العدد االسبوعي

كاتانيت�س يقود �أ�سود الرافدين يف ديربي اخلليج
�أمام الأحمر البحريني
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العراق ي�ست�ضيف معر�ض ًا دولي ًا مل�ؤ�س�سة �صور ال�صحافة
العاملية غطى �أحداث احلرب
لطفية الدليمي
تكتب عن توين
ٌ
موري�سون :ف�صل يف
ال�شجاعة
الإن�سانية

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

9
جريدة سياسية يومية

يقود تي ��ار داخ ��ل م�ؤ�س�سة احل�شد
ال�شعب ��ي ـ� �ـ على م ��ا يبدو ـ� �ـ انقالب ًا
ناعم� � ًا عل ��ى رئي� ��س الهيئ ��ة فال ��ح الفيا� ��ض
الذي اعت�ب�ر قبل �أيام بيان نائب ��ه (�أبو مهدي
املهند�س) حول هوية اجلهات التي ت�ستهدف
تر�سانة احل�شد ،ب�أنه ال ميثل ر�أي الهيئة.
االنقالب ات�ضحت بع�ض معامله بعد عدم ن�شر
بي ��ان الفيا�ض على موق ��ع الهيئة الإلكرتوين
واكتفى املوقع بالبيان ال�صادر عن �أبو مهدي
املهند� ��س ،ال ��ذي هدد في ��ه بالرد عل ��ى �أمريكا
حلماية مواقع احل�شد بـ "�أ�سلحة متطورة".
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العدد ( )4493ال�سنة ال�سابعة ع�شرة  -الأحد (� )25آب 2019

� 12صفحة مع امللحق ( )500دينار

الع�صائب :دعوة احلائري حمرتمة لكن لن يحمل �أحد ال�سالح يف هذا الوقت
 بغداد /وائل نعمة
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رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )768ل�سنة ()2004

بوادر انقالب ناعم داخل هيئة احل�شد على
خلفية انفجارات خمازن الأ�سلحة
وا�صط ��ف ن ��وري املالك ��ي ،رئي� ��س ال ��وزراء
الأ�سب ��ق� ،إىل جان ��ب "املهند� ��س" ،حيث هدد
بال ��رد بق ��وة يف حال ثب ��ت �ضل ��وع �إ�سرائيل
بعمليات الق�صف الأخرية التي طالت خمازن
تابعة لبع�ض ف�صائل احل�شد ال�شعبي.
ونقل مدير مكتب الأخري ،يف تغريدة ن�شرها
عرب تويرت ،ع ��ن رئي�س ائتالف دولة القانون
قول ��ه�" ،إذا ا�ستم ��رت �إ�سرائي ��ل با�سته ��داف
العراق ف�سيكون العراق �ساحة �صراع ت�شرتك
فيه �أكرث من دولة ومنها �إيران".
باملقاب ��ل �أي ��د النائ ��ب والقي ��ادي ال�سابق يف
احل�شد ال�شعبي �أحمد الأ�سدي ،مواقف نائب
رئي�س هيئة احل�شد .وق ��ال الأ�سدي يف بيان
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اهتمامات تطول الفيا�ض بالرتاجع �أمام ال�ضغط الأمريكي

�صحف ��ي �إن "دخول �إ�سرائيل جمالنا الوطني
ه ��و �إعالن حرب �ضد العراق ،وال�سكوت على
الع ��دوان لي� ��س موقف� � ًا عقالني� � ًا" ،يف �إ�شارة
اعت�ب�رت �أنه ��ا موجهة لرئي�س ال ��وزراء عادل
عبد املهدي ،والفيا�ض.
و�أ�ض ��اف الأ�س ��دي �أن "ا�سته ��داف مق ��رات
احل�شد يف مع�سكر ال�صقر وقاعدة بلد اجلوية
�أول الغيث الت�آمري على احل�شد واملقاومة".
وتوع ��د بالق ��ول "نبق ��ي خيار ال ��رد مفتوح ًا،
لأنه ��م �أرادوه ��ا حرب� � ًا مفتوح ��ة ،والواج ��ب
ال�شرعي والوطن ��ي �إيقاف تلك احلرب بروح
الرد املفتوح".
وكان رئي� ��س الهيئ ��ة فال ��ح الفيا� ��ض ،ق ��د رد

الهاي عبد
احل�سني تكتب:
الناجيات
عراقيات

يا�سني طه
حافظ يكتب:
فقراء املحطات

اخلمي� ��س املا�ض ��ي بع ��د �ساع ��ات عل ��ى بيان
املهند� ��س ،قائ�ل�ا �إن "م ��ا ُن�س ��ب �إىل نائ ��ب
رئي�س هيئة احل�ش ��د ال�شعبي – بغ�ض النظر
ع ��ن �صح ��ة �صدوره عن ��ه – ال ميث ��ل املوقف
الر�سم ��ي للح�شد ال�شعب ��ي و�إن القائ ��د العام
للقوات امل�سلح ��ة �أو من يخوله هو املعرب عن
املوقف الر�سمي للحكوم ��ة العراقية وقواتها
امل�سلحة".
وق ��ال �أب ��و مهدي املهند� ��س ي ��وم الأربعاء �إن
هناك م�شروع ًا �آخر قادم ًا "لت�صفيات ج�سدية
لع ��دد م ��ن ال�شخ�صي ��ات اجلهادي ��ة والداعمة
للح�شد ال�شعبي".
 التفا�صيل �ص3

ً
مطلوبا للعراق يف  34دولة على الن�شرة احلمراء لالنرتبول
184

 5نواب مدانون بالف�ساد �ضمن 5
�آالف ملف بيد جمل�س الأمن الوطني
 بغداد  /محمد �صباح
اق�ت�رح جمل� ��س الأم ��ن
الوطن ��ي عل ��ى رئا�س ��ة
جمل� ��س ال ��وزراء ت�شكي ��ل �أو
ا�ستح ��داث جه ��از �أمن ��ي جدي ��د
يت ��وىل تنفي ��ذ �أوام ��ر القب� ��ض
ال�ص ��ادرة بحق املتهم�ي�ن بق�ضايا
الف�ساد امل ��ايل والإداري وت�سريع
تطبيقها.
ب ��دوره �سيطرح جمل� ��س الوزراء
فك ��رة ت�أ�سي� ��س جه ��از "�ضب ��ط
النظ ��ام" يف اجتماعات ��ه املقبل ��ة
للت�ش ��اور مع اجله ��ات املعنية قبل
الإع�ل�ان ع ��ن ت�شكيل ��ه �أو رف� ��ض
الفكرة.
ويف ه ��ذا ال�ص ��دد يق ��ول املجل�س

الأعل ��ى ملكافحة الف�س ��اد �إنه �أجنز
يف الأ�شه ��ر الثماني ��ة املا�ضي ��ة
�أك�ث�ر م ��ن خم�س ��ة �آالف ق�ضي ��ة
ف�ساد ،كا�شفا �أن "من بني املتهمني
خم�سة ن ��واب وعدد م ��ن الوزراء
والدرج ��ات اخلا�ص ��ة وامل ��دراء
العامني".
ومل ي�ستبع ��د املجل� ��س �ص ��دور
مذك ��رات قب� ��ض بحق ع ��دد جديد
م ��ن الن ��واب بع ��د قي ��ام املحاك ��م
املخت�ص ��ة بالتحقي ��ق يف 2900
ق�ضي ��ة ،م�ضيف ��ا �أن ه ��ذا الأم ��ر
م�ت�روك للتحقيق ��ات التي يجريها
الق�ضاء.
ويق ��ول الع�ض ��و املراق ��ب يف
املجل� ��س الأعل ��ى ملكافح ��ة الف�ساد
�سعيد يا�س�ي�ن مو�سى يف ت�صريح

اجلي�ش ي�شرع بتطهري
� 43ألف كم �ضمن
املرحلة الرابعة
لإرادة الن�صر
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�أثري ناظم
اجلا�سور يكتب:
يقفون على عتبة
الأمل

�أعلن مدير ح ��ركات احل�شد ال�شعبي جواد
كاظم الربيعي� ،أم�س ال�سبت ،انتهاء اليوم
الأول من املرحلة الرابعة لعمليات �إرادة الن�صر التي
انطلقت �صباح يوم �أم�س.
ونقل �إع�ل�ام احل�شد يف بيان ع ��ن الربيعي قوله� ،إنه
"انته ��ى اليوم الأول ،من املرحل ��ة الرابعة لعمليات
�إرادة الن�ص ��ر الت ��ي انطلق ��ت يف وق ��ت �ساب ��ق م ��ن
ال�سبت".
و�أ�ضاف الربيعي� ،أن "العملية �أ�سفرت لغاية الآن عن
قتل انتحاري داع�ش ��ي وعن�صر �آخر بالتنظيم ،ف�ض ًال
عن تفكيك  12عبوة نا�سفة ورفع عدد من الألغام".
و�أعلن ��ت قي ��ادة العملي ��ات امل�شرتكة �صب ��اح ال�سبت،
عن انطالق املرحلة الرابع ��ة من �إرادة الن�صر ،مبينة
�أن املرحل ��ة ت�شم ��ل تطهري كامل ال�صح ��راء واملناطق
املحددة يف حمافظة الأنبار.
بدوره� ،أعلن نائب قائ ��د العمليات امل�شرتكة ،الفريق
ق ��وات خا�صة الركن عب ��د الأمري ر�شيد ي ��ار الله ،يف
بيان قائال" :العملية انطلقت مب�شاركة قيادة عمليات
اجلزيرة املتمثلة بفرقة امل�شاة ال�سابعة ،وفرقة امل�شاة
الآلية الثامنة ،واحل�شد الع�شائري".
 التفا�صيل �ص2
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رئي�س اجلمهورية:
نرف�ض �سيا�سة
املحاور ونتبنى الن�أي
بالبلد عن خالفات
املنطقة

ال�شرطة املجتمعية ت�ستنفر يف "املوالت" للحد من التحر�ش
انت�ش ��رت ال�شرط ��ة
املجتمعي ��ة بالعدي ��د
م ��ن امل ��والت يف بغ ��داد للح ��د من
ح ��االت التحر�ش .وذك ��ر املتحدث
با�س ��م الداخلي ��ة الل ��واء �سع ��د
مع ��ن يف بي ��ان �إن ��ه "بتوجيه من
وزير الداخلي ��ة يا�سني اليا�سري،
وب�إ�ش ��راف ومتابع ��ة ميداني ��ة
م ��ن قب ��ل مدي ��ر دائ ��رة العالق ��ات
والإعالم �سعد معن ،ت�ستمر مفارز
ال�شرط ��ة املجتمعي ��ة يف االنت�شار
وباحلمالت التوعوية والتثقيفية
للحد من حاالت التحر�ش".
و�أ�ض ��اف" :فق ��د نظم ��ت مف ��ارز
ال�شرط ��ة املجتمعي ��ة حمل ��ة يف
العدي ��د م ��ن م ��والت العا�صم ��ة
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عرو�ض مو�سيقية وغنائية وفنية خالل مهرجان بغداد دار ال�سالم التا�سع على حدائق ابو نوا�س ......عد�سة :حممود ر�ؤوف

جتمع الربملانيات ي�شيد بقرار للق�ضاء ب�ش�أن املر�أة

 بغداد /املدى

لـ(املدى) �إنه "م ��ن �ضمن منهجية
العم ��ل يف املجل� ��س الأعل ��ى
ملكافح ��ة الف�س ��اد ه ��و التن�سي ��ق
ب�ي�ن امل�ؤ�س�س ��ات الأع�ض ��اء في ��ه
ال ��ذي �أف ��رز عر� ��ض  ٨٨٢٤ق�ضية
�أم ��ام املحاك ��م يف الع ��ام 2019
�أجنزت منها  ٥٨٤٧ق�ضية جلميع
املحاكم".
ويب�ي�ن مو�س ��ى �أن "االجتماع ��ات
ال�سابق ��ة للمجل�س الأعلى ملكافحة
الف�س ��اد وبالتن�سي ��ق م ��ع هيئ ��ة
النزاهة والق�ض ��اء واالدعاء العام
عر�ضنا �أكرث م ��ن (� )8آالف ق�ضية
�أم ��ام املحاك ��م" ،م�ش ��ددا عل ��ى �أن
"املجل� ��س ي�سع ��ى �إىل ت�صف�ي�ر
جميع ق�ضايا الف�ساد".
 التفا�صيل �ص2

خبري اقت�صادي
دويل :العراق
يتحرك لتعزيز
طاقته الت�صديرية
للنفط

 بغداد /املدى

بغ ��داد ،و�س ��ط �إ�ش ��ادات م ��ن قبل
الأه ��ايل ملا تقدمه وزارة الداخلية
م ��ن خدم ��ات ،ف�ض�ل�ا ع ��ن الرقابة
امل�ستم ��رة للح ��االت والظواه ��ر
الدخيل ��ة عل ��ى املجتم ��ع العراقي
الأ�صيل".
يف �سي ��اق مت�ص ��ل� ،أ�ص ��در جتمع
الربملاني ��ات العراقي ��ات� ،أم� ��س
ال�سبت ،بيانا ب�ش� ��أن قرار جمل�س
الق�ض ��اء الأعل ��ى مبن ��ع التحر�ش،
معتربا القرار "حلقة �ساطعة" يف
�سل�سل ��ة �إجنازات املجل�س ل�صالح
املر�أة العراقية.
وقالت رئي�سة التجمع �آال طالباين
يف بي ��ان" :م ��ن جدي ��د ،ي�ضي ��ف
جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى حلق ��ة
�ساطع ��ة يف �سل�سل ��ة �إجنازات ��ه
ل�صال ��ح امل ��ر�أة العراقي ��ة" ،مبينة
"فبع ��د ق ��رار املجل� ��س املن�ص ��ف
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باعتبار النهوة الع�شائرية تهديدا
وفع�ل�ا �إرهابيا يحا�س ��ب مرتكبها
مبوجب قانون مكافحة الإرهاب،
ه ��ا ه ��و الي ��وم ي�ص ��در تو�صيات
جديدة للح ��د من ظاهرة التحر�ش
بالن�س ��اء يف الأماك ��ن العامة ويف
الدوائ ��ر وم�ؤ�س�س ��ات الدولة ،مع
�إ�ص ��دار �ضوابط التخاذ �إجراءات
رادعة �ضد املتحر�شني".
و�أ�ضافت "بالإ�ضافة �إىل �إجراءات
توعوي ��ة و�إداري ��ة حل ��وادث
التحر� ��ش ،و�إ�ش ��راك العن�ص ��ر
الن�س ��وي يف اللج ��ان التحقيقي ��ة
الت ��ي ت�ش ��كل لق�ضاي ��ا التحر� ��ش
باملوظف ��ات داخ ��ل الدوائ ��ر
احلكومية ل�ضمان عدالة و�شفافية
التحقي ��ق .والت�أكي ��د عل ��ى تفعيل
�أحكام مواد يف قوانني العقوبات
و�أ�ص ��ول املحاكم ��ات اجلزائي ��ة

وقانون العمل".
وتابع ��ت طالب ��اين �أن "جتم ��ع
الربملانيات �إذ يثمن هذه اخلطوة
املبارك ��ة م ��ن قب ��ل �سي ��ادة رئي�س
جمل� ��س الق�ض ��اء الأعل ��ى فائ ��ق
زي ��دان ،يدع ��و رئا�س ��ة جمل� ��س
ال ��وزراء التخاذ خط ��وات مماثلة
�إن�صاف ��ا للم ��ر�أة ،و�إحقاقا حلقها،
واعرتاف ��ا بدورها الكبري يف بناء
املجتم ��ع والأ�س ��رة وتربي ��ة جيل
كرمي".
ولفتت �إىل �أن "جتمع الربملانيات
ينتظ ��ر من جمل�س الق�ضاء الأعلى
ق ��رارات جدي ��دة حتد م ��ن الف�صل
الع�شائ ��ري ،هذه الظاهرة املوغلة
يف الق ��دم التي جتعل املر�أة �سلعة
تباع وت�شرتى من قبل �أهلها دون
اعتب ��ار لإن�سانيته ��ا وحقه ��ا يف
اختيار �شريك حياتها".

الوقف ال�سني يقا�ضي مودل بغدادية اعتلت منارة جامع النداء
 بغداد /املدى
�أعل ��ن دي ��وان الوق ��ف ال�سن ��ي� ،أم�س
ال�سب ��ت ،رفع دع ��وى ق�ضائي ��ة بحق
املودل جيهان ها�شم ،اللتقاطها �صور ًا يف جامع
ن ��داء الإ�س�ل�ام مبنطق ��ة الأعظمي ��ة يف بغ ��داد،
مبين� � ًا �أن "اجلوامع وامل�ساج ��د للعبادة ولي�س
لال�ستعرا�ض".
و�أ�ش ��ار البي ��ان �إىل �أن ��ه "بعد ن�ش ��ر ال�صور يف
مواقع التوا�صل االجتماعي� ،أمر رئي�س ديوان
الوق ��ف ال�سني عب ��د اللطي ��ف الهمي ��م بت�شكيل

جلن ��ة حتقيقي ��ة برئا�س ��ة مدي ��ر �أوق ��اف بغداد
الر�صاف ��ة طه عبد م ��رزوك ،وع�ضوي ��ة عدد من
امل�شايخ و�آخرين".
و�أ�ض ��اف �أن "نتائ ��ج التحقيق بين ��ت �أن املوما
�إليه ��ا قد دخل ��ت اجلامع خ ��ارج �أوق ��ات الدوام
الر�سم ��ي وم ��ن دون احل�صول عل ��ى املوافقات
الر�سمية ،وهذا خمالف للقانون".
وتاب ��ع �أن "الدي ��وان �سريف ��ع دع ��وى ق�ضائي ��ة
بح ��ق ال�سيدة جيهان" .وم�ضى بالقول �إن "هذا
الفع ��ل خارج عن ال�سياق العام وامل�ساجد �أماكن
للعبادة ولي�ست للت�صوير واال�ستعرا�ض".

وكانت جيهان ها�شم قد ن�شرت �صورة لها وهي
تعتلي �سطح م�سجد نداء الإ�سالم وتظهر حولها
قبب امل�سجد ،معلقة بالقول �إن "ديننا الإ�سالمي
هو دين الت�سامح واملحبة وال�سالم".
وتابع ��ت" :جامع النداء وتبل ��غ م�ساحته الكلية
5000م 2وم�ساحة احلرم 1500م 2وي�ستوعب
حل ��وايل  3000م�صل وتعل ��و احلرم قبة كبرية
وفي ��ه منارتان كما يحتوي عل ��ى م�صلى للن�ساء
ومن ��زل للإم ��ام واخلطيب ومنزل �آخ ��ر للخادم
وامل�ؤذن".

ا�سرتجاع  28عقار ًا تابعا للدولة يف الديوانية
 بغداد /املدى
�أعل ��ن مكت ��ب املفت� ��ش الع ��ام يف وزارة الإعم ��ار والإ�س ��كان
والبلدي ��ات �أمين نعم ��ان عيادة� ،أم� ��س ال�سب ��ت ،ا�سرتجاع 28
عقار ًا يف الديوانية بقيمة �أربعة مليارات دينار �إىل الدولة.

وق ��ال املكت ��ب يف بي ��ان تلقت (امل ��دى) ن�سخ ��ة من ��ه� ،إن "الك ��وادر الفنية
والتحقيقي ��ة يف املكتب ا�سرتجع ��ت  28عقار ًا بقيمة تق ��در بـ( )4مليارات
دينار يف مناطق ال�ب�ر �صالح و�أم النخيل و�صدر اليو�سفية والتقية ،وفق
قرارات ق�ضائية من املحاكم املخت�صة".
و�أ�ش ��ار املكتب� ،إىل "التوجيه مبالحقة وحما�سب ��ة املق�صرين والفا�سدين
ممن ت�سببوا بهدر املال العام وا�ستغالل م�صالح الدولة".
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 5نواب مدانون بالف�ساد �ضمن � 5آالف ملف بيد
جمل�س الأمن الوطني

 بغداد  /حممد �صباح
اقرتح جمل�س الأمن الوطني على رئا�سة جمل�س
ال ��وزراء ت�شكي ��ل �أو ا�ستح ��داث جه ��از �أمن ��ي
جدي ��د يت ��وىل تنفي ��ذ �أوام ��ر القب� ��ض ال�صادرة
بح ��ق املتهمني بق�ضايا الف�س ��اد املايل والإداري
وت�سريع تطبيقها.
بدوره �سيطرح جمل�س ال ��وزراء فكرة ت�أ�سي�س
جه ��از "�ضب ��ط النظ ��ام" يف اجتماعات ��ه املقبلة
للت�ش ��اور مع اجله ��ات املعنية قب ��ل الإعالن عن
ت�شكيله �أو رف�ض الفكرة.
ويف هذا ال�صدد يق ��ول املجل�س الأعلى ملكافحة
الف�ساد �إن ��ه �أجنز يف الأ�شه ��ر الثمانية املا�ضية
�أكرث م ��ن خم�س ��ة �آالف ق�ضية ف�س ��اد ،كا�شفا �أن
"من بني املتهمني خم�سة نواب وعدد من الوزراء
والدرجات اخلا�صة واملدراء العامني".
ومل ي�ستبع ��د املجل� ��س �ص ��دور مذك ��رات قب�ض
بح ��ق عدد جديد م ��ن النواب بعد قي ��ام املحاكم
املخت�ص ��ة بالتحقي ��ق يف  2900ق�ضية ،م�ضيفا
�أن ه ��ذا الأمر مرتوك للتحقيق ��ات التي يجريها
الق�ضاء.
ويق ��ول الع�ض ��و املراق ��ب يف املجل� ��س الأعل ��ى
ملكافح ��ة الف�س ��اد �سعي ��د يا�س�ي�ن مو�س ��ى يف
ت�صريح لـ(املدى) �إنه "من �ضمن منهجية العمل
يف املجل�س الأعلى ملكافحة الف�ساد هو التن�سيق
بني امل�ؤ�س�سات الأع�ض ��اء فيه الذي �أفرز عر�ض
 ٨٨٢٤ق�ضي ��ة �أم ��ام املحاك ��م يف الع ��ام 2019
�أجنزت منها  ٥٨٤٧ق�ضية جلميع املحاكم".
ويب�ي�ن مو�س ��ى �أن "االجتماع ��ات ال�سابق ��ة
للمجل�س الأعلى ملكافحة الف�ساد وبالتن�سيق مع
هيئة النزاهة والق�ض ��اء واالدعاء العام عر�ضنا
�أك�ث�ر من (� )8آالف ق�ضية �أمام املحاكم" ،م�شددا
عل ��ى �أن "املجل� ��س ي�سع ��ى �إىل ت�صف�ي�ر جمي ��ع
ق�ضايا الف�ساد".
وكان رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء عادل عبد املهدي
قد �أعل ��ن �إعادة ت�شكيل جمل� ��س مكافحة الف�ساد
يف بداي ��ة الع ��ام اجل ��اري وال ��ذي ي�ض ��م يف
ع�ضويته هيئة النزاهة ودي ��وان الرقابة املالية
ومكت ��ب املفت�ش�ي�ن العمومي�ي�ن واالدع ��اء العام
ملتابعة ملفات الف�ساد وهدر املال العام وعمليات
غ�سل الأموال.
ويلف ��ت الع�ضو املراق ��ب �إىل �أن "العمل م�ستمر
يف متابع ��ة  2900ق�ضي ��ة �ضم ��ن الع ��دد الكلي

االجتماع االخري
ملجل�س االمن
الوطني.
املعرو� ��ض �أم ��ام املحاكم والتي جت ��اوزت �أكرث
من ثمانية �آالف ق�ضية".
ويتط ��رق �إىل �أن "الأح ��كام الت ��ي �ص ��درت يف
( )٥٨٤٧ق�ضية متنوع ��ة بني وجود تالعب يف
عقود حكومية ،وجت ��اوز على ال�صالحيات يف
توقي ��ع العق ��ود ،والر�ش ��ى ،وتنفي ��ذ �إجراءات
عق ��ود غ�ي�ر م�ستوفي ��ة ،وع ��دم ت�ضم�ي�ن �أموال
الدول ��ة الت ��ي كب ��دت املوازن ��ة العام ��ة خ�سائر
كب�ي�رة" ،الفت ��ا �إىل �أن "�أغل ��ب الذي ��ن �ص ��درت
بحقهم �أحكام ق�ضائية ميزوا هذه الأحكام لدى
املحاكم املخت�صة".
و�شدد املجل�س يف اجتماعه الأخري على �ضرورة
�إ�سن ��اد ال�سلط ��ة الق�ضائية ومتك�ي�ن الق�ضاة من
�أداء مهامهم خ�صو�صا املرتبطة بق�ضايا النزاهة
مع �ض ��رورة �سرعة احل�سم ،داعيا وزارة النفط
لتنفيذ التو�صيات اخلا�صة مبلف تهريب النفط

وباجل ��دول الزمني املو�ضوع له ��ذا الغر�ض مع
متابعة الإجراءات التنفيذية.
وي�ؤك ��د �أن "هن ��اك خم�سة ن ��واب حاليني كانوا
يعملون يف وقت �سابق حمافظني من بني الذين
ح�سمت ق�ضاياهم من قبل املحاكم املخت�صة".
وي�ش�ي�ر �إىل �أن "ق�ضايا ه�ؤالء النواب اخلم�سة
تخ�ص النزاهة يف حني للنواب املتبقني ق�ضايا
خمتلفة ال تتعلق مبلف النزاهة".
وكان جمل� ��س الق�ضاء الأعلى قد طالب يف بيان
�سابق �صادر من مكتبه الإعالمي جمل�س النواب
برفع احل�صانة عن ( )21نائبا متهمني بعمليات
ف�س ��اد مايل و�إداري ر�ص ��دت خالل فرتة عملهم
يف منا�صب تنفيذية خمتلفة.
ك�شف ��ت جلن ��ة النزاه ��ة الربملاني ��ة لـ(امل ��دى)
الأ�سب ��وع املا�ضي �أن �إج ��راءات رفع احل�صانة
الت ��ي وقعه ��ا رئي� ��س جمل� ��س الن ��واب حمم ��د

احللبو�سي طالت  12نائبا متهما بالف�ساد املايل
والإداري ،م�ضيف ��ة �أن الربمل ��ان خاطب جمل�س
الق�ض ��اء الأعلى للت�أكد من �صح ��ة �أوراق ت�سعة
�آخرين قبل رفع احل�صانة عنهم.
ويتح ��دث مو�س ��ى عن �شم ��ول "ن ��واب حاليني
بقائم ��ة املتهم�ي�ن بعملي ��ات ف�س ��اد" ،م�ستدركا
"لك ��ن حتدي ��د ه ��ذا املو�ض ��وع �أم ��ر م�ت�روك
للتحقيق ��ات التي جتريه ��ا املحاكم املخت�صة يف
 2900ق�ضية مطروحة �أمام الق�ضاء".
يت�ضم ��ن املنه ��اج ال ��وزاري الذي �ص ��وت عليه
جمل� ��س الن ��واب عل ��ى م ��واد وفق ��رات ت�ؤك ��د
�ض ��رورة مالحق ��ة الفا�سدين والق�ض ��اء عليهم
م ��ن قبل احلكومة وهو م ��ا دفع عبد املهدي �إىل
�إعادة العمل باملجل�س الأعلى ملكافحة الف�ساد.
وي�ضيف الع�ض ��و املراقب �أن "هناك  11وزيرا
�سابق ��ا وممن بدرجتهم �ص ��درت �أحكام �ضدهم

�ضم ��ن اخلم�س ��ة �آالف ق�ضي ��ة الت ��ي �أ�صدرتها
املحاك ��م املخت�ص ��ة م ��ع وجود درج ��ات خا�صة
وم ��دراء عام�ي�ن" ،منوه ��ا �إىل �أن م ��ن �ضم ��ن
الق�ضايا التي �أجنزت ملف ا�سرتداد الأموال.
ويتاب ��ع �أن "عدد املطلوبني خارج العراق وفق
م ��ا مت �إجنازه من قبل جمل� ��س مكافحة الف�ساد
قب ��ل عام � 2019أ�صبح  184مطلوبا ويف �أكرث
م ��ن  450ق�ضي ��ة متواجدي ��ن يف  34دول ��ة مت
�إدراجهم يف الن�شرة احلمراء يف االنرتبول".
وكانت احلكوم ��ة العراقية قد �أ�س�ست �صندوقاً
�أ�سمته (�صن ��دوق ا�سرتداد �أموال العراق) بعد
�إق ��رار قان ��ون رق ��م  9لع ��ام  2012ال�سرتجاع
الأم ��وال العراقي ��ة امله ّرب ��ة �إىل اخل ��ارج قب ��ل
 ،2003واعرتفت جلن ��ة النزاهة الربملانية يف
حدي ��ث �سابق م ��ع (املدى) ب�صعوب ��ة ا�سرتداد
مبال ��غ عراقي ��ة �أودع ��ت يف م�ص ��ارف وبن ��وك

نا�شط :فتاتان �إيزيديتان وطفالن معرو�ضون للبيع يف �إيران
بغداد� /سبوتنيك
فتاتان يف عمر الزهور ،من املختطفات
اللوات ��ي اقتاده ��ن تنظي ��م داع� ��ش
الإرهابي� ،سبايا وجاريات لال�ستعباد
اجلن�س ��ي م ��ن ق�ض ��اء �سنجارقب ��ل
�سنوات ،مت التعرف عليهن حديثا يف
�إيران ،معرو�ضتان للبيع.
بل ��غ �سع ��ر الفت ��اة الواح ��دة� 20 ،ألف
دوالر �أمريكي ،مقابل عودتهن وكذلك
طفل�ي�ن �آخرين� ،إىل �سنجار ،بعد نحو
خم�س ��ة �أعوام م ��ن ال�سب ��ي ،والإبادة
ال�شنيع ��ة الت ��ي تعر� ��ض له ��ا املك ��ون
الإيزيدي على يد "داع�ش" الإرهابي،
يف مطلع �آب .2014

و�أف ��اد النا�ش ��ط العراق ��ي الإيزي ��دي
الب ��ارز ،ال ��ذي يعم ��ل عل ��ى حتري ��ر
املختطف ��ات ،واملختطف�ي�ن ،عل ��ي
اخلان�ص ��وري ،يف حدي ��ث خا� ��ص
ملرا�سل ��ة (�سبوتني ��ك) يف الع ��راق،
اخلمي� ��س ،ب�أن معلوم ��ات واردة لديه
بوجود �أربعة �أطف ��ال �إيزيديني بينهم
فتات�ي�ن ،يتواج ��دون يف �إي ��ران بع ��د
نقله ��م م ��ن قب ��ل مقاتل�ي�ن يف اجلي�ش
الإيراين� ،أثناء عمليات حترير مدينة
عني العرب (كوباين) ال�سورية.
وروى اخلان�ص ��وري ،التفا�صي ��ل عن
الفتات�ي�ن اللتني ت�ت�راوح �أعمارهن ما
ب�ي�ن ( )14-13حالي� � ًا ،مت نقله ��ن من
قبل ق ��وات اجلي� ��ش الإي ��راين عندما

كان ��ت تتواج ��د �أثن ��اء مع ��ارك حترير
مدينة كوب ��اين ال�سورية ،بالقرب من
احلدود العراقي ��ة حتديدا على مقربة
من مدين ��ة ال�سليماني ��ة التابعة لإقليم
كرد�ستان العراق.
و�أ�ش ��ار اخلان�ص ��وري �إىل ع ��دد لي�س
بالقلي ��ل من املختطف ��ات ،واملختطفني
الإيزيدي�ي�ن الذي ��ن مت نقله ��م م ��ن
كوب ��اين� ،إىل �إيران ،قبل نحو عامني،
لكن مل يتم التعرف �سوى على فتاتني،
وطفل والذين تعر�ضوا لغ�سل �أدمغة،
و�أدخل ��وا �إىل الدي ��ن الإ�سالمي عنوة
على ي ��د التنظيم الإرهاب ��ي ،كما �أنهم
ن�س ��وا لغته ��م الإيزيدي ��ة �أي�ض ��ا وال
يتذك ��رون �شيئا كونهم كان ��وا �صغارا

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

املدير العام
غادة العاملي

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

عندم ��ا اختطف ��وا ب�أعم ��ار دون �س ��ن
التا�سعة والعا�شرة.
وك�ش ��ف اخلان�ص ��وري ،م�ؤك ��دا �أن ��ه
ميتل ��ك ت�سجي�ل�ات ،و�ص ��ور تثب ��ت
وج ��ود ه� ��ؤالء الأطف ��ال الإيزيدي�ي�ن
الأربعة ومنهم الفتاتني اللتني و�صلته
�صوره ��ن ،لكن ��ه رف� ��ض ذك ��ر ا�س ��م
املنطق ��ة �أو احل�ضان ��ة الت ��ي يتواج ��د
به ��ا الأطفال ،ملمح ��ا �إىل �أن احلكومة
الإيرانية على علم بذلك.
ويق ��ول اخلان�ص ��وري� :إن ال�شخ� ��ص
(امل�صدر) الذي زودين بال�صور ،طلب
من ��ي �أن �آت ��ي �إىل �إي ��ران ،و�أخ�ب�رين
ب�أن ��ه �سريت ��ب يل لق ��اء م ��ع م�س� ��ؤول
احل�ضان ��ة التي يتواج ��د بها الأطفال،

رئي�س التحرير التنفيذي

عدنان ح�سني

كرد�ستان� .أربيل� .شارع برايتي
دم�شق� .شارع كرجية حداد
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"ولو تعرفت عليهم ت�أخذهم معك".
و�أكم ��ل ،متداركا ،لك ��ن امل�صدر نف�سه،
�أبلغني ب�أن �صديقه يطلب مبلغا قدره
� 20أل ��ف دوالر �أمريك ��ي مقابل الفتاة
الواح ��دة� ،أي املجم ��وع يك ��ون 40
�أل ��ف دوالر �أمريك ��ي مقاب ��ل الفتاتني،
ع ��دا الأطف ��ال الذي ��ن مل نح�ص ��ل على
�صورتهم حتى الآن.
واختت ��م النا�شط العراق ��ي الإيزيدي
البارز ،معلنا �أنه فاحت الأ�شخا�ص هنا
باملو�ضوع ،ومل يتمكنوا من احل�صول
عل ��ى حل ،كون امل�شكلة الأ�سا�سية �أننا
مل نتو�صل �إىل ذوي الفتاتني ،والذين
رمب ��ا هم يف ع ��داد املفقودين� ،أو �أنهم
قتل ��وا ،ومل يب ��ق منه ��م �أي �أحد ،الفتا
�إىل �أنه ال ميتلك الإمكانية املالية التي
تتيح له ال�سف ��ر �إىل �إيران ودفع املبلغ
املطلوب ال�ستعادة الطفلتني.
و�أف ��ادت مرا�سل ��ة (�سبوتني ��ك) ،نق�ل�ا
عن نا�شط و�إعالم ��ي �إيزيدي عراقي،
الأ�سب ��وع املا�ض ��ي ،مبقت ��ل فت ��اة
خمتطف ��ة م ��ن املكون الإيزي ��دي ،على
يد ن�ساء تنظي ��م داع�ش الإرهابي ،يف
�سوريا ،داخل خميم للنازحني.
وب�ي�ن الإعالم ��ي العراق ��ي الإيزي ��دي
عي�س ��ى �سع ��دو� ،أن فت ��اة �إيزيدية يف
الع�شريني ��ات م ��ن عمره ��ا ،قتل ��ت �إثر
�ضرب مف�ض �إىل املوت على يد عائالت
ون�ساء تنظيم داع� ��ش الإرهابي ،يوم
الأربعاء ،داخل خميم "الهول" الكائن
يف حمافظ ��ة احل�سكة� ،شم ��ال �شرقي
�سوريا.
ونوه �سع ��دو �إىل �أن الفتاة الإيزيدية
اختطفه ��ا عنا�صر داع�ش م ��ن �سنجار
�أثن ��اء الإب ��ادة ،يف مطل ��ع �آب ع ��ام
 ،2014وقتل ��ت ب�سب ��ب حماولته ��ا
اله ��رب م ��ن �سط ��وة عائ�ل�ات التنظيم
الإرهابي.

نائب رئي�س التحرير

علي ح�سني

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

موزعة بني  40دولة عربية و�أجنبية .
ويك�ش ��ف �أن "هناك فكرة ت�س�ي�ر نحو ت�أ�سي�س
جهاز ي�سم ��ى (تنفيذ �أو �ضب ��ط النظام) مهمته
تنفيذ الق�ضايا الطارئة املتعلقة واملت�أخرة �ضد
الفا�سدي ��ن" ،الفت ��ا �إىل �أن "ه ��ذه الق ��وة الت ��ي
يدر� ��س ت�شكيله ��ا م ��ن قب ��ل جمل� ��س ال ��وزراء
�ستكون �أ�شبه ب�شرطة الطوارئ".
وبني مو�س ��ى �أن "املو�ضوع مرهون بتقييمات
وزارة الداخلي ��ة له ��ذا املق�ت�رح ال ��ذي ق ��دم يف
جمل� ��س الأم ��ن الوطن ��ي م ��ن �أج ��ل تبني ��ه �أو
رف�ض ��ه" ،الفت ��ا �إىل �أن "ت�شكي ��ل ه ��ذه الق ��وة
�سي�س ��رع م ��ن عملي ��ات القب� ��ض واملالحق ��ة
للمتهمني بق�ضايا الف�ساد".
وكان ع�ض ��و جلن ��ة النزاهة الربملاني ��ة يو�سف
الكالبي قد �صرح لـ(املدى) يف 2019/01/27
�أن املجل� ��س الأعل ��ى ملكافحة الف�س ��اد كلف قوة
�أمنية خا�صة تكون مهمتها تنفيذ �أوامر القب�ض
والتوقيف التي ت�صدرها املحكمة اجلديدة.
ويواجه املجل�س الأعل ��ى ملكافحة الف�ساد حملة
انتق ��ادات وا�سع ��ة من عدد م ��ن �أع�ضاء جمل�س
الن ��واب ون�شط ��اء مدنيني وخ�ب�راء يف �ش�ؤون
الق�ض ��اء وحمارب ��ة الف�س ��اد ،اعت�ب�روا �أن ه ��ذا
املجل� ��س مل يق ��دم �شيئ ��ا يف مكافح ��ة الف�س ��اد
ويقت�صر عمله على عقد اجتماعات �أ�سبوعية.
ويعل ��ق ع�ضو جلن ��ة النزاه ��ة الربملانية جواد
ال�ساع ��دي ،عل ��ى عمل املجل� ��س الأعلى ملكافحة
الف�س ��اد ب� ��أن "ه ��ذا املجل� ��س مل يتمك ��ن م ��ن
حما�سبة �أي �شخ�صية متهمة بالف�ساد" ،معتربا
�أن "جمل� ��س الف�ساد فقد حمتواه من خالل عدم
معرفتنا بالذي �أجنزه وقدمه".
ويت�س ��اءل ال�ساع ��دي يف ت�صري ��ح لـ(امل ��دى):
"ه ��ل الأرق ��ام ال ��ذي ذكره ��ا املجل� ��س الأعلى
ملكافح ��ة الف�س ��اد حقيقية وموج ��ودة فعال على
�أر� ��ض الواق ��ع؟" ،الفت ��ا �إىل �أن "احلكوم ��ات
ال�سابقة كانت تتكلم عن ك�شفها للف�ساد لكن غري
حقيقية".
وي�ؤكد �أن "هناك الكث�ي�ر من الوزراء ور�ؤ�ساء
الهيئ ��ات امل�ستقل ��ة واملفت�ش�ي�ن العمومي�ي�ن
ال�سابق�ي�ن متهمون بعمليات ف�ساد لكن من دون
حما�سب ��ة" الفتا �إىل �أن هناك �أكرث من وزير يف
حكوم ��ة ع ��ادل عبد امله ��دي �ص ��درت يف فرتات
�سابق ��ة �أحكام �ضدهم ب�سب ��ب تورطهم مبلفات
ف�ساد لكن مت �شمولهم بقانون العفو العام".

