ�ضاف ��ة �إىل
قي ��ام املواطنني فعلي� � ًا بتق ��دمي �شهاداته ��م ب�صورة
طبيعية م ��ا �أنتج �إجراءات حتقيقي ��ة �سريعة لإحالة
لهذا الدعاوى �إىل املحاك ��م املتخ�ص�صة ،و�أن القرار
�أعطى لأفراد الأجه ��زة الأمنية القوة الكافية لفر�ض
القان ��ون عل ��ى �أيٍّ كان و�أبعدهم عن كل ال�ضغوطات
الت ��ي تق ��ع عليهم من بع� ��ض "دخ�ل�اء الع�شائر" كما
يعد القانون خطوة مهمة و�ضرورية باجتاه تثبيت
�سلط ��ة القانون ف ��وق كل امل�سمي ��ات يف طريق بناء
دولة امل�ؤ�س�سات .ونرى � ،أن «ق�ضية الدكات تتطلب
وق ًتا للق�ضاء عليها ب�شكل نهائي ،وال ميكن لقرار �أن
ينه ��ي كل �شيء» ،حي ��ث �أن «الإجراءات الأخرية من
اجلهات التنفيذية� ،سيكون لها الأثر الكبري يف احلد
م ��ن هذه امل�س�أل ��ة التي باتت ته ��دد املجتمع العراقي
ب�شكل كبري».

م ��ن ذل ��ك �أن املعار�ض ��ة يف الد�ست ��ور مل
يح ��دد له ��ا �أن تك ��ون �ضمن كتل ��ة نيابية
وامن ��ا تكون ع�ب�ر طلب ��ات اال�ستجواب
�أو �سح ��ب الثقة �سواء ع ��ن احلكومة �أو
الربمل ��ان كما وج ��د �أن النظ ��ام الداخلي
ملجل� ��س الن ��واب ق ��د �أ�ش ��ار اىل عب ��ارة
(املعار�ضة) ب�شكل �صريح يف املادة ()3
التي ج ��اء فيها الآتي (تكف ��ل �أحكام هذا
النظام حرية التعب�ي�ر عن الر�أي والفكر
جلميع �أع�ض ��اء جمل�س النواب �أيًا كانت
اجتاهاته ��م �أو انتماءاته ��م ال�سيا�سي ��ة
�أو احلزبي ��ة مب ��ا ال يتعار� ��ض و�أح ��كام
الد�ست ��ور ،وت�ضم ��ن حري ��ة املعار�ض ��ة
املو�ضوعي ��ة والنق ��د البن ��اء ،وحتقي ��ق
التعاون بني جمل�س النواب وامل�ؤ�س�سات
الد�ستوري ��ة الأخ ��رى) ويف ه ��ذا الن�ص
جع ��ل من حق النواب باملعار�ضة مكفول
لك ��ن بت�شري ��ع فرع ��ي وه ��و �أدن ��ى م ��ن
الد�ست ��ور �إال �أن ذل ��ك النظام الداخلي مل
يتط ��رق اىل �ش ��كل املعار�ض ��ة �أو كيفي ��ة
ت�شكيله ��ا و�إمن ��ا جعله ��ا متاح ��ة جلميع
�أع�ض ��اء جمل�س النواب باعتبارها جزء ًا
من حري ��ة التعبري التي كفله ��ا الد�ستور

يف �أك�ث�ر م ��ن م ��ادة م ��ن م ��واده ،وعن ��د
الت�ص ��دي اىل العمل النيابي بد�أت تظهر
اال�سئلة جتاه بع�ض املفردات التي تدخل
يف العم ��ل النياب ��ي الدميقراط ��ي ومنها
مفه ��وم املعار�ض ��ة لأن الواق ��ع النياب ��ي
يف الع ��راق مل ير�سم لنا ح ��دود و�أ�شكال
للمعار�ضة ،و�إمنا جتد اجلميع يف �صف
احلكوم ��ة ومن املوالني له ��ا وتراهم يف
ف�ت�رة �أخرى �ض ��د احلكوم ��ة ويف �صف
املعار�ض ��ة له ��ا لأن اجلمي ��ع م�شرتك يف
احلكومة التي �أتت عن طريق التوافقات
ال�سيا�سي ��ة التي ت�أ�س�ست يف �أ�صلها على
املحا�ص�صة ومب�سميات خمتلفة �أ�سا�سها
املناف ��ع ال�شخ�صي ��ة والفئوي ��ة يف ظ ��ل
فو�ض ��ى انتخابية �سببها وج ��ود قانون
انتخاب ��ي اع�ت�راه اخلل ��ل و�ص ��در عل ��ى
خ�ل�اف �إرادة ال�شعب .وه ��ذا الأمر خلق
نوع من الف ��راغ الت�شريعي حول مفهوم
املعار�ض ��ة وكيفي ��ة ت�شكيله ��ا وحقوقه ��ا
فكان للمحكم ��ة االحتادية العليا وبحكم
مهامه ��ا الد�ستورية يف تف�سري ن�صو�ص
الد�ستور وعلى وفق اخت�صا�صها الوارد
يف امل ��ادة ( )92حي ��ث �أو�ضح ��ت ب ��ان
مفه ��وم املعار�ضة يتمث ��ل بالأع�ضاء غري
املن�ضوي ��ن حت ��ت ل ��واء الكتل ��ة النيابية
الأك�ب�ر الت ��ي تول ��ت ت�شكي ��ل احلكوم ��ة
و�إنها �أجازت له�ؤالء �أما �أن ي�شكلوا كتلة
نيابي ��ة معار�ضة لها يف منهاجها العملي
وتر�س ��ل �أ�سم ��اء ه� ��ؤالء الأع�ض ��اء �إىل
رئا�س ��ة جمل�س الن ��واب و�إن ذلك القرار
التف�س�ي�ري مل يحدد �شكلية معينة و�إمنا
فق ��ط �أو�ص ��ى ب�إ�شع ��ار رئا�س ��ة املجل�س
وتعت�ب�ر الكتلة ق ��د ت�شكلت اعتب ��ار ًا من
و�ص ��ول الإ�شع ��ار �إىل رئا�س ��ة املجل� ��س
كم ��ا �أج ��از جلمي ��ع الأع�ض ��اء حت ��ى َمن
كان ��وا حتت لواء الكتل ��ة النيابية الأكرب

�إىل االنتق ��ال من امل ��واالة �إىل املعار�ضة
�س ��واء باالن�ضمام اىل كتلة املعار�ضة �إن
مت ت�شكيله ��ا �أو ب� ��آراء فردي ��ة لأن القرار
التف�سريي �أج ��از �أي� ًضا وجود املعار�ضة
الفردي ��ة لأع�ض ��اء جمل� ��س الن ��واب
وت�أ�س� ��س هذا ال ��ر�أي التف�سريي على ما
ج ��اء يف املادة ( )38م ��ن الد�ستور التي
كفلت حرية التعبري ف�ض ًال عن احل�صانة
التي منحت لع�ض ��و جمل�س النواب عند
التعب�ي�ر ع ��ن �أرائه التي يديل به ��ا �أثناء
ف�ت�رة االنعق ��اد وال يقا�ضى عنه ��ا ومنها
م ��ا يديل به جتاه الأداء احلكومي وعلى
وف ��ق ما جاء يف الفقرة (ثاني ًا) من املادة
( )62من الد�ستور.
وم ��ن خ�ل�ال م ��ا تق ��دم ف� ��إن املحكم ��ة
االحتادي ��ة العلي ��ا تكون ق ��د �أ�سهمت يف
حتدي ��د مفه ��وم املعار�ض ��ة عل ��ى وف ��ق
املعطيات الد�ستورية من خالل ا�ستقراء
الن�صو�ص الوارد يف الد�ستور واملتعلقة
بالعم ��ل النيابي وت�شكي ��ل الكتلة الأكرب
ولعبت يف هذا القرار التف�سريي دورها
يف �س ��د النق�ص ال ��وارد يف الت�شريعات
ع�ب�ر الإغف ��ال الت�شريع ��ي ال ��ذي �أ�صاب
الن�صو� ��ص الناف ��ذة  ،ويك ��ون مفه ��وم
املعار�ض ��ة النيابي ��ة ه ��و ح ��ق مقرر يف
الد�ست ��ور يكون ب�شكل ف ��ردي لكل نائب
يف مو�ض ��وع حم ��دد �أو جت ��اه احلكومة
برمته ��ا ويف كل خطواته ��ا �إال �أن ت�أث�ي�ر
املعار�ض ��ة ال يتم �إال بوج ��ود عدد ال يقل
ع ��ن خم� � ٍ�س وع�شري ��ن نائب� � ًا م ��ن �أج ��ل
تفعيل اال�ستجواب الذي يعد واحدة من
�ص ��ور املعار�ض ��ة وو�سيلته ��ا الفاعلة �أو
بعدد اليقل عن خم�سني ع�ضو ًا عند طرح
�سح ��ب الثقة عن الوزي ��ر �أو بعدد ال يقل
عن خم�س عدد �أع�ضاء املجل�س عند طلب
طرح �سحب الثقة عن احلكومة ب�أكملها.

نافذة من موسكو

�آفاق تطوير الطاقة النووية لحل م�شكلة الكهرباء
في ال�شرق الأو�سط
ف�شل ��ت احلكوم ��ات العراقي ��ة املتعاقب ��ة منذ
 2003يف ح ��ل م�شكل ��ة �س ��د حاج ��ة البالد
م ��ن الطاق ��ة الكهربائي ��ة ،وغ ��دا ه ��ذا امليدان
احلي ��وي ،منوذج ًا �ساطع� � ًا على ع ��دم �أهلية
من و�ضع ��وا �أيدهم على مق ��درات البالد بعد
الإطاح ��ة بالديكتاتوري ��ة يف �إدارة الدول ��ة
و�أداء واجباته ��م ،كم ��ا حت ��ول �أي�ض� � ًا اىل
�ساح ��ة وا�سع ��ة ملمار�سة الف�س ��اد احلكومي،
لي�س من خ�ل�ال العقود املزيف ��ة� ،أو ا�سترياد
املع ��دات غ�ي�ر ال�صاحل ��ة ،و�إمن ��ا م ��ن خ�ل�ال
�آلي ��ة امتالك املول ��دات الكهربائي ��ة ،وتزويد
الأه ��ايل بالطاق ��ة الكهربائية ب�أ�سع ��ار مبالغ
فيه ��ا .وبالتايل فان �س ��كان البالد هم �ضحايا
ه ��ذا الو�ضع غري الطبيع ��ي .يف غ�ضون هذه
الف�ت�رة ،بُني ��ت يف ال ��دول املج ��اورة ،حت ��ى
املكتفية م ��ن الطاق ��ة الكهربائي ��ة ( االمارات
وعم ��ان وتركي ��ا ورو�سي ��ا ،)...حمط ��ات
�إ�ضافي ��ة كربى مبا يف ذل ��ك نووية� ،أو تعمل
عل ��ى طاقة ال�شم�س ،وق ��وة الريح .و�سيكون
ح ��ل مع�ضل ��ة �س ��د حاجة الب�ل�اد م ��ن الطاقة
الكهربائي ��ة املعي ��ار الرئي�س عل ��ى جناح� ،أو
ف�ش ��ل� ،أي حكوم ��ة يف �أدائه ��ا ،ب ��ل ومب ��دى
�إخال�صها للوطن.
�ستج ��د بل ��دان منطق ��ة ال�ش ��رق الأو�س ��ط
الرئي�سة نف�سها ب�سبب ال�ضغوط الدميغرافية
واملناخية واالقت�صادية والتكنلوجية ،نف�سها
م�ضطرة على مدى العقود القليلة القادمة لأن
تو�سع وتنوع تدريجي ًا ال�شبكات الكهربائية.
�إن الإجن ��ازات يف جم ��ال التكنولوجي ��ات
املتناف�سة ،والنفق ��ات الباهظة جتعل الطاقة
النووي ��ة يف و�ضع غري م ��وات باملقارنة مع
غريه ��ا م ��ن خي ��ارات تولي ��د الطاق ��ة ،ولكن
عل ��ى الرغم من هذا الواقع ،ف�إن دول املنطقة
ت�ستم ��ر يف حماوالته ��ا الرامي ��ة �إىل تطوير
برام ��ج الطاق ��ة النووية اخلا�ص ��ة بها .ويف
ه ��ذه احلال ��ة ،علينا �أن ن�أخذ بنظ ��ر االعتبار
بالدرج ��ة الأوىل ق�ضي ��ة الهيب ��ة واملكان ��ة
الإقليمي ��ة الت ��ي ت�سع ��ى كل دول ��ة احل�صول
عليها من خ�ل�ال تنفيذ هذه امل�شاريع .عالوة
على ذلك �إن هناك �أ�سباب ًا تتعلق بالت�صورات
الأمني ��ة� :إن وجود من�ش� ��آت الطاقة النووية
ال�سلمي ��ة يف �أي بلد يقل ��ل لدرجة كبرية من
حم ��اوالت التدخ ��ل الع�سك ��ري �أو الق�ص ��ف
اجلوي بحكم ما ي�صاحبها من �أخطار تلوث
البلدان املجاورة بالأ�شعة.
ويعتق ��د اخل�ب�راء �إن �إقب ��ال دول ال�ش ��رق
الأو�س ��ط عل ��ى الطاق ��ة الكهربائي ��ة النووية
�سوف ينخف�ض على مدى امل�ستقبل املنظور،
وذل ��ك ب�سبب الواقع االقت�ص ��ادي الذي يدفع
ل�صال ��ح تطوير التقني ��ات اجلديدة يف جمال
طاقة الرياح وتوليد الطاقة ال�شم�سية .ولكن

د .فالح احلمـراين

هن ��اك ر�أي خمال ��ف يقول� :إن تولي ��د الطاقة
هذا لن يكون قادر على توفري �إمكانية الإمناء
ال�صناع ��ي املن�شود .ويف الوق ��ت نف�سه ومع
الأخ ��ذ باالعتبار ع ��دم اال�ستق ��رار ال�سيا�سي
الإقليمي احلايل ،من الطبيعي تعزيز القوى
العاملي ��ة الرائ ��دة ،وب ��ادئ ذي ب ��دء �أع�ضاء "
الن ��ادي الن ��ووي" �سيطرته ��ا عل ��ى مثل هذه
الربامج.
ويف الوق ��ت عين ��ه �إن تزاي ��د ع ��دد ال�س ��كان،
واقت�ص ��اد املنطقة ،ميلي احلاج ��ة �إىل زيادة
ا�سته�ل�اك الكهرب ��اء ،ويجرب حكوم ��ات هذه
البل ��دان على تنويع توليد الطاقة الكهربائية
وتقلي ��ل اعتماده ��ا عل ��ى �إنت ��اج الكهرب ��اء
عل ��ى �أ�سا� ��س النف ��ط والغاز وح�س ��ب .ومن
املفارق ��ات ان ��ه وحتى يومنا هذا ف� ��إن �إحدى
العقب ��ات الرئي�س ��ة التي حت ��ول دول �إطالق
برام ��ج ال�سالم النووي لبل ��دان املنطقة ،هي
طموح ��ات وم�ساع ��ي �إيران يف ه ��ذا املجال.
واملق�ص ��ود هنا على وجه اخل�صو�ص خروج
الوالي ��ات املتح ��دة من اتفاقي ��ة "خطة العمل
امل�شرتك ��ة ال�شامل ��ة" وجتدي ��د وا�شنط ��ن
العقوب ��ات على طه ��ران� .إن ه ��ذه اخلطوات
على وف ��ق ر�أي الكثري من اخلرباء ،حتى يف
�أمريكا� ،ستدفع على اكرث االحتماالت طهران
ال�ستئناف تخ�صيب الوق ��ود النووي .وهذا
ب ��دوره �سيحفز بقي ��ة دول املنطقة ،وخا�صة
اململكة العربي ��ة ال�سعودية والإمارات لطرح
ق�ضية �ض ��رورة تطوير براجمهم ��ا النووية
اخلا�ص ��ة عل ��ى حلفائهم ��ا الرئي�سي�ي�ن وال
�سيما الوالي ��ات املتحدة ،و�سوف ت�صطدمان
بع ��دم فهم من جان ��ب وا�شنطن .وا�صبح هذا
حج ��ر عرثة يف �إطار امل�ش ��اورات الأمريكية ـ
ال�سعودية التي جرت قبل �أ�شهر ،حيث رف�ضت
الواليات ب�شكل قاط ��ع جميع مقرتحات ويل
العه ��د ال�سع ��ودي الأم�ي�ر حممد ب ��ن �سلمان

ح ��ول �آف ��اق بداي ��ة تد�ش�ي�ن دورة كاملة ( من
تخ�صي ��ب اليورانيوم وحت ��ى �إعادة معاجلة
نفايات املحط ��ة الكهروذرية) يف اململكة .يف
الوق ��ت نف�س ��ه �أن خ ��روج الوالي ��ات املتحدة
م ��ن خطة العمل امل�شرتك ال�شامل ،ورد �إيران
املنا�سب عليها� ،ستدفع �إىل الواجهة امل�شاكل
ال�سيا�سي ��ة والأمنية املرتبطة بالتكنلوجيات
النووية ،التي �ستجرب الأمريكيني على فر�ض
قي ��ود م�شددة عل ��ى الربنام ��ج النووية لدول
املنطقة .ويتوقع الأمريكيون بانه ومع منو
هذه االجتاهات ،فان دول املنطقة �ست�ضع من
بني خططها امل�ستقبلية �ضرورة تنفيذ برامج
�شاملة لتطوير الطاقة النووية� .أي تلك التي
ت�شم ��ل �إمكاني ��ة �إعادة املعاجل ��ة ،وتخ�صيب
اليورانيوم و�إعادة املعاجلة ،التي ت�ؤدي �إىل
�إنت ��اج ما يكف ��ي من البلوتوني ��وم امل�ستخدم
وبالت ��ايل التو�ص ��ل اىل �إنت ��اج �أ�سلحته ��ا
النووية اخلا�صة.
�إن الطلب على الطاق ��ة النووية يزداد نتيجة
لزيادة عدد ال�سكان ،ومنو االقت�صاد وات�ساع
واال�ستخ ��دام املتزاي ��د للتكنلوجيات لتحلية
املي ��اه وغريه ��ا م ��ن العوامل .وتق ��در �شركة
�سيمن� ��س الأملاني ��ة �إن الطلب عل ��ى الكهرباء
يف منطق ��ة ال�ش ��رق الأو�س ��ط �سينم ��و ب�أكرث
م ��ن  3باملائ ��ة �سنوي� � ًا حت ��ى ع ��ام ،2035
و�إن املنطق ��ة �سوف حتت ��اج �إىل �إ�ضافة اكرث
م ��ن  275كي ��كا واط من الكهرب ��اء� ،أي اكرث
مرت�ي�ن مما يتم �إنتاج ��ه الآن .ولتلبية الطلب
املتزاي ��د تقوم الآن العديد من الدول املنطقة
بتو�سي ��ع وحتدي ��ث �شبكاته ��ا الكهربائي ��ة،
وتطوي ��ر تولي ��د الكهرب ��اء من طاق ��ة الرياح
وال�شم� ��س .وباملق ��ام الأول تب ��ذل ال�سلطات
ال�سعودي ��ة والكوي ��ت واملغ ��رب والأردن
ولبن ��ان املح ��اوالت الأك�ث�ر فعالي ��ة يف ه ��ذا
ال�صدد .ووفقا لتنب�ؤات اخلرباء ،ففي الوقت