اجلي�ش ي�شرع بتطهري � 43ألف
كم �ضمن املرحلة الرابعة
لإرادة الن�صر
بغداد /املدى
�أعل ��ن مدير حركات احل�ش ��د ال�شعبي جواد كاظ ��م الربيعي� ،أم�س ال�سب ��ت ،انتهاء اليوم
الأول من املرحلة الرابعة لعمليات �إرادة الن�صر التي انطلقت �صباح يوم �أم�س.
ونق ��ل �إع�ل�ام احل�شد يف بيان ع ��ن الربيعي قوله� ،إن ��ه "انتهى الي ��وم الأول ،من املرحلة
الرابعة لعمليات �إرادة الن�صر التي انطلقت يف وقت �سابق من ال�سبت".
و�أ�ضاف الربيعي� ،أن "العملية �أ�سفرت لغاية الآن عن قتل انتحاري داع�شي وعن�صر �آخر
بالتنظيم ،ف�ض ًال عن تفكيك  12عبوة نا�سفة ورفع عدد من الألغام".
و�أعلن ��ت قيادة العمليات امل�شرتكة �صباح ال�سبت ،ع ��ن انطالق املرحلة الرابعة من �إرادة
الن�ص ��ر ،مبينة �أن املرحل ��ة ت�شمل تطهري كامل ال�صح ��راء واملناطق املحددة يف حمافظة
الأنبار.
بدوره� ،أعلن نائب قائد العمليات امل�شرتكة ،الفريق قوات خا�صة الركن عبد الأمري ر�شيد
ي ��ار الل ��ه ،يف بيان قائ�ل�ا" :بتوجيه من القائد الع ��ام للقوات امل�سلح ��ة ،وب�إ�شراف قيادة
العملي ��ات امل�شرتكة ،وبعد �أن حقق ��ت املرحلة الثالثة من "عملي ��ة �إرادة الن�صر" �أهدافها
املر�سوم ��ة بدقة وجناح ،انطلقت املرحلة الرابعة من هذه العملية لتفتي�ش وتطهري كامل
ال�صح ��راء واملناطق املح ��ددة يف حمافظة الأنبار ،غربي البالد� ،ضم ��ن هذه العملية من
بقايا فلول ع�صابات داع�ش الإرهابية".
و�أ�ض ��اف يار الله� ،أن "العملية انطلقت مب�شاركة قي ��ادة عمليات اجلزيرة املتمثلة بفرقة
امل�شاة ال�سابعة ،وفرقة امل�شاة الآلية الثامنة ،واحل�شد الع�شائري".
و�أكم ��ل :وت�شارك يف العملية ،قيادة عمليات الأنبار املتمثلة بفرقة امل�شاة الأوىل ،ولواء
مغاوير قيادة العمليات ،واحل�شد الع�شائري ،وقيادة حمور احل�شد ال�شعبي يف املحافظة،
واملحور الغربي ،ومديرية �شرطة املحافظة ،وقيادة حر�س احلدود اخلام�سة.
ون ��وه نائب قائد العملي ��ات امل�شرتكة� ،إىل �أن العملية ،بدع ��م و�إ�سناد من القوة اجلوية،
وطريان اجلي�ش العراقي ،وطريان التحالف الدويل �ضد الإرهاب.
من جهتها� ،أعلنت خلية الإعالم الأمني العراقي ،يف بيان� ،أن عملية �إرادة الن�صر ،وخالل
مرحلتها الرابعة ت�ستهدف تفتي�ش وتطهري � 42946ألف كيلو مرت مربع من املناطق التي
جتري فيها هذه العملية �ضمن حمافظة الأنبار "التي ت�شكل وحدها ثلث م�ساحة العراق
غربا".
وزودت اخللي ��ة ،و�سائل الإع�ل�ام بت�سجيالت م�ص ��ورة ،لعمليات التفتي� ��ش التي �شنتها
الق ��وات العراقية� ،ضمن املرحلة الرابعة م ��ن "�إرادة الن�صر" يف مالحقة فلول "داع�ش"
يف وادي حوران غربي الأنبار.
ويق ��ع وادي حوران ،يف غربي حمافظة الأنبار ،غربي العراق ،والذي ميتد مل�سافة 350
كم من احلدود العراقية — ال�سعودية.
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سياسة

بوادر انقالب ناعم داخل هيئة احل�شد على خلفية
انفجارات خمازن الأ�سلحة
 ال��ع�����ص��ائ��ب :دع����وة احل���ائ���ري حم�ترم��ة ل��ك��ن ل���ن ي��ح��م��ل �أح����د ال�����س�لاح يف ه���ذا ال��وق��ت
يق��ود تي��ار داخل م�ؤ�س�سة احل�شد ال�شعبي ــ على ما يبدو ــ انقالب ًا ناعم ًا على رئي�س الهيئة فالح الفيا�ض الذي اعترب قبل
�أيام بيان نائبه (�أبو مهدي املهند�س) حول هوية اجلهات التي ت�ستهدف تر�سانة احل�شد ،ب�أنه ال ميثل ر�أي الهيئة.
االنق�لاب ات�ضح��ت بع�ض معامله بعد عدم ن�شر بيان الفيا�ض على موقع الهيئة الإلكرتوين واكتفى املوقع بالبيان ال�صادر
عن �أبو مهدي املهند�س ،الذي هدد فيه بالرد على �أمريكا حلماية مواقع احل�شد بـ "�أ�سلحة متطورة".
تبادل كافة المعلومات الالزمة".
ونقل ��ت �صحيف ��ة "نيوي ��ورك تايم ��ز"
الأمريكي ��ة ،الخمي� ��س الما�ض ��ي ،ع ��ن
"م�س�ؤولي ��ن �أميركيين اثنين كبار" لم
تك�ش ��ف هويتهما ،قولهم ��ا �إن �إ�سرائيل
نف ��ذت ع ��دة �ضربات في الع ��راق خالل
الأيام الما�ضية على مخازن ذخيرة في
العراق.

 بغداد /وائل نعمة
وا�صط ��ف ن ��وري المالك ��ي ،رئي� ��س
ال ��وزراء الأ�سب ��ق� ،إل ��ى جان ��ب
"المهند� ��س" ،حي ��ث هدد بال ��رد بقوة
في حال ثبت �ضلوع �إ�سرائيل بعمليات
الق�ص ��ف الأخي ��رة التي طال ��ت مخازن
تابعة لبع�ض ف�صائل الح�شد ال�شعبي.
ونقل مدير مكتب الأخي ��ر ،في تغريدة
ن�شرها عبر تويت ��ر ،عن رئي�س ائتالف
دول ��ة القان ��ون قول ��ه�" ،إذا ا�ستم ��رت
�إ�سرائيل با�سته ��داف العراق ف�سيكون
العراق �ساحة �ص ��راع ت�شترك فيه �أكثر
من دولة ومنها �إيران".
بالمقاب ��ل �أيد النائب والقيادي ال�سابق
ف ��ي الح�ش ��د ال�شعب ��ي �أحم ��د الأ�سدي،
مواق ��ف نائ ��ب رئي� ��س هيئ ��ة الح�شد.
وق ��ال الأ�س ��دي ف ��ي بي ��ان �صحف ��ي �إن
"دخ ��ول �إ�سرائيل مجالنا الوطني هو
�إع�ل�ان حرب �ض ��د الع ��راق ،وال�سكوت
على الع ��دوان لي� ��س موقف� � ًا عقالني ًا"،
في �إ�شارة اعتبرت �أنها موجهة لرئي�س
الوزراء عادل عبد المهدي ،والفيا�ض.
و�أ�ضاف الأ�سدي �أن "ا�ستهداف مقرات
الح�ش ��د ف ��ي مع�سك ��ر ال�صق ��ر وقاعدة
بلد الجوي ��ة �أول الغي ��ث الت�آمري على
الح�ش ��د والمقاوم ��ة" .وتوع ��د بالقول
"نبق ��ي خي ��ار ال ��رد مفتوح� � ًا ،لأنه ��م
�أرادوه ��ا حرب� � ًا مفتوح ��ة ،والواج ��ب
ال�شرعي والوطن ��ي �إيقاف تلك الحرب
بروح الرد المفتوح".
وكان رئي� ��س الهيئة فال ��ح الفيا�ض ،قد
رد الخمي� ��س الما�ضي بعد �ساعات على
بي ��ان المهند�س ،قائال �إن "ما ُن�سب �إلى
نائ ��ب رئي�س هيئة الح�ش ��د ال�شعبي –
بغ� ��ض النظ ��ر عن �صحة �ص ��دوره عنه
– ال يمث ��ل الموق ��ف الر�سمي للح�شد
ال�شعب ��ي و�إن القائ ��د الع ��ام للق ��وات
الم�سلح ��ة �أو من يخوله هو المعبر عن
الموق ��ف الر�سم ��ي للحكوم ��ة العراقية
وقواتها الم�سلحة".
وقال �أبو مهدي المهند�س يوم الأربعاء
�إن هناك م�شروع ًا �آخر قادم ًا "لت�صفيات
ج�سدية لعدد من ال�شخ�صيات الجهادية
والداعمة للح�ش ��د ال�شعبي" ،م�ؤكد ًا �أنّ
"الم�س� ��ؤول الأول والأخير عما حدث
ه ��ي الق ��وات الأميركي ��ة ،و�سنحمله ��ا

�أ�سو�شييتدبر�س:
ق�صف القواعد يهدد
اال�ستقرار يف العراق

�إ�سرائيل بريئة !
وكان رئي� ��س ال ��وزراء ع ��ادل عب ��د
المهدي ،قال ال�شهر الما�ضي لمجموعة
م ��ن ال�صحفيين ،ف ��ي رده عل ��ى �س�ؤال
باحتم ��ال �ضل ��وع �إ�سرائي ��ل بهجم ��ات
عل ��ى مواقع تابع ��ة للح�ش ��د ،ب�أنه "�أمر
م�ستحيل الح�صول".
�إل ��ى ذل ��ك طال ��ب القي ��ادي ال�سابق في
الح�ش ��د ال�شعب ��ي وع�ض ��و منظمة بدر
معي ��ن الكاظم ��ي ،في حدي ��ث �أم�س مع
(الم ��دى) ب� ��أن تك ��ون الحكوم ��ة "�أكثر
و�ضوحا في تحديد هوية الجهات التي
تق�صف ذخيرة الح�شد".
و�أ�ض ��اف الكاظم ��ي تعليق ��ا عل ��ى
البيان ��ات ال�ص ��ادرة م ��ن رئي� ��س هيئة
الح�شد ونائبه ،ب�أنه ��ا "ال تعني وجود
انق�سام ��ات ،ولكنها توزي ��ع �أدوار بين
الفيا� ��ض والمهند�س ال ��ذي يتحدث من
موقعه كقائد ميداني".

املهند�س
والفيا�ض
خالل زيارة
ملع�سكر تابع
للح�شد..
ار�شيف؟
م�س�ؤولي ��ة ما يح ��دث اعتب ��ار ًا من هذا
الي ��وم ،فلي� ��س لدين ��ا �أي خي ��ار �سوى
الدف ��اع ع ��ن النف� ��س وع ��ن مقراتن ��ا
ب�أ�سلحتنا الموجودة حالي ًا وا�ستخدام
�أ�سلحة �أكثر تطور ًا".
من ي�ضغط على الفيا�ض؟
ب ��دوره و�ص ��ف النائ ��ب ع ��ن ع�صائ ��ب
�أهل الحق في البرلمان �أحمد الكناني،
لـ(الم ��دى) �أم�س ،بي ��ان الفيا� ��ض ب�أنه
"جاء ب�سبب ال�ضغوط الأمريكية على
رئي�سي الهيئة والحكومة".
وقال الكناني �إن "�أبو مهدي المهند�س
تكل ��م بالحقيق ��ة ،بينم ��ا الحكوم ��ة
تح ��اول ت�سوي ��ف الأمر ب�شكي ��ل لجان

تحقيقية".
وكان بي ��ان رئي� ��س هيئ ��ة الح�ش ��د ق ��د
ت�ضم ��ن  5نق ��اط ،منها ت�أكي ��ده على �أن
التفجيرات الت ��ي طالت مخازن الح�شد
"مدب ��رة" ،دون تحديد هوية الجهات
التي ا�ستهدفت تلك المواقع ،كما �أكدت
�إحدى النقاط على ا�ستمرار التحقيقات
به ��ذا ال�ش�أن واال�ستم ��رار بمنع تحليق
الطائرات �إال بموافقة عبد المهدي.
وكان ��ت "النجب ��اء" �إح ��دى ف�صائ ��ل
الح�شد ال�شعبي ،ب ��دت بعد �ساعات من
بيان الفيا�ض ،وك�أنها تترجم تحذيرات
�أبو مهدي المهند�س على الأر�ض ،حيث
�أعلنت الخمي�س الما�ض ��ي� ،أنها فتحت
الن ��ار عل ��ى طائ ��رة ا�ستط�ل�اع حلق ��ت

ف ��وق مقرها في حزام بغ ��داد ،دون �أن
ت�ستطيع �إ�سقاطها �أو تحديد هويتها.
ب ��دوره رد زاهر العب ��ادي ،وهو قيادي
ف ��ي حركة عط ��اء الت ��ي يتزعمه ��ا فالح
الفيا� ��ض عل ��ى االتهام ��ات الموجه ��ة
للأخير في تغيير مواقفه ب�سبب �ضغط
وا�شنطن ،ب�أن "الفيا�ض يحاول و�ضع
مركزي ��ة للق ��رارات ف ��ي داخ ��ل هيئ ��ة
الح�شد".
و�أ�ض ��اف العب ��ادي في ات�ص ��ال هاتفي
�أم� ��س م ��ع (الم ��دى) �إن "ت�صريح ��ات
رئي� ��س الهيئ ��ة متوافق ��ة م ��ع توجهات
الحكوم ��ة الت ��ي تلت ��زم بالط ��رق
الدبلوما�سي ��ة ،والفيا� ��ض ل ��ن ين�صاع
�إل ��ى القرارات الأمريكي ��ة" ،مطالبا �أي

جهة "تعتقد ب�أنها م�ستهدفة من �أطراف
خارجي ��ة ،مث ��ل �أب ��و مه ��دي المهند�س
الذي كان وا�ضحا من بيانه �أنه يتعر�ض
لتهديد ،ب�أن ي�صرح ب�صفته ال�شخ�صية،
خارج �إطار م�ؤ�س�سة الح�شد".
ا�ستدعاء
�أم� ��س ،قال ��ت وزارة الخارجي ��ة
العراقي ��ة� ،إنها كانت تق�ص ��د ا�ستخدام
مف ��ردة "ا�ستدعاء" في بيانه ��ا ال�صادر
قب ��ل يومي ��ن ،للقائم ب�أعم ��ال الواليات
المتحدة ف ��ي العراق براي ��ن مكفيترز،
لع ��دم تواج ��د ال�سفي ��ر الأمريك ��ي ف ��ي
العراق.
وق ��ال المتحدث الر�سم ��ي با�سم وزارة

خالل لقائه املالكي والعامري واجلبوري

م�س�ؤوالن �أمريكيان :طائرات �إ�سرائيلية ق�صفت
رئي�س اجلمهورية :نرف�ض �سيا�سة املحاور
موقع �أ�سلحة ً
إيرانيون
�
بداخله
للح�شد
تابعا
ونتبنى الن�أي بالبلد عن خالفات املنطقة

ت�أك��د وقوع غارة �إ�سرائيلية على م�ستودع �أ�سلح��ة تابع لف�صيل مدعوم من �إيران
م��ن قبل م�س�ؤولين �أميركيين وهو �أم��ر يهدد بزعزعة الأمن في بلد يعي�ش و�ضعا
متقلبا ويبذل جهدا ليبدو حياديا في ال�صراع بين وا�شنطن وطهران .
 ترجمة  /حامد �أحمد
ق ��د تك ��ون ه ��ذه الغ ��ارة ه ��ي الغ ��ارة
الإ�سرائيلي ��ة الأول ��ى المعروف ��ة عل ��ى
العراق من ��ذ الع ��ام  ،1981عندما دمرت
طائ ��رات �إ�سرائيلي ��ة مفاعل ن ��ووي بناه
�صدام ح�سين.
الهجوم الذي وقع في  19تموز ا�ستهدف
قاع ��دة لف�صي ��ل ف ��ي الح�ش ��د ف ��ي منطقة
�آمرلي بمحافظة �صالح الدين وقتل فيها
عن�ص ��ران �إيراني ��ان .تب ��ع ذل ��ك الهجوم
انفجاري ��ن غام�ضي ��ن �آخري ��ن على الأقل
ا�ستهدف ��ت م�ستودع ��ات �أ�سلح ��ة ق ��رب
بغداد تعود لف�صائ ��ل م�سلحة في الح�شد
ال�شعبي .
ل ��م يتب ��ن �أح ��د الم�س�ؤولي ��ة ع ��ن �أي من
هذه الهجم ��ات ،التي ت�سبب ��ت بانتكا�سة
بالأم ��ن واال�ستق ��رار في البلد ال ��ذي بد�أ
توا ب�سل ��وك طريق التعاف ��ي عقب حرب
مدم ��رة من تنظيم داع� ��ش وعقود �أخرى
�سبقتها من حروب ونزاعات .
ف ��ي وقت �سابق م ��ن هذا الأ�سب ��وع اتهم
نائ ��ب رئي� ��س �أح ��د الف�صائ ��ل الم�سلحة

الخارجي ��ة� ،أحمد ال�صحاف� ،إن مفردة
"(ا�ستدعى) جاءت مق�صودة ونعنيها،
وك ّنا نحم ُل موقف ًا محدد ًا و�أو�صلناه"،
مبين ��ا �أن "الموق ��ف يتلخ� ��ص ب� ��أن
ال�شراك ��ة ت�ستدع ��ي تب ��ادل المواق ��ف
والإحاط ��ات ف ��ي كل م ��ا م ��ن �ش�أنه �أن
ينعك� ��س عل ��ى م�صالحن ��ا الم�شترك ��ة،
وحيث ا�ستجدت �أحداث لها انعكا�سات
على بنية الأم ��ن الوطني العراقي ،في
ظل منطقة ت�شهد ا�ضطرابا".
و�أ�ض ��اف البي ��ان ":ل ��ذا كان ��ت ر�ؤيتنا
ب�ض ��رورة االلت ��زام بم�س ��ارات �أو�ضح
لل�شراك ��ة ال�ستراتيجي ��ة وع ��دم �إدخال
الع ��راق ف ��ي كل م ��ا يزع ��زع ا�ستقراره
و�أمنه ،وتتجلى هذه الر�ؤية ب�ضرورة

دعوة الحائري
بالمقابل ا�ستبعد النائب عن الع�صائب
�أحمد الكناني ،حدوث ان�شقاقات داخل
م�ؤ�س�سة الح�شد على �إثر الت�ضارب في
المواق ��ف ،فيم ��ا اعتبر فت ��وى المرجع
الدين ��ي المقي ��م ف ��ي �إي ��ران ،كاظ ��م
الحائ ��ري  -الذي دعا في ��ه ال�شباب في
الع ��راق �إل ��ى حم ��ل ال�س�ل�اح لمواجهة
الأمري ��كان -ب�أنه "ت�شخي� ��ص للجهات
التي ت�ستهدف الح�ش ��د ومحاولة لدفع
الح ��رج ع ��ن ال�سيا�سيي ��ن العراقيي ��ن
لك�شف هوية المعتدين".
وتعتب ��ر ع�صائ ��ب �أه ��ل الح ��ق �إح ��دى
مقلدي مرجعية الحائ ��ري في العراق.
وي�ضي ��ف الكنان ��ي �أن "الحائ ��ري لديه
مقلدي ��ن ف ��ي الع ��راق وكالم ��ه محترم،
لك ��ن رغم ذل ��ك نعتقد �أن حم ��ل ال�شباب
لل�س�ل�اح ومواجه ��ة جه ��ات �أجنبي ��ة
م�ستبعد جدا في هذا التوقيت".

ف ��ي الح�ش ��د� ،إ�سرائي ��ل �صراح ��ة بتنفيذ
الهجم ��ات عب ��ر طائ ��رات م�سي ��رة ولكنه
�ألق ��ى بالالئم ��ة عل ��ى وا�شنط ��ن لت�سهيل
ه ��ذه الهجم ��ات وهدد برد ق ��وي �إزاء �أي
هجوم م�ستقبلي .
في مقابل ذل ��ك قالت الحكوم ��ة العراقية
�إنها تحق ��ق بالهجمات ولم تحدد بعد من
وراءه ��ا محذرة م ��ن �أي مح ��اوالت لجر
العراق �إلى �أي مواجهة.
معت ��ز محي ��ي ،محل ��ل �أمن ��ي ،ق ��ال �إن
حكومة العراق �ضعيفة ولن تكون قادرة
عل ��ى �إعالن نتائ ��ج تحقيقاتها لأن ذلك قد
ي�ش ��كل �إحراج ًا لها .وتوق ��ع بقوله "هذه
الهجمات �ست�ستمر با�ستهدافها للف�صائل
المرتبط ��ة باي ��ران الت ��ي ت�ش ��كل تهديدا
لإ�سرائيل والوجود الأميركي ".
العواقب المترتبة على ذلك قد ت�ؤثر على
م�ستقب ��ل �آالف من الجنود الأميركان في
الع ��راق ،موف ��رة دعما وذريع ��ة لأحزاب
مت�شددة تريد مغادرتهم .
من الجدير بالإ�شارة �أن رجل دين �شيعي ًا
ب ��ارز ًا ل ��ه �أتب ��اع م ��ن بع� ��ض الف�صائ ��ل
الم�سلح ��ة العراقي ��ة �أ�ص ��در فت ��وى يوم
الجمع ��ة يح ��رم فيه ��ا تواج ��د الق ��وات

الأميركي ��ة ف ��ي الع ��راق عق ��ب ح ��دوث
الهجمات .
ف ��ي فت ��واه ح ��ث رج ��ل الدي ��ن كاظ ��م
الحائ ��ري ،الق ��وات الم�سلح ��ة العراقي ��ة
"لمقاوم ��ة ومواجهة الع ��دو الأميركي"
وه ��ي دعوة من �ش�أنها �أن ت�شعل توترات
في العراق .
من جانبه حذر رئي� ��س الوزراء العراقي
الأ�سب ��ق ن ��وري المالك ��ي ،م ��ن رد ق ��وي
�إذا م ��ا ثب ��ت ب� ��أن �إ�سرائي ��ل كان ��ت وراء
ال�ضربات الجوية الأخيرة في العراق .
وف ��ي ت�صريحات �صادرة ع ��ن مكتبه قال
المالك ��ي �أي�ضا �إنه �إذا ا�ستمرت �إ�سرائيل
با�ستهداف العراق فان البالد "�ستتحول
�إلى �ساح ��ة معركة تنج ��ر �إليها عدة دول
ب�ضمنها �إيران ".
وكانت الق ��وات الأميركية ق ��د ان�سحبت
من العراق ع ��ام  2011ولكنها عادت في
عام  2014بدعوة من الحكومة العراقية
للم�ساعدة في مواجهة تنظيم داع�ش بعد
�سيطرت ��ه على مناط ��ق وا�سعة في �شمال
وغرب ��ي البالد ب�ضمنه ��ا مدينة المو�صل
ثاني �أكبر مدن العراق.
ووف ��ر تحال ��ف دول ��ي بقي ��ادة الواليات

المتحدة �إ�سنادا جويا بينما كانت قوات
عراقي ��ة تجمع �صفوفها وط ��ردت تنظيم
داع� ��ش م ��ن الب�ل�اد بع ��د حمل ��ة ع�سكرية
مكلفة ا�ستمرت لثالث �سنوات .
وتحتف ��ظ الواليات المتح ��دة بما يقارب
م ��ن � 5آالف جن ��دي �أميركي ف ��ي العراق
وبع�ض الأط ��راف تقول �إنه لم يعد هناك
مب ��رر لبقائه ��م ف ��ي الع ��راق بع ��د �إلحاق
الهزيمة بداع�ش .
تعليق ��ات المالكي ،ال ��ذي يتر�أ�س كتلة في
البرلم ��ان� ،أعقب ��ت تهدي ��دات ناري ��ة �ض ��د
الوالي ��ات المتحدة �ص ��درت قبله ب�ساعات
من قبل كتائب حزب الله .وحملت الكتائب
في بيان لها الواليات المتحدة الم�س�ؤولية
ع ��ن ال�ضرب ��ات الجوي ��ة وقال ��ت �إن �أي
هجمات جديدة �ستقابل برد عنيف.
وقالت الكتائب في بيانها "ت�أكدوا �أنه �إذا
تب ��د�أ المواجهة بيننا فانها �ستنتهي فقط
بخروجكم من المنطقة حتم ًا ".
من جانب �آخر قال م�س� ��ؤوالن �أميركيان
دون الك�شف ع ��ن ا�سميهم ��ا �إن �إ�سرائيل
نف ��ذت هجوما عل ��ى م�ست ��ودع الأ�سلحة
الإيراني ��ة ف ��ي تم ��وز وال ��ذي قت ��ل في ��ه
قياديين ع�سكريين �إيرانيين.



بغداد /المدى

�أكد رئي�س الجمهورية برهم �صالح،
�أم�س ال�سب ��ت� ،أن العراق لن يكون
منطلق� � ًا لالعتداء عل ��ى �أي من دول
الج ��وار والمنطق ��ة ،فيما �شدد على
رف�ض ��ه �سيا�سة المح ��اور وت�صفية
الح�سابات.
وذك ��رت رئا�س ��ة الجمهوري ��ة ف ��ي
بي ��ان �أن "�صال ��ح ا�ستقبل ،ال�سبت،
ببغ ��داد ،رئي�س ��ي ائت�ل�اف دول ��ة
القان ��ون ن ��وري المالك ��ي والفت ��ح
ه ��ادي العام ��ري ورئي� ��س مجل�س
النواب ال�سابق �سليم الجبوري".
و�أ�ضاف ��ت �أن ��ه "تم خ�ل�ال اللقاءات
الثالث ��ة بح ��ث الو�ض ��ع الأمن ��ي
وتح ��ركات ع�صاب ��ات داع� ��ش
الإرهابي ��ة وتوجي ��ه الأجه ��زة
المخت�ص ��ة التخ ��اذ الإج ��راءات
الرادع ��ة لحرم ��ان ه ��ذه الع�صابات
من التقاط �أنفا�سها".
و�ش ��دد رئي� ��س الجمهوري ��ة خ�ل�ال
اللق ��اء ،عل ��ى "رف� ��ض �سيا�س ��ة
المح ��اور وت�صفي ��ة الح�ساب ��ات،
والن� ��أي بالبلد عن �أن يكون منطلق ًا
لالعت ��داء على �أي م ��ن دول الجوار
والمنطقة".

�صالح واملالكي
و�أ�ش ��ار �إل ��ى "�ض ��رورة االلت ��زام
بموق ��ف الدولة العراقي ��ة بمختلف
م�ؤ�س�ساته ��ا التنفيذية والت�شريعية
الراف�ض لمبد�أ الحرب ،وعدم القبول
ب� ��أن تك ��ون الب�ل�اد �ساح ��ة �ص ��راع
وتناح ��ر لل ��دول الأخ ��رى ،والعمل
الم�شترك من �أجل ال�سالم والتنمية
والتقدم والتعاون الإقليمي" ،الفت ًا
�إلى "�أهمية انتظار نتائج التحقيق
الج ��اري من قبل الجه ��ات الوطنية
المخت�صة في معطيات ما تعر�ضت
له مخ ��ازن للأ�سلحة م ��ن تفجيرات
م�ؤخ ��ر ًا للخ ��روج بموق ��ف موح ��د
يحف ��ظ حقوق الع ��راق ويعزز �أمنه
وا�ستقالله و�سيادته".

و�أو�ض ��ح �صال ��ح� ،أن "تمتي ��ن
الوح ��دة الوطنية وتعزي ��ز النظام
الديمقراط ��ي االتح ��ادي و�إع ��ادة
الإعم ��ار وتقدي ��م الخدم ��ات
للمواطني ��ن ه ��ي م ��ن الأولوي ��ات
الراهنة للدولة العراقية".
من جانبهم� ،أك ��د ال�ضيوف "�أهمية
توحي ��د ال�صف ��وف لمواجه ��ة
التحدي ��ات التي يمر بها العراق في
ه ��ذه الفترة ،بم ��ا يخ ��دم الم�صالح
الوطني ��ة العلي ��ا ويحم ��ي ال�سيادة
العراقي ��ة ،وتعزيز العمل الم�شترك
من �أج ��ل تخفي ��ف ح ��دة التوترات
تر�سيخ� � ًا لل�سل ��م والأم ��ن ف ��ي
المنطقة".

اعالنات
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وزارة العدل
مديرية الت�سجيل العقاري العامة
دائرة الت�سجيل العقاري يف الرطبة

�إعـــــــالن
طلب ت�سجيل عقار جمدداً

منوذج رقم  /28تسجيل عقاري

) سهما من اصل ( ) سهما ً من (
بنا ًء على الطلب املقدم الى هذه الدائرة بتاريخ  2019 /8/4لتسجيل متام العقار تسلسل  2672محلة (
) باسم فؤاد ابراهيم سهيل مج ّددا ً باعتباره حائزا ً له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة متهيدا ً للتسجيل وفق أحكام
قانون التسجيل العقاري رقم  43لسنة  1971قررنا إعالن هذا الطلب فعلى كل من يدعي بوجود عالقة أو حقوق معينة على هذا العقار تقدمي
ما لديه من بينات الى هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما ً اعتبارا ً من اليوم التالي لنشر هذا االعالن وكذلك احلضور في موقع العقار في الساعة
العاشرة صباحا ً من اليوم التالي النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا ً في الكشف الذي سيجري في اليوم املذكور لهذا الغرض.
مدير الت�سجيل العقاري يف املالحظ
مهند �شاكر فا�ضل
مالحظ الت�سجيل العقاري يف الرطبة
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ترجمة

خب�ير اقت�ص��ادي دويل :الع��راق يتح��رك لتعزي��ز طاقت��ه الت�صديري��ة للنف��ط
 ترجمة /حامد �أحمد

هناك عامالن رئي�سان
يجعالن من �ضرورة
التعجيل بعملية اعمار
البنى التحتية لمن�ش�آت
الت�صدير المتقادمة في
العراق امرا جوهريا اكثر
من اي وقت �آخر .العامل
االول هو الو�ضع االمني
الخطر في منطقة الخليج
حاليا ،اما العامل الثاني
فهو التنامي الم�ستمر
لمعدل �صادرات النفط
من العراق ،حيث بلغت
�صادرات البلد خالل �شهر
تموز بحدود  4.007مليون
برميل في اليوم م�سجال
ارتفاعا عن �صادرات
ال�شهر الذي قبله التي
كانت بحدود  3.946مليون
برميل باليوم .
ريج ��ارد ملن�س ��ون ،م ��ن كب ��ار حملل ��ي
الطاقة من م�ؤ�س�سة ،اينريجي ا�سبكت�س،
الربيطاني ��ة ق ��ال اال�سب ��وع املا�ض ��ي يف
لق ��اء مع موقع �أويل براي�س النفطي �إنه
بقدر ما يتعلق االم ��ر بالعراق فان البنى
التحتي ��ة احلالي ��ة لت�صدي ��ر النف ��ط يف
العراق ق ��ادرة على مواكبة �سعة ت�صدير
بح ��دود  4مليون برمي ��ل باليوم ،اما اذا
زاد ع ��ن ذلك فه ��ي ال ت�ستطي ��ع ا�ستعياب
معدل ه ��ذه الزيادة .م�ش�ي�را اىل ان هذا
من �ش�أن ��ه ان ي�ض ��ع �سرتاتيجية العراق
امل�ستقبلي ��ة للطاق ��ة يف و�ض ��ع ح ��رج
وه ��و يخطط مل�ضاعفة انت ��اج النفط اىل

 6.2مليون برمي ��ل باليوم بحلول العام
 2020واىل  9ملي ��ون برمي ��ل بالي ��وم
بحلول نهاية عام . 2023
وا�ض ��اف ملن�سون بقوله "م ��ن الناحية
االفرتا�ضي ��ة ان جمي ��ع جه ��ود الت�صدير
للبلد ترتك ��ز على من�ش�آت مدينة الب�صرة
وه ��ذا يعن ��ي نق ��ل النف ��ط ع�ب�ر منطق ��ة
اخللي ��ج والت ��ي تتعر�ض حالي ��ا مل�شاكل
امنية ب�ي�ن الواليات املتح ��دة وايران".
م�ش�ي�را اىل ان احتم ��االت وق ��وع حادث
�أم ��ر وارد جلمي ��ع ال�سف ��ن امل ��ارة يف
اخللي ��ج وه ��ذا م ��ن �ش�أن ��ه ان ي�ؤثر على
هام� ��ش ارب ��اح ال�شحنات ال�ص ��ادرة من

احل�شد ال�شعبي يتهم وا�شنطن
مب�س�ؤوليتهاعن االنفجارات يف
القواعد الع�سكرية العراقية
 ترجمة :عدوية الهاليل

قالت القوة �شبه الع�سكرية القوية (احل�شد
ال�شعبي) �إنها تعترب الواليات املتحدة
االمريكية م�س�ؤولة عن �سل�سلة من االنفجارات
التي طالت بع�ض قواعدها وم�ستودعات
اال�سلحة يف اال�سابيع االخرية..
واعلن ��ت القوة التي يهيمن عليها ال�شيعة ان الق ��وات االمريكية هي الكيان
الوحي ��د امل�س�ؤول عما ح ��دث متوعدة مبحا�سبتهم عل ��ى كل ما �سيحدث من
الآن و�صاعدا ...
يذك ��ر ان ارب ��ع قواعد ي�ستخدمها اف ��راد احل�شد ال�شعبي ت�أث ��رت يف ال�شهر
املا�ض ��ي بانفج ��ارات غري حم ��ددة امل�ص ��در ومل تتمكن و�سائ ��ل االعالم من
الو�ص ��ول اىل ه ��ذه املوافع كما مل يتم االعالن عن �أي ��ة مطالب �أو ادعاءات.
ولك ��ن  ،ويف ي ��وم االربعاء ،اعلنت ه ��ذه القوة �شب ��ه الع�سكرية انها اجرت
حتقيقها اخلا�ص ،م�شرية اىل الواليات املتحدة ذات الوجود الع�سكري يف
العراق ..ومن ناحية اخرى ،مل تقدم اية تفا�صيل حول م�صدر االنفجارات
والهجمات املحتملة التي ت�سببت فيها ..
باملقابل ،مل يرغب التحالف الع�سكري بقيادة الواليات املتحدة والذي يعمل
يف الع ��راق كجزء من القتال �ضد تنظيم الدولة اال�سالمية (داع�ش) يف الرد
على اتهامات احل�شد ال�شعبي ..
وت�ضم هذه القوة �شبه الع�سكرية التي �شاركت اي�ضا ب�شكل كبري يف احلرب
�ض ��د داع�ش اىل جانب الق ��وات الع�سكرية العراقي ��ة ،العديد من اجلماعات
امل�سلحة املوالية اليران والتي تعار�ض الوجود االمريكي يف العراق ..
وق ��ال احل�شد ال�شعب ��ي –بناء عل ��ى التحقيقات التي اجراه ��ا– �إن القوات
االمريكي ��ة �سمح ��ت ه ��ذا العام الرب ��ع طائ ��رات ا�سرائيلية بدخ ��ول املجال
اجل ��وي العراق ��ي "م�ستهدفة مق ��رات ع�سكرية عراقية عام ��ة" لكنه مل يتهم
ا�سرائي ��ل �صراحة بقي ��ادة الهجمات عل ��ى قواع ��ده ..ويف منت�صف متوز،
ابلغ ��ت القي ��ادة الع�سكرية العراقية ع ��ن تفجري طائرة ب ��دون طيار لقاعدة
ح�ش ��د �شعب ��ي يف مركز منطق ��ة (�آمريل) ما ا�سف ��ر عن مقت ��ل مقاتل عراقي
وا�صاب ��ة اثنني من االيرانيني بينم ��ا او�ضحت الواليات املتحدة على الفور
انها مل تكن وراء ارتكاب هذا الق�صف ..
ويوج ��د ح ��وايل  5200جندي امريكي يف العراق لغر� ��ض تدريب وتقدمي
امل�ش ��ورة للق ��وات العراقي ��ة ..وكانت ال�سلط ��ات العراقية قلق ��ة منذ �شهور
م ��ن ت�صاعد التوترات بني حليفيها الرئي�س�ي�ن – وا�شنطن وطهران – على
ار�ضها.
عن جملة ( لوبوا) الفرن�سية

العراق .
ويق ��ول اخلبري االقت�صادي ملن�سون انه
لك ��ي ي�صل النفط اىل الب�ص ��رة فانه مير
عرب خطوط انابيب داخلية ولكنها غالبا
ما تكون غري كفوءة وحتتاج اىل �صيانة
وتطوير ب�أ�سرع وقت ممكن .ومن هناك
ي�ش ��ق النفط طريق ��ه ع�ب�ر االنابيب اىل
ميناء الت�صدي ��ر الرئي�س يف الفاو حيث
يت ��م تخزينه وخلطه .واكد بقوله "وهنا
اي�ض ��ا رغم انه مل يح�صل ا�ستثمار مالئم
لتطوير املن�ش�آت وال دعم الي معدل فوق
املع ��دل احلايل للنفط القادم ،فهذا يعني
ان ��ه باالم ��كان دعم جتهي ��زات النفط يف

احلق ��ول النفطي ��ة نف�سه ��ا والت ��ي تعني
اي�ضا ح�ص ��ول عوائق مهمة يف االنتاج.
هذا يتوقف عل ��ى ال�صنف اجلديد املنتج
م ��ن خ ��ام الب�صرة وه ��و ،خ ��ام الب�صرة
املتو�س ��ط ،الذي من املفرت�ض ان ي�ضاف
مل�ص ��ادر ال ��واردات املوج ��ودة حاليا من
ت�صدي ��ر خ ��ام الب�ص ��رة الثقي ��ل وخ ��ام
الب�صرة اخلفيف ".
قب ��ل ان تب ��د�أ ازم ��ة داع� ��ش يف الع ��راق
كان ��ت هن ��اك خط ��ط واقعي ��ة مو�ضوعة
على جدول التطوير الن�شاء � 12صهريج
تخزي ��ن ومن�ش�أة خلط عل ��ى االقل تعمل
عل ��ى م ��دار الوق ��ت داخل وح ��ول ميناء

الفاو وذلك بحلول نهاية عام  ، 2016مع
اله ��دف الآخر طويل االم ��د ان يكون يف
حمطة الف ��او � 24صهري ��ج تخزين �سعة
كل واح ��د � 58ألف مرت مكعب ب�سعة كلية
تبلغ  8مليون برميل من النفط .ما يزال
لهذه اخلطط ان ُتف ًع ��ل من جديد �آخذين
بنظ ��ر االعتب ��ار مع ��دل البريوقراطي ��ة
املعمول به يف العراق بهذا اخل�صو�ص،
وكذل ��ك مع ��دالت الفوائ ��د املتول ��دة ع ��ن
�سيناريوه ��ات ا�سع ��ار النف ��ط املختلف ��ة
�ضم ��ن وزارة النفط .الو�ض ��ع الآن اكرث
كفاءة بقليل يف وقت ي�ضخ فيه الفاو اىل
مرا�س ��ي الت�صدير االحادي ��ة ،مع وجود