ال ��ذي �سيبق ��ى الغ ��از الطبيعي �أك�ب�ر م�صدر
للوق ��ود لإنتاج الطاقة الكهربائية يف املنطقة
عل ��ى م ��دى ال�سن ��وات ال  10/20املقبل ��ة،
ف�ضال عن �إنت ��اج الكهرباء من م�صادر الطاقة
املتج ��ددة� ،إال �أن الطاق ��ة النووي ��ة �ستلع ��ب
دور ًا متزايد ًا .ويف الوقت الذي تنطوي فيه
الطاقة النووية ،مقارنة ب�أنواع توليد الطاقة
�ألأخرى ،على جوان ��ب �سلبية ( مثل حاجتها
لنفق ��ات مالية كربى) ف�إن لديها �أف�ضلية هامة
� :إن املحط ��ة الكهروذري ��ة تنتج الكهرباء من
دون انقطاع مب�ستوى متوا�صل.
ويرى اخل�ب�راء �أن العائ ��ق الوحيد بالن�سبة
ل ��دول منطق ��ة ال�ش ��رق الأو�سط ال ��ذي يقف
�أم ��ام تطوي ��ر الطاق ��ة النووية ه ��و بالدرجة
الأوىل اجلانب املايل واالقت�صادي .والدول
الوحي ��دة الت ��ي �ست�سم ��ح لنف�سه ��ا مبث ��ل
ه ��ذه الربام ��ج ه ��ي ال�سعودية والإم ��ارات،
والكوي ��ت .ويف الوق ��ت ذات ��ه ف ��ان م�شاريع
الطاق ��ة النووية و�صل ��ت �إىل مراحل متقدمة
مب ��ا يف ذل ��ك يف م�ص ��ر ولأردن وال�سعودية
والإم ��ارات .ووفق ��ا ملختل ��ف املعطي ��ات ف�إن
الأكرث تط ��ور ًا اليوم هو برنام ��ج الإمارات:
على الرغم من �أن بناء حمطة الطاقة النووية
هن ��اك ال يخلو من ا�ضطراب ��ات وانقطاعات،
فم ��ن املرج ��ح �أن تظه ��ر �أول حمط ��ة للطاق ��ة
النووية يف البالد يف �أواخر عام � 2019أو
�أوائل عام .2020
وم ��ا يتعل ��ق باململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة
ف ��ان الإدارة الأمريكي ��ة احلالي ��ة تعار� ��ض
عل ��ى حيازته ��ا التكنلوجي ��ات النووية �أوال
لأغرا� ��ض �أمنية حيث تخ�ش ��ى وا�شنطن من
�أن تعم ��ل م�ستقب�ل ً�ا �ضد �أم ��ن �إ�سرائيل ومن
ناحية تري ��د �أمريكا �أن تبق ��ى ال�سعودية يف
�إط ��ار حمورها عن طري ��ق ربطها بتوريدات
النفط .ويف هذا يقول اخلرباء الأمريكيون
�إن ال ��كالم ع ��ن تطوي ��ر الريا� ��ض برناجمها
الن ��ووي احلقيق ��ي �سيكون فق ��ط بعد رحيل
الإدارة الأمريكية احلالي ��ة .كما �إن الريا�ض
ال تنظر يف �إمكاني ��ة التعاون يف هذا املجال
م ��ع رو�سي ��ا االحتادية �أو م ��ع ال�صني .لأنها
تريد احلف ��اظ عل ��ى عالقاته ��ا التحالفية مع
الواليات املتحدة  .يف الوقت نف�سه توا�صل
ال�سعودي ��ة امل�ش ��اورات ح ��ول مو�ض ��وع
الطاق ��ة النووي ��ة للأغرا� ��ض ال�سلمي ��ة م ��ع
رو�سي ��ا ملمار�س ��ة ال�ضغ ��ط عل ��ى وا�شنطن.
ويج ��ب �أن ن�أخ ��ذ باحل�سب ��ان �أن م�صلح ��ة
ال�سعودي ��ة الرئي�سية من التقارب مع رو�سيا
يف الق�ضايا النووي ��ة ينح�صر يف احل�صور
عل ��ى ت�صور وا�ض ��ح عن امل�شاري ��ع النووية
يف جم ��ال الطاقة يف �إيران عند بناء املحطة
الكهروذرية يف بو�شهر.
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عمارات

عمارة (معهد ع�صام فار�س) :قليل من الحداثة ..كثير من "البارامترية"
د .خالد ال�سلطاين
معمار و�أكادميي

عندما �أكون يف بريوت،
�أ�سارع اىل زيارة مبنى
"معهد ع�صام فار�س
لل�سيا�سات العامة وال�ش�ؤون
الدولية" ،الواقع يف حرم
اجلامعة االمريكية يف
بريوت � .AUBإنه املبنى
امل�صمم من قبل"زهاء
حديد" (:)2016 – 1950
املعماريّة العاملية الفذة
ذات الأ�صول العراقية،
باال�شرتاك مع باتريك
�شوماخر( .مت افتتاحه يف
 29ايار /مايو .)2014

مبنى "معهد ع�صام فار�س" منظر عام ()2014

مبنى "معهد ع�صام فار�س" تف�صيل ()2014
يحت ��ل املبن ��ى( ،ال ��ذي ف ��از ت�صميم ��ه يف
م�سابق ��ة معماري ��ة نظمته ��ا �إدارة اجلامع ��ة
يف �سن ��ة  ،2006وفق ًا للمخطط العام الذي
�أع ��ده مكت ��ب Sasaki Associates
االمريك ��ي بالتع ��اون م ��ع "دار الهند�س ��ة"
ومكتبني ا�ست�شاريني �آخرين) ،يحتل موقع ًا
كان يف ال�ساب ��ق مكان� � ًا لعي ��ادات طبي ��ة ،مت
نقله ��ا الحق� � ًا اىل �أمكن ��ة قريب ��ة م ��ن مبن ��ى
م�ست�شف ��ى اجلامع ��ة اجلديد .وق ��د جنم عن
ه ��ذا النقل ظهور م�ساح ��ات خالية يف موقع
اجلامع ��ة� ،إر ُت� ��ؤي �أن تك ��ون موقع� � ًا ملبن ��ى
املعه ��د امل�ستقبل ��ي املعن ��ي يف "..تي�س�ي�ر
احل ��وار و�إث ��راء التفاع ��ل ب�ي�ن اجلامعي�ي�ن
املتخ�ص�ص�ي�ن والباحث�ي�ن وب�ي�ن وا�ضع ��ي
ال�سيا�س ��ات و�صانع ��ي الق ��رار يف الع ��امل
العربي ب�صفة خا�صة .كما يعمل املعهد على
ا�ش ��راك �أهل املعرفة واخل�ب�رة يف املنظمات
الدولي ��ة والهيئ ��ات غري احلكومي ��ة و�سائر
الفاعل�ي�ن يف احلي ��اة العام ��ة والعالق ��ات
الدولية وب�صياغة االقرتاحات والتو�صيات
املنا�سب ��ة لر�س ��م ال�سيا�س ��ات �أو �إ�صالحها".
وق ��د مت ت�شييد املعهد مبنح ��ة كاملة من قبل
ال�سي ��د ع�ص ��ام فار� ��س �أح ��د ن ��واب رئي� ��س
ال ��وزراء اللبن ��اين ال�سابق�ي�ن ،ال ��ذي يحمل
املعهد ا�سمه.
يت�ألف املبنى من خم�س ��ة طوابق يف الأعلى
وطابق�ي�ن يف القبو (ال�س ��رداب) ،ومب�ساحة
�إجمالية تقدر بـ  3000مرت مربع .والأبعاد
التقريبي ��ة للطاب ��ق املبن ��ي بالكام ��ل ه ��ي
 70.5 ×37.5م .يف ح�ي�ن بل ��غ ارتف ��اع
املبنى حوايل  22مرت ًا ،ليكون املبنى الأعلى
يف احلرم اجلامعي كافة .ومع �إن الت�صميم

اكتم ��ل يف عام � ،2008إال �أن تنفيذه انتهى
يف �سنة  ،2014كما �أ�شرنا من قبل .ا�شتمل
املبن ��ى على ف�ض ��اءات خم�ص�ص ��ة بالأ�سا�س
اىل مكات ��ب الباحث�ي�ن و�أخ ��رى خا�ص ��ة
بالنقا�شات ،وف�ضاءات ا�سرتاحة ،كما ميتلك
قاعة رئي�سة مع ملحقاتها (وقعت يف القبو)
ت�سع ل� �ـ � 100شخ�ص ذات مدخل خا�ص يف
اجلهة ال�شمالية ،مما ميكن املعهد من تنظيم
فعالي ��ات وم�ؤمترات م ��ن دون �أن يربك ذلك
الطلبة واال�ساتذة العاملني يف املعهد ،ف�ض ًال
على توف�ي�ر �أحي ��از خا�صة باخلدم ��ات مثل
ال�س�ل�امل وامل�صاعد ودورات املي ��اة و�أحياز
اخلدمات امليكانيكية وال�صحية والكهربائية
وما �شابه ذلك.
ا�ستطاع ��ت امل�صمم ��ة �أن ت ��وزع متطلب ��ات
املعه ��د املختلف ��ة و"ت�سكنه ��ا" يف �أحي ��از
خا�ص ��ة� ،ضم ��ن كتل ��ة مع�ب�رة ب ��رزت بنتوء
كاب ��ويل  Cantileverج ��ريء ،لبع�ض
مفرداته ��ا احليّزي ��ة جعله ��ا "تطف ��و" ف ��وق
فناء خارج ��ي" ،زرعت ��ه" امل�صممة مبمرات
"مرقاتي ��ة"  ، Rampsربط ��ت به مدخل
املبن ��ى الع ��ايل مع م�ست ��وى �أر�ضي ��ة موقع
املبنى ،الذي ُطل ��ب من جميع امل�شاركني يف
امل�سابقة وقتها ،احلفاظ على �أ�شجار املوقع
وخ�صو�ص ًا �أ�شجار "ال�سرو" و"الفيكو�س"
اللذي ��ن و�صل ��ت �أعمارهم ��ا ما ب�ي�ن - 120
� 180سن ��ة! وهو م ��ا التزمت به زهاء من
خ�ل�ال ذل ��ك النتوء الكاب ��ويل املمت ��د طوي ًال
يف الف�ض ��اء والذي ي�ص ��ل طوله اىل حوايل
 21م�ت�ر ًا تقريب ًا؛ خالقة بذلك فنا ًء �إ�ضافي ًا
باملوق ��ع ،بالإ�ضاف ��ة اىل حمافظته ��ا عل ��ى
النبات ��ات املوج ��ودة وخ�صو�صي ��ة ال�ش ��كل

العام للموقع.
وبال�ض ��د م ��ن �ص�ل�ادة وانغالقي ��ة اجلدران
اخلر�سانية اخلارجية للمبنى" ،املحفورة"،
ت ��ارة ،بـ (ثقوب) ذات �أ�ش ��كال خا�صة ،كناية
ع ��ن نواف ��ذ املبنى ،ويف "طب ��ع" هيئات تلك
الثق ��وب ب�ص ��ورة غ�ي�ر نافذة عل ��ى �سطوح
واجه ��ة املبنى ،ت ��ارة �آخرى؛ ف� ��إن "داخل"
املعه ��د انط ��وى عل ��ى �شفافي ��ة وا�ضح ��ة،
ت�سمح م ��ن خ�ل�ال حواجز زجاجي ��ة بر�ؤية
كل غرفة لن�شاط الآخرى .وعن هذه الناحية
حتدي ��د ًا ،يق ��ول املعمار "�سلي ��م جليل" �أحد
امل�صمم�ي�ن الأ�سا�سي�ي�ن م ��ن مكت ��ب "زه ��اء
حدي ��د معماريون" ،وال ��ذي واكب الت�صميم
لفرتات طويل ��ة "�صمم املبن ��ى ليكون وازن ًا
وعتي ��د ًا م ��ن اخل ��ارج� ،أم ��ا يف الداخل فكل
�شيء �شفاف وه ��و ما يعك�س خ ّزان الأفكار.
فخ ّزانات الأفكار تكون دائم ًا �شفافة وت�ضج
بالأفكار واحلوار"� .أما زهاء حديد فتتحدث
عن ت�صميم املعه ��د ب�أنه " ين�سج من املمرات
والرواب ��ط واملواق ��ع امل�شرف ��ة عل ��ى احلرم
اجلامع ��ي منت ��دى لتب ��ادل الأف ��كار ومركزا
للتفاع ��ل واحل ��وار يف قل ��ب اجلامع ��ة� .إن
ت�صمي ��م املعه ��د يجع ��ل من ��ه مف�ت�رق ط ��رق
وملتق ��ى ثالث ��ي الأبع ��اد وف�ض ��اء لطلب ��ة
اجلامع ��ة وا�ساتذته ��ا وباحثيه ��ا وزواره ��ا
لاللتق ��اء والتوا�ص ��ل والتفاعل م ��ع بع�ضهم
البع� ��ض وم ��ع املجتم ��ع االو�س ��ع .واملعه ��د
يتطلع اىل امل�ستقبل ويتحدانا جميعا ل ُنغني
�أدراكن ��ا للع ��امل العرب ��ي من خ�ل�ال تو�سيع
البحث وتكبري حلقات النقا�ش".
نال ��ت عمارة املعه ��د جائزة االغا خ ��ان �سنة
.2016

ت�سع ��ى عم ��ارة "معه ��د ع�صام فار� ��س" اىل
تر�سيخ فك ��رة لدى املتلقي ،م ��ن �أن العمارة
املجرتحة �أمامه ،يتعني "ر�ؤيتها" وتقييمها
م ��ن خالل معايري تقييمية ،ت�ستلزم لإدراكها
�إب ��دال م�ألوف املعايري الدارجة التى بلورت
ذائقتنا اجلمالية �سابق ًا ،واال�ستعانة مبعايري
نقدية جديدة ،ق ��ادرة يف النتيجة على خلق
جمالياته ��ا وذائقتها ..اي�ض� � ًا! فاملنجز ،هنا،
يذهب بعيد ًا يف خط ��اه نحو تخوم �إبداعية
ومعرفية ،قد ال تكون معلومة جيدا للكرث من
املتلقيني .وه ��ذا "التقدم" اجلرئ (هل اقول
املق ��دام؟!) ،يجد �ضالت ��ه ومكانته هناك ،يف
ذلك املكان الق�صي ..وغ�ي�ر امل�ألوف .وزهاء
حدي ��د نف�سها تذكرنا به ��ذا ،عندما تقول "..
يتع�ي�ن �أن يكون كل �شيء بالغ� � ًا حد الكمال،
وعل ��ى جانب كبري م ��ن االتق ��ان .كل �شيء،
حتى الأفكار .ثم ��ة �أبواب عديدة غري مغلقة
الت ��زال موجودة .هن ��اك الكثريالذي يتعني
فعله ،و�أجرتاحه ،و�إبداع ��ه .ف�أنا ،بب�ساطة،
ال اعتقد ب�أن ثمة نهاية للإبداع!".
ما مييز عم ��ارة املعهد لي�س فقط "�صوابية"
عمل الف�ضاءات امل�صممة واختيار �أ�شكالها،
�أو �إيج ��اد عالق ��ة واقعي ��ة و�صحيح ��ة فيم ��ا
بينه ��ا ،ما ميي ��ز عم ��ارة املعهد ،وه ��و الذي
يفرقها ع ��ن العم ��ارة "الآخ ��رى" ويتخالف
معه ��ا ،ومينحه ��ا فرادته ��ا هي اللغ ��ة :اللغة
املعماري ��ة ،م�ضاف� � ًا اليها �أ�سل ��وب تنطيقها.
"اللغ ��ة" و"التنطيق" :هم ��ا ،بالتايل عماد
املقاربة (الزهائي ��ة) .دعونا � ،إذن ،نتفح�ص
ه ��ذه اللغة ،ونع ��رج على �أ�سل ��وب تنطيقها،
جله ��ة �إدراك �أعمق ملا ه ��و مرئي ومعرو�ض
�أمامنا من "عمارة" معهد ع�صام فار�س.
يف دار�ستنا عن عمارة زهاء حديد املن�شورة
يف كتابن ��ا( :فع ��ل العم ��ارة ..ون�صه ��ا)،
(امل ��دى ،ب�ي�روت� ،)2013 ،أ�شرن ��ا اىل
خ�صو�صي ��ة مقاربته ��ا الت�صميمي ��ة ،عندما
كتبن ��ا .."" :واحلال �إن عمارة زهاء ال ميكن
�إدراك ماهيته ��ا التكويني ��ة ع�ب�ر الأ�سل ��وب

التو�صيفي � . Descriptiveإذ يظل هذا
اال�سل ��وب معني ًا وحم ��دد ًا بالنتائ ��ج املرئية
للمعط ��ى الت�صميمي ،يف ح�ي�ن ان املطلوب
هو الغو�ص يف كنه تلك املقاربة وا�ستجالء
جوهرها .وهذا يت�أتى من فهم عوامل عديدة
اثرت يف �صياغة وظهور تلك املقاربة ،وهي
عوامل عديدة ومت�شعبة ،قد ال تكون خا�صة
فق ��ط يف ال�ش�أن املعم ��اري� .أي بتعبري �آخر،
�إن املطل ��وب ه ��و معرفة خوا� ��ص "املاكنة"
املفاهيمي ��ة ،امل�ؤهل ��ة ال�ستي�ل�اد مث ��ل تل ��ك
الت�صامي ��م ،عند ذاك يت ��م �إدراك وا�ستيعاب
م�سوغ ��ات الن ��اجت الأخ�ي�ر ب ��كل غرائبي ��ة
"فورم ��ه" اال�ستثنائي" .وكتبن ��ا �أي�ض ًا "..
�أيك ��ون� ،إذن ،منجزه ��ا الت�صميم ��ي عاب ��ر ًا
ملعن ��ى الت�أط�ي�ر املفاهيم ��ي؟ ،ه ��ل ي�ؤ�س� ��س
ذل ��ك املنجز املتمّيز ،هو ال ��ذي �أعلن قطيعته
متام� � ًا مع كل ما ه ��و م�أل ��وف ومعروف يف
امل�شه ��د املعم ��اري وخطاب ��ه ،نهج� � ًا خا�ص ��ا
ب ��ه بعيد ًا ع ��ن نط ��اق الت�صنيف ��ات و�أن�ساق
الطروح ��ات؟ .بالن�سبة اليه ��ا ،بالن�سبة اىل
زهاء ،ه ��ي معنية ا�سا�سا ،كم ��ا تقول دائما،
يف تو�سي ��ع مفهوم العمارة املهني واملعريف
يف �آن؛ يف م� � ّد تخ ��وم جمال عم ��ل العمارة،
واحيان ��ا "حتطيم" حدوده ��ا والتطلع نحو
�آف ��اق مهني ��ة جدي ��دة ،مل تكن �سابق� � ًا �ضمن
اهتمام ��ات العمارة وحت ��ى جمالها احليوي
امل�ؤثر عادة ،يف قرارتها التكوينية.
من هن ��ا� ،إذن؛ من تل ��ك النقطة الت ��ى �أ�شرنا
له ��ا تو ًا ،يتع�ي�ن فهم م�ضمون تل ��ك العمارة،
وت�ص ��ور لغتها اال�ستثنائي ��ة .ولكن ماذا عن
"التنطي ��ق"؟ مبعن ��ى ،كي ��ف ميكن مبقدور
تل ��ك اللغة الفريدة �أن تتج�س ��د مادي ًا وتدرك
ب�صري� � ًا؟ ه ��ذه املهم ��ة الإبداعي ��ة ،تكفل بها
"باتري ��ك �شوماخ ��ر" (Partik )1961
 Schumacher؛ �أحد اثنني قادا مكتب
<زهاء حديد معماريون> .و"�شوماخر"من
�أ�صول �أملانية  ،ان�ضم اىل مكتب زهاء حديد
�سن ��ة  ،1988در� ��س العم ��ارة يف مدار� ��س