ني ��ة بتو�سيع الطاق ��ة احلالي ��ة لر�صيف
الب�صرة املائي للت�صدير .
هن ��اك �أخب ��ار ايجابي ��ة اي�ض ��ا ب ��رزت
اال�سب ��وع املا�ض ��ي ع ��ن ر�صي ��ف حتميل
مائ ��ي �آخ ��ر يف خ ��ور العمية ال ��ذي طر�أ
علي ��ه توقف ع ��ام  2017عندم ��ا تعر�ض
اح ��د انابي ��ب ال�ض ��خ املوج ��ودة حت ��ت
املاء للت�ص ��دع والت�سريب وكان يتوجب
غلقه .ا�ستنادا مل�ص ��ادر يف وزارة النفط
العراقية ف ��ان مباحث ��ات و�صلت ملراحل
متط ��ورة م ��ع �شرك ��ة برت� ��ش برتوليوم
 BPالربيطانية و �إيني  Eniااليطالية
لتنفي ��ذ م�ش ��روع بقيم ��ة  400ملي ��ون

دوالر ال�ستب ��دال انبوبي نفط حتت املاء
ب�ضمنهم ��ا انب ��وب ر�صيف خ ��ور العمية
ال ��ذي كان ج ��زءا م ��ن م�ش ��روع موح ��د
�شامل ملن�ش� ��آت ت�صدير جنوب ��ي العراق
والت ��ي كانت وزارة النفط يف مناق�شات
متفاوت ��ة بخ�صو�صه م ��ع �شركة اك�سون
موب ��ل االمريكي ��ة وال ��ذي م ��ن �ش�أنه ان
يكون نقطة حتول جوهري ��ة ازاء زيادة
كبرية متوقعة مبعدالت انتاج النفط يف
العراق م�ستقبال.
رغ ��م ان خط ��وط ت�صدي ��ر النف ��ط اىل
ال�شمال واىل اوروب ��ا عرب ميناء جيهان
الرتكي تبدو بانه ��ا من الناحية النظرية
اخلي ��ار االف�ض ��ل للت�صدير ف ��ان اجلانب
ال�سيا�س ��ي يف ذلك يعرقل ه ��ذا التوجه.
ان خ ��ط كرك ��وك – جيه ��ان النفط ��ي
اال�صل ��ي وال ��ذي يع ��رف بخ ��ط انبوب
ع ��راق – تركيا ه ��و يت�أل ��ف باال�صل من
انبوبني بطاقة ت�صديرية م�شرتكة ت�صل
اىل  1.6مليون برميل يف اليوم .
ح�س ��ب قول اخلبري ،ملن�سون ،حتى قبل
ظهور داع�ش يف ال�ساحة كان هذا اخلط،
كرك ��وك – جيه ��ان ،معر�ض ��ا لعملي ��ات
تخريب متكررة من قبل جماميع م�سلحة
خمتلف ��ة يف املنطق ��ة وبع ��د تطوير احد
خط ��وط الت�صدير للخط من قبل حكومة
اقلي ��م كرد�ست ��ان الق ��ادم م ��ن حق ��ل نفط
ط ��اق طاق عرب بل ��دة في�شخابور و�صلت
الطاقة الت�صديرية له بحدود  0.7مليون
برمي ��ل يف اليوم لت ��زداد فيما بعد اىل 1
ملي ��ون برميل يف الي ��وم .وتنوي بغداد
من جان ��ب �آخر تفعيل اجل ��زء الآخر من
االنب ��وب الذي مير من كركوك اىل ميناء
جيه ��ان وال ��ذي �سي� ��ؤدي اىل م�ضاعف ��ة
القدرة الت�صديرية لالنبوب.
م ��ن جان ��ب �آخر هن ��اك م�ش ��روع انبوب
العقب ��ة لت�صدي ��ر النف ��ط والغ ��از ال ��ذي
وقع ��ت عليه بغ ��داد م ��ع االردن و�صوت
علي ��ه جمل�س الوزراء ح�سب قول وزارة
النف ��ط العراقي ��ة وه ��و الآن قي ��د درا�سة
ا�ستثماري ��ة من قبل �ش ��ركات نفط عاملية
الذي تبلغ تكلفته التقديرية بحدود 4.5
ملي ��ار دوالر م ��ع خط ��ي انابي ��ب بطول
 1,680ك ��م ي�ض ��خ ملي ��ون برمي ��ل م ��ن
النف ��ط يوميا مع  258مليون قدم مكعب
م ��ن الغ ��از م ��ن الب�ص ��رة اىل العقبة عرب
منطقة حديثة .
عن موقع �أويل براي�س

معر�ضا ً
ً
دوليا مل�ؤ�س�سة �صور ال�صحافة العاملية غطى �أحداث احلرب
العراق ي�ست�ضيف
يف كل �سن��ة من��ذ عام  1955تقيم ،م�ؤ�س�سة �صور ال�صحافة العاملية ،التي تتخذ م��ن ام�سرتدام مقرا لها معر�ضا ل�صور مت
انتقا�ؤه��ا من بني اف�ضل ال�صور ال�صحفية العاملية لتلك ال�سنة وتقام جولة للمعر�ض يف اماكن خمتلفة من العامل متتد
من �سنغافورة اىل كينيا واىل الربازيل .مع ذلك وعرب تاريخه املمتد لـ  64عاما مل يحل هذا املعر�ض �ضيفا يف �سنة من
ال�سنوات على العراق اال هذا العام .
 ترجمة املدى
غالبا ما كان العراق والعراقيون
موا�ضي ��ع لل�ص ��ور ال�صحفي ��ة
امل�شارك ��ة يف امل�سابق ��ة حي ��ث
تلق ��ت جلن ��ة املعر� ��ض يف ه ��ذا
الع ��ام  2019م ��ا يق ��ارب م ��ن
 78,801مو�ض ��وع م ��ن 4,738
م�ص ��ور �صحف ��ي م ��ن اك�ث�ر من
 120بل ��دا .يف ع ��ام  2004ف ��از
م�صور فرن�س ��ي يدعىـ جومارك
بوج ��و ،بجائ ��زة امل�سابق ��ة ع ��ن
�صورة له ل�سجني عراقي مغطى
ر�أ�س ��ه ووجه ��ه بكي� ��س وه ��و
يطي ��ب خاطر ابنه ال�صغري وهو
يحت�ضنه بني ذراعيه داخل مركز
اعتقال امريكي قرب النجف .
للم ��رة االوىل خالل ع ��ام 2019
ي�ست�ضيف العراق معر�ضا خا�صا
يف جولة ت�شمل ثالث مدن بغداد
واربي ��ل وال�سليماني ��ة ُتعر� ��ض
فيه ال�صور الفائ ��زة يف م�سابقة
�صور ال�صحافة العاملية للأعوام
 2017و  2018و . 2019
وكان ذلك بتن�سي ��ق مع م�ؤ�س�سة
ميتوغرايف العراقي ��ة للت�صوير
ال�صحف ��ي يف ال�سليماني ��ة التي
تعت�ب�ر اول م�ؤ�س�س ��ة تعن ��ى
بتدريب امل�صوري ��ن ال�صحفيني
املوهوبني وحتق ��ق لهم توا�صال
م ��ع ال�صحاف ��ة العاملي ��ة حي ��ث
ت�أ�س�س ��ت ع ��ام  2009م ��ن قب ��ل
امل�ص ��ور ال�صحف ��ي الك ��ردي
كام ��ران جن ��م بالتع ��اون م ��ع
م�ص ��ور �صحفي �أمريك ��ي يدعى
�سيبا�ستيان مري .
م ��ع ذلك ف ��ان اق�صى م ��ا يريدون
فعل ��ه ه ��و م�ساع ��دة امل�صوري ��ن
عل ��ى اقتنا� ��ص املوا�ضيع االكرث
عمقا و ت�أث�ي�را باحلياة اليومية
يف الع ��راق .من ��ذ ف�ت�رة طويل ��ة
يعم ��ل كام ��ران كم�ص ��ور حربي

ولك ��ن كما بني يف لق ��اء معه عام
 2012انه يك ��ره ان يتناف�س مع
م�صورين �صحفي�ي�ن �آخرين من
خالل عدد اجلثث التي يقتن�صها
يف فل ��م او �صورة .وقال كامران
"لي�س هناك قنابل فقط ،ولي�س
هناك دم ��اء فقط .هن ��اك ق�ص�ص
�أخ ��رى يعي�شها العراقيون علينا
ان نربزه ��ا ونعر�ضه ��ا للنا� ��س.
على امل�صور ان ي�س�أل نف�سه �أين
يكمن اجلمال؟ ".
وعل ��ى م ��دى خم�س ��ة اع ��وام كل
�ش ��يء كان ممت ��ازا� .سرع ��ان
م ��ا ظه ��رت اعم ��ال امل�صوري ��ن
يف كربي ��ات الن�ش ��رات العاملي ��ة
وا�صب ��ح حج ��م الوكال ��ة اك�ب�ر

وا�صبح ��ت م�شه ��ورة وا�صب ��ح
مكت ��ب امليتوغ ��رايف يع ��ج
باملنت�سب�ي�ن ،انه مرك ��ز لالبتكار
وجتمع جميل وممتع .
يف  12حزي ��ران  2014تغ�ي�ر
كل �ش ��يء .فق ��د اختف ��ى امل�صور
ال�صحفي كام ��ران .كان قد ذهب
يف مهم ��ة �صحفي ��ة لكرك ��وك
لتغطي ��ة عملي ��ة مواجه ��ة ب�ي�ن
ق ��وات البي�شمرك ��ة وم�سلح ��ي
تنظي ��م داع�ش يف قري ��ة مال عبد
الل ��ه حي ��ث تعر�ض الط�ل�اق نار
ومت اخطاف ��ه م ��ن قب ��ل تنظي ��م
داع�ش ومل ي�سمع عنه �شيء حلد
الآن بع ��د ورود مكامل ��ة من ��ه يف
اليوم الت ��ايل بانه يف احلويجة

رغم عملي ��ات البح ��ث املي�ؤو�س
منه ��ا الت ��ي ج ��رت يف اال�شه ��ر
وال�سنوات الالحقة .
بع ��د غياب كامران ا�صبح �شقيقه
اال�صغ ��ر احمد عن�ص ��را ا�سا�سيا
يف اع ��ادة احلي ��اة مل�ؤ�س�س ��ة
ميتوغ ��رايف ،حيث ت ��وىل زمام
مه ��ام االدارة وا�ستط ��اع اقن ��اع
م�ؤ�س�سة �صور ال�صحافة العاملية
ان ت�أتي يف النهاية اىل العراق.
وق ��ال احم ��د يف حدي ��ث ملوق ��ع
املوني�ت�ر "دائما م ��ا توجد هناك
كتب تعن ��ى بالت�صوير ال�صحفي
يف مكت ��ب ميتوغ ��رايف واغلبها
م ��ن م�ؤ�س�س ��ة �ص ��ور ال�صحاف ��ة
العاملي ��ة .كان كام ��ران دائم ��ا

مهت ��م بامل�سابق ��ة وكان ي�شج ��ع
امل�صوري ��ن ال�صحفي�ي�ن عل ��ى
امل�شاركة فيها ".
وبعد ا�شهر من العمل اجلاد متت
والدة املعر� ��ض اخلا�ص لل�صور
الأف�ضل لثالث �سنوات ،عر�ضت
في ��ه موا�ضيع تباين ��ت بني تغري
املناخ و �أج ��واء املعارك .وبدعم
م ��ن ال�سفارة الأملاني ��ة يف بغداد
وقن�صليته ��ا يف اقلي ��م كرد�ستان
اجريت ج ��والت للمعر�ض حيث
حل �ضيفا على بغداد خالل �شهر
حزي ��ران وكذلك يف اربيل خالل
�شه ��ري حزيران ومت ��وز ثم يف
ال�سليماني ��ة حيث مق ��ر م�ؤ�س�سة
ميتوغرايف خ�ل�ال �شهري متوز

و�آب حي ��ث كان ��ت �آخ ��ر حمط ��ة
للمعر�ض قبل مغادرته .
اك�ث�ر م ��ن � 18ألف �شخ� ��ص زار
املعر�ض يف بغ ��داد ،ويف اربيل
زاره � 4آالف �شخ� ��ص يف ح�ي�ن
زار املعر� ��ض اك�ث�ر م ��ن � 9آالف
�شخ� ��ص يف ال�سليماني ��ة .وقال
�أحمد "ال�شعب العراقي ي�ستحق
ان يطل ��ع عل ��ى م ��ا ي ��دور ح ��ول
العامل ".
وا�ضاف بقول ��ه "اجلانب املميز
يف ه ��ذا املعر� ��ض هو ان ��ه يوفر
فر�ص ��ة للعراقي�ي�ن ان يروا كيف
ينظر النا� ��س اليهم يف اخلارج.
امل�صوري ��ن االجان ��ب دائم ��ا
يزورون العراق ...ولكننا دائما
نت�س ��اءل كي ��ف نح ��ن نب ��دو من
خالل عد�ساتهم واعينهم ".
�س�ي�ن ف ��ان دي ��ر لي ��وف ،مدي ��رة
معار� ��ض ومن�سقة م ��ع م�ؤ�س�سة
�ص ��ور ال�صحاف ��ة العاملية ،كانت
من بني اع�ضاء الفريق الذي نظم
واق ��ام املعر�ض .وه ��ي تتفق مع
فكرة اقام ��ة املعر�ض يف العراق
كعالمة ممي ��زة .حيث تقول "ان
معظ ��م ال�صحاف ��ة وال�صحاف ��ة
املرئي ��ة يف االخب ��ار وكذل ��ك يف
م�سابقة �صور ال�صحافة العاملية
واملعار� ��ض االخ ��رى ق ��د ركزت
على العراق يف ال�سابق .وكوننا
ا�ستطعن ��ا ان ننظم هذا املعر�ض
يف بل ��د تتعلق معظ ��م موا�ضيع
ال�ص ��ور به فهذا يعت�ب�ر �شيئا ذو
قيم ��ة واهمي ��ة بالغ ��ة بالن�سب ��ة
لن ��ا" .وا�ش ��ارت اىل ان الع ��راق
م�صن ��ف �ضم ��ن الت�سل�س ��ل 156
وفق ��ا مل�ؤ�ش ��ر حري ��ة ال�صحاف ��ة
العاملية ولهذا ف ��ان هذا املعر�ض
ميثل درجة من احلرية والتحرر
التي كان كامران يعمل من �أجلها
لها.
 عن موقع املونيرت
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مصارحة حرة
� إياد ال�صاحلي

 ل��ج��ن��ة ال��م��ن��ت��خ��ب��ات ت��ك�����ش��ف ع���ن ا���س��م ال���م���درب ال��م�����س��اع��د المحلي

فذلكة العمل ال�صحفي
ع ��ادت ق�ضية منحة ال�صحفيني الريا�ضي�ي�ن �إىل الواجهة ب�آراء
مت�ضاربة �أقحم البع�ض نف�سه يف الإدالء بت�صريحات
حت� �ّ�ض امل�ش ّرع�ي�ن على حتديد فئة واح ��دة دون غريها بخالف
م ��ا جاء ب ��ه احت ��اد ال�صحافة الريا�ضي ��ة الذي �أ�ص ��در بيان ًا يف
حزيران املا�ضي يفيد ب�أن اللجنة املك ّلفة من قبله �أرت�أت ت�صنيف
امل�شمول�ي�ن اىل ث�ل�اث فئات ح�س ��ب �سنوات اخلدم ��ة ،والعمل
يجري ملناق�شة جلنة ال�شباب والريا�ضة الربملانية لالتفاق على
�ضوابط مع ّينة ت�سهّل �شمول الفئات بقانون منحة الرواد.
�إن واق ��ع حال ال�صحافة الريا�ضية الذي نعي�شه ،وما �سبقه منذ
ع ��ام  2003ي�ؤك ��د ه�شا�شة موقف �أ�صحاب الق ��رار فيها وعدم
�إحاطته ��م مهاب ��ة العامل�ي�ن يف كنفه ��ا ب�س ��ور ح�ص�ي�ن ،ونعني
ممن ال �شائب ��ة �ضدهم ،وميار�سون املهن ��ة ب�إخال�ص وان�صاف
ّ
ونزاه ��ة كونه ��م ميثل ��ون الهيئ ��ة العام ��ة احلقيقي ��ة بقيمته ��ا
اخلال�ص ��ة ،وعليه ينبغي عدم �إلت ��زام ال�صمت جتاه من ي�سعى
خلل ��ط الأوراق ومتيي ��ع حقوق ال�صحفي�ي�ن الريا�ضيني �أ�سوة
بالريا�ضيني من خمتلف الألعاب.
لي� ��س م ��ن ح ��ق �أح ��د مهم ��ا كان خب�ي� ً
را وم�ؤث ��ر ًا يف الو�س ��ط
الريا�ض ��ي �أن ّ
يتدخل يف �ش� ��أن �صحفي يرتبط بحقوق معلومة
ت�ستند اىل واجب �شرعي يراعي �شمول ال�صحفيني الريا�ضيني
بقان ��ون املنح ��ة الت ��ي �أك ��دت احلكوم ��ة �أهمي ��ة دعمه ��م �إكرام ًا
لدوره ��م الكبري يف �صناعة االجناز والت�ضحيات التي قدّموها
م ��ن �أجل الدفاع عن كلمة احلق برغم التهديدات واملخاطر التي
واجهوها ،ولي�س اال�شفاق عليهم وك�أنهم رعية م�ست�ضعفة حتل
عليها املنحة ال�شهرية!
م ��ن �سمح للبع� ��ض �أن ي�أت ��ي با�سم ��اء معينة ليقدمه ��ا كنموذج
لتطبي ��ق معايري املنح ��ة دون غريهم مع تقديرن ��ا للجهود التي
بذلوه ��ا طوال خدمته ��م للمهنة ،هناك قائمة م ��ن اال�سماء التي
عمل ��ت بعطاء كب�ي�ر وبتم ّيز وا�ضح وحقق ��ت خال�صات م�ش ّرفة
يف مواكب ��ة الريا�ضي�ي�ن وبطوالته ��م و�سان ��دوا ق�ضايا الوطن
دون م ّنة ،وعملوا عل ��ى تطوير الألعاب والنقد امل�صلح وك�شف
املتالعب�ي�ن يف امل ��ال العام وب�ص ّناع قادة مزيف�ي�ن نتيجة ّ
تدخل
�شخ�صيات من خارج مواق ��ع الريا�ضة ق ّربت و�أبعدت وخ ّربت
وق�سم ��ت ،ويف النهاية ليتها تكتفي بالن ��دم ،بل �أمت ّد التخريب
ّ
ليط ��ول حق ��وق ال�صحفي�ي�ن الريا�ضي�ي�ن وحماول ��ة زعزع ��ة
�شراكتهم مع الريا�ضيني يف قانون واحد.
احت ��اد ال�صحافة الريا�ضي ��ة مطالب بوقفة ج ��ادّة لردع كل من
يد� � ّ�س �أنف ��ه يف ق�ضي ��ة املنحة خارج م ��ا �أتفق علي ��ه مع رئي�س
جلن ��ة ال�شب ��اب والريا�ض ��ة الربملاني ��ة عبا�س علي ��وي ووزير
ال�شب ��اب والريا�ض ��ة د�.أحمد ريا�ض ،وع ��دم ال�سماح ملن ُيفذلك
ال ��كالم ويخ� �ّ�ص منح ��ة ال�صحفي�ي�ن بكب ��ار ال�سن ،ه ��ذا يعني
�ض ّمه ��م لقائم ��ة امل�ستفيدي ��ن من الرعاي ��ة االجتماعي ��ة ب�إمتياز
فذلك ��ي �أي�ض� � ًا وال عالقة ل ��ه بقانون  6ل�سن ��ة  ،2013كال هذه
ر�ؤي ��ة دونية ملن يعتق ��د �أن الأموال عائدة جله ��ة �إقطاعية وكل
ال�صحفي�ي�ن ي�شتغل ��ون ب�أمرتها ،يا للعج ��ب ..تن�سون ع�شرات
الأنقي ��اء ملج� � ّرد �أن �أنف ��ار م ��ن الفا�سدي ��ن "مرتزق ��ة املهن ��ة" ال
ي�ش ّكل ��ون �سوى �أ�صفار يف معادلة النزاهة �أعموا �أب�صاركم عن
ر�ؤية احلق؟
�أتعلم ��ون �أن كثري ًا من ال�صحفيني يتق ّدم ��ون ال�صفوف الأوىل
على امل�ستفيدي ��ن من منحة القانون لل�سن�ي�ن ال�ست املا�ضيات،
�أذهب ��وا و�أنهمك ��وا وحت� � ّروا ع ��ن تزوي ��ر ا�ستم ��ارة املنح ��ة
والتالع ��ب بتواري ��خ االنتماء و�إ�ضافة �أ�شخا� ��ص طارئني على
الألع ��اب وتهمي�ش �أبطال ممن �أفن ��وا حياتهم من �أجل رفع علم
من�صات البط ��والت� ،أما عوائل �شه ��داء الريا�ضة
الع ��راق على ّ
مت�سولني يف ال�شوارع ون�سوة
أيتام
�
بني
ين
ر
ّ
فه ��م يعانون الأم ّ
يتح ّملن قه ��ر الزمان وق�س ��اوة ت�أمني الدواء و�أق ��وات يومهم،
�ص ��ور م�أ�ساوية البطال �سحقهم قط ��ار العمر ووجدوا �أنف�سهم
�أجريي املقاهي والبناء و�أحمال (ال�شورجة)� ..أنتبهوا له�ؤالء
ودافع ��وا عنهم وال ت�ستعر�ضوا قواكم لإجها�ض حق ال�صحفي
الريا�ضي ،فنحن لكم باملر�صاد.
احتاد ال�صحافة الريا�ضية مطالب بوقفة
يد�س �أنفه يف ق�ضية
جادّ ة لردع كل من
ّ
املنحة خارج ما �أتفق عليه مع رئي�س
جلنة ال�شباب والريا�ضة الربملانية
عبا�س عليوي ووزير ال�شباب والريا�ضة
د�.أحمد ريا�ض.

 بغداد  /حيدر مدلول
�أكد احتاد كرة القدم ا�ستمرار ال�سلوفيني
�سريت�شك ��و كاتانيت�ش عل ��ى رئا�سة املالك
التدريبي ملنتخبنا الوطني لكرة القدم يف
الت�صفيات املزدوجة للدور الثاين امل�ؤهل
لنهائيات ك�أ�س الع ��امل لكرة القدم 2022
ونهائيات ك�أ�س �آ�سي ��ا لكرة القدم 2023
الت ��ي �ستق ��ام خ�ل�ال الفرتة م ��ن اخلام�س
م ��ن �شهر �أيلول املقب ��ل ولغاية التا�سع من
حزي ��ران  2020مب�شارك ��ة  40منتخب� � ًا
من مناطق القارة اخلم�سة .
وق ��ال م�ص ��در يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم يف
ت�صريح للم ��دى � :إن ا�ستمرار كاتانيت�ش
ج ��اء بع ��د االتف ��اق ال ��ذي جرى ب�ي�ن وفد
احت ��اد الك ��رة ال ��ذي تر�أ�سه عب ��د اخلالق
م�سع ��ود و�ض ��م اىل جانب ��ه فال ��ح مو�سى
رئي�س جلنة املنتخب ��ات الوطنية ويحيى
زغ�ي�ر رئي� ��س جلن ��ة الت�سوي ��ق ود .نزار
�أحم ��د امل�ست�ش ��ار القانوين الحت ��اد الكرة
م ��ع املدرب �سريت�شك ��و كاتانيت�ش ووكيل
�أعماله الإيراين بهروزدزهبود يف �إحدى
فن ��ادق مدينة �أربي ��ل يف �أقلي ��م كرد�ستان
بعد �أربع �ساعات م ��ن النقا�ش امل�ستفي�ض
بينهم ح ��ول بنود العق ��د اجلديد الذي مت
ابرام ��ه �أم� ��س ال�سب ��ت ب�ص ��ورة ر�سمي ��ة
و�سيكون مفعول ��ه �ساريا اعتبار ًا من يوم
الث ��اين من �شه ��ر �أيلول املقب ��ل وملدة عام
واحد .
وك�ش ��ف �أن مبلغ عق ��د الأرجنتيني مارتن
م ��درب اللياقة البدني ��ة للمنتخب الوطني
�سيك ��ون ج ��زء ًا م ��ن املبلغ الكل ��ي للمدرب
�سريت�شيك ��و كاتانيت� ��ش ومالك ��ه امل�ساعد
والبال ��غ ملي ��ون ومئتي �أل ��ف دوالر للعام
الواح ��د م�ش�ي� ً
را اىل �أن جلن ��ة املنتخبات
الوطني ��ة يف احت ��اد ك ��رة الق ��دم �ستق ��وم

بت�سمي ��ة م ��درب م�ساعد حمل ��ي من خالل
اجتم ��اع �ستعق ��ده الأ�سب ��وع اجلاري يف
مق ��ر االحت ��اد الكائ ��ن بالقرب م ��ن جممع
ال�شع ��ب الدويل يف العا�صم ��ة بغداد فيما
مت ت�أجيل الإعالن عن ا�سماء امل�ست�شارين
اىل مابع ��د مباراة البحرين التي �ستجري
يف اخلام� ��س م ��ن �شه ��ر �أيل ��ول املقب ��ل
بالعا�صمة البحرينية املنامة .
وتاب ��ع ان ��ه �سيتواج ��د  26العب� � ًا فق ��ط
يف قائم ��ة منتخبن ��ا الوطن ��ي لكرة القدم
مبع�سك ��ره التدريب ��ي الداخل ��ي ال ��ذي
�سيق ��ام يف حمافظ ��ة كرب�ل�اء املقد�س ��ة
�أوحمافظ ��ة النجف الأ�شرف يوم الثالثني
م ��ن �شهر �آب اجلاري بع ��د انتهاء م�شاركة
الالعب�ي�ن املحلي�ي�ن املتواجدي ��ن �ضم ��ن
كتيبة كاتانيت�ش مع ا�ستحقاقتهم العربية
م ��ع فريق ��ي ال�شرط ��ة حام ��ل لق ��ب دوري
الكرة املمت ��از باملو�سم املا�ض ��ي وو�صيفه
الق ��وة اجلوي ��ة الت ��ي �ستج ��ري يوم ��ي
الثام ��ن والع�شرين والتا�س ��ع والع�شرين
م ��ن ال�شه ��ر ذاته �ضم ��ن مناف�س ��ات جولة

الذه ��اب من بطولة ك�أ� ��س حممد ال�ساد�س
لالندي ��ة الأبطال  2020حي ��ث �ست�ستمر
التدريب ��ات لغاي ��ة الثاين من �شه ��ر �أيلول
املقب ��ل ال ��ذي �سي�شه ��د فيه مغ ��ادرة الوفد
عرب مط ��ار النجف ال ��دويل اىل العا�صمة
البحرينية املنامة .
و�أو�ض ��ح �أن ��ه �سيخو� ��ض الالعب ��ون
ال�ستة املحرتف�ي�ن يف الدوريات العربية
والآ�سيوي ��ة واالفريقي ��ة والأوروبي ��ة
والأمريكي ��ة �آخ ��ر مبارياته ��م م ��ع الفرق
الت ��ي يدافع ��ون ع ��ن �ألوانه ��ا يف املو�سم
الك ��روي احل ��ايل قب ��ل ان�ضمامه ��م اىل
�صف ��وف منتخبنا الوطن ��ي حيث �سيلعب
ج�س�ت�ن م�ي�رام املح�ت�رف يف �صف ��وف
�أتالنتا يونايتد �أمام مينيو�سوتا يونايتد
يف نهائي ك�أ�س �أمريكا يف ال�ساعة الثالثة
من فجر يوم الثام ��ن والع�شرين من �شهر
�آب اجل ��اري بتوقي ��ت العا�صم ��ة بغ ��داد
واملهاج ��م مهند عل ��ي كاظ ��م املحرتف يف
�صف ��وف فري ��ق الدحيل القط ��ري تنتظره
مب ��اراة امام فريق قطر م�س ��اء اليوم ذاته

الكرة العراقية تفتقد للهيبة يف املواقع القيادية الآ�سيوية والدولية
 متابعة :حممد العبيدي

أمام المسؤول

من ��ذ �أكرث م ��ن  15عام� � ًا يواجه الع ��راق �أ�سو�أ
�أن ��واع التخبط الإداري ب�شكل عام وخ�صو�ص ًا
يف قط ��اع الريا�ض ��ة وال�شباب ومنه ��ا االحتاد
العراق ��ي لك ��رة الق ��دم حي ��ث اللعب ��ة ال�شعبية
الأوىل يف البل ��د ،ول ّع ��ل �أب ��رز �آث ��ار اجله ��ل
الإداري و�ضم ��ور ال�شخ�صي ��ة القيادية وغياب
االن�ضب ��اط وانع ��دام التخطي ��ط وغريه ��ا م ��ن
العوام ��ل اال�سا�سي ��ة الت ��ي كان الع ��راق رائ ��د ًا
و�سباق� � ًا يف ا�ستحداثه ��ا وتنفيذه ��ا وبلورتها
وتطوّ ره ��ا باتت اليوم يف خرب كان ،والإ�شارة
هن ��ا اىل املنا�ص ��ب الإداري ��ة وال ��دور الفاع ��ل
للعراق عربي ًا وقاري ًا ودولي ًا يف زمن كانت فيه
الغالبي ��ة العظم ��ى من ال�شخ�صي ��ات الريا�ضية
امل�شه ��ود له ��م بالكف ��اءة والنزاه ��ة يعمل ��ون
ويجته ��دون من �أجل ال�صالح الع ��ام ومن �أجل
ا�سم البل ��د ومتثيله خري متثيل وخ�صو�ص ًا يف
كرة الق ��دم والأمثلة عديدة للمنا�صب والأدوار
احليوي ��ة امل�ؤث ��رة الت ��ي كان ��ت تق�ت�رن با�س ��م
العراق ومازالت حمفورة يف �سجالت التاريخ
ب�أحرف من نور.
العالق ��ات الدولية والإب ��داع الإداري واحلكمة
يف ت�سي�ي�ر الأم ��ور والإرتق ��اء ب�سمع ��ة البل ��د
اىل �أعل ��ى امل�ستوي ��ات وت�سجيل ح�ضور دويل
يت�سم بقوة ال�شخ�صية وك�سب �إحرتام اجلميع
وامكانية �إتخ ��اذ القرارات واملقدرة على قراءة
الأح ��داث ومنه ��ا عل ��ى �سبيل املث ��ال ال احل�صر

�أ�س ��رار وخفايا االنتخابات وح�س ��ن الت�ص ّرف
يف حاالت خمتلفة تتطلب خربة كافية و�شجاعة
و�سرع ��ة بديهي ��ة يف �إتخاذ اخلط ��وة املنا�سبة
التي تخدم ا�سم البلد يف املقام الأول.
لال�سف ال�شديد وب�سبب وجود جمموعة ال تفقه
من فن ��ون الإدارة والتنظيم �شيئ� � ًا فقد العراق
مكانت ��ه الدولية بع ��د �أن كان ا�سم ًا مهيب ًا ح�سب
ل ��ه اجلميع �أل ��ف ح�س ��اب ا�صبح الي ��وم جمرد
رقم لإكم ��ال العدد حيث بد�أت مهازل اال�ستهانة
با�سم البلد واللع ��ب مبقدراته مع ت�سلم ح�سني
�سعي ��د رئا�س ��ة احت ��اد ك ��رة الق ��دم و�صوال اىل
عب ��د اخلالق م�سعود حيث بات العراق يف �آخر

ال�صف بعد �أن كان يف املقدمة دائم ًا لأن املنطق به ��دف دفع ممثلي االحت ��ادات ال�ضعيفة �إداري ًا
والعدالة تقت�ض ��ي �أن يكون العراق يف الريادة لع�ضويته ��ا و�إ�سق ��اط فر� ��ض عل ��ى اعتب ��ار �أن
دائم ًا طاملا يحمل ا�سمه رجال مبعنى الكلمة .اجلميع ح�صل على حقه بالت�ساوي.الكارثة هي
�ضاع ��ت حق ��وق الريا�ضيني ب�سب ��ب ق�صر نظر يف �ضياع حق ��وق الالعبني واملدربني واحلكام
املنظوم ��ة الإداري ��ة املوج ��ودة الي ��وم وجهلها ب�سبب عدم وجود من يطالب لهم بتلك احلقوق
البجدي ��ات العم ��ل الإداري ،فف ��ي االحت ��اد وبعبارة �أخ ��رى ال يجر�ؤ �أحد على املطالبة بها
الآ�سي ��وي مث ًال �أخ ��ذ البع�ض قبل ف�ت�رة قريبة لأن �أعل ��ى طم ��وح لديهم هو جترب ��ة النوم يف
يرق� ��ص فرح ًا بحجّ ��ه �أن عبد اخلال ��ق م�سعود فندق خم�س جنوم لأنهم بعيدون كل البعد عن
رئي�س احتاد الكرة احلايل ح�صل على من�صب ال�شعور بامل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم.
ال م ��كان له م ��ن الإعراب يف االحت ��اد الآ�سيوي ولالمان ��ة البد من الإ�ش ��ارة اىل الفرتة الذهبية
�إ�ضافة اىل منا�ص ��ب �أخرى يف االحتاد القاري الت ��ي يتذكره ��ا الريا�ضي ��ون بفخ ��ر واعت ��زاز
�إث ��ر ا�ستح ��داث العدي ��د م ��ن اللج ��ان ال�شكلية بف�ض ��ل العديد م ��ن رم ��وز الريا�ض ��ة العراقية
وك ��رة الق ��دم على وج ��ه التحدي ��د وخ�صو�ص ًا
يف عه ��د الدكت ��ور عب ��د القادر زين ��ل وجناحه
غري امل�سبوق يف احل�صول على منا�صب مهمة
وم�ؤثرة للعراق عربي ًا وقاري ًا ودولي ًا.
ولع ��ل �أب�س ��ط مثال عل ��ى �ضياع حق ��وق الكرة
العراقية دولي ًا هي تهمي�ش احلكام والكفاءات
الإداري ��ة العراقي ��ة والظل ��م املتك� � ّرر للمدربني
والالعبني العراقيني يف تقييم الأف�ضل �سنوي ًا
ناهي ��ك ع ��ن ا�ستخ ��دام ال�ص ��وت االنتخاب ��ي
لأهداف وم�صالح �شخ�صية كان �أبرز املنتفعني
منها ب�أب�شع طرق اال�ستغالل واال�ستهانة با�سم
البل ��د هو رئي� ��س احتاد الك ��رة الأ�سبق ح�سني
�سعيد.
ال�س� ��ؤال املهم هو م ��ن امل�س�ؤول ع ��ن حما�سبة
الفا�شل�ي�ن يف متثي ��ل الع ��راق يف املنا�سب ��ات
واملحافل الدولية؟

�ضمن اجلولة الثانية م ��ن مرحلة الذهاب
ل ��دوري جن ��وم قط ��ر وكذل ��ك احل ��ال مع
�صانع الألعاب ب�شار ر�سن الذي �سي�شارك
يف مواجه ��ة فري ��ق بري�سبولي� ��س م ��ع
نظريه تركتور �سازي تربيزيوم الثالثني
من ال�شهر نف�سه �ضمن اجلولة الثانية من
مرحل ��ة الذهاب للدوري االي ��راين املمتاز
لكرة القدم يف حني �سيكون يوم الأول من
�شهر �أيلول املقبل موعد ملباريات الالعبني
�أ�سام ��ة ر�شيد املحرتف يف �صفوف �سانتا
كالرا الربتغايل �أمام فريق تونديال �ضمن
اجلولة الرابعة من مرحلة الذهاب للدوري
الربتغايل املمتاز و�أحمد يا�سني املحرتف
يف �صف ��وف فريق هاك ��ن ال�سويدي �أمام
فالكنبريج� ��س �ضم ��ن اجلول ��ة الثاني ��ة
والع�شرين م ��ن الدوري ال�سويدي املمتاز
واملدافع علي عدنان املحرتف يف �صفوف
فري ��ق فانكوف ��ر وايتكاب�س الكن ��دي �أمام
فري ��ق نيوي ��ورك �سيت ��ي با�ستثناء همام
ط ��ارق املن�ض ��م حديثا اىل �صف ��وف فريق
اال�سماعيل ��ي امل�ص ��ري �سيك ��ون متواجد ًا
اىل جان ��ب زمالئ ��ه املحلي�ي�ن يف املع�سكر
التدريب ��ي الداخل ��ي  .ويف ال�ش� ��أن ذات ��ه
ح ��ددت جلن ��ة امل�سابق ��ات يف االحت ��اد
اال�سي ��وي لك ��رة الق ��دم ال�ساع ��ة ال�سابعة
والن�ص ��ف م�س ��اء يوم اخلام� ��س من �شهر
�أيل ��ول املقب ��ل موع ��د ًا لأج ��راء مب ��اراة
منتخبن ��ا الوطن ��ي و�شقيق ��ه البحرين ��ي
يف خت ��ام مناف�س ��ات اجلول ��ة االوىل م ��ن
مرحلة الذه ��اب للدور الث ��اين للت�صفيات
اال�سيوي ��ة امل�شرتك ��ة امل�ؤهل ��ة لبطول ��ة
ك�أ�س العامل  2022بقط ��ر وبطولة ك�أ�س
ا�سيا  2023بال�ص�ي�ن حل�ساب املجموعة
الثالثة التي ت�ض ��م اىل جانبهما منتخبات
عون ��غ كونغ و�إي ��ران وكمبوديا  .و�أعترب
العديد م ��ن النق ��اد واملتابع�ي�ن لت�صفيات

املوندي ��ال وكا� ��س ا�سي ��ا ب ��ان مب ��اراة
منتخبن ��ا الوطن ��ي و�شقيق ��ه البحرين ��ي
ب�أنها ديرب ��ي خليجي ن ��اري جديد يحمل
طاب ��ع رد االعتب ��ار لأ�س ��ود الرافدين بعد
اخل�س ��ارة االخرية التي تعر� ��ض لها على
ملع ��ب كربالء ال ��دويل يف مدين ��ة كربالء
املقد�س ��ة بنهائ ��ي الن�سخ ��ة التا�سع ��ة م ��ن
بطول ��ة غرب �آ�سيا التا�سع ��ة للرجال بكرة
الق ��دم م�ساء يوم الرابع ع�شر من �شهر �آب
اجلاري التي فقد على �إثرها اللقب ل�صالح
الأحم ��ر البحريني حيث �ستكون نتيجتها
يف غاي ��ة االهمي ��ة للمدرب�ي�ن ال�سلوفيني
�سريت�شكو كاتانيت� ��ش والربتغايل هيليو
�سوزا يف �إط ��ار م�سرية منتخبهما ال�شاقة
للتناف�س بقوة من �أجل التواجد بقوة يف
ال ��دور الثال ��ث احلا�سم الآ�سي ��وي امل�ؤهل
اىل املوندي ��ال اىل جان ��ب حج ��ز تذك ��رة
امل�شارك ��ة يف الن�سخة الثامن ��ة ع�شرة من
بطول ��ة ك�أ� ��س الأمم الآ�سيوي ��ة الثامن ��ة
ع�شرة التي �ستجري يف جمهورية ال�صني
ال�شعبية بداية عام . 2023
وبح�س ��ب اجل ��دول ال ��ذي �أر�سلت ��ه جلنة
امل�سابق ��ات يف االحت ��اد الآ�سي ��وي لك ��رة
الق ��دم اىل احتاد كرة القدم ف� ��أن منتخبنا
الوطن ��ي �سيح�ص ��ل عل ��ى راح ��ة �ضم ��ن
اجلولة الثانية التي �ستجري يوم العا�شر
م ��ن �شهر �أيل ��ول املقب ��ل وي�ضيف نظريه
منتخب هونغ كونغ �ضمن اجلولة الثالثة
على ملعب جذع النخلة باملدينة الريا�ضية
يف حمافظ ��ة الب�صرة يف ال�ساعة ال�سابعة
م�س ��اء يوم العا�شر من �شهر ت�شرين الأول
املقب ��ل قب ��ل �أن ي�شد �أ�س ��ود الرافدين اىل
العا�صم ��ة الكمبودي ��ة فن ��وم بن ��ه ي ��وم
اخلام� ��س ع�ش ��ر م ��ن ال�شهر نف�س ��ه ملالقاة
املنتخ ��ب الكمبودي عل ��ى امللعب االوملبي
ال ��دويل �ضم ��ن اجلول ��ة الرابع ��ة فيم ��ا
�سي�ستقب ��ل ج ��اره منتخ ��ب �إي ��ران ي ��وم
الراب ��ع ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر ت�شري ��ن الثاين
املقبل عل ��ى ملعب ج ��ذع النخل ��ة باملدينة
الريا�ضية يف حمافظ ��ة الب�صرة يف ختام
م�ش ��وار جول ��ة الذه ��اب من ال ��دور الأول
للمرحل ��ة الثانية  .و�سيك ��ون يوم التا�سع
ع�شر من �شهر ت�شرين الثاين املقبل موعد ًا
للمب ��اراة الأوىل ملنتخبن ��ا الوطني �ضمن
مرحلة الأياب عل ��ى ملعبه التي �سيواجه
فيها �شقيقه املنتخب البحريني لكرة القدم
على ملعب جذع النخلة باملدينة الريا�ضية
يف حمافظة الب�ص ��رة فيما �سيح�صل على
راح ��ة يف اجلول ��ة الثاني ��ة الت ��ي �ستق ��ام
مبارياته ��ا ي ��وم ال�ساد� ��س والع�شرين من
�شه ��ر �آذار  2020ويحت�ضن ملعب هونغ
كونغ الوطني يف العا�صمة فكتوريا يوم
احلادي والثالث�ي�ن من ال�شهر ذاته مباراة
منتخبن ��ا الوطني وم�ضيف ��ه هونغ كونغ
�ضم ��ن اجلول ��ة الثالث ��ة فيم ��ا �سي�ستقب ��ل
�ضيف ��ه منتخ ��ب كمبوديا ي ��وم الرابع من
�شهر حزيران املقبل �ضمن اجلولة الرابعة
على ملعب جذع النخلة باملدينة الريا�ضية
يف حمافظة الب�صرة وجتري يوم التا�سع
م ��ن ال�شه ��ر نف�سه عل ��ى ملع ��ب �آزادي يف
العا�صم ��ة الإيرانية طهران قم ��ة �آ�سيوية
نارية جتم ��ع منتخبنا ونظ�ي�ره الإيراين
�ضم ��ن اجلول ��ة اخلام�س ��ة والأخ�ي�رة من
ال ��دور الث ��اين امل�ؤهلة اىل ال ��دور الثالث
احلا�سم للت�صفيات املونديالية .