�أوروبية و�أمريكية ،ونال �شهادة الدكتوراه
ع ��ام  1999م ��ن جامع ��ة "كالغينف ��ورت"
النم�ساوية ،ويعد واحد ًا من �أمهر امل�شتغلني
على الربامج الكمبيوترية يف العامل .و�سبق
�أن ان�ش� ��أ ونظ ��م يف مدر�س ��ة " "AAبلندن
�سن ��ة " ،1996خمت�ب�ر �أبح ��اث الت�صميم"
و�أداره مع زميل له.
ال يت�سع املجال،هن ��ا ،احلديث عن �أطروحة
باتري ��ك �شوماخ ��ر ب�ص ��ورة تف�صيلي ��ة ،لأن
امل�صم ��م الرئي� ��س يف مكتب زه ��اء ،يتحدث
ع ��ن واقع ��ة غ�ي�ر عادي ��ة ،تخرج ع ��ن جمال
حمدودي ��ة �أه ��داف ه ��ذة احللقة؛ ذل ��ك لأننا
ب�ص ��دد ا�ستعرا� ��ض ح ��دث ا�ستثنائ ��ي،
يتح ��دث ع ��ن "مي�ل�اد" مقارب ��ة جدي ��دة
(�شوماخ ��ر يدعوه ��ا ط ��راز ًا جدي ��د ًا) يف
العم ��ارة .وه ��ذا الط ��راز /املقارب ��ة ه ��و:
"البارامرتي ��ة". Parametricism
وه ��و م�صطل ��ح جدي ��د يف املعج ��م املعريف
"مابع ��د احلداث ��ي" ،وه ��و� ،أي�ض� � ًا ،متعدد
املع ��اين ،الميك ��ن ترجمت ��ه ،ب�سهول ��ة ،اىل
العربي ��ة�( ،أو عل ��ى وجه الدق ��ة ،ال ميكنني،
�شخ�صي� � ًا ،ترجمت ��ه .ت ��ارك ًا ه ��ذه املهمة اىل
اخوانن ��ا املغارب ��ة او اللبناني�ي�ن الذي ��ن
�سب ��ق وان اث ��روا لغتنا مبرادف ��ات جد ذكية
للم�صطلح ��ات املعرفي ��ة اجلدي ��دة ،مف�ضال،
الآن ،ا�ستخدام امل�صطل ��ح بنطقه اال�صلي).
والبارامرتي ��ة (او "البارامرتوي ��ة"،
�إن �شئت ��م) ،ه ��و ط ��راز ول ��د م ��ن تطبيق ��ات
ا�ستخ ��دام الر�س ��وم املتحرك ��ة (الأحي ��اء)
 Animationالرقمي ��ة .وم ��ع ان تل ��ك
التطبيقات ،تعود اىل منت�صف الت�سعينيات،
فان طراز "البارامرتية" ظهر ب�شكل وا�ضح،
يف ال�سنوات االخرية ،مت�ساوق ًا مع التطور
املده� ��ش يف برجمي ��ات منظوم ��ة الت�صميم
املتقدم ��ة .ي�ش�ي�ر "باتري ��ك �شوماخ ��ر" يف
ع ��دد جمل ��ة <الت�صمي ��م املعم ��اري> AD
اللندنية( ،عدد متوز� -آب  )2009واملكر�س
اىل "امل ��دن الرقمي ��ة" بانه �أ�ص ��در <بيان>

ف��ـ��ي االن��ت��ظ��ار

توين موري�سون :وداع ًا لأعظم كاتبة ..نحن جميع ًا
مدينون لها كثري ًا
جيكوزي �أوبوما *
ترجمة � /أحمد فا�ضل

لقد ا�ستيقظت مثل الكثريين على نب�أ وفاة
الكاتبة الأمريكية الإفريقية الكبرية توين
موري�سون  ،ومبا �أنني �أ�صبت نتيجةهذا
اخل�ب�ر بداي ًة باالحب ��اط  ،ف�إن ردة فعلي
انتقل ��ت بب ��طء م ��ن �صدم ��ة �إىل خ ��وف ،
ثم �إىل �ش ��عور بالهدوء  ،ف� ��إذا حكمنا على
�أنف�س ��نا �أن للعمر �أحكام ��ه القطعية حيث
يرتكنا يف �أخريات �أيامنا �أكرث ه�شا�ش ��ة
ع ��ن ذي قب ��ل � ،أو ات�س ��منا باالن�س ��حاب
التدريج ��ي م ��ن �أعمالن ��ا ب�س ��ببه  ،ف� ��إن
موري�س ��ون مثل معظم ال ُكتاب الكبار  ،مل
ت�صبها �سنواتها الثامنة والثمانون بالكرب
 ،بل وا�ص ��لت تقدمي ق�ص�ص ��ها و�أفكارها
بروحي ��ة قوي ��ة  ،فق ��د مت �إ�ص ��دارها The
 " Source of Self-Regardم�ص ��در
اح�ت�رام ال ��ذات "  ،وه ��و ا�ستك�ش ��اف
�إ�ض ��ايف لبع� ��ض املو�ضوع ��ات الوا�سع ��ة
املتعلق ��ة بالعرق والكرام ��ة التي اكت�شفتها
طوال حياتها يف روايات مثل Beloved :

" حمبوبة " و � " The Bluest Eyeأزرق
عني "  ،ومنذ ب�ضعة �أ�شهر فقط ُ ،ن�شر لها
يف خ ��ارج الواليات املتح ��دة كتابها " فم
مل ��يء بالدم " وهو جمموعة من مقاالتها
وخطبه ��ا الت ��ي ن�شرته ��ا �سابق� � ًا  ،وه ��و
ح�صيل ��ة  40عام ًا احتوى عل ��ى ت�أمالتها
مب ��ا يف ذل ��ك �أفكاره ��ا وحججه ��ا ح ��ول
ال�سيا�س ��ة والف ��ن والكتاب ��ة  ،كما يحتوي
الكتاب على الإر�شادات وجل�سات الأ�سئلة
والأجوبة املكتوبة والأف ��كار والتحليالت
 ،والتف�س�ي�رات وحمادث ��ات �أخ ��رى تعود
ل�سن ��وات طويلة  ،مبعنى �آخر �إنه كتاب
كبري  ،غني  ،غري منطي .
وحت ��ى وقت قري ��ب � ،شهدنا دفق� � ًا ثابت ًا
م ��ن الرواي ��ات منها  " :الل ��ه �ساعد الطفل
"  ،الت ��ي مت ن�شره ��ا يف نف� ��س الي ��وم
ال ��ذي ن�ش ��رتُ في ��ه روايت ��ي الأوىل The
 " Fishermenال�صي ��ادون "  ،يف ع ��ام
 ، 2015ومل يكن هناك ما ي�شري �إىل
انته ��اء كتابته ��ا امل�ستم ��رة م ��ن الق�ص�ص
والأف ��كار الرائعة  ،ومع وف ��اة موري�سون
 ،ي�شع ��ر العدي ��د من ال ُكت ��اب اليوم �أننا
فقدن ��ا �أمنا الأدبية  ،وعلى الرغم من �أنني
ن�ش�أت يف مدين ��ة يف نيجرييا � ،إال �أن �أول
كاتب�ي�ن �أمريكيني قر�أتهما كان ��ا من ال�سود
ريت�ش ��ارد راي ��ت وموري�س ��ون  ،فقد قر�أت
� " Black Boyصبي �أ�سود " يف �سن 11
�أو  12عام ًا  ،ثم موري�سون The Bluest
� " Eyeأزرق ع�ي�ن " � ،إنه ��ا ق�ص ��ة مدم ��رة
لفتاة �س ��وداء تدمرها تدين احرتام الذات
ال ��ذي فر�ض ��ه عليه ��ا جمتمع يت�ض ��اءل فيه

جن�سه ��ا وثقافتها عل ��ى �أنهما قبيحان وال
ي�ستحقان االحرتام  ،وعندما كنت �صغري ًا
يف نيجريي ��ا  ،وبعد �أن تو�صلت ببطء �إىل
فه ��م �أن الأفارق ��ة كان ��وا ينظ ��رون �إليهم
م ��ن قبل بقية العامل عل ��ى �أنهم جمرد لون
�أ�س ��ود  ،فقد ر�أيت ال�ض ��وء يف هذه الق�صة
القامتة و�أدركت �أننا �إذا بد�أنا يف التعمق
يف �أنف�سن ��ا �سنفخر برتاثنا  ،و�سوف نرى
اجلم ��ال احلقيق ��ي فين ��ا وما يقول ��ه بقية
العامل عنا � ،أو كيف يروننا  ،لن يتمكنوا
�أبد ًا من قتل روحنا .
وعندم ��ا يثني عل ��ى موري�سون كاتب كبري
هو النيجريي �شينوا �أت�شيبي  ،فهي �شهادة

كب�ي�رة بحقه ��ا  ،فقد اعرتف �أنه ��ا �ساعدته
عل ��ى اكت�شاف م ��ا �أ�سماه " حري ��ة الكتابة
" يف �أنن ��ا ن�ستطي ��ع �أن ن ��روي ق�ص�صنا
اخلا�ص ��ة  ،وبذلك نرفع م ��ن �ش�أن �شعوبنا
يف نظ ��ر الع ��امل  ،وبالتفك�ي�ر يف حياتها
� ،أ�شع ��ر ب�شع ��ور بال�س�ل�ام لأنن ��ي �أعل ��م
�أنن ��ي تعلمت الكث�ي�ر م ��ن موري�سون على
امل�ستوى احلريف  ،اعتقد �أنها كانت �أعظم
كاتب ��ة �أمريكية حي ��ة وواحدة م ��ن �أف�ضل
م�صمم ��ي الن�ث�ر يف الع ��امل  ،يف �إح ��دى
امل ��رات ومن عل ��ى منت �إح ��دى الطائرات
الت ��ي جمعتن ��ي مبارت ��ن �آمي� ��س  ،وويل
�سوين ��كا � ،سلمان ر�شدي و�آخرون  ،قلت

"مانفي�س ��ت" البارامرتي ��ة �سن ��ة ،2008
معلن� � ًا ب ��ه والدة ه ��ذا الط ��راز املعم ��اري.
وي�ؤك ��د امل�صم ��م الرئي�س يف مكت ��ب "زهاء
حدي ��د معماري ��ون" بالق ��ول يف ذات الع ��دد
م ��ن املجلة م ��ن �أن" البارامرتي ��ة -هو طراز
جديد ومهم ظه ��ر بعد احلداثة .وهو يعتني
بايجاد مقا�س مالئ ��م ملختلف املجاالت التى
يتعاط ��ى بها ،بدء ًا من العم ��ارة ،والت�صميم
الداخلي ،و�ص ��و ًال اىل الت�صاميم احل�ضرية
ال�ضخمة".
وكما ن ��رى� ،أو كما ي ��راد �أن يوحي لنا ،فان
"البارامرتي ��ة" وفق� � ًا ل�شوماخ ��ر وبح�سب
بيانه ،هي الط ��راز امل�ؤهل مللء الفراغ الذي
وج ��دت العم ��ارة نف�سه ��ا في ��ه م�ؤخ ��ر ًا .وما
االهتم ��ام ،وم ��ا االع�ت�راف الت ��ى حتظى به
امل�شاريع املنف ��ذه وامل�صممة وفق� � ًا للمقاربة
البارامرتي ��ة ،يف الفرتات االخ�ي�رة ،والتى
نال املكتب عنها جوائز عديدة� ،سوى برهان ًا
جلي� � ًا ملا ي ��رى �شوماخ ��ر في ��ه �صوابية قيم
طروحات ه ��ذا التيار الطليع ��ي و�صدقيته.
وكل ه ��ذا يجع ��ل م ��ن مقارب ��ة �شوماخ ��ر،
�أطروح ��ة قابل ��ة للتفك�ي�ر العمي ��ق حوله ��ا،
وتخل ��ق� ،أي�ض ًا ،جم ��ا ًال للت�أم ��ل ،عما ينتظر
العمارة امل�ستقبلية من �آفاق جديدة وغريبة
ورمبا حتى ..خميفة؛ لكنها مع هذا( ،ورمبا
ب�سب ��ب ه ��ذا) ،تظل� ،أي�ض� � ًا ،تت�س ��م باملتعة،
والت�شوي ��ق ،والطراف ��ة! بي ��د �إن النتيج ��ة
الأه ��م امل�ستخل�صة من كل ذلك ،تبقى ت�شري،
اىل ان عم ��ارة "معه ��د ع�ص ��ام فار�س" متثل
حالة خا�صة من االبداع ،تتمازج يف حلولها
التكويني ��ة ،القليل من مب ��ادئ احلداثة ،مع
الكث�ي�ر م ��ن الق ��رارات "البارامرتي ��ة"؛ م ��ا
ي�ضف ��ي على عمارة املبنى متي ��زا ا�ستثنائيا
جتعل ��ه متفردا �ضمن "لغ ��ات" عمارة مباين
احل ��رم اجلامع ��ي ،ان مل يك ��ن وحي ��د ًا يف
البيئة املبنية لبريوت باكملها!
و "زه ��اء حدي ��د" (-)-2016 1950
معمار ّي ��ة املبنى ،و ِل ��دت يف بغداد  /العراق
يف  31اكتوب ��ر ،1950وح�صل ��ت عل ��ى
�شه ��ادة اللي�سان� ��س من اجلامع ��ة االمريكية
يف ب�ي�روت ،بفرع الريا�ضيات عام .1971
لكنه ��ا در�س ��ت العم ��ارة الحق� � ًا ،يف مدر�سة
اجلمعية املعماري ��ة بلندن /اململكة املتحدة،
وتخرج ��ت منه ��ا ع ��ام  ،1977ويف ذات
ال�سن ��ة عين ��ت كمعي ��دة يف املدر�س ��ة الت ��ى
تخرج ��ت منه ��ا .والحق� � ًا �أ�صبح ��ت ا�ستاذة
زائ ��رة يف العديد من اجلامع ��ات املرموقة:
الأوروبي ��ة واالمريكية منه ��ا� .صممت زهاء
م�شاري ��ع كث�ي�رة يف بريطاني ��ا وخارجه ��ا،
واح�صيت البل ��دان التى �صمم ��ت املعمارية
م�شاري ��ع له ��ا بح ��وايل  45دول ��ة ،ب�ضمنها
وطنه ��ا اال�صل ��ي الع ��راق ،حي ��ث �صممت له
مبنى البن ��ك املركزي العراقي �سنة .2012
حازت على جوائ ��ز مرموقة ب�ضمنها جائزة
"بريتزكر �سنة .2004
توفي ��ت �إثر نوب ��ة قلبية يف مدين ��ة ميامي/
فلوري ��دا – الوالي ��ات املتح ��دة يف � 31آذار
�سنة .2016

لهم وبجر�أة �شعرت حلظتها بده�شتهم :
" اللغة الإنكليزية هي لغة اعتربها لغة
غني ��ة وعن�صري ��ة للغاية بنف� ��س الوقت ،
حينم ��ا �أجد فيها ما ي�شع ��رين �أين خمتلف
ع ��ن الناطق�ي�ن به ��ا ب�سب ��ب م ��ا يقولونه
عن ��ا  ،لكنن ��ي �أع� � ُد نف�س ��ي ك�أح ��د الكتاب
العديدين من الدول اال�ستعمارية ال�سابقة
الذي ��ن يكتبون الآن باللغ ��ة الإنكليزية ،
والتي �أ�صبحت لدينا اللغة الوطنية  ،فقد
كان علينا �إيجاد طرق لإخ�ضاعها وقهرها
 ،وجعله ��ا خا�ضعة حل�سا�سيتنا الثقافية ،
ج ��زء م ��ن هذا القول قد ي�شم ��ل لي�س فقط
الكتاب ��ة باللغ ��ة الإنكليزي ��ة ب ��ل بالطريقة
الت ��ي نريدها  ،كان هذا بال�ضبط ما فعلته
موري�س ��ون طوال حياته ��ا فقد �شجعتني
عل ��ى الكتاب ��ة ع ��ن الدي ��ن التقلي ��دي
والثق ��ايف والفل�سف ��ي الأفريق ��ي دون
حتف ��ظ  ،حتى لو كان بقية العامل  -و حتى
الأفارق ��ة �أنف�سه ��م  -ي ��رون �أنه ��ا متخلفة
وغ�ي�ر �س ��ارة فقد وج ��دت فيه ��ا �إ�ضاءات
رائع ��ة  ،لأن جي�ل ً�ا جدي ��د ًا م ��ن الكت ��اب
ال�سود والإفريقيني �سوف ي�ستمرون يف
فعل ذلك  ،بت�شجيع من العمل العظيم الذي
تركته لنا  -ولهذا � ،أ�شكرها .
 جيك ��وزي �أوبوم ��ا (م ��ن موالي ��د  )1986ه ��و
كات ��ب نيج�ي�ري و�أ�س ��تاذ م�س ��اعد يف الأدب
والكتابة الإبداعية يف جامعة نربا�سكا لينكولن
 ،وق ��د مت ا�ستدع ��ا�ؤه للكتاب ��ة يف �صحيف ��ة
نيوي ��ورك تامي ��ز  ،كم ��ا مت اختي ��اره كواح ��د
م ��ن  100مفك ��ر عامل ��ي م ��ن قب ��ل جمل ��ة ال�سيا�سة
اخلارجية .

عبد العزيز احليدر
ال�شفيف
يل م�سا َء
ِ
اجلال�س يف ك�أ�س وهمي
ْ
أ�ستيقظ اىل فرا�شك و�أتركني اىل
�
ركالت �أجنة اخلوف يف �أح�شائي
0000
�أُقلب ذكرياتي
م َع فم كان نبع ًا من ع�سل
و�شعر كان مير كفر�شاة �ساحرة
ب�ألوانها ال�سبعة تر�سم كهولتي
الندية هذه
0000
اتركني اىل ورقي اليتقلب بذاته
على ف�صول م�ضطربة
ايها القيثار الذي كنت تعزف على

اوتاري التعبة
0000
ايها الليل
املتناق�ص الظالل
الزاحف بهدوء اىل وكر النمل
اىل �سرة احلزن
ايها املختبئ حتت خيمة
ال�صحراء
والنار اخلامدة
اتركني يف مركب االنتظار الوقح
هذا
وحتت رحمة االنواء املتقلبة
للروح
اتركني م�شدود احلنجرة
اخيط املتهرئ من اكمام ال�صمت
يف انتظار ابجدية جديدة
ت�صلح للأحاديث العابرة يف
املمرات
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وودي �آلن
�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى حديث� � ًا كت ��اب بعن ��وان "وودي
�آل ��ن ع ��ن وودي �آل ��ن" ترجم ��ة دالل ن�ص ��ر ،وه ��و �سرية
ذاتي ��ة للمخ ��رج ال�سينمائ ��ي ال�شه�ي�ر ال ��ذي يع� � ّد �أح ��د
�أب ��رز املخرج�ي�ن يف هوليوود.ع ��رف بتقدمي ��ه الأفالم
الرومان�سي ��ة الكوميدية التي تتخلله ��ا حماكاة �ساخرة
وكوميدي ��ا تهريجية .ترتكز مو�ضوع ��ات �أفالمه بعمق
عل ��ى الأدب ،اجلن� ��س ،الفل�سف ��ة ،عل ��م النف� ��س ،الهوية
اليهودي ��ة وتاريخ ال�سينم ��ا ..فاز�أربع م ��رات بجائزة
الأو�س ��كار �ضمن  24تر�شيحا ناله ��ا يف ثالثة جماالت
هي الإخراج والكتابة والتمثيلُ .تعد مدينة نيويورك
م�سرح ًا لأغلب �أعماله وثيمة �أ�سا�سية لها.
ح

ول العا

لم

املقام العراقي يف مهرجان عكاظ

رونالدو "الراق�ص" يثري �سخرية وا�سعة
�أث� � ��ار جن ��م ك� ��رة ال� �ق ��دم ال�ب�رت� �غ ��ايل،
كري�ستيانو رون��ال��دو� ،سخرية وا�سعة
على املن�صات االجتماعية بعدما ظهر
يف �إعالن جتاري "مثري" لفائدة �إحدى
من�صات البيع الإلكرتوين يف جنوب
�شرق �آ�سيا .ويف بداية الفيديو ،الذي
�شوهد  9.5مليون مرة على "تويرت"،
ظهر العب يوفنتو�س الإيطايل ،وهو
يقذف ال�ك��رة ،ثم �أخ��ذ ي ��ؤدي رق�صة
غريبة .ورق�ص رونالدو يف الإعالن
وه ��و مي���س��ك ب �ج �ه��از يف ال �ي��د ،يف
�إ�شارة �إىل ال�شراء من من�صة البيع الإلكرتوين
املعروفة با�سم " ."Shopeeوقال معلقون �إن
كري�ستيانو رونالدو ،ال��ذي فاز بجائزة الكرة
الذهبية  5مرات ،لي�س يف حاجة �إىل املال حتى
يقبل ب�إعالن جت��اري من هذا القبيل .وت�ساءل
م�ع�ل�ق��ون" :رونالدو ،م ��اذا فعلت بنف�سك؟"،
و�أرف��ق �آخ��رون رموز "الإميوجي" ال�ضاحكة،
حتى ي�سخروا من املقطع.
يف املقابل ،قال منتقدون �إن ال�شركة هي اخلا�سرة

يف الأمر ،لأنها دفعت مبلغا كبريا
لرونالدو ،على الأرجح ،لكنها مل ت�ستفد منه يف
�إعالن �إبداعي ي�ستطيع �أن يحقق �إعجابا و�سط
املتابعني .و�إىل جانب �أجره املرتفع يف الفريق
الإيطايل وعدد من املن�ش�آت العقارية والفنادق،
يعتمد رونالدو البالغ  33عاما ،على الإعالنات
التجارية ،حيث ت�شري الأرق��ام �إىل �أن مداخيله
يف ال�سنة اجل��اري��ة و�صلت �إىل  109ماليني
دوالر.