قطر يعيد �سحب قرعة البطولة
العربية للنا�شئني بالطائرة
 بغداد  /املدى
قرر االحت ��اد العربي للكرة الطائرة �إعادة
�إجراء قرع ��ة البطولة العربي ��ة للنا�شئني
املق ��رر �إقامتها بالعا�صم ��ة االردنية عمان
خ�ل�ال الف�ت�رة من الراب ��ع ولغاي ��ة الثالث
ع�ش ��ر م ��ن �شه ��ر �أيل ��ول املقب ��ل عل ��ى �إثر
االعت ��ذار الر�سم ��ي ال ��ذي قدم ��ه االحت ��اد
القط ��ري باللعب ��ة ع ��ن م�شارك ��ة منتخب ��ه
بالبطولة .
و�سيكون يوم الثالث من �شهر �أيلول املقبل
املوع ��د �إج ��راء القرع ��ة خ�ل�ال االجتم ��اع
الفن ��ي للبطولة العربي ��ة للنا�شئني ح�سب
التعليم ��ات ال�صادرة م ��ن االحتاد العربي
بالك ��رة الطائ ��رة حي ��ث �سيت ��م تق�سي ��م
املنتخب ��ات االثن ��ي ع�ش ��ر امل�شاركة وهي
ك ًال من البحرين واالمارات و�سطنة عمان
والعراق واجلزائر والكويت وال�سعودية
وم�ص ��ر ولبن ��ان واملغ ��رب وفل�سط�ي�ن
والأردن البل ��د املنظ ��م اىل جمموعت�ي�ن
ت�ض ��م كل واح ��دة منهم ��ا  6ف ��رق تلع ��ب
بطريق ��ة ال ��دوري املج ��ز�أ م ��ن كل مرحلة
خ�ل�ال مناف�سات ال ��دور الأول يت�أهل �أول
وث ��اين كل جمموعة اىل الدور الثاين من
البطولة .
و�سيلع ��ب خ�ل�ال ال ��دور الث ��اين �أول

املجموع ��ة االوىل م ��ع ث ��اين املجموع ��ة
الثاني ��ة وث ��اين املجموع ��ة الأوىل م ��ع
�أول املجموع ��ة الثاني ��ة ويت�أهل الفريقان
الفائ ��زان اىل املب ��اراة النهائي ��ة لتحدي ��د
البطل وو�صيف ��ه فيما �سيلتقي اخلا�سران
يف مب ��اراة حتدي ��د �صاحب ��ي املركزي ��ن
الثالث والرابع.
ويف ال�ش� ��أن ذات ��ه قررت اللجن ��ة املنظمة
للبطول ��ة نق ��ل مباريات البطول ��ة العربية
للنا�شئني من قاعة الأمرية �سمية اىل ق�صر
الريا�ض ��ة يف مدين ��ة احل�س�ي�ن ال�شبابي ��ة
بالعا�صم ��ة االردني ��ة عمان لأ�سب ��اب فنية
تتعل ��ق بالب�ساط ال ��ذي و�صل من االحتاد
ال ��دويل بالك ��رة الطائرة ال ��ذي تبني بعد
الفح�ص �أن الب�ساط تدريبي وغري مطابق
ملوا�صف ��ات �إقام ��ة البط ��والت الأمر الذي
تعذر تركيبه على قاعة الأمري �سمية .
وحتت ��اج قاعة ق�صر الريا�ض ��ة اىل بع�ض
ال�صيان ��ة م ��ن حي ��ث املقاع ��د والتكيي ��ف
حيث قام االحتاد الأردين بالكرة الطائرة
امل�ضي ��ف للبطول ��ة بالعدي ��د م ��ن االعمال
م ��ن �أجل جتهيز القاع ��ة ب�شكل كامل ومبا
ي�ؤه ��ل لإقام ��ة جمي ��ع مباري ��ات البطولة
عليها خ�ل�ال جميع االدوار ال ��ذي ي�شارك
فيه ��ا  12منتخب� � ًا م ��ن قارت ��ي �أفريقي ��ا
وا�سيا.
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رياضة

كلمة صدق
 حممد حمدي

�أندية حتت خط الإحباط!
حت ��ت خط االحباط نع ��م نقولها وبثقة بع ��د �أن فرغنا
من �أنها �أندي ��ة حتت خط الفقر ،فاالحباط يطوّ قها من
جوانب كثرية جد ًا بع�ضها تقف �إداراتها م�س�ؤولة عنه
والبع� ��ض الآخر فر�ضته الظ ��روف واالحوال دون �أن
يكون لها �ش� ��أن يف ذلك ،منا�سبة احلدي ��ث عن الأندية
وظروفه ��ا املتع�سّ رة واملزمنة هي تلك النك�سة املروّ عة
لأحد �أكرب و�أهم الأندية العراقية اجلماهريية الزوراء
ال ��ذي ُمن ��ي بخ�سارة ثقيلة م ��ن م�ضيّفه احت ��اد طنجة
املغرب ��ي بثالث ��ة اه ��داف نظيفة مقاب ��ل ال �شيء �ضمن
بطول ��ة الأندي ��ة العربية (حمم ��د ال�ساد� ��س) اجلارية
مناف�س ��ات املرحل ��ة الأوىل منها يف املغ ��رب ،وحقيقة
اخل�س ��ارة هي امتداد طبيعي ل�سل�سلة احباطات مُنيت
بها �أندية عراقية كثرية يف �سفر م�شاركاتها اخلارجية
منه ��ا اجلوية وال ��زوراء والنفط وغريه ��ا من االندية

يف �أي ��ة بطول ��ة تتم ّتع بق ��در جيد م ��ن امل�ستوى حيث
ال نق ��وى على مقارعة الكبار عربي� � ًا و�آ�سيوي ًا �أو حتى
جم ّرد ق ��راءة وحتليل م�صادر الق ��وة وال�ضعف لديهم
وباخت�صار �إننا نخو�ض مثل هذه البطوالت ون�شرتك
بها من �أجل امل�شاركة فقط ونحن نعلم �أن ال طاقة تذكر
لأنديتنا على املقارعة والتناف�س اخلارجي.
لذلك ك ّله ،فالنتيجة طبيعية جد ًا وال تنذر �أبد ًا بح�صول
معجزة �أو طف ��رة يف عامل املجهول بناء على معطيات
كث�ي�رة ج ��د ًا يعلمه ��ا القا�ص ��ي وال ��داين ملر� ��ض ه ��ذه
الأندي ��ة وافتقارها اىل االحرتافية والتطوّ ر ومواكبة
ما يح�ص ��ل يف العامل من حولنا وهنا �أود �أن �أذكر كما
�سجل �أحده ��م اعرتا�ضا على مداخلت ��ي التلفازية ب�أن
ن ��ادي القوة اجلوية قد �أح ��رز ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي
لثالث مرات متتالية �أذك ��ر ب�أن هذه البطولة ال�ضعيفة

واملهمل ��ة ال ميكن �إعدادها �أو مقارنتها ب�أية بطولة من
ال�صن ��ف الأول كبطولة اندية �آ�سيا االبطال ولي�س من
�سب ��ب يذك ��ر لال�سه ��اب يف و�صف ه ��ذه البطولة التي
يعرف اجلميع حجمها.
امله ��م وبح�سب ��ة ب�سيط ��ة وب�ل�ا تعقي ��د كيف لن ��ا �أن
نتوق ��ع تقدمي م�ستويات تناف�سية جيدة يف اخلارج
م ��ع الأندية املتقدمة املحرتفة يف بطوالت لها وزنها
يف الوق ��ت ال ��ذي ن�سجل في ��ه ا�سو�أ حال ��ة تناف�سية
يف الداخ ��ل يرافقها الإع ��داد ال�ضعيف وانعدام �أهم
معطي ��ات النج ��اح و�أق�ص ��د بذلك بط ��والت الدوري
املحل ��ي �أو بطولة الك�أ� ��س ،فحال الأندي ��ة يرثى لها
وم ��ا �أن تنطل ��ق عجل ��ة ال ��دوري حتى تب ��د�أ �سل�سلة
امل�ش ��اكل الكبرية لعموم االندي ��ة يف اجلانب املادي
والبن ��ى التحتية واالح�ت�راف والتنظي ��م وغريها،

اندي ��ة تئن حتت وط� ��أة الدي ��ون وتراكمه ��ا وت�أخر
�ص ��رف امل�ستحق ��ات و�أخ ��رى ته ��دد باالن�سح ��اب
م ��ن ال ��دوري واحت ��اد عاجز ع ��ن اخ ��راج البطولة
واي�صاله ��ا اىل م�سك اخلتام �إال ب�شق الأنف�س و�سط
�أج ��واء ال ت�صل ��ح ل�سري املركب ��ات من �ش� �دّة حرارة
اجل ��و ولي�س الالعبني ،وحت ��ى االندية امل�ؤ�س�ساتية
والأخرى اجلماهريي ��ة الكبرية له ��ا م�شاكلها اي�ض ًا
فال ��زوراء الذي فق ��د ملعبه الأثري من ��ذ عام 2009
م ��ا زال ينتظ ��ر اكمال ��ه حت ��ى اليوم وت�أخ ��ر بحجج
وذرائ ��ع خمتلف ��ة ومثل ��ه اندي ��ة كثرية اخ ��رى تقف
البن ��ى التحتية عائقا امام عملها الب�سيط ،بل اب�سط
حقوقها يف التمتع مبلعب جيد لتح�ضريها ومزاولة
عمله ��ا ،و�إدارات �أندية ان�شغل ��ت مب�شاكلها الإدارية
يف املحاكم لال�ستئثار بال�سلطة املزمنة دون التفكري

بالتط ��وّ ر ،ي�ضاف اىل ذلك اال�ستثم ��ار يف الريا�ضة
ال ��ذي �ص ��دع ر�ؤو�سن ��ا من ��ذ �سن ��وات ومل جنن منه
�س ��وى امل�صطلحات واخلط ��ط املر�سومة يف الهواء
وم�ؤ�س�سات ريا�ضية ك�ب�رى اعتمدت الروتني اململ
ل ��و�أد �أي ��ة حماولة حقيقي ��ة لفت ��ح �آف ��اق اال�ستثمار
واعتم ��اد االندية عل ��ى نف�سها ولي� ��س احلكومة يف
العمل االحرتايف الريا�ضي.
ملخ�صة جتعل م ��ن انديتنا �صيد ًا �سهالً
ه ��ذه اال�سباب ّ
يف �أي ��ة م�شاركة خارجية وبال ا�ستغ ��راب �أو تعليالت
ال مت ��ت اىل الواق ��ع ب�صل ��ة و�ص ��ل ومتى م ��ا حت ّررنا
منه ��ا وبد�أن ��ا �أول اخلط ��وات امل�شابه ��ة اىل م ��ا فعلته
اندي ��ة العامل قب ��ل ع�شرات ال�سنني حينه ��ا �ستكون لنا
حج ��ة دامغة يف العت ��اب والتحليل والبح ��ث عن �أول
االجنازات احلقيقية اخلارجية على م�ستوى الأندية.

املهم وبح�سبة ب�سيطة
وبال تعقيد كيف لنا �أن
نتوقع تقدمي م�ستويات
تناف�سية جيدة يف
اخلارج مع الأندية
املتقدمة املحرتفة يف
بطوالت لها وزنها

ال�شرطة ينهي مع�سكر الب�صرة مبعنويات عالية ت�أهبا للكويت
 بغداد  /املدى
و�ص ��ل وف ��د فري ��ق ال�شرطة حام ��ل لقب
دوري الك ��رة املمت ��از للمو�س ��م املا�ض ��ي
�أم�س ال�سبت اىل دولة الكويت للدخول
يف مع�سك ��ر تدريبي ق�ص�ي�ر مغلق هناك
حت�ض�ي�را ملواجه ��ة فري ��ق الكويت بطل
دوري فيف ��ا الكويت ��ي لك ��رة الق ��دم يف
ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة والرب ��ع م�س ��اء ي ��وم
الأربعاء املقبل على ملعب الأخري �ضمن
مناف�سات جولة الذهاب من بطولة ك�أ�س
حمم ��د ال�ساد� ��س للأندي ��ة الأبط ��ال يف
املو�سم . 2020-2019
و�أنهى فريق ال�شرطة لكرة القدم مع�سكره
الداخلي يف حمافظة الب�صرة الذي �أقيم
مل ��دة �أ�سب ��وع واح ��د بقي ��ادة ال�صرب ��ي
�أليك�س ايليت�ش ومالك ��ه امل�ساعد املكون
من �أحمد �صالح وهيثم ال�شبول وح�سني
عبد الواحد و وديان تريكوفيت�ش مدربا
للياق ��ة البدني ��ة وعب ��د ال ��ر�ؤوف الكت ��ة
مدربا حلرا�س املرمى مب�شاركة الالعبني
حممد حميد و�أحم ��د با�سل و�سعد ناطق

وع�ل�اء عل ��ي مه ��اوي و�صف ��اء ه ��ادي
وك ��رار حمم ��د وفي�ص ��ل جا�س ��م و�أجمد
وليد و وليد �س ��امل وح�سام كاظم و�سعد
عبد الأم�ي�ر وعلي فائ ��ز و�أجمد عطوان
و�شريك ��و كرمي و�أبو بكر ديارا ومروان
ح�سني وع�ل�اء عبد الزهرة وكرار جا�سم
و�ضرغام ا�سماعيل وعلي يو�سف وبالل
خ�ض�ي�ر ونبيل �صب ��اح وفي�ص ��ل جا�سم
و�أثري �صالح ،حيث خا�ض خالله مباراة
جتريبي ��ة واحدة متكن فيه ��ا من التغلب
عل ��ى فريق نفط اجلن ��وب بهدفني مقابل
ه ��دف واح ��د ،الت ��ي ج ��رت م�س ��اء يوم
اخلمي�س املا�ضي.
وا�ستفاد العبو فريق ال�شرطة لكرة القدم
من الت�أقلم على اجواء حمافظة الب�صرة
الت ��ي تت�شابه م ��ع اجواء دول ��ة الكويت
م ��ن ناحي ��ة ارتف ��اع درج ��ات احل ��رارة
والرطوب ��ة العالي ��ة يف مثل ه ��ذا الوقت
م ��ن الع ��ام اجل ��اري اىل جان ��ب متتعهم بطول ��ة ك�أ� ��س حمم ��د ال�ساد� ��س لالندية الرابع ��ة ع�صر ي ��وم الثال ��ث والع�شرين واجلمهور اىل جانبه ��م باعتبار فريقهم
ب ��روح معنوية عالية وا�صرار كبري على االبط ��ال �أم�ل�ا يف ح�س ��م تذك ��رة العبور م ��ن �شهر ايلول املقبل على ملعب كربالء يعترب م ��ن �أعرق الف ��رق العراقية ولديه
�ض ��رورة حتقي ��ق نتيجة ايجابي ��ة امام اىل دور ثم ��ن النهائ ��ي يف جولة االياب ال ��دويل يف حمافظ ��ة كرب�ل�اء املقد�س ��ة �سمع ��ة طيب ��ة عل ��ى ال�صعيدي ��ن العربي
فري ��ق الكويت �ضمن جول ��ة الذهاب من التي �ستجري ب�ي�ن الفريقني يف ال�ساعة معول�ي�ن عل ��ى وق ��وف عامل ��ي االر� ��ض والآ�سي ��وي مل ��ا ي�ضمه من ع ��دد كبري يف

�صفوفه �ضمن قوائم املنتخبات الوطنية
الت ��ي تنتظره ��ا ا�ستحقاق ��ات مهمة على
�صعيد اخلارطة القارية والعاملية .
يف املقاب ��ل يعول ال�سوري ح�سام ال�سيد
م ��درب فري ��ق الكوي ��ت الكويت ��ي عل ��ى
تواج ��د املحرتفني مواطنه عمر امليداين
والفرن�س ��ي عب ��دول والكولومب ��ي
كالدي ��رون والعاج ��ي جمع ��ة �سعي ��د
واملحلي�ي�ن يو�سف نا�ص ��ر وطالل فا�ضل
وفهد الهاجري وم�شاري الغنام وفي�صل
زاي ��د و�شري ��دة ال�شري ��دة �ضم ��ن �أب ��رز
�أوراق ��ه الرابحة التي يراه ��ن عليها يف
مباراة الذه ��اب �أمام فريق ال�شرطة على
اث ��ر املع�سكرالتدريب ��ي الناج ��ح ال ��ذي
خ�ضع له فريقه يف دولة الت�شيك وخا�ض
خالل ��ه ث�ل�اث مباريات ودي ��ة ف�ضال على
املب ��اراة التجريبية التي جرت مع فريق
ال�ساملي ��ة الكويت ��ي وانته ��ت بالتع ��ادل
االيجابي .
ويعت�ب�ر امل ��درب ح�س ��ام ال�سي ��د خ�صمه
فريق ال�شرطة لكرة القدم كتابا مفتوحا
بالن�سبة له حيث ميتلك معلومات كبرية

عن اب ��رز العبيه الذين ي�شكلون االعمدة
الرئي�سة للمنتخب الوطني العراقي الذين
لعبوا دورا فع ��اال يف تتويجه بالن�سخة
االخرية من دوري الكرة املمتاز العراقي
بحكم تواج ��ده الكرث من ثالث ��ة موا�سم
يف العراق وحق ��ق اجنازات متميزة مع
فري ��ق الق ��وة اجلوي ��ة عندما ق ��اده اىل
خط ��ف بطول ��ة ك�أ� ��س الع ��امل الع�سكرية
وبطول ��ة ك�أ� ��س االحتاد الآ�سي ��وي لكرة
القدم ملو�س ��م  2017اىل جانب تدريبه
فري ��ق املين ��اء الب�صري حي ��ث اعترب ان
فر�ص ��ة الفريقني ال�شقيق�ي�ن متكافئة يف
قط ��ف بطاق ��ة الت�أه ��ل اىل دور  16م ��ن
الن�سخ ��ة احلالية من بطولة ك�أ�س حممد
ال�ساد�س لالندية االبطال.
اجلدي ��ر بالذك ��ر ان فري ��ق ال�شرطة لكرة
القدم تنتظره خم�سة ا�ستحقاقات قارية
وعربية وحملية خ�ل�ال املو�سم الكروي
اجلديد تقف يف مقدمتها الن�سخة املقبلة
من بطولة دوري ابطال �آ�سيا لكرة القدم
وبطولة ك�أ� ��س حممد ال�ساد� ��س لالندية
االبطال وك�أ�س ال�سوبر العراقي .

اعــــــــــــالن

م /مناق�صة رقم ( )69ل�سنة  2019مديرية تربية (الر�صافة االوىل)
 .1يسر مجلس محافظة بغداد /محافظة بغداد االعالن مشاريع بناء مدارس ضمن قـــاطــــع مـــديرية تــربية (الرصافة االولى) املدرجة ادناه ضمن املوازنة االستثمارية لسنة  2019فعلى
كافة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة تقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع ادناه وحسب الوثائق القياسية
 .2على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على الوثائق اخلاصة باملشاريع وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن  /قسم العقود خالل اوقات الدوام الرسمي
من الساعه 8صباحا ولغاية الساعة  2ظهرا .
 .3يتضمن العرض ثالث ظروف /ظرف العرض التجاري
ظرف العرض الفني
ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة (شهادة تأسيس ،عقد تأسيس  ،محضر اجتماع  ،اجازة ممارسة مهنة ،هوية تصنيف بدرجة ثامنة انشائية نافذة صادرة
من وزارة التخطيط  ،هوية غرفة جتارة نافذة ، ،تقدمي اعمال مماثله مصدقة من اجلهة املستفيدة ،تقدمي مستمسكات املدير املفوض  ،تقدمي مايؤيد حجب البطاقة التموينية  ،تقدمي براءة ذمة
معنونة الى محافظة بغداد صادرة من الهيئة العامة للضرائب (نسخة اصلية) ،وصل الشراء النسخة االصلية ،يتم التوقيع واخلتم على كافة صفحات جداول الكميات من قبل الشركة
املتقدمة ،تقدمي جدول تقدم عمل  ،تكون مدة نفاذية العطاء  90يوما  ،تقوم الشركة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع ارقام الهواتف واملوقع االلكتروني اخلاص بها ،يجب ان تكون االرقام
مدونة رقما ً وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب ومقترن بتوقيع مقدم العطاء ،على الشركات االجنبية الراغبة باالشتراك باملناقصة تقدمي شهادة تاسيس وكافة
مستمسكاتها مترجمة مصدقة من السفارة العراقية في بلد التاسيس  ،تلتزم الشركة بتقدمي االسعار النهائية غير القابلة للتفاوض ،تقدمي جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة
بغداد).
 .4بامكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان التالي (محافظة بغداد  /قسم العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره ()250.000
(مئتان وخمسون الف دينار عراقي).
 .5يتم تسليم العطاءات  /الى العنوان التالي محافظة بغداد  /االستعالمات االلكترونية /الطابق االول في الساعه  12ظهرا من التوقيت احمللي ملدينة بغداد يوم االربعاء 2019/9/ 11
والعطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في محافظة بغداد  /قسم العقود الساعة  12ظهرا ً من يوم  2019/9/ 11أو
اليوم الذي يليه
 .6يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء على شكل ( خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) للمناقصة في اجلدول صادر من احد مصارف بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي .
 .7يستقطع من مستحقات الشركة املتعاقدة كافة الرسوم والضرائب املشار اليها في القوانني واالنظمة والتعليمات العراقية.
 .8اذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي.
 .9كل ما يخالف ماورد في اعاله ال يعتد به.
 .10جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغير مستجيبة.
 .11يستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية ،االعمال املماثلة) .
 .12للمعلومات تتم املراسلة عبر البريد االلكتروني (. )con .baghdad.iq
 .13يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.

حمافظة بغداد /ق�سم العقود

ثقافة
باليت المدى
� ستار كاوو�ش

�أُط َل ُق ال�سهم ،وقلبي مع التفاحة
يغوين ��ي دائم� � ًا �ش ��كل التفاح ��ة امل�ستدي ��ر و�إنحناءته ��ا اجلذاب ��ة
وهيئته ��ا ال�صقيلة الالمعة ،كذلك �ألوانها املختلفة وحجومها التي
تت�شاب ��ه هنا وتتباعد هن ��اك ،لت�شري اىل اجلم ��ال وتعك�سه بطرق
عدي ��دة .وميتل ��يء تاريخ الفن ب�أع ��داد هائلة م ��ن التفاحات التي
�إ�ستق ��رت عل ��ى قما�ش ��ات الر�سم وظ َّل ��ت تتكاثر على م� � ّر الع�صور
ف ��وق �سطوح اللوح ��ات ،بع ��د �أن �إ�ستهوت الكثري م ��ن الر�سامني
الذي ��ن �إ�ستلهموها يف �أعمال خال ��دة ،ويف مقدمتهم �سيزان الذي
كان معروف� � ًا ببطئ ��ه ال�شدي ��د يف الر�س ��م ،لذل ��ك كان ��ت التفاحات
الت ��ي ي�ضعها عل ��ى الطاولة تذبل قبل �أن يفرغ م ��ن ر�سمها ،ليقوم
ب�ش ��راء تفاحات جديدة طازجة كي يكم ��ل اللوحة ،لكن التفاحات
اجلدي ��دة تذب ��ل ه ��ي الأخ ��رى وه ��و ماي ��زال يبح ��ث ع ��ن اللون
املنا�سب ،في�ضطر يف النهاية اىل �إ�ستبدالها بتفاحات بال�ستيكية،
وينغم�س يف الر�سم متنا�سي ًا الوقت وكل �شيء �آخر .وكي ال �أ�شط
ع ��ن الر�سامني الذين �أحببت �أعمالهم� ،إنغم�ستُ �أي�ض ًا بغواية هذه
التفاحة ور�سمتها يف ع�شرات اللوحات وبطرق خمتلفة ،و�صرتُ
مع الوقت �أنظر �إليها كما �أنظر اىل �إمر�أة نا�ضجة وجميلة ،ف�أن�سى
يف بع�ض الأحيان امل ��ر�أة التي �أر�سمها يف اللوحة و�أ�شرد بذهني
مع التفاحة التي ت�ستقر مثل طائر �صغري بني �أ�صابعها املرجتفة.
منذ �أن م َّد �أبونا �آدم يده نحوها ،تغريت هذه الفاكهة� ،أو بالأحرى
�صار �شكلها رمز ًا �إ�ستثنائي ًا ي�شري اىل اخلطيئة مرة ،والـى الغواية
م ��رة �أخرى ،وبني هذه وتلك تظه ��ر الكثري من الدالالت واملعاين،
مثل احل ��ب والتح ��رمي واجلن�س وبداي ��ة اخلليقة .وب�ي�ن تفاحة
�آدم ...و�ص ��و ًال اىل تفاح ��ة �أب ��ل �إمتدت �آالف ال�سن�ي�ن ،كانت فيها
ه ��ذه الفاكهة اللذيذة م�سرح ًا لالب ��داع والرمزية والغمو�ض الذي
يل ��ف الكثري م ��ن الأعمال االبداعي ��ة مثل امل�سرحي ��ات والروايات
والق�ص� ��ص والأعم ��ال الت�شكيلي ��ة والكثري م ��ن احلكايات وحتى
الأ�ساط�ي�ر ،ومل يقت�ص ��ر ذل ��ك على مكان حم ��دد ،بل �شم ��ل �أماكن
أرا�ض عديدة.
متباعدة و� ٍ
كان ال�سوي�سري وليم تل قلق ًا من �أن ال ي�صيب �سهمه التفاحة التي
و�ضع ��ت عل ��ى ر�أ�س �إبنه ،لذل ��ك �أخفى �سهم ًا �آخ ��ر ًا كان �سي�صوبه
�إن �أخط� ��أ التفاحة و�أ�صاب �إبنه -نحو االمرباطور غي�سلر الذي�أم ��ره برماية التفاحة بهذه الطريقة كعق ��اب لأنه مل ينحني له يف
�سوق القرية ،لكن ��ه �أ�صابها وَ َ�س ِل َم ابنه ،لتدخل تلك التفاحة �أي�ض ًا
اىل الأ�ساط�ي�ر واحلكايات ال�شعبية املتوارث ��ة ،وهكذا مع الوقت
كان ��ت التفاح ��ة تنبثق يف كل م ��رة من بني جمي ��ع الفاكهة ومترر
نف�سها عرب التاريخ كرمز خمتلف املعاين والدالالت.
يف هولن ��دا الت ��ي �أعي� ��ش و�أ�س ��م فيها ،هن ��اك الكثري م ��ن الأمثال
ال�شعبي ��ة الت ��ي تتعل ��ق بالتفاحة منه ��ا قولهم (التفاح ��ة ال ت�سقط
بعي ��د ًا ع ��ن �شجرتها) ويقال يف حال ��ة ت�شابه ت�صرف ��ات الولد مع
ت�صرف ��ات �أبي ��ه مث ًال ،لك ��ن رغم ذل ��ك فالتفاحة �أحيان� � ًا ت�سقط من
�شجرته ��ا وت�أخذنا معه ��ا بعيد ًا نحو عوامل غ�ي�ر متوقعة �أو تغري
نظرتن ��ا ملا يحيطنا ،وتب ��دل قانون حياتنا ،كم ��ا �سقطت ذات مرة
على ر�أ�س �إ�سحاق نيوتن ليكت�شف قانون اجلاذبية ويغري طريقة
ر�ؤيتنا للأر�ض التي نعي�ش عليها.
�ألتق � ُ�ط كل ي ��وم تفاحة و�أ�ضعه ��ا على طاولة املر�س ��م مثل تعويذة
للجم ��ال واحلن ��و والرغب ��ة والتزي�ي�ن ،وكل ماه ��و ط ��ري ويافع
ومث�ي�ر� ،إنه ��ا �إم ��ر�أة يف الثالثني من العم ��ر تتم ��ر�أى �أمامي على
الطاول ��ة ،وعن ��د ر�سمها �أمنحه ��ا غالب ًا هيئ ��ة ت�شبه �ش ��كل القلب،
وذل ��ك ما دع ��ا الكثريين ل�س�ؤايل حول هذا ال�ش ��كل الذي يظهر يف
لوحاتي� ،إن كان قلب ًا �أم تفاحة؟ وهذا �أحد الأ�سباب التي جتعلني
�أق ��ول� ،إن �أعمايل حتم ��ل الكثري من الرمزية ،ف�أن ��ا �أر�سم التفاحة
�أحيان� � ًا لأ�ش�ي�ر اىل �ش ��يء �آخر ،والأمر هن ��ا يتعلق �أي�ض� � ًا بلونها
ومكانه ��ا يف اللوحة وطريقة الإم�ساك به ��ا وال�ضوء الذي ي�ستقر
على حا َّفته ��ا الن�ضرة ،هل هي م�ستقرة على الطاولة �أم على حافة
الناف ��ذة؟ �إ�ضاف ��ة اىل لونها وحت ��ى اخلطوط الت ��ي تتقاطع معها
�أحيان� � ًا ،لكن ��ي رغم ذلك �أن�س ��ى مكانها يف مرات عدي ��دة و�أن�شغل
بجعلها حانية ،ودودة ،وب�سيطة.
�س�أظ ��ل �أفكر يف التفاح ��ة طوي ًال و�أردد مع نف�س ��ي كما �أفعل الآن:
رغ ��م �إعجاب ��ي الكب�ي�ر ب�سهم وليم تل ،ب ��ل حتى ل ��و ت�سنى يل �أن
�أطلق ال�سهم بنف�سي ،يبقى قلبي مع التفاحة.
ُ
ألتقط كل يوم تفاحة و�أ�ضعها على
�
طاولة املر�سم مثل تعويذة للجمال
واحلنو والرغبة والتزيني ،وكل ماهو
طري ويافع ومثري� ،إنها �إمر�أة يف
الثالثني من العمر تتمر�أى �أمامي على
الطاولة ،وعند ر�سمها �أمنحها غالب ًا
هيئة ت�شبه �شكل القلب
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ف���������ق���������راء ال�����م�����ح�����ط�����ات
يا�سني طه حافظ

ملاذا نكت�سي �أج�ساداً و�أرواح ًا
ب�شجى ،ب�ضباب �أ�سى ،ب�أ�سف
ً
مما نرى مما ن�سمع ومما
نقر�أ عن عذابات النا�س؟
ً
عماال
نرى مزارعني طردوا،
عاطلني �أو مف�صولني ومثقفني
حاولوا وخابوا ،جنوداً انك�سروا
بعد انت�صارهم وانتهاء املعارك
وم�سافرين بال حقائب وا�ضح
عليهم �شحوب العوز وال�ضياع يف
بقاع العامل بال جدوى؟ ..
ه ��ذا م ��ا ن ��راه  .ه ��و ح ��زن لهم وه ��و حزن
لأنف�سنا التي ر�أت �أو �سمعت �أو قر�أت .نحن
م ��ن غري �أن نعلن ،نخ�ش ��ى مثل ذلك ،نخ�شى
�أن مي�سن ��ا ال�ض ��ر املوجع ال ��ذي م�س �أولئك
�أو نح ��ن ،وه ��ذا ما تق ��ول به نح ��ن الك ّتاب،
نعي� ��ش حي ��اة �آخري ��ن لن�ضاع ��ف حياتن ��ا.
فم ��ن الآخري ��ن م ��ن يفجعونن ��ا ومنه ��م من
ن�شاركه ��م يف املتع ��ة �أو يف �ساع ��ات الله ��و
والرفاه اجلميل .هكذا نحن حين ًا نلتم على
�أ�سى وحين ًا نكون يف جوقة املن�شدين .هي
امل�شارك ��ة الإن�ساني ��ة يف العي�ش وال�شعور.
ه ��ي الإن�ساني ��ة ت�ضي ��ف �شع ��ر ًا وجم ��ا ًال
ون�ضف ��ى �أمل� � ًا ال منا�ص من ��ه .ونحن نعي�ش
احلي ��اة ،ق ��د نتقدم للع ��ون ،وق ��د ن�ست�سلم.
ال ن�ستطي ��ع ،ون�ت�رك املنك�س ��ر بانك�س ��اره
واملع ��وز بع ��وزه معتذري ��ن بالالح ��ول �أو
بالالج ��دوى .ن�ستدير ع ��ن ال�ضحية ونحن
نتمتم حاملني بع�ض انك�ساره :
ها �إن قلب ًا نبي ًال قد حتطم،

موسيقى األحد

ع َّم م�ساء �أيها الأمري اللطيف
ولتهدهد جوقات املالئكة من�شد ًة� ،سُ با َئك
(هاملت)
ه ��ذا امل�س ��اء مبكري ��ن توجهن ��ا �إىل حمط ��ة
قطار كيي ��ف .قطارنا بع ��د العا�شرة ،ونحن
يف التا�سع ��ة .هذا دف�ت�ري ال�صغري بجيبي
و�أن ��ا التقط مالحظ ��ات كما م�ص ��ور ي�سرق
لقطات يف غفلة ع ��ن �أ�صحابها .كنت اتطلع
بوجوه امل�سافرين ،وكمن يفت�ش عن حاجة
ا�ستك�شف مالحمه ��م ،حقائبهم وثيابهم وال
تفوتني طريقتهم يف الكالم.
لك ��ن ما ال ��ذي يجعلني �أق ��رب مل�شاهد فقراء
النا� ��س ،عم ��ا ًال ،ن�س ��اء حزان ��ى ،جن ��ود ًا
و�شيوخ� � ًا خائب�ي�ن م ��ن الدني ��ا وال يريدون
بعد خ�سارتها؟
هل الإن�سانية هنا �أكرث خ�صب ًا� ،أكرث حيوية
و�إ�شعاع� � ًا� ،أك�ث�ر نبال ��ة و�سالم ��ة جوه � ٍ�ر
ونوايا؟ ال �أدري ،ال جواب نهائي .كل �إجابة
تثري اعرتا�ض ًا .و�أنا غري حا�سم يف القرار.
�أن تك ��ون كاتب ًا غري �أن تك ��ون م�شغو ًال بهم
�آخ ��ر من هم ��وم ال�س ��وق والعم ��ل و�ش�ؤون

النا�س اليومي ��ة مما يحتم العي�ش �أو الربح
�أو اللح ��اق او االلتفاف ،وبعد ذلك التظاهر
بالزهد .احلياة تبقى جذابة جميلة تدعوك،
ال�ش ْع ��ر واملعنى،
لك ��ن مهن ��ة الكتاب ��ة ،ذات ِ
ك�شف ��ت يل �أن ب�ي�ن كائ ��ن ب�ش ��ري و�آخ ��ر،
دروب مبهم ��ة تن ��ام يف �شعابه ��ا �أن ��واع من
الإن�ساني ��ة .والغريب من املباه ��ج والي�أ�س
املتحج ��ر والأح ��زان القدمي ��ة ،ه ��ذه كله ��ا
حت�ض ��ر يف الكتاب ��ة وال �أدري ،تب ��زغ ب�ي�ن
الأ�سطر ويف الكلمات.
م ��ع الفق ��راء ،احلي ��اة تتك�ش ��ف بجديته ��ا
ال�سحري ��ة وال�سرية وت�أتيك م ��ن مدخراتها
الدع ��وات .ال�سماء �أكمدَتْ خ ��ارج املحطة .
عرفنا بتحوالت الطق�س من تزايُدِ وت�سارع
الداخل�ي�ن �إىل املحط ��ة .وق ��د نبهني جلي�س
قبل حني ب� ��أن املطر قادم وق ��د تكون رياح.
نح ��ن يف املحط ��ة ف�ل�ا تزاحم واحت ��كاكات
�صفائ ��ح �أو �أوراق �أو تطاي ��ر علب وانقالب
حاويات .هذا مالذ مكني �آمن وم�صاطب ملن
تعب ميكن ��ه �أن يتمدد ويغف ��و .هنا �أ�ضواء
ودفء ،قال ج ��اري العجوز ،و�أكمل وهناك

دني ��ا م�ضطربة غرباء .خري يل �أن �أظل هنا.
ه ��ذه تذكرتي ،لكن لي�س مه ّم� � ًا �أن �أ�سافر �أو
�أبق ��ى .كالمه نقلن ��ي �إىل ع ��امل �آخر غام�ض
وثم ��ة حال مغيم ��ة� ،س ٌّر م ��ا يري ��د اي�ضاح ًا
تخل وال مباالة تهمني .ماذا يقول هذا
وراء ٍ
الرجل؟ لكنه متدد على م�صطبة بعيدة قليالً
و�سحب قم�صلته على وجهه ونام.
ب ��د�أ الإعالن ع ��ن جميء وحت ��رك قطارات.
قل ��ت لأوقظ ��ه ،وال�ست� � ّل �س� � َّر احل ��زن – مل
يكن غافي� � ًا حني و�صلت �إلي ��ه – فتح عينيه
قال يل� ،آه �أنت� ،أنت ��م طيبون �أيها الغرباء.
قلت لرمب ��ا يكون قطارك؟ ق ��ال ال .ولكن �أنا
ال �أدري ه ��ل �أ�ساف ��ر �أم �أظل هن ��ا �آكل و�أنام
يف املحط ��ات� .أي ��ن �أم�ض ��ي؟ �أمام ��ي ك ٌّم من
الأح ��زان ،من الف ��راغ ،م ��ن الوح�شة فلي�س
غري الدواليب وال�صحون يف بيت مهجور.
�أم�ض ��ي �أو ال �أم�ض ��ي؟ م ��ن يعلم م ��اذا بعد،
�شك ��ر ًا ل ��ك �شغل ُت � َ�ك� ،شغلت روح ��ك الطيبة
بب�ؤ�س روحي .لن ت�ستطيع فعل �شيء .يظل
�ضائع ��ون ويظل فقراء ويظل يف احلياة ما
ن�أ�س ��ف وحتزن م ��ن �أجل ��ه� .أ�ش ��ار يل بكفه

وداع� � ًا وغطى وجهه مرة �أخرى فما علي �إال
االن�سحاب من حال ال ا�ستطيع لها ح ًال.
وهن ��ا �أُ ِع َ
لن عن قرب و�ص ��ول قطاري فعلي
ً
�أن اتهي� ��أ ،وفع�ل�ا حمل ��ت حقيبتي واجتهت
�إىل الر�صي ��ف ،وهن ��ا ب ��د�أتْ ق�ص ��ة �أخرى،
واحدة �أخرى من ق�ص� ��ص فقراء املحطات.
رج ��ل بع ��د اخلام�س ��ة والثالث�ي�ن ،يرت ��دي
ثياب� � ًا ،توحي ب�أن ��ه جمند من الق ��رى ،لكنه
مدين ملت ��ح  ،و�ضع كفيه عل ��ى كتفي امر�أة
ُقبالت ��ه كمن يريد �أن يبوح �أو يقبل �أو مينع
م ��ن ال�سفر .ه ��ي كان ��ت مغرورق ��ة العينني
ترجت ��ف انفعا ًال �أو حب� � ًا �أو تريد اعتذار ًا ال
تتمكن من جعله مقنع ًا.
"ا�سمع فيكت ��ور! ال ت�شكك بحبي �أنا �أحبك
و�أعل ��م �أن ��ك حتبن ��ي ولك ��ن للحي ��اة منطق� � ًا
�آخر .ال �أريد �أن ازي ��د تعا�ساتنا ،نحن يجب
�أن نعي� ��ش ارت�ضيت به لأح�س ��م قلق ًا وب�ؤ�س ًا
ومتاعب تنتظرك ب�سببي وتنتظرين ب�سببك
� .أن ��ا يجب �أن �أخ�ضع ملنط ��ق احلياة و�أنتَ .
العواط ��ف ال تبني �سقف ًا ،حتى هو يعلم �أين
�أحبك و�أن ��ت مت�أكد �أي�ض� � ًا � ..س�أظل �أتذكرك
و�أظ ��ل باكي ��ة اعتذر ولي� ��س �أق�س ��ى على ما
َّ
مت ،ارت�ضيت ��ه لأوقف العذاب ��ات عند حدّها،
احلياة قا�سي ��ة مرغمني نخ�ض ��ع ل�شروطها.
ال �أريد �أن �أكون �سبب ًا اخر لأحزانك ،احلياة
لي�ست من�صفة وهي ال تفرق بني من ي�ستحق
الرحم ��ة والعناي ��ة وب�ي�ن �س ��واه ،عمي ��اء
غ�ي�ر عاقلة واحل ��ب لي�س مما يهمه ��ا .حياة
الفق ��راء ،حياتن ��ا ،مل تفعل �أكرث م ��ن �إ�شعال
تعمّق احلاجة الف ��راح �أو
حمبتن ��ا وم ��ن ان ِ
�آمال ال ت�أتي.
ه ��و كان ي�صغ ��ي ويرتع� ��ش انفع ��ا ًال وحب ًا
وتوق� � ًا لأن يحت�ضنها ،لكنه ��ا كانت حتتفظ
بر�صان ��ة �سي ��دة مل تعط ��ه �شفتيه ��ا ،قبله ��ا
م ��ن خدها الأمي ��ن ،الأي�سر ،ر�أ�سه ��ا ،يديها،
وفوجئتُ �أنهما اعتنقا وهو وهي يرت�شفان
الواح ��د الآخ ��ر مب ��ا ي�شب ��ه ال�ص ��راخ! ث ��م
ان�سحب ��تْ  ،مث ��ل م ��ن انتبه �إىل م ��ا ال ي�صح
فعلُه ،قبّلته من كتفيه ،قبل ًة قبلة  ..وم�سحت
دموعه ��ا ودخل ��ت العرب ��ة ،دقائ ��ق و�أطل ��ق
القطار �صيحته.