� �ش �ه��د اجل� �ن ��اح ال �ع��راق��ي
يف م�ه��رج��ان ��س��وق عكاظ
الثقايف يف مدينة الطائف
ال�سعودية اق �ب��ا ًال �شديد ًا
خالل امل�شاركة الأوىل له يف
امل�ه��رج��ان ،وت�ضمن �إقامة
عرو�ض مو�سيقية تقدمها
فرقة اجلالغي البغدادي،
وفعاليات �أخرى.
وق��ال املاي�سرتو العراقي
علي خ�صاف �إن "اجلناح
ال� �ع���راق���ي امل� ��� �ش���ارك يف
ال��دورة ال �ـ 13من مهرجان
� �س��وق ع �ك��اظ ��ش�ه��د اق�ب��اال
�شديد ًا وطلب ًا متزايد ًا على
الأغ��اين العراقية والفنون
الأ�صيلة من قبل اجلمهور
ال�سعودي" .و�أ� �ض��اف �أن
"فرقة اجلالغي البغدادي
م�ستمرة بتقدمي عرو�ضها
ط� �ي� �ل ��ة ف��ت ��رة وج� ��وده� ��ا

�أودري هيبورن� 800 :صورة تروي �سريتها
يت�ش ّكل معر�ض "�أودري احلميمة" ،املُقام يف
"مبنى فاندربورغ" يف العا�صمة البلجيكية
بروك�سل ،لغاية � 25آب احلايل ،من عد ٍد كبري
ال�صوَر الفوتوغرافية التي يغلب عليها
من ُ
كتب ووثائق ودفاتر
ومن
أبي�ض،
ل
وا
الأ�سود
ٍ
ومتاثيل ومالب�س وكتابات خمتلفة ،مو ّزعة
على  800مرت مربّع ،يف طابقني اثنني.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك �أ�شرطة ُت ّ
بث
على اجل ��دران يف �أم��اك��ن متف ّرقة،
ت�ظ�ه��ر ف�ي�ه��ا امل�م�ث�ل��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة
�أودري ه �ي �ب��ورن ،امل ��ول ��ودة يف
"�إيك�سل" (ب��روك �� �س��ل) ،يف 4
�أي � � ��ار  ،1929وامل � �ت� ��وف� ��اة يف
"تولو�شوناز"

(� �س��وي �� �س��را) ،يف  20ي�ن��اي��ر /ك��ان��ون ال�ث��اين
 ،1993يف منا�سبات خمتلفة ،كما يظهر فيها
�أ�صدقاء ومعارف لها ،يحكون عنها� ،أو يحتفلون
بها ومعها.
املدينة ال�سوي�سرية تولو�شوناز حتت ّل مكا ًنا
ب ��ار ًزا يف امل�ع��ر���ض ال��ذي ي ّ
ُنظمه اب��ن املمثلة
يري��ر ـ م��ن زوج�ه��ا الأول ِم� ْل
�شون هيبورن ف� ّ
فريّير ( 1917ـ  ،)2008املمثل واملخرج واملنتج
الأمريكي ـ منذ الأول من �أيار  ،2019مبنا�سبة
ذكرى مرور  90عامًا على والدتها�ُ .صور ملوّ نة
ملنزل يُثري �إعجاب �أودري ويُريحها ،فتطلبه لها
كي تنعزل فيه �أعوامًا عديدة قبل رحيلها.
ُ�صور كبرية و�أخ��رى �صغرية �ستكون �إح��دى
حم� ّ�ط��ات اجل��ول��ة يف ال �ط��اب �ق�ين ،ال �ت��ي تبدو
�أحيا ًنا دهاليز تقود ال��زائ��ر يف �أروق��ة مُعتمة
قلي ًال ،تتالءم و�أج��واء املبثوث على اجل��دران
من �أ�شرطة ،بع�ضها مُ�صوَّر مع مق ّربني �إليها يف
مراحل عديدة من حياتها� ،أو يف منا�سبات
ع��ا ّم��ة �أو خ��ا�ّ��ص��ة ،وبع�ضها الآخ��ر
معني باحتفاالت �أو حفالت.
ّ

تقــريــر
 جواد ب�شارة
الكاتب العراقي المقيم في
ب��اري ����س � �ص��در ل��ه م ��ؤخ��را
ك �ت��اب ب �ع �ن��وان ك��ون مرئي
واكوان خفية ،والكتاب كما
يقول م�ؤلفه هو رحلة ممتعة
بين االكوان ،ومحاولة لفهم
ا��س��رار كوننا المرئي الذي
ي �� �ش �ك��ل اك��ث��ر م ��ن ج���س�ي��م،
وبذكر ان جواد ب�شارة �سبق � شفاء هادي
ان ا� �ص��درر �سل�سلة علمية ال �ف �ن��ان��ة ال�ت���ش�ك�ي�ل�ي��ة تقيم
ت�ت�ع�ل��ق ب��ال �ك��ون وال�ف���ض��اء معر�ضها االول ب�ع�ن��وان "
بعدة اجزاء
ب�ن��ات اف �ك��اري " ع�ل��ى قاعة
م��رك��ز ال �ف �ن��ون ف ��ي وزارة
 قي�س العجر�ش
الثقافة اليوم االثنين ال�ساعة
�م
�
ج
�ر
االع �ل��ام � ��ي وال��م��ت�
الحادية ع�شرة �صباحا
ي�ست�ضيفه ن��ادي القراءة
 19ال �ت��اب��ع لمنظمة ان��ا  خ�ضير فليح الزيدي
ع��راق��ي ان��ا اق��ر�أ للحديث ال��روائ��ي وال�ق��ا���ص �صدرت
ع � ��ن ت ��رج� �م� �ت ��ه ل��ك��ت��اب ل��ه ح��دي �ث��ا ع��ن دار �سطور
االن��ه��ي��ار ل�ل�ك��ات�ب��ة �آي �م��ا رواي� � ��ة ب� �ع� �ن ��وان ال �م��دع��و
� �س �ك��اى  ،ال�ج�ل���س��ة ت�ق��ام �صدام ح�سين فرحان تتناول
ال �ي��وم االث �ن �ي��ن ال���س��اع��ة معاناة م��واط��ن بعد 2003
ال�ساد�سة م�ساء في مقهى وم��ا يتعر�ض له من معاناة
" كهوة وكتاب " .
ب�سبب ا�سمه .

 حممد جا�سم
انته ��ى العم ��ل يف الفيل ��م اجنب ��ي
م ��ن انتاج م�شرتك ما ب�ي�ن انكلرتا
وايطاليا وفرن�سا ،ويحمل عنوان
بغ ��داد يف خيايل .ميث ��ل بطولته
الفنان هيثم عبد ال ��رزاق والفنانة
عواطف نعيم وعلي دعيم وزهراء
غن ��دور .وكذل ��ك هن ��اك ممثل ��ون
اجان ��ب م ��ن انكل�ت�را وايطالي ��ا
وفرن�سا ،ويخرجه الفنان العراقي
ال�سوي�س ��ري اجلن�سي ��ة "�سم�ي�ر
جم ��ال" .الفيل ��م يتن ��اول حم ��اور
كث�ي�رة ع ��ن التط ��رف والهج ��رة
والتهمي� ��ش واملعان ��اة العاطفي ��ة.
وه ��و اول فيل ��م روائ ��ي لللفن ��ان
هيث ��م عبد ال ��رزاق بع ��د جمموعة

الطقس

ب��امل�ه��رج��ان ب��واق��ع نحو 4
�ساعات يومي ًا" ،م�شري ًا �إىل
�أن��ه "مت االت�ف��اق مع �إدارة
م�ه��رج��ان ��س��وق ع�ك��اظ يف
ال�ط��ائ��ف ع�ل��ى دع ��وة فرقة
ب��غ��داد امل��رك��زي��ة ال�ت��اب�ع��ة
ل��دائ��رة الفنون املو�سيقية
ب�ع��د ت��زاي��د ال�ط�ل�ب��ات على

الأغنية العراقية".
وي���ض��م اجل �ن��اح ال�ع��راق��ي
�إىل جانب الفرق املو�سيقية
فعاليات �أخ��رى كمعار�ض
احل��رف اليدوية والأزي��اء
وب�ع����ض ال�ف�ع��ال�ي��ات التي
ت�ت�ن��اول الثقافة العراقية
والتاريخ العراقي.

وي �� �ش��ار �إىل �أن م�ه��رج��ان
�سوق عكاظ الثقايف انطلق
يف مدينة الطائف يف الأول
من �آب اجلاري وينتهي يف
ال� �ـ 31م�ن��ه ،مب�شاركة 11
دولة عربية ،وتعد م�شاركة
العراق يف دورت��ه احلالية
ه ��ي الأوىل م ��ن ن��وع �ه��ا،
وت��أت��ي يف �سياق توطيد
ال� �ع�ل�اق ��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة
ب � �ي� ��ن ال � � � �ع� � � ��راق
واململكة العربية
ال�سعودية.

جينيفر �أني�ستون
ت�ساعد م�سنة
ت��داول رواد مواقع التوا�صل االجتماعي
�صو ًرا للممثلة الأمريكية جينيفر �أني�ستون،
وهي ت�ساعد �سيدة م�سنة يف التقاط ف�ضالت
كلبها من ال�شارع.
وانت�شرت تلك ال�صور على "في�س بوك"
م�صحوبة بعبارات ال�شكر والثناء للنجمة
ال �ع��امل �ي��ة ،م�ن�ه��ا "لقطة لطيفة التقطتها
الكامريا جلينيفر �أني�ستون ،وهي ت�ساعد
ام��ر�أة م�سنة يف تنظيف ف�ضالت كلبها من
ال�شارع" ،و"ال بد �أن جلينفر قلب كبري".
لكن مل تكن تلك ال�صور التي يعود تاريخعها
الفعلي �إىل ع��ام � ،2009إال م�شهدا م��ن فيلم
" ،"The Bounty Hunterالذي �أدى
بطولته املمثل ج�ي�رارد بتلر ،حيث كانت
تقوم بت�صوير �أحد م�شاهد الفيلم يف حي
وي���س��ت ف�ي�ل��دج م��دي�ن��ة ن �ي��وي��ورك ،وه��ي
ال�صور التي ن�شرها يف ذلك الوقت موقع
"جا�ست جاريد" الذي يهتم ب�أخبار النجوم
والنميمة ،بتاريخ  17يوليو
.2009

العمود
الثامن
 علي ح�سني

رو�سو يكتب
من بغداد
ظ ّل الكتاب واملفكرون ي�ضربون
�أخما�س ًا ب�أ�سدا�س وهم يحاولون
و�ضع ت�صور للدولة العادلة ،مل
يوفق �أفالطون يف حل اللغز حتى
وهو يخ�ص�ص للمو�ضوع كتابا
بعنوان "اجلمهورية" تاركا املهمة
لتلميذه النجيب �أر�سطو الذي
كتب جملدا �ضخما �أطلق عليه
"علم ال�سيا�سة" وهو الكتاب الذي
ترجم للعربية قبل مئة عام من قبل
�أحمد لطفي ال�سيد ..وعندما �أ�صر
�أفالطون على �أن يعلم طلبته �أن
املدن ال ميكن �أن تكون �أف�ضل من
حكامها ،وقف �أر�سطو ليقول له:
احلاكم احلق هو الذي يبني دولته
على خ�صلتني ،العقل والعدل..
يف مرات عديدة و�أنا ا�سرتجع ما
قر�أته اتذكر دوما ما كتبه جان جاك
رو�سو يف اعرتافاته" :العدالة،
لي�ست عالقة بني �إن�سان و�إن�سان،
بل بني دولة ومواطنني� ،شرط �أال
يحول احلاكم الأفراد �إىل �أعداء
مبح�ض ال�صدفة".
�أرجو من ال�سا�سة ال املثقفني قراءة
اعرتافات رو�سو ،ليكت�شفوا كيف
�أن احلياة ميكن �أن ي�صنعها كتاب
واحد ..حني كتب رو�سو كتابه
عن الرتبية "�إميل" �أراد �أن يقف
بوجه �سلطات الالهوت الغيبي،
لذلك ت�آلب عليه امل�ستبدون يف
كل بلدان �أوروبا ..فقرروا �أن
يقيموا له املحارق ،فيكتب �إىل �أحد
�أ�صدقائه" :ما همني �أن �أ�صبح
طريدا ..فقد ع�شت م�شردا طوال
حياتي".
كلمات رو�سو التي �أ�ضاءت �أوروبا
منذ ع�شرات ال�سنني ر�سمت خارطة
طريق لبلدان قررت �أن تتقدم،
فيما نحن ومنذ ع�شرات ال�سنني
قررنا �أن نتفرج ونعي�ش يف �سبات
تقطعه بني احلني والآخر خطابات
ل�سا�سة انتهازيني يرفعون
�شعار "�أنا �أو الفو�ضى" ،نعي�ش
معهم و�سط �أكوام من اخلطب
الفارغة و�أعوام �سبات يف اجلهل
والتخ ّلف، .
ما الذي علينا �أن نتعلمه من
رو�سو؟ ير�شدنا �صاحب العقد
االجتماعي �إىل �أن الأمم ال تزدهر
يف ظل �سا�سة يعتقدون �أنهم
وحدهم يعرفون م�صلحة البالد..
فاالزدهار والتنمية والعدالة ال
مكان لها يف ظل رجال يخططون
من �أجل الو�صول �إىل درجة من
الإميان ب�أنه ال خيار �أمام النا�س
�سواهم..لأنهم وحدهم ميلكون
القوة واحلزم ،يخيفون النا�س،
عادلون يف توزيع العطايا واملنح
على مقربيهم ،وعادلون �أي�ضا يف
توزيع الظلم على النا�س� ..أوهام
كثرية ي�صر البع�ض على ترويجها
من �أن العراق ال ينفع معه �سوى
�سا�سة يلعبون على احلبال
ويعتقدون �أن االقرتاب من قالعهم
جرمية� ،أدركت ال�شعوب �أن احلل
يف دولة م�ؤ�س�سات يديرها حاكم
�إن�سان ولي�س م�س�ؤوال "مقد�سا"
وم�سلحا ،يت�صور �أنه بطل منقذ..
يكتب رو�سو عام  1778وهو
يخط ال�صفحات الأخرية من
االعرتافات" :احلاكم الفا�شل ال
ينتج �سوى اخلواء والفو�ضى
واال�ضطراب ،وال يعطي مواطنيه
�سوى الف�شل والظلم وذل العوز"..
فيما تكتب بغداد ان نائبة "
متفرعنة " مثل عالية ن�صيف قررت
ان تعاقب معلمة  ،النها ازعجت
ابنة �شقيقة النائبة الهمامة .

بغداد يف خيايل ..فيلم �أجنبي مبمثلني عراقيني
اف�ل�ام ق�ص�ي�رة انتجه ��ا طلبته يف
كلية الفنون اجلميلة.
وميث ��ل فيه هيث ��م �شخ�صية البطل
"توفيق" وهو �سيا�سي مغرتب مت
انق ��اذه من حلظة االع ��دام فتورط
اخ ��وه وخطيبت ��ه ومت اعدامهم ��ا،
ه ��ذا الذن ��ب ظ ��ل مرافق ��ا حليات ��ه
اليومي ��ة .ث ��م يت ��ورط يف انكل�ت�ر
ابن اخيه مع االرهاب .والعمل يف
الفيلم ي�أتي يف اطار جهود االفراد
ولي� ��س امل�ؤ�س�س ��ات .والغاي ��ة من
الفل ��م نب ��ذ االناني ��ة والتط ��رف
والعن ��ف .ام ��ا الدكت ��ورة عواطف مواقع ت�صوير كث�ي�رة بع�ضها يف تعامل معي برتك ف�سحة كبرية من
نعي ��م فتمثل يف الفيل ��م دور امر�أة انكلرتا والبع�ض الآخر يف ايطاليا احلري ��ة مع مالحظات دقيقة مت�س
مهاجرة تتمت ��ع ب�شخ�صية �صارمة وفرن�سا .بط ��ل الفيلم توفيق الذي م�سار الفلم ،لكن حرية االداء كانت
�شيوعية الفك ��ر والتنظيم وتعي�ش ميثله الفن ��ان هيثم ق ��ال عن دوره اال�سا�سية للعمل الن منهج املخرج
يف انكل�ت�را .مت ت�صوير الفيلم يف وكيفي ��ة تعام ��ل املخ ��رج مع ��ه -:يف التنفي ��ذ كان احرتافيا وواقعيا

�أعلن ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوية العراقية ،حال ��ة الطق�س ودرجات احلرارة
يف عم ��وم مناطق العراق لليوم الأربع ��اء .وقالت الهيئة يف تقريرها اليومي� ،إنّ
طق� ��س مناطق العراق الو�سطى وال�شمالية واجلنوبية �سيكون �صحو ًا ،ودرجات
احلرارة �سرتتفع عن معدالتها ال�سابقة.

جدا .اما عن �شخ�صيتي "توفيق"
فه ��و رج ��ل �سيا�س ��ي مغ�ت�رب مت
انقاذه من حلظ ��ة االعدام فتورط
اخوه وخطيبته واعدما .ويتحول
ه ��ذا الذن ��ب اىل عق ��دة تراف ��ق
حيات ��ه االن�ساني ��ة و ال�شعرية النه
�شاع ��ر .في�ضط ��ر اىل ا�ستدع ��اء
بقية افراد عائل ��ة اخيه الذي اعدم
اىل انكل�ت�را ،لك ��ن ابنه يتورط مع
االرهاب .بحي ��ث يتورط بجرمية
قت ��ل مهاج ��رة عراقي ��ة ادع ��ت
امل�سيحي ��ة لك�سب ج ��واز الدخول
اىل انكل�ت�را باعتباره ��ا مرت ��دة.
فيق ��وم عم ��ه توفي ��ق بحماي ��ة ابن
اخيه ويتحم ��ل اجلرمية والعقاب
دفاع ��ا عن �شع ��وره بالذنب القدمي
الذي ت�سبب مبوت اخيه .وحكاية

الفيل ��م فيه ��ا ت�شعب ��ات وتفريعات
كث�ي�رة وخط ��وط تتعل ��ق بغ�س ��ل
االدمغ ��ة للكف ��اءات وال�شخ�صيات
الآتي ��ة من بل ��دان اخ ��رى .ويذكر
ان الفن ��ان هيثم هو ا�ستاذ جامعي
يف كلي ��ة الفن ��ون اجلميل ��ة ول ��ه
حم ��اوالت ع ��دة يف ال�سينم ��ا يف
االف�ل�ام الق�ص�ي�رة واطروح ��ات
طلبت ��ه يف الكلي ��ة م ��ن بينه ��ا فيلم
للمخ ��رج اجمد حميد جنل ال�شاعر
حميد قا�سم الذي فاز فيلمه باملرتبة
االوىل يف مهرجان ثالثة يف ثالثة
للع ��ام املا�ضي .وله جت ��ارب مهمة
يف امل�سرح العراقي خمرجا ومعدا
وممث�ل�ا وف ��از بجوائ ��ز كثرية يف
مهرجان ��ات امل�سرح داخ ��ل العراق
وخارجه.
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