م����و�����س����ي����ق����ى ن���ي���ج�ي�ري���ا

لك ��ن االخت�ل�اف الأ�سا�س ��ي
ثائر �صالح
يكم ��ن يف جناح ن�ش ��اط البعثات
التب�شريي ��ة امل�سيحي ��ة خا�ص ��ة
ب�ي�ن ال�س ��كان الذي ��ن اعتنق ��وا
ديان ��ات بدائي ��ة – طبيعية ،على
العك� ��س م ��ن حالة الع ��راق حيث
اقت�ص ��ر جن ��اح الإر�سالي ��ات
مل تكن نيجرييا يف القرن الع�شرين عل ��ى حتوي ��ل اتب ��اع الكنائ� ��س
�سوى م�ستعمرة بريطانية ا�ستقلت امل�سيحي ��ة امل�شرقي ��ة اىل مذاهب
�أخرى (التناف� ��س بني الكاثوليك
يف ال�ستينيات .وقتها كانت
ثقافتها ال�شعبية املحلية املتنوعة والربوت�ستان ��ت) ال ��خ .ونعرف
عن الكني�سة الأهمية التي توليها
تنوع �أعراق نيجرييا بعيدة عن
للمو�سيق ��ى والغن ��اء الديني يف
املو�سيقى الأوروبية التي ن�سميها
الطقو� ��س� .أه ��م �أوج ��ه ال�شب ��ه
كال�سيكية ،وكانت �سريورة ن�شر
يكم ��ن يف توظي ��ف الف ��ن املحلي
هذا النوع من الفن بني الفئات
يف الأعمال املو�سيقية التي �ألفها
املتعلمة والنخبة يذكرنا مبا
�أبن ��اء البلد مث ��ل توزيع الأغاين
جرى يف العراق حتت احلكم امللكي ال�شعبي ��ة �أو الفني ��ة (امل�ؤلف ��ة)
والحق ًا يف الن�صف الثاين من القرن وا�ستعمال العنا�ص ��ر املو�سيقية
مع فوارق ملمو�سة .من االختالفات وااليقاعات املحلي ��ة يف الأعمال
املكتوبة وفق النظ ��ام املو�سيقي
تنوع الت�أثريات املتمثلة بطبيعة
الأوروبي.
العالقات بني غربي �أفريقيا
كان توما� ��س كن ��غ �أكونداي ��و
وامل�ستعمر الأوروبي (الربتغال،
فيليب�س ( )1969 – 1884من
�أ�سبانيا ،بريطانيا).
�أه ��م املو�سيقيني الذي ��ن ن�شطوا
يف حق ��ل املو�سيق ��ى الكن�سي ��ة،

لذا لُ ّقب ب�أبي املو�سيقى الكن�سية
النيجريية ،وهو ع ��ازف �أورغن
ومرب معروف
وم�ؤلف مو�سيقي ٍ
وه ��و ابن �أ�سق ��ف غ ��رب �أفريقيا
ت�شارل ��ز فيليب (تويف .)1906
وقد ا�ستعملت الكني�سة يف غرب

�أفريقيا الأحلان ال�شعبية املحلية
يف الأنا�شي ��د الكن�سي ��ة ح�س ��ب
مق�ت�رح فيليب� ��س يف 1926
ومزجته ��ا بالأنا�شي ��د الأوروبية
مما قربها اىل جموع امل�صلني.
و�إذا كان فيليب� ��س �أبا املو�سيقى

الكن�سي ��ة النيجريي ��ة ،فالب ��د
م ��ن ذك ��ر �أب ��ي املو�سيق ��ى
النيجريي ��ة املعا�ص ��رة ،وه ��و
في�ل�ا �أوبافومنيالي ��و �سُ وان ��ده
( .)1987 – 1905وفي�ل�ا هو
الآخر ابن الكني�س ��ة ،ف�أبوه ق�س
و�أح ��د املو�سيقي�ي�ن الكن�سي�ي�ن
النيجريي�ي�ن الأوائ ��ل و�صدي ��ق
لفيليب� ��س املذك ��ور ال ��ذي د ّر�س ��ه
الع ��زف على الأورغ ��ن ،وكالهما
�أث ��را كث�ي�ر ًا يف في�ل�ا ال�صب ��ي
ون�ش�أت ��ه املو�سيقي ��ة .در� ��س
املو�سيق ��ى يف نيجريي ��ا ث ��م يف
بريطاني ��ا و�أق ��ام وعم ��ل فيه ��ا
لف�ت�رة كع ��ازف اورغ ��ن وبيان ��و
(كال�سيكي وجاز) .اهتم �سُ وانده
باملو�سيقى املحلي ��ة ومبو�سيقى
اجل ��از ،وا�ستعمله ��ا يف �أعمال ��ه
(ح ��وايل  50عم�ل�ا) .كت ��ب
�أعما ًال كث�ي�رة للأورغن ،والقليل
للأورك�س�ت�را منه ��ا املتتابع ��ة
الأفريقية و�سيمفوني ��ة ال�شعب،
بالإ�ضافة اىل �أغاين وكوراالت.
�أجنب ��ت نيجريي ��ا ع ��دد ًا م ��ن
املو�سيقي�ي�ن الذي ��ن ح�صل ��وا
�سمع ��ة عاملي ��ة ب�سب ��ب درا�ستهم

يف �أوروبا �أو الواليات املتحدة،
مثل �صموئيل �آكـبـابوت (1932
–  )2000ال ��ذي در�س العزف
عل ��ى الأورغ ��ن والرتومبي ��ت
يف الكلي ��ة امللكي ��ة للمو�سيق ��ى
يف بريطاني ��ا وح�ص ��ل عل ��ى
الدكت ��وراه يف عل ��م املو�سيق ��ى
ال�شعبي ��ة (�أثنوميوزيكولوجي)
يف الواليات املتح ��دة� .ألف �أكرث
م ��ن  14عم�ل ً�ا بينه ��ا  12عم ��ل
للأورك�سرتا بالإ�ضافة اىل كتابة
املو�سيق ��ى للفرق ��ة الت ��ي �شكله ��ا
لتق ��دم املو�سيقى املحلي ��ة ولديه
ع ��دة ت�سجي�ل�ات .تتمي ��ز �أعماله
ب�أنه ��ا �سبيكة م ��ن مو�سيقى عدة
ثقاف ��ات ،ف� ��إىل جان ��ب الثقافات
املحلي ��ة (يوروب ��ا� ،إغب ��و� ،أفيك
و�إيبيبيو) جند عنا�صر املو�سيقى
الأف ��رو � -أمريكي ��ة وال�صيني ��ة
التي تعرف عليه ��ا �أثناء درا�سته
يف الوالي ��ات املتح ��دة .ولع ��ل
�أ�شهر هذه الأعم ��ال و�أبكرها هو
"م�شاهد من �أفريقيا" (.)1960
ي�ستعم ��ل يف �أعمال ��ه �أدوات
مو�سيقي ��ة �أفريقية يف الكثري من
الأحيان.

ال�������������وردي م������ا ي���������زال ������ش�����اب����� ًا رغ��������م رح���ي���ل���ه
نوزاد ح�سن

ين�شغل املثقفون عموم ًا باخللود املعنوي
لكتبهم,ويبدو �أن فكرة خلود ِكتاب
من الكتب هو طموح يبحث عنه جميع
املثقفني .فالنحات ي�شعر بالر�ضا الكبري
حني يزين تقاطع �أحد ال�شوارع متثا ً
ال
تنحته يداه.وال�شاعر يحلم �أن يظل
ديوانه حي ًا من بعده .والروائي يفكر
يف ال�شيء نف�سه .هذه هي مدن �أحالم
املثقفني املعقدة,فبعد رحيل اجل�سد يظل
الكتاب خالداً باقي ًا وك�أنه عالمة �ضوئية
براقة ت�شري اىل م�ؤلفه�.شخ�صي ًا ال اعرف
ّ
وال يعرف �أحد من النا�س ما الفائدة التي
يح�صل عليها النحات امليت �إن و�ضع عمله
النحتي يف �أحد ال�شوارع.

ه ��ل �سيح�س الوع ��ي �أو العق ��ل الذي
يتعر� ��ض للتحل ��ل مبتع ��ة من ن ��وع ما
ح�ي�ن يت�أم ��ل �أح ��د الأ�شخا� ��ص ن�صب
احلرية مث ًال.ه ��ل �ستح�س روح جواد
�سلي ��م بذلك الإن�سان الذي يقف مت�أمال
الن�ص ��ب ال ��ذي �أبدع ��ه ه ��ذا الفن ��ان
الكب�ي�ر.؟ م ��ا العالقة ب�ي�ن روح جواد
�سلي ��م وروح ه ��ذا الف ��رد ال ��ذي ينظر
بقلب مفتوح اىل حتفة الفنان الراحل.
ه ��ذه الأ�سئل ��ة غام�ض ��ة جد ًا,و�أف ��ق
الإجابة عنها �أ�ضيق جد�أ مما نظن.
لق ��د �أردت يف حقيق ��ة الأمر �أن �أ�شري
اىل ه� � ٍّم يعاين من ��ه املثقف ��ون جميع ًا
وه ��و اىل �أي درج ��ة �ست�صم ��د روح
ه ��ذا الكاتب �أو ذاك �أم ��ام فناء اجل�سد
املب ��دع ،وك�أن املثق ��ف يفك ��ر �إن موت ��ه
يعني �شيئ� � ًا واحد ًا مف ��اده �إن ما كتبه
�سيكاف ��ح للبق ��اء دون ح�ضور امل�ؤلف.
لنق ��ل �إن الكلم ��ات الت ��ي ن�ش ��رت على
�ش ��كل كتاب ل ��ن جتد دعم ًا م ��ن �سيدها بهذا احل�ضور وما يفر�ضه من عالقات
امل�ؤل ��ف الراحل�.ستظ ��ل وحدها ت�شق وجمامالت.
طريقه ��ا يف الع ��امل االجتماعي.وهذه ال اعتق ��د �أن عل ��ي ال ��وردي كان يفكر
مهم ��ة �صعبة ج ��د ًا لأن ح�ضور امل�ؤلف كث�ي�ر ًا به ��ذه الق�ضي ��ة �أعن ��ي ق�ضي ��ة
يعن ��ي �أن الواق ��ع االجتماع ��ي يت�أث ��ر خل ��وده الثق ��ايف املعنوي.ه ��و كان

يع ��رف �أن كتب ��ه مق ��روءة ومتداول ��ة
�شعبي� � ًا عل ��ى نط ��اق وا�سع,لكنه وهذا
ر�أيي مل يكن يظ ��ن �أنه �سيظل حا�ضر ًا
اىل ه ��ذا احل ��د .ولهذا علين ��ا �أن ننتبه
اىل بع�ض املفاهيم التي ت�سود احلياة

االجتماعي ��ة والثقافي ��ة والفنية.مث ًال
اىل �أي ح ��د ينطبق حديثنا عن �صراع
الأجيال على كتب الوردي�.إن الق�ضية
امل�سل ��م بها ه ��ي �إن �أي جيل ينظر اىل
زمنه على �إنه الأكرث ح�ضور ًا,ويكون
الأ�شخا� ��ص الأك�ب�ر �سن� � ًا منتق ��دون
للظواه ��ر الت ��ي ي�شاهدوه ��ا ومل تكن
موج ��ودة يف زمنه ��م .الزم ��ن يفر�ض
�إيقاع ��ه عل ��ى اجلمي ��ع لك ��ن الذي ��ن ما
زال ��وا يف مقتب ��ل �شبابه ��م ميت�ص ��ون
كل اخل�ب�رات الت ��ي ي�صادفونه ��ا دون
توقف.و�أي نق ��د يوجه لهم يف�سر على
�أن ��ه ع ��دم فه ��م لواق ��ع احلي ��اة التي ال
يفهمها من هم �أكرب �سن ًا.
يف مثل هذا البحر الهائج تتم ت�صفية
احل�ساب مع الثقافة .فكما ينظر ال�شاب
اىل ابي ��ه �أن ��ه من زمن �آخ ��ر ينظر اىل
الف ��ن وال�شعر كذلك عل ��ى �أنها من زمن
�آخر بعي ��د ال ينتمي اليه .وهناك �شعر
ورواي ��ة و�صح ��ف تتعام ��ل م ��ع واقع
اللحظ ��ة الراهن ��ة وهذا ه ��و املهم لأن
الزم ��ن يف اعتق ��اد ال�شب ��اب جميع ًا ما
زال يافع ًا مثلهم لأنه ح�صتهم وحدهم.
لذا كي ��ف نف�سر �أن �شبّانا يف يف بداية

الع�شريني ��ات يتحدثون ع ��ن الوردي
وك�أنه زميلهم يف الدرا�سة,ويفخرون
�إنهم يقر�ؤونه دون ملل�.أنا �أحتدث مع
الكثريين,ويف ذهن ��ي خطة ا�ستطالع
�شام ��ل لل ��ر�أي ع ��ن �إقب ��ال الفتي ��ات
وال�شب ��ان عل ��ى ق ��راءة كت ��ب الوردي
دون توق ��ف.اذن كي ��ف �أفل ��ت عل ��ي
الوردي م ��ن م�صيدة �ص ��راع الأجيال
وظل ��ت كتب ��ه تطب ��ع ب�ل�ا توق ��ف.؟ ما
ال�س ��ر اخلفي الذي جع ��ل من كتب هذا
اال�ست ��اذ العظي ��م حا�ض ��رة ومنت�شرة
اىل هذا احلد الذي يحلم به �أي مثقف.
ولو �إننا منلك �صناعة كتاب لعرفنا كم
بي ��ع من كتبه حتى الآن .لكن مثل هذه
التفا�صي ��ل ال يهت ��م بها �أح ��د هنا لأننا
نعتق ��د �أن انت�شار كتاب م ��ن الكتب قد
يرج ��ع اىل ق ��وة حظ ه ��ذا امل�ؤل ��ف �أو
ذاك.
وعل ��ى ه ��ذا الأ�سا� ��س ن�سف ��ت كت ��ب
ال ��وردي جدلي ��ة ال�ص ��راع ب�ي�ن االبن
و�أبيه.فف ��ي الوق ��ت ال ��ذي يك ��ون فيه
رب الأ�س ��رة قدمي ًا و�آتي ًا من عامل بعيد
عن عامل االب ��ن �أو احلفيد يخ�ضع هذا
االبن متام ًا لأف ��كار عامل اجتماع قدمي

ن�سبي� � ًا ،لأن �أك�ث�ر كتب ��ه �ص ��درت يف
اخلم�سينيات با�ستثناء البع�ض القليل
منها.ومع ذلك فهي ت�سحر اجلميع بال
ا�ستثناء.حتى الذين يكرهون الوردي
ه ��م يفعلون هذا بقل ��ب مغلف باحلب.
�إنه ��م ُتع�ساء لأن ال ��وردي مل يكتب ما
كت ��ب �إال جلعلن ��ا نفهم �أك�ث�ر بعيد ًا عن
�أكاذيب نظنه ��ا حقائق من ّزلة .لذلك لن
يفل ��ت �أح ��د من قدر قراءة ه ��ذا العامل
الكب�ي�ر .ول ��ن يخ�ض ��ع ال ��وردي لأي
منط ��ق يتعلق ب�ص ��راع الأجي ��ال لأنه
�أك�ب�ر من ج ��دل ه ��ذا ال�ص ��راع املقيت
املكروه بالن�سبة �إليه.من هنا �أ�ستطيع
الق ��ول �إن ال ��وردي مل يك ��ن يتوقع �أن
تعي� ��ش كتب ��ه وتظ ��ل خال ��دة ل�سب ��ب
ب�سي ��ط ه ��و �إن االن�س ��ان يعي� ��ش يف
قوقعة اجتماعي ��ة يبنيها املجتمنع من
حوله.وقلم ��ا ينجو منه ��ا .لذلك تعود
�شهرة ال ��وردي اىل منتقديه وكارهيه
الذي ��ن ينقل ��ون ع ��دوى الف�ض ��ول ملن
يفكر يف قراءته�..إذن هي روح �صافية
جد ًا تلك التي تخل�صت من جدل حرب
الأبناء واالباء ،و�سيطرت على جميع
كارهيه فنفخوا يف �سريته لتبقى.
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ا�ستماالت الجنون ُ ...مت�سعات الحر ّية في م�سرحيّة "�أمكنة �إ�سماعيل"
ح�سن عبداحلميد

مل جندُ ما يف�ضي دخو ً
ال
 وجود ّي ًا  ،و ن�سق ًا نف�س ّي ًا ،نبئات
حم�ض ًا  -نحو مداخل و ُم ِ
خمارج جممل ما �أجه�شت
�شرعت م�سرحية "
به و ّ
�أمكنة �إ�سماعيل " ملخرجها
" �إبراهيم ح ّنون " وكاتبها
" هو�شنك وزيري " �إنتاج
الفرقة الوطنية للتمثيل/
دائرة ال�سينما وامل�سرح2019/
من هموم �أعباء و تفاقمات
هواج�س و ت�صادمات متواليات
خماوف وغريها من جواحد
�سلوكيات مت�ضادة و �أخرى
م�سننة و حادة  ،غري حماولة
النظر من زاوية ما كان يرى
" �سارتر" فيما يخ�ص بع�ض
�أبعاد فل�سفته الوجوديّة من
م�سارب مقولته ؛ " احلياة ال
ت�ساوي �شيئ ًا ...لأن ال �شيء
ي�ساوي احلياة " .

و ي�ش ��اء �أن يتقابل مثل هذا الر�أي
م ��ع �أمثوالت " مي�شي ��ل فوكو " يف
�سوان ��ح حلول ��ه الإجرائ ّي ��ة لبع�ض
خ ��وامت �أزم ��ات خوا�ص ��ه النف�سية
و تعليالت ��ه الفكري ��ة ع�ب�ر تب ��اري
تع ّمق ��ات درا�ست ��ه الرا�سخ ��ة فيم ��ا
يتعال ��ق م ��ع فهم ��ه و م�آث ��ر جدواه
ح ��ول " ت�أري ��خ اجلن ��ون "  ،للح ّد
ال ��ذي دع ��اه �إىل نح � ِ�ت تربي � ٍ�ر ال
يخل ��و م ��ن حواف ��ل فخ � ٍ�ر و �إ�صرار
حت ٍد  ،مبيول " راديكالية " و�صو ًال
لنزعة قناعات تفيد بجر�أة ما نادى
قائ ًال ؛ " لقد �أخذتُ من اجلنون  ،ما
كان ينق�صني من احلريّة "
مدخ�ل�ان يهيمن ��ان عل ��ى ه�ض ��م و
فه ��م ما ت�ضافر م ��ن ممكنات وثوق
و تخاط ��ر و مت ��اهٍ م ��ا ج ��ادت و

جاءت ت�سع ��ى �إليه ه ��ذه امل�سرحيّة
الإن�سانيّة بهمومها الكونية النازفة
 والت ��ي ال تكاد ثيمتها ال�ضمنية واحلقيق ّي ��ة �أن تتوّ ق ��ف �أو تنح�س ��ر
 فق ��ط  -عن ��د ح ��دود �أو�ض ��اع م ��ام ّر ب ��ه الع ��راق فح�سب  ،ب ��ل متتد
لأبع ��د و �أعمق مما حاول ��ت الكثري
م ��ن �أعمالنا امل�سرحي ��ة  -بل عموم
م�ساع ��ي درامتن ��ا املحل ّي ��ة  -م ��ن
ج�س و فح�ص حقيقة تلك االو�ضاع
امل�أ�ساوي ��ة من ح ��روب و ح�صارات
،وغريه ��ا بهذا الك�ش ��ف و التكثيف
بغي ��ة توثي ��ق �أزم ��ات الإن�س ��ان
�سعي� � ًا يف بحثه الدائ ��م عن جوهر
" احلر ّي ��ة " � ،إن مل تكن مب�ستوى
" احلر ّي ��ة ا ُ
حل ّرة " تلك التي نادى
به ��ا "رامب ��و" له ��ا � ،أو مب ��ن ج ��اء
عل ��ى �شاكلته ،كم ��ا حفل ��ت " �أمكنة
�إ�سماعي ��ل " من حثيات ت�شخي�صها
الدقي ��ق الرامي حلمل �أعباء ق�ضية
كبرية و �سامية تنطوي على جملة
�أفع ��ال و �سلوكي ��ات ذات حم ��اور
وا�ضح ��ة و نتائ ��ج ت ��كاد �أن تك ��ون
متوقع ��ة  ،بل مرئية و �شاخ�صة �إىل
ح ٍد ملمو�س و حم�سو�س .
لعل  ...الإن�سان هو الكائن الوحيد
ال ��ذي يق�ضي جُ � ّ�ل حياته بحث ًا عن
الأخ ��ر  ،فيما تتف ��اوت تلك امل�ساعي
وف ��ق �سل ��م احلاج ��ات و الدواف ��ع
الإن�ساني ��ة ع�ب�ر مت�سع ��ات الوع ��ي
و مكام ��ن الإدراك ال ��ذي ُّ
�سي�ش ��كل
مر�آة عاك�سة لكل جوانب ذلك املنال
امل�ضني .
لقد �أحال ن�ص " هو�شنك " بكثافة
و عمق ما حوى من �صرامة �أفكار و
ت�صارع ��ات ر�ؤى و تعزي ��ز قناعات
 الكث�ي�ر و املث�ي�ر م ��ن املح ��دداتالنف�سية خلو� ��ض �إ�شكاليات التياع
م�شاع ��ر و متوالي ��ات خم ��اوف ،
و مفارق ��ات مق ��درات تزاحم ��ت
عل ��ى توري ��د �سلوكي ��ات جتاوزت
منا�سيب حدوده ��ا القيميّة ال�سائدة
و املتوقع ��ة حي ��ال م ��ا معم ��ول و
معروف يف ثنايا ن�سيج جمتمعاتنا
 ،ف�ض�ل ً�ا ع ��ن تخريج ��ات �صان ��ع

العر� ��ض بتهيئة �أفاق و�أعماق ر�ؤاه
الإخراجيّة ب�إت�ساق و عي حمكم و
ر�ص�ي�ن  ،و �إلأّ ما الذي يجعل بطل
امل�سرحي ��ة " �إ�سماعي ��ل " الذي �أدى
دوره مبه ��ارة �إتق ��ان و ملكات تف ّرد
�إدائي م�شفوع بر�صانة خربة و نبل
�إنتماء ن ��ادر الف ّن ��ان " رائد حم�سن
" �أن يرف� ��ض الر�ض ��وخ بوج ��وب
مغ ��ادرة م�ست�شف ��ى الأمرا� ��ض
العقل ّي ��ة  ،و الع ��ودة �إىل بيت ��ه و
زوجته و �أبنته  ،مف�ضلاّ ً البقاء فيها
بعد مكوث ��ه ملدة خم�س ��ة ع�شر عام ًا
متوا�صلة  ،حتت ذريعة  -الإحتماء
الإ�ضط ��راري  -باجلن ��ون ح�ل ً�ا و
�سبي�ل ً�ا  -ال حم ��ال  -و مب ��ا يتيح و
ي�سم ��ح التخل� ��ص م ��ن �ضغوط ��ات
احلي ��اة عل ��ى خمتلف فه ��م قناعاته
الت ��ي �أودت به للرك ��ون عند �أ�سوار
هذا اخليار ال�صعب  ،بل امل�ستحيل
على وجه الدقة و الت�أكيد .
وعلى �ضوء ما يدمي دواعي �إثبات
" الثيمة " الأ�سا�سية و الرئي�سة ،
ت�سم ��و ق ��درة التولي ��د و التح ��اور
بالطريقة التي انهال عليها الن�ص و
�أخل�ص عرب �أ�سئلة و حماور فل�سفية
غاية بالت�أثري و الإقن ��اع الذي �أه ّله
لنيل جائزة الهيئة العربية للم�سرح
ك�أف�ضل ن�ص  ،و قد �شاء و �أن �أهداه
الكات ��ب �إىل روح �صديق ��ه الراحل
" خ�ضري مريي " الذي خا�ص مثل

ه ��ذه جترب ��ة �إ�سماعي ��ل  ،من ��اورة
و تخ ّل�ص� � ًا م ��ن خمتل ��ف ال�ضغ ��وط
النف�سيّة و الإجتماعية و ال�سيا�سية
ك ًال بح�س ��ب درجات وعيه " خ�ضري
�أم �إ�سماعي ��ل "  ،و م�شيئة دفاعاتهم
الفكري ��ة والفل�سف ّي ��ة  ،يف جمال ما
يعرف ب " علم نف� ��س ال�شواذ " و"
علم نف�س ال�شخ�صية غري ال�سوية "
 ،ف�ض ًال ع ��ن حماوالت مترير �سيل
تواز لوازم
من ُ�سبل و�سائل �إقناع ِ
بث تربيرات و �ضخ تدابري لبع�ض
م ��ا كان يخال ��ج " فوك ��و " – مث ًال -
م ��ن حي ��ث طبيع ��ة تفاقم االف ��كار ،
و م�ساع ��ي �إيج ��اد تعليالت تقاوم
ال�ض ��د مم ��ا كان يع ��اين و يعي ��ق
�س�ي�ر �أهدافه املدافعة ع ��ن اجلنون
كظاهرة �إن�سانيّة على العامل تقيمها
و احرتامها .
ثم ��ة مداخلة ينبغي �إع ��ادة ذكرها ،
تفي� ��ض ببع�ض ما نتج م ��ن و ثوب
عق ��ل و نه ��ج �آراء و حتديث ��ات "
�سارتر" فيم ��ا يحايث براعة جوهر
اخت�ص ��ار تعريف ��ه للمثق ��ف عل ��ى
�أن ��ه" معار� ��ض"  ،و لذل ��ك �صل ��ة
وثقى بجوانب معينة من مت�سعات
احلر ّي ��ة و نواح ��ي ا�ستماالته ��ا
باجلن ��ون قب ��و ًال تعوي�ض ّي� � ًا  ،حني
تغلق عليها جميع املنافذ .
من ��ذ حلظة الب ��دء مبنطوق احلوار
 ،عن ��د م�سته ��ل العر� ��ض  ،توال ��ت

تراكم ��ات ق ّي ��م و �أوزان ال�سجاالت
وحم ��ى اجل ��دال م ��ا ب�ي�ن ق ��رارات
الطبيب " مدي ��ر امل�ست�شفى " الذي
�أدى دوره بح�ض ��ور م�ؤث ��ر و ن�سق
�آ�س ��ر الفنان " با�سل ال�شبيب " و ما
ب�ي�ن املري� ��ض " �إ�سماعيل " مبجمل
حت ��وّ الت �أمكنت ��ه احلقيق ��ة منها و
املتخيل ��ة  ،بفائ� ��ض براع ��ة عر� ��ض
مبه ��ر و متق ��ن �ّ ،ش ��كل في ��ه الفريق
الفني املتكوّ ن من املبدعني " ماجد
لفت ��ه العاب ��د  /حمم ��د الربيع ��ي /
عبا�س قا�سم  /حممد عودة النقا�ش
" ،و بتدعي ��م ت�شكيل ��ي �إخراج ��ي
متاث ��ل ينم ��و و يتربعم م ��ع حدة و
ح ��دات و ممكنات ال�صراع بقما�شة
بعدة منافذ و فتحات تكرب و تنتفخ
لتتماثل مبثابة وعاء �أو رحم مكبل
بالعديد من التخيالت و الهواج�س
و الظن ��ون  ،فيم ��ا يت�صاغر حجمها
 ،يخب ��و �أو تتخاف ��ت هيئ ��ة ذل ��ك
الت�شكي ��ل املهيم ��ن ال ��ذي يح ��وي
جمي ��ع تقلب ��ات وج ��وه و �أقنع ��ة
البط ��ل احلائ ��ر م ��ا ب�ي�ن اجلنون و
حلم التخل�ص منه ب " احلرية".
ب ��رع ذلك ال�ش ��كل ب�إ�شغال ��ه م�ساحة
مهم ��ة م ��ن اجله ��ة اليمن ��ى خل�شبة
امل�س ��رح  ،و ده ��اء �إن�سيابيت ��ه
ال�صادمة بذات جالل و هيبة اللون
الأخ�ض ��ر امل�ش ��ع �أن يكم ��ل �صيغ ��ة
ت�أثريات ��ه الداللي ��ة و الروحيّة  ،بل
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حت ��ى الديني ��ة منه ��ا  ،وف ��ق دالل ��ة
الأ�س ��م " �إ�سماعي ��ل " وم ��ا يعني ��ه
بامل ��ورث و الت ��داول املع ��روف  ،و
يف �أن يفي ��ق عند حدود تناغم طيّع
و ح � ّ�ي  ،و مب ��ا جع ��ل م ��ن �أ�ضاءه
وجوه و تعاب�ي�ر و �أقنعة جمموعة
املمثل�ي�ن " �شوقي فريد  /طه علي /
حيدر اخلي ��اط  /حيدر االغا  /علي
العذاري " تتناوب على نحو بارع ،
م�ؤثر و مدرو�س .
ث ��م ج ��اء ت ��رك املخ ��رج و م�صم ��م
العر�ض و لوازم " ال�سينوغرافيا "
لبواق ��ي م�ساح ��ة اخل�شبة  ،ليحيي
�إ�ستثم ��ارات جمي ��ع متري ��رات
�أ�شكال ��ه الوظيفي ��ة و اجلمالي ��ة  ،و
مبا ي�ضم ��ن ر�ص ��ف و تو�صيف كل
مكام ��ن ما كانت ت�ضم ��ره �شخ�صية
" �إ�سماعي ��ل " م ��ن هواج� ��س /
خم ��اوف  /تقلب ��ات  /موا�ض ��ي
ذكري ��ات م�ضطرب ��ة  /ته ّيئ ��ات /
كوابي�س ّ /
ت�شظ ��ت و توزعت على
ع ��دد م ��ن ال�شخ�صيات الت ��ي �أخذت
ت�ت�ر�آى من خالل ثق ��وب ذلك الكفن
الأخ�ضر التي تط ��ل منها ر�ؤو�س و
�أقنعة  ،ه ��ي خال�صة ما حتمله تلك
ال�شخ�صية املحورية  ،و التي يفوز
فيه ��ا امل�شه ��د اخلتام ��ي ب�إعدامه ��ا
جمعي� � ًا  ،يف عر� ��ض تراتب ��ي مثري
و ده� ��ش  ،رغ ��م كل ما حم ��ل امل�شهد
م ��ن مرارات �صدمة و قتامة خوف
و ب�شاعة مفرط ��ة  ،بعد �أن جتندلت
كله ��ا داخ ��ل " �أفرمي ��ات " حت ��ى
تنا�سل ��ت و �أن�سل ��ت حتكي و حتيل
خي ��ط النهاي ��ة نحو �أف ��ق مفتوح و
جمروح لكل تلك الوجوه و االفكار
الت ��ي خل�صه ��ا " �إ�سماعي ��ل " م ��ع
�أن�س ��اق حوارات و �شواه ��د �أوهام
بتحوّ الت نف�سية و مواقف مثرية ،
جريئة و �صعبة �أبرمتها �شخ�صية "
يا�سمني " املمر�ضة التي تعمل بهذه
امل�ست�شف ��ى  ،والتي يقع يف غرامها
" �إ�سماعي ��ل " ما بني وهم مدقع و
ما ب�ي�ن حقيقة واهي ��ة � ،أدت الدور
ب�ش ��كل �ش ّي ��ق رائق وعمي ��ق املمثلة
الواعدة " كاترين ".

لنـدن ...ت�ستذكر المثقف المبدع ،عبد الإله النعيمي
رواء اجل�صاين

يف �أج ��واء حميم ��ةُ ،نظم ��ت يف لن ��دن
�أم�سي ��ة ا�ستذكاري ��ة مبنا�سب ��ة �أربعيني ��ة
املثقف املب ��دع ،وال�شخ�صية الدميقراطية
املمي ��زة ،عب ��د االل ��ه النعيم ��ي� ،ش ��ارك
فيه ��ا عدد م ��ن �أف ��راد �أ�سرت ��ه ،و�أ�صدقائه
وحمبي ��ه ،ودام ��ت نح ��و �ساع ��ة كامل ��ة،
عر�ض ��ت خاللها �ص ��ور �شخ�صي ��ة وعامة
ل ��ه ،وع ��دد م ��ن ترجم ��ات كتب ��ه ..ويف
مفتت ��ح االم�سي ��ة ع�ّب�ررّ ت ال�سي ��دة ي�س ��ار
�صال ��ح دكلة ،عن بع�ض م�شاعرها امل�ؤثرة
بفقدان زوجها ورفي ��ق عمرها ،عبد الإله
النعيمي ،اعقبها الكاتب زهري اجلزائري
عن بع�ض حمطات العالقة معه يف بغداد
خ�ل�ال ال�سبعيني ��ات املا�ضي ��ة ،وال�شاعر
ع ��واد نا�ص ��ر ع ��ن جوان ��ب من مي ��زات،
وتف ��رد ترجم ��ات الفقيد م ��ن الإجنليزية
اىل العربية ،ت�ل�اه الكاتب ل�ؤي عبد االله

يف مواقف وتقييم ��ات ،وبعده الإعالمية
�سع ��اد اجلزائ ��ري الت ��ي حتدث ��ت ع ��ن
ذكري ��ات م ��ع الراح ��ل املب ��دع يف بريوت
وبـراغ  ...ويف الفوا�صل بني مداخالت
الأم�سي ��ة التي �أدارته ��ا الإعالمية �سلوى
اجل ��راحُ ،تل ّي ��ت مقتطف ��ات م ��ن برقيات
املوا�ساة برحي ��ل النعيمي ،ومن كتابات
ا�صدقائه عنه ،وبع�ض لقطات عن �سريته
ال�شخ�صية ..ثم �أختتمت الأم�سية بفقرات
�شعري ��ة رقيق ��ة ،لأبن ��ه اال�صغ ��ر -عم ��ر،
كتبها والقاه ��ا بالإجنليزية ،وا�ستقطبت
اهتمام احلا�ضرين ..وق ��د نقل االعالمي
�سم�ي�ر طبل ��ة ،وقائ ��ع اال�ست ��ذكار ،بب ��ث
مبا�ش ��ر بال�ص ��ورة وال�صوت ع�ب�ر �شبكة
(في�سبوك).
هـذا ومما يذكــر �أن العا�صمة الت�شيكية
براغ ،الت ��ي كان الراحل املب ��دع قد عا�ش
وعم ��ل فيه ��ا ل�سن ��وات طويل ��ة� ،شه ��دت
يف الف�ت�رة القريب ��ة املا�ضي ��ة ،جل�س ��ة خال ��د االطر� ��ش ،والقائم ب�أعم ��ال �سفارة
ا�ستذكاري ��ة له ،نظمها املنت ��دى العراقي ،الع ��راق� ،إح�س ��ان الع ��وادي ،اىل جان ��ب
ومرك ��ز اجلواه ��ري الثق ��ايف ،ح�ضرها� ،شخ�صي ��ات �أخرى ،من �أ�صدقاء ومعارف
و�ش ��ارك مبداخ�ل�ات فيه ��ا :عمي ��د ال�سلك الفقيــ ��د اجلليل  ..والراحل ولد مبنطقة
الدبلوما�س ��ي العرب ��ي – �سفري فل�سطني ،الف�ض ��ل يف بغ ��داد ،ع ��ام  1945وحا�صل

على بكالوريو�س الفيزياء..
وه ��و مثق ��ف م ��ن الط ��راز الأول ،امتهن
االعالم والرتجمة وبات من �أهم املرتجمني
العرب يف حقول خمتلفة ،وله نحو ثالثني
كتاب� � ًا وبرتجم ��ة م�شه ��ود له ��ا ،لأمه ��ات
الدرا�سات والكت ��ب والبحوث ال�سيا�سية
والثقافية واالقت�صادي ��ة وغريها ،ومنها
"�شيع ��ة الع ��راق ،نهاية احل ��رب الباردة
والع ��امل الثال ��ث" و" � 10ساع ��ات ه� � ّزت
الع ��امل" و" الإثني ��ة والدول ��ة ،الأك ��راد
يف الع ��راق و�إيران وتركي ��ا" و"التاريخ
االقت�صادي لع�ص ��ر االمربيالية" و"الأمة
والدي ��ن يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط" وم�ؤل ��ف
أدبي بعن ��وان "بجعات بر ّي ��ة" ...وعمل
� ّ
حم ��رر ًا يف �صحيف ��ة احل ��زب ال�شيوع ��ي
العراق ��ي "طريق ال�شع ��ب" ببغداد خالل
ال�سبعينيات املا�ضي ��ة ،وحتى ا�ضطراره
للأغرتاب اىل لبنان يف �أواخر ذلك العقد،
م ��ع مئات املثقفني وغريه ��م ،بعد �أ�شتداد
الغ ��درة البعثي ��ة اللئيمة �ض ��د الوطنيني
والدميقراطيني..
ث ��م ا�ستقر ع ��ام  1979بكامل ��ه تقريبا يف
ب�ي�روت ،م�ش ��ارك ًا يف ن�شاطات املعار�ضة

العراقية �ضد االرهاب والقمع يف العراق،
وعمل يف تلك الفرتة يف عدد من جماالت
االعالم الفل�سطيني.
واق ��ام يف ب ��راغ ثالث�ي�ن عاما ،ب ��دءا من
مطل ��ع الثمانيني ��ات املا�ضي ��ة ،وعم ��ل
�أثناءه ��ا يف م�ؤ�س�سات عدي ��دة ،اعالمي ًا،
ومرتجما م ��ن العربي ��ة اىل االجنليزية،
وبالعك� ��س ،ومنه ��ا يف جمل ��ة ق�ضاي ��ا
ال�سل ��م واال�شرتاكي ��ة� ،سكرتاري ��ة احتاد
النقابات العاملي� ،إذاعة �أوروبا احلرة...
كم ��ا �ش ��ارك يف الع�شرات م ��ن امل�ؤمترات
والندوات الدولية.
و�ش ��ارك يف ت�أ�سي�س دار بابيلون للأعالم
ب�ب�راغ ،ور�أ�س حتري ��ر �إ�صداراتها خالل
الف�ت�رة  1996-1991وكان مواكب ��ا
ن�شاطاتها و�ش�ؤونها حتى رحيله..
وكان �أحد امل�شاركني الأوائل يف ت�أ�سي�س
مركز اجلواهري الثقايف برباغ ،و�ساهم
يف العدي ��د ن�شاطات ��ه الإعالمي ��ة ،ويف
�إ�صدارته باللغتني العربية واالجنليزية.
كما عمل حمرر ًا و�إعالمي ًا مبوقع (ايالف)
يف لن ��دن للأع ��وام  2019-2015ويف
�أكرث من جمال..

توني موري�سونٌ :
ف�صل في ال�شجاعة
الإن�سانية
مل تك ��ن توين موري�سون ( التي غادرت عاملنا يف اخلام�س
من �شه ��ر �آب �أغ�سط�س  ) 2019حم� ��ض كاتبة �أو روائية
ذات خ�صو�صي ��ة عرقي ��ة  -باعتباره ��ا �أيقون ��ة الكاتب ��ات
ال�س ��ود  -فح�سب ؛ بل كانت �إم ��ر�أة �شجاعة حفلت حياتها
ب� ّ
�كل �صنوف املجالدة واملمانعة التي ميكن �أن مت ّيز �إمر�أة
ً
ذات عزمي ��ة فوالذي ��ة �أرادت ر�ؤي ��ة حلمه ��ا متحقق� �ا عل ��ى
�أر� ��ض الواق ��ع �،إ�ضاف ��ة �إىل �أنه ��ا كانت عن�ص ��ر ًا فاع ًال يف
حق ��ل الدرا�سات اجلندري ��ة والعرقي ��ة واملباحث اخلا�صة
ب�سيا�س ��ات الهوية واجلماعات امله ّم�شة واملتمايزة  ،العلى
ال�صعيد الأمريكي فح�سب على امل�ستوى العاملي ب�أكمله .
�شدتن ��ي �إىل توين موري�س ��ون عالقة روحي ��ة خا�صة منذ
�أن ق ��ر�أت له ��ا روايته ��ا الأوىل ( الع�ي�ن الأك�ث�ر زرق ��ة ) ،
ث� � ّم ّ
توط ��دت و�شائج ه ��ذه العالقة م ��ع رواياته ��ا الالحقة
وبخا�ص ��ة روايتيه ��ا املميزت�ي�ن (ج ��از) و (فردو� ��س ) ،
بالإ�ضاف ��ة �إىل درا�ساته ��ا الر�صين ��ة يف حق ��ل الدرا�س ��ات
وتر�سخت مفاعيله ��ا بفعل امل�ؤثرات
الثقافية الت ��ي �شاعت
ّ
العوملية املعروفة .
تتوج ��ت مق ��درة ت ��وين موري�س ��ون الروائي ��ة والثقافي ��ة
ّ
بح�صولها امل�ستحق على جائ ��زة نوبل للأدب عام 1993
 ،كم ��ا ق ّلدها الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما و�سام احلرية
الأمريكي (وهو �أعلى تقدير ميكن �أن يح�صل عليه مواطن
امريك ��ي م ��ن غ�ي�ر الع�سكري�ي�ن)  ،و ُتع� � ّد م ��ن ب�ي�ن �أعاظم
الروائيني الأمريكان ،وي�شري النقاد �إىل روايتها (حمبوبة
) كونه ��ا م ��ن بني �أه ��م رواي ��ات الرب ��ع الأخري م ��ن القرن
الع�شرين .
تتحدث موري�سون عن �أهمية معرفة الكاتب للجمهور الذي
يتوجه �إليه يف كتابته ،وتطرح يف هذا ال�ش�أن مثا ًال � " :إن
ّ
يوج ��ه روايات ��ه لفتيات والي ��ة �أوهايو؛ بل
تول�ست ��وي مل ّ
كان يخاط ��ب ال�شعب الرو�سي ،و�أن ��ا �أخاطب يف رواياتي
زنوجن ��ا وعنهم ولهم �أكتب ،و�إذا كانت رواياتي جيدة �إىل
ح ��د معقول ف�س ��وف ُتقر�أ ويحتفي به ��ا �أنا�س �آخرون غري
الأمريكي�ي�ن الأفارق ��ة  ".تثري ه ��ذه النقط ��ة  -التي ركزت
عليه ��ا موري�س ��ون كث�ي�ر ًا يف كتاباته ��ا� -أهمي ��ة �أن يوجه
الكات ��ب خطاب ��ه �إىل �أنا� ��س يعرفهم جي ��د ًا والتزلزله فكرة
العاملي ��ة وال�شهرة عن خطه الأ�سا�سي � :أن يكتب عن �شعبه
و�أنا�س ��ه كما فعل دو�ستويف�سك ��ي وتول�ستوي وكما فعلت
ه ��ي بال ��ذات � .أن يكون �شعبه جمه ��وره الأول ؛ ف�إذا كانت
روايته ناجحة ف�سيلتفت لها جمهور �آخر يف �أماكن �أخرى
من العامل .
عندما تتحدث توين موري�سون عن الفن تبدو وك�أنها ترتل
�أن�شودة روحانية ؛ فهي ترى �أنّ الإبداع الف ّني ي�سمو فوق
تفا�صي ��ل حياتن ��ا العادي ��ة وف ��وق ت�صوراتنا  ،وت ��رى �أن
ا�شتغالن ��ا يف الف ��ن والإب ��داع يجعلن ��ا نرتق ��ي دوما فوق
التفا�صي ��ل ال�صغرية  .ت�ؤكد موري�س ��ون على �أن  " :الفن،
بح ��ق ،هو ر�ؤية علوي ��ة � ،أو مابعدي ��ة  ،ويتملكني �إعتقاد
أقرب
ب� ��أن الفن ��ان – �سواء كان ر�سام� � ًا �أو روائي� � ًا – هو � ُ
مايك ��ون للإن�سان الروحاين املبجل ،و�أن للفن ر�ؤية ترقى
فوق تفا�صيل حياة الب�شر العادية " .
الثيم ��ة الأ�سا�سي ��ة يف رواي ��ات موري�س ��ون ه ��ي ال�سع ��ي
احلثي ��ث لل�س ��ود لإيجاد مالم ��ح هويتهم عل ��ى امل�ستويني
الذاتي و الثقايف و�سط جمتمع ت�شيع فيه مظاهر الالعدالة
والالم�س ��اواة  ،ويع� � ّد ا�ستخ ��دام ( ت ��وين موري�س ��ون )
للفانتازيا والأ�سلوب ال�شعري ومزاوجة الواقع بالأجواء
الأ�سطوري ��ة �إحدى امل ّي ��زات التي تخت�ص به ��ا موري�سون
يف رواياته ��ا و ه ��ي ذات امل ّي ��زات الت ��ي منح ��ت رواياتها
طاق ًة �سردي ��ة عظيمة ،ومن يقر�أ روايته ��ا الفريدة ( جاز )
�سيده� ��ش لل�شعري ��ة العالية يف لغته ��ا ومفرداتها املختارة
بدق ��ة من امل ��وروث ال�شفاهي للأمريكي�ي�ن  -الأفارقة  ،كما
�ستك�شف له الرواية ع ��ن �سياقها الذي يخدعنا وك�أنه �سرد
ارجت ��ايل يتماهى مع ارجتال مو�سيقى اجلاز التي ا�شتهر
بها االمريكان-الأفارقة .
تتحدث موري�سون عن �أهمية معرفة
يتوجه �إليه في
الكاتب للجمهور الذي
ّ
كتابته ،وتطرح في هذا ال�ش�أن مثا ً
ال � " :إن
يوجه رواياته لفتيات والية
تول�ستوي لم ّ
�أوهايو؛ بل كان يخاطب ال�شعب الرو�سي،
و�أنا �أخاطب في رواياتي زنوجنا وعنهم
ولهم �أكتب

ت�����ش��ي��خ��وف ف���ي ال��ن��ق��د الأدب������ي ال���رو����س���ي ق��ب��ل ال���ث���ورة
د� .ضياء نافع

ت�شيخ ��وف يف النقد الأدب ��ي الرو�سي
قبل ث ��ورة اكتوب ��ر  - 1917م�صطلح
�سوفيت ��ي بح ��ت كان �سائ ��دا يف
�ستينيات القرن الع�شرين  ,عندما كنت
طالب� � ًا �آنذاك يف الق�س ��م الرو�سي لكلية
الفيلولوجيا ( اللغات و�آدابها ) بجامعة
مو�سك ��و  .وكانت هن ��اك خال�صة عامة
م�ستق ّرة حول هذا امل�صطلح تقول � ,إن
كل ه� ��ؤالء النقاد قبل الثورة مل يفهموا
ب�ش ��كل �صحي ��ح ومتكام ��ل خ�صائ� ��ص
االدي ��ب الكب�ي�ر ت�شيخ ��وف و�إبداع ��ه
 ,و�إن ه ��ذا الفه ��م العلم ��ي واحلقيق ��ي
لنتاجات ��ه على �أ�س�س فكري ��ة مارك�سية
ح ��دث فقط بع ��د ثورة اكتوب ��ر.1917
مل ن�سم ��ع با�سم ��اء النق ��اد والباحث�ي�ن
ه�ؤالء ,و مل نطل ��ع على كتاباتهم حول
ت�شيخوف  ,و�إمنا ك ّن ��ا  ,نحن الطلبة ,
نكرر م ��ا يقول اال�سات ��ذة لنا حول ذلك

لي�س �إال .
�أثن ��اء الدرا�س ��ات العلي ��ا يف جامع ��ة
باري� ��س �شعرت ب�ضرورة الإطالع على
ه ��ذا النق ��د االدب ��ي ب�ش ��كل مو�ضوعي
معم ��ق � ,إذ �أن التحدث ع ��ن ذلك الر�أي
ال�سوفيت ��ي ح ��ول النق ��د الأدب ��ي ع ��ن
ت�شيخ ��وف يف مرحل ��ة ب�أكمله ��ا دون
الإط�ل�اع املتكام ��ل علي ��ه ه ��و موق ��ف
غ�ي�ر علم ��ي بتات� � ًا ,ولكن ��ي ا�صطدمت
بع ��دم وج ��ود امل�ص ��ادر الأ�سا�سي ��ة ل ��ه
يف املكتب ��ات الفرن�سي ��ة � ,إذ �أن معظ ��م
ه�ؤالء النقاد كان ��وا ين�شرون كتاباتهم
يف جمالت رو�سية نهاية القرن التا�سع
ع�شر وبداي ��ة الق ��رن الع�شرين  ,وهي
حمفوظ ��ة يف املكتب ��ات الرو�سية فقط
بالأ�سا�س  .وهك ��ذا كنت انتظر العطلة
ال�صيفي ��ة  ,و�أ�ساف ��ر اىل مو�سكو ( من
�أوا�س ��ط حزي ��ران اىل �أوا�سط ايلول )
لالط�ل�اع على تل ��ك امل�ص ��ادر يف مكتبة
لين�ي�ن باال�سا�س  ,وبع ��د االطالع على
تلك امل�صادر �أ�صب ��ح لديّ – ب�شكل عام
ت�صور متكام ��ل على معامل
لي� ��س �إال ّ -
ذل ��ك النقد الغني فع�ل ً�ا ب�أفكار متنوعة
عن ت�شيخوف  ,و�أذكر من بينها درا�سة

لي ��ف �شي�ستوف امل�شه ��ورة بعنوان –
( �إب ��داع م ��ن ال�ش ��يء ) ( انظ ��ر مقالتنا
بعن ��وان – ت�شيخ ��وف والفيل�س ��وف
�شي�ستوف ) .
ا�صطدم ��ت خطط ��ي العلمي ��ة ه ��ذه
ب�صعوب ��ة احل�صول على �سمة الدخول
( الفي ��زا) اىل االحت ��اد ال�سوفيتي و�أنا
طال ��ب الدرا�س ��ات العلي ��ا يف باري�س ,

وكذل ��ك ال�سكن يف مو�سك ��و نف�سها � ,إذ
كان كل ذل ��ك يخ�ضع لروت�ي�ن �سوفيتي
حمدد ح�سب قوانني �صارمة جد ًا  ,وقد
قررت ( حلاّ ل ��كل هذه ال�صعوبات ) �أن
�أحاول االلتحاق بق�سم الدرا�سات العليا
بجامع ��ة مو�سك ��و ( ع ��ن بع ��د) � ,أو ما
ي�سمى يف العراق ( الدرا�سة باملرا�سلة
)  .وهكذا ار�سل ��ت وثائقي من باري�س

امل�سج ��ل اىل جامعة مو�سكو ,
بالربيد
ّ
وم�ضت ف�ت�رة لي�ست بالق�صرية ( كدت
�أن�س ��ى املو�ض ��وع برمت ��ه )  ,وفج� ��أة
امل�سجل �أي�ض ًا
ا�ستلمت ر�سال ��ة بالربيد
ّ
م ��ن جامع ��ة مو�سك ��و يعلمونن ��ي فيها
باملوافقة على قب ��ويل بالدرا�سة العليا
ع ��ن بع ��د  ,وكان ه ��ذا يعن ��ي بالن�سبة
يل احل�ص ��ول عل ��ى الفي ��زا ال�سوفيتية
وال�سك ��ن الر�سم ��ي يف الق�سم الداخلي
بجامعة مو�سكو طوال �أ�شهر ال�صيف ,
وه ��ذا ما ّ
مت فع ًال  .طلبت مني اجلامعة
�أن �أحدد مو�ضوع الأطروحة وموافقة
امل�ش ��رف العلم ��ي كخط ��وة اوىل لهذه
الدرا�س ��ة  ,وح ��ددت يل موع ��دا م ��ع
الربوفي�س ��ور كولي�ش ��وف رئي�س ق�سم
( تاري ��خ الأدب الرو�س ��ي يف الق ��رن
التا�س ��ع ع�ش ��ر) من �أج ��ل ذل ��ك .قابلت
الربوفي�سور كولي�ش ��وف طبع ًا  ,وقال
يل �إنه يتذكرين بال�شكل ولكن ال يعرف
ا�سمي  ,وحدثني عن انطباعاته اجليدة
حول جميل ن�صي ��ف التكريتي وجليل
كم ��ال الدي ��ن  ,ث ��م �س�ألني ع ��ن الكاتب
الرو�س ��ي ال ��ذي �أود كتاب ��ة �أطروحتي
عن ��ه  ,فقل ��ت ل ��ه – ت�شيخ ��وف  ,فق ��ال

يل ر�أ�س ��ا – ( ال تق�ت�رح ت�شيخوف يف
الع ��راق  ,ف�أنا ال �أواف ��ق بتات ًا على مثل
ه ��ذه املوا�ضيع  ,لي�س لأنها غري علمية
 ,ولك ��ن مكانه ��ا لي�س هن ��ا يف ق�سمنا ,
�إذ �أن امل�ش ��رف العلم ��ي يجب �أن يعرف
اللغة العربية �أي�ض ًا  ,وهذا اخت�صا�ص
�آخ ��ر ال يتوفر يف ق�سمن ��ا )  ,فقلت له ,
�إنني اق�ت�رح مو�ضوعا �آخ ��ر وهو – (
ت�شيخ ��وف يف النقد االدب ��ي الرو�سي
ما قبل الثورة ) .انده�ش الربوفي�سور
كولي�شوف ب�شكل وا�ضح جد ًا و�س�ألني
اذا كن ��ت �أع ��رف ول ��و �أولي ��ات ه ��ذا
املو�ض ��وع  ,فحكيت له ق�صتي  ,و�إنني
�أكت ��ب �أطروح ��ة يف جامع ��ة باري� ��س
وكي ��ف بد�أت باالطالع عل ��ى املو�ضوع
 ,فطل ��ب م ّني �أن �أحدث ��ه بتف�صيل �أكرث
عن ذلك  ,وبع ��د �أن ا�ستمع بانتباه اىل
كالم ��ي  ,قال يل ر�أ�س ًا � ,إنه موافق على
(احل�سا�س!)
ذلك  ,ولكن هذا املو�ضوع
ّ
يتطلب موافقة جمل�س الق�سم  ,ودعاين
حل�ضور جل�سة املجل�س  ,وقد ح�ضرت
طبع� � ًا و�شاه ��دت النقا�ش احل ��اد حول
مو�ض ��وع الأطروحة تلك  ,وكيف دافع
كولي�شوف بحرارة عن تلك الفكرة �ضد

ه� ��ؤالء الذي ��ن عار�ضوه ��ا وه ��و يقول
– �آن الأوان �أن ندر�س هذا النقد عن
ت�شيخوف بتف�صيل ومو�ضوعية  ,وقد
ّ
متت املوافق ��ة على املو�ضوع ب�صعوبة
وبعد الت�صويت .
رجع ��ت يف ال�سن ��ة التالي ��ة اىل جامعة
مو�سك ��و وا�ضط ��ررت �أن ا�ؤدي
امتحان�ي�ن  ,الأول يف اللغ ��ة الرو�سية
املعا�ص ��رة والث ��اين يف تاري ��خ الأدب
الرو�س ��ي يف الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر ,
والتقي ��ت عدة م� � ّرات بامل�شرف العلمي
وه ��و الربوفي�سور �ألبات ��وف  ,ولكني
ع ��دت اىل الع ��راق بعد انه ��اء درا�ستي
يف باري� ��س  ,وكتب ��ت جلامعة مو�سكو
اعت ��ذار ًا ح ��ول ع ��دم �إمكاني ��ة اكم ��ال
الدرا�س ��ة نتيج ��ة لظ ��روف عمل ��ي يف
الع ��راق  ,وق ��د �أخربتن ��ي ال�سي ��دة
ناديج ��دا اوكتابر�سكاي ��ا م�س�ؤول ��ة
الأجان ��ب يف الكلية بعد ع ��دة �سنوات
�أثن ��اء لق ��اء معه ��ا � ,إنهم ت�أ�سف ��وا لعدم
اكم ��ايل تل ��ك الدرا�س ��ة  ,خ�صو�ص� � ًا
و�إنن ��ي قطعت مرحلة مهمة يف م�سرية
متطلباتها ( هكذا قالت يل )  ,فاعتذرت
مرة �أخرى .
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ال�����ن�����اج�����ي�����ات ع�������راق�������ي�������ات...
�أعلنت رئا�سة اجلمهورية يف ال�سابع من ني�سان عام � 2019إر�سال م�شروع "قانون الإيزيديات" �إىل جمل�س النواب العراقي ملناق�شته .ووافق جمل�س رئا�سة
الوزراء يف اجلل�سة رقم  258وامل�ؤرخة يف ال�ساد�س ع�شر من متوز للعام احلايل �أنْ يكون عنوان القانون اخلا�ص مبعاجلة �أو�ضاع الإيزيديات بال�شكل التايل
"قانون الناجيات من جرائم تنظيم داع�ش الإرهابي مبا يف ذلك الإيزيديات وامل�سيحيات والرتكمانيات" .جاء ذلك تلبية ملقرتح قدم من قبل املفو�ضية
العليا حلقوق الإن�سان  /املكتب الوطني �أعلنت عنه ال�سيدة فاتن احللفي ع�ضو املفو�ضية العليا ب�سعادة كبرية.
ل�س ��وء احل ��ظ ،ف ��ات املفو�ضي ��ة العلي ��ا
حلق ��وق الإن�س ��ان ورئا�س ��ة اجلمهورية
وجمل� ��س رئا�س ��ة ال ��وزراء التع ��رف
والإعرتاف ب�أنّ الناجيات عراقيات و�أنّ
الإره ��اب مل مييز ب�ي�ن جماع ��ة و�أخرى
فور متكنه من ذل ��ك ومواجهته ب�أي قدر
كان م ��ن املقاوم ��ة وعدم التع ��اون .و�أنّ
الإره ��اب �شمل ب�شرا�ست ��ه وعنفه وزخم
الكراهية فيه الن�ساء والرجال من �سكنة
املحافظات التي �صارت �ساحة ملعارك ما
�أ�صطلح علي ��ه بـ "حروب حترير املدن"،
يف املو�ص ��ل والأنب ��ار وباب ��ل ودي ��اىل
وكركوك و�صالح الدين و�أطراف بغداد.
فقد �شهدت كل ه ��ذه املدن حاالت تعذيب
وخطف وا�ستعباد واغت�صاب �إىل جانب
عملي ��ات التطهري العرق ��ي التي قتل فيها
الرج ��ال والأطف ��ال و�أ�صيب ��ت الن�س ��اء
بالعوق .وهذا ما �أدى بهذه املدن �إىل �أنْ
ت�صب ��ح "م�ستعمرة العق ��اب" ،كما �أطلق
عليه ��ا د .فالح عبد اجلب ��ار يف درا�سته،
"دول ��ة اخلالفة :التق ��دم �إىل املا�ضي"،
مفند ًا الإعتق ��اد ال�سائد بتحميل الغالبية
العظم ��ى م ��ن �س ��كان ه ��ذه املحافظ ��ات
م�س�ؤولي ��ة الرتحي ��ب والتع ��اون م ��ع
داع�ش.
وكما ج ��اء يف درا�سة �صدرت عن وزارة
الهجرة واملهجرين عام  ،2017فقد �ساهم
التنظيم الإرهابي بتهجري مليوين امر�أة
من جمموع ثالث ��ة ماليني و�ستمائة �ألف
مواط ��ن تعر�ضوا للتهج�ي�ر بلغت ن�سبة
الن�س ��اء فيه ��م  %51وبواق ��ع 726421
عائلة� .ش ��كل الإيزيديون  %7منهم وهي
ن�سبة عالي ��ة �إذا ما �أخذ احلجم ال�سكاين
للجماع ��ة الإيزيدي ��ة ،فيما بلغ ��ت ن�سبة
امل�سيحيني � ،%0,02إىل جانب الرتكمان
و�أع ��داد من ال�صابئ ��ة املندائية .و�صفت
الغالبية العظم ��ى له�ؤالء املهجرات ممن

�صرن يف ع ��داد الناجيات بع ��د �إنح�سار
خطر الإره ��اب ب�أ ّنهن �شاب ��ات وفقريات
وعاط�ل�ات ع ��ن العم ��ل لق ��اء �أج ��ر .ورد
ذل ��ك يف درا�سة علمية كلف ��ت بالقيام بها
و�ستن�ش ��ر يف جملة "�ش�ؤون اجتماعية"
الإماراتي ��ة هذا الع ��ام� .أجريت الدرا�سة
بدعم من الربنامج الإمنائي التابع للأمم
املتح ��دة ودائ ��رة حماي ��ة امل ��ر�أة التابعة
لوزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف
املحافظ ��ات املذك ��ورة ومب�شاركة فريق
وا�س ��ع م ��ن الباحث ��ات االجتماعيات يف
املحافظات املذكورة.
مل ��ا كان م�ش ��روع القان ��ون املذكور يويل
عناية خا�صة للناجي ��ات من الإيزيديات
�إىل جان ��ب م ��ا ن� ��ص علي ��ه يف �أح ��دث
تعديالت ��ه "الرتكمانيات وامل�سيحيات"،
فق ��د �ص ��ار م ��ن الواج ��ب الوطن ��ي
والأخالق ��ي التذك�ي�ر بن�س ��اء ورج ��ال
�آخري ��ن يتوج ��ب عل ��ى القان ��ون �أخذهم
بالإعتب ��ار مم ��ن �شه ��دوا عملي ��ات قت ��ل
واغت�صاب وخطف للأقارب من الأزواج
والأبن ��اء والبن ��ات .ولع ��ل التخ�صي�ص 
عل ��ى جماعة دون �أخرى يعود �أ� ً
صال �إىل
العقلي ��ة ال�سيا�سية احلاكم ��ة اليوم التي
ت�سم ��ح ب�سيا�س ��ة "املحا�ص�ص ��ة الدينية
واملذهبي ��ة والعرقي ��ة" .وه ��ي �سيا�س ��ة
للتفرق ��ة والتميي ��ز ب�ي�ن املواطن�ي�ن مما
يعر� ��ض امل�ساع ��ي الوطني ��ة �إىل مثلب ��ة
كب�ي�رة تكف ��ل تعزي ��ز مراميه ��ا املري�ضة
واخلط�ي�رة على املجتم ��ع وحتول دون
م�صاحل ��ة وطني ��ة حقيقي ��ة ت� ��ؤدي �إىل
حتقيق حالة م ��ن ال�سلم الأهلي ال�ضامن
مل�صال ��ح اجلمي ��ع� .سيا�س ��ة تق ��وم عل ��ى
التخ�صي� ��ص والتجاه ��ل جلماعات دون
�أخرى وحتث على املناف�سة والإحرتاب
ب�ي�ن اجلماع ��ات املتعددة لغر� ��ض ت�أمني
امل�صال ��ح ال�شرائحي ��ة واجلماعاتية مما

 د .الهاي عبد احل�سني

ي�ؤم ��ن العزل ��ة والإنغ�ل�اق عل ��ى ح�ساب
التفاع ��ل والإندم ��اج االجتماع ��ي ال ��ذي
يف�ض ��ي �إىل نتائ ��ج م�أمون ��ة ومطمئن ��ة
للجميع  .
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ،يع ��رف القان ��ون
"الناجيات الإيزيديات" ،ب�أ ّنهن الن�ساء
الإيزيدي ��ات اللوات ��ي �أختطف ��ن من قبل

ع�صاب ��ات داع� ��ش الإرهابي بع ��د الأول
م ��ن حزي ��ران ع ��ام  ،2014وحت ��ررن
بع ��د ذل ��ك .ال�س�ؤال ،وم ��اذا ع ��ن الن�ساء
املختطفات اللواتي مل يتحررن بعد ممن
ت�ستغي ��ث عوائله ��ن ملعرف ��ة م�صائره ��ن
وتنق ��ل و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
�أخبار ًا متفرقة عنهن بني احلني والآخر!

خمتطفات �صرن �ضحية الإجتار بالب�شر
�أو ال زلن �أ�سريات يف مع�سكرات التنظيم
يف �سوري ��ا �أو ن�س ��اء ّ
مت بيعهن يف دول
�أخ ��رى ناهيك عن املفق ��ودات منهن ممن
مل تربد قلوب ذويهن ب�ش�أنهن بعد!
�سيك ��ون القانون وبخا�ص ��ة �إذا ما و�سع
لي�شمل بعنايت ��ه كل الناجيات والناجني

ما حدث للن�ساء العراقيات خالل تلك الفرتة الع�صيبة يذكر بالعنف املركب
الذي تعر�ضت له الن�ساء تاريخي ًا من حيث �أ ّنهن حتولن بني ليلة و�ضحاها
�إىل مادة للإ�ستخدام و�سلعة للبيع وال�شراء .وهذا ما يتطلب �سرعة يف
ت�شريع القانون والعمل على تطبيقه بالعدالة التي يتوقع منها ومبا ال يغفل
حق جماعة وطنية دون �أخرى.

بح ��ق خيم ��ة وطنية م ��ن حيث �إ ّن ��ه يعد
بتعوي�ضه ��م مادي ًا ومعنوي ًا وي�سعى �إىل
ت�أهليه ��م ورعايته ��م وت�أم�ي�ن حياة حرة
وكرمية لهم م ��ع رواتب تقاعدية وقطعة
�أر�ض ملن ال ميلكها .يدعو القانون �أي�ض ًا
�إىل فت ��ح العي ��ادات ال�صحي ��ة اخلا�ص ��ة
بت�أهي ��ل الناجيات من النواحي النف�سية
واالجتماعي ��ة واملهني ��ة .كم ��ا يدعو �إىل
اعتبار الثامن م ��ن �آذار من كل عام يوم ًا
وطني� � ًا للتعريف مبا نزل على العراقيني
م ��ن �إب ��ادة وتهجري وخط ��ف واغت�صاب
مع ت�سمية اجلماع ��ات املت�ضررة و�شرح
معاناته ��ا .ويق ��ر القان ��ون ب� ��أال ي�شم ��ل
مرتكب ��وا جرائ ��م ال�سبي ب� ��أي عفو عام
�أو خا�ص .ويويل القانون عناية خا�صة
مبواليد ه�ؤالء الناجيات يف ظل ظروف
ال�سبي والتهج�ي�ر وي�شجع على ت�سوية
�أو�ضاعهم بالتعاون مع اجلهات الدينية
واالجتماعية ذات ال�صلة .وكان املجل�س
الروحاين الإيزيدي الأعلى �أ�صدر بيان ًا
يف الرابع والع�شرين من ني�سان املا�ضي
�أعلن فيه �إيف ��اد عدد من رجال الدين �إىل
�سوري ��ا ملتابع ��ة مو�ض ��وع املخطوف ��ات
واملخطوف�ي�ن بع ��د الق�ضاء عل ��ى داع�ش 
لغر� ��ض البح ��ث عنه ��م وامل�ساع ��دة على
�إعادتهم �إىل ديارهم .وهذه مهمة ع�سرية
بحد ذاتها لأ ّنه ��ا ترتبط ب�إطفاء اجلروح
ومعاجلة الن ��دوب التي لي�س من ال�سهل
ازالتها �أو التغطي ��ة عليها والتي تتطلب
جه ��د ًا �إن�ساني� � ًا واجتماعي� � ًا كبري ًا يعمل
مبعية القانون وي�ساعد على �أن�سنته.
بي ��د �إنّ القان ��ون يذه ��ب بعي ��د ًا عندم ��ا
يتحم� ��س ملن ��ح امل�شمول�ي�ن  ب�أحكام ��ه
فر�ص ��ة الع ��ودة �إىل الدرا�س ��ة ا�ستثناء ًا
م ��ن �ش ��رط العم ��ر واملع ��دل .معل ��وم �أنّ
امل�ؤ�س�س ��ة التعليمية يف الع ��راق تعاين
من اختناقات كث�ي�رة وت�ضخم يف �أعداد

يف �أ����س���ب���اب ا����س���ت���م���رار ع����دم اال���س��ت��ق��رار
|| 2
و ماعدا �إ�شارة الرئي�س اال�سبق املرحوم
ج�ل�ال الطالباين يف خطابات ��ه يف بداية
ال ��دورة االوىل لرئا�س ��ته اىل املع ��ادن
يجر �أي ت�صريح
الثمينة يف الع ��راق ،مل ِ
�أو تو�ضيح لأحد امل�س�ؤولني على كرثتهم
و ك�ث�رة م�ؤ�س�ساتهم ،عن الأهمية الفائقة
للمو�ض ��وع ،خا�ص ��ة و �إن �أكرث من % 80
من الرثوة املعدني ��ة العراقية التزال بكر
غ�ي�ر مُ�س َت َغ ّل ��ة وف ��ق بيان ��ات مل�س�ؤول�ي�ن 
�سابقني يف وزارة النفط()1
الذي ��ن ي�ش�ي�رون اىل ان املع ��ادن يف
الع ��راق �أك�ث�ر  ع ��دال م ��ن النف ��ط ،فه ��ي
موزع ��ة على جمي ��ع حمافظ ��ات العراق،
وف ��ق م�س � ٍ�ح �ساب ��ق �أجرته هيئ ��ة امل�سح
اجليولوج ��ي العراقي ��ة بالتع ��اون م ��ع
جامعات تكري ��ت وبابل والأنب ��ار ،الذي
اعتم ��د عل ��ى بيان ��ات ع ��ام  1966ح�ي�ن 
جرت �أكرب حمل ��ة ا�ستك�شاف جيولوجي
بالعراق بتكنولوجيا ذلك الزمان ،و التي
مُنحت ل�صالح �ش ��ركات بريطانية �آنذاك،
ورف�ض ��ت حكومة بغ ��داد حينها عرو�ض 
ال�ش ��ركات للبدء باال�ستثم ��ار ،حني كانت
ترفع �شعار (�ضمان م�ستقبل الأجيال بعد
ن�ضوب النف ��ط) .و بينّ �أن نحو  %80من
املع ��ادن يف الع ��راق غري م�ستثم ��رة مثل
الذهب والزئبق واليورانيوم والنحا�س
امل�ص ّنف ��ة �ضمن املعادن الن ��ادرة ،و يلفت
امل�سح ال�ساب ��ق �إىل وجود عمليات �سرقة
للزئب ��ق الأحم ��ر ،بط ��رق بدائي ��ة جتري
يف العم ��ارة يف جنوبي الع ��راق من قبل
ع�صابات ،ويتم تهريبه �إىل دولة �إقليمية
جماورة للعراق.
وي�ش�ي�ر املراقب ��ون اىل ان ال�ش ��ركات
العاملي ��ة هي التي دفعت و تدفع الواليات
املتحدة الأمريكية و حلفائها اىل عمليات
ع�سكري ��ة دولية وا�سعة لك�س ��ر الإحتكار
ال�صين ��ي للمع ��ادن الن ��ادرة ،بال�سيط ��رة
عل ��ى ال ��دول الت ��ي متل ��ك تل ��ك املع ��ادن
للح�ص ��ول منها على �أعل ��ى الأرباح ،التي
ت�ش� � ّكل �أ�ضعاف �أ�ضعاف �أرباح النفط  ،و
لإ�ستثمارها بان�ش ��اء املعامل املتخ�ص�صة
لتنقية تل ��ك املعادن فيها ،كبلدان رخي�صة
اليد العاملةـ قيا�س ًا باليد العاملة الغربيةـ 
و التخ�ض ��ع لقوانني احلفاظ على البيئة،
كم ��ا ح�ص ��ل و يح�ص ��ل و يخط ��ط له يف
�أفغان�ست ��ان و الع ��راق  ،و ال�سيط ��رة
عليها بكل الذرائ ��ع املمكنة و بال�شعارات
امل�ؤث ��رة ،لدع ��م و حماي ��ة �شركاته ��ا م ��ن

الب�ص ��رة و بغداد   .  .حت ��ى �صارت هدف ًا ومناهج حياتها ،ال تتم مهاجمة جمموعة
لرك ��وب و ت�سخ�ي�ر �أو مواجه ��ة املوج ��ة من النا�س فح�سب ،بل تاريخها وذاكرتها
الإ�سالموية حينها و اىل الآن.
اجلماعية ،ال يتم هدم النظام االجتماعي
و هك ��ذا ت�صاعدت قيمة الب�ل�اد و �صارت فح�سب ،بل اي�ضا املجتمع نف�سه.
قبل ��ة للإحت ��كارات الكربى بنظ ��ر دوائر والأخط ��ر فيه ��ا ه ��و انق�ل�اب املقايي� ��س
الق ��رار يف الغ ��رب ال�صناع ��ي ،و �س ��ال بحي ��ث ي�صب ��ح ال�شاط ��ر املت�س ّل ��ق ذكيا،
لع ��اب ال ��دول الإقليمي ��ة لإفرتا�سه ��ا والنبي ��ل العفيف غبي ��ا لأنه ال ي�شارك يف
منتظ ��رة فر�صته ��ا الذهبي ��ة يف �إزال ��ة الوليم ��ة العامة والنهب .و ي�صبح الل�ص 
عر� ��ش الدكتاتوري ��ة امله�ت�رئ و انف�ل�ات �سوي ًا ،وال�شريف منحرف ًا  . .وغريها من
الأو�ض ��اع ،بعد �أن ت�س ّرب ��ت اخبار انواع التناق�ض ��ات الت ��ي تقل ��ب منظوم ��ة القيم
اخلط ��ط املو�ضوع ��ة لغ ��زو الع ��راق ،يف الأخالقي ��ة وال�سيا�سي ��ة ال�سوّ ي ��ة ل�صالح
 د .مهندالبراك
زم ��ن التط ��ورات الهائل ��ة و ال�سريع ��ة نقي�ضها ،با�ستخدام �أنواع الفرق ال�سريّة
من�سق ��ة ،و
يف ث ��ورة التكنولوجي ��ا و االت�ص ��االت املد ّرب ��ة يف �أعم ��ال خمتلف ��ة ّ
و املعلوماتي ��ة ،الت ��ي ب ّدل ��ت الكث�ي�ر من جتنيد املحلية املت�صارعة املوجودة  .
املناف�س ��ة ال�صيني ��ة اخلط�ي�رة الت ��ي الذهب ��ي يف ح ��رب نق ��ل الطاق ��ة و الغاز مفاهيم ال�صراعات و احلروب و اهدافها فالتدم�ي�ر الذي ح�صل يف البالد و دولتها
تواجهها و تهددها بك�س ��اد منتوجاتها و و ال�س�ل�اح �إقليمي� � ًا و دولي� � ًا ،م ��ن ت�أمني و �سريها يف عامل اليوم  .  .
و جمتمعه ��ا ،جرى و يج ��ري منذ و �إبّان
بالتايل باالفال�س   .  .
م�صادره ��ا اىل ت�أم�ي�ن  ط ��رق و و�سائ ��ل و ي�ش�ي�رون اىل �أن ��ه ،لل�سيطرة على بالد ح ��رب اخللي ��ج الأوىل وح ��رب اخللي ��ج
و ي�ش�ي�رون اىل �أن ��ه �إ�ضاف ��ة اىل املعادن اي�صالها من امل�صدر اىل الدول ال�صناعية و ت�سخريه ��ا دول� � ًة و جمتمع� � ًا ،ت�صاع ��د الثاني ��ة الت ��ي �ش ّنته ��ا الوالي ��ات املتحدة
الن ��ادرة و ابق ��اء املعلومات عنه ��ا بعيدة و اجلهات امل�ستفيدة� ،سواء من اخلليج و يف الواليات املتحدة االمريكية م�صطلح االمريكية وحليفاتها ،وحقبة احل�صار و
ع ��ن الن�ش ��ر و التو�ضي ��ح ،ف� ��إن الع ��راق �إيران اىل البحر املتو�سط او �إكمال �سكة (الفو�ض ��ى اخلالق ��ة) و �أب ��رز الداع�ي�ن  العقوب ��ات الدولية  ،لي�صل قمته يف غزو
يعترب �أحد عمالقة انت ��اج الغاز الطبيعي حدي ��د �شنغهاي ـ املتو�س ��ط  .  .بتوظيف ل ��ه م�ست�ش ��ارة الأم ��ن القوم ��ي ال�سابق ��ة الع ��راق يف ني�س ��ان    2003ال ��ذي حدث
االر�ض ��ي الذي اليزال يُحرق !!! ( )2عند التكوينات الديني ��ة و الطائفية و الإثنية (كوندولي ��زا راي� ��س) و نائ ��ب الرئي� ��س دون تفوي�� �ض �أمم ��ي  ،يف حماولة �إلغاء
ا�ستخ ��راج النف ��ط اخلام ،كما ع�ّب�ررّ �أكرث و �صراعاتها لذلك .
بو� ��ش االب ��ن (ديك ت�شين ��ي) و فريقهما    .جمتمعها و دولتها ،رغم التاريخ الطويل
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لها وتعاي�ش مكوناتها الدينية و املذهبية
ً
فيما تتقاتل علي ��ه و على نقله دول العامل �شع ��وب دول املنطق ��ة ،م ��ن كونه ��ا مقرا ال ��ذي دخل ��ت فيه دول اجل ��وار و �صارت و الإثنية .
و خا�صة ال�صناعي ��ة منها و دول املنطقة ت�أريخي� � ًا مُزار ًا ملقام ��ات و مراجع الأئمة متار�سه ل�صاحلها هي �أي�ض ًا !!
و حتقق ��ت الفو�ض ��ى الت ��ي ن ��ادت به ��ا .
لأرباحه الهائل ��ة � .  .إ�ضافة اىل الرثوات و الأولياء الدينيني الكبار لي�س امل�سلمني و ي�ستعني رج ��ال علم و �صحافة بتجربة راي� ��س م ��ن خ�ل�ال احل ��روب والدم ��ار
الفلكية من النفط اخلام العراقي اخلفيف فح�س ��ب  .  .و امنا امل�سيحيني بطوائفهم الدول ��ة الك�ب�رى يوغ�سالفيا �سابق� � ًا ( )3واالره ��اب والنه ��ب وتغي�ي�ر القي ��م
املت�صاع ��د الطل ��ب علي ��ه و ال ��ذي حتاول و الإيزيدية و اليهود يف حمافظة نينوى التي حتوّ لت اىل عدة دول ،وفق �سيناريو واملفاهي ��م واملعتقدات ،ب ��ل و تغيرّ ق�سم
االحتكارات النفطية املتعددة اجلن�سيات و املو�صل ب�شكل بارز  .الأمر الذي يجعل مت و�ضع ��ه يف مراك ��ز الأبح ��اث الغربية كب�ي�ر من �سل ��وك الأف ��راد ،حت ��ى �صارت
ا�ستمالك منابعه (املعلن عنها و غري املعلن م ��ن يهيم ��ن عليه ��ا ،ميك ��ن �أن ّ
ي�سخره ��ا بعد درا�سة لطبيعة املجتمعات التي يراد نزعات االنف�صال مث�ل ً�ا لأ�سباب متنوعة،
يف
�ن
عنها) ب�أنواع العق ��ود املجحفة من خالل لأهداف ��ه و ينه ��ي �أه ��داف الآخري �
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التثري �أي رد فعل غا�ضب كال�سابق �سواء
�أن ��واع التالع ��ب بالت�سمي ��ة و ب�صياغات بالد �ش ّكل ��ت مركز ًا من مراك ��ز احل�ضارة تعي�ش فيها جمامي ��ع ب�شرية خمتلفة منذ من احلكوم ��ة �أو ال�شعب ،و �صار م�صرع
العقود و بالرتجمة ،و بالتهديد و الوعيد و الثقاف ��ة العاملي ��ة من ��ذ فج ��ر التاريخ و ق ��رون ،من خ�ل�ال تفج�ي�ر الكراهيه وفق ع�ش ��رات الآالف �س ��واء بفع ��ل الإره ��اب
و �إثارة الفنت الطائفية و الإثنية و جعلها كان ��ت قبل ��ة لأن ��واع الأق ��وام و الإثنيات الت ��ايل  :ال يتم تدمري البيوت فح�سب بل �أو احل ��رب �ضد القاع ��دة وداع�ش و ك�أنه
و ك�أنها هي ال�سبب   .  .
�سواء كان �إميان ًا� ،أو حقد ًا لأجل الت�سلط هيبة املنزل ،ال يتم قتل الن�ساء واالطفال �أم ��ر طبيع ��ي وكذل ��ك الر�ش ��وة وال�سرقة
يف وقت �صار في ��ه العراق ي�ش ّكل اجل�سر   .  .م ��ن �أور ،بابل� ،آ�ش ��ور اىل الكوفة و فح�س ��ب ب ��ل املدين ��ة اي�ض ��ا بطقو�سه ��ا واال�ستي�ل�اء غ�ي�ر ال�شرع ��ي عل ��ى �أمالك
الدولة ،وتدخل ال ��دول الأجنبية ال�سافر
ب�ش� ��ؤون الع ��راق واقتط ��اع �أرا�ضي ��ه
ومياه ��ه وت�ش ��رد املالي�ي�ن  م ��ن مناط ��ق
الن ��زاع وهج ��رة �أكرث من ملي ��ون عراقي
خارج احلدود و الهجرة م�ستمرة.
وي�شري املراقبون اىل ان ال�شركات العاملية هي التي دفعت و تدفع الواليات املتحدة
(يتبع)
الأمريكية و حلفائها اىل عمليات ع�سكرية دولية وا�سعة لك�سر الإحتكار ال�صيني للمعادن
--------- .1حمم ��د فا�ض ��ل احلبوب ��ي� ،أحم ��د عبد
النادرة ،بال�سيطرة على الدول التي متلك تلك املعادن للح�صول منها على �أعلى الأرباح،
الغني ـ �صحيفة العربي اجلديد.
التي ت�شكّ ل �أ�ضعاف �أ�ضعاف �أرباح النفط  ،و لإ�ستثمارها بان�شاء املعامل املتخ�ص�صة
 .2راج ��ع �أع ��داد االيكونوم�س ��ت عن غاز
العراق .
لتنقية تلك املعادن فيها ،كبلدان رخي�صة اليد العاملة.
 .3راج ��ع كت ��ب (حم ��و الع ��راق :خط ��ة
متكامل ��ة لإقت�ل�اع ع ��راق و زرع �آخ ��ر) /
ماي ��كل �أوترم ��ان و ريت�ش ��ارد هيل وبول
ويل�س ��ون  .كتاب (فهم ال�ش ��ر :درو�س من
البو�سنة ) /كيت داوت.

ال�ساع�ي�ن للتزود مبا متنحه من �شهادات
مما يجعل م ��ن ت�شريعات من هذا النوع
عبئ� � ًا ال يع ��ود باملنفعة عل ��ى امل�شمولني
به من حي ��ث �أنّ العمر واملع ��دل �شرطان
يتوج ��ب �إحرتامهما لأ�سباب مو�ضوعية
ال خ�ل�اف عليه ��ا .كم ��ا �إ ّن ��ه يثق ��ل كاه ��ل
امل�ؤ�س�سة التعليمية التي عليها �أنْ تكافح
لإ�ص�ل�اح �أو�ضاعه ��ا ،ابت ��داءً .ق ��د يكون
البدي ��ل املنا�سب على هذا ال�صعيد العمل
عل ��ى تن�شيط القطاع االقت�صادي لتوفري 
فر� ��ص عم ��ل ت�ساه ��م بتنمي ��ة كف ��اءات
ومه ��ارات ه�ؤالء ال�ضحايا من الناجيات
والناجني.
ما ح ��دث للن�س ��اء العراقي ��ات خالل تلك
الف�ت�رة الع�صيبة يذك ��ر بالعنف املركب
ال ��ذي تعر�ضت ل ��ه الن�س ��اء تاريخي ًا من
حيث �أ ّنه ��ن حتولن بني ليل ��ة و�ضحاها
�إىل م ��ادة للإ�ستخ ��دام و�سلع ��ة للبي ��ع
وال�ش ��راء .وه ��ذا ما يتطل ��ب �سرعة يف
ت�شري ��ع القان ��ون والعمل عل ��ى تطبيقه
بالعدالة الت ��ي يتوقع منها ومبا ال يغفل
حق جماعة وطنية دون �أخرى� .سيلعب
التباط�ؤ وترك م�شروع القانون للآليات
البريوقراطي ��ة يف تعديل ��ه وبلورت ��ه
مب ��ا يحق ��ق الغر�ض من ��ه دور ًا مهم ًا يف
تعمي ��ق ال�شع ��ور بالنق� ��ص والتهمي�ش 
والإق�صاء وي�ساه ��م ب�إدامة دائرة الفقر
للمت�ض ��ررات واملت�ضررين ومن يرتبط
به ��م م ��ن �أطفال و�أق ��ارب م ��ن املعوزين
م ��ن املر�ضى وكب ��ار ال�س ��ن .يحدث هذا
يف زم ��ن تق ��وم فيه الن�س ��اء بقيادة دول
قوي ��ة مثل الرنوي ��ج وفنلن ��دا وانكلرتا
و�أملاني ��ا ب ��ل واحت ��ادات عظيم ��ة مث ��ل
الإحت ��اد الأوروبي� .إ ّن ��ه حتدٍ اجتماعي
و�سيا�س ��ي �آخر كبري يتحتم على العراق
النهو� ��ض ب ��ه ومواجهت ��ه ومب ��ا ي�صلح
�أحوال اجلميع.

يقفون على عتبة الأمل

 د� .أثري ناظم اجلا�سور

قد تكون م�ساندتنا ووقوفنا معهم �أو حماولة اي�صال ا�صواتهم للجهات
املعنية �أ�ضعف الإميان ال بل قد يكون ال �شيء اذا ما قورن بحجم الي�أ�س
واالحب ��اط الذي يجتاح عقولهم ،لكنهم باملقابل ي�ستحقون ذلك وعندما
نتح ��دث ال نقت�ص ��ر حديثنا على اخت�صا�ص بعينه �إمن ��ا كل ال�شباب من
خريج ��ي الكليات الذين اليوم يفرت�شون ال�ساحات والأر�صفة بحث ًا عن
حق �ضائ ��ع ،فقبل احتجاجات خريجي كليات العل ��وم ال�سيا�سية كانت
ومازالت وقفات متعددة من قبل االخت�صا�صات الأخرى كخريجي كليات
الهند�س ��ة والإدارة واالقت�ص ��اد واملعاهد والكليات الأخ ��رى للح�صول
على ح ��ق التوظيف ،فبعد �أن تقطعت بهم ال�سب ��ل باتوا على قناعة بان
حقوقه ��م ال تعطى و�إمنا ت�أخذ من خ�ل�ال االحتجاج على ما �أ�صابهم من
ظلم م ��ن جراء ال�سيا�سيات اخلاطئة التي اتبع ��ت طيلة هذه ال�سنوات،
فهم يرون �أن �أج�سادهم وعقولهم باتت وقود �صراعات حزبية ج�شعة ال
تكرتث بحقوقهم وم�ستقبلهم بعد �أن ُبددت امالهم و�أ�صبحوا ي�شعرون
بانه ��م �أرواح ح�سب الطلب ُركنت على ال ��رف ت�ستخدم متى وقع الفكر
احلزبي ال�ضيق يف �ضائقة �سيا�سية �أو حربية.
كنت �أرى الأمل يف ع�ي�ن طلبتي وهم يحاورون ويناق�شون ويتبادلون
املقرتح ��ات واحلل ��ول يف القاع ��ة الدرا�سي ��ة �ضم ��ن الأج ��واء العلمية
الإيجابي ��ة فمنهم م ��ن كان يحلم �أن تك ��ون �أفكاره ذات �أث ��ر يف �إ�صالح
م ��ا مت تدم�ي�ره ومنهم من ي�سع ��ى �أن يكون ل ��ه دور ًا ايجابي ًا يف عملية
البن ��اء ومنه ��م من يخ�شى على عراقه �أن ينهار ،ه ��ذا الأمل كان مرهون ًا
بعام ��ل الوقت ال ��ذي ت�سبقه " ع�سى" �أن تتغ�ي�ر الأحوال يكونوا �ضمن
هذا احلدث احلياتي الذي نغتنم منه فر�صة للعي�ش ،وبالت�أكيد هو حال
بقية خريجي اجلامعات العراقية الذين بذلوا جهود ًا عجيبة للح�صول
على �شهادة ت�ؤهلهم ليبد�ؤوا حياة جديدة مل�ؤها حيوية ون�شاط وبناء،
فاملهند� ��س يرغب يف البناء واحلداثة والطبي ��ب ي�سعى ان يكون �سبب ًا
يف عالج مر�ضاه واملحامي يغو�ص يف ق�ضاياه التي ت�ساهم يف فر�ض 
القانون ،لكن هذه الـ" ع�سى" مل ت�أت بل �سبقها التوح�ش احلزبي الذي
ا�ستح ��وذ على كل �ش ��اردة وواردة يف مفا�صل الدول ��ة ،وباتت م�صائر
ال�شب ��اب تباع وت�شرتى يف مزاداتها العلني ��ة وتلك التي حتتاج طاولة
كبرية من �أجل اللعب حتتها.
كل م ��ا عاناه ه�ؤالء اخلريجني م ��ن ظلم وحيف جرى عليهم وهم يرون
اماله ��م تنهار ام ��ام اعينهم الزالوا ميار�سون منهج� � ًا احتجاجي ًا �سلمي ًا
ح�ضاري� � ًا ،فف ��ي كل خط ��وة يخطونه ��ا يعلن ��ون للع ��امل انه ��م مطالبني
بحقوقهم امل�شروعة من خالل ر�سائل العقل واملنطق بعيدين عن العنف
والتط ��رف التي بالت�أكيد يرف�ضونها جمل� � ًة وتف�صيال ،وهنا يحتاج كل
م ��ن يهمه الأم ��ر وبالأخ� ��ص امل�س�ؤولني عن ما يح ��دث اىل وقفة حقيقة
للنظ ��ر والتدقي ��ق مب�صري ه� ��ؤالء ال�شباب الذين يعدون ث ��روة حقيقية
للع ��راق ،لذل ��ك ف� ��إن �إن�صافهم واجب يق ��ع عاتق ال�سلطت�ي�ن الت�شريعية
والتنفيذي ��ة اذا م ��ا ارادت ان تبن ��ي عراق ًا ح ��ر ًا معافى ،بالت ��ايل علينا
جميع ًا �أن نحافظ على العراق و ُبناته.
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 علــي ح�ســـني

كل ما هنا جديد  ،كل
�شيء ال بد �أن يبد�أ من
جديد  ،وبالن�سبة يل �أي�ض ًا
تبد�أ حياة جديدة  ،حياة
غريبة
جان بول �سارتر

وعندما نظم الطلبة يف �أيار من عام  1968تظاهرات
�ض ��د احلكوم ��ة � ،شع ��ر �سارت ��ر بحال ��ة م ��ن البهجة ،
ذهب ليتحدث مع �أم ��ام الطلبة امل�ضربني الذين كانوا
معجب�ي�ن مب�ؤلف الوج ��ود والع ��دم  ،كان �سارتر يف
الثالث ��ة وال�ستني م ��ن عمره  ،فيما مقوالت ��ه وكتاباته
جت ��د �ص ��دى ل ��دى �شب ��اب التظاه ��رات � ..ستن�ش ��ر
ال�صح ��ف �ص ��ورة الفيل�س ��وف الوج ��ودي ال�شه�ي�ر
وه ��و يقف على �أح ��د الرباميل ليق ��ول لل�شباب  ":لقد
�أدركتم جي ��د ًا �أن املجتمع الربجوازي القدمي حمكوم
بالفن ��اء "  ..بعدها �سيكت ��ب ":بالن�سبة لهم وبالن�سبة
لن ��ا  ،البناء االجتماعي نف�س ��ه يجب �أن ي�سقط  ،حيث
�إن ��ه هو ال ��ذي ي�سم ��ح مبمار�س ��ة ال�سلط ��ة " � ،إ�ضافة
اىل �سارت ��ر جذبت التظاهرات �أي�ض� � ًا فيل�سوف ًا حليق
الر�أ�س  ،يرتدي نظارة طلبة بال �إطار  ،و�سرتة جلدية
وقم�ص ��ان بي�ضاء �ضيقة  ،كان يب ��دو �شكله غريب ًا اىل
جان ��ب الطلب ��ة ذوي ال�شع ��ور الطويل ��ة � ،أو �سارت ��ر
الق�ص�ي�ر ال ��ذي اليعتن ��ي مبالب�س ��ه ..كان ��ت �أح ��داث
 1968بالن�سبة لهذا الفيل�سوف الأ�صلع مي�شيل فوكو
� ،صح ��وة �سيا�سية  ،وبداية جديدة للإن�سان احلديث
.
يف تلك الأيام كان الطلبة يتداولون كتاب ًا ظل جمهو ًال
ل�سن ��وات مل�ؤل ��ف �أمل ��اين يعي� ��ش يف �أم�ي�ركا ا�سم ��ه
هرب ��رت ماركيوز� ،أما الكتاب ف ��كان بعنوان الإن�سان
ذو البع ��د الواحد  ،والكت ��اب يف�سر مل ��اذا على الطلبة
�أن يغ�ضب ��وا ويق ��ودوا التغي�ي�ر  ،ويغ ��ذي فيهم روح
الث ��ورة وال�سخط على الأو�ضاع  ،حي ��ث يحتل النقد
االجتماع ��ي وال�سيا�س ��ي اجلان ��ب الأك�ب�ر يف تفك�ي�ر
ماركي ��وز وي�شغ ��ل الع ��دد الأكرب من معط ��م �صفحات
كتب ��ه  ،وال يقت�ص ��ر النق ��د عل ��ى نظ ��ام معني ،ب ��ل �إنه
ينتقد كل النماذج املوجودة �سواء كانت ر�أ�سمالية �أو
ا�شرتاكي ��ة  ،وهو يرى �أن الأحادية هي مر�ض الع�صر
 ،فالإن�س ��ان ذو بع ��د واح ��د يف املجتم ��ع الرا�سم ��ايل
احلديث  ،ويف التطبيقات اال�شرتاكية التع�سفية � ،إن
البع ��د الواحد باخت�صار هو �سمة الع�صر احلديث يف
�أ�شد �صور ب�ؤ�سه وانحطاطه .
كان ��ت و�سيلة ماركيوز لكي يق ��دم نظريته عن �إن�سان
البعد الواحد � ،أن يعيد قراءة �أعمال مارك�س ال�شاب ،
اىل جانب �إعادة تف�سري �أفكار فرويد ليمزجهما بحيث
تنت ��ج فل�سفة جديدة تالئم روح احلا�ضر  ،.فماركيوز
ي�ؤمن ب�أن الآل ��ة يف املجتمع الر�أ�سمايل تتطور لتقلل
جهد العامل والعقول االلكرتونية وال�سفر اىل الف�ضاء
 ،لكن ه ��ذا املجتمع الذي يُ�سمى جمتم ��ع الرفاهية �أو
الوفرة  ،هو جمتمع زائف  ،ملاذا ؟ يجيبنا يف كتابه "
الإن�س ��ان ذو البعد الواحد " قائ ًال :التكنولوجيا توفر
 ،لكنه ��ا تفر� ��ض نوع ًا جديد ًا من اال�ستب ��داد " املقبول
"  ،فاملجتم ��ع ال�صناعي وب�سب ��ب تطور التكنلوجيا
يعط ��ي مزيد ًا من الوق ��ت الف ��ارغ  ،وال يعطي الوقت
احل ��ر  ،وهو مينح �أبناءه مزيد ًا من الفراغ  ،ال مزيد ًا
من احلرية .
ويحل ��ل ماركي ��وز ظاه ��رة حل ��ول التكنولوجيا حمل
اال�ستب ��داد  ،ب� ��أن جمتم ��ع الوفرة ي�ش ��دد قب�ضته على
الإن�س ��ان بو�سائ ��ل علمي ��ة حديث ��ة  ،بع�ضه ��ا منظور
وبع�ضها خمفي و�أخطر من كل هذا �إنه يجعل الإن�سان
يقبل اال�ستبداد مقابل ب�ضع مواد ا�ستهالكية .
وله ��ذا مل يُفاج� ��أ ماركيوز  ،حني تبن ��ى الطلبة �أفكاره
ون�شروا كتاباته  ،لأنه ظل ي�ؤكد مرار ًا � ،إن الطلبة هم
الفئة التي مل ترتبط بع ��د بعجالت االنتاج وامل�صالح
االقت�صادية التي ق�ضت على الأمل يف تغيري املجتمع
تغي�ي�ر ًا كب ً
ريا ..لك ��ن ال�شخ�ص ال ��ذي تفاج�أ كان جان
ب ��ول �سارتر ال ��ذي ظل يعتق ��د وهو ي�ش ��ارك ال�شباب
تظاهراتهم ان كتبه وحدها هي التي حت ِّر�ض ال�شباب
و�إن الوجودي ��ة �أ�صبحت اليوم بدي�ل ً�ا لكل الفل�سفات
 ،فه ��ل يعق ��ل �أن ي�سيط ��ر كاتب يح ��اول �أن يجمع بني
مارك� ��س وفرويد يف �إناء واحد  ،من �أن ي�صبح مُلهم ًا
ل�شباب �أوروبا؟
مل يكن �سارتر قد �أدرك بعد �أن الكتاب الذي �أهدته �إليه
�سيمون دي بوفوار وطلبت من �أن يقر�أه بتمعّن ،ميكن
�أن يحق ��ق ه ��ذا النجاح  ،وكان قب ��ل �أ�شهر قد كتب عن
االن�سان ذو البعد الواح ��د يف جملة الأزمنة احلديثة
مقا ًال ينتق ��د �إدراج ماركي ��وز الطلب ��ة وال�شباب  ،بني
ه� ��ؤالء الذين هم ب�ل�ا �أمل �أو بني الفئ ��ات االجتماعية
املنب ��وذة  ،فالطلب ��ة يف ر�أي �سارت ��ر ينت�سب ��ون اىل
الفئ ��ات االجتماعي ��ة الو�سط ��ى وال�صغ�ي�رة ويعي�ش
�أغلبه ��م على دخول �أولياء �أمورهم  ،ويرى �سارتر �أن
ا�ستبعاد ماركي ��وز للطبقة العاملة من القوى الثورية
اجلديدة  ،خط�أ ال يُغتفر .
يتذك ��ر �سارت ��ر جي ��د ًا �أن �صديق ��ه الل ��دود �ألبري كامو
كان متحم�س� � ًا لكتاب ماركيوز هذا  ،وقد �أقنع �صديقه
النا�ش ��ر غو�ست ��اف غاليم ��ار قب ��ل �أن يتوف ��ى ب�أ�شه ��ر
�أن يرتج ��م كت ��اب " الإن�س ��ان ذو البع ��د الواحد " اىل
الفرن�سي ��ة  ،وح�ي�ن �ص ��درت طبعت ��ه الأوىل مل يح � َ�ظ
بالقبول وبقيت ن�سخ مكد�سة يف خمازن غاليمار! .
ولد هربرت ماركيوز يف برلني عام  1998لأبوين على
ق ��در من الرثاء وقد در�س الفل�سفة يف جامعة برلني ،
وح�صل عل ��ى الدكتوراه يف الرابع ��ة والع�شرين من
عم ��ره  ،مل ي�ستط ��ع العي�ش يف �أملاني ��ا ب�سبب �صعود
النازي ��ة فهاج ��ر اىل �أم�ي�ركا حي ��ث كان عل ��ى �سفين ��ة

في العام  1966يكتب جان بول �سارتر �أن هذا العالم الواحد
يتمث��ل بكابو�س الهيمنة الثقافية وال�سيا�سية االميركية ،
ال��ذي يُمكن �ستة في المائة من �س��كان العالم من ال�سيطرة
عل��ى �أربع��ة وت�سعي��ن ف��ي المائ��ة  ..و�سيعل��ن ع��ام 1967
ت�ضامن��ه م��ع فيتن��ام هو�شي من��ه معلن��ا �إن  ":الفيتناميين
يقاتلون نيابة عن كل الب�شر و�أن االميركيين يقاتلون �ضد
كل الب�ش��ر  ..و�سيق��ود �سارت��ر حملة للت�ضامن م��ع ال�شباب
الماويين  ،ويقيم عالقة �صداقة مع فرانز فانون ..

واحدة مع توما�س مان وبرتولد بري�شت  ،عام 1940
ُمن ��ح اجلن�سية االمريكية وعمل يف وزارة اخلارجية
حتى عام  ، 1951حيث تفرغ للتدري�س يف اجلامعة ،
كان �أول م�ؤلف له باالنكليزية كتاب " العقل والثورة
" وهو درا�سة ملوقف هيغل الثوري  ،بعدها �أ�صدر
كتاب ��ه " احلب واحل�ضارة " ال ��ذي و�صف بانه بحث
فل�سف ��ي يف معن ��ى الفرويدي ��ة للفه ��م االجتماع ��ي ،
ويف عام � 1958أ�ص ��در كتابه املارك�سية ال�سوفييتية
ال ��ذي ندد في ��ه مبمار�سات �ستال�ي�ن وتخريبه املمنهح
للمارك�سي ��ة  ،بعدها �أ�صدر كتابه فل�سفة النفي � ،إال �أن
�أ�شه ��ر كتبه و�أكرثها انت�شار ًا هو كتاب " الإن�سان ذو
البع ��د الواحد " وهو نظ ��رة مت�شائمة حلالة الإن�سان
يف املجتم ��ع التكنولوج ��ي احلديث  ،وق ��د �صدر عام
 1946ومل يل � ّ�ق اهتمام ًا يف البداي ��ة اال ان ُترجم اىل
الفرن�سي ��ة لي�صب ��ح اجنيل الطلبة الث ��وار عام 1968
 ،يف ع ��ام � 1956أ�صدر كت ��اب الت�سامح الطاهر وفيه
يرد على فل�سفة جون �ستيوارت ميل عن احلرية ويف
عام � 1969أ�صدر كتابه الأخري " .توفى ماركيوز عام
 1979ب�سكت ��ة دماغي ��ة �أثن ��اء زيارت ��ه لأملاني ��ا وكان
برفقته يورغ ��ن هابرما�س وهو من اجليل الثاين من
مدر�سة فرانكفورت.
****

مت ��ردا على واقع بائ�س  ،يف باري�س
ينزع رداء الرتوت�سكية الذي �إرتداه
منذ �أن كان �شابا  ،ليتحول اىل كاتب
ليربايل  ..ت ��روي مغام ��رات �أوجي
مارت� ��ش ق�ص ��ة �صب ��ي م�ش ��رد يكافح
يف ع ��امل ينفر لكنه ينج ��ح فيه � ،إنها
حكاية �صبي غري عابئ مبا حوله من

هربرت ماركيوز و�سط الطلبة يف اجلامعة

لق��د ع ّلمنا املجتم��ع املحيط بن��ا �أن البحث عن
النب��ل هو مبثاب��ة اجلري وراء ال�س��راب  ،لكن
الق�ضي��ة لي�س��ت به��ذه الب�ساط��ة لأن ال�سراب
احلقيق��ي هو يف االبتعاد ع��ن تلك الأحا�سي�س
النبيل��ة الت��ي ال ترف��ع الإن�س��ان فق��ط ف��وق
م�ست��وى وج��وده احلي��واين  ،ب��ل ت�سم��و ف��وق
كيانه الإن�ساين �أي�ض ًا
�سول بيلو

ظ ��ل يردد حت ��ى ال�ساعات الأخ�ي�رة من حيات ��ه  ،مثل
بط ��ل روايت ��ه " مغام ��رات �أوج ��ي مارت� ��ش" � " :أنا
�أمريك ��ي ،من تلك البالد امل�ضجرة "  .كان يف التا�سعة
م ��ن عمره ح�ي�ن حط ��ت عائلت ��ه الرح ��ال يف �شيكاغو
قادم ��ة م ��ن كندا التي ول ��د فيها يف العا�ش ��ر من متوز
عام  ، 1915وقبل ه ��ذا التاريخ ب�سنتني كانت عائلته
املكون ��ة من �أمّه و�أبيه وثالثة �أبناء قررت الهجرة من
بطر�سب ��ورغ  ،التي ل ��ن تتوقف والدته حت ��ى وفاتها
م ��ن احلديث ع ��ن مدينته ��ا وحياته ��ا املتمي ��زة فيها ،
هرب والده من ال�سجن بع ��د �أن اتهم بتهريب لكحول
 ،يف كن ��دا �ستعي� ��ش العائل ��ة حي ��اة �صعب ��ة � ،شقيقاه
�سيعم�ل�ان يف بي ��ع ال�صح ��ف  ،ف�شل ه ��و يف �أن يبيع
ال�صح ��ف يف القط ��ارات  ،كم ��ا ف�ش ��ل �أن ي�صبح رجل
�أعمال مثلم ��ا �أ�صبح �شقيقاه فيما بعد  ،ظلت خطواته
ت�أخ ��ذه من ��ذ ال�صغر باجت ��اه املكتب ��ة العام ��ة  ،هناك
�ستقع بيده رواية ك ��وخ العم توم لهارييت �ستاو  ،ما
�أن انته ��ى من قراءتها حتى ق ��ال لأمّه � :س�أ�صبح كاتب ًا
مث ��ل هذه ال�سيدة � ،شغف بق ��راءة روايات تول�ستوي
ود�ستوفي�سك ��ي الت ��ي حاول م ��ن خالله ��ا �أن ي�ستعيد
املا�ضي الذي تع�شقه �أمّه  ،يف الثامنة من عمره ي�صاب
مبر�ض خطري يف اجله ��از التنف�سي  ،قال االطباء �إنه
ل ��ن يعي�ش �أكرث من �أ�سبوع  ،لكنه انت�صر على املر�ض
ليعي� ��ش  90عام� � ًا  ، ،كانت الأم تري ��د البنها �سول �أن
ي�صب ��ح حاخام ًا � ،أو عازف كم ��ان  ،لكنه مترد على ما
ا�سماه "العقي ��دة الدينية اخلانقة".يلتحق باجلامعة
ليدر�س علم الإن�سان  ،ويف تلك ال�سنوات يتعرف على
عامل النف�س ال�شهري ولي ��م راي�ش  ،ي�ستهويه التحليل
النف�س فيق ��رر درا�سته  ،الع ��ام � 1944سين�شر �أوىل
روايات ��ه " الرج ��ل املت ��ديل" –ترجم ��ت اىل العربية
بعن ��وان رجل يحيا حياة معلق ��ة – بطلها مثل �أبطال
�صموئيل بيكيت مي�ضي الأيام وال�ساعات وحيد ًا يف
غرفة وهو يفكر بحياته اليومية امل�ضجرة .
بعده ��ا بثالثة �أع ��وام �سين�شر روايت ��ه " ال�ضحية " .
لكن كلتيهما �ستف�شل  ،بعد �ست �سنوات من املحاوالت
الفا�شلة تتحقق �أحالمه وي�صبح �سول بيلو واحد ًا من
الك ّتاب الكب ��ار بعد �أن ن�شر روايته " مغامرات �أوجي
مار�ش ��ن " – �ص ��درت ترجمتها العربي ��ة عام - 2017
والتي و�صفه ��ا النقاد بانها تعي ��د للرواية الأوروبية
�أجم ��اد رواي ��ة دون كي�ش ��وت  ..كان مو�ض ��وع "
مغامرات �أوجي مارت�ش " قد خطر له يف باري�س عام
 ، 1951عندم ��ا ذهب �إليها مبنحة لدرا�سة علم النف�س
 ،يف تل ��ك ال�سنوات كان يريد �أن يكتب كتاب ًا عن �أزمة
الإن�س ��ان  ،لك ��ن الكت ��اب مل يكتمل  ،خطرت ل ��ه �آنذاك
فك ��رة حتوي ��ل املو�ض ��وع اىل رواية  ،تب ��د�أ باجلملة
ال�شهرية � ":إنن ��ي امريكي  ،مولود يف �شيكاغو  ،تلك
املدينة الكاحل ��ة  ،و�أنا اتعامل مع الأمور مثلما علمت
نف�س ��ي لأ�سلوب حر  ،و�سوف �أم�ض ��ي بطريقتي �أنا "
..يتذكر�س ��ول بيلو �إنه كان ي�سري يف �شوارع باري�س
تائه� � ًا مث ��ل بط ��ل رواي ��ة ثريبانت� ��س دون كي�ش ��وت
يبح ��ث عن املغامرات الوهمية  ،يف تلك الأثناء �شاهد
الأطف ��ال الذين يعملون يف غ�س ��ل االر�صفة ويبيعون
ال�صحف  ،تذكر طفولته وحاول �أن ي�ستعيدها � ،صرخ
مثل ار�شميد�س وجدته ��ا � ،إنها الرواية التي �ست�ضع
ا�سمه اىل جانب ا�سم كاتبه املف�ضل همنغواي وتقربه
من مكان ��ة ويليام فوكرن .ي�شبه �أوجي مارت�ش  ،بطل
رواية �سالنجر " احلار�س يف حقل ال�شوفان " كليهما

�سارتر ومي�شيل فوكو يف تظاهرات الطلبة 1968

�سول بيلو
م�شكالت �سواء يف و�سطه العائلي �أو يف مدينته التي
ُتدم ��ر ب ��راءة االن�س ��ان وتطحنه  ،حيث جن ��د �أوجي
يعي� ��ش تقلب ��ات �أم�ي�ركا يف الأربعيني ��ات ويواج ��ه
املجتم ��ع ال ��ذي ال يريد ل ��ه �أن ينج ��ح بال�سخرية  ،من
احلياة االمريكية املتزمتة  ،ومن احلرب التي فر�ضت
على النا�س ومن انت�ش ��ار الدعارة وف�ساد ال�سيا�سيني
وانحراف املثقفني  ،وم ��ن العنف الذي �أ�صبح عالمة
من عالمات امريكا بعد احلرب العاملية الثانية .
عندم ��ا منح ��ت الأكادميي ��ة ال�سويدي ��ة جائ ��زة نوبل
ىل�س ��ول بيل ��و ع ��ام � ، 1976أ�ش ��ار بيانه ��ا ال�صحفي
�إىل �أن روايات ��ه وخ�صو�صا مغامرات �أوجي مارت�ش
 ،ت�ستخ ��دم �أ�سلوب ًا يعيد الرواي ��ة �إىل �أوائل �أ�صولها
الأوروبي ��ة .ويط ��رح من خ�ل�ال ذلك مع�ضل ��ة الع�صر
الذي نعي�ش فيه .
ال�شخ�صي ��ة الرئي�س ��ة يف رواي ��ات �س ��ول بيل ��و ه ��ي
�شخ�صي ��ة الإن�سان الذي يعي�ش عل ��ى هام�ش املجتمع
 ،وي�شع ��ر باغرتاب ��ه ع ��ن الع ��امل  ،ويجد نف�س ��ه عالق ًا
ب�ي�ن قدراته ال�شخ�صية العاج ��زة عن حتقيق الطموح
 ،والنق� ��ص ال ��ذي ي�سبغ ��ه علي ��ه املجتم ��ع باعتب ��اره
�إن�سان� � ًا هام�شي� � ًا  .ورغم متتع �شخ�صيات ��ه بالذكاء ،
والق ��درة على اللع ��ب بالكلمات ، ،لكنه ��ا ت�شعر طوال
الوق ��ت بالتعا�س ��ة التي حتا�صرها م ��ن كل جانب� .إن
�أبط ��ال �سول بيلو هم انعكا�س ��ات متعددة ل�شخ�صيته
والزمات ��ه الت ��ي عا�شه ��ا ط ��وال عمره..ع ��ام 1966
ِ ،
يهدي ��ه هربرت ماركي ��وز ن�سخة من كتاب ��ه " الإن�سان
ذو البعد الواح ��د " و�سيكتب م�شيد ًا بالكتاب مهاجم ًا
ه ��ذا املجتمع الأح ��ادي النظ ��رة  ..كان بيلو ق ��د ت�أثر
بكتابات �سنكلر لوي�س وجون �شتاينبك حيث الدعوة
اىل جعل املجتمع �أك�ث�ر �إن�سانية وتدعيم مكانة الفرد
 ،وله ��ذا جند �سول بيل ��و ي�صر عل ��ى �أن ي�ضع عنوان
" االن�سان املت�أرجح " لإحدى رواياته  ..وهو ي�ؤكد
�أنه كتب عن جيل ال�شباب املعا�صر يف حماولة للبحث
ع ��ن الذات  ،لذلك جند بطل رواي ��ة " مغامرات �أوجي
مارت� ��ش " يو�ض ��ح موقف ��ه م ��ن الإن�س ��ان املعا�صر ":
تق ��ول الن�صيح ��ة التقليدي ��ة ك ��ن واقعي� � ًا  ،وفكر فيما
ميك ��ن عمله فع ًال  ،لك ��ن هذه الن�صيح ��ة ال تخرج هي
الأخ ��رى عن كونها �شعار ًا مزيف� � ًا  .ف�أنا ال �أ�ستطيع �أن
�أعي�ش الواقع �إال اذا فكرت يف تف=غيريه  ..تلك هي
العظم ��ة الوحيدة التي ي�ستطي ��ع الإن�سان �أن يحققها
".
عندم ��ا �سئ ��ل مرة مل ��اذا ق ��رر �أن ي�صبح كاتب� � ًا � ،أجاب
ب� ��أن اختياره لهذه املهنة كان نوع� � ًا من ال�سذاجة  ،ثم
�أ�ض ��اف  ":البد يل �أن �أقول ه ��ذا عن اختياري  .هناك

مهن كثرية ي�ستطي ��ع الإن�سان �أن ميار�سها بال اندفاع
.
اعت�ب�ر �س ��ول بيل ��و �أن عل ��ى الكات ��ب احلقيق ��ي يف
ه ��ذا الزم ��ان �أن ينف ��ذ �إىل �أعم ��اق الإن�س ��ان املعا�صر
 ،و�أن ميار� ��س دور املحل ��ل النف�س ��ي  ،وه ��و ي�ص ��ور
تقلب ��ات النف� ��س الب�شري ��ة ودواخلها  ،وم ��ن هنا ف�إن
املو�ضوع ��ات الرئي�سة التي تعاجله ��ا رواياته ،تدور
ح ��ول التم ��زق ال ��ذي تعاين من ��ه احلي ��اة املعا�صرة،
واال�ضط ��راب وال�ضي ��اع وال�شع ��ور بع ��دم الراح ��ة
الت ��ي ي�شعر بها الإن�سان . .عا� ��ش حياة منعزلة برغم
املغام ��رات الت ��ي عا�شها �أبط ��ال روايات ��ه  ،كان يكره
�أ�ض ��واء ال�شهرة واحلف�ل�ات االجتماعية  ،قال ملرا�سل
الغاردي ��ان � ":إن على االن�سان �أن يختار بني �أن يلعب
الدور االجتماعي � ،أو �أن ي�صبح كاتب ًا" .
ع ��ام � 2005سيغ ��ادر �س ��ول بيل ��و عاملنا  ،ت ��اركا �آلته
الكاتب ��ة  -كان ��ت �آخ ��ر رواياته �صدرت ع ��ام - 2000
خملف ًا وراءه حياة تنوعت بني اال�ضطراب وال�سكون
وعالقات عاطفية فا�شلة  ،وبحث دائم عن امراة تفهمه
 ،حيث �ستنتهي زيجاته االربعة بالطالق واملالحقات
القانوني ��ة  ،مع الزوجة اخلام�سة التي تزوجها وهو
يف عم ��ر الثمان�ي�ن ي�شع ��ر باالطمئنان  ،يق ��ول لكاتب
�سريت ��ه الآن �أ�ستطيع �أن �أخلف �صبي ًا ي�شبهني  ..كان
�أوالده الثالثة قد قاطعوه ب�سبب خالفاته الأ�سرية .
 ،ح�ي�ن �س�أله حم ��رر الكتب يف الني ��ورك تاميز " :هل
كن ��ت تت�صور �أن كتاب ��ك " االن�سان ذو البعد الواحد "
الذي �أ�شعل االنتفا�ضات يف �أوروبا قبل ع�شرة �أعوام
 ،ميك ��ن �أن يذهب اىل الن�سي ��ان بهذه الب�ساطة ؟" لكن
هرب ��رت مارك ��وز كان يف تل ��ك اللحظة يفك ��ر فيما �إذا
كانت �سنوات حيات ��ه التي �شارفت على الثمانني ذات
ج ��دوى  ،تذك ��ر �إنه ذهب ذات ي ��وم اىل املعلم هايدغر
لي�س�أله ال�س�ؤال ذاته :هل ي�أتي ذلك اليوم الذي يطوي
الن�سي ��ان كتاب الوجود والزم ��ان؟ كان هايدغر �آنذاك
مهموم ًا بطرح الأ�سئلة  ،وب�إكمال امل�شروع الوجودي
ال ��ذي و�ضعه �أ�ستاذه هو�س ��رل ،وذلك عرب ا�ستخدامه
لكل الو�سائل الفل�سفية للإجابة عن ال�س�ؤال الأ�سا�سي
ال ��ذي �شغل ب ��ال وا�ضع الفل�سف ��ة الظاهراتية  :ما هو
الوجود؟
مل يك ��ن �أ�ستاذ الفل�سفة الذي تخ�ص�ص يف درا�سة فكر
هيغ ��ل وك َّر� ��س حيات ��ه العلمي ��ة لإثبات �أن فك ��ر معلم
الفل�سف ��ة الأملاني ��ة يحت ��وي على عنا�ص ��ر منها ما هو
ث ��وري ومنها ما يمُ ِّه ��د مبا�شرة للث ��ورة  ،وكان كتابه
(هيغل والثورة) قد �أثار حفيظة احلركة الدميقراطية
ال�شعبي ��ة الأملاني ��ة الت ��ي ر�أت في ��ه حماول ��ة لتجميل
�ص ��ورة فيل�س ��وف كان ي�ؤم ��ن " بالبط ��ل املطلق " ،مل
يك ��ن ه ��ذا الأ�ستاذ وق ��د بلغ م ��ن العمر �سبع�ي�ن عام ًا
يحلم ب�أنه �سي�صبح واحد ًا من جنوم املجتمع الغربي
حتا�صرة الف�ضائيات ويرفع ال�شباب والطلبة �صوره
يف �ش ��وارع باري� ��س وجامعاته ��ا  ،ويتح ��وّ ل كتابه "
الإن�س ��ان ذو البع ��د الواحد " ع ��ام  1968اىل �إجنيل
ل�شباب �أوروبا الغا�ضب واحلامل بالتغيري .
يتلخ� ��ص م�ش ��روع ماركوز يف الإجابة عل ��ى ال�س�ؤال
الت ��ايل :مل ��اذا مل تق ��م الث ��ورة يف البل ��دان ال�صناعية
املتقدم ��ة؟ وعل ��ى وج ��ه التحدي ��د يف البل ��دان الت ��ي
افرت�ض ��ت املارك�سية� ،إنها �ستكون رائدة �أقطار العامل
�أجم ��ع �إىل اال�شرتاكية ،بل مل ��اذا باتت �شبه م�ستحيلة
يف ع ��امل ميتلك من ��ذ �أكرث من قرن الق ��وة الكال�سيكية
للثورة� ،أي الربوليتاريا ال�صناعية.
يق ��ول ماركيوز �إن الإن�س ��ان ذو البعد الواحد هو ذاك
ال ��ذي ا�ستغن ��ى ع ��ن احلرية بوه ��م احلري ��ة� ،إنه ذلك
ال ��ذي يتوهم �إنه ح ��ر لأنه يختار ب�ي�ن ت�شكيلة كبرية
م ��ن الب�ضائع واخلدمات التي يكفله ��ا املجتمع لتلبية
حاجات ��ه� ،إنه كالعبد الذي يوه ��ب احلرية يف اختيار

�سيده (فهل هو حر؟) ،ولذا يقول ماركيوز �إن احلرية
املنظم ��ة م ��ن قبل جمم ��وع ا�ضطهادي ه ��ي �أداة قوية
لل�سيط ��رة ،حيث يفرغ هذا الإن�سان من �أي بعد نقدي
ليعار� ��ض �أو يطال ��ب بالتغيري ،وال يبق ��ى فيه �إال على
البعد الإيجابي ،الذي يقبل املجتمع والواقع كما هو،
بل وير�ض ��ى به ب�سعادة ،معت�ب�را �أي موقف غري هذا
موقف� � ًا غري منطقي وال عقالين ،حيث ي ّ
ُ�سخر املجتمع
�أح ��ادي البعد كل م ��ا ميلك من طاقات هائلة  ،لتحقيق
الهيمنة على الإن�سان بتقلي�ص جماله الداخلي وجعله
�أحادي البعد.
وي�ؤك ��د ماركي ��وز �أن املجتم ��ع اليكتف ��ي بتزيي ��ف
احلاج ��ات املادي ��ة ،ب ��ل ويق ��وم بتزيي ��ف احلاج ��ات
الفكرية ،وذلك على قاع ��دة �أن الفكر هو العدو اللدود
للمجتم ��ع امل�سيطر ،فه ��و قوة العقل النقدي ��ة ال�سالبة
واملح ّرك ��ة باجتاه م ��ا يجب �أن يكون ال م ��ا هو كائن،
ويق�ص ��د بهذه القوة االيدولوجية التي يقوم املجتمع
ذو البعد الواح ��د بتحقريها و�إزدرائها با�سم عقالنية
التكنولوجي ��ا ،م�ستب ��د ًال �إياه ��ا باملدني ��ة التقني ��ة
ك�أيديولوجي ��ا  ،لت�صب ��ح ه ��ي ذاته ��ا �أيديولوجي ��ا
املجتمع ،حيث يقول يف الإن�سان ذو البعد الواحد " :
�إن اجلهاز الإنتاجي وال�سلع واخلدمات التي ينتجها
تفر� ��ض النظ ��ام االجتماعي م ��ن حيث �إن ��ه جمموع،
فو�سائ ��ل النقل واالت�ص ��ال اجلماه�ي�ري وت�سهيالت
امل�سك ��ن وامللب� ��س والإنتاج املتعاظ ��م ل�صناعة �أوقات
الف ��راغ والإع�ل�ام ،ه ��ذا كل ��ه يرتت ��ب علي ��ه مواق ��ف
وع ��ادات مفرو�ض ��ة وردود �أفع ��ال فكري ��ة وانفعالية،
ترب ��ط امل�ستهل ��ك باملنت ��ج ب�ص ��ورة حمبب ��ة ،ومن ثم
تربطهم باملجموع� ،إن املنتجات تكيّف النا�س مذهبي ًا
وت�شرطهم ،وت�صنع وعي� � ًا زائف ًا عدمي الإح�سا�س مبا
فيه من زيف"
ومثل بقية �أع�ض ��اء مدر�سة فرانكفورت كان ماركيوز
الي ��رى �أم�ل ً�ا يف الث ��ورة م ��ن قب ��ل الطبق ��ة العاملة ،
فق ��د كان ب ��دل ذل ��ك يتطل ��ع �إىل اجلماع ��ات املهم�ش ��ة
امل�ستبع ��دة م ��ن املجتم ��ع اال�ستهالك ��ي  ،والتي كانت
بالت ��ايل حم�صن ��ة �ض ��د متلقات ��ه  ":طبق ��ة �سفلية من
املنبوذين من املجتم ��ع واخلارجني عليه  ،امل�س َت َغلني
ُ
وامل�ضطهدي ��ن من الأجنا�س الأخ ��رى  ،العاطلني عن
العم ��ل والعاجزي ��ن عنه " ه� ��ؤالء الذي ��ن كان يطلق
عليه ��م مارك�س " الربوليتاريا الرث ��ة " �أ�صبحوا �أمل
ماركيوز يف التغيري .
بحل ��ول ع ��ام � 1969سين�ش ��ر ماركي ��وز كتاب ��ه نح ��و
التح ��رر – ترج ��م اىل العربي ��ة بعن ��وان نح ��و ثورة
جديدة – والذي كتبه بعد ما ا�صاب تظاهرات الطلبة
يف باري�س عام  1968من تراجع �أدى اىل انح�سارها
 ..ويف ه ��ذا الكت ��اب ال ��ذي يعتربه دار�س ��و ماركيوز
مكم�ل ً�ا لكتاب ��ه " الإن�س ��ان ذو البعد الواح ��د " يطرح
ماركي ��وز �س� ��ؤ ً
اال م ��ن يقوم بالث ��ورة ؟ ويجي ��ب �إنهم
الطبق ��ات املهم�ش ��ة يف املجتمع ��ات الر�أ�سمالي ��ة وهم
الطالب ،الن�ساء ،الأقليات ،امللوّ نون والنخب الثقافية
والعاطل ��ون ع ��ن العمل .وه� ��ؤالء كما ي ��رى ماركيوز
�سيواجه ��ون �أجهزة الدولة من جهة والطبقة العاملة
من جهة �أخرى والت ��ي تعتقد �أن الثورة حق تاريخي
 ،ويج ��د ماركي ��وز �أن الطبقة العامل ��ة يف املجتمعات
الر�أ�سمالي ��ة �أ�صبحت طبقة �صامتة  ،حقوقها مهدورة
لكنه ��ا التتحرك  ،تف�ضل ال�سك ��وت والإنتظار بد ًال من
القي ��ام ب�أي حت ��رك  ..ولهذا جند ماركي ��وز يف كتابه
" نح ��و التحرر يعت�ب�ر �أن الطبقات املهم�شة �ستكون
حركات ثورية �أ�صيلة .
عندم ��ا مات ماركي ��وز عام  1979مل تك ��ن املجتمعات
ال�صناعي ��ة ق ��د حتوّ ل ��ت اىل م ��ا كان يتمن ��اه  ،لك ��ن
جامع ��ات مث ��ل بريكل ��ي وكولومبي ��ا وبرانديز كانت
تعم ��ل كقواعد لأف ��كار ماركيوز  ،وعندم ��ا �س�أله �أحد
ال�صحفي�ي�ن ع ��ام  1974عم ��ا �إذا كان الأم ��ل بث ��ورة
ال�شب ��اب قد مات �أجاب ��ه  :ال اعتقد �إنه م ��ات � ،أح�سب
�أنه �سيبعث يف معظم جامعات العامل " وهذه النبوءة
حتققت بعد موته بالت�أكيد ،قبل وفاته يكتب  " :كانت
الفل�سف ��ة على مر ع�صورها  ،جهد ًا يبذله الإن�سان من
�أج ��ل فه ��م نف�سه وعامل ��ه  ،ومتهيد الطري ��ق لتغيري ما
ي�ستحق �أن يتغري من الظواهر املحيطة بنا " .
مات ماركيوز قبل �سارتر بعام واحد  ..كان فيل�سوف
الوجودي ��ة يع ��اين م ��ن الأمرا�ض و�ضع ��ف �شديد يف
الب�صر  ،عندم ��ا �أخربت �سيم ��ون دي بوفوار برحيل
�صاح ��ب كتاب "الإن�س ��ان ذو البعد الواح ��د " قال لها
ب�صوت خفي�ض
ال �أعتقد �إنه رحل نهائي ًا  ..ف�صوته �سينبعث يف مكان
�آخ ��ر وم ��ع جماميع جديدة م ��ن الطلب ��ة " و�ستتحقق
نبوءة �سارتر و�سينبعث كتاب ماركيوز يف اجلامعات
الأمريكي ��ة و�سيلوح به الطلبة وه ��م يتظاهرون �ضد
احلرب يف فيتنام .
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اقــــرأ
القلب �صياد وحيد

�صدرت ع ��ن "دار املدى" الرتجمة العربي ��ة لرواية "القلب
�صياد وحيد" للروائية "كار�سن مكولرز" ،والتي يعتربها
النقاد واحدة من �أف�ضل الأعمال يف الأدب الأمريكي ،وكما
كان دو�ستويف�سك ��ي يق ��ول دائم� � ًا" :نح ��ن جميع� � ًا خرجنا
من معط ��ف غوغول" ،ما يعن ��ي �أنه و�أبن ��اء جيله من كبار
الروائي�ي�ن الرو� ��س ،ما كان له ��م �أن يكتب ��وا �أعمالهم ،لوال
�أن غوغ ��ول قد فتح لهم �أبواب ال�س ��رد الروائي م�شرعة يف
عمله الرائد "املعطف" ،كذلك ميكن لقطاع كبري من روائيي
الن�صف الثاين من القرن الع�شرين يف الواليات املتحدة �أن
يقول ��وا �إنهم جيل خرج من قلب كار�سن مكولرز ،وحتديد ًا
من روايتها الأوىل والكربى "القلب �صياد وحيد".

بيت ( ) 56 ..وردة حمراء يف ذكرى ال�شهيد كامل �شياع
يف � 23آب قبل  11عاما اغتيل املثقف احليوي املنا�ضل (كامل �شياع) قبل ان تتحقق احالمه ،وكان بذلك الوافد الأخري اىل املوت يف
بغداد ،بعد ان ق�ضى �شطرا من حياته يف الغرب ،يحلم باملجيء اىل بغداد لتحقيق احالمه الثقافية .وهو الذي نظم وكتب و�صايا اهم
م�ؤمتر للمثقفني العراقيني يف باري�س ،وما تزال و�صاياه يف ادراج مكاتب وزارة الثقافة تنتظر من يعيدها اىل احلياة ،يف االقل ا�ستذكارا
لكاتبها الكبري كامل �شياع .وقلما نعرثعلى ان�سان مفرط يف ان�سانيته ،ويج�سد ر�ؤيته للحياة و�سلوكه .كامل �شياع ان�سان وهب نف�سه
وتاريخه للثقافة .وبيت املدى يعتز با�ستذكاره ثانية النه من �أ�س�س الثقافة الر�صينة يف العراق.

 بغداد /محمد جا�سم
 عد�سة /محمود ر�ؤوف
�صاحب م�شروع ثقافي
بيت الم ��دى كما عودنا با�ستذكارالرموز
الثقافي ��ة داخل العراق وخارجه ال �سيما
تلك الرم ��وز التي قدمت خدم ��ات جليلة
للثقاف ��ة والع ��راق .الي ��وم نق ��ف ام ��ام
قام ��ة ثقافي ��ة �شاهق ��ة غيبت ق�س ��را عبر
"االغتي ��ال ال�سيا�سي" الجبان النه كان
�شمعة م�ضيئ ��ة و�صاحب م�شروع ثقافي
تنوي ��ري ،وهوالكات ��ب ووكي ��ل وزارة
الثقاف ��ة اال�سبق "كام ��ل �شياع" ،الذي لم
يغب اب ��دا ع ��ن الذاكرة والح�ض ��ور ،بل
ه ��و حا�ضر بينا ب�أخالق ��ه العالية وفكره
الني ��ر وم�شروعه الثقافي ال ��ذي ينادينا
دائما لتبنيه وا�ستح�ضاره .وفي مبادرة
القت اال�ستح�سان بي ��ن جمهور الجل�سة
الكثيف وزعت عائلت ��ه  65وردة حمراء
بق ��در �سن ��وات عم ��ر كام ��ل وكرا�سا عن
حياة الفقيد.
المثقف القربان
ق ��دم للجل�س ��ة الناق ��د "عل ��ي الف ��واز"
ف�أ�ش ��ار �إل ��ى -:ن�ستذك ��ر الي ��وم المثقف
القرب ��ان والحال ��م ،ال ��ذي حل ��م كثي ��را
بثقاف ��ة غي ��ر ثقافة الي ��وم .ثقاف ��ة ت�ضع
الحالمي ��ن عن ��د عتب ��ة الحي ��اة االنب ��ل
واالجم ��ل .الحدي ��ث ع ��ن �شي ��اع ذو
�شج ��ون� ..شجون تمتد الى �شخ�صيته..
وم�شروع ��ه الثقاف ��ي الناه� ��ض ..كم ��ا
تمت ��د ال ��ى ح�ض ��وره وفاعليت ��ه ودوره
الكبير ف ��ي محاول ��ة النهو� ��ض بالثقافة
العراقي ��ة وبناء م�ؤ�س�س ��ة ثقافية جديدة
تت�ص ��دى لتحوالت مرحلة ما بعد 2003
�س ��واء على م�ست ��وى بن ��اء الم�ؤ�س�سات
الديمقراطي ��ة او بن ��اء العق ��ول او عل ��ى
م�ست ��وى اال�سئلة الجدي ��دة .الننا بدون
اال�سئل ��ة �سنظل نتم�س ��ك باالجوبة التي
كتبه ��ا التاري ��خ �سابق ��ا ،وكرره ��ا فقهاء
الظالم� .شياع ق ��دم م�شروعا ثقافيا مهما
جاء عبر ن�ضاله االجتماعي وال�سيا�سي،
ومن خ�ل�ال ر�ؤيته الثقافي ��ة الوا�ضحة،
ومن خ�ل�ال ايمان ��ه بالعقائديي ��ن الذين
�سبقون ��ا ،للكيفية التي تبن ��ى بها الدول
الحديثة.
المثقف عتبة �أ�سا�سية
لل�سيا�سي
ومثلم ��ا ادرك مثقف ��و الث ��ورة الفرن�سية
ف ��ي الق ��رن  18ان المثق ��ف الحقيقي هو

ر�ضا الظاهر

هادي الطائي

رفعت عبد الرزاق
العتبة اال�سا�سي ��ة للقائد ال�سيا�سي .وان
يك ��ون م�شروع الث ��ورة بمعن ��اه القيمي
والفك ��ري واالخالق ��ي والتاريخي الذي
يمل ��ك الم�ؤهالت التي تعطي للعقل قوته
وفاعليت ��ه بان يك ��ون وا�ضح ��ا وحالما.
ادرك �شي ��اع االم ��ر م ��ن خ�ل�ال الفل�سف ��ة
وااليديولوجي ��ا والوطني ��ة والخب ��رة
الثقافي ��ة لديه ،ليواج ��ه تحديات كبرى،
اكثره ��ا رعب ��ا ه ��ي تحدي ��ات التاري ��خ
وتحدي ��ات اال�ستب ��داد والظ�ل�ام .لذل ��ك
كان ��ت مهمت ��ه ايق ��اد �شمع ��ة م�ضيئة في
الظ�ل�ام .من خالل (كي ��ف نبني م�ؤ�س�سة
ثقاف ��ة حقيقية .وكي ��ف لنا ان نف�صح عن
حل ��م ،وكيف لنا ان نفك ��ر ب�شكل جدي)،
ان الدول ��ة الثقافي ��ة والم�ؤ�س�ساتي ��ة
والحقوقي ��ة هي الف�ضاء ال ��ذي يجب ان
ننا�ض ��ل ون�سعى لخلقه .اليوم ن�ستذكره
حتى نعيد ذلك الحلم الذي راوده كثيرا.
ون�ستعي ��د فك ��رة التنوي ��ر ،وان يك ��ون
المنا�ضل مثقفا.

جمال العتابي

في�صل عبد الله مع مقدم اجلل�سة  ...علي الفواز
وفك ��ره التنوي ��ري وحيات ��ه الب�سيط ��ة
تل ��ك الموا�صف ��ات الت ��ي جعل ��ت اع ��داء
االن�ساني ��ة تخ ��اف من ��ه وم ��ن م�شروعه
الثقاف ��ي فقرروا ت�صفيت ��ه .وقتله معناه
قتل الم�ش ��روع الثقافي ال ��ذي كان يريد
تنفيذه .وهو م�شروع للعقالنية والثقافة
الحقيقي ��ة .كان �شي ��اع متوازنا بين الهم
اليومي والمرتجى الثقافي .واغتياله لم

يكن مجرد ت�صفية مثقف ،بل كان معركة
على البديل االجتماعي ،وعلى م�صائرها
تقف نتائج التطور االجتماعي والثقافي
في البالد .كم ��ا ا�ستذكر الظاهرعالقتهما
ف ��ي بريطاني ��ا فق ��ال -:رغم ان ��ه يتوقع
اغتيال ��ه او تغييب ��ه لكن ��ه كان ثابت ��ا في
مواقف ��ه ومتم�سكا بم�شاريع ��ه في اعادة
ق ��راءة الم�شه ��د بر�ؤي ��ة جدي ��دة ،وه ��ذا

 احمد ح�سن مو�سى
مدي ��ر ع ��ام دائ ��رة ال�سينم ��ا وامل�سرح
اعلن عن انطالق فعاليات ليايل �صالح
الدين والتي �ستب ��د�أ اليوم االحد على
قاعة امل�سرح الوطني ال�ساعة ال�سابعة
م�س ��اء وتت�ضم ��ن عر�ض� � ًا م�سرحي� � ًا ،
واف�ل�ام �سينمائي ��ة ق�ص�ي�رة وعرو�ض ًا
من الفلكلور املو�صلي وا�ضاف مو�سى
ان ه ��ذه الفعالية ج ��زء من ن�شاط كبري
يت�ضم ��ن لي ��ايل ملعظ ��م املحافظ ��ات
العراقية ابتد�أت بليايل الب�صرة .

� سهى �سامل
الفنانة امل�سرحية انتهت من ت�سجيل
حلق ��ات امل�سل�س ��ل االذاع ��ي ا�سم ��اء
الله احل�سن ��ى اخراج ح�س ��ن جا�سم
يذك ��ر ان الفنان ��ة �س ��امل �شارك ��ت
يف عم ��ل م�سرح ��ي عراق ��ي فرن�سي
مت عر�ض ��ه عل ��ى م�س ��ارح العا�صم ��ة
الفرن�سي ��ة باري�س و�ش ��ارك فيه عدد
من املمثلني العراقي�ي�ن والفرن�سيني
والعمل قراءة مل�سرحية �سوفوكلي�س
انتيجون كتابة واخراج الفنان هيثم
عبد الرزاق

من قتل كامل؟
وق ��ال الدكتور جم ��ال العتابي -:لم تكن
رجال/كن ��ت ان�سانية/لم تمت�شق قلما،لم
تمت�ش ��ق بندقية/لم تمت�شق اال دمك/كان
دم ��ك مك�شوفا م ��ن قب ��ل ان ي�سفك/ومن
ر�آك ر�أى دمك/ه ��و الوحي ��د الوا�ض ��ح،
الوحيدالحقيق ��ي .هك ��ذا رث ��ى محم ��ود
دروي�ش غ�سان كنفاني.
من قتل كامل...؟؟! ال�س�ؤال الذي لم �أجد
له جواب ًا في �سجالت ال�شرطة العراقية،
ولم ي�شهد الق�ضاء جل�سة محاكمة واحدة
لمته ��م ،ولم يك�شف ع ��ن م�صير التحقيق
ف ��ي الجريم ��ة ،ب ��ل ج ��رى عم ��د ًا �إغالق
ملفه ��ا ،ومرتكبو الجريم ��ة �أحرار طلقاء
بعلم الح ��كام و�أجهزة ال�سلط ��ة ،و�سبق

لم�س�ؤولي ��ن �أن
�أعلن ��وا جه ��ار ًا وعب ��ر و�سائ ��ل الإعالم،
معرفتهم بالجناة ،والجه ��ات ال�سيا�سية
التي تحميهم وتقف وراءهم..
الأعوام الـ 11التي م�ضت حافلة بالأحداث،
و�أنا ال �أكف عن ط ��رح الأ�سئلة ،ومحاولة
التو�ص ��ل �إل ��ى الأجوب ��ة ،فالقات ��ل عندي
مك�ش ��وف الوج ��ه ،غير مقن ��ع مثلما يراه
�ش ��ركا�ؤه ،القات ��ل هو �أبو جه ��ل ،ال �أعني
بالطبع ذلك الرجل الم�سمّى عمر بن ه�شام
بن المغي ��رة المخزومي ،المعروف ب�شدة
عدائه للإ�سالم ونبي ��ه ،فالرمز هنا �إ�شارة
و�إيماء وتلميح ال للحدث التاريخي� ،إنما
للجهل ذاته بما يت�ضمن من طاقة �إيحائية
تعبر ع ��ن التخلف عبر التاريخ ،فقطع ًا �إن
ق ��رار ت�صفية كامل جرى في دهاليز القتل
التي ت�صن ��ع الموت للفك ��ر النير ودعاته،
خم� ��س �سنوات م ��ن العم ��ل الم�شترك في
وزارة الثقاف ��ة العراقي ��ة كان ��ت بالن�سب ��ة
ل ��ي �شخ�صي ًا ،در�س� � ًا في العف ��ة والنزاهة
وال�شعور العال ��ي بالم�س�ؤولية واالنفتاح
عل ��ى العطاء الثقافي ق ��ال .-:ظل ال�س�ؤال
يل ��ح عل ��ي دائم� � ًا ،م ��ن �سيحم ��ي كام ��ل؟
الر�صي ��ن ،المتوا�ضع ،الم� ��ؤدب ،ثم �صار
ال�س� ��ؤال من قتل كامل؟ غي ��ر �أولئك الذين
يغ ��ذون االحت ��راب الطائف ��ي والدين ��ي،
لتعزي ��ز امتيازاتهم� ،أولئك الذين يريدون
عراق� � ًا بال نخب ،بال علم ��اء ومفكرين من
خميرة الإب ��داع .لم يعد الأ�س ��ى كافي ًا في
الك�ش ��ف ع ��ن القتل ��ة فه ��ل نح ��ن مدركون
لحج ��م الأخطار في ظل الت ��ردد والخوف
وال�صم ��ت ،ومل ��وك الطوائ ��ف م ��ا زالوا
يعبثون في البالد؟
الراحل خيب ظن القتلة
كم ��ا تحدث �شقيق الراح ��ل في�صل �شياع
فق ��ال -:فرح ��ت بدع ��وة الناق ��د الف ��واز
ح ��ول عقد م�ؤتمر ثان للمثقفين واالدباء
يحم ��ل ا�س ��م الراحل .وه ��و اف�ضل وفاء
لهذا ال�شهي ��د .الذي �ش ��كل وغيابه اكبر
خ�س ��ارة للثقافة العراقي ��ة ،لكنه ربح
المعطرة التي
ه ��ذه الذكرى

قتل �شياع هو قتل لم�شروعه
الثقافي
في حي ��ن ق ��ال اول المتحدثي ��ن اال�ستاذ
ر�ض ��ا الظاه ��ر -:اه ��م اال�سئل ��ة المثارة
ف ��ي اغتيال ��ه ،يجي ��ب عليه ��ا ت�أل ��ق
�شي ��اع وم�شروع ��ه ونموذج ��ه الوطن ��ي
الديمقراط ��ي الن ��ادر ف ��ي �سلوك ��ه

 هيثم كامل الزبيدي
املرتج ��م يفتت ��ح فعالي ��ات ن ��ادي
الرتجمة يف احت ��اد االدباء والكتاب
العراقي�ي�ن مبحا�ض ��رة بعن ��وان "
الرتجم ��ات املكررة لالعم ��ال االدبية
" املحا�ض ��رة تق ��ام يف مقر االحتاد
ب�ساح ��ة االندل� ��س ي ��وم اخلمي� ��س
امل�ص ��ادف  2019/8/29ال�ساع ��ة
احلادية ع�شر �صباحا

يتطل ��ب وعيا جدي ��دا يختلف عن الوعي
ال�ساب ��ق وال�سائ ��د ل�صياغ ��ة االف ��كار
الجدي ��دة .فقلت ل ��ه ال يمك ��ن ان نخترق
ال�سائ ��د اال بر�ؤي ��ة ثوري ��ة ديمقراطي ��ة
تن�س ��ف وتطي ��ح ماه ��و موج ��ود .كم ��ا
تحدثن ��ا عن المارك�سي ��ة و�آفاق تطورها
وع ��ن الف ��ن وجماليت ��ه .والتبا�س ��ات ما
بع ��د الحداثة .وحدثني ع ��ن المو�سيقى
الكال�سيكية التي احبه ��ا .وكيف ي�صغي
برهاف ��ة ح�س ��ه ال ��ى كون�سرت ��و كم ��ان
ب ��ذات الح� ��س الوطن ��ي بق�ضاي ��ا �شعبه
وم�شاريع ��ه الثقافي ��ة .كان عميق الفكرة
و�شف ��اف ال ��روح ورفي ��ع اللغ ��ة وكثي ��ر
التوا�ضع .وتواعدنا ان نلتقي في بغداد
لنكم ��ل الم�ش ��وار لك ��ن لال�س ��ف تحولت
بغداد الحلم الى كابو�س.

�سكارليت جوهان�سون� ،أعلى
الممثالت �أجرا في 2019
ك�شف ت�صنيف حديث ملجلة "فورب�س"� ،أن جنمة ال�سينما الأمريكية،
�سكارلي ��ت جوهان�س ��ون ،هي �أعل ��ى املمثالت �أج ��را يف العامل،
خ�ل�ال ع ��ام  .2019وبح�سب املجل ��ة ،ف�إن املمثل ��ة ا�ستطاعت
�أن حتاف ��ظ عل ��ى موقعه ��ا يف ال�ص ��دارة للع ��ام الث ��اين على
التوايل ،وبلغ �أجرها خالل ال�سنة اجلارية  56مليون دوالر.
وح�صدت النجمة الأمريكية هذه الأموال الطائلة بف�ضل النجاح
الكب�ي�ر ال ��ذي حققه �أحدث �أفالمه ��ا "�أفنجرز� ..إن ��د غيم" ،وهو
الف�صل الأخ�ي�ر من ملحم ��ة "�أفنجرز" ال�سينمائي ��ة ،وتقا�ضت
عن بطولتها فيه  35مليون دوالر .و�أدت جوهان�سون يف �أفالم
"�أفنج ��رز" دور العميل ��ة اخلارقة "ناتا�ش ��ا رومانوف" ،التي
تع ��رف بـ"الأرمل ��ة ال�س ��وداء" .ويف املرتبة الثاني ��ة ،من قائمة
"فورب� ��س" لـ"�أعلى املمث�ل�ات �أجرا" يف ال�سنة احلالية ،جاءت
املمثل ��ة الأمريكي ��ة الكولومبي ��ة� ،صوفيا فرغ ��ارا ،بطل ��ة امل�سل�سل
الكوميدي التلفزيوين املتوج بعدة جوائز "مودرن فاميلي".

الطقس

�أعلنت الهيئة العامة للأنواء اجلوية العراقية حالة الطق�س لهذا
اليوم (الأحد)� ،إذ ترتفع درجات احلرارة قليال عن معدالتها مع
رياح خفيفة

قد متها
الم ��دى .اتذك ��ر ان ��ه زار المتنب ��ي يوما
باحث ��ا عن كت ��اب قامو�س اعتب ��ره لقية.
وكان القات ��ل ف ��ي ظن ��ي يح ��وم حول ��ه
يراقبه ويتفح� ��ص مالمحه .اليوم يعود
كام ��ل ال ��ى المتنبي ،الذي احب ��ه وتعلق
ب ��ه منذ �صغ ��ره حي ��ن كان ي�أتي ��ه بمعية
وال ��ده .يع ��ود بي ��ن محبي ��ه ينث ��ر فكره
و�آراءه ،الت ��ي ح ��اول قاتل ��ه ان يمنعها.
وبذل ��ك خي ��ب كامل ظن ��ه! �شك ��را للمدى
عل ��ى ا�صداراته ��ا االخي ��رة ع ��ن كام ��ل،
وه ��ي كتابات �سب ��ق ن�شرها ف ��ي جريدة
الحياة والوطن ومجلة ابواب في لندن.
كم ��ا كان يكت ��ب اف ��كارا مهمة ف ��ي الفكر
الفل�سف ��ي ويناق� ��ش فوكويام ��ا بنظرية
نهاي ��ة التاري ��خ ،وينظ ��ر ف ��ي اختف ��اء
االتحاد ال�سوفيتي وا�سبابه والكثير من
الق�ضايا الدولية التي تهمنا كعرب .وقد
وزعن ��ا اليوم  65وردة حم ��راء وكرا�سا
ي�ضم بع�ض اوراقه بخط يده.
�إعادة التحقيق باغتياله
الباح ��ث رفعت عبد ال ��رزاق قال� -:سبق
ان احتفلن ��ا ب�شي ��اع قبل ثماني ��ة اعوام.
كم ��ا ا�ص ��درت الم ��دى بع�ض كتب ��ه ،الى
جان ��ب ملحق"عراقي ��ون" .وال�شهي ��د
ي�ستح ��ق االكثر منا وم ��رة �س�ألناه لماذا
ال ت�ض ��ع لنف�س ��ك حماي ��ة وان ��ت "وكيل
وزير" فاجاب (ال ي�صيبنا اال ماكتب الله
لن ��ا) .ودعا عبد الرزاق الى احياء ق�ضية
غتيال ��ه واع ��ادة فت ��ح التحقي ��ق بمقتل ��ه
والك�ش ��ف عن القاتل وت�سليم ��ه للعدالة.
وق ��ال الم�ؤر�ش ��ف هادي الطائ ��ي -:كان
�شهي ��د الفكر العلم ��ي والثقافة التقدمية.
وتعارفنا في احتف ��ال الحزب ال�شيوعي
بث ��ورة 14تم ��وز فطلب من ��ي كتاب عن
الث ��ورة فيه وثائق كتبها الدبلوما�سيون
االجان ��ب .طلب ��ه لين�ش ��ره ف ��ي طري ��ق
ال�شع ��ب وق ��ال ان االوربيي ��ن يهتم ��ون
بالثورة اكثر منا نحن العراقيين .و�شبه
الثورة بي ��وم القيامة كما �شبهها من قبل
الجواهري.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

�صراخ م�شعان ..
ودحر ترامب
�أف�ضل و�أغنى رواية عن خراب
الأمم ،تركها لنا مواطن من�ساوي
ا�سمه �ستيفان ت�سفايج ،ففي حلظة
فارقة من تاريخ الب�شرية يكتب
هذا الرجل النحيل مذكراته عن
عامل م�ضى.
ما هو ال�شعور الذي �سيخامرك
و�أنت تقر�أ حكاية �صعود القوى
الكارهة للحياة ،كما ي�صفها يف
مذكرته “عامل الأم�س”؟ ال �أدري..
حاول �أن تقر�أ.
يقول ت�سفايج " :الكاره للحياة ال
يعرف �إال طريقا واحدا هو طريقه،
ال يقبل حال و�سطا ،يتوهم �أنه
وحده الذي يعلم ،وعلى الآخرين
�أن يتعلموا منه ،وتراه يرغي
ويزبد �إذا جتا�سر �أحدهم على
�إبداء ر�أي م�ضاد لر�أيه ".
ال �أحب �أن �ألقي عليكم درو�س
الكتاب ،لكن ال مفر من مراجعة
جتارب الآخرين ،وعندما نقر�أ كم
تكرر الظلم والعنف ن�شعر ب�أن
العامل كله كان يف يوم من الأيام
م�سرحا للعبث واخلراب.
هذا اخلراب واخلوف من املجهول
يريد لنا �أن نعي�ش معه �إىل النهاية،
فال�سا�سة الذين �سبحوا بحمد
الأمريكان وقدموا �سيوف الذهب
�إىل رام�سفيلد وكانوا ال ينامون
قبل �أن يطمئنوا �إىل �أن امل�سرت
بول برمير را�ض عنهم ،جندهم
هذه الأيام يطلبون منا �أن ندحر
الأمريكان  ،و�أن منرغ انف تراامب
يف الرتاب .
معطم �سيا�سيينا مولعني بلقطات
الأك�شن ،ويف كل ت�صريح جند
ذلك الإ�صرار يف البحث عن لقطة
مثرية ي�ستد ّرون من خاللها �آهات
الإعجاب ، ،وكان �آخرها عرو�ض
" ال�شو" املثرية التي يقدمها هذه
الأيام م�شعان اجلبوري الذي تنقل
من درو�س �صنع العبوات النا�سفة
�إىل التغني ب�أجماد حكومة نوري
املالكي �إىل الدفاع عن التحالف
الوطني لأنه يقود م�سرية
الإ�صالح� ،إىل اتهام حلفاء الأم�س
ب�أنهم ي�ضطهدونه.
الذين انتظروا الدميقراطية من
الأحزاب التي حتكمنا يعانون من
�سذاجة مثلي ،لأنهم يعتقدون �أنهم
يعي�شون يف ظل �أحزاب حترتم
الآخر .اليوم هناك قواعد جديدة
عب
ووا�ضحة للعمل ال�سيا�سي ،رَّ
عنها معظم �شيوخ وخطباء هذه
الأحزاب .يف االنتخابات الأخرية
�أ�صدر ال�سيد كاظم احلائري فتوى
بتحرمي انتخاب ال�شخ�صيات
املدنية لأنها يف نظره �شخ�صيات
كافرة ،وظل ال�شيخ عامر الكفي�شي
يردد من على قناة �آفاق �أن كل
القوى املدنية ملحدة ،واليوم يف
الوقت الذي يحاول العراق �أن
يبتعد عن �ساحة ال�صراع الإيراين
الأمريكي  ،يدخل ال�سيد كاظم
احلائري طرفا يف ال�سجال بدعوته
�إىل حماربة الأمريكان يف بغداد،
وهو �أمر يثري اال�ستغراب بنف�س
القدر الذى يثري به التعجب! رمبا
يقول البع�ض :يا رجل هل �أنت
�سعيد بوجود قوات �أمريكية يف
العراق؟ ..يا�سادة �أنا ومعي ماليني
العراقيني مل نطالب الأمريكان
بغزو بالدنا ،ومل نرحب بهم..
الذين ملأت الفرحة وجوههم هم
الذين ا�ستقبلوا جورج بو�ش
باالح�ضان واالبت�سامات ..
ومن يريد التاكد عليه ان ي�صعد
يف �سفينه العم غوغل و�سريى
العجب .

ت��اي��ل��ور ���س��وي��ف��ت ت��ه��اج��م ت��رام��ب
طرحت المغنية البريطانية ،تايلور �سويفت ،الألبوم ال�سابع في م�سيرتها ،بعنوان "الفر"
 ،Loverوي�ضم � 18أغنية ،ومدتها الإجمالية �ساعة ودقيقة واحدة.
ومن المتوقع �أن يحق ��ق الألبوم ال�صادر قبل يومين نجاح ًا كبيرا ،وبد�أ بالح�صول
عل ��ى �إعج ��اب عدد م ��ن النق ��اد� ،أبرزهم مجل ��ة "رولين ��غ �ست ��ون" المو�سيقية،
علم� � ًا �أن �ألبومه ��ا الأخي ��ر �أُطلق ع ��ام  ،2017وحم ��ل عن ��وان "ريبيوتاي�شن"
 .Reputationوي�أتي �ألبوم �سويفت ( 29عام ًا) بعد نزاعها ب�ش�أن �أغانيها
القديم ��ة� ،إذ �أعلنت �أنها �ستعيد ت�سجيلها المت�ل�اك حقوقها ،وذلك بعدما ا�شترى
المدير المو�سيقي ال�شهي ��ر �سكوتر براون حقوق �أعمالها ،في خطوة و�صفتها بـ
"التنمر واالحتيال" ،في يونيو/حزيران الما�ضي .وعلى هام�ش �إطالق �ألبومها
الجدي ��د ،عق ��دت �صحيفة "ذا غاردي ��ان" البريطاني ��ة مقابلة معها ،الي ��وم ال�سبت،
تطرق ��ت فيها �إلى الحديث عن الرئي�س الأميركي دونال ��د ترامب .وقالت �سويفت �إن
رئا�س ��ة ترامب و�إدارته تحت ��االن على الر�أي العام الأميرك ��ي ،وت�صوران ما يح�صل
ك�أن ��ه "�إذا كنت تكره الرئي� ��س ،ف�أنت تكره �أميركا" .و�أ�ضاف ��ت" :نحن نتمتع بحكم
ديمقراط ��ي ،ومن المفتر�ض �أقل ��ه �أن يُ�سمح لنا بالنقا� ��ش والخالف والمعار�ضة.
�أعتقد حق ًا �أن ترامب يظن �أننا نخ�ضع لحكم ا�ستبدادي �شمولي".
